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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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

(ZKZ-B) 

- skrajšani postopek - EPA 758 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2311-0264 
Številka: 465-04/2002-2 
Ljubljana, 30.01.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 6. redni seji dne 30.1.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. 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 kmetijskih zemljiščih obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za uskladitev z odločbo 
Ustavnega sodišče opr.št. U-l-266-72, ki je razveljavilo celotno 
poglavje zakona o kmetijskih zemljišč, ki ureja promet s 
kmetijskimi zemljišči. Razveljavitev prične učinkovati dne 
28.3.2003. S tem dnem postane promet s kmetijskimi zemljišči 

prost in kmetijska zemljišča lahko prosto kupi na trgu vsakdo, 
ki zve za ponudbo. V primeru prostega trga pa bi bilo bistveno 
oteženo izvajanje zemljiške politike kot del kmetijske politike. 
Povečala bi se nevarnost drobljenja obstoječih kmetijskih 
gospodarstev in prenos zemljišč na tiste, ki za kmetovanje 
niso usposobljeni in ne odvisni od njega. S prehajanjem 
kmetijskih zemljišč na nekmete bi bil ogrožen tudi pomemben 
del slovenskega prebivalstva, ki si z obdelovanjem kmetijskih 
zemljišč izboljšuje svoj socialni položaj. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Franc Potočnik, državni sekretar v Minsitrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1 V Republiki Sloveniji ureja kmetijska zemljišča poseben zakon 
o kmetijskih zemljiščih že vse od časa po drugi svetovni vojni. 
Zakon o kmetijskih zemljiščih se je spreminjal glede na spremembe 

političnega in gospodarskega sistema. Cilji, ki naj jih zagotavlja 
zakon o kmetijskih zemljiščih so predvsem: zagotavljanje 
gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine kmetijskih 
zemljišč zlasti z urejanjem prometa s kmetijskimi zemljišči in 
njihovega zakupa tako, da bi se pospešilo povečevanje in 
zaokroževanje ter gospodarski napredek kmetij; z urejanjem 
kmetijskih zemljišč z agrarnimi operacijami, ki naj bi zagotovile 
zboljšanje kakovosti zemljišč in večanje njihovega deleža v posesti 
ter z drugimi ukrepi, ki naj bi pomagali ohraniti poseljenost 
slovenskega podeželja in ohranjanje tipične slovenske kulturne 
krajine 
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Ukrepe kmetijske in kmetijsko zemljiške politike Slovenija usklajuje 
glede na vstopanja Slovenije v mednarodne integracije, še posebej 
pa z intenzivnejšimi pogajanji Slovenije za vstop v Evropsko Unijo 
(v nadaljevanju: EU). 
Z reformo kmetijske politike v letu 2000 (Program razvoja 
kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000/2002) se niso 
spremenili cilji temveč ukrepi kmetijske politike. Večji poudarek je 
zlasti na strukturnih, okoljevarstvenih ukrepih ter ukrepih za razvoj 
podeželja, 

Z ratifikacijo Evropskega Sporazuma o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo ter državami članicami, ki delujejo v okviru EU na drugi 
strani (Uradni list RS Mednarodne pogodbe, št. 13/97 - v 
nadaljevanju ESP), se je Slovenija zavezala zagotoviti državljanom 
držav članic EU oziroma njihovim pravnim osebam, naslednje 
pravice: 
a hčerinske družbe družb skupnosti imajo pravico pridobivati 

in prodajati nepremičnine in imajo glede naravnih virov, 
kmetijskih zemljišč in gozdov enake pravice, kot jih uživajo 
slovenski državljani in družbe, če so te pravice potrebne za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti, za katere so 
ustanovljene, 

b. Slovenija podeli pravice državljanom in podružnicam družb 
do štirih let po uveljavitvi sporazuma. 

S podpisom »španskega sporazuma«, to je aneksa XIII k ESP pa 
se je Slovenija zavezala, da bo sprejela potrebne ukrepe, s katerimi 
bo zagotovila državljanom držav članic EU ob pogoju vzajemnosti 
in na nediskriminatorni podlagi pravico do nakupa nepremičnin in 
da bo zagotovila državljanom Evropske Unije, ki so imeli tri leta 
stalno prebivališče na sedanjem ozemlju Slovenije, pravico do 
nakupa nepremičnin ob pogoju vzajemnosti, na nediskriminatorni 
osnovi. 
V ta namen je bil spremenjen tudi 68. člen slovenske Ustave, ki 
pravi:«tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah 
pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna 
pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti.« 
ESP zavezuje Slovenijo, da odpre svoj trg nepremičnin za 
državljane EU do 1 februarja 2003. V resnici pa se je to zgodilo že 
leta 2000. Kar zadeva nakup kmetijskih zemljišč, omejitve veljajo 
tako za slovenske kot za tuje državljane. 
Ker je zakon o kmetijskih zemljiščih omejeval možnost nakupa 
zemljišč z določbo, da je kmet občan, kar se razume, da gre za 
osebo, ki ima na območju lokalne skupnosti stalno prebivališče in 
je član lokalne skupnosti, je bil zakon že spremenjen v 22. členu. 
Beseda občan v 22. členu je bila nadomeščena z besedo »fizična 
oseba« in tako odpravljena diskriminacija na podlagi kriterija 
stalnega prebivališča. 
EU prepušča gospodarjenje s prostorom v celoti državam 
članicam, ki morajo ob urejanju prostora spoštovati temeljna 
načela evropskega prava. Nepremičninska zakonodaja tako ni 
predmet posebnega urejanja v EU, temveč je predmet urejanja 
odpravljanje ovir v prometu z nepremičninami. 

1.2 Slovenija nedvomno sodi v krog evropskih držav z najbolj 
neugodnim kmetijskim prostorom več kot 3/4 kmetijskih zemljišč 
se nahaja v območjih, kjer so zaradi neugodnih reliefnih, klimatskih 
in talnih razmer ter oddaljenosti in težje dostopnosti proizvodne 
sposobnosti kmetijstva omejene, pridelava pa dražja. V teh 
območjih so kmetije pretežno usmerjene v živinorejo. Neugodne 
okoliščine za kmetijstvo pa so tudi v ravninskih predelih, saj 3/5 
prebivalstva živi v najgosteje naseljenih, prostorsko omejenih 
ravninskih območjih, kjer je zato močno povečan pritisk 
urbanizacije in nekmetijskih gospodarskih dejavnosti na kmetijska 
zemljišča, ki so prav tam praviloma med najboljšimi v državi. 

1.3. Kmetijska zemljišča so narodovo bogastvo in pomemben 
produkcijski faktor, vendar so omejena po obsegu. 
Promet s kmetijskimi zemljišči odločilno vpliva na celotno stanje 
naravnega bogastva tako glede rabe kot ohranitve zemljišč v 
proizvodni funkciji. 
Analiza podatkov za obdobje zadnjih petdesetih let kaže na 
zaskrbljujoče zmanjševanje obsega obdelovalnih kmetijskih 
zemljišč in ta trend vpliva tudi na prehransko varnost prebivalcev 
Slovenije v prihodnosti. Ocenjujemo, da potrebujejo države v 
našem geoklimatskem pasu za zagotovitev potrebnih količin hrane 
na prebivalca približno 3.000 mz obdelovalnih kmetijskih zemljišč 
(t.j. njiv, travnikov in trajnih nasadov). Statistični podatki pa kažejo, 
da se je od leta 1950 do 2000 površina njiv in vrtov na prebivalca 
v Sloveniji prepolovila_(z 2.102 m2/preb. na 1.118 m2/preb), vseh 
obdelovalnih kmetijskih zemljišč pa je le še 2.995 m2/preb. Ob 
upoštevanju evropsko primerljivih statističnih podatkov o 
kmetijskih zemljiščih v uporabi (torej tistih, ki so obdelana in ne 
opuščena ali v zaraščanju) pa je slika še precej slabša, saj je bilo 
leta 2000 v uporabi le 508.968 ha kmetijskih zemljišč (od skupno 
približno 770.000 ha), od tega njiv in vrtov 171.107 ha, kar pomeni, 
da je v uporabi (obdelanih) le še 2.562 m2 kmetijskih zemljišč na 
prebivalca, in od tega njiv in vrtov 861 m2/preb.. Ob tem teče,o v 
kmetijskem prostoru vzporedno še drugi negativni trendi, zlasti 
kar zadeva spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi 
urbanih, infrastrukturnih in gospodarskih razvojnih načrtov. Ti 
trendi so razvidni iz sprememb in dopolnitev prostorskih planov 
občin. 
Z zakonom o graditvi objektov pa so tudi prenehali veljati členi od 
11. -16. in 112 zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se nanašajo tudi 
na odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč 
Glede na navedeno, je mogoče zaključiti, da se bo ob upoštevanju 
gibanja števila prebivalcev in ob zmanjševanju površine kmetijskih 
zemljišč v slovenskem kmetijskem prostoru na račun urbanega 
razvoja, zmanjšal obseg kmetijskih zemljišč na tisti minimum, ki 
še zagotavlja življenjsko pomembne in za prehrano prebivalstva 
nenadomestljive naravne dobrine. Izguba možnosti za pridelovanje 
potrebnih količin hrane v državi je zelo tvegana, kljub trenutni 
blaginji na trgih hrane. 

1.4. Velikost kmetij in posestna sestava 

Družinske kmetije 

Po popisu kmetijskih gospodarstev v letu 2000, je bilo v Sloveniji 
86.363 kmetij, ki so gospodarile na 94 % vseh kmetijskih zemljišč 
in prispevale okoli 2/3 bruto kmetijske proizvodnje. Kmetije so 
imele povprečno v lasti 9,4 ha zemljišč, povprečna velikost 
kmetijskih zemljišč v uporabi, ki vključuje tudi kmetijske 
organizacije, pa je bila 5,6 ha na kmetijo, brez kmetijskih organizacij 
pa 4,8 ha. Približno 60% kmetij je v velikostnem razredu do 5 ha 
zemljišč, te pa obdelujejo približno 1/3 vseh kmetijskih zemljišč. V 
zadnjih desetih letih se zmanjšuje število kmetij z manj kot 3 ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU), povečuje pa se število kmetij 
z več kot 5 ha KZU. Nekaj sto kmetij obdeluje že več kot 20 ha 
KZU. V povprečju so v državah EU kmetije skoraj štirikrat večje 
od povprečne slovenske kmetije (18 ha: 5 ha). Tudi v sosednji 
Avstriji so kmetije povprečno trikrat večje od slovenskega 
povprečja. Sicer pa se posamezne članice EU precej razlikujejo 
v deležih posameznih velikostnih razredov kmetij. Na Danskem, 
Irskem, v Veliki Britaniji, Luksemburgu in Franciji prevladujejo 
kmetijska gospodarstva z več kot 20 ha KZU, medtem ko v 
Sloveniji, Avstriji, Italiji, Španiji, Grčiji in na Portugalskem 
predstavljajo ogrodje kmetijske strukture gospodarstva z manj 
kot 10 ha KZU, ki jih je več kot 30%. Na skoraj 2/3 kmetijskih 
površin v EU gospodarijo kmetije, večje od 50 ha KZU. 
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Struktura kmetij je v Sloveniji vsekakor izrazito neugodna, kar 
ima vrsto negativnih posledic kot so: višji stroški na enoto 
proizvoda, prenizek dohodek na kmetijo, nesposobnost 
akumuliranja kapitala in samostojnega izvajanja investicij, 
zaostajanje v socialnem razvoju In razslojevanje kmečkega 
prebivalstva in drugi. Zmanjševanje števila kmetij in večanje njihove 
zemljiške posesti je torej eden izmed temeljnih problemov 
prihodnosti slovenskega kmetijstva in njegovega položaja v EU. 
S članstvom v EU pa se bo morala povečati konkurenčna 
sposobnost slovenskega kmetijstva. Strokovne analize pa kažejo, 
da Slovenija tudi v nekaj desetletjih in s še tako intenzivnimi 
strukturnimi spremembami ne bo razrešila velikostnega in s tem 
tudi ekonomskega problema slovenskega kmetijstva. Zato so 
pomembni vsi ukrepi, ki bodo podprli strukturne spremembe 
slovenskega kmetijstva. Med temi ukrepi pa je dolgoročno zlasti 
pomembno usmerjanje kmetijskih zemljišč h kmetijskim 
pridelovalcem in dosledno ohranjanje kmetijskih zemljišč v 
proizvodni funkciji, kar je tudi eden izmed temeljnih ciljev zakona 
o kmetijskih zemljiščih v poglavju "Promet s kmetijskimi zemljišči" 

Kmetijske organizacije 

Poleg številnih manjših kmetijskih gospodarstev je v Sloveniji 131 
kmetijskih organizacij. Večina kmetijskih organizacij je na nižinskih 
območjih z ugodnimi razmerami za kmetovanje. Kmetijske 
organizacije so v boljšem položaju kot kmetije tako z vidika zemlje 
kot kapitala. 12 največjih kmetijskih organizacij upravlja z okoli 
1.000 ha kmetijskih zemljišč in imajo skupno v upravljanju več kot 
60% vseh kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi kmetijskih 
organizacij. 25 % zemljišč upravljajo srednje velike enote (100 - 
500 ha zemljišč), preostalih 14 % zemljišč pa uporablja 58 
kmetijskih organizacij različnih velikosti. Kmetijske organizacije 
imajo 95% kmetijskih zemljišč v zakupu od Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki v imenu in za račun RS 
gospodari s kmetijskimi zemljišči in gozdovi nekdanje družbene 
lastnine. 

1.5. Dosedanja ureditev prometa s kmetijskimi zemljišči 
Določbe zakona o kmetijskih zemljiščih, ki urejajo promet s 
kmetijskimi zemljišči, preprečujejo drobl|enje zaščitenih kmetij in 
drugih kmetijskih gospodarstev, zagotavljajo pridobivanje zemljišč 
predkupnim upravičencem, ki so predvsem kmetje in so od 
kmetijskih zemljišč in njihove obdelave gospodarsko in socialno 
odvisni, zagotavljajo poseljenost in ohranitev kulturne krajine in 
preprečujejo špekulacije. Nadzor nad prometom s kmetijskimi 
zemljišči je zagotovljen z administrativnimi ukrepi države. 

Bistvene omejitve v prometu s kmetijskimi zemljišči določata 21. 
in 19. člen zakona o kmetijskih zemljiščih. To so omejitve, ki se 
nanašajo na uveljavljanje predkupne pravice in omejitve, ki so v 
zvezi z odobritvijo pravnega posla. Pridobitev lastninske pravice 
s pravnimi posli na kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji je 
namreč možna le z odobritvijo upravne enote. Zakon določa 
primere, v katerih upravna enota pravnega posla ne odobri, to 
so. 

- če niso izpolnjeni pogoji iz 18. člena zakona (glede dopustnosti 
delitve zaščitene kmetije); 
- če promet ni potekal po postopku in na način, kot ga določa 
zakon; 
- če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 21. členu 
zakona; 
- če pridobitelj ni usposobljen za kmetijsko proizvodnjo ali je 
na drug način očitno, da pridobitelj ne bo obdeloval pridobljenih 
zemljišč v smislu 7. člena tega zakona (ki določa, da mora 
obdelovati kmetijsko zemljišče na predpisan način in kot 
"dober gospodar", kmetijsko proizvodnjo prilagoditi ekološkim 
in talnim razmeram, zagotavljati trajno rodovitnost tal itd ); 

- če se zemljišča, pridobljena v komasacijskem postopku 
razdelijo na način, da je delitev le-teh v nasprotju z ukrepi za 
izboljšanje agrarne strukture; 

če bi lahko prišlo do negospodarne drobitve zemljiške 
posesti; 
če prodajna cena zemljišča pomembno odstopa od 
prodajne vrednosti primerljivih zemljišč v okolišu. V tem 
primeru lahko upravna enota po uradni dolžnosti začne 
postopek za ugotovitev primerne cene zemljišča po 
drugem odstavku 24. člena tega zakona (ki določa 
postopek in predpisano metodologijo ugotavljanja 
vrednosti kmetijskih zemljišč in gozda); 

- če se pridobivajo kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetije 
oziroma njihov del in se s tem poveča veleposest preko 200 
ha primerljive kmetijske površine po zakonu o dedovanju 
kmetijskih gospodarstev, vendar ne več kot skupno 600 ha, 
razen če gre za pridobitev v hstnino Republike Slovenije ali 
občine; 
- če ima nakup namen preprodaje; 
- če bi bili ogroženi obrambni interesi, kar ugotavlja ministrstvo, 
pristojno za obrambo; 
- če bi kmetijsko zemljišče pridobila fizična ali pravna oseba, 
ki ga ne potrebuje za opravljanje kmetijske dejavnosti; 
če bi pravni posel očitno pripeljal do uporabe zemljišča, ki je v 
nasprotju z njegovo namembnostjo. 

Za potrebe uveljavljanja predkupne pravice v prometu s kmetijskimi 
zemljišči zakon določa, kdo je kmet in katere organizacije so 
kmetijske organizacije. 
Z določitvijo kmeta in kmetijske organizacije za predkupna 
upravičenca, je zakonodajalec želel doseči predvsem naslednje 
cilje: 

povečati posestne celote in s tem zagotoviti smotrnejšo in 
ekonomičnejšo obdelavo ter socialno varnost in stabilnost 
kmetijskih pridelovalcev; 
zagotoviti pogoje za poseljenost podeželja ter za vzdrževanje 
kulturne krajine, 
zagotoviti izvajanje posebnega varstva "najboljših kmetijskih 
zemljišč", t.j. območij, ki so opredeljena v prostorskih planih 
Republike Slovenije in občin in se jim namembnost lahko 
izjemoma spremeni le za namene, določene v zakonu. 

1.6. Razlogi za spremembo III. poglavja zakona o kmetijskih 
zemljiščih 
Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti na seji 
dne 28. februarja 2002 z odločbo opr.št. U-l-266-72 razveljavilo 
poglavje zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/ 
96,31/98 Odi. US:U-I 340/96, 1/99,54/00,68/00 Odi. US:U-l-26/ 
97-8, 27/02 Odl.US: U-l-266/98, 58/02,67/02) z naslovom "III 
Promet s kmetijskimi zemljišči" (členi 17 do 25). Razveljavitev 
prične učinkovati po preteku enega leta od dneva objave odločbe 
v Uradnem listu Republike Slovenije, torej z 28. marcem 2003, 

Razlog za razveljavitev poglavja o prometu s kmetijskimi zemljišči 
je v njegovi neskladnosti z Ustavo RS v posameznih členih, zlasti 
glede omejitev lastninske pravice. Ustavno sodišče sicer meni, 
da vse določbe tega poglavja niso v neskladju z Ustavo, temveč 
le nekatere, zaradi prepletenosti določb o prometu s kmetijskimi 
zemljišči pa razveljavlja poglavje v celoti. 
Za pripravo novega poglavja je Ustavno sodišče postavilo najdaljši 
možni rok. 

Ustavno sodišče je ugotovilo naslednje neskladnosti določb 
zakona o kmetijskih zemljiščih z Ustavo: 

določba 17. člena in prvega odstavka 19. člena sta neskladni 
z 2. členom Ustave, v kolikor določbe pravnega prometa 
veljajo tudi za pravne posle za primer smrti in kolikor gre za 
pogodbo o dosmrtnem preživljanju; 

11. februar 2003 5 poročevalec, št. 8 



določbe četrte,šeste, sedme, desete, enajste in dvanajste 
alineje tretjega odstavka 19. člena so v neskladju z Ustavo, 
ker so nedorečene in nalagajo upravnemu organu preširoko 
možnost za arbitrarno odločanje; 
določba osme alineje tretjega odstavka 19. člena je v neskladju 
s 33. in prvim in drugim odstavkom 74. člena Ustave; 
določba devete alineje tretjega odstavka 19. člena je v 
neskladju s prvim odstavkom 74. člena Ustave; 
določba 24. člena je v nasprotju s 33. in 67. členom Ustave; 
določba drugega stavka četrtega odstavka 20. člena je v 
nasprotju s 25. členom Ustave. 

Razlog za pripravo predloga novega poglavja o prometu s 
kmetijskimi zemljišči je torej odprava ugotovljenih neskladnosti 
zakonskih določb z Ustavo. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

2.1 S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se odpravljajo 
neskladnosti zakona, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče, z Ustavo, 
zlasti z vidika omejitev lastninske pravice. Manjše spremembe 
zakona so usklajene tudi s spremembami drugih zakonov, zlasti 
stvarnopravnega zakonika in zakona s podoročja urejanja 
prostora 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona ohranja postopek in način 
prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami. Ureja 
promet, veljavnost pravnega posla je odvisna od odobritve 
pravnega posla, postopek poteka na upravni enoti.Zakon ohranja 
institut predkupne pravice. Tako imajo pri pridobivanju kmetijskih 
zemljišč v lastnino in zakup prednost tisti, ki so kmetje in so torej 
gospodarsko in socialno odvisni od teh zemljišč in zagotavljajo 
ohranjanje in izboljšavo teh zemljišč v skladu z okoljskimi cilji in 
možnostmi, zagotavljajo ohranitev poseljenosti nacionalnega 
prostora, razvoj slovenskega podeželja in prehransko varnost 
prebivalcev, ki je pogojena z ohranjanjem, varovanjem in 
obdelovanjem kmetijskih zemljišč, kar vse sovpada z splošnimi 
javnimi interesi v državi, izkazanimi s stvarnimi socialnimi in 
gospodarskimi razlogi. Ti splošni interesi pa so tako pomembni, 
da je z njimi utemeljena omejitev posameznikovega interesa, ko 
gre za nakup kmetijskih zemljišč. Omejitev se nanaša na svobodo 
prodajalca pri izbiri pogodbene stranke, pridobitelja. Ta po naravi 
stvari zagotavlja uresničitev javnega interesa. 

Na podlagi 71. člena ustave RS se lahko z zakonom določi kriterije 
za smotrno izkoriščanje zemljišč in posebno varstvo kmetijskih 
zemljišč, kar v primeru prometa s kmetijskimi zemljišči pomeni, 
da je potrebno: 

usmerjati promet s kmetijskimi zemljišči tako, da ostanejo v 
primarni pridelovalni funkciji v obsegu, ki je potreben za 
zagotovitev prehranske varnosti prebivalcev Slovenije; 
usmerjati kmetijska zemljišča h kmetijskim gospodarskim 
enotam (kmetijam in kmetijskim organizacijam) z namenom 
zaokroževanja posesti do velikosti, ki zagotavlja ekonomsko 
varnost pridelovalcev; 
kmetijska zemljišča obravnavati kot nenadomestljivo 
nacionalno dobrino; 
postopno, vendar vztrajno in dosledno zmanjševati neugodno 
velikostno strukturo slovenskih kmetij; 
spoštovati načelo ustavne pravice do lastnine, vendar jo 
pogojevati s smotrno rabo kmetijskih zemljišč in z 
upoštevanjem javnih koristi 

2.2. Načela zakona 

Ustava v 67. členu določa pridobivanje in uživanje lastnine tako, 
da je zagotovljena njena socialna, ekološka in gospodarska 
funkcija, v 71. členu pa določa smotrno izkoriščanje kmetijskih 
zemljišč. Določbe zakona o kmetijskih zemljiščih, ki urejajo promet 
s kmetijskimi zemljišči pa izpeljujejo določila Ustave glede 
varovanja kmetijskih zemljišč in njihove uporabe v skladu z 
njihovim namenom 
Da pa bi se zagotovilo uresničevanje vseh treh funkcij lastnine, 
kmetijsko zemljišče ni le sredstvo za uresničevanje pravice 
posameznika - lastnika kmetijskega zemljišča, temveč tudi 
sredstvo za uresničevanje interesov skupnosti. 
Lastninska pravica posameznika nad kmetijskim zemljiščem, 
katerih obseg je omejen z naravnimi danostmi, zato ne more biti 
neomejena, temveč je lastnik dolžan spoštovati in upoštevati vse 
omejitve lastninske pravice, ki izhajajo iz javnega interesa in kot 
so določene v zakonu o kmetijskih zemljiščih v poglavju o prometu 
s kmetijskimi zemljišči. 
Z omejitvami v prometu s kmetijskimi zemljišči želi zakonodajalec 
zagotoviti smotrno izkoriščanje omejenega obsega naravnega 
bogastva in služenje kmetijskih zemljišč tudi gospodarskim, 
socialnim in ekološkim interesom skupnosti. 
Zaradi navedenega daje zakon o kmetijskih zemljiščih pri 
pridobivanju kmetijskih zemljišč prednost tistim, ki so kmetje in so 
gospodarsko in socialno odvisni od teh zemljišč in ki tudi 
zagotavljajo pridelavo hrane, ohranjanje in izboljšavo teh zemljišč 
v skladu z okoljskimi cilji in možnostmi, zagotavljajo poselitev 
podeželja in njegov razvoj. Zakon torej omogoča usmerjanje 
kmetijskih zemljišč h kmetijskim pridelovalcem s ciljem ohranjanja 
kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji. Kmetijska zemljišča so 
namreč pomemben produkcijski faktor in narodovo bogastvo 
zato državi ni vseeno, kako so izkoriščena. S tem pa se zagotavlja 
tudi razvoj ene od pomembnih gospodarskih panog in s tem 
zaposlitev in zagotavljanje pridobivanje dohodka pomembnemu 
delu prebivalstva, kije od kmetijskih zemljišč, oziroma od pridelave 
na njih, odvisen. 

Zakonita predkupna pravica pri nakupu kmetijskih zemljišč 
predstavlja omejitev lastninske pravice, katere namen pa je zlasti 
zavarovati kmetijska zemljišča, gozd in kmetijo pred 
negospodarnim ravnanjem z njimi. S predkupno pravico nakupa 
so v prednostnem položaju določene osebe, to so kmetje, ki naj 
bi zagotavljali varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov in njihovo 
primerno rabo. Na ta način se zagotavlja obdelanost kmetijskih 
zemljišč ter njihova smotrna ekonomska in ekološka raba. Zato 
je v javnem interesu omejitev svobode razpolaganja z lastnino, ki 
predstavlja omejitev prodajalca pri izbiri pogodbenega partnerja. 
Predkupna pravica je utemeljena z javnim interesom pri 
uresničevanju gospodarske in socialne funkcije lastnine 
Prepustitev pridobivanja lastnine nad kmetijskimi zemljišči samo 
tržnim zakonitostim, bi lahko povzročila prenos kmetijskih zemljišč 
na tiste, katerih nakup bi imel zgolj špekulativni namen, pri tem pa 
bi bil ogrožen tisti del prebivalstva, ki iz kmetijstva pridobiva 
pomemben del dohodka ali pa dopolnilni del dohodka. Ker je 
Slovenija socialna država bi morala nastale težave reševati s 
socialnimi programi, usmerjenimi v prestrukturiranje prebivalstva 
v druge panoge gospodarstva. Tako povečani stroški države bi 
poslabšali ekonomski položaj gospodarstva kot celote. 
Vrstni red prednostnih upravičencev je zato razumen, saj daje 
prednost tistemu, ki je bolj povezan s kmetijskim zemljiščem in 
njegov socialni položaj od njega odvisen 
Omejitev prometa s kmetijskimi zemljišči je tako utemeljena na 
javnem interesu z gospodarsko funkcijo, ki je gospodarna izraba 
zemljišč, socialno funkcijo, ki je ohranjanje poseljenosti podeželja 
in ekološko funkcijo, ki je ohranjanje krajine in varstvo okolja 
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Omejitve prometa s kmetijskimi zemljišči so odvisne od pomena 
naslednjih kategorij za javni interes: 

povečevanje kmetij, kar pomembno vpliva na socialno varnost 
in stabilnost kmetov.Kajti izboljšanje in povečanje posestne 
strukture pomembno vpliva na konkurenčno sposobnost 
pridelovalcev. Povečevanje kmetij zagotavlja tudi prilagojenost 
kmetij za vstop na skupen evropski trg, 
pridelava hrane, kar omogoča Sloveniji, da ni popolnoma 
odvisna od drugih virov, 
ohranjanje in izboljšava kmetijskih zemljišč v skladu z okoljskimi 
cilji in možnostmi, 
zagotavljanje poselitve podeželja in njegov razvoj s 
preprečevanjem urbanizacije na kmetijskih zemljiščih, 
ohranjanja kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji. 

2.3, Predlagane rešitve 

Zakon ureja promet s kmetijskimi zemljišči z upoštevanjem odločbe 
Ustavnega sodišča, na naslednji način: 
1. Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami je 

pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli med živimi ter v 
primerih, ki se nanašajo na postopek v zvezi z izvršbo, 
likvidacijo in stečajem. 

2. Zaščitena kmetija se s pravnimi posli med živimi ne sme deliti 
razen v zakonu določenih primerih. 

3. Promet in zakup s kmetijskimi zemljišči se izvajata po 
predpisanem postopku, ki ga vodi upravna enota. 

4. Določeni so primeri, v katerih odobritev pravnega posla ni 
potrebna, novost so kmetijska zemljišča, na katerih je v 
skladu s predpisi o graditvi objektov zgrajen objekt. 

5. Določeni so primeri v katerih se pravni posel ne odobri. Črtane 
so vse določbe, ki omogočajo upravnemu organu arbitrarno 
presojo, določba o omejevanju pridobivanja kmetijskih zemljišč 
preko določenega obsega, določba, da se v primeru molka 
organa prve stopnje šteje, da odobritev ni dana. Primeri, v 
katerih se pravnega posla ne odobri, so vezani na izvajanje 
določb tega zakona in na delitev zemljišč, urejenih s 
komasacijo. 

6. Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije 
se objavi na oglasni deski upravne enote, na enotnem 
državnem portalu e-uprave, na oglasni deski krajevnega 
urada ali informacijske pisarne in občine. Določena je vsebina 
ponudbe 

7. Ponudba, se pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in 
upravni enoti ali vloži neposredno pri upravni enoti. 

8. Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu je mogoča le 
na podlagi odobritve pravnega posla ali potrdila, da odobritev 
ni potrebna, iz 21. člena. 

9. Določen je vrstni red predkupnih upravičencev za nakup 
kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetij. Ohranjen je vrstni red 
predkupnih upravičencev kot doslej, s tem, da je občina črtana. 
Predkupno pravico občine namreč določajo predpisi, s 
področja ohranjanja narave, urejanja prostora, urejanja 
gozdov in se uporabljajo v zvezi s predkupno pravico, pred 
določbami tega zakona. 

10. Določeni so kriteriji za določitev predkupnega upravičenca 
med kmeti, ki izpolnjujejo enake pogoje. 

11. Določeni so pogoji, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za 
pridobitev statusa kmeta - ti pogoji so vezani na obdelovanje 
zemlje, usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti in 
na pridobivanje pomembnega dela dohodka iz kmetijske 
dejavnosti. V zvezi z usposobljenostjo je določena stopnja 
izobrazbe in preizkus znanja. 

12. Kmetijska organizacija je opredeljena kot gospodarska 
družba, kmetijska zadruga ali druga pravna oseba, ki je 

registrirana za kmetijsko dejavnost, za katero potrebuje 
kmetijska zemljišča in ustvari več kot 50% dohodka iz 
kmetijske dejavnosti. 

13. Preveritev cene je prepuščena predkupnemu upravičencu, 
nima pa več te pravice upravna enota po uradni dolžnosti 

3. Ocena finančnih posledic zakona 

Zaradi sprejetja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijskih zemljiščih ne bodo potrebna nova sredstva iz 
državnega proračuna. 

Postopki, ki že tečejo pri upravnih enotah, se ne spreminjajo 
bistveno in ne zahtevajo novih sredstev. 

4. Primerjalni pregled ureditev v nekaterih drugih 
evropskih državah 

Evropska Unija 

V državah članicah EU je možnost nakupa nepremičnin temeljna 
pravica in svoboščina, ki izhaja iz Pogodbe o ustanovitvi 
EGS(Rimska pogodba) iz leta 1957. Temeljne svoboščine, ki jih 
zagotavlja evropsko pravo in imajo za posledico pravico do 
nakupa, uporabe in upravljanja nepremičnin so: 

pravica do ustanavljanja, ki za pripadnike skupnosti vključuje 
tudi možnost nakupa, izkoriščanja in odtujitve pravic, 
nepremičnin in premičnin, kakor tudi pravico izkoriščanja 
kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo na ozemlju držav članic; 
prost pretok kapitala, ki vključuje investicije v nepremičnine, 
zemljišča in stavbe. Načelo prostega pretoka kapitala velja 
za vse osebe, ki bivajo na ozemlju držav članic. 

Pregled tuje zakonodaje, zlasti iz držav, s katerimi mejimo oziroma 
imajo podobne geoklimatske razmere, na področju prometa s 
kmetijskimi zemljišči, gozdovi in s kmetijami, kaže naslednje glavne 
značilnosti: 

promet s kmetijskimi zemljišči in s kmetijami je s predpisi zelo 
natančno določen in usmerjen v korist povečevanja, 
zaokroževanja in ohranjanja kmetijsko gozdnih gospodarstev 
promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči usmerjajo z 
dovoljenjem ali drugim aktom soglasja državni uradi za promet 
z zemljišči; 
kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo lahko kupi, kdor je 
strokovno usposobljen za delo na kmetiji in bo na njej tudi 
sam gospodaril; 
pridobivanje kmetijskih zemljišč in kmetij je usmerjeno v 
oblikovanje srednje velikih kmetijskih gospodarstev, ki 
omogočajo upravljalcu kmetije doseganje povprečnega 
dohodka v državi. V državah, kjer kmetijska zemljišča lahko 
kupujejo tudi fizične osebe, ki niso kmetje, jih morajo dati v 
zakup upravljalcu, ki za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči 
izponjuje z zakonom predpisane pogoje; 
kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove načelno lahko kupijo 
tujci, vendar so pravice tujih državljanov do lastnine na teh 
nepremičninah omejene in urejene tudi z drugimi predpisi. 

Avstrija 

Po avstrijski Ustavi so za urejanje prometa z nepremičninami 
pristojne avstrijske zvezne dežele. Avstrijski deželni zakoni na 
podlagi zveznih predpisov natančno določajo promet s kmetijskimi 
zemljišči, gozdovi in kmetijami. Za promet s kmetijskimi in gozdnimi 
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zemljišči je načelno pristojna zemljiška komisija, sicer pa izdajajo 
dovoljenja okrajna glavarstva v okviru deželne uprave. Glede 
prostega razpolaganja z nepremičninami so za promet s 
kmetijskimi in gozdnimi zemljišči predvidene predkupne pravice 
domačih kmetov. Če ti niso zainteresirani, lahko pridobi 
nepremičnino tudi druga oseba, ki ni kmet, vendar mora biti 
upoštevana namembnost zemljišča. 

Zaradi ohranjanja čim večjega števila delovnih mest na podeželju 
in ohranjanja poseljenosti podeželja v avstrijski zakonodaji 
omejujejo rast veleposesti in dajejo prednost nastajanju in 
gospodarskemu razvoju manjših in srednje velikih kmetijskih in 
gozdarskih obratov. Velikosti zemljiške posesti ne omejujejo s 
površinskimi merami ampak jo presojajo po številu delovnih mest 
na kmetiji ali z dohodkom, ki ga na gospodarstvu lahko ustvari 
družina. V nekaterih deželah pa ob dedovanju ne dovoljujejo 
nadaljnje rasti nadpovprečno velikih kmetij ampak dopuščajo le 
njihovo razdelitev na več gospodarskih enot. 

Salzburg - Zakon o prometu z zemljišči z dne 20.10.1993 
V zvezni deželi Salzburg le po Zakonu o prometu z zemljišči z 
dne 20.10.1993 za pravne posle, sklenjene med živimi, ki se 
nanašajo na kmetijska in gozdna zemljišča, potrebno soglasje 
pristojnega upravnega organa za promet z zemljišči v primeru, 
da gre za: 

prenos lastninske pravice, 
pridobitev lastninske pravice na plodovih, 
oddajanje v najem ali uporabo zgradbe ali površine, kije večja 
od 0,5 ha pod določenimi pogoji. 

Zakon določa primere, v katerih soglasje ni potrebno. To je v 
primeru, da se kmetijski ali gozdarski obrat prenese na zakonce, 
starše ali potomce; med solastniki;kadar je pridobitelj kmetijska 
zadruga; kadar gre za ukrep agrarne oblasti. 
Pristojni upravni organ izda soglasje k pravnemu poslu samo v 
primeru, da le-ta ni v nasprotju s splošnim interesom, da se ohranja, 
krepi ali ustvarja gospodarsko zdrava srednje velika kmetijska 
ali gozdarska gospodarstva. 
Soglasje k pravnemu poslu se ne sme izdati, če: 

se na zemljišču, ki je bilo urejeno s komasacijo, bistveno 
poslabša dosežena ugodna razdelitev zemljišč; 
je prodajna cena zemljišča bistveno višja od tržne vrednosti; 
je pridobitev v nasprotju s ciljem zagotoviti sposobno kmetijsko 
in gozdarsko gospodarstvo, skladno z naravnimi in 
strukturnimi danostmi dežele; 
obstaja utemeljena bojazen, da: 

se pridobiva kmetije ali gospodarsko pomembne dele 
kmetij zaradi ustvarjanja ali povečevanja veleposesti, 
razen kadar gre za gospodarsko upravičene arondacije; 
se zemljišče pridobiva z namenom, da bi se kot celota ali 
po delih prodalo naprej z namenom ustvariti dobiček; - 
gre za kapitalsko naložbo; 
se zemljišča brez razloga izločajo iz ekonomsko 
perspektivne kmetijsko gozdarske gospodarske enote. 

Zakon določa, da je kmet tisti, ki sam ali skupaj z družinskimi 
člani ali kmetijskimi delojemalci upravlja kmetijski ali gozdarski 
obrat kot samostojno gospodarsko enoto in s tem v celoti, 
pretežno ali v določenem delu preživlja sebe in svojo družino 
(čista kmetija, polkmečko gospodarstvo, kmetovanje kot 
dopolnilna dejavnost). 
Kmet je tudi tisti, ki se namerava po pridobitvi kmetije ali kmetijskih 
zemljišč ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo in je za to ustrezno 
usposobljen, kar pomeni, da ima: - uspešno opravljen izpit za 
kvalificiranega delavca v skladu z uredbo zvezne dežele Salz- 
burg iz leta 1991 o poklicnem kmetijskem in gozdarskem 

izobraževanju ali ustreznem zakonu neke druge zvezne dežele 
ali najmanj petletno praktično delo po končanem obveznem 
šolanju; - uspešno končano šolanje na dveletni ali triletni kmetijski 
ali gozdarski strokovni šoli in ustrezna enoletna dejavnost; - 
uspešno končano šolanje na višji kmetijski ali gozdarski šoli; - 
uspešno končan študij na biotehniški fakulteti. 

Švica 

Švica ni članica EU in se njena ureditev bistveno razlikuje od 
drugih držav. Stopnja zaščite kmetijskih zemljišč je višja, kot v 
drugih državah. 
Promet s kmetijskimi zemljišči ureja Zvezni zakon o kmetijskem 
zemljiškem pravu (1991), katerega cilj je med drugim krepitev 
položaja zakupnika pri nakupu kmetijskih gospodarstev in 
zemljišč, posebej pa ureja izvajanje kontrole za preprečevanje 
visokih cen pri prometu s kmetijskimi zemljišči, če te presegajo 
tržno vrednost zemljišč. 
Zakon omogoča odsvojitev kmečkega gospodarstva na katerem 
sta solastnika zakonca, le s privoljenjem zakonca. Če privoljenja 
ne da brez razloga, lahko to pravico uveljavlja na sodišču. 
Določena je predkupna pravica sorodnikov, zakupnika, njene 
omejitve določa zakon. 
Predkupne pravice so določene z zveznim in s kantonalnim 
predpisom. Zakonske predkupne pravice po zveznem pravu imajo 
prednost pred kantonalnimi. Kantoni imajo vrstni red predkupnih 
pravic, ki so si jih določili sami 
Zakon določa javnopravne omejitve prometa s kmečkimi 
gospodarstvi in s kmetijskimi zemljišči. Zlasti gre tu za prepoved 
delitve posameznih zemljišč ali delov zemljišča. So pa določene 
izjeme od prepovedi delitve, ki jih dovoljuje kantonalni urad. 

61. člen zakona ureja pridobitev kmetijskih gospodarstev in 
kmetijskih zemljišč. Potrebno dovoljenje se izda, če ni podan razlog 
za zavrnitev izdaje dovoljenja, ki ga določa zakon. Dovoljenje za 
pridobitev pa ni potrebno, če gre za: 

pridobitev kmetijskega gospodarstva v skladu z dednim 
pravom, 
promet s kmetijskimi zemljišči med ožjimi sorodniki 
pridobitev zemljišč s strani solastnika ali solidarnostnega 
solastnika, 
za uveljavljanje zakonite kupne pravice oziroma pravice do 
povratnega nakupa, 
razlastitve ali kmetijsko prostorsko ureditvene operacije, pri 
katerih sodeluje upravni organ, 
mejno ugotovitvene postopke. 

Dovoljenje se zavrne, če: 
pridobitelj ne gospodari sam s kmetijskim zemljiščem, 
je bila dogovorjena cena pretirana cena, 
pridobitelj že pravno ali ekonomsko razpolaga z več 
kmetijskimi zemljišči, kot pa bi bilo potrebno za doseganje 
nadpovprečnega dohodka v državi, 
leži zemljišče, ki ga pridobiva zunaj lokalno običajnega območja 
gospodarjenja pridobiteljevega gospodarstva. 

Za nakup kmetijske zemlje s strani tujcev velja Zvezni zakon o 
pridobivanju nepremičnin s strani oseb, ki imajo stalno bivališče v 
tujini (1983). Namen zakona je "preprečevati gospodarsko moč 
tujcev na švicarskih tleh". Za pridobitev nepremičnin je potrebno 
soglasje kantonalnih oblasti. Zakon določa kdaj soglasje ni 
potrebno oziroma kdaj se dovoljenje obvezno zavrne. Osnovno 
načelo švicarske ureditve pri prometu z zemljišči je režim soglasij 
za prodajo nepremičnin, določenih na zvezni ravni in na ravni 
kantonov. 
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Nemčija 

Promet s kmetijskimi zemljišči se ureja z zveznim zakonom. 
Omejitve pri prometu z nepremičninami in pridobivanju nepremičnin 
za posamezne namene so urejene z deželnimi in občinskimi 
predpisi, ki vežejo posamezne omejitve na trajanje stalnega 
bivanja, stalno zaposlitev, določila prostorskih aktov o namenski 
rabi zemljišč (npr. stanovanjska območja, industrijske cone, 
območja naravne in kulturne dediščine, ipd.) 
Upravni organi morajo odobriti pravne posle, ki se nanašajo na 
promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. Določbo 0 odobritvi 
pravnih poslov in utrezna merila (kriterije) za odobritev vsebuje 
Zvezni zakon o prometu z zemljišči (Grundstuckverkehrgesetz 
- GVG): Pravna odsvojitev zemljišča in obligacijska pogodba 
zahteva odobritev, za katero so predpisana določena merila. Tako 
je "lastnik kot nosilec razpolagalnega upravičenja omejen v svojem 
upravičenju, če nameravani posel ni v skladu z navedenimi merili, 
v nasprotnem primeru pa je lastnik prost pri svojem razpolaganju. 
Zaradi izrazitega javnega interesa je določen tudi poseben 
postopek, ki je namenjen nadzoru nad uresničevanjem zakona." 
O zahtevi za odobritev pravnega posla odloča organ, ki je po 
deželnem pravu za to pristojen (organ za izdajanje dovoljenj), če 
o tem ne odloči sodišče. Odločitev o odobritvi mora pristojni krajevni 
organ izdati v roku enega meseca po vložitvi zahteve. Rok se 
pod določenimi pogoji lahko podaljša za 2 ali 3 mesece. 
Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice se opravi šele po 
pravnomočnosti dovoljenja o odobritvi pravnega posla. 
Zakon taksativno našteva primere, ko je predpisana obveznost 
izdaje odobritve (8. člen), ko se odobritev sme odreči oziroma 
pogojevati z izpolnitvijo določenih ravnanj (9. člen), ko se pridobitelju 
lahko z nalogom odredi ravnanje z zemljiščem (10. člen) ali pa se 
odobritev izda pogojno (11. člen). 
Zahteva za odobritev se mora zavrniti ali izdati pod določenimi 
pogoji: 

če bi bila posledica prometa nesmotrna delitev zemlje in tal 
(praviloma je nesmotrna takrat, ko odsvojitev nasprotuje 
ukrepom za izboljšanje agrarne strukture), 
če bi odsvojitev za odsvojitelja pomenila negospodarno 
zmanjševanje površin, do katerega prihaja takrat, kadar bi 
pri delitvi dediščine, izročilne pogodbe ali drugi pravni odsvojitvi: 
kmetija izgubila sposobnost preživetja; 
kmetijsko gospodarstvo postalo manjše od enega hektarja, - 
gozdarski obrat postal manjši od 2,50 ha, 
se zemljišča iz komasacijskega sklada ali pridobljena s 
preselitvijo kmetije zaradi javnega interesa razdelila na način, 
da je delitev le-teh v nasprotju z ukrepi za izboljšanje posestne 
in parcelne strukture. 

Nemški zakon (o prometu z zemljišči) ne vsebuje določb, po 
kateri bi moralo biti v transakcijskem postopku zagotovljeno 
zavarovanje, da bo zemlja uporabljena v kmetijske namene, niti 
da mora kupec zemlje imeti izkušnje ali znanje o kmetovanju. 
Nemška sodna praksa pa zagotavlja, da ima kmet prednost pred 
nekmetom pri nakupu zemlje, če potrebuje zemljo za povečanje 
velikosti svoje kmetije in je pripravljen plačati takšno ceno, kot je 
bila dogovorjena med lastnikom in potencialnim kupcem- 
nekmetom 

Francija 

Francoski zakon o prometu z zemljišči ne zahteva soglasja države 
pri zamenjavi lastnika, temveč pri vsaki spremembi upravljalca 
zemljišča.Torej oseba, ki nima statusa kmeta, lahko kupi kmetijsko 
zemljišče brez dovoljenja, vendar mora dati to zemljišče v zakup 
osebi, ki ima status kmeta oziroma je usposobljena za opravljanje 
kmetijske dejavnosti 

Da bi ustvarili in ohranili družinske kmetije, so v Franciji sprejeli 
določene omejitve glede nastajanja veleposesti. Tam družbe za 
zemljiško ureditev in določanje kmetijskih površin (SAFER), ki so 
javne neprofitne organizacije, ne bodo odobrile povečevanja kmetij 
nad 4_SMI fsurface minimale d'installation = 25 ha, torej skupno 
največ 100 ha). Lokalni SMI je lahko največ 30% manjši od 
nacionalnega, ki ga je določil Državni strukturni odbor, v gorskih 
območjih pa 50% manjši od nacionalnega. 
Neposredne omejitve se nanašajo na strnjene kmetije. 
Obdelovalne površine so tu razdeljene glede na število 
uporabnikov zemlje, ki so usposobljeni za kmetovanje in so mlajši 
od 60 let. Vsak uporabnik ima lahko določeno površino zemljišča, 
za povečanje zemljišča pa je potrebna odobritev družbe SAFER. 
Omejitve glede velikosti kmetijskega zemljišča veljajo tudi za GFA 
(Groupement Foncier Agricole) ali kmetijsko zemljiško skupnost, 
ki omogoča obdelovanje posebnih kmetijskih površin Takšna 
družba ponavadi kupi kmetijsko zemljišče in ga odda v zakup 
osebi, ki bo zemljo obdelovala. Maksimum površine zemljišča, ki 
ga ima v lasti kmetijska zemljiška skupnost, ne sme presegati 15 
SMI (torej maksimalno 375 ha). 
V primeru brezplačne odtujitve kmetijskih posestev ali zemljišč s 
kmetijsko namembnostjo se uvede predkupno pravico v korist 
družb za zemljiško ureditev in določitev kmetijskih površin - 
SAFER. Predkupna pravica SAFER ne more imeti prednosti pred 
predkupnimi pravicami, ki jih veljavna zakonodaja dodeljuje v korist 
države, javnih skupnosti, javnih ustanov in sodedičev. V nobenem 
primeru pa je ni mogoče izvajati proti trenutnemu zakupniku. 
Predkupno pravico SAFER izvaja z namenom: 

da se vzpostavi ravnotežje med obstoječimi kmetijskimi 
posestvi, 
da se vzpodbuja nastanek novih uravnoteženih posestev z 
mladimi gospodarji, 
da se prepreči zemljiške špekulacije in uravnavajo cene 
zemlje, - da se ohrani družinski značaj kmetijske dejavnosti. 

Danska 

Področje prometa s kmetijskimi zemljišči ureja Akt o kmetijstvu z 
dne 15.7.1999. Za pridobitev kmetijskih zemljišč do 30 ha je 
potrebna starost nad 18 let, za pridobitev zemljišč nad 30 ha pa 
še to, da kupec že upravlja s kmetijskim zemljiščem oziroma 
izpolnjuje predpisane pogoje. 

Posebej je določen maksimum 70 ha, pri čemer se kumulativno 
upošteva površina, ki je v lasti pridobitelja, njegovega zakonca ali 
njegovih otrok, mlajših od 18 let, na Danskem in v tujini. Določena 
je tudi zahtevana izobrazba. Pogoji za pridobivanje zemljišč so 
različni za danske državljane, tujce iz držav članic EU in tujce iz 
drugih držav. 

Italija 

Glede velikosti kmetijskega zemljišča in preprečevanja drobljenja 
kmetijskih zemljišč italijanski civilni zakon določa, da se določeno 
kmetijsko zemljišče ne sme deliti pod določeni minimum 
Zakonodaja določa samo minimalno velikost zemljišča, ki je 
potrebno, da lahko posamezna družina na njem opravlja kmetijsko 
dejavnost. Zahtev po minimalni velikosti zemljišča se zaenkrat ne 
izvaja, razen v provinci Bolzano. V Bolzanu mora zaprta gorska 
kmetija (maso chiuso) biti dovolj velika, da lahko petčlanska 
družina z gospodarjenjem na takšni kmetiji dosega povprečni 
letni dohodek. 
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Iz Zakona o pogojih za spremembo lastništva na nepremičninah 
v obmejnih pokrajinah izhaja, da mora lastnik kmetijskega zemljišča 
ponuditi zemljišče v odkup neposrednim lastnikom sosednjih 
zemljišč (mejašem), ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Ti imajo v roku 
60 dni prednostno pravico nakupa pod istimi nakupnimi pogoji, ki 
so navedeni v ponudbi. Če prodajalec ne upošteva te prednostne 
pravice nakupa, ima sosed-mejaš pravico, da v roku dveh let 
odkupi zemljišče od novega lastnika pod istimi pogoji, kot je bilo 
zemljišče kupljeno. Zakon teži k zaokroževanju kmetij. 
Italija ima le zametke dednega prava. O skupnem gospodarstvu 
in delitvi skupnega premoženja pri razpustitvi skupnosti odločajo 
tradicionalne navade Posebne predpise glede dedovanja vsebuje 
tudi zakonodaja o izboljšanju agrarne strukture in agrarni reformi. 
Pri kmetijah za izboljšanje agrarne strukture zakon predvideva 
postopke o dodelitvi. Če z oporoko ni določen pravni naslednik 
kmetije, dodeli sodišče kmetijo enemu izmed dedičev, kije kmetijo 
pripravljen in sposoben prevzeti. Ostalim dedičem je treba izplačati 
odpravnino v obrokih v obdobju do 10 let. Pri zakupnih pogodbah 
za kmetijska zemljišča, ob smrti zakupnika preneha zakupno 
razmerje ob izteku gospodarskega leta, če med dediči ni 
poklicnega kmetovalca ali neposrednega gospodarja (coltivatore 
diretto). Vezanost kmetijskih zemljišč na družino se lahko zagotovi 
s predkupnimi in predzakupnimi pravicami družinskih članov. Pri 
odsvojitvi ali delitvi dediščine imajo predkupno pravico po splošnem 
pravu spdediči v skupnosti dedičev in družinski člani v družinski 
kmetiji. 

Španija 

Španija nima posebnega zakona, ki bi urejal promet s kmetijskimi 
zemljišči. Španski civilni zakon v 1523. členu določa, da ima lastnik 
sosednjega zemljišča predkupno pravico pri nakupu zemljišča, 
ki se prodaja, pri čemer le-to ni večje od 1 ha. Če dva ali več 
lastnikov sosednjih zemljišč uveljavlja prednostno pravico nakupa, 
jo dobi tisti, ki ima manjše zemljišče, če so zemljišča enake velikosti 
pa tisti, ki je prej uveljavljal prednostno pravico. 
Iz Zakona o zakupu kmetijskih zemljišč (1980) izhaja, da mora 
prodajalec kmetijskega zemljišča o prodaji obvestiti zakupnika, ki 
bo imel na voljo 60 dni, da uveljavi svojo prednostno pravico do 
nakupa Cena zemljišča in ostali pogoji so enaki za zakupnika in 
ostale interesente Če zakupnik ne izkoristi prednostne pravice 
do nakupa, lastnik lahko proda zemljišče drugi osebi. Zakon je 
predvidel, da se zakupna pogodba ne razdre zaradi smrti 
zakupnika, temveč da njegovi dediči nadaljujejo zakupno razmerje, 
če je kmetovanje njihov glavni poklic ali so dejanski upravljalci, ki 
gospodarijo na kmetiji skupaj z družinskimi člani. 

Madžarska 

Madžarski Zakon o varstvu kmetijskih zemljišč (1994) določa, 
da vse zadeve v zvezi s kmetijskimi zemljišči (kamor spadajo 
tudi ribniki in gozd), rabo zemljišč, spremembo namembnosti, 
odmero zemljišč in vodenje katastra, plačilo odškodnine oziroma 
t.im. "prispevka za zaščito zemljišča" vodijo županijski in območni 
zemljiški uradi, ki so upravno podrejeni Ministrstvu za kmetijstvo. 
Madžarski zakon določa velikost zakupne površine kmetijskih 
zemljišč, ki je enako kot lastnina na zemljišču omejena na največ 
300 ha oziroma do vrednosti zemljišča 6.000 zlatih kron, vendar 
je pod določenimi pogoji ta površina lahko presežena. 
Trg kmetijskih zemljišč predstavlja osnovni predpogoj za prenos 
premoženja. Funkcionalen trg s kmetijskimi zemljišči, na katerem 
se zemlja lahko učinkovito kupuje, prodaja, daje v zakup in 
menjava, v bistveni meri prispeva k ustvarjanju optimalne velikosti 
kmetij, podpira spremembo agrarne strukture in pogosto omogoča 
inovacije 

V interesu držav z razvito tržno ekonomijo je, da se kmetijska 
zemljišča uporabljajo za učinkovito kmetijsko gospodarjenje. 
Stopnja vmešavanja v naravno delovanje tržnih pravil pri prometu 
z zemljišči je od države do države različna. Večina držav z razvitim 
trgom nepremičnin postavlja le malo omejitev glede lastnosti osebe, 
udeležene v pravnem poslu prenosa lastninske pravice na 
zemljiščih. Omejitve, ki obstajajo, pa so v veliki večini sprejete 
zato, da bi ohranili namembnost kmetijskih zemljišč in jih varovali 
pred nesmotrno rabo. Kmetijska zemljišča in urejene, optimalno 
velike kmetije so pogoj za stabilno gospodarstvo, zaposlenost 
prebivalstva, poseljenost nacionalnega ozemlja in prehransko 
varnost prebivalstva.Nobena evropska država zato prometa s 
kmetijskimi zemljišči ne prepušča nenadzorovanim tržnim 
tokovom in kratkoročnim pridobitnim poslom, ampak promet na 
podlagi dolgoročne zemljiške politike, njenim usmerjanjem in 
nadzorom nad njenim izvajanjem, uravnava z vnaprej opredeljenimi 
omejitvami v prometu s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. 
Zakup zemljišča vključno z ureditvijo odnosov med 
zakupodajalcem in zakupnikom je eno najbolj podrobno urejenih 
področij prometa z zemljišči v razvitih tržnih ekonomijah. To je 
posledica domneve, da so zakupniki šibkejši nasproti 
zakupodajalcem, zatorej potrebujejo posebno pravno varstvo. 

Zaključek 

V interesu držav je, da se kmetijska zemljišča uporabljajo za 
učinkovito kmetijsko gospodarjenje. Poseg države v delovanje 
trga pri prometu s kmetijskimi zemljišči, je od države do države 
različen. Države z razvitim trgom nepremičnin postavljajo le malo 
omejitev glede lastnosti osebe, udeležene pri prenosu lastninske 
pravice na zemljiščih. Omejitve, ki obstajajo, pa so v veliki večini 
sprejete zato, da bi ohranili namembnost kmetijskih zemljišč in jih 
varovali pred nesmotrno rabo. 
Kmetijska zemljišča in primerno velike družinske kmetije so pogoj 
za stabilno gospodarstvo, zaposlenost prebivalstva, poseljenost 
nacionalnega ozemlja in prehransko varnost prebivalstva (v 
smislu zagotavljanje hrane prebivalstvu). Nobena evropska država 
zato prometa s kmetijskimi zemljišči ne prepušča nenadzorovanim 
tržnim tokovom in kratkoročnim pridobitnim poslom, ampak promet 
na podlagi dolgoročne zemljiške politike, njenim usmerjanjem in 
nadzorom nad njenim izvajanjem, uravnava z vnaprej opredeljenimi 
omejitvami v prometu s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Naslov tretjega poglavja in členi 17. do 25. Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 Odi. US:U-I 340/96, 1/ 
99, 54/00, 68/00 Odi. US:U-l-26/97, 27/02 Odl.US: U-l-266/98, 
58/02, 67/02, 110/02) se spremenijo tako, da se glasijo: 

»III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI, 
GOZDOVI IN KMETIJAMI 

17. člen 

Za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami po tem 
zakonu se šteje pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli 
med živimi in v drugih primerih, ki jih določa ta zakon. 
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Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami teče po 
postopku in na način določen s tem zakonom, če ni glede 
predkupne pravice kmetijskih zemljišč in gozdov z drugim 
zakonom določeno drugače. 

18. člen 

Ne glede na določbe o prepovedi delitve zaščitenih kmetij po 
določbah predpisov o dedovanju kmetijskih gospodarstev se 
zaščitena kmetija v prometu sme deliti v naslednjih primerih: 

če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali 
nastaja nova zaščitena kmetija; 
če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija 
oziroma se povečuje ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je 
v lasti kmetijske organizacije; 
če se odtujijo stavbna zemljišča; 
če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o dedovanju 
kmetijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko; 
če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika 
Slovenija oziroma občina; 
če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni 
kmetiji v korist solastnika, zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, 
da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po predpisih 
o dedovanju kmetijskih gospodarstev, 
če se odtujijo zemljišča, določena v šesti alinei drugega 
odstavka 19. člena tega zakona. 

19. člen 

Pravni posel odobri upravna enota. 

Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, 
gozda ali kmetije: 

v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij; 
med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, 
lastnikom in njegovim zakonitim dedičem, razen če gre za 
promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18. členom tega 
zakona; 
med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali 
kmetija v lasti dveh solastnikov; 
na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju; 
na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen 
če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18. 
členom tega zakona; 
če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji objekt 
(stavbišče in tunkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu s 
predpisi o graditvi objektov. 

Pravni posel za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije 
se ne odobri: 

če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena; 
če promet ni potekal po postopku in na način, določen s tem 
zakonom, 
če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 23. členu 
tega zakona; 
če bi se s prometom fizično delile parcele zemljišča, ki je bilo 
urejeno s komasacijo. 

20. člen 

Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, 
mora ponudbo v treh izvodih izročiti upravni enoti na območju, 
kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži. 

Ponudba mora vsebovati: 
osebne podatke o prodajalcu: osebno ime ter naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež, 
podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu oziroma kmetiji 
(pare.št., k.o., površina, katastrska kultura), 
ceno, 
morebitne druge prodajne pogoje. 

Upravna enota mora ponudbo iz prvega odstavka tega člena 
nemudoma objaviti na oglasni deski upravne enote na območju, 
kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži in na enotnem 
državnem portalu E-uprave. Upravna enota to ponudbo 
nemudoma pošlje občini in krajevnemu uradu oziroma informacijski 
pisarni, da jo objavi na oglasni deski. 

Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba 
objavljena na oglasni deski upravne enote. 

Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme ponudbe, 
mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali 
kmetijo, ponudbo ponoviti. 

21. člen 

Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali 
kmetijo, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje 
priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti ali neposredno 
vloži na upravni enoti. 

Če predkupni upravičenec iz 23. člena tega zakona meni, da 
cena v ponudbi za več kot 30 % presega vrednost ponujenega 
zemljišča, lahko v roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena 
sproži pri upravni enoti postopek za ugotovitev vrednosti 
ponujenega zemljišča. Vrednost določi izvedenec po predpisani 
metodologiji. 

Upravna enota po preteku roka za sprejem ponudbe obvesti vse 
sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno s povratnico o 
tem, kdo je sprejel ponudbo v roku iz četrtega odstavka prejšnjega 
člena oziroma o tem, da je sprožen postopek za ugotovitev 
vrednosti ponujenega zemljišča. 

Če v 15 dneh po tem, ko je prodajalec zvedel za vrednost 
ponujenega zemljišča, ugotovljeno v skladu z drugim odstavkom 
tega člena, ponudbe ne umakne, je to zemljišče dolžan prodati po 
ceni, ki je enaka ugotovljeni vrednosti. V takem primeru se cena v 
prodajalčevi ponudbi popravi na ugotovljeno vrednost. Tisti, ki 
želijo kupiti na prodaj dano nepremičnino pa lahko pisno sprejmejo 
novo ponudbo objavljeno v skladu s prejšnjim členom, v 15 dneh 
po objavi nove ponudbe 

Izjava o umiku ponudbe po drugem odstavku tega člena je 
veljavna, če jo prodajalec pošlje priporočeno s povratnico upravni 
enoti ali vloži neposredno na upravni enoti. 

Metodologijo iz drugega odstavka tega člena izda minister, 
pristojen za kmetijstvo. 

22. člen 

Vlogo za odobritev pravnega posla vloži fizična ali pravna oseba, 
ki namerava pridobiti nepremičnino. Vloga se vloži pri upravni 
enoti na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni 
del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v 
enem mesecu po poteku roka iz četrtega odstavka 20. člena 
tega zakona in četrtega odstavka prejšnjega člena. Vlogi je treba 
priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu. 
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Stranke v postopku odobritve so pogodbene stranke in vsi, ki so 
sprejeli ponudbo v skladu s tem zakonom. 

Če za pravni posel odobritev ni potrebna izda upravna enota o 
tem potrdilo Če ne gre za primere, ko se izda potrdilo, se izdaja 
potrdila zavrne z odločbo. 

Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla z 
odločbo. 

O pritožbi zoper odločbo iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena odloča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 

Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu je mogoča le na 
podlagi odločbe o odobritvi oziroma potrdila iz tega člena. 

23. člen 

Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni glede 
kmetijskega zemljišča ali gozda z drugimi zakoni določeno 
drugače, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni 
upravičenci po naslednjem vrstnem redu: 
1. solastnik; 
2. kmet, ki je zakupnik zemljišča, ki je naprodaj; 
3. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, zakupu ali ga 

drugače uporablja, meji na zemljišče, ki je naprodaj; 
4 drug kmet, ki ima stalno prebivališče v oddaljenosti največ 20 

km od zemljišča, ki je naprodaj; 
5. Sklad za Republiko Slovenijo; 
6. kmetijska organizacija, ki ji je zemljišče ali kmetija potrebna 

za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti in 
ima sedež v oddaljenosti največ 20 km od zemljišča, ki je 
naprodaj 

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto v 
skladu s prejšnjim odstavkom, pravica do nakupa določi po 
naslednjem vrstnem redu: 
1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno 

dejavnost; 
2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje; 
3. kmet, ki ga določi prodajalec. 

Kmetijska dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost, če 
pridelki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo 
tej osebi poglavitni vir za preživljanje. 

Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne 
pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, 
ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan s tem 
zakonom, če sklenjeno pogodbo odobri upravna enota v skladu 
z 19. členom tega zakona. 

24. člen 

V smislu tega zakona je kmet fizična oseba: 
ki je lastnica, zakupnica oziroma drugačna uporabnica 
kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s 
pomočjo drugih, je za to obdelovanje ustrezno usposobljena 
in iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del dohodka; 

- ki je družinski član osebe iz prejšnje alinee, če opravlja 

kmetijsko dejavnost na kmetiji kot edino oziroma glavno 
dejavnost in je za to ustrezno usposobljena. Kmetijska 
dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost v primerih, 
določenih v prejšnjem členu; 
ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala pomemben 
del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne 
opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za 
obdelavo kmetijskih zemljišč; 
ki da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama ali s 
pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera 
verjetno izkaže, da jih bo pridobila, da bo iz kmetijske 
dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del 
dohodka in izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti iz tretjega 
odstavka tega člena. 

Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti po 
predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti. Kot pomemben 
dohodek iz kmetijske dejavnosti se po tem zakonu šteje vrednost 
kmetijskih pridelkov na kmetiji v gospodarskem letu pred 
ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne poprečne plače 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju 

Šteje se, da je kmet ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske 
dejavnosti, če ima strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje 
kmetijske smeri ali katerokoli smer izobrazbe najmanj IV. stopnje 
in opravljen preizkus znanja po veljavnem programu kmetijskih 
poklicnih ali srednjih šol s področja kmetijske dejavnosti, ki jo 
opravlja ali jo namerava opravljati ali če pridobi nacionalno poklicno 
kvalifikacijo za področje kmetijstva v skladu z zakonom, ki ureja 
nacionalne poklicne kvalifikacije. 

Za kmetijsko organizacijo po tem zakonu se šteje gospodarsko 
družbo, kmetijsko zadrugo ali drugo pravno osebo, ki je 
registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari več kot 50 % 
prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz naslova 
državnih pomoči, kar je razvidno iz zadnjega revidiranega izkaza 
prihodkov in odhodkov oziroma izkaza poslovnega izida. 

Če nastane dvom, ali je fizična oseba kmet oziroma pravna oseba 
kmetijska organizacija, odloča o tem upravna enota na območju 
katere leži pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga fizična oseba 
oziroma kmetijska organizacija uporablja. V primeru iz tretje alinee 
tega člena odloča o izpolnjevanju pogojev za kmeta upravna 
enota, v kateri ima fizična oseba prebivališče. 

Minister, pristojen za kmetijstvo predpiše vsebino in način 
preizkusa znanja iz tretjega odstavka 

25. člen 

Po končani javni dražbi kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, 
mora izvršilno sodišče ponudnika, ki je ponudil najvišjo ceno 
napotiti na pristojno upravno enoto, da v roku, ki mu ga določi, 
vloži vlogo za pridobitev odobritve. 

Vlogi za pridobitev odobritve se priloži sklep sodišča o ponudniku, 
kije ponudil najvišjo ceno. Če obstoji kateri od razlogov iz tretjega 
odstavka 19. člena tega zakona, upravna enota odobritev zavrne. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za 
stečajne in likvidacijske postopke.«. 
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2. člen 5. člen 

V drugem odstavku 111. člena se število »22« nadomesti s 
številom »24«. 

3. člen 

Črta se prvi odstavek 114. člena. 

4. člen 

Postopki za odobritev pravnega posla, začeti pred uveljavitvijo 
tega zakona, se zaključijo v skladu s tem zakonom. 

Do izdaje predpisa iz 23. člena tega zakona se potrdilo o 
usposobljenosti pridobi s preizkusom znanja po veljavnem 
programu kmetijskih šol. 

6. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

1. člen določa promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami 
v novem poglavju o prometu s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali 
kmetijami v členih od 17. do 25. 

17. člen opredeljuje promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali 
kmetijami, ki je pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli med 
živimi in določa da teče po postopku in na način določen s tem 
zakonom, če ni glede predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih 
in gozdovih v drugih zakonih ni določeno drugače. Takšni zakoni 
so zlasti zakoni s področja urejanja gozdov, voda, prostora in 
ohranjanje narave. 

20. člen 

V 20. členu je zagotovljeno obveščanje javnosti pri prodaji 
kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije s tem, ko mora prodajalec 
ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije izročiti 
upravni enoti, ki z objavo na oglasni deski upravne enote, 
krajevnega urada, informacijske pisarne in občine ter z objavo na 
enotnem državnem portalu E-uprave, zagotovi javnost ponudbe. 
Rok za sprejem ponudbe je trideset dni od dneva obja ve ponudbe 
na oglasni deski upravne enote. Rok je ne glede na vrsto objave, 
vezan na objavo na upravni enoti. 

18. člen 

Določba 18. člena določa, da se zaščitena kmetija praviloma ne 
sme deliti, razen v primerihs naštetih v tem členu. Primere, v 
katerih se zaščitena kmetija lahko deli, so narekovali spreminjajoči 
se pogoji v kmetijstvu; dejstvo, da si morajo slovenske kmetije 
povečevati posestno strukturo, ker jim bo le tako omogočeno 
preživetje in zagotovljena konkurenčnost; ter potreba po izločitvi 
zemljišč iz zaščitene kmetije, ki niso namenjena za kmetijsko 
rabo 

19. člen 

Promet s kmetijskim zemljiščem, kmetijo ali gozdom je mogoč le 
z odobritvijo upravne enote. Upravna enota odobri pravni posel z 
odločbo v upravnem postopku Določeni so primeri v katerih 
odobritev pravnega posla ni potrebna in primeri, v katerih se 
odobritev zavrne Primeri, ko odobritev ni potrebna, so zlasti, ko 
gre za pravne posle za katere glede na razmerje (solastnika) 
oziroma sorodstveno razmerje ni smiselno, da teče postopek 
odobritve, razen, če gre za primere delitev zaščitene kmetije; ko 
gre za pogodbo o dosmrtnem preživljanju, ki zagotavlja socialno 
varnost preživljancu; ko gre za reševanje problema razpršene 
gradnje. 

21. člen 

Tisti, ki želi kupiti naprodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali 
kmetijo, mora sprejeti ponudbo prodajalca s pisno izjavo o 
sprejemu ponudbe, ki jo pošlje prodajalcu in upravni enoti, ki je 
ponudbo objavila. Sprejem ponudbe pa še ne pomeni sklenitve 
pravnega posla, saj je ta lahko sklenjen šele, ko pravni posel 
odobri upravna enota v skladu s tem zakonom. Upravna enota 
po poteku roka za sprejem ponudbe obvesti sprejemnike ponudbe 
in prodajalca o tem, kdo je sprejel ponudbo. Na ta način so vsi 
sprejemniki ponudbe obveščeni o možnih skleniteljih pravnega 
posla. Obvesti jih tudi o morebitni sprožitvi postopka za ugotovitev 
vrednosti ponujenega zemljišča. 
V primeru, da predkupni upravičenec meni, da cena v ponudbi za 
več kot 30% presega vrednost ponujenega zemljišča, lahko začne 
postopek za ugotovitev vrednosti ponujenega zemljišča. Na ta 
način se želi preprečiti navidezne ponudbe, s katerimi prodajalec 
z nesorazmerno visoko ceno preprečuje nakup zemljišča 
predkupnim upravičencem. Preveritev cene v korist predkupnih 
upravičencev je utemeljena z javno koristjo, ki je v tem, da kmetijsko 
zemljišče preide na pridobitelja, ki se ukvarja s kmetijsko 
dejavnostjo, kar zagotavlja primerno rabo naravne dobrine in 
pridobivanje dohodka lastniku naravne dobrine, ki je od nje tudi 
odvisen. Ta je izražena s tem, da predkupni upravičenci, zlasti 
kmetje zagotavljajo v splošno korist primerno obdelano kmetijsko 

11. februar2003 13 poročevalec, št. 8 



zemljišče, prehrano, poseljenost in varstvo okolja. Na ta način se 
želi preprečiti prekomerno in neracionalno spreminjanje kmetijskih 
zemljišč v stavbna, zagotoviti hrano, neodvisno od drugih virov in 
zagotavljanje primernega dohodka, ki omogoča ohranjanje 
družinskih kmetij, ki zagotavljajo poseljenost in razvoj podeželja 
in zavarovanje okolja pred prekomernim onesnaževanjem. 

22. člen 

O odobritvi pravnega posla odloča upravna enota, na območju 
katere leži zemljišče oziroma njegov pretežni del. Upravna enota 
izda v primeru, če odobritev ni potrebna, potrdilo. Če se zavrne 
odobritev ali izdaja potrdila, ni mogoča overitev podpisov na 
zemljiškoknjižni listini. 

23. člen 

Zakon določa predkupne upravičence in vrstni red, po katerem 
lahko ti uveljavljajo prednost pri nakupu kmetijskega zemljišča, 
gozda ali kmetije. Predkupna pravica sama po sebi predstavlja 
omejitev pridobitve lastninske pravice, saj omogoča nekaterim 
prednost. Vendar je pomen kmetijskih zemljišč, ki so zaradi 
naravnih danosti omejena in jih tudi ustava ščiti z zahtevo po 
smotrnem izkoriščanju, tako velik,da je taka omejitev utemeljena. 
Za skupnost oziroma v splošnem interesu je, da kmetijska 
zemljišča zagotavljajo primeren dohodek za preživetje tistim, 
katerim kmetijstvo pomeni glavno ali dopolnilno dejavnost. Ravno 
tako je v splošnem interesu razvoj kmetijstva in njegove 
konkurenčnosti, saj pomembno vpliva na gospodarski razvoj 
države. Kmetijstvo je pomembno zaradi zagotavljanja zdrave 
hrane, kar je tudi ekološki vidik lastnine. Z izboljšanjem 
dohodkovnega položaja tistih, ki se s kmetijstvom ukvarjajo, pa 
se uresničuje tudi socialna funkcija lastnine, ki se izraža v 
poseljenosti in razvoju podeželja, kjer živi večina prebivalstva v 
Sloveniji. 
Glede na stanje gospodarstva in glede na stopnjo razvoja 
človekovih pravic, med katere sodi tudi lastninska pravica, je 
zaradi posebne funkcije kmetijskih zemljišč utemeljena omejitev 
njihovega pridobivanja v splošno korist. 
Vrstni red predkupnih upravičencev je v skladu z vlogo in nalogami 
predkupnih upravičencev in je določen tako, da zagotavlja 
ravnovesje med javnim in zasebnim interesom. Povsod tam, kjer 
zasebni interes ne bo dovolj finančno močen, lahko nastopi Sklad 

kmetijskih gozdov Republike Slovenije, kateri zagotavlja uveljavitev 
širših družbenih interesov varstva kmetijskih zemljišč. 
Zaradi nejasnosti kriterija primerne oddaljenosti, je določena 
oddaljenost 20 km od stalnega prebivališča oziroma od sedeža 
kmetijske organizacije. Takšna razdalja pri sodobni kmetijski 
mehanizaciji še omogoča gospodarno obdelavo zemljišč. 
Predkupna pravica je tako resnično zagotovljena tistim, ki 
zemljišče sami potrebujejo za opravljanje kmetijske dejavnosti in 
s tem za pridobivanje dohodka iz te dejavnosti. Posledično pa se 
s tem uresničujejo cilji kmetijske zemljiške politike (ohranjanje 
kmetij, poseljenosti podeželja....) in prvenstveno primerna 
obdelanost. 
Med predkupne upravičence po tem zakonu pa ni več uvrščena 
občina. Občini dajejo predkupno pravico drugi zakoni, ki določajo 
prostorsko načrtovanje, ohranjanje narave in varstvo gozdov. S 
temi predpisi pa se zagotavlja konsistentno in razvoju primerno 
poseljenost oziroma varovanje naravnih virov. 

24. člen 

Opredeljen je pojem kmeta in kmetijske organizacije oziroma so 
določeni pogoji za njuno določitev. Za kmeta se ne šteje več 
morskega ribiča, katerega status je urejen z zakonom, ki ureja 
morsko ribištvo. 

25. člen 

25 člen določa postopek odobritve po opravljeni javni dražbi 
kmetijskega zemljišča ali gozda, skladno z zakonom o izvršbi in 
zavarovanju. 

2. člen predstavlja uskladitev zaradi drugačenag številčenja 
členov. 

3. člen črta nepotrebno določbo v zvezi z zemljiškim 
maksimumom. 

4. člen določa, da se postopki odobritve pravnega posla zaključijo 
v skladu s tem zakonom. 

5. člen predstavlja prehodne določbe v zvezi s potrdilom o 
usposobljenosti za pridobitev statusa kmeta. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI 

17. člen 

S prometom s kmetijskimi zemljišči po tem zakonu je mišljen 
prenos lastninske pravice s pravnimi posli med živimi in tudi s 
pravnimi posli za primer smrti. 

Kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije se lahko v prometu med 
živimi prodajo ali odtujijo na drug način v postopku in na način, 
določen s tem zakonom, če ni za gozdove z zakonom določeno 
drugače. 

18. člen 

Kmetija iz 2 člena zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev 
(v nadaljnjem besedilu: zaščitena kmetija), se s pravnimi posli 
med živimi ne sme deliti, razen v naslednjih primerih: 

če se na ta način povečujejo, zaokrožujejo ali nastajajo druge 
kmetije oziroma če se odtujijo zemljišča, ki se jih po prej 
navedenem zakonu sme nakloniti z oporoko, oziroma če 
postanejo lastnina Republike Slovenije oziroma občine; 

če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni 
kmetiji v korist solastnika, zakonca ali z njim izenačene osebe, 
potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, da 
zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po zakonu o 
dedovanju kmetijskih gospodarstev 

19. člen 

Pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli med živimi in s 
pravnimi posli za primer smrti na kmetijskem zemljišču, gozdu ali 
kmetiji je možna le z odobritvijo upravne enote. Upravna enota 
izda odločbo, s katero odobri pravni posel po predhodnem mnenju 
občine, v kateri leži kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija. 

Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, 
gozda ali kmetije: 

v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij; 

med zakoncema oziroma z njima izenačenima partnerjema, 
lastnikom in njegovim zakonitim dedičem, 

zaradi gradnje infrastrukturnih objektov in naprav iz prvega 
odstavka 8. člena tega zakona oziroma za promet s 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi v povezavi z zagotovitvijo 
nadomestnih zemljišč skladno z zakonom zaradi gradnje 
infrastrukturnih objektov in naprav. 

Odobritev pravnega posla za pridobitev kmetijskega zemljišča, 
kmetije ali gozda se ne izda: 

če niso izpolnjeni pogoji iz 18. člena tega zakona; 

če promet ni potekal po postopku in na način, določen s tem 
zakonom; 

če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 21. členu 
tega zakona; 

če pridobitelj ni usposobljen za kmetijsko proizvodnjo ali je na 
drug način očitno, da pridobitelj ne bo obdeloval pridobljenih 
zemljišč v smislu 7. člena tega zakona; 

če se na zemljišču, ki je bilo urejeno s komasacijo, bistveno 
poslabša dosežena ugodna razdelitev zemljišč; 

če bi lahko prišlo do negospodarne razdrobitve zemljiške 
posesti; 

če prodajna cena zemljišča pomembno odstopa od prodajne 
vrednosti primerljivih zemljišč v okolišu. V tem primeru lahko 
upravna enota po uradni dolžnosti začne postopek za 
ugotovitev primerne cene zemljišča po drugem odstavku 24. 
člena tega zakona; 

- če se pridobivajo kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija 
oziroma njen del in se s tem veča veleposest preko 200 ha 
primerljive kmetijske površine po zakonu o dedovanju 
kmetijskih gospodarstev, vendar ne več kot skupno 600 ha, 
razen če gre za pridobitev v lastnino Republike Slovenije ali 
občine; 

če ima nakup namen preprodaje; 

- če bi bili ogroženi obrambni interesi, kar ugotavlja ministrstvo, 
pristojno za obrambo; 

- če bi kmetijsko zemljišče pridobila fizična ali pravna oseba, ki 
ga ne potrebuje za opravljanje kmetijske dejavnosti; 

če bi pravni posel očitno pripeljal do uporabe zemljišča, ki je v 
nasprotju z njegovo namembnostjo. 

20. člen 

Vlogo za izdajo odobritve pravnega posla vloži pridobitelj 
nepremičnine pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče 
oziroma njegov pretežni del. Vlogi je treba priložiti sklenjeno 
pogodbo o pravnem.poslu. 
Stranke v postopku izdaje odobritve so pogodbene stranke razen 
v delu, ki se nanaša na izvajanje 21. člena tega zakona, kjer je 
stranka v postopku vsak izmed prednostnih upravičencev iz 21 
člena tega zakona. 

Če za pravni posel odobritev ni potrebna, to potrdi upravna enota 
v pisni obliki. Če ne gre za primere, ko se izda potrdilo, se izdaja 
potrdila zavrne z odločbo v upravnem postopku. 

Upravna enota izda odobritev ali jo zavrne v upravnem postopku 
v 30 dneh po prejemu popolne vloge. Če odločba oziroma potrdilo 
nista izdana v tem roku, se šteje, da odobritev oziroma potrdilo ni 
dano. 

O pritožbah zoper izdano oziroma neizdano odobritev odloča na 
drugi stopnji ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 

Overitev podpisov na pogodbi o odtujitvi kmetijskega zemljišča, 
gozda ali kmetije ter zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice 
sta mogoča le na podlagi odobritve oziroma potrdila iz tega člena. 

Pravni posli, sklenjeni brez odobritve oziroma potrdila ali v 
nasprotju z njima, so nični. 
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21. člen 

Pri nakupu kmetijskega zemljišča, kmetijskega gospodarstva ali 
gozda, če ni za gozdove z zakonom o gozdovih določeno 
drugače, lahko uveljavljajo prednostno pravico prednostni 
upravičenci po naslednjem vrstnem redu: 

1 solastnik; 

2. zakupnik, ki je kmet; 

3. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, zakupu ali drugačni 
obdelavi, meji na zemljišče, ki je naprodaj; 

4. drug kmet, ki ima zemljišče, ki ga ima v lasti, zakupu ali drugačni 
obdelavi, v primerni oddaljenosti; 

5. Republika Slovenija preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad); 

6. občina, na območju katere leži nepremičnina; 

7. kmetijska organizacija, ki ji je zemljišče ali kmetija potrebno za 
opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti in ima sedež 
v primerni oddaljenosti. 

Ob enakih pogojih ima med kmeti prednostno pravico tisti, ki mu 
kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost. Kmetijska 
dejavnost se šteje za glavno dejavnost, če pridelki oziroma 
sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo tej osebi poglavitni 
vir za preživljanje. 

Če nihče od prednostnih upravičencev ne uveljavlja prednostne 
pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče drugim 
kupcem, ki so njegovo ponudbo sprejeli pravočasno na način, 
predpisan po tem zakonu, če sklenjeno pogodbo odobri upravna 
enota po 19. členu tega zakona. 

22. člen 

V smislu tega zakona je kmet fizična oseba: 

- ki je lastnik, zakupnik oziroma drugačen uporabnik kmetijskega 
zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s pomočjo drugih, je za 
to obdelovanje ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti 
pridobiva pomemben del dohodka; 

- ki je morski ribič in je kot fizična oseba imetnik stalnega 
ribolovskega dovoljenja za ribolov v ribolovnem morju Republike 
Slovenije in iz ribiških dejavnosti, ki jo opravlja sama ali s pomočjo 
drugih, pridobiva pomemben del dohodka; 

- ki je družinski član osebe iz prve in druge alinee, če opravlja 
kmetijsko ali ribiško dejavnost na kmetiji oziroma ribiški kmetiji 
kot edino oziroma glavno dejavnost in je za to ustrezno 
usposobljena. Kmetijska dejavnost se šteje za glavno dejavnost, 
če pridelek oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo 
tej osebi poglavitni vir za preživljanje; 

- kije iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala pomemben del 
dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne opravlja 
kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih 
zemljišč; 

- ki da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama ali s 
pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera verjetno 
izkaže, da jih bo pridobila, da bo iz kmetijske dejavnosti na teh 
zemljiščih pridobivala pomemben del dohodka in izpolnjuje pogoje 
glede usposobljenosti iz tretjega odstavka tega člena 

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti, to so vse 
kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji 
dejavnosti, se po tem zakonu šteje vrednost kmetijskih pridelkov 
na kmetiji v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki 
dosega najmanj 2/3 letne povprečne plače na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji v istem obdobju. 

Kmet mora imeti najmanj poklicno kmetijsko izobrazbo ali opravljen 
preizkus znanja iz kmetijstva po programu kmetijskih poklicnih ali 
srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo 
opravlja oziroma jo namerava opravljati. 

V smislu tega zakona je kmetijska organizacija gospodarska 
družba, kmetijska zadruga ali druga pravna oseba, ki je 
registrirana za kmetijsko dejavnost, za katero potrebuje kmetijska 
zemljišča, in izpolnjuje druge predpisane pogoje za opravljanje te 
dejavnosti. 

Če nastane dvom, ali je fizična oseba kmet oziroma pravna oseba 
kmetijska organizacija, odloča o tem upravna enota, v kateri leži 
pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga fizična oseba obdeluje 
oziroma organizacija uporablja. 

Predpise, s katerimi se določijo podrobnejši pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati kmetijske organizacije, ter o vsebini in načinu 
opravljanja preizkusa znanja, izda minister, pristojen za kmetijstvo. 

23. člen 

Fizična ali pravna oseba, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, 
kmetijo ali gozd, mora ponudbo v treh izvodih izročiti upravni 
enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, kmetija ali gozd leži. 
Ponudba mora vsebovati podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu 
oziroma kmetiji, ceno in druge prodajne pogoje. 

Upravna enota poskrbi, da se ponudba nemudoma nabije na 
oglasni deski upravne enote, lahko pa tudi občine in krajevnega 
urada. 

Rok za sprejem ponudbe in uveljavitev pravice nakupa je 30 dni 
od dneva, ko je bila ponudba nabita na oglasno desko upravne 
enote. 

Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme ponudbe, 
mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče oziroma 
gozd, ponudbo ponoviti. 

24. člen 

Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano zemljišče, mora dati pisno 
izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje s priporočeno pošiljko 
prodajalcu in upravni enoti. 

Če kupec meni, da cena v ponudbi bistveno presega vrednost 
ponudenega zemljišča, lahko v 30 dneh od nabitja ponudbe na 
oglasno desko upravne enote sproži postopek za ugotovitev 
vrednosti ponudenega zemljišča po predpisani metodologiji pri 
upravni enoti. Če v 15 dneh po tem, ko je prodajalec zvedel za 
tako ugotovljeno vrednost ponudenega zemljišča, ponudbe ne 
umakne, je to zemljišče dolžan prodati po ceni, ki je enaka 
ugotovljeni vrednosti. V takem primeru se cena v prodajalčevi 
ponudbi popravi na ugotovljeno vrednost, kupci pa lahko pisno 
sprejmejo novo ponudbo v 15 dneh po nabitju spremenjene 
ponudbe. 
Če vrednost ni ugotovljena v 30 dneh po preteku roka za sprejem 
prvotne ponudbe iz tretjega odstavka prejšnjega člena, lahko 
prodajalec to zemljišče proda po prvotno ponudeni ceni. 
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Izjava o umiku ponudbe po prejšnjem odstavku je veljavna, če jo 
prodajalec pošlje s priporočeno pošiljko upravni enoti. 

Metodologijo za ugotavljanje vrednosti kmetijskih zemljišč in gozda 
izda minister, pristojen za kmetijstvo. 

25. člen 

Pred izdajo in razglasitvijo sklepa o izročitvi na javni dražbi 
pridobljenega kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, mora 
izvršilno sodišče pridobiti potrdilo upravne enote, ali je morebitni 
prenos lastnine na najboljšega ponudnika v skladu s tem zakonom. 
Če obstoji kateri od razlogov iz tretjega odstavka 19. člena tega 
zakona, se izdaja potrdila zavrne z odločbo v upravnem postopku. 

Sodišče mora zahtevi priložiti podatke o pridobiteljevem 
državljanstvu in izjavo o bodoči uporabi nepremičnine. 

Če upravna, enota ugotovi, da je domik zemljišča v nasprotju s 
tem zakonom, mora izvršilno sodišče razveljaviti sklep o domiku 
in po pravnomočnosti tega sklepa po uradni dolžnosti razpisati 
novo dražbo. 

Če upravna enota izda potrdilo iz prvega odstavka tega člena, ali 
če izvršilno sodišče v roku treh mesecev po zaprosilu pri pristojni 
upravni enoti ne prejme potrdila, izda sklep o izročitvi nepremičnine 
in ga razglasi. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga aKta: 
t 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih 

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

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

Določbe 45. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (letol 

/ 

5) AH so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6) Ali ie predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Ne 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD, Univerza...) 
In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti 

Ne 

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): 

Ni povezave 

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

Da, z 52. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

Ni povezave 

EVA: 2000-2311-0264. 

Mojca Geč-Zvržina Mag, Franc But 
vodja pravne službe MINISTER 
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Predlog zakona o 

TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 

(ZTNP-1) 

- EPA 753 - III 

Ime in priimek   
1. $.iC.hord t£0<£"ii H M hI K' 

—  

 A UT\EtLLt 't 
<L_ ?/>0lMČ MJftE&s 
7. J.4vtc> i/& e>^g. 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 21.01.2003 

Poslankam in poslancem je bil posredovan: 

Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku, ki ga je 

predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Dušanom 
Vučkom EPA 753-III 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika zbora 
podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona opravi 
splošna razprava. 

Skupina poslancev: 

10. Duio« VoCVLo (js\C»-4si L 

^čr^ri tj fes c~r   
9. 7ozeF tAvTičbik 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o Triglavskem Narodnem 
parku - EPA 753 - III, ]e bil obfavljen v 
Poročevalcu št. 4, dne 24.1.2003. 
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Predlog Odloka o 

SPREMEMBAH ODLOKA 0 

PREOBLIKOVANJU UNIVERZE 

V LJUBLJANI (0dPUL-1A) 

- EPA 760 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-3311-0107 
Številka: 623-03/2001-2 
Ljubljana, 30.01.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 6 redni seji dne 30.1.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O 
PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 15. člena Zakona o visokem 
šolstvu in tretjega odstavka 108. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport, 
dr. Stane Pejovnik, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport, 
Vanda Rode, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 
št. 67/93,39/95,18/98,35/98,99/99 in 64/2001) in tretjega odstavka 
108. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/ 
2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne  sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU 

UNIVERZE V LJUBLJANI 

1. člen 

V 3. členu Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni 

list Republike Slovenije, št. 28/2000) se za članico Univerze v 
Ljubljani, Fakulteto za strojništvo, doda nova članica: 

I 
»Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za socialno delo 
Skrajšano ime: UL FSD 
Sedež: Ljubljana, Topniška 33« 

Za članico Univerze v Ljubljani, Fakulteto za šport, se doda nova 
članica: 

»Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za upravo 
Skrajšano ime: UL FU 
Sedež: Ljubljana, Gosarjeva 5« 
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Pri članici Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti se sedež »Kongresni 
trg 12« spremeni v »Poljanski nasip 2«. 

Besedilo »visoke strokovne šole« se spremeni v »visoka 
strokovna šola«. 

Črtata se članici: 
»Univerza v Ljubljani 
Visoka šola za socialno delo 
Skrajšano ime: UL VŠSD 
Sedež: Ljubljana, Topniška 33. 

in 

»Univerza v Ljubljani 
Visoka upravna šola 
Skrajšano ime: UL VUŠ 
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5 « 

2. člen 

V četrti alinei četrtega odstavka 6. člena odloka se beseda 
»informatika« zamenja z besedo »informiranje«. 

V četrtem odstavku 6. člena odloka se doda nova trinajsta alinea, 
ki se glasi: 
»- Fakulteta za socialno delo: (76) socialno delo (socialno delo),« 

> V četrtem odstavku 6. člena odloka se za študijskimi področji in 
primeroma naštetimi študiji Fakultete za šport doda nova alinea, 
ki se glasi: 
»- Fakulteta za upravo: (34) poslovne in upravne vede (javna 
uprava),« 

V četrtem odstavku 6. člena odloka se črtata alinei: 
» - Visoka šola za socialno delo: (76) socialno delo (socialno 
delo),« 
»- Visoka upravna šola: (34) poslovne in upravne vede (javna 
uprava).« 

3. člen 

Tretja alinea 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»- sprejema finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,« 

4. člen 

V 20. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 
»Presežka prihodkov nad odhodki ni mogoče nameniti za plače 
zaposlenih, če je imela univerza v zadnjih dveh poslovnih letih 
presežek odhodkov nad prihodki oziroma izkazuje v svojih 
računovodskih izkazih presežek odhodkov nad prihodki iz 
preteklih let « 

5. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata kot članici Univerze v 
Ljubljani Visoka šola za socialno delo in Visoka upravna šola Delo 
nadaljujeta kot novi članici Fakulteta za socialno delo in Fakulteta 
za upravo. 

6. člen 

Študenti, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka vpisani na Visoki 
šoli za socialno delo ter Visoki upravni šoli in so se izobraževali 
po študijskem programu z javno veljavnostjo, nadaljujejo in končajo 
študij na Fakulteti za socialno delo ter na Fakulteti za upravo pod 
pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu. 

7. člen 

Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega 
odloka uskladiti statut. 

8. člen 

Dekana Visoke šole za socialno delo in Visoke upravne šole 
opravljata funkcijo dekana Fakultete za socialno delo in Fakultete 
za upravo do izteka mandata. 

9. člen 

Drugi organi Fakultete za socialno delo in Fakultete za upravo sr 
oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z 
zakonom, odlokom in statutom. 

10. člen 

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

V II. poglavju, kjer so naštete članice univerze, je treba zaradi 
preoblikovanja Visoke strokovne šole za socialno delo v Fakulteto 
za socialno delo in Visoke upravne šole v Fakulteto za upravo 
spremeniti ime članic. Pravna fakulteta se je že prejšnje leto 
preselila v novo stavbo. Zato je treba spremeniti sedež (3. člen). 

VIII. poglavju, kjer so opredeljene dejavnosti univerze in članic, 
je treba pri dejavnosti Fakultete za družbene vede pravilno 
poimenovati študijsko področje (32) novinarstvo in informiranje. 
Študijsko področje (76) socialno delo je treba zapisati pri Fakulteti 
za socialno delo in črtati Visoko šolo za socialno delo; študijsko 
področje (34) poslovne in upravne vede je treba zapisati pri 
Fakulteti za upravo in črtati Visoko upravno šolo. 

V IV. poglavju, kjer so opredeljeni organi Univerze in članic, je v 
10. členu treba spremeniti tretjo alinejo. Gre za uskladitev besedila 
s finančnimi predpisi. 

V VIII. poglavju, kjer se ureja razpolaganje s presežkom 
prihodkov nad odhodki ter poravnavanje primanjkljaja sredstev, 
je dopolnjen 20. člen. Gre za uskladitev besedila s finančnimi 
predpisi. 

V prehodnih in končnih določbah je urejen prehod študentov 
z Visoke šole za socialno delo ter Visoke upravne šole na Fakulteto 
za socialno delo ter Fakulteto za upravo. Univerza mora najpozneje 
v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut. Dekana 
Visoke šole za socialno delo in Visoke upravne šole opravljata 
funkciji na preoblikovanih članicah do izteka mandata, drugi organi. 
Fakultete za socialno delo ter Fakultete za upravo pa se oblikujejo 
najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi odloka v skladu z 
zakonom, odlokom in statutom. 

Finančne posledice: 

Preoblikovanje Visoke šole za socialno delo v Fakulteto za 
socialno delo ne bo imelo finančnih posledic, saj je njen študijski 
program že sedaj trajal štiri leta. 

Fakulteta za upravo bo (štiriletni) univerzitetni študijski program 
lahko začela izvajati v študijskem letu 2004/2005. To pomeni, da 
bodo dodatna sredstva cca. 82 mio SIT potrebna šele v študijskem 
letu 2007/2008. 
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REPUBLIKA 9 SLOVENIJA 

VLADA REPUBLIKE SLOVENUE 
Gregorčičeva 20 
1000 Ljubljana 

Ljubljana: 3. 12. 2002 
Številka: 604-03-53/2002 in 601-01-56/2002 

Zadeva: Mnenje o izpolnjevanju pogojev za preoblikovanje članic Univerze v Ljubljani 

Svet za visoko šolstvo RS je elaborata o preoblikovanju Visoke šole za socialno delo in Visoke upravne šole v 
fakulteti obravnaval na dveh sejah, 20. septembra in 29. novembra 2002. 

Svet za visoko šolstvo RS je v skladu s svojimi pristojnostmi in ob upoštevanju 14. člena Zakona o visokem 
šolstvu (Ur. 1. RS, št. 67/93, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/2001) ter v skladu z Merili za ocenjevanje 
študijskih programov in visokošolskih zavodov (Ur. 1. RS, št. 29/94) preverjal, ali so za preoblikovanje 
izpolnjeni pogoji. Iz dokumentacije, ki jo je v mnenje predložila Univerza v Ljubljani, je ugotovil, da so za obe 
fakulteti 

ustrezno opredeljena študijska in znanstvenoraziskovalna področja, za katere se ustanavljata, 
zagotovljeni ustrezni prostori in oprema, 
zagotovljeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, potrebni za izvajanje programov ter 
da se kadrovski načrti ustrezno uresničujejo ter 
ustrezno pripravljena izhodišča in merila za samoocenjevanje kakovosti in učinkovitosti 
izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega dela.. 

Glede potrebnih finančnih sredstev je bilo ugotovljeno, da za preoblikovano Fakulteto za socialno delo ne bodo 
potrebna, saj se je na šoli že doslej izvajal štiriletni (visokošolski strokovni) program. Preoblikovanje Visoke 
upravne šole v fakulteto prav tako ne bo zahtevalo dodatnih sredstev, potrebna bodo šele ob uvedbi (štiriletnega) 
univerzitetnega študijskega programa. 

Glede na navedeno sta bila na navedenih sejah Sveta sprejeta 

1. Na podlagi 6. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 67/93, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/2002) Svet za visoko šolstvo RS daje pozitivno 
mnenje o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za preoblikovanje Visoke šole za socialno delo 
Univerze v Ljubljani v Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani. 

2. Na podlagi 6. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 67/93, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/2002) Svet za visoko šolstvo RS daje pozitivno 
mnenje o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za preoblikovanje Visoke upravne šole Univerze 
v Ljubljani v Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani. 

SKLEPA 

prof dr. Andreja Kocijančič, 1. r. 
Predsednica Sveta za vt6oko šolstvo RS 
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Letno poročilo 

DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE ZA 

REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH 

NAROČIL ZA LETO 2002 

- EPA 761 - III 

Republika Slovenija 
Državna revizijska komisija za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil 

Datum: 30.01.2003 
Številka: 138/2003 

Državna revizijska komisija pošilja v skladu z 32. in 33. členom 
Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS 
št.: 78/99, 90/99 in 110/02) ter 9. člena Poslovnika Državne 
revizijske komisije (Uradni list RS št.: 55/00), v prilogi poročilo 
o delu Državne revizijske komisije za leto 2002. 

Letno poročilo vsebuje poleg zahtevanih podatkov o vloženih 
zahtevkih za revizijo in podatkov o delu Državne revizijske 
komisije, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega 
naročanja, tudi predlog ukrepov za odpravo nepravilnosti, ki 
jih ugotavlja Državna revizijska komisija ter predloge za 
izboljšanje stanja na področju javnega naročanja. 

Letnemu poročilu so priloženi tudi sklepi, ki jih je Državna 
revizijska komisija izdala v letu 2002. 

mag. Marija BUKOVEC MAROVT, univ. dipl. prav., I.r. 
predsednica Državne revizijske komisije 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 

ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH 

NAROČIL 

LETNO POROČILO 

ZA LETO 2002 
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Državna revizijska komisija je na drugi občni seji v letu 2003 
sprejela sklep, da se na podlagi 32. in 33. člena Zakona o reviziji 
postopkov javnega naročanja (Ur. I. RS, št. 78/99, 90/99 in 110/ 
02) ter 9. člena Poslovnika Državne revizijske komisije (Ur l. RS, 
št. 55/00) sprejme letno poročilo o delu Državne revizijske komisije 
za leto 2002. 

Letno poročilo vsebuje poleg zahtevanih podatkov o vloženih 
zahtevkih za revizijo in podatkov o delu Državne revizijske 
komisije, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega 
naročanja, tudi predlog ukrepov za odpravo nepravilnosti, ki jih 
ugotavlja Državna revizijska komisija ter predloge za izboljšanje 
stanja na področju javnega naročanja. 

Z letnim poročilom za leto 2002 se poleg Državnega zbora 
Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije seznani tudi 
zainteresirano strokovno javnost. 

KAZALO 

UVOD 
1. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA 

1.1. POSTOPEK PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO 
1.2. NAČIN ODLOČANJA DRŽAVNE REVIZIJSKE 

KOMISIJE 
1.3. NARAVA ODLOČITEV DRŽAVNE REVIZIJSKE 

KOMISIJE 
1.3.1. Postopek pred sodiščem 
1.3.2. Stališče Vrhovnega sodišča 
1.3.3. Stališče Ustavnega sodišča 

2. ŠTEVILO PREJETIH ZAHTEVKOV ZA REVIZIJO V LETU 
2002 

3. ZAHTEVKI ZA REVIZIJO, PRIKAZANI LOČENO ZA 
POSTOPEK PRED IN PO SPREJETJU ODLOČITVE 
NAROČNIKA O DODELITVI JAVNEGA NAROČILA 

4. PODATKI O ODLOČITVAH O ZAHTEVKIH ZA REVIZIJO 
V LETU 2002 

5. PREDLOG UKREPOV ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI (V 
SKLADU Z DRUGIM ODSTAVKOM 33. ČLENA ZRPJN) IN 
PREGLED REALIZACIJE PREDLOGOV 
5.1. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA NA 

PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA 

Ljubljana, 22.01.2003 

mag. Marija Bukovec Marovt, univ.dipl prav. 
Predsednica Državne revizijske komisije 

Tomaž Vesel, univ.dipl.prav. 
Namestnik predsednice Državne revizijske komisije 

mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon. 
Članica Državne revizijske komisije 

Metoda Hrovat, univ.dipl.prav. 
Članica Državne revizijske komisije 

mag. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav. 
Član Državne revizijske komisije 

5.2. PREGLED REALIZACIJE PREDLOGOV IZ LETNEGA 
POROČILA ZA LETO 2001 

6. POSLOVANJE IN AKTIVNOSTI DRŽAVNE REVIZIJSKE 
KOMISIJE 
6.1. FINANČNO POSLOVANJE 

6.1.1. Organiziranost finančnega poslovanja Državne 
revizijske komisije 

6.1.2. Predstavitev izvršitve finančnega načrta za leto 
2002 

6.2. NOTRANJI NADZOR 
6.2.1. Strokovne in zakonske osnove notranjega 

nadzora 
6.2.2. Dosedanje aktivnosti notranje revizije 

6.3. KADRI 
6.4. USPOSABLJANJE 
6.5. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
6.6. MEDNARODNO SODELOVANJE 

SKLEP 

PRILOGE: 
- ČISTOPIS ZRPJN (UR.L RS, ŠT. 78/99, 90/99 IN 110/02) 
- OPIS REVIZIJSKEGA POSTOPKA PO ZRPJN-A 
- SHEMA REVIZIJSKEGA POSTOPKA 
- ZBIRKA ODLOČITEV V LETU 2002 
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UVOD 

V letnem poročilu o delu Državne revizijske komisije za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državne 
revizijske komisije) za leto 2002 je predstavljena organizacija in 
način dela Državne revizijske komisije, poleg tega pa tudi podatki 
o delu Državne revizijske komisije ter vloženih zahtevkih za 
revizijo. Poročilu so dodane priloge z namenom pomagati 
naročnikom in ponudnikom ter zainteresirani javnosti pri njihovih 
odločitvah v letu 2003. 

Zavedamo se dejstva, da je področje javnih naročil področje, ki 
se je v Republiki Sloveniji začelo hitreje razvijati šele v zadnjih 
nekaj letih in da odločitve Državne revizijske komisije nedvomno 
oblikujejo tudi prakso naročnikov in ponudnikov pri uporabi Zakona 
o javnih naročilih (Ur l. RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: 
ZJN-1). Ob zavedanju, da s svojimi odločitvami vplivamo na razvoj 
tega področja in na oblikovanje enotne prakse v postopkih javnega 
naročanja, to poročilo (s prilogami) prikazuje tudi način reševanja 
spornih vprašanj, kar naj služi kot vodilo za ravnanje v podobnih 
primerih. 

Letno poročilo za leto 2002 vsebuje poleg zahtevanih podatkov o 
vloženih zahtevkih za revizijo in podatkov o delu Državne revizijske 
komisije, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega 
naročanja (Ur. I. RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: 
ZRPJN), tudi predloge ukrepov za odpravo določenih kršitev, ki 
jih ugotavlja Državna revizijska komisija ter predloge za izboljšanje 
stanja na področju javnega naročanja. 

Pričujoče poročilo je tretje po vrsti, zato je v njem predstavljena 
analiza realizacije predlogov ukrepov Državne revizijske komisije 
(iz letnega poročila za leto 2000 in 2001) za odpravo določenih 
kršitev, ki se ponavljajo v praksi, prav tako pa tudi analiza nekaterih 
drugih pomembnejših ugotovitev, ki jim je potrebno, po našem 
mnenju, posvetiti posebno pozornost. 

V prvem delu predstvaljamo organizacijo in način dela Državne 
revizijske komisije. V drugem, tretjem in četrtem delu vsebuje to 
poročilo vse zahtevane podatke iz 33. člena ZRPJN, pospremljene 
s predlogi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, za katere 
predlagamo Vladi Republike Slovenije, da jih prouči in pripravi 
ustrezne spremembe predpisov. 

V nadaljevanju letnega poročila pa predstavljamo aktivnosti in 
poslovanje Državne revizijske komisije in predloge Državne 
revizijske komisije za izboljšanje stanja na področju javnega 
naročanja. 

Da letno poročilo Državne revizijske komisije izpolni svoj namen, 
je ključnega pomena njegova odmevnost pri naročnikih in 
ponudnikih, kot tudi v širši javnosti. Predlagamo, da tako matično 
delovno telo, kot Državni zbor Republike Slovenije, obravnavata 
to poročilo in glede na svoje ugotovitve sprejmeta ustrezne sklepe. 
Naročnikom in ponudnikom pa želimo, da jim bo poročilo in priloge 
k poročilu v pomoč pri njihovih vsakodnevnih odločitvah 

1. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA 

Državna revizijska komisija je samostojen in neodvisen državni 
organ, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah 
postopkov oddaje javnih naročil'. 

' Prvi odstavek 4. člena ZRPJN določa: -Pravno varstvo ponudnikov v 
vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročit zagotavlja poseben, 
neodvisen In samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo 
postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna revizijska komisija). « 

Poseben organ za pravno varstvo v postopkih oddaje javnih 
naročil je bil ustanovljen že z ZJN (Ur.l. RS, št. 24/97) in sicer 
komisija, pristojna za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. S 
sprejemom ZRPJN in s tem določitvijo statusa in pristojnosti 
Državne revizijske komisije pa so bili zagotovljeni tudi formalni 
pogoji za vzpostavitev neodvisnega in samostojnega položaja 
tega organa. Državna revizijska komisija ima predsednika in štiri 
člane, ki jih je imenoval Državni zbor Republike Slovenije na 
predlog Vlade Republike Slovenije. Sedanjo sestavo Državne 
revizijske komisije je Državni zbor imenoval dne 22.12. 1999 z 
Odlokom o imenovanju predsednika in članov Državne revizijske 
komisije (Ur.l. RS, št. 108/99) in dne 24.5.2001 z Odlokom o 
razrešitvi in imenovanju člana Državne revizijske komisije (Ur.l. 
RS, št. 43/01). Neodvisnost Državni revizijski komisiji zagotavlja 
ZRPJN, ki poleg drugih določb določa, da se sredstva za delo te 
komisije zagotovijo v proračunu Republike Slovenije, na predlog 
Državne revizijske komisije. O porabi teh sredstev odloča komisija 
sama. 

Podrobnejšo organizacijo in način dela Državne revizijske komisije 
ureja Poslovnik Državne revizijske komisije (Ur. I. RS, št. 55/00)2. 

1.1. POSTOPEK PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO 
KOMISIJO ' 

Ob predstavitvi organizacije in načinu dela Državne revizijske 
komisije je potrebno opozoriti na spremembe ZRPJN (Ur.l. RS, št 
110/02), ki vnašajo v revizijski postopek določene spremembe, 
ki pa jih Državna revizijska komsija pri svojem delu v letu 2002 ni 
upoštevala, saj so žačele veljati z 19.12.2002. 

Postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo se nadaljuje, 
poleg primerov pritožb na podlagi 12., 13. in 16. člena ZRPJN, na 
podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena ZRPJN 

Po prejemu zahtevka za revizijo predsednik Državne revizijske 
komisije s sklepom dodeli zahtevek za revizijo v odločanje 
pristojnemu senatu, obenem določi predsednika in člane senata, 
oziroma dodeli zahtevek posameznemu članu Državne revizijske 
komisije. Poročevalec je član senata, ki poda obrazloženo poročilo, 
katero vsebuje povzetek zahtevka za revizijo, navedbe 
pomembnejših dejstev ter predlog za odločitev senata. Obenem 
predsednik Državne revizijske komisije določi tudi, kateri strokovni 
sodelavci Državne revizijske komisije bodo sodelovali pri pripravi 
predloga za odločitev. 

Predsednik Državne revizijske komisije določi za odločanje o 
posameznem zahtevku za revizijo3 senat oziroma posameznega 
člana odvisno od zahtevnosti primera, pri čemer upošteva 

13. člen Poslovnika Državna revizijske komisije določa: »Državna revizijska 
komisija z drugimi akti urela vprašanja, za katera tako določa ta poslovnik 
In druga vprašanja, ki se nanašajo zlasti na notranjo organizacijo, na 
pravice In obveznost/ zaposlenih, na njihovo razmerje, napredovanje. 
Izobraževanje, nagrajevanje In disciplinsko odgovornost ter na notranjo 
pisarniško poslovanje.« 
17. člen Poslovnika Državne revizijske komisije določa: »Predsednik 
Državne revizijske komisije dodeljuje zahtevke za revizijo poročevalcu 
oziroma posameznemu članu. Ob dodelitvi zahtevka za revizijo 
poročevalcu, predsednik Državne revizijske komisije imenuje predsednika 
In člane senata. Praviloma predsednik Državne revizijske komisije dodeljuje 
zadeve upoštevaje abecedni vrstni red začetnic priimkov članov Državne 
revizijske komisije po vrstnem redu prejema In ob upoštevanju zaporedja 
dodeljenih zahtevkov vsem članom Državne revizijske komisije, razen v 
primeru, da gre za odločanje o podobnem zahtevku za revizijo, o katerem 
le določen član Državne revizijske komisije že odločal v primeru, da ima 
določen član Državne revizijske komisije posebna strokovna znanja, ki 
so pomembna za odločanje o zahtevku za revizijo.«. 
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vrednost predmeta javnega naročila, obsežnost dokumentacije 
in druge okoliščine, ki so pomembne za presojo zahtevnosti 
posameznega primera in določila ZRPJN. Posamezni član 
Državne revizijske komisije odloča o zahtevku za revizijo, če v 
skladu s poslovnikom ni potrebno imenovati senata, če je Državna 
revizijska komisija o podobni zadevi že izdala odločitev ali če 
zaradi okoliščin ni mogoče imenovati senata. Na podlagi sedmega 
odstavka 16 člena Poslovnika Državne revizijske komisije pa 
lahko posamezen član zahteva imenovanje senata, če meni, da 
bi glede na zahtevnost zahtevka za revizijo moral odločati senat. 
Najmanj trije člani Državne revizijske komisije pa lahko vedno 
zahtevajo, da se za odločanje o posameznem revizijskem 
zahtevku imenuje senat. 

Praviloma predsednik Državne revizijske komisije dodeljuje 
zahtevke za revizijo poročevalcu oziroma posameznemu članu, 
upoštevaje abecedni red začetnic priimkov članov Državne 
revizijske komisije po vrstnem redu prejema (t.i. načelo naravnega 
sodnika) in ob upoštevanju zaporedja dodeljenih zahtevkov vsem 
članom Državne revizijske komisije, razen v primeru, da gre za 
odločanje o podobnem zahtevku za revizijo oziroma o ponovnem 
zahtevku, o katerem je določen član že odločal, ali v primeru, da 
imajo posamezni člani oziroma določen član posebna strokovna 
znanja, ki so pomembna za odločanje o zahtevku za revizijo. 

Kadar obstajajo izločitveni kriteriji po 19. členu Poslovnika Državne 
revizijske komisije mora posamezen član o izločitvenih razlogih 
nemudoma obvestiti predsednika Državne revizijske komisije, ki 
odloči o njegovi izločitvi. O izločitvi predsednika se odloči na seji 
Državne revizijske komisije, ki jo sklicuje in vodi namestnik 
predsednika Državne revizijske komisije. 

1.2. NAČIN ODLOČANJA DRŽAVNE REVIZIJSKE 
KOMISIJE 

Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. 
Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka 
za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel 
vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila 
(19 člen ZRPJN). Državna revizijska komisija izdaja odločbe v 
obliki sklepa. 

Ni sporno, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo poleg zatrjevanih 
kršitev navesti tudi dejstva in dokaze, s katerimi se te kršitve 
dokazujejo. Državna revizijska komisija pa lahko pri odločanju o 
posameznem revizijskem zahtevku zahteva od strank tudi 
dodatna pojasnila. Pravila pravdnega postopka, ki se v revizijskem 
postopku smiselno uporabljajo na podlagi petega odstavka 3. 
člena ZRPJN, določajo (7. člen Zakona o pravdnem postopku, 
Ur l RS, št 26/99; v nadaljevanju: ZPP), da morajo stranke navesti 
vsa dejstva, na katera se opirajo njihovi zahtevki, in predlagati 
dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Sodišče sme ugotoviti 
dejstva, ki jih stranke niso navajale in izvajati dokaze, kijih stranke 
niso predlagale, če izhaja iz obravnave in dokazovanja, da imajo 
stranke namen razpolagati z zahtevki, s katerimi ne morejo 
razpolagati. Pri tem pa svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, 
glede katerih strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo. 
To pomeni, da je v pravdnem postopku uveljavljeno razpravno 
načelo. V drugem odstavku 21. člena ZRPJN pa je določeno, da 
lahko Državna revizijska komisija pred svojo odločitvijo zahteva 
dodatna pojasnila od naročnika, vlagatelja zahtevka za revizijo ali 
drugih udeležencev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi 
strokovno ali izvedensko mnenje in si lahko ogleda tudi ostale 
dokumente ter dejanske razmere pri strankah v postopku ter 
zbere druge potrebne podatke za odločitev. 

Poudariti je potrebno, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži 
postopek oddaje javnega naročanja do odločitve Državne 
revizijske komisije, torej ima suspenzivni učinek (prvi odstavfek 
11. člena ZRPJN). Na podlagi določb ZRPJN pa lahko naročnik 
zahtevka za revizijo predlagata, da vloženi zahtevek ne zadrži 
postopka oddaje javnega naročanja. O tem odloča posamezen 
član, oziroma senat. 

Kadar so izpolnjene vse procesne predpostavke za odločanje o 
zahtevku za revizijo senat, oziroma posamezen član, odloči o 
zahtevku za revizijo in izda sklep najkasneje v 15 dneh od prejema 
zahtevka in celotne dokumentacije in morebitnih dodatnih pojasnil. 
V utemeljenih primerih pa se rok za odločitev lahko podaljša za 
največ 20 dni (20. člen ZRPJN). 

1.3. NARAVA ODLOČITEV DRŽAVNE REVIZIJSKE 
KOMISIJE 

Če vlagatelj v postopku revizije izkaže pravni interes in so podane 
tudi ostale procesne predpostavke za odločanje, Državna 
revizijska komisija o zahtevku odloči meritorno. Kadar Državna 
revizijska komisija vsebinsko odloča o zahtevku, lahko zahtevek 
s sklepom zavrne kot neutemeljen ali pa mu ugodi in postopek 
oddaje javnega naročila razveljavi, delno ali v celoti. Na podlagi 
prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred 
sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, pa Državna 
revizijska komisija postopek za revizijo ustavi. V tej zvezi je 
potrebno dodati, da ima Državna revizijska komisija le kasatorična 
pooblastila, kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti 
odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge 
odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Seveda mora 
Državna revizijska komisija svojo odločitev obrazložiti in zanjo 
navesti razloge, lahko pa da naročniku tudi napotke za pravilno 
izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen (tretji odstavek 23. 
člena ZRPJN). 

Kadar pa Državna revizijska komisija odloča o pritožbi vlagatelja 
zahtevka za revizijo zoper ravnanje naročnika na podlagi 12., 13 
ali 17. člena tega zakona pa s sklepom pritožbo kot prepozno 
zavrže, zavrne kot neutemeljeno ali pa pritožbi ugodi in v primeru 
pritožbe na podlagi 12. ali 13. člena tega zakona odloči, da mora 
naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom 
tega zakona oziroma v primeru pritožbe na podlagi 17. člena tega 
zakona odloči, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo. 

Pomembna novost zadnje spremembe ZRPJN pa so t.i. 
porevizijske pristojnosti. Novela zakona daje Državni revizijski 
komisiji pooblastilo, da lahko, ob sprejemu odločitve o zahtevku 
za revizijo, od naročnika zahteva, da ji predloži poročilo o izvedbi 
postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali 
ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od 
naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo 
o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik 
mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska 
komisija in ne sme biti daljši od šest mesecev po prejemu sklepa 
o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, 
da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma 
upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik 
poročila ne predloži, o tem obvesti urad, pristojen za javna naročila, 
vlado oziroma nadzorni organ naročnika. 

V praksi pa se že od uveljavitve ZRPJN postavlja vprašanje, ali je 
zoper odločitev Državne revizijske komisije mogoče vložiti redno 
ali izredno pravno sredstvo. Odgovor na zastavljeno vprašanje 
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daje peti odstavek 23. člena ZRPJN4, ki določa, da je po končanem 
postopku pred Državno revizijsko komisijo sodno varstvo 
zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne 
pristojnosti. S takšno zakonsko rešitvijo (dokončnost odločitve, 
možnost dajanja napotkov za pravilno izvedbo postopka) pa se 
med drugim tudi zagotavlja obveza Direktiv Evropskih skupnosti, 
da mora država članica zagotoviti učinkovito izvajanje odločitev, 
ki jih sprejmejo organi, pristojni za postopke pravnega varstva 
(7. točka 2. člena Direktive 89/665/EEC in 8. točka 2. člena Direktive 
92/13/EEC). Sklep Državne revizijske komisije učinkuje sam po 
sebi Zakon pooblašča ta organ, da postopek razveljavi. Gre za 
t.i. oblikovalni ali konstitutivni sklep, zato posebna izvršba (a.) ni 
potrebna (b.) niti ni možna. Izjema je odločitev o stroških, ki je v 
ZRPJN določena kot izvršilni naslov (22. člen ZRPJN). Po 
razveljavitvi postopka ali dela postopka pravnih učinkov 
naročnikovih dejanj ni več. Pravna oziroma obveznostna moč 
sklepov je nesporna. 

1.3.1. Postopek pred sodiščem 

Vlagatelj zahtevka za revizijo lahko s tožbo pred pristojnim 
sodiščem uveljavlja povrnitev škode od naročnika. Z navedeno 
določbo uresničuje ZRPJN zahtevo iz Direktiv Evropskih skupnosti 
po zagotovitvi možnosti vložitve odškodninskih zahtevkov. Vložitev 
tožbe pa, skladno z določbo, da je sodno varstvo zagotovljeno v 
postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti, 
ne zadrži sklenitve pogodbe med naročnikom in izbranim 
ponudnikom. V pomanjkanju drugih določb velja zapisati, da 
prekluzivnih rokov za vložitev tožbe ni, zato velja pri tem v celoti 
slediti določbam o zastaranju zahtevkov iz Obligacijskega 
zakonika5 (Ur.l. RS, št. 83/01; v nadaljevanju: OZ). 

1.3.2. Stališče Vrhovnega sodišča 

Glede na to, da so pravila javnega naročanja z zakonom pri nas 
normirana šele nekaj let, ni mogoče v tem času pričakovati bogate 
sodne prakse. V nadaljevanju povzemamo dve odločbi (iz časa 
pred zakonskih normiranjem javnih naročil), ki obe zavračata 
upravnopravno naravo premoženjsko-pravnih razmerij med 
»državo in posamezniki«, in sicer: 

-Za upravno stvar gre, kadar je državnim organom dano, da 
odločajo uporabljajoč pravico zapovedovanja in se pojavljajo 
v razmerju do stranke z močnejšo voljo. Če državni organi 
nastopajo kot partnerji v pogodbenih razmerjih, ne gre za 
upravne akte, temveč akte poslovanja Svoje varstvo v zvezi 
z akti oblasti oziroma upravnimi akti uveljavljajo stranke v 
upravnem sporu, varstvo pravic v zvezi z akti poslovanja pa 
v postopku pred rednim sodiščem« (pravno mnenje oddelka 
za upravne spore Zveznega vrhovnega sodišča, št.10, z 
dne 21.5.1962 - Zbirka sudskih odluka 1962, 2 zv.,št.XVI). 

-Premoženjsko pravna razmerja je mogoče obravnavati v 
upravnem postopku samo, če je to z zakonom določeno« 
(sodba Vrhovnega sodišča Srbije, U 15883/69 z dne 
9.11.1970 - Zbornik sudske prakse 1971, 4.zv., št.203). 

Stališče o civilnopravni naravi pogodbenih razmerij med naročniki 
in ponudniki sta potrdili tudi odločitvi Vrhovnega sodišča RS v letu 
1999, ko je to odločalo o pritožbah zoper odločitvi Upravnega 
sodišča, ki je naročnikoma sodno varstvo priznalo. Sodišče je 
pritožbama tedanje Revizijske komisije za javna naročila (po ZJN) 
ugodilo in tožbi zavrglo, pri tem pa med drugim zapisalo: 

-Zakon o javnih naročilih določa obvezna ravnanja naročnikov 
pri oddaji javnih naročil (1. člen). Naročniki so uporabniki 
proračuna in drugi ... Ko naročniki kupujejo blago in storitve 
na trgu, ne nastopajo kot nosilci oblasti ali pri izvrševanju 
javnih pooblastil, temveč stopajo v civilnopravna razmerja z 
drugimi subjekti. V takšni (neoblastni) vlogi je po presoji 
pritožbenega sodišča, v konkretnem primeru javnega razpisa, 
nastopala tožeča stranka, čeprav gre za upravni organ. Zato 
oddaja javnega naročila ni upravni akt, temveč akt poslovanja 
tožeče stranke, ko je ta nastopala kot gospodarski subjekt v 
eni izmed faz pri sklepanju obligacijskopravnih razmerij. Tako 
opredeljeni akt poslovanja ne pridobi lastnosti upravnega akta 
niti tedaj, ko o zakonitosti postopka javnega naročila odloča 
revizijska komisija. Ne glede na to, da ZJN ureja tudi poseben 
postopek za oceno ravnanja naročnika pri oddaji javnega 
naročila (členi od 63 do 71 ZJN), to je v postopku revizije, se 
v tem posebnem kontrolnem postopku ne odloča o pravici, 
obveznosti ali pravni koristi organa, katerega akt je predmet 
revizije, ampak poseben organ - revizijska komisija kot 
neodvisno strokovno telo pri odločanju o zahtevi za revizijo 
preverja, ali je naročnik upošteval kogentne norme ZJN. ZJN 
zoper njegove odločbe ne predvideva pravnega sredstva, 
ponudnik, ki se ne strinja z odločitvijo revizijske komisije, 
lahko uveljavlja le odškodnino pri sodišču splošne pristojnosti 
(71. člen). Zaradi navedenega gre po presoji pritožbenega 
sodišča pri odločitvi tožene stranke za akt, ki ni upravni akt. 
Ne samo da ZJN v svojih odločbah zoper odločitev revizijske 
komisije ne predvideva upravnega spora, akta tožene stranke 
tudi sicer ni mogoče opredeliti kot akt, zoper katerega je 
zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu po določbah 
Zakona o upravnem sporu, Že iz prej navedenih razlogov 
namreč ne gre za upravni akt (dokončni posamični akt - 
drugi odstavek 1. člena in prvi odstavek 3. člena ZUS), temveč 
za akt kontrole, izdan v kontroli akta poslovanja naročnika in 
ki ga samo zaradi določbe 70. člena ZJN, ki kot splošno 
napotilo določa subsidiarno uporabo določil ZUP, ni mogoče 
uvrstiti med upravne akte. V tem konkretnem primeru še celo 
zato ne, ker ima tožeča stranka kot upravni organ sicer 
pristojnosti, ki pa niso pravica na podlagi 1. člena ZUS 

Glede na navedeno po presoji pritožbenega sodišča pri aktu 
tožene stranke ne gre za akt, kise lahko izpodbija v upravnem 
sporu, zaradi česar je podana negativna procesna 
predpostavka iz 3.točke prvega odstavka 34. člena ZUS « 
(sklep I Up 339/99-5 z dne 14 10.199 in I Up 339/99). 

V letu 2001 je Vrhovno sodišče izdalo še nekaj odločitev, s katerimi 
je potrdilo odločitve Upravnega sodišča o zavrženju tožbe zoper 
akte Revizijske komisije za javna naročila.Tako je Vrhovno sodišče 
v zadevi Up 286/2000 z dne 11.10.2001, v zvezi s sklepom 
Upravnega sodišča RS, zunanji oddelek v Novi gorici, opr. št U 
265/98-15, med drugim zapisalo: 

1 Peti odstavek 23. člena ZRPJN določa: »Po končanem postopku pred 
Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku 
povračila škode pred sodišče, splošne pristojnosti.« , 
OZ vsebuje v razmerju do ZOR nekatere novosti na področju zastaran|a, 
ki so posebno relevantne tudi na področju javnih naročil (npr. odškodninska 
terjatev zaradi korupcije, 354. člen OZ). 

"Pritožbeno sodišče se z odločitvijo Upravnega sodišča, da 
izpodbijani akt ni upravni akt oziroma akt, kise lahko izpodbija 
v upravnem postopku, strinja ...Glede na sestavo revizijske 
komisije in pristojnosti, ki jih ima po določbah ZJN, je po presoji 
pritožbenega sodišča pravilno ugotovljeno, da tudi akt, ki ga 
izda revizijska komisija ni upravni akt Revizijska komisija v 
tem postopku ne odloča o kakšni pra vici, obveznosti ali pra vni 
koristi naročnika, zato takega značaja aktu ne more dati niti 
določba 70. člena ZJN Zato pritožbeni ugovor, da gre za 
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upravni akt ni utemeljen. Samo zato, ker naj bi bila tožeča 
stranka oseba javnega prava, pa sodno varstvo v upravnem 
sporu še ni zagotovljeno. Za to sodno varstvo morajo biti 
izpolnjeni vsi pogoji v skladu z ZUS, kar pa v tem primeru 
niso bili." 

Septembra 1999 je pričel veljati ZRPJN. Z dnem njegove uveljavitve 
so prenehale veljati določbe od 63 do 73. člena ZJN (1997), med 
njimi tudi določba 70. člena, ki določa da uporabljajo v postopku 
preverjanja zakonitosti oddaje javnega naročila naročniki in 
revizijska komisija določila zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, če ni z ZJN drugače določeno. V opisanem primeru se 
je sodišče prve stopnje sklicevalo tudi na 70- člen ZJN, ko je 
utemeljevalo svojo odločitev. ZRPJN prav tako kot ZJN ne ureja 
popolno postopka pravnega varstva, temveč se sklicuje na 
smiselno uporabo pravil pravdnega postopka. Pravnemu varstvu 
uveljavljanja pravic v civilnih zadevah je namreč namenjen pravdni 
postopek, upravni postopek pa upravnim zadevam. Hkrati je zapis 
subsidiarne uporabe postopkovnih določb ZPP-ja v zakonu nujen, 
saj bi v nasprotnem primeru lahko, skladno z ZUP-om, po katerem 
se slednji uporablja v vseh t.i. javnopravnih zadevah, tudi oddajo 
javnih naročil podredili tem določbam Pravna narava postopka 
oddaje javnega naročila se zaradi možnosti, da poseben neodvisni 
državni organ pred sklenitvijo pogodbe oceni izbiro pogodbene 
stranke, ne spremeni. Tudi odločitev v revizijskem postopku ne 
pridobi narave upravnega akta zato, ker odločitev sprejme 
neodvisni državni organ - Državna revizijska komisija. V zvezi s 
tem velja dodati zgolj to, da je pravna ureditev, ko o civilnem 
sporu ne odloča prima tacies sodišče (beri: odloča Državna 
revizijska komisija) z ZPP celo izrecno predvidena: 

"Ta zakon določa pravila postopka, po katerih sodišče 
obravnava in odloča v sporih iz osebnih in družinskih razmerij 
ter v sporih iz premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij 
fizičnih in pravnih oseb, razen če so kateri od navedenih 
sporov po posebnem zakonu v pristojnosti specializiranega 
sodišča ali drugega organa (1. člen ZPP) " 

Pravna ureditev, da o civilnem sporu ne odloča sodišče, ampak 
poseben organ, je izjema, a ne edinstvena. Glede na zadnje 
zapisano je tako mogoče ugotoviti tudi povratni učinek določb 
ZRPJN na postopek oddaje javnega naročila. Civilnopravna 
narava revizijskega postopka (pravnega varstva) tako povratno 
vpliva na naravo naročnikovih aktov v razpisni fazi oddaje javnega 
naročila in na samo materialnopravno naravo razmerja z 
namenom, da utrdi argumente, da gre pri oddaji javnega naročila 
za civilnopravno naravo ravnanj naročnikov. 

1.3.3. Stališče Ustavnega sodišča 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, 
z odločbo št. U-l-169/00-33, z dne 14.11.2002, odpravilo dvom o 
tem, ali je tretji odstavek 23. člena ZRPJN (Ur. list RS št. 78/99 in 
90/99)6 v nasprotju s 157. členom Ustave, saj naj bi po mnenju 
pobudnika ustavne presoje, citirani člen preprečeval sodno 
varstvo ponudnikom, ki sodeljujejo v postopkih javnih naročil. 
Pobudnik ustavne presoje je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti namreč zatrjeval, da mora biti zoper vsak dokončni 
posamični akt, zagotovljeno pravno varstvo in preizkus zakonitosti 
odločitve Državne revizijske komisije. 

Tretji odstavek 23. člena ZRPJN (Ur. list RS št. 78/99 in 90/99) določa, da: 
-Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega niti Izrednega 
pravnega sredstva, možna pa /e pritožba pred pristojnim sodiščem za 
uveljavitev povrnitve škode od naročnika.« 

Ustavno sodišče je v citirani odločbi ugotovilo, da tretji odstavek 
23. člena ZRPJN nI v neskladju z Ustavo. V obrazložitvi je Ustavno 
sodišče med drugim zapisalo, da so javna naročila kot pravni 
pojem celota pravnih dejanj, s katerimi država in drugi uporabniki 
proračunskih sredstev pridobivajo blago oziroma se oskrbujejo s 
storitvami. Kljub temu, da lahko pri javnih naročilih nastopajo kot 
pogodbene stranke tudi država in njeni organi, ne gre za izvajanje 
oblastne funkcije. Država in drugi uporabniki proračunskih 
sredstev nastopajo kot stranke v premoženjskopravnih razmerjih, 
za katere veljajo temeljna načela premoženjskega, zlasti 
obligacijskega prava. V postopku za oddajo javnih naročil veljajo 
načela gospodarnosti, učinkovitosti ter transparentnosti porabe 
javnih sredstev, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
in enakopravnosti ponudnikov. Obsežne, stalne in raznovrstne 
potrebe, ki v pretežni meri služijo tudi nemotenemu izvrševanju 
javnih služb, so za nemoteno funkcioniranje države in oskrbe z 
javnimi dobrinami, ki je mnogokrat ustavnopravno varovani cilj 
(varstvo okolja, socialno varstvo, zdravstveno varstvo Ipd), 
bistvenega pomena. Pri tem ni nezanemarljivo, da je tudi poraba 
proračunskih sredstev vezana na določeno časovno obdobje 
Oddaja in izvedba javnih naročil morata biti zato hitra in učinkovita. 
Temu cilju mora služiti tudi postopek oddaje javnih naročil. 

Ustavno sodišče je še zapisalo, da na postopek revizije vplivata 
tudi narava in cilji javnih naročil. Poseg državnega organa v 
civilnopravna razmerja sicer vnašata v postopek revizije javnih 
naročit tudi javnopravne (oblastne) elemente. Vendar se 
javnopravna narava odraža zgolj v tem, da se z odločitvijo Državne 
revizijske komisije nadzoruje zakonita, racionalna in transparentna 
poraba proračunskih sredstev, ne da bi njena odločitev 
neposredno vplivala na sklenitev pogodbe s konkretnim 
ponudnikom. O tem odloča naročnik sam. Državna revizijska 
komisija pri tem skrbi le za zakonitost oddaje in varuje 
enakopraven položaj ponudnikov. 

Tako odločitev Državne revizijske komisije nima značaja 
posamičnega akta, s katerim bi se odločalo o pravicah, obveznostih 
ali pravnih koristih ponudnikov. Izpodbijane ureditve zato ni mogoče 
presojati po prvem odstavku 157. člena Ustave, kar pomeni, da 
je pobudničin očitek v tej smeri neutemeljen. Ker pa o reviziji 
postopka javnega naročanja odloča Državna revizijska komisija 
kot državni organ, se zastavlja vprašanje, ali je treba njene 
odločitve šteti za posamična dejanja oziroma akte, za katere bi 
se moral uporabljati drugi odstavek 157. člena Ustave Določba 
drugega odstavka 157. člena Ustave je subsidiarne narave. Po 
njej je ustavni spor dopusten le, če ni zagotovljeno kakšno drugo 
sodno varstvo. V kakšnem postopku se bo uresničevala pravica 
do sodnega varstva, je v zakonodajalčevi pristojnosti. Določba 
drugega odstavka 157. člena Ustave namreč ne preprečuje 
možnosti, da se zoper odločitev državnih organov (tudi zoper 
upravne odločbe) sodno varstvo zagotavlja v kakšnem drugem 
(npr. pravdnem) postopku ali v postopku ali v postopku pred 
drugim (npr socialnim) sodiščem in v obsegu, ki ustreza naravi 
pravnega razmerja. ZRPJN določa drugačno sodno varstvo, zato 
je trditev pobudnice o kršitvi drugega odstavka 157. člena Ustave 
neutemeljena. Moralo pa je Ustavno sodišče presoditi ali je 
zakonodajalec s tem ko je sodno varstvo, zagotovljeno v civilnem 
pravdnem postopku, omejil le na povračilo škode, posegel v 
ustavno pravico do sodnega varstva po 23. členu Ustave, kakor 
zatrjuje pobudnica. 

Pravica do sodnega varstva iz 23. člena Ustave načeloma vsebuje 
splošno zahtevo, da mora biti zagotovljeno sodno varstvo polne 
jurisdikcije, kar pomeni, da mora imeti sodišče možnost, da 
izpodbijano odločitev nesodnega organa (Državne revizijske 
komisije) tudi razveljavi. ZRPJN ne zagotavlja takšnega sodnega 
varstva. V že navedenem tretjem odstavku 23. člena je urejeno le 
sodno varstvo v obliki zahteve za povrnitev škode. S takšno 
ureditvijo je zakonodajalec posegel v pravico do (polnega) sodnega 
varstva iz 23. člena Ustave. Glede na navedeno je moralo Ustavno 
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sodišče presojati, ali je omejitev sodnega varstva v skladu s 
tretjim odstavkom 15. člena Ustave to je, ali je za omejitev obstajal 
legitimen cilj in ali je omejitev v skladu z načelom sorazmernosti. 
Poseg v pravico do (polnega) sodnega varstva je v skladu s tem 
načelom, če je nujen primeren in sorazmeren v ožjem pomenu. 
Namen omejitve je legitimen, če z njo zakonodajalec varuje neko 
ustavnopravno varovano dobrino (pravice drugih oziroma javno 
korist). Da z obravnavano omejitvijo zakonodajalec zasleduje tak 
cilj, izhaja 2e iz dosedanje obrazložitve. Polno sodno varstvo v 
postopkih oddaje javnih naročil, ki bi omogočalo tudi sankcijo 
razveljavitve odločitve (o izbiri ponudnika) oziroma ki bi omogočalo 
odlok sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom do dokončne 
odločitve v sodnem postopku, bi po presoji Ustavnega sodišča 
lahko privedlo do tega, da bi bilo ogroženo nemoteno delovanje 
države, zlasti pa tudi oskrba z javnimi dobrinami, ki jih je država 
dolžna zagotavljati v večini primerov že na podlagi Ustave. Zahteva 
po hitrosti postopka oddaje javnih naročil, izplačilo proračunskih 
sredstev vezanih na določeno časovno obdobje, nemožnost, da 
bi se dobavljeno blago ali opravljena storitev izvedla šele po 
zaključku sodnega postopka, so torej razlogi, ki glede na namen 
javnih naročil upravičujejo nujnost posega. Ureditev, po kateri bi 
ponudnikom bilo omogočeno polno sodno varstvo, bi izničila pomen 
in učinkovitost tega postopka. Takšen zakonodajalčev ukrep 
Ustavno sodišče ocenjuje tudi kot primeren, saj upošteva 
premoženjsko naravo razmerja med naročnikom in ponudnikom. 
Predpisano sodno varstvo namreč ustreza sodnemu varstvu, ki 
je v civilnopravnih razmerjih zagotovljeno pri vabilu k stavljanju 
ponudb (24. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS št. 83/ 
01-OZ). Zato zagotovitev zgolj odškodninske sankcije tudi ne 
more pomeniti prekomernega posega v pravico pobudnice do 
polnega sodnega varstva.Tehtanje njenih premoženjskih razmerij 
na eni strani, na drugi strani pa varstvo javne koristi, pokaže, da 
je omejitev pravice do sodnega varstva v razumnem sorazmerju 
s ciljem, ki a zakonodajalec s postopkom oddaje javnih naročil 
zasleduje . Zato je poseg sorazmeren tudi v ožjem pomenu besede. 
Izpodbijana odločba tretjega odstavka 23. člena ZRPJN tako po 
presoji Ustavnega sodišča ni v neskladju z Ustavo (2. točka 
izreka). 
Pri odločitvah Ustavnega sodišča ne smemo prezreti odločitve 
št. UP-121/99-10, z dne 7.1.2003, s katero je Ustavno sodišče v 
postopku za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Revizijske 
komisije za javna naročila, opr. št. 019-37/99 z dne 18.03.1999 v 
zvezi s sklepom Ministrstva za promet in zveze, Direkcije RS za 
ceste, opr. št. 011-04-13799-OV/ZP (brez datuma), le-to zavrglo. 

V obrazložitvi citirane odločitve je Ustavno sodišče med drugim 
zapisalo, da je že z odločbo št. U-l-169/00-33 z dne 14.11.2002 
(Uradni list RS, št. 105/02) odločilo, da tretji odstavek 23. člena 
ZRPJN ni v neskladju z Ustavo. Odločilo je, da odločitev Državne 
revizijske komisije nima značaja posamičnega akta, s katerim bi 

se odločalo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 
ponudnikov. Takega značaja tudi niso imele odločitve revizijske 
komisije po ZJN. Po navedeni odločbi Ustavnega sodišča je sodno 
varstvo zoper odločitev revizijske komisije zagotovljeno s tem, 
da prizadeti lahko zahteva odškodnino pred sodiščem splošne 
pristojnosti. 

Ob tem je Ustavno sodišče še zapisalo, da se ustavna pritožba 
po določbi prvega odstavka 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(v nadaljevanju ZustS) vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna 
sredstva. Smiselno enako, kot to določa tretji odstavek 23. člena 
ZRPJN, je sodno varstvo določal 71. člen ZJN, po katerem je 
lahko vlagatelj revizije, ki se ni strinjal z odločitvijo revizijske 
komisije, vložil tožbo pri sodišču splošne pristojnosti za uveljavitev 
odškodnine. Pritožnica ni izkazala, da bi vložila takšno tožbo, 
oziroma da je, če je vložila, v postopku pred sodiščem splošne 
pristojnosti, izčrpala vsa pravna sredstva. Šele po izčrpanju vse 
pravnih sredstev pred sodiščem splošne pristojnosti lahko 
pritožnik pod pogoji, določenimi v ZustS, vloži ustavno pritožbo. 

2. ŠTEVILO PREJETIH ZAHTEVKOV ZA 

REVIZIJO V LETU 2002 

Državna revizijska komisija je v letu 2002 prejela v odločanje 
323 zahtevkov za revizijo, v letu 2001 306 zahtevkov ter v letu 
2000 242 zahtevkov za revizijo (po predmetih javnega naročila). 
V letu 1999 je Revizijska komisija za javna naročila prejela v 
reševanje 247 zahtevkov za revizijo. Pri tem je potrebno dodati, 
da smo v letu 2000, pri analizi in ugotavljanju števila revizijskih 
zahtevkov, upoštevali predmet revizije, v letih 2001 in 2002 pa 
smo končno število zahtevkov ugotavljali po dejanskem številu, 
saj smo ugotovili, da je v postopkih revizije vedno več predmetov 
javnega naročila, pri katerem sta vložena dva ali več zahtevkov 
za revizijo. 

Primerjalno z letom 2001, v katerem smo prejeli 306 
zahtevkov za revizijo ugotavljamo povečanje števila 
revizijskih zahtevkov za 5,5 % v primerjavi z letom 2000 (v 
katerem smo po številu zahtevkov prejeli 248 zahtevkov) pa 
kar 30 %. 

Če primerjamo število zahtevkov za revizijo po predmetu 
javnega naročila (ne glede na število revizijskih zahtevkov 
pri posameznem javnem naročilu) pa ugotovimo, da je 
povečanje števila primerov v letu 2002 (291 predmetov) v 
primerjavi z letom 2001 (279 predmetov) primerljivo (4,3 %) 
povečanju glede na število vseh zahtevkov za revizijo. 
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Grafikon št. i - Skupno število prejetih zahtevkov za revizijo v letih 1999 -2002 

□ Štev. prejetih zahtevkov 

Skupno število prejetih zahtevkov za revizijo po letih 

1999 2000 2001 2002 

Po našem mnenju pa ni mogoče večjega števila vloženih 
zahtevkov za revizijo, o katerih je odločala Državna revizijska 
komisija, pripisati zgolj pomanjkljivostim ZJN-1, ki so torej le delno 
vplivale na povečanje števila zahtevkov za revizijo. Ugotavljamo, 
da se v postopkih oddaje javnih naročil pojavljajo podobne kršitve, 
kot v primerjalnem obdobju leta 2001 in so bile podrobneje 
obravnavane že v letnem poročilu za leto 2001, Deloma povečanje 
števila revizijskih zahtevkov pripisujemo dejstvu, da je bil sprejet 
proračun Republike Slovenije za dvoletno časovno obdobje, kar 
je pogoj za pričetek postopkov oddaje javnih naročil za daljše 
časovno obdobje 

Ugotavljamo, da višina takse (40.000, 75.000, 80.000 oziroma 
150.000 SIT) ni pomembno vplivala na število revizijskih 
zahtevkov. Ne glede na dejstvo, da je višina takse vezana na 
mejno vrednost, od katere dalje je po zakonu potrebno izvesti 
javni razpis, v prejšnjem letu nismo ugotovili, da bi to v praksi 
povzročalo takšne probleme, kot jih je bilo zaznati v letu 2000 in 
deloma v letu 2001, ko smo ugotavljali, da so vlagatelji zahtevkov 

za revizijo večkrat vplačali takso v vrednosti 1 % od orientacijske 
ali ponudbene vrednosti javnega naročila. 

Za primerjavo podatkov o deležu vseh vloženih zahtevkov za 
revizijo (pri naročnikih) In tistih, o katerih odloča Državna revizijska 
komisija, nam služi podatek Ministrstva za finance, ki je v letu 
2002 zabeležilo 451 zahtevkov za revizijo, ki so jim bili poslani v 
vednost (2. odstavek 12. člena ZRPJN). 

Primerjava števila revizijskih zahtevkov pri naročnikih, poslanih 
v vednost Ministrstvu za finance, z zahtevki, ki jih je obravnavala 
Državna revizijska komisija v letu 2000, kaže na to, da smo v tem 
letu prejeli le 30% vloženih zahtevkov za revizijo, v letu 2001 75 
%7 in v letošnjem letu 71,6 %. 

Glede na omenjene primerjave števila zahtevkov za revizijo je 
mogoče ugotoviti, da se odločanje o večini vloženih zahtevkov 
za revizijo konča z odločitvijo Državne revizijske komisije 

Tabela št. i - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po vrsti postopka 
oddaje javnega naročila v primerjavi z letom 2001 

Vrsta postopka oddaje javnega 
naročila 

1 Odprti postopek 
2 Naročilo male vrednosti 
3 Omejeni postopek 
4 Podelitev koncesije 
5 Postopek s pogajanji brez predhodne 

objave 
6 Postopek s pogajanji po predhodni 

objavi 

_7 Oddaja z natečajem (96.čl. ZJN-l) 
SKUPAJ 

Število prejetih Število prejetih 
zahtevkov v letu zahtevkov v letu 

2001 

245 238 
15 
28 
8 ■ $yYv; 

8 

2 
o 

306 

mi 

33 
35 
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7 Iz podatkov, posredovanih za leto 2000, je razvidno, da je na "prvi 
stopnji" pri naročnikih bilo po oceni Ministrstva za finance vloženih 700- 
800 zahtevkov za revizijo, v letu 2001 pa 410 zahtevkov za revizijo. 
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Primerjalno z letom 2001 lahko opazimo precejšnje relativno nizek delež vloženih zahtevkov za revizijo 
povečanje vloženih zahtevkov za revizijo v postopkih oddaj (upoštevaje pomanjkljivo normiranost) v postopkih s 
javnih naročil malih vrednosti. V obeh letih pa je zaznati pogajanji in natečajev. 

Grafikon št. 2 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po vrsti 
postopka oddaje javnega naročila, v primerjavi z letom 2001 

Zahtevki za revizijo v letu 2002 po vrsti postopka oddaje javnega naročila 
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Postopek s pogajanji po predhodni objavi 

Postopek s pogajanji brez predhodne objave 
Podelitev koncesije 

Omejeni postopek 
Naročilo male vrednosti 

Odprti postopek 

50 

w 

i T 

? i 
j 
! 

i j 

j 
■MBMMMHI -»je 

4- 1 ^ <c. ^   , 
100 150 200 250 

□ 2001 >2002 

Tabela št. 2 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po predmetu 
oddaje javnega naročila v primerjavi z letoma 2000 in 2001 

Zap. 
Štev. 

1 
2 

JL 

Predmet javnega 
naročila 

Število prejetih Število prejetih Število prejetih 
zahtevkov v letu zahtevkov v letu zahtevkov v letu 

& WW$ ■■: ? 

Blago 
Storitve 
Gradnje 

. 
/■X: 

2000 
4 > J K J ■ 'K" ^ 

94 
81 
67 

2001 2002 
= '. ! " . ' - • V .... .■'.*: ' -vV. .■ ' ' v" 'v, < '■ . »V ■ 1 «, v, - 

eiv."V-: . 
109 111 

132 131 
 65 81 

SKUPAJ 242 306 3^3 

V zadnjih dveh letih je pri številu prejetih zahtevkov za 
revizijo glede na predmet javnega naročila opaziti povečanje 
števila zahtevkov za revizijo v primeru naročanja storitev In 

gradenj. Razlago je mogoče poiskati tudi v relativno večjih 
ocenjenih vrednostih pri oddaji gradenj ter zahtevnosti 
postopkov oddaje storitev. 
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Grafikon št. 3 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po predmetu 
oddaje javnega naročila v primeijavi z letoma 2000 in 2001 

Zahtevki za revizijo po predmetu javnega naročila 

TJ7~ 

2000 2001 2002 

B Blago D Storitve O Gradnje 

Tabela št. 3 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po mesecih, v 
primerjavi z letoma 2000 in 2001 

Zap. Število prejetih 
štev. zahtevkov po mesecih 

1 januar 
2 februar 
3 marec 
4 april 

5 maj 
6 junij 

7 julij 
8 avgust 
9 september 
10 oktober 
11 november 
12 december 

Število prejetih zahtevkov za revizijo 

2000 

7 
14 
17 
11 

19 
25 
22 

33 
17 
28 
24 
25 

2001 

45 
M 
7 
14 
19 
16 

35 
33 
27 
29 
33 

 3ik 

2002 

17 
22 
22 

23 
40 
26 

31 
33 
18 
30 

27 

J2fL 
SKUPAJ 242 306 323 
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Tabela Št. 4 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po naročnikih 
(najpogostejši) 

Zap. 
štev Naročnik Skupaj 

, ' ' \ '' ' **■ * *' / ; ' 

1 DARS d.d. 15 
2 Ministrstvo za obrambo RS 13 
3 Servis skupnih služb Vlade 9 
4 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije g 
5 Ministrstvo za promet 9 
6 Ministrstvo za notranje zadeve 8 
7 Ministrstvo za finance 8 
8 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 6 
9 Ministrstvo za zdravje 6 
10 Okrožno sodišče v Kopru 6_ 

K zgornji tabeli št. 4 velja dodati opozorilo, da število 
vloženih zahtevkov za revizijo zoper postopke oddaje javnih 
naročil navedenih naročnikov ne pomeni nujno dejstva, da 
gre v teh primerih tudi za največje kršitelje predpisov o javnih 
naročilih. 

Po drugi strani pa ni mogoče zanikati korelacije med višino 
sredstev, ki jih posamezni naročniki porabijo preko javnih naročil 
in številom vloženih zahtevkov za revizijo, kar pa je logična 
posledica obstoja in delovanja trga na področju javnih naročil. 

3. ZAHTEVKI ZA REVIZIJO, PRIKAZANI 

LOČENO ZA POSTOPEK PRED IN PO 
SPREJETJU ODLOČITVE NAROČNIKA 

O DODELITVI JAVNEGA NAROČILA 

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen 
če zakon ne določa drugače0. Po odločitvi o dodelitvi naročila je 
rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema obvestila o 
dodelitvi naročila. Rok je prekluziven. Zakon nadalje zahteva, da 
je potrebno zahtevek vložiti pri naročniku, ob tem pa tudi določa 
obvezne sestavine zahtevka za revizijo. 

Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka 
za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred 
to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo 
že pred odločitvijo o dodelitvi naročila (peti odstavek 12. člena 
ZRPJN). Ta določba nalaga ponudnikom (vlagateljem zahtevka 
za revizijo) posebno skrbnost pri spremljanju morebitnih kršitev 
naročnika, predvsem pa opozarjamo na vse tiste kršitve, ki izvirajo 
iz razpisne dokumentacije (na primer: pogoji za udeležbo, merila 
za izbiro, ne dovolj natančno določen način ocenjevanja,...). Ta 
določba dejansko zmanjšuje možnost taktiziranja zainteresiranih 
ponudnikov za dodelitev naročila, da bi čakali na odločitev 
naročnika in šele kasneje vložili zahtevek za revizijo iz razloga, ki 
jim je bil, ali bi jim moral biti znan že pred to odločitvijo. S to določbo 
se nenazadnje realizira eno temeljnih načel javnega naročanja, to 
je načelo hitrosti (3. člen ZRPJN). Pravilo namreč skuša preprečiti 
morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker 
meni, da bo morda imel od tega korist. Del kršitev je takšnih, da jih 
je upravičenec lahko zaznal in zoper njih tudi reagiral. Kot primer 
uspešnega uveljavljanja revizijskih zahtevkov zgolj do izdaje 
odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe je potrebno izpostaviti 
določitev meril za ocenjevanje ponudb. Tej problematiki je v letnem 
poročilu namenjeno posebno poglavje s podrobnim prikazom 
primerov odločitev o zahtevkih za revizijo pred Državno revizijsko 
komisijo. 

Prvi odstavek 12. ZRPJN določa, da se zahtevek za revizijo lahko vloži 
v vseh stopnjah postopka oddaje lavnega naročila, zoper vsako ravnanje 
naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil In ta zakon, ne 
določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev 
zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. 
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 
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Tabela št. 5 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po vrsti postopka 
oddaje javnega naročila pred in po odločitvi naročnika o dodelitvi javnega 
naročila 

Zap. Vrsta postopka oddaje 
štev, javnega naročila 

1 Odprti postopek 
2 Naročilo male vrednosti 
3 Omejeni postopek 
4 Podelitev koncesije 
5 Postopek s pogajanji 

brez predhodne objave 
6 Postopek s pogajanji po 

predhodni objavi 
7. Oddaja z natečajem 

(q6.čl. ZJN-i)  

Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 

Pred odločitvijo Po odločitvi 
naročnika o naročnika o SKUPAJ 
dodelitvi JN dodelitvi.IN 

49 
3 
8 

4 

o 

o 

o 

v' 

189 

30 
27 

5 

o 

238 

33 
35 
9 

7 

. o 

SKUPAJ 64 259 323 

Iz predloženih podatkov lahko ugotovimo, da je 259 zahtevkov 
za revizijo bilo vloženih po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila. 
Podobno razmerje vloženih zahtevkov za revizijo pred in po 
odločitvi o dodelitvi naročila ugotavljamo tudi v letu 2001 (84 pred 
in 222 po odločitvi o dodelitvi naročila). 
Pri tem Se dodajamo, da so primeri uspešno vloženih zahtevkov 
za revizijo po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila največkrat 
tisti, ki se nanašajo na ocenjevanje ponudb. Običajno vlagatelji 
zahtevkov zatrjujejo, da naročnik pri ocenjevanju ponudb ni 
upošteval meril, ki jih je v naprej določil, oziroma jih je uporabil 
drugače. Prav tako vlagatelji čestokrat očitajo naročniku, da način 
ocenjevanja ni objektivno preverljiv. V tej zvezi je potrebno jasno 
zapisati, daje kar nekaj primerov, ko je Državna revizijska komisija 
ugotovila, da naročnikovega ocenjevanja v postopku revizije ni 
mogoče objektivno preveriti, predvsem zaradi nejasnosti in ne 
dovolj natančno določenega načina ocenjevanja, kar pa izvira iz 
razpisne dokumentacije. To so torej tisti primeri, pri katerih pravilo, 
ki ga uzakonja določba petega odstavka 12. člena ZRPJN, ne 
pride v poštev, zaradi česar je praviloma potrebno razveljaviti 
celoten razpis, saj napake, ki izvira iz razpisne dokumetacije, v 
postopku revizije ni mogoče odpraviti zgolj z razveljavitvijo 
odločitve o izbiri. 

V kolikor se v postopku revizije ugotovi, da naročnik pri 
vrednotenju in ocenjevanju ponudb ni upošteval jasnih in vnaprej 
določenih ter opisanih meril in je to ravnanje naročnika mogoče 
sanirati v postopku revizije, Državna revizijska komisija v takšnih 
primerih razveljavi zgolj odločitev o izbiri in naročniku z napotili za 
izvedbo postopka vrne zadevo v ponovno odločanje. Ker ima 
Državna revizijska komisija zgolj kasatorična pooblastila, s svojim 
sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o izbiri 
najugodnejšega ponudbe ali druge odločitve v postopku oddaje 
javnega naročila. Z revizijo postopkov oddaje javnih naročil se 
zgolj preprečuje nezakonita izbira ponudbe. Sama odločitev o 
izbiri pa je še vedno v pristojnosti naročnika. To pa pomeni, da je 
tudi v reviziji postopka oddaje javnega naročila ohranjena 
avtonomija volje naročnika pri izbiri pogodbene stranke. Seveda 
je ta avtonomija omejena, saj lahko naročnik izbere le tistega 
ponudnika oziroma ponudbo, ki je skladna z vnaprej postavljenimi 
pogoji in omejitvami, ter je na podlagi vnaprej postavljenih meril 
najugodnejša. 

\ 
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Tabela št. 6 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po predmetu 
oddaje javnega naročila pred in po odločitvi naročnika o dodelitvi javnega 
naročila 

4. PODATKI 0 ODLOČITVAH 0 

ZAHTEVKIH ZA REVIZIJO V LETU 

2002 

Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 
Zap. Predmet javnega Pred odločitvijo Po odločitvi 
štev. naročila naročnika o naročnika o SKUPAJ 

dodelitvi JN dodelitvi.IN 

1 
2 

_3_ 

Blago 
Storitve 
Gradnje 

31 
21 
12 

80 
110 

_6&_ 

111 

131 
81 

SKUPAJ 64 _252_ 323 

Tabela št. 7 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po vrsti odločitve 
o zahtevku v primerjavi z letom 2001 

Vrsta odločitve o zahtevku za 
revizijo 

Število prejetih 
zahtevkov v let« 

Število prejetih 
zahtevkov v letu 

Razveljavljen postopek v celoti 
Razveljavljena odločitev o izbiri 
Umik zahtevka 
Zavržen zahtevek 
Delno razveljavljen postopek 
Vrnjeno naročniku v odločanje 

Pojasnilo   

SPIli : ' 
V-} 

2001 
120 

77 
77 
13 
10 

7 
o 

2 

- ■ ' 
up 

2002 

132 
66 
62 

14 
17 
17 
11 

j 
' '.?h: 

SKUPAJ _215L 

Ob tem je potrebno opozoriti, da je za podatke o odločitvah 
Državna revizijska komisija morala v času priprave letnega 
poročila upoštevati podatke o odločenih zahtevkih za 
revizijo pred pripravo le-tega. Zakon o spremembah in 

dopolnitvah ZRPJN (Ur.l. RS, št. 110/02) je namreč Državn 
revizijski komisiji skrajšal rok za pripravo letnega poročila 
do konca januarja. 
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Grafikon št. 4 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po vrsti 
odločitve o zahtevku 

□Zavmjan zahtevah za revizijo 
■ Razvaijavljan poatopak v calotl 
O Razvaljavtj« na odločitev o Iztoirt 
□Umik zahtavka 
■Zavrtan zatoavak 
□ Oalno rarvaijavljan poatopak 
■Vmjano naročniku v odločanj« 

Zahtevki za revizijo v letu 2002 po vrsti odločitve 

Iz predloženih podatkov lahko ugotovimo, da smo v letu 2002 v 
45 % sledili vlagateljem in tako vsaj delno oziroma v celoti razveljavili 
postopek oddaje javnih naroČil. Če ta podatek primerjamo z letom 
2000, ko smo v 48 % sledili vlagateljem in delno ali v celoti 
razveljavili postopek oddaje javnega naročila ter v letu 2001 kar v 
53 %, ugotovimo, da je ta odstotek primerljiv s prejšnjimi leti. 
Vendar ni mogoče v celoti pritrditi domnevi ob sprejetju ZJN-1, da 
bo ZJN-1 zaradi svoje nejasnosti in nedorečenosti vzrok bistveno 
večjemu številu kršitev, saj ugotavljamo, da so kršitve podobne 
tistim, ki so se pojavljale pri ZJN (merila, pogoji, vrednotenje in 
ocenjevanje,..) ter tistim v prvem obdobju uporabe ZJN-1. Obenem 
pa je potrebno opozoriti, da ZJN-1 s svojimi rešitvami ni prispeval 
k zmanjšanju števila zahtevkov za revizijo in posledično boljši 
praksi naročnikov. 

V letu 2002 je bilo število umaknjenih zahtevkov za revizijo pred 
Državno revizijsko komisijo primerljivo s prejšnjim letom, pri tem 
pa ugotavljamo, da gre za zelo različna področja javnega 

naročanja (čiščenje prostorov, dobava pisarniškega materiala, 
gradnje,...), vendar je za njih značilno, da dosegajo visoke 
ocenjene vrednosti (skupno 2,7 mld SIT). Vlagateljem zahtevkov 
za revizijo ne gre oporekati njihove avtonomne pravice, da z 
zahtevkom za revizijo prosto razpolagajo do odločitve Državne 
revizijske komisije, kljub temu pa je to podatek, ki bi zahteval 
podrobnejšo analizo, za katero pa nismo pristojni. Lahko le 
ugotovimo, da vlagatelji zahtevkov za revizijo razlogov za umik 
ne navajajo. 

Občuten problem tako predstavlja dejstvo, da naročniki Državni 
revizijski komisiji dostavljajo pomanjkljivo dokumentacijo. V zvezi 
z zapisanim velja še poudariti, da je opaziti trend povečanja 
primerov, ko naročniki, kljub jasni normi 16. člena ZRPJN, o 
zahtevku za revizijo (pravočasno) ne odločijo. Takšen trend izhaja 
vsaj iz pritožb, ki jih je Državna revizijska komisija v letu 2002 
prejela na račun naročnikovih opustitev. 
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Tabela št. 9 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 po posameznih 
intervalnih obdobjih odločanja (v dnevih) vprimetjavi z letom 2001 

Zap. Intervalno obdobje Število prejetih zahtevkov za revizijo 
štev. odločanja o zahtevku za 2001 2002 
 revizijo v dnevih 

< 

JL 1^5 " 18 U2_ 
_2 6-10  66 22_ 

_3 11-iS 11 6o_ 
J. 16-20 40 22_ 

_5 21-25 35 §_ 
_6 26-30 18 n_ 

_z 31-35  26 a_ 

J 36-40 3 2_ 
_2  19. 3_ 
1 0 46-50  17 L_ 

1 1 51~ž5 S  
306 319 

SKUPAJ 

Po podatkih Državne revizijske komisije lahko ugotovimo, da je 
bil povprečen čas odločanja od prejema zahtevka za revizijo do 
izdaje odločitve o njem v letu 2002, 13 dni, kar je, kljub 
vsebinskemu porastu in zahtevnosti zahtevkov za revizijo, v 
primervi s povprečnim časom odločanja v letu 2001 (18 dni) 
precejšnje skrajšanje potrebnega časa za odločanje 

Državna revizijska komisija je, upoštevaje delovne dneve v letu 
2002, izdala povprečno 1,3 odločitve na dan, kar je glede na 
obseg odločitev (pogojenih z zahtevnostjo in obsežnostjo navedb 
v zahtevkih za revizijo), ki v skupnem številu znaša kar 2350® 
strani odločitev, ob povečanju števila zahtevkov za revizijo 
predstavljalo bistveno povečan obseg dela Državne revizijske 
komisije v primerjavi z letom 2000 in 2001. 

Pri analizi reševanja prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 
smo poskušali izraziti ocenjeno vrednost javnih naročil o katerih 
je Državna revizijska komisija odločala v letu 2002 in pri tem 
pridobili razpoložjive podatke iz sklepov o začetku postopka (21. 
člen ZJN-1) Pri tem smo ugotovili, da je ocena skupne vrednosti 
obravnavanih zahtevkov za revizijo okoli 130 mld SIT. Velja 
poudariti, da pri tem ne moremo izraziti vrednosti razlike pri izbiri 
ponudbenih vrednosti pred vložitvijo zahtevkov za revizijo in po 
naši odločitvi najmanj iz dveh razlogov; zahtevki za revizijo se 
vlagajo tudi v fazi pred izbiro ponudbe, poleg tega pa ne 
razpolagamo z informacijami o kasnejših odločitvah naročnikov 
po odločitvah o zahtevkih za revizijo. 

V letu 2001 |e bilo skupno število strani vseh odločitev 2012, kar Je 
predstavljalo povprečno 6,3 strani na odločitev, medtem ko je povprečno 
število strani na odločitev v letu 2002 7,3. 

5. PREDLOG UKREPOV ZA ODPRAVO 
NEPRAVILNOSTI (v skladu z drugim 

odstavkom 33. člena ZRPJN) IN 
PREGLED REALIZACIJE 
PREDLOGOV 

5.1. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA NA 
PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA 

Državna revizijska komisija se je v času od ustanovitve pri 
svojem delu srečala s številnimi vprašanji, ki so lahko tudi 
posledica nejasne zakonodaje In je na tej podlagi v Letnem 
poročilu za leto 2001 podala teze predlogov za spremembo 
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1). Glede na to, da v času 
oddaje Letnega poročila za leto 2002 Predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah ZJN-1 nI bil posredovan v 
odločanje Državnemu zboru, je Državna revizijska komisija 
pripravljene teze ponovno proučila in le-te, skladno z novimi 
ugotovitvami, ki Izhajajo iz ugotovitev v revizijskih 
postopkih iz leta 2002, tudi ustrezno dopolnila. Pri tem je, 
na podlagi izvajanja z zakonom določenih nalog, ta vprašanja 
in ugotovitve sintetizirala na način, da jih, na podlagi drugega 
odstavka 33. člena ZRPJN, podaja kot teze predlogov za 
spremembe in dopolnitve ZJN-1. 

Državna revizijska komisija je ob obravnavi revizijskih zahtevkov 
ugotovila, da je s tem, ko ZJN-1 ureja obvezna ravnanja po 
organizaciji in dejavnosti različnih naročnikov, pogosto nejasno, 
katere pravne norme urejajo posamezna pravna razmerja 
(konkretnega naročnika). Zato je potrebno preveriti možnosti, ali 
naj se materialna pravila javnega naročanja za vse naročnike še 
nadalje urejajo, vendar sistemsko dosledneje, v enem zakonu, ali 
pa, po zgledu nekaterih zahodno-evropskih držav, ki z namenom 
preglednejšega postopanja poznajo posebne predpise za 
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naročnike na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju, urediti to področje v posebnem 
zakonu. Ti naročniki se od prvih (klasičnih) ločijo po tem, da gre 
večinoma za pravne osebe zasebnega prava, ki pa so zaradi 
specifičnosti področij, na katerih delujejo (monopolni položaj, 
še vedno dolžni spoštovati (sicer liberalnejša) pravila postopanja. 

Izjeme, za katere se zakon ne uporablja, je potrebno, za razliko 
od sedanjega zakona, na eni strani, kolikor je to mogoče, opredeliti 
na enem mestu in na ta način zagotoviti preglednejši sistem, na 
drugi strani pa na abstraktni ravni med uporabo in ne-uporabo 
ZJN-1 (npr. naročila zaupne narave, medsebojna 
premoženjskopravna razmerja med pravnimi osebami javnega 
prava, ...) potegniti čim bolj jasno mejo. Potrebno je urediti tudi 
razmerje med javnimi naročili, ki se izvajajo po mednarodnih 
sporazumih in javnimi naročili po ZJN-1. 

Redefinirati je potrebno krog javnih naročnikov, pri čemer je 
potrebno opozoriti, da veljavni zakon ter nekateri drugi predpisi 
posameznim osebam, ki bi status javnega naročnika po Evropskih 
direktivah morale imeti, iz uporabe zakona izrecno izloča. Smiselno 
enako za nekatere nabave javnih naročnikov, ki so iz stvarne 
veljavnosti ZJN-1 izključene, čeprav za-to ne obstoje utemeljeni 
razlogi (mobilna telefonija). Poleg tega velja opozoriti, da bi 
odgovore na posamezna vprašanja na tem področju lahko podal 
seznam naročnikov, ki bi ga morala, na podlagi drugega odstavka 
3. člena ZJN-1, na predlog ministra, pristojnega za finance, sprejeti 
vlada 

Definicije pojmov je, v primerjavi s sedanjimi v 3. členu ZJN-1, 
potrebno jasneje zapisati in prilagoditi siceršnji splošni slovenski 
pravni terminologiji. V tem okviru velja zlasti opozoriti na definicije 
pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe in odpraviti nejasnosti 
pri njihovi praktični uporabi. Posebej je potrebno izpostaviti nujnost 
ureditve dopustnosti popustov na ponudbeno ceno. 

Temeljna načela je potrebno zapisati še posebej skrbno in 
natančno, predvsem pa se mora naslov načela skladati z 
zapisano vsebino načela. Iz temeljnih načel naj se izloči (tipične) 
pravne norme (na primer drugi in tretji odstavek 5. člena ter nekaj 
odstavkov 7. člena ZJN-1), katere nomotehnično ne sodijo 
mednje. 

Natančneje je potrebno opredeliti pogoje za začetek postopka, 
zlasti glede zagotovitve sredstev za večletne pogodbe in 
zagotavljanja sredstev v primeru začasnega financiranja V tem 
delu je tudi potrebno odpraviti domnevno kolizijo z Zakonom o 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 do 30/02). 

Medtem, ko sta odprti in omejeni postopek oddaje javnega naročila 
relativno podrobno (ne pa tudi povsem sistemsko) normirana, pa 
tega ni mogoče zatrjevati tudi za postopek s pogajanji brez in po 
predhodni objavi. Bolj kot normiranju samega poteka postopka (ki 
je sicer nedvomno potreben) velja posebno pozornost nameniti 
pogojem in okoliščinam, pod katerimi se postopek s pogajanji 
uporablja. Postopek s pogajanji bi moral, glede na ZJN-1, biti 
deležen tudi številnih nomotehničnih popravkov, tako v določbah 
splošnega dela (sedanji 3. člen, 20. člen ZJN-1), kot posebnega 
dela ZJN-1 (84 , 85., 89., 90., 97., 98 in 110. člen), na nekaterih 
mestih pa tudi uskladitve z Direktivami Sveta Evropskih skupnosti 
(zlasti 20. in 110. člen ZJN-1). 

Potrebno je odpraviti nekatera notranja neskladja v poglavjih o 
vsebini in dostopu do razpisne dokumentacije (npr. tretji in četrti 
odstavek 25. člena ZJN-1) ter splošnih pravilih glede določitve 
tehničnih elementov javnega naročanja (npr. drugi odstavek 32. 
člena ZJN-1), pravila o določitvi vrednosti naročila pa je potrebno, 
sledeč Evropskim direktivam prilagoditi splošnemu pravnemu 
razumevanju (nasprotujoče si interpretacije in posledično veliko 

število zahtevkov za revizijo so posledica zlasti prvega odstavka 
26. člena in prvega odstavka 30. člena ZJN-1) 

Posebno pozornost terja ureditve pogojev za udeležbo 
(usposobljenost) in pogojev za priznanje sposobnosti. Na dosedaj 
ugotovljene nejasnosti gre podati jasne odgovore, posebej pa naj 
se preveri nujnost predložitve vseh dokazil že v postopku oddaje 
ponudb in nujnost izločitve ponudnikov v določenih pravnih 
položajih (npr. ponudnika v postopku prisilne poravnave). V tej 
zvezi velja predlagati ločitev na tiste pogoje, katerih neizpolnjevanje 
terja obvezno izločitev in tiste pogoje, kjer bo nediskriminatorna 
odločitev o izločitvi odvisna od okoliščin primera. Državna 
revizijska komisija tudi predlaga nekoliko fleksibilnejše zahteve 
glede obvezne predložitve listin. V primerjavi z veljavnim ZJN-1 
naj se olajša možnost sodelovanja ponudnikov s podizvajalci pri 
oddaji ponudb, pospeši pa naj se tudi uskladitev seznama 
usposobljenih izvajalcev s sedanjim 92. členom ZJN-1 (glej 
odločitve Državne revizijske komisije). 

Nekaj nomotehničnih popravkov (npr. namesto »lahko«, »mora«, 
...) je potrebno opraviti tudi v poglavju »merila za izbiro 
najugodnejše ponudbe«. Iz tega poglavja pa bo potrebno še izločiti 
nekatera pravna pravila, ki vanj ne sodijo. Pravno normo, ki ureja 
ravnanje s kopijami ponudb, ki so shranjene pri Državni revizijski 
komisiji, postopki pa so že pravnomočno zaključeni, je potrebno 
»dokončati«, saj se sedaj ta dokumentacija začasno shranjuje 
na Državni revizijski komisije (tudi v primeru, da v postopku oddaje 
javnega naročila ni bilo sproženega spora). Po našem mnenju je 
smiselno, da naročnik osebno prevzame te kopije in jih vrne 
ponudnikom. V zvezi z obliko ponudb velja proučiti možnosti za 
njihovo predložitev v elektronski obliki. 

Kvalifikacijski postopek, ki ga zakon ureja med »objavami javnega 
naročila« je potrebno konsistentno urediti na mestu, kjer je sedes 
materia postopka (naročila na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem področju). 

Definirati je potrebno okoliščine in pogoje, kdaj lahko naročnik 
sklene pogodbo, če je dobil samo eno pravilno ponudbo oziroma 
mu je po ocenjevanju ostala samo ena takšna ponudba Vsekakor 
je ob tem potrebno upoštevati načelo gospodarnosti, zagotavljanja 
konkurence in prepovedi diskriminacije. Pretehtati velja možnost, 
da bi v teh primerih veljalo pridobiti mnenje pristojnega organa. V 
primeru, da še obstoji »potreba po medsebojnem izključevanju 
povezanih ponudnikov« je nujno natančneje opredeliti kdaj in kako 
ugotavljati njihovo kapitalsko in upravljalsko povezanost in kakšne 
so posledice takih ugotovitev (76. člen ZJN-1). 

Pretehtati velja tudi smiselnost določbe 77. člena ZJN-1 (v zvezi 
s 136. členom ZJN-1), da je potrebno o zavrnitvi vseh ponudb, ne 
glede na postopek in vrednost javnega naročila, obvestiti Komisijo 
Evropske skupnosti. Še vedno pa terja odgovor na ravni ZJN-1 
tudi vprašanje, ali mora biti obvestilo o oddaji naročila po drugem 
odstavku 78. člena ZJN-1 obrazloženo. V zvezi s tem se v praksi 
pojavljata dve stališči, in sicer prvo, ki v prid ne-obrazloženemu 
obvestilu izhaja iz argumenta a contrario, glede na to, da se 
obrazloženo obvestilo o oddaji naročila pošlje samo na posebno 
zahtevo ponudnika, ki ni bil izbran (glej prvi odstavek 79. člena 
ZJN), drugo stališče pa izhaja iz različnih stopenj 
»obrazloženosti«, pri čemer se po 78. členu ZJN-1 izda obvestilo, 
ki bo s svojo pojasnjevalno vlogo na transparenten način pojasnilo 
naročnikovo odločitev, obvestilo po 79. členu ZJN-1 pa naj bi med 
drugim vsebovalo razloge za zavrnitev ponudbe in prednosti 
sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril Razmerje med 
poročilom po prvem odstavku 78. člena ZJN-1, obvestilom po 
drugem odstavku 78. člena ZJN-1 in obrazloženim obvestilom po 
79. členu ZJN-1 je potrebno posebne razmejitve, poleg tega je 
potrebno presoditi o ustreznosti roka za obrazloženo obvestilo. 
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V poglavjih 3.1. do 3.3. je potrebno popraviti nekatere 
nomotehnične napake (npr. 2. točka 83. člena ZJN-1, drugi 
odstavek 87. člena ZJN-1, 89., 93. 95. člen,...) in tudi tu v 
posameznih primerih besedilo člena (npr. 1. točka prvega 
odstavka 84. člena ZJN-1) uskladiti z Direktivami sveta Evropskih 
skupnosti. V poglavju o naročanju storitev manjka eno 
(pod)poglavje, ki bi urejalo, katera pravila ZJN-1 se uporabljajo 
za storitve navedene v prilogi I B ZJN-1. Posebno pozornost je 
potrebno nameniti konsistentni ureditvi oddaje javnih naročil z 
natečajem (96. ZJN-1), saj gre za tematiko, ki je, glede na mnoga 
vprašanja, ki se zastavljajo v praksi, v ZJN-1 nepopolno urejena. 
V tej zvezi gre opozoriti na posebno ureditev javnih natečajev v 
Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, v 
nadaljevanju: ZGO-1). 

Težave predstavlja tudi dejstvo, da ZJN-1 naročnikov na vodnem, 
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju (po 
kriteriju subjekta) ne definira. Gramatikalna razlaga uvodne točke 
poglavja 3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem področju namreč uporabo 
tega t i. intrastrukturnega poglavja definira objektivno, s predmetom 
naročila (...so tista naročila, katerih predmet je ...; prvi odstavek 
103. člena ZJN-1) in ne s statusom (niti z dejavnostjo) naročnika. 
Odgovoriti je treba na tudi na vprašanje, ali sodijo (vsi) koncesionarji 
med (javne) naročnike na tem področju in se opredeliti do 
vprašanja dopustnosti t.i. okvirnih sporazumov 

Posebno pozornost je potrebno nameniti še varstvu podatkov 
(npr. v drugem odstavku 8. člena ZJN-1 bi morala biti, verjetno, 
namesto besede »sme« zapisana beseda »mora«, sicer logična 
povezava med prvim in drugim odstavkom člena odpove), denarni 
enoti, jeziku v ponudbah, rokom za predložitev ponudb, objavam 
javnih razpisov, odpiranju ponudb, vprašanjem o obveznih 
ravnanjih koncedentov in koncesionarjev (o tem v nadaljevanju) 
in enotnejši ureditvi oddaje javnih naročil male vrednosti. 

Na koncu, a nenazadnje pa velja predlagati tudi sistemsko 
doslednejši zapis kazenskih določb (sedanji 131. člen ZJN-1). Ni 
se namreč mogoče izogniti ugotovitvi, da nekaterih pomembnih 
kršitev zakona le-ta ne sankcionira. 

Glede na to, da je v pripravi Zakon o koncesijah, gre tudi 
predlagati, da se na vsa odprta vprašanja na področju koncesij, 
ki jih je Državna revizijska komisija podrobno izpostavila že v 
Letnem poročilu za leto 2001, zlasti na vprašanje razmerja med 
pravnim varstvom po ZRPJN in upravnim oziroma upravno- 
sodnim varstvom, v tem zakonu jasno odgovori. V istem zakonu 
pa naj se čim bolj jasno zapiše tudi vse druge pravne norme, ki 
(ne samo) v praksi povzročajo nesorazmerne težave, med temi 
gre izpostaviti pogosto nejasne kriterije za razlikovanje med javnimi 
naročili in koncesijami, dalje vprašanje narave pravnega akta, v 
katerem se določijo pogoji za koncesionarje in/oziroma merila za 
izbor. Odprto je tudi vprašanje ne/dopustnosti dopolnjevanja 
ponudb, oddanih na javnem razpisu (oziroma na sploh natančne 
ureditve samega postopka podelitve koncesije), določitve pravne 
narave akta o izbiri koncesionarja in organa, pristojnega za izbor 
koncesionarja, nenazadnje pa je potrebno jasno in artikulirano 
tudi določiti morebitne izjeme, ki opravičujejo podelitev koncesije 
brez javnega razpisa. V primeru, če bo priprava Zakona o 
koncesijah terjala daljše obdobje pa Državna revizijska komisija 
predlaga, da naj se ureditev vprašanja pravnega varstva v 
postopkih koncesij (ob noveliranju) v ZJN-1-ju spremeni tako, da 
se v postopkih oddaje koncesij za zagotavljanje pravnega varstva 
uporabljajo določbe ZRPJN samo v primeru, če sodno varstvo ni 

zagotovljeno v upravnem sporu. Na ta način bi bile predmet 
pravnega varstva po ZRPJN (samo) tiste koncesije, ki se ne bi 
podeljevale v upravnem ali temu postopku sorodnem 
javnopravnem postopku. V vseh teh postopkih je namreč sodno 
varstvo zagotovljeno v upravnem sporu in »komulacija« 
upravnega spora s postopkom pred Državno revizijsko komisijo 
v to sistematiko neustrezno posega. 

Državna revizijska komisija še opozarja, da ministrstvo, 
pristojno za finance ni predlagalo Vladi Republike Slovenije 
seznama javnih naročnikov, poleg tega še vedno ni izdalo 
nekaterih podzakonskih predpisov na podlagi ZJN-1, kljub 
temu, da je rok za njihovo Izdajo potekel že 13.12.2000 Med 
temi velja izpostaviti predpis o vsebini razpisne in ponudbene 
dokumentacije. Izdaja tega predpisa bi gotovo, glede na to, da je 
sedaj v smiselni uporabi uredba o vsebini razpisne in ponudbene 
dokumentacije, kije bila sprejeta na podlagi ZJN, pozitivno vplivala 
na prakso javnih naročil, ravno na področju, kjer je zahtevkov za 
revizijo največ Obenem velja tudi predlagati, da bi z 
zasledovanjem istega namena, veljalo v letu 2003 posebno 
pozornost nameniti promociji meril, ki prispevajo k enakopravni in 
gospodarni izbiri najugodnejše ponudbe in nenazadnje spodbujanju 
medsebojnega sodelovanja naročnikov pri nastopanju (kot kupec) 
na trgu javnih naročil. 

V okviru podajanja ukrepov za izboljšanje stanja na področju 
javnega naročanja pa ni mogoče obiti nove zakonodaje na področju 
graditve objektov in urejanja prostora. Poleg ZGO-1 je bil tik pred 
koncem leta sprejet tudi Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02, v nadaljevanju: ZUreP). Nekatere pravne norme, 
vsebovane v ZGO-1 in ZUreP (v tem okviru zlasti določbe 43. in 
44. člena ZGO-1 - javni natečaji, 30. člen ZUreP) bi lahko bile, ob 
neustreznih (nesistemskih) razlagah, tudi v nasprotju z 
Direktivami sveta Evropskih skupnosti (92/50/EEC, 93/37/EEC). 
V tem delu gre zato od pripravljavcev zakona pričakovati ustrezne 
razlage (obvezno razlago zakona sicer lahko poda samo tisti, ki 
je zakon sprejel), ki bi lahko morebitne spore in neskladne 
interpretacije na tem področju odpravile Smiselno enako gre 
pričakovati tudi od poklicnih zbornic, ki se ustanovita na podlagi 
ZGO-1. Nova zakonodaja pa na drugi strani v določenih primerih 
zavezuje uporabnike k ravnanju skladno z ZJN-1, čeprav gre za 
področja oziroma institute, ki z materio javnih naročil nimajo 
pravno-relevantne povezave. Tako na primer tretji odstavek 137. 
člena ZUreP, ki ureja na novo postopek oddaje grajenega javnega 
dobra v posebno rabo (oddaja pločnika za postavitev miz in stolov, 
...), določa: »Grajeno javno dobro se lahko odda za posebno 
rabo samo na podlagi javnega razpisa, izvedenega po predpisih 
o javnih naročilih, pri čemer posebna raba ne sme ovirati splošne 
rabe«. Določba ni povsem razumljiva, saj so javna naročila po 
definiciji skupek pravnih dejanj, s katerimi država (v najširšem 
pomenu besede) na podlagi premoženjskopravnih razmerij 
nabavlja blago, oddaja storitve ali izvaja gradnje po predpisanem 
postopku (oziroma po definiciji 2. točke prvega odstavka 3. člena 
ZJN-1: celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave 
blaga, oddaje storitev ali gradenj, ...). Naročnik za nabavljeno 
blago, opravljene storitve oziroma gradnje plača določeno ceno. 
V primeru oddaje grajenega javnega dobra pa gre za obraten 
pravni položaj, saj država oziroma občina oddata grajeno javno 
dobro v posebno rabo (vsaj) praviloma za določeno plačilo. Poleg 
tega bi lahko pri implementaciji v praksi povzročile težave tudi 
neustrezne interpretacije določb drugega odstavka 73. člena, 
drugega odstavka 76. člena in drugi odstavek 140. člena ZUreP 
Tudi v teh primerih gre od pripravljavcev zakona pričakovati 
ustrezne razlage, ki bodo za prakso ustrezno vodilo. 
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5.2. PREGLED REALIZACIJE PREDLOGOV IZ 
LETNEGA POROČILA ZA LETO 2001 

Že v Letnem poročilu za leto 2000 je Državna revizijska komisija 
predlagala nekatere spremembe ZRPJN in naslednjega leta tudi 
v Državni zbor Republike Slovenije poslala teze za spremembe 
ZRPJN Teze so bile podrobno predstavljene v Letnem poročilu 
za leto 2001. V tej zvezi je potrebno ugotoviti, da je Državni zbor 
konec lanskega leta (2002) sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni 
list RS, št. 110/02), pri tem pa sledil tezam Državne revizijske 
komisije, katerih namen je bil učinkovitejše in hitrejše pravno 
varstvo. 

Kot že omenjeno v prejšnji točki smo tako v prvem Letnem 
poročilu za leto 2000, kot v Letnem poročilu za leto 2001, Vlado 
Republike Slovenije tudi opozorili na nujnost spremembe ZJN-1. 
Vlada je sicer ustanovila projektno skupino za pripravo sprememb 
tega zakona (skupina je delovno gradivo predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih naročilih pripravila 
26. junija 2002), kljub temu pa Vlada predloga delovne skupine, do 
priprave tega Letnega poročila še ni sprejela oziroma ga 
posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem. 
Glede na to, da gre za materialni predpis s tega področja, v 
katerem je kar nekaj odprtih vprašanj, ta vprašanja Državna 
revizijska komisija sedaj rešuje z oblikovanjem stališč v 
posameznih odločitvah 

Državna revizijska komisija je v Letnem poročilu za leto 2001 na 
podlagi odločanja o sporih s področja koncesij tudi oblikovala 
teze predlogov v zvezi z ureditvijo pravnega instituta koncesij, 
vendar pa ni znano, ali je Vlada Republike Slovenije te predloge 
obravnavala oziroma upoštevala. 

Pri reševanju zahtevkov za revizijo smo tudi ugotovili, da Vlada 
Republike Slovenije ni sledila našemu predlogu iz Letnega poročila 
za leto 2000 po odpravi nejasnosti določila 4. člena Navodil o 
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo 
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja 
(Ur.l. RS, št. 43/2000). Med drugimi, je bilo zaradi citirane nejasnosti 
vloženih kar nekaj revizijskih zahtevkov, saj še zdaj ni jasno 
(kljub nekoliko jasnejšemu zapisu v Zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004), ali lahko 
naročnik od ponudnikov zahteva finančno zavarovanje (npr. 
bančno garancijo) v primerih, ko vrednost javnega naročila ne 
presega vrednosti, za katere je po zakonu potrebno izvesti javno 
naročilo. 

Kar v nekaj primerih odločanj o zahtevkih za revizijo smo se 
srečali s problemom nejasnosti 6. člena Odredbe o finančnem 
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur.l. RS, št 71/99 in 78/ 
99, 76/01), na kar pa smo v preteklem letu tudi jasno opozorili. 
Ponovno je potrebno ugotoviti, da je v praksi kar nekaj odprtih 
vprašanj, ki se nanašajo na predložitev revizijskega poročila v 
skladu s 6 členom citirane odredbe. Kljub noveli odredbe v letu 
2001 te nejasnosti niso bile odpravljene. Odprta vprašanja namreč, 
v primerjavi z rešenimi, v noveli odredbe še ostajajo. Zaradi 
navedenega ponovno predlagamo, da se citirana odredba 

' spremeni tako, da se odpravijo vse nejasnosti in dvoumnosti, saj 
bo to nedvomno prispevalo k večji transparentnosti v postopkih 
oddaje javnih naročil. 

Državna revizijska komisija je v Letnem poročilu za leto 2001 tudi 
opozorila na potek rokov za izdajo podzakonskih aktov po 
ZJN-1 (predpis o vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije) 
in na neizpolnjeno zakonsko obveznost po pripravi seznama 
javnih naročnikov po drugem odstavku 3. člena ZJN-1. Seznam 
naročnikov bi morala, na podlagi drugega odstavka 3. člena ZJN- 
1, na predlog ministra, pristojnega za finance, sprejeti Vlada. Kljub 

opozorilu pristojno ministrstvo oziroma vlada do priprave Letnega 
poročila za leto 2002 teh izrecno zapisanih obveznosti še nista 
izpolnili. 

6. POSLOVANJE IN AKTIVNOSTI 

DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE 

6.1. FINANČNO POSLOVANJE 

6.1.1. Organiziranost finančnega poslovanja Državne 
revizijske komisije 

V okviru finančnega in računovodskega segmenta poslovanja 
ravna Državna Revizijska komisija po predpisih in navodilih 
Ministrstva za finance, ki veljajo za neposredne proračunske 
uporabnike. Podrobneje pa urejajo finančno poslovanje Državne 
revizijske komisije naslednji interni predpisi: 

Pravilnik o uporabi službenih vozil št. 037-7/00 z dne 
12.07.2000, 
Navodilo o oddaji naročil male vrednosti z dne 31.05.2001, 
Pravilnik o napredovanju in nagrajevanju zaposlenih pri 
Državni revizijski komisiji št. 037-2/00 z dne 22.01.2000, 
Pravilnik o izobraževanju št. 037-13/00 z dne 15.03.2000, 
Pravilnik o službenih potovanjih zaposlenih na Državni 
revizijski komisiji, št. 037-11/00 z dne 25.07.2000, 
Pravilnik o finančnem poslovanju in računovodstvu Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
z dne 10.12.2001, 
Pravilnik o notranjem nadzoru Državne revizijske komisije 
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z dne 15.11.2001. 

V skladu z Navodilom o skupnih osnovah za postopke dela 
finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/99) in Pravilnikom 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pri 
Državni revizijski komisiji št. 037-5/00 z dne 09.02.2000, se 
finančno poslovanje opravlja pri Državni revizijski komisiji. 
Pretežni del računovodskih nalog za potrebe Državne 
revizijske komisije opravlja sektor za javno računovodstvo 
Ministrstva za finance. Na Državni revizijski komisiji se vodi 
knjiga prejetih računov. 

6.1.2. Predstavitev izvršitve finančnega načrta za 
leto 200210 

Državna revizijska komisija je za izvajanje svojih aktivnosti v letu 
2002 načrtovala porabo 216.649 tisoč SIT, dejansko pa porabila 
194.620 tisoč SIT. Veljavni proračun v letu 2002 pa je znašal 
213.268 tisoč SIT. 

V nadaljevanju je prikazana načrtovana in realizirana poraba 
proračunskih sredstev za leto 2002 po segmentih (skupinah 
kontov). 

1 Navedeni zneski realizacije v letu 2002 niso dokončni, ker zaradi sistema 
izplačil iz proračuna še niso plačane vse obveznosti iz leta 2002 In zato 
tudi še niso prikazane v računovodskih evidencah kot odhodki (knjiženje 
po sistemu plačane realizacije). 
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Tabela št. 1: Finančni načrt in realizacija finančnega načrta Državne revizijske komisije v letu 2002 
po skupinah kontov 

v tisoč SIT 
Načrt Realizacija Odstotek v % 

Konto skupine Znesek Odstotek v % Znesek Odstotek v % R02/N02 
40 Tekoči odhodki 203.226 93.80 188.167 96.68 92.59 
41 Tekoči transferi 0 0.00 0 0.00 - 
42 Investicijski odhodki 13.423 6.20 6.454 3.32 48.08 

! 43 Investicijski transferi 0 0.00 0 0.00 - 
i DRKM Skupaj 216.649 100 194.620 100 95,71 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da tekoči odhodki predstavljajo 
realizacijo finančnega načrta v višini 188.167 tisoč SIT, kar pomeni 
96,68% realizacije finančnega načrta Državne revizijske komisije 
v letu 2002. Od tega je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim 
(konto 400) porabljeno 143 039 tisoč SIT, kar pomeni 73,50% 
celotne realizacije finančnega načrta Državne revizijske komisije. 

Investicijski odhodki pa predstavljajo realizacijo finančnega načrta 

v višini 6.454 tisoč SIT, kar pomeni 3,32% realizacije finančnega 
načrta Državne revizijske komisije v letu 2002. 

Državna revizijska komisija v letu 2002 ni načrtovala niti porabila 
nobenih sredstev na segmentih tekoči in investicijski transferi 

Primerjava sprejetega finančnega načrta Državne reviziiske 
komisije za leti 2001 in 2002 je razvidna iz naslednje tabele 

Tabela št. 2: Primerjava sprejetega proračuna Državne revizijske komisije za leti 2001 in 2002 po segmentih 
    v tisoč SIT 

Segment SP01 SP02 • Indeks 
• Tekoči odhodki 149.544 203.226 136 
• Tekoči transferi 0 0 - 
• Investicijski odhodki 11.730 13.423 114 
• Investicijski transferi 0 0 - 

DRKM Skupaj 161.274 216.649 , 134 

V nadaljevanju pa je prikazana še primerjava realizacije finančnega 
načrta Državne revizijske komisije za leti 2001 in 2002. 

Tabela št. 3: Primerjava realizacije proračuna Državne revizijske komisije za leto 2002 z realizacijo za leto 2001 
v tisoč SIT 

Segment Realizacija 2001 Realizacija 2002 Indeks (R02/R0O 
• Tekoči odhodki 147.268 188.167 128 
• Tekoči transferi 0 0 - 
* Investicijski odhodki 7.082 6.454 91 
■ Investicijski transferi 0 0 - 

DRKM Skupaj 154.351 194.620 126 

Iz naslednjih tabel pa je razvidna načrtovana in realizirana poraba proračunskih sredstev za leto 2002 po proračunskih 
postavkah. 

Tabela št. 4: Finančni načrt in realizacija finančnega načrta Državne revizijske komisije v letu 2002 
po proračunskih postavkah 

v tisoč SIT 
; . ■ .... ...... Načrt Realizacija Odstotek v % 

Proračunska postavka Znesek Odstotek v % Znesek j Odstotek v % R02/N02 
1020 Plače 142.862 65.94 143.0391 73.50 100.12 
1021 Materialni stroški 60.364 27.86 45.128 23.19 74.76 
1022 Investicije in inv. vzdr. 13.423 6.20 6.454 3.32 48.08 
DRKM Skupaj 216.649 100 194.620 100 89.83 

poročevalec, št. 8 44 11. februar 2003 



Tabela št. 5: Prikaz sprejetega proračuna in realizacije proračuna za leto 2002 po proračunskih postavkah 
v tisoč SIT 

Proračunska postavka SP 02 VP 02 Re 02 prerazp. % prerazp. Re-SP % Re-SP 
l ■> 3 4 5=3-2 6-5*100/2 7=4-2 8=7» 100/2 

1020 Plače 142.862 144.046 143.039 1.184 0,83 177 0.12 
1021 Materialni stroški 60.364 60.364 45.128 0 - - 15.236 (25.24) 
1022 Investicije in invest. vzdrževanji 13.423 8.658 6.454 - 4.765 (35.50) - 6.969 (51.92) 

DRKM Skupaj 216.649 213.268 194.620 - 3.581 (1,65) - 22.028 (10,17) 

tz analize po proračunskih postavkah pa je razvidno, da je 
realizacija na proračunski postavki 1020 - Plače (konto 400, konto 
401, konto 4028 ter konto 4029), ki predstavlja celotne stroške 
dela, v letu 2002 znašala 143.039 tisoč SIT, kar je za 0,12% več 
od načrtovane porabe na tej proračunski postavki. 
Prerazporeditev na proračunsko postavko 1020 - Plače v višini 
1.184 tisoč SIT je bila izvršena, ker v proračunu sprejeta sredstva 
na tej proračunski postavki niso zadostovala za pokritje 
obveznosti, ki so opredeljene v Zakonu o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakonu 
o delavcih v državnih organih, Zakonu o reviziji postopkov javnega 
naročanja, Uredbi o količnikih za določitev osnovne plače in 
dodatkih zaposlenim v službah vlade Republike Slovenije in v 
upravnih organih. 

Realizacija na proračunski postavki 1021 - Materialni stroški 
(konto 402) je v letu 2002 znašala 45.128 tisoč SIT, kar je za 
25,24% manj od načrtovane porabe na tej proračunski postavki. 
Pomemben odhodek na proračunski postavki 1021 - Materialni 
stroški prestavljajo stroški najemnine poslovnih prostorov (konto 
4026), ki so v letu 2002 znašali 15.752 tisoč SIT, kar predstavlja 
34,9% realizacije na proračunski postavki 1021 - Materialni stroški. 
Za pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) je bilo v 
letu 2002 porabljenih 8.588 tisoč SIT, kar predstavlja 19% 
realizacije na proračunski postavki 1021 - Materialni stroški. Drugi 
operativni odhodki (konto 402901) pa so v letu 2002 znašali 8.182, 
kar predstavlja 18,13% porabe na proračunski postavki 1021 - 
Materialni stroški. 

Realizacija na proračunski postavki 1022 - Investicije in 
investicijsko vzdrževanje (konto 420) je v letu 2002 znašala 6.454 
tisoč SIT, kar je za 51,92% manj od načrtovane porabe na tej 
proračunski postavki. Obseg realizacije na tej proračunski 
postavki ni bil realiziran v načrtovanem obsegu zaradi dejstva, 
ker nismo realizirali načrtovanega števila novih zaposlitev in s 
tem povezanega nakupa opreme za ureditev delovnih pogojev 
novo zaposlenih delavcev Državne revizijske komisije. 

Državna revizijska komisija nima neporavnanih obveznosti iz 
preteklih let. prav tako nima novih obveznosti, kot so določene v 
41. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99), 
izdanih in unovčenih poroštev ter nima izterjanih regresnih 
zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega 
uporabnika 

6.2. NOTRANJI NADZOR 

6.2.1. Strokovne in zakonske osnove notranjega 
nadzora 

Državna revizijska komisija je v letu 2001 sprejela Pravilnik o 
finančnem poslovanju in računovodstvu Državne revizijske 
komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, s 
katerim je na enem mestu in celovito opredelila vse postopke 

finančnega In računovodskega poslovanja. S Pravilnikom o 
finančnem poslovanju in računovodstvu Državne revizijske 
komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je 
natančneje opredeljen tudi sistem notranjega kontroliranja 
na računovodsko-finančnem področju in na drugih 
področjih delovanja Državne revizijske komisije, z namenom 
zagotavljanja naslednjih ciljev: 

usklajenosti delovanja z zakoni, drugimi predpisi in navodili 
vodstva, 
zanesljivih računovodskih evidenc in izkazov, 

- smotrnosti poslovanja. 

Državna revizijska komisija je dne 15.11.2001 sprejela tudi 
Pravilnik o notranjem nadzoru Državne revizijske komisije za 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Z navedenim pravilnikom 
je bilo vzpostavljeno notranje revidiranje poslovanja Državne 
revizijske komisije, kot je opredeljeno v 100. členu Zakona o 
javnih financah in v Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ (prej: Pravilnik o skupnih 
kriterijih za organizacijo in postopke finančnega nadzora pri 
neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije). 

V skladu z opredelitvami Pravilnika o notranjem nadzoru 
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil je notranja revizija neodvisna ocenjevalna 
funkcija znotraj Državne revizijske komisije, ki preiskuje in 
vrednoti njeno delovanje, na način da: 

preverja zakonitost, pravilnost in smotrnost delovanja Državne 
revizijske komisije; 
ugotavlja in presoja vzroke za odstopanja od predpisanega 
delovanja Državne revizijske komisije; 
vodstvu predlaga ukrepe za izboljšanje poslovanja, delovnih 
procesov, varovanja premoženja ter za preprečevanje in 
odkrivanje prevar in napak pri delovanju Državne revizijske 
komisije. 

Notranje revidiranje na Državni revizijski komisiji obsega notranje 
revidiranje na računovodsko-finančnem področju ter notranje 
revidiranje na drugih področjih poslovanja. 

Notranje revidiranje na računovodsko-finančnem področju 
obsega: 

preverjanje računovodskih kontrol, 
preverjanje pravilnosti računovodskih podatkov v poslovnih 
knjigah in računovodskih izkazih, 
preverjanje pravilnosti izvrševanja finančnega načrta. 

Notranje revidiranje na drugih področjih poslovanja obsega: 

preverjanje usklajenosti poslovanja z zakoni, drugimi predpisi 
in navodili vodstva, 
preverjanje smotrnosti poslovanja, 
spremljanje in ocenjevanje celovitosti sistema notranjih kontrol 
na drugih področjih poslovanja, 

11. februar2003 45 poročevalec, št. 8 



preverjanje usklajenosti s predpisi, ki urejajo vodenje, notranjo 
organizacijo in zaposlovanje, 
preverjanje ustreznosti informacijskih sistemov, 
sodelovanje z zunanjimi revizorji in institucijami. 

6.2.2. Dosedanje aktivnosti notranje revizije 

Notranja revizija je po ustanovitvi najprej izdelala dolgoročni in 
letni načrt notranjega revidiranja, glede na oceno tveganja, 
pomembnosti in potencialne koristi za vodstvo Državne revizijske 
komisije 

Z dolgoročnim načrtom notranjega revidiranja smo opredelili 
pričakovane aktivnosti na področju notranjega revidiranja v 
obdobju treh let. Glede na čas ustanovitve notranje revizije 
(november 2001) zajema opredeljeno obdobje aktivnosti v letih 

2002 do vključno 2004. Dolgoročni načrt predstavlja strategijo, 
dejavnike in postopke za doseganje zastavljenih ciljev notranjega 
revidiranja ter pooblastilo za konkretno delovanje notranje revizije. 
V dolgoročnem načrtu notranjega revidiranja smo opredelili: 

obseg notranjega revidiranja in prednostni vrstni red; 
spremljanje notranjega revidiranja; 
primerjavo uresničenega revizijskega delovanja z 
načrtovanim; 
potrebne vire z namenom zagotovitve stroškovno uspešnega 
načina doseganja ciljev notranjega revidiranja. 

Dolgoročni načrt notranjega revidiranja je bil določen na 
podlagi matrike tvegan|a, v kateri so opredeljena področja 
delovanja Državne revizijske komisije ter stopnja tveganja, 
ki zajema tveganje pri delovanju, pomembnost ter 
potencialno korist opravljenih revizij za vodstvo Državne 
revizijske komisije. V nadaljevanju je prikazana navedena 
matrika tveganja. 

Tabela št. 1: Matrika tveganja za opredelitev področij notranjega revidiranja 

Področje delovanja DRKM Stopnja tveganja (tveganje, 
pomembnost, koristnost) 

vodenje, notranja organizacija in 
zaposlovanje nizka 

računovodski podatki v poslovnih 
knjigah in računovodski izkazi Državne 
revizijske komisije 

visoka 

izvrševanje finančnega načrta Državne 
revizijske komisije visoka 

sistem notranjih računovodskih kontrol visoka 
sistem notranjih kontrol na drugih 
področjih poslovanja srednja 

informacijski sistem nizka 
organizacija in proces reševanja 
revizijskih zahtevkov 

srednja 

V naslednji preglednici je predstavljen dolgoročni načrt 
notranjega revidiranja. 

Tabela St. 2: Dolgoročni načrt notranjega revidiranja 

Triletni načrt notranjega revidiranja (2002 - 2004) 

Področje revizije V rsta revizije Pogostost 
Revidiranja * 

Vodenje, notranja organizacija in zaposlovanje Revizija pravilnosti poslovanja in 
revizija smotrnosti l 

Računovodski podatki v poslovnih knjigah in 
računovodski izkazi Državne revizijske komisije Revizija pravilnosti poslovanja 

3 
Izvrševanje finančnega načrta Državne revizijske 
komisije Revizija pravilnosti poslovanja 

3 
Sistem notranjih računovodskih kontrol Revizija pravilnosti poslovanja 3 
Sistem notranjih kontrol na drugih področjih 
poslovanja Revizija pravilnosti poslovanja 

l 
informacijski sistem Revizija pravilnosti poslovanja t i 
Opomba: * Število predvidenih rev izij v triletnem obdobju 
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Na podlagi triletnega načrta notranjega revidiranja je bil 
izdelan letni načrt notranjega revidiranja za leto 2002. 

Tabela št. 3: Letni načrt notranjega revidiranja 

     — "     
Načrt notranjega revidiranja v letu 2002 

Področje revizije Vrsta revizije Cilj revizije 
Računovodski podatki v poslovnih knjigah in 
računovodski izkazi Državne revizijske komisije 

Revizija pravilnosti 
poslovanja 

Podati oceno o pravilnosti izkazovanja 
odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov : 

Izvrševanje finančnega načrta Državne revizijske 
komisije 

Revizija pravilnosti 
poslovanja 

Podati oceno o skladnosti izvrševanja 
finančnega načrta s predpisi 

V letu 2002 smo tako izvedli notranjo revizijo pravilnosti 
izvrševanja finančnega načrta in pravilnosti Izkazovanja 
odhodkov Državne revizijske komisije za leto 2001. 

Pri pridobivanju dokazov za trditve, ki se nanašajo na izvrševanje 
finančnega načrta Državne revizijske komisije smo zasledovali 
naslednje splošne cilje: 

zakonitost in pravilnost (Ali so odhodki nastali v skladu z 
veljavnimi predpisi in pravili ter so odobreni v proračunu); 
popolnost (Ali vsi odhodki in obveznosti ustrezajo obdobju in 
so vključeni v izkaz prihodkov in odhodkov); 
resničnost (Ali so vsi odhodki upravičeni in so izkazani na 
podlagi dejansko nastalih poslovnih dogodkov in izplačil 
denarja); 
merjenje (Ali je znesek, v katerem je evidentiran dogodek, 
pravilno ugotovljen in pravilno evidentiran v knjigovodskih 
evidencah - računska točnost zneska); 
predstavitev in razkritje (Ali so odhodki razkriti, uvrščeni in 
predstavljeni v skladu s predpisi in pravili o evidentiranju in 
izkazovanju odhodkov proračuna). 

Zato je bila v procesu notranjega revidiranja preverjena: 

skladnost izvrševanja finančnega načrta s predpisi, 
pravilnost prevzemanja obveznosti in porabe proračunskih 
sredstev glede na višino in namene, določene v finančnem 
načrtu ter 
pravilnost evidentiranja in izkazovanja odhodkov Državne 
revizijske komisije v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 
2001. 

V fazi načrtovanja in izvedbe notranje revizije smo revizijske 
dokaze pridobili z uporabo analitičnih postopkov in podrobnega 
preizkušanja podatkov Pri izvedbi notranje revizije nismo na 
obsegu podrobno preizkušenih izplačil razkrili nobenih napak, 
zato smo ocenili izkazovanje odhodkov in izvrševanje finančnega 
načrta Državne revizijske komisije za leto 2001, kot pravilno. 

V letu 2003 bomo na področju notranjega revidiranja nadaljevali z 
aktivnostmi, ki so opredeljene v dolgoročnem načrtu notranjega 
revidiranja in letnem načrtu notranjega revidiranja za leto 2003. 
Tako bomo izvedli notranjo revizijo obstoja in učinkovitosti 
delovanja sistema notranjih računovodskih kontrol ter notranjo 
revizijo pravilnosti izvrševanja finančnega načrta in pravilnosti 
izkazovanja odhodkov Državne revizijske komisije za leto 2003. 

Ob navedenem še dodajamo, da na Državni revizijski komisiji 
namenjamo veliko pozornosti tudi stalnemu izobraževanju na 
področju notranjega revidiranja. Tako se je notranji revizor v letu 
2002 udeležil vrste seminarjev s področja notranjega revidiranja. 

6.3. KADRI 

Organizacijo in način dela Državne revizijske komisije ureja 
Poslovnik. Podrobnejša organizacija, število in nazive delovnih 
mest z opisi del in nalog ter pogoje za njihovo zasedbo pa je 
urejena s posebnim aktom v skladu z ZRPJN in Poslovnikom. 
Za opravljanje funkcij in nalog s področja dela Državne revizijske 
komisije so poleg predsednika in članov Državne revizijske 
komisije sistemizirana naslednja delovna mesta: 

Višji svetovalec (4) 
Svetovalec I (3) 
Svetovalec II (2) 
Svetovalec III (1) 
Strokovni sodelavec (1) 
Vodja pisarne (1) 
Administrator (1) 

V skladu z določili pravilnika se lahko na Državni revizijski komisiji 
zaposlijo tudi pripravniki 

Število zaposlenih se v letu 2002 ni povečevalo, tako kot smo 
načrtovali. Zaposlili smo enega svetovalca, vodjo pisarne in 
pripravnika, kateremu se je ob koncu leta z opravljenim 
pripravniškim izpitom zaključilo pripravništvo. Dvema zaposlenima 
pa je v letu 2002 sporazumno prenehalo delovno razmerje. 

Tako smo zaključili poslovno leto s 15 zaposlenimi ali 83,3% 
glede na ciljno zaposlitev (18), saj drugih novih zaposlitev nismo 
realizirali zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev 

6.4. USPOSABLJANJE 

Za Državno revizijsko komisijo je pomembno, glede na to, da je 
področje javnega naročanja naglo razvijajoče se področje, da 
sledi spremembam na tem področju. Vendar mora obenem zaradi 
pomanjkanja kvalitetnega izobraževanja na tem področju večkrat 
sama generirati različne izobraževalne oblike, ki vodijo k večji 
usposobljenosti in učinkovitosti v postopkih oddaje javnih naročil 
Razumljivo je, da morajo biti zaposleni na Državni revizijski komisiji 
seznanjeni z novostmi na tem področju, zato se udeležujemo 
primernih izobraževalnih oblik tako doma kot v tujini. 

Izobraževanju zaposlenih smo tudi v preteklem letu posvetili veliko 
pozornosti. Zaposleni so se udeležili različnih seminarjev in 
delavnic, nekateri pa so se vključili tudi v dodiplomsko in 
podiplomsko izobraževanje, v izobraževanje za pridobitev 
pravniškega državnega izpita, ter znanstvenega naziva. Saj lahko 
le z visoko stopnjo strokovne usposobljenosti zagotavljamo 
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učinkovito pravno varstvo ponudnikom in vlagateljem zahtevkov 
za revizijo postopkov javnega naročanja. 

Poleg tega pa smo v letu 2002 aktivno sodelovali pri pripravi 
četrtega posveta o javnih naročilih in koncesijah, kjer smo prevzeli 
strokovno pokroviteljstvo poleg Urada Vlade Republike Slovenije 
za javna naročila, sodelovalo pa je tudi Ministrstvo za finance in 
švedski odbor za javna naročila. Na posvetu smo predstavili 
novosti revizijskega postopka, stališča Državne revizijske komisije 
in aktualne primere 

Državna revizijska komisija je v sklopu PHARE - TVVINNING 
projekta v sodelovanju s švedskimi eksperti iz Odbora za javna 
naročila v letu 2002 izvedla dva seminarja. Na seminarju, ki je 
potekal meseca maja, so se udeleženci seznanili s prakso 
Evropskega sodišča, z novostmi, ki jih prinašajo direktive 
Evropske unije s področja javnih naročil, ki bodo z vstopom 
Slovenije v Evropsko unijo postale neposreden vir javnega 
naročanja Na seminarju, ki je potekal meseca junija, pa so se 
udeleženci seznanili s posameznimi primeri s področja javnih 
naročil na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju v Evropski uniji. 
Sledili smo potrebam vsem, ki se ukvarjajo z javnimi naročili in 
izdali knjižno zbirko z naslovom Zbirka odločitev 2000 in 2001, ki 
je prvi sistematični prikaz odločitev Državne revizijske komisije. 
S tem in s številnimi gradivi za različne izobraževalne oblike smo 
deloma zapolnili praznino in obogatili zbirko strokovne literature s 
področja javnih naročil. Omeniti je potrebno tudi, da Državna 
revizijska komisija razpolaga z različnimi strokovnimi gradivi 
s področja javnega naročanja v Republiki Sloveniji in v tujini, 
s katerimi seznjanjamo zainteresirano strokovno javnost za 
potrebe raziskovalne dejavnosti, izdelave diplomskih in 
magistrskih nalog ter za druge potrebe naročnikov in ponudnikov. 

6.5. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

Državna revizijska komisija je v preteklem letu sodelovala tudi z 
drugimi državnimi organi. Tako smo glede na dejstvo, da odločamo 
le v primerih, ko je vložen zahtevek za revizijo, vse ostale prijave 
kršitev posredovali drugim institucijam, npr. Računskemu sodišču, 
Ministrstvu za finance - Finančni inšpekciji, Državnemu tožilstvu, 
Uradu za preprečevanje korupcije, Sodniku za prekrške. 

Na tem mestu je potrebno tudi ugotoviti, da je bil v letu 2001 v 
okviru Vlade Republike Slovenije ustanovljen Urad za javna 
naročila, s katerim sodeljujemo in tako prispevamo k oblikovanju 
prakse s tega področja. 

6.6. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Državna revizijska komisija je v letu 2002 sodelovala s številnimi 
institucijami s področja javnega naročanja tako doma kot v tujini 
in tako navezala stike, ki nam koristijo pri prenosu dobre prakse 
in preverjanju odločitev Državne revizijske komisije 

Predstavnika Državne revizijske komisije sta se februarja 2002 
udeležila konference na Madžarskem z naslovom »Public Pro- 
curement at the beginning of the 21 st Century«. Obiskala sta 
madžarski urad za javna naročila in arbitražno komisijo ter 
navezala stike s slovaškimi in češkimi kolegi ter strokovnjaki iz 
Danske. Izmenjala sta izkušnje s področja pravnega varstva v 
postopkih oddaje javnih naročil. 

Predstavnik Državne revizijske komisije se je junija 2002 na 
povabilo Uprave za nabave Republike Hrvaške udeležil seminarja 
na temo »Pravna ureditev javnih naročil v RH« v Opatiji z namenom 
medsebojnega sodelovanja pri usklajevanju zakonodaje ih prakse 
nacionalnih ureditev s pravom EU. 

Državna revizijska komisija je tudi v letu 2002 aktivno sodelovala 
v Tvvinning projektu s švedskim uradom za javna naročila 
Predstavniki Državne revizijske komisije so v mesecu marcu in 
juniju v okviru študijskega obiska obiskali švedske institucije, ki 
se ukvarjajo z javnimi naročili. Obisk je omogočil preveritev 
odločitev Državne revizijske komisije v mednarodnem okolju in 
utrditev uspešnega sodelovanja s švedskimi kolegi. Twinning 
projekt je potrebno oceniti kot uspešno obliko sodelovanja in 
izmenjave izkušenj s področja javnih naročil. 

Državna revizijska komisija je tudi v letu 2002 nadaljevala 
sodelovanje s predstavniki sorodnih institucij iz držav bivše 
Jugoslavije, in sicer Srpske krajine, Vojvodine, Črne gore in 
Hrvaške. Priložnost za navezavo stikov in za izmenjavo izkušenj 
s področja javnih naročil, za seznanitev s pravnim varstvom 
ponudnikov v državah bivše Jugoslavije, je bil 4. in 5. posvet o 
javnih naročilih in koncesijah v Portorožu. 

Z navedenimi aktivnostmi bo Državna revizijska komisija 
nadaljevala tudi v letošnjem letu z namenom izmenjave izkušenj, 
saj ocenjujemo, da je naša naloga prenos dobre prakse s področja 
EU ter obenem ponuditi tudi našim ponudnikom (vlagateljem) 
zanesljivo informacijo o nastopu in predvsem pravnih sredstvih 
na tujih tržiščih. 

SKLEP 

Glede na navedbe v letnem poročilu ugotavljamo, da je 
Državna revizijska komisija prispevala k oblikovanju enotne 
prakse na področju javnega naročanja v Republiki Sloveniji. 

Upamo, da bo tudi Letno poročilo za leto 2002 prispevalo k 
oblikovanju dobre prakse naročnikov, saj smo v njem povzeli 
pomembnejše Informacije o našem delu in o odločitvah v 
letu 2002. Naročnikom in ponudnikom ter zainteresirani 
javnosti pa bodo priloge k letnemu poročilu lahko v pomoč 
pri njihovih odločitvah v letošnjem letu. 

Naše delo bo tudi v bodoče usmerjeno k zagotavljanju 
učinkovitega pravnega varstva ponudnikov na temelju 
enakopravnega dostopa do trga javnih naročil ob 
upoštevanju učinkovitosti in gospodarnosti javnega 
naročanja ter s tem posledično prispevali k zaupanju 
javnosti v delovanje države na tem področju. 
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Poročilo k 

PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI IN 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 VARNOSTI IN 

ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-B) 

- skrajšani postopek - EPA 697 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor t/i ztlirn flm. tlelo, ilntiina, sodnimi politiko in invalide 

Številka: 160-01/95-1/20 
Ljubljana: 5.2.2003 EPA 697- 

Na podlagi 42., 51., 128., 131. in 142. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot 
matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-B) 

• skrajšani postopek- 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je na svoji 27.seji dne 
16.1.2003 in na 29.seji dne 4.2.2003 obravnaval predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu - skrajšani postopek, ki sta ga 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila poslanca Franci Rokavec in Janez 
Kramberger. 

Kolegij predsednika Državnega zbora Republike Slovenije je dne 6.12.2002 odločil, 
da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

11. februar 2003 49 poročevalec, št. 8 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Za obravnavo na seji so člani odbora poleg zakonskega predloga, ki je objavljen v 
Poročevalcu DZ št. 118 z dne 14.10.2002 in mnenja zakonodajno pravne službe 
Državnega zbora prejeli še: 

- amandma poslanca Franceta Cukjatija k 1.členu, z dne 8.1.2003, 
- amandma Poslanske skupine Nove Slovenije k 1.členu, z dne 9.1.2003, 
- pripombe Obrtne zbornice Slovenije z dne 9.12.2002, 
- pripombe Informacijskega središča zavoda Meta z dne 9.12.2002, 
- pripombe GIZ Podjetnost - gospodarskega interesnega združenja malih podjetij z 

dne 9.12.2002, 
- pripombe Gospodarske zbornice Slovenije - Združenja podjetnikov Slovenije z dne 

9.12.2002, 
- pripombe Kmetijsko gozdarske zbornice z dne 15.1.2003, 
- pregled vloženih amandmajev k predlogu zakona z dne 15.1.2003. 

Na sejo odbora so bili poleg predlagateljev predloga zakona in zakonodajno - pravne 
službe Državnega zbora vabljeni tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, Obrtne zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in Gospodarske zbornice Slovenije - Združenja podjetnikov Slovenije. 

V imenu predlagateljev je mag. Janez Kramberger v dopolnilni obrazložitvi poudaril, 
da se je v praksi izkazalo, da je za samozaposlene in kmete ter njihove družinske 
člane rok, ki je bil določen z 31.12.2002, občutno prekratek. Zahteve o varnosti in 
zdravju pri delu, sta za ti dve skupini delodajalcev v primerjavi z ostalimi delodajalci 
povsem nove. Ker za področje kmetijstva in gozdarstva še niso bili sprejeti novi 
podzakonski akti in ker so šele proti koncu leta 2002 bili usposobljeni svetovalci za 
opravljanje strokovnih nalog za kmete, ter pomankanja ustreznih strokovnih podlag in 
priročnika za kmete, predlagatelja želita ponovno podaljšati rok, in sicer za eno leto, 
to je do 31.12.2003. 

Zakonodajno - pravna služba v svojem mnenju z dne 27.12.2002, na predloženo 
besedilo ni imela pripomb v zvezi s pravnim redom in skladnosti z ustavo. Z 
zakonodajno tehničenega vidika pa je bilo opozorjeno, da bo v končni redakciji 
obravnavano besedilo zakona potrebno dopolniti, saj naslov zakona vsebuje samo 
spremembe, ne pa tudi dopolnitve predloga zakona, ki se nanašajo na 60.člen. 

Na sami seji odbora je predstavnik zakonodajno - pravne službe podal še ustno 
opozorilo, da je koncem leta 2002 pričela veljati določba zakona, ki je s spremembo 
in dopolnitvijo predloga zakona, sprejeto v Državnem zboru meseca junija 2002 
naložila, da morajo delodajalci najkasneje do 31.12.2002 urediti varnost in zdravje pri 
delu. Določba velja tudi za delodajalce, ki kot kmetje ali fizične osebe sami ali s člani 
svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani opravljajo kmetijsko, pridobitno ali 
drugo dejavnost, kot edini ali .glavni poklic in ne zaposlujejo drugih oseb. 
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje uveljavitve zakona retrogradno. 
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Člani odbora so dne 10.1.2003 prejeli tudi pisno mnenje Vlade Republike Slovenije, 
ki ga je na seji odbora državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, ga. Nataša Belopavlovič, ustno predstavila. Poudarila je, da Vlada Republike 
Slovenije predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri 
delu ne podpira. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je že v začetku leta 
2002 pripravilo in izdalo vse podzakonske akte, ki slonijo na pravnem redu Evropske 
unije. Poseben predpis, ki bi urejal varno in zdravo delo v kmetijstvu in gozdarstvu 
se zaenkrat ne pričakuje, prav tako se ne pričakuje poseben predpis, ki bi bil 
namenjen samozaposlenim delavcem. Urad za varnost in zdravje pri delu je pripravil 
tudi vrsto priročnikov, navodil in drugih pripomočkov, ki tej kategoriji delodajalcev 
pomagajo pri uveljavitvi zakona v praksi. Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti 
z oceno tveganja (Ur.list RS.št.:30/2000), vsebuje tudi obrazec za poenostavljeno 
izjavo o varnosti in oceno tveganja za kmete in delodajalce, ki zaposlujejo do 10 
delavcev in pri katerih so nevarnosti majhne. Pripravljenih je bilo tudi vrsto publikacij, 
smernic in priročnikov, ki naj bi informirali in v skladu z zakonom omogočili pripravo 
izjave o varnosti. Do konca leta 2002 je usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu s 
strokovnim izpitom opravilo 35 svetovalcev iz 8 kmetijskih zavodov. Če po zbranih 
podatkih upoštevamo vse poškodbe pri delu kmetov in samozposlenih, ter smrtne 
poškodbe, ki so nastale pri delu s traktorjem in pri gozdnem delu, je potreba po 
takojšnji uvaljavitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu za kmete in samozaposlene 
več kot utemeljena in nujna. - ....... 

S strani predstavnice ministrstva je bilo posebej opozorjeno tudi na dejstvo, da se je 
predlog poslancev iz leta 2002, že nanašal na podlajšanje roka na 31.12.2002 in 
ponovno podlajšanje roka na 31.12.2003 ne bi doseglo namena, saj je rok za 
uveljavitev zakona za delodajalce, ki kot kmetje ali fizične osebe sami ali s člani 
svojih gospodarstev oz. družinskimi člani opravljajo kmetijsko, pridobitno ali 
dejavnost kot edini ali glavni poklic, že nastopil s 1.1.2003. 

V zelo široki in polemični razpravi, v kateri so poleg članov odbora in predlagateljev 
predloga zakona sodelovali še predstavniki zainteresirane javnosti, ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve ter zakonodajno - pravne službe, je bilo na eni strani 
izpostavljeno, da je potrebno ponovno podaljšati rok za ureditev izjave o varnosti in 
zdravju pri delu, po drugi strani pa je bilo opozorjeno, da roka ni potrebno ponovno 
podaljševati ampak s strani delodajalcev, predvsem kmetov, odgovorno pristopiti k 
ureditvi varnosti in zdravja pri delu, v skladu z določbami že uveljavljenega zakona. 

Po zaključeni razpravi o amadmajih in o členih zakonskega predloga, ob upoštevanju 
mnenja zakonodajno pravne službe, dopolnilnih obrazložitvah s strani predlagateljev 
ter pripomb in predlogov iz razprave in ponovnih opozoril predstavnic ministrstva, je 
odbor nato prešel na glasovanje o vloženih amandmajih. 
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Odbor NI PODPRL 
- amandmaja Franceta Cukjatija k 1. členu (3 glasovi ZA, 10 PROTI), 
- amandmaja Poslanske skupine Nove Slovenije k 1.členu (3 glasovi ZA, 10 PROTI). 

Odbor je v skladu s prvim odstavkom 128. člena poslovnika Državnega zbora nato 
prešel na glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Predlog zakona vsebuje 
dva člena. 

Odbor NI SPREJEL 1.člena predloga zakona (4 glasovi ZA, 8 PROTI). Prav tako 
odbor NI SPREJEL 2.č!ena predloga zakona (4 glasovi ZA, 8 PROTI). 

* * * 

Na podlagi drugega odstavka 128.člena poslovnika odbor ( 9 glasov ZA, 6 glasov 
PROTI) tako predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD-B) - skrajšani postopek, ni primeren za nadaijno obravnavo. 

Svetovalka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar Predsednik: 

Stanislav,Bren6'č, I. r. 

I 
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Poročilo k 

POROČILU 0 IZVAJANJU INVALIDSKEGA 

VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

- EPA 234 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor m zthrivslvo, tlelo, diviiiio, socialno politiko in invalide 

Številka: 172-01/89-3/73 
Ljubljana, 22.10.2001 ' EPA 234-III 

Na podlagi 136. in 140. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot matično delovno 
telo naslednje 

POROČILO 

k Poročilu o izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 11. redni seji, dne 17.10.2001 obravnaval Poročilo o 
izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije predložila državnemu zboru v obravnavo na podlagi sklepa državnega zbora, 
sprejetega ob obravnavi Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005. 

Poročilo je pripravil Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike, zato je 
njegova predstavnica Bojana Globačnik v uvodni besedi predstavila glavna izhodišča. 
Namen poročila je bil ugotoviti stanje na področju družbenega položaja in vloge 
invalidov v naši državi, stanje invalidskega varstva in njegovo učinkovitost, napredke 
na tem področju, opredeliti prednostne naloge in oblikovati izhodišča za akcijski načrt. 
Poročilo po njenem mnenju pomeni solidno osnovo za nadaljno nadgrajevanje ukrepov 
na področju invalidskega varstva. 
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Člani odbora so bili sezanjeni tudi z mnenjem Državnega sveta, ki ga je na seji 
predstavil državni svetnik Boris Šuštaršič. Ocenil je, da je poročilo metodološko dobro 
pripravljeno in da pregledno in strokovno podaja vsebino invalidskega varstva v 
Republiki Sloveniji. Osnovni problem po njegovem mnenju pa je, da v naši državi 
nimamo integralne invalidske politike. Opozoril je tudi na nestrinjanje z nazivom Urada 
Za invalide in bolnike, ki po njihovem mnenju na institucionalni ravni ni združljiva. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da se že nekaj let ugotavlja, da je potrebno pripraviti 
nekatere zakone, med drugim zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov in 
drugih težje zaposljiv oseb, zakon o invalidskih in o humanitarnih organizacijah, zakon 
o integraciji invalidov, mednarodno klasifikacijo invalidnosti in druge. Izpostavljeno je 
bilo mnenje, da naša država še nima jasnega cilja, kaj narediti s socialnimi transferji, 
saj le ti pogosto ne zmanjšujejo socialnih razlik, temveč le lajšajo življenje nekaterim 
kategorijam ljudi in jim omogočajo integracijo. Alarmantni so tudi podatki, da je delež 
invalidov v strukturi brezposelnih že več kot 15 procentov in ugotovitve o velikem 
upadu zaposlovanja invalidnih oseb. Potreben je interdisciplinarni pristop pri reševanju 
zaposlovanja in usposabljanja invalidov, preučiti je potrebno možnosti za ureditev 
zakonskih podlag za pravico do spremljevalca za slepe, sistem prilagojenega 
komuniciranja za gluhe v šolskem sistemu, dostopnost do objektov, storitev 
obveščanja in komuniciranja. Posebno pozornost je treba nameniti prav informacijskim 
in komunikacijskim tehnologijam. Potreben je sistematični pristop k odpravljanju 
arhitekturnih in komunikacijskih ovir. 

V nadaljevanju razprave je bilo omenjeno tudi vprašanje področja donacij in dotacij ter 
pripombe, da sedanja ureditev ni zadovoljiva in onemogoča, da bi bile lahko nevladne, 
neprofitne organizacije deležne večjega dotoka nujno potrebnih sredstev. Izpostavljen 
je bil tudi problem statusa invalidov in s tem povezani pogoji in pravice, ki izhajajo iz 
statusa za osebe, ki so postali invalidi pred zaposlitvijo. 

Po končani razpravi je odbor sprejel 

SKLEP: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide se je seznanil s Poročilom o izvajanju invalidskega varstva v 
Republiki Sloveniji in predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da 
Poročilo o izvajanju invalidskega varstva obravnava na eni od naslednjih sej in po 
končani obravnavi sprejme naslednji 
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sklep: 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pri 
pripravi zakonodaje na področju invalidskega varstva v čim večji možni meri 
upošteva strokovne in vsebinske pripombe iz Poročila o izvajanju invalidskega 
varstva v Republiki Sloveniji. 

Odbor je oblikoval in predlaga državnemu zboru v sprejem tudi naslednje 

dodatne sklepe: 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije naj državnemu 
zboru v najkrajšem možnem roku predloži Predlog zakona o invalidskih organizacijah 
- druga obravnava. 

2. Državni zbor RS predlaga Vladi RS, da stori vse, da v roku treh mesecev pripravi 
nov sistemski zakon o zaposlovanju in usposabljanju invalidov ter ga predloži v 
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. 

3 Državni zbor RS predlaga Vladi RS, da čimprej pristopi k pripravi predloga zakona o 
humanitarnih organizacijah, predloga zakona o rehabilitaciji slepih in slabovidnih, 
predloga zakona o integraciji invalidov (o izenačevanju možnosti) in predloga zakona 
o zgodnjem odkrivanju in obravnavi otrok s posebnimi potrebami. 

4 Državni zbor RS predlaga Vladi RS, da čimprej pripravi podzakonske akte, ki so 
nujno potrebni za izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu in drugih zakonov, navedenih v Poročilu o 
izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji. 

5. Državni zbor RS predlaga Vladi RS, da prouči možnost ureditve enotnega registra, 
iz katerega bo razvidno število invalidov, pojavnost okvar ter vrsta in obseg pravic in 
olajšav. 

6. Državni zbor RS predlaga Vladi RS, da pripravi Nacionalni program varstva 
invalidov. 

7. Državni zbor RS predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej pripravi strokovno 
podlago za uporabo Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti in zdravja 
(ICF). 

8. Državni zbor RS predlaga Vladi RS, da pripravi analizo ravni pravic posameznih 
kategorij invalidov in koliko te pravice lajšajo izdatke za življenje invalidov. 
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Odbor je oblikoval in sprejel tudi naslednji sklep, ki ga bo posredoval Ministrstvu za 
finance: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide predlaga Ministrstvu za finance naj prouči možnost in ob 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju davka na dodano vrednost uvrsti 
med pripomočke, ki so obdavčeni z znižano, 8% davčno stopnjo tudi tehnične 
pripomočke za slepe in slabovidne, s katerimi le-ti dosegajo zadovoljiv rehabilitacijski 
učinek pri premagovanju komunikacijskih in gibalnih ovir. 

Poročilo odbora bo na seji Državnega zbora predstavil predsednik Odbora za 
zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide, Stanislav Brenčič. 

Podsekretarka vDZ Predse dnik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič , 
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Poročilo k 

PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

ALBANIJE 0 MEDSEBOJNI POMOČI PRI 

CARINSKIH ZADEVAH (BALPCZ) 

- EPA 754 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

EPA 754-111 

Številka: 437-01/03-14/1 
Ljubljana, 5. februarja 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 
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Poročilo 

k Predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BALPCZ) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 48 nujni 
seji, ki je bila 5. februarja 2003, obravnaval Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri 
carinskih zadevah. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Tanja Pandev, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SVETOVALKA DZ PREDSEDNIK 
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Poročilo k 

PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MEO VLADO REPUDLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUDLIKE 

HRVAŠKE 0 ČEZMEJNEM POLICIJSKEM 

SODELOVANJU(BHRPS) 

- EPA 755 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor en zunanjo politik o 

) 

EPA 755-111 

Številka: 200-10/03-28/1 
Ljubljana, 5. februarja 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 
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Poročilo 

k Predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju (BHRPS) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 48. nujni 
seji, ki je bila 5. februarja 2003, obravnaval Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem 
sodelovanju. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo član odbora Aurelio Juri. 

Tanja Pandev, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SVETOVALKA DZ PREDSEDNIK 
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Poročilo k 

PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA 0 PRISTOPU REPUBLIKE 

HRVAŠKE K SREDNJEEVROPSKEMU 

SPORAZUMU 0 PROSTI TRGOVINI 

(MSHSPT) 

-EPA 759 -III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor :n zunanjo politiko 

EPA 759-111 

Številka: 311-04/03-51/1 
Ljubljana, 5. februarja 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 
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ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k 
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MSHSPT) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 48. nujni 
seji, ki je bila 5. februarja 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o 
pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo član odbora Jože Avšič. 

Tanja Pandev, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SVETOVALKA DZ PREDSEDNIK 
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Poročilo o 

OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

DOLOČBE PETEGA ODSTAVKA 140. 

ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/204 
Ljubljana, 28. januar 2003 

Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1, Ur. 
list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila Komisija 
za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage določbe petega 
odstavka 140. člena 

Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 10. nujni seji, kije bila v torek, 28.1. 
2003 ob 8.30 uri, obravnavala pobudo za razlago petega odstavka 
140. člena poslovnika, ki jo je Komisiji za poslovnik posredoval 
poslanec g. Anton Anderlič, z vprašanjem »Ali se z uskladitvenim 
amandmajem v t. i. uskladitvenem postopku lahko odpravi napaka 
oz, sprememba predloga zakona, ki bistveno posega v namen in 
cilje predloga zakona, ki jo je predlagatelj pri drugi in tretji obravnavi 
na državnem zboru spregledal in odkril šele tik pred sprejemom 
predloga zakona oziroma v t. i. uskladitvenem postopku?«. 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi 
z dvetretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer od 10 
prijavljenih za glasovanje z 10 glasovi ZA, sprejeli naslednjo 

razlago določbe petega odstavka 140. člena 
poslovnika: 

V tretji obravnavi predloga zakona se v uskladitvenem 
postopku z uskladitvenim amandmajem odpravi zaradi 
sprejetih amandmajev povzročena medsebojna 
neusklajenost posameznih določb predloga zakona ali 
neusklajenost predloga zakona z drugimi zakoni. 

Obrazložitev: 

Določba 140. člena poslovnika ureja tretjo obravnavo predloga 
zakona, ki se opravi le na seji državnega zbora. Državni zbor v 
tretji obravnavi razpravlja in glasuje o predlogu zakona v celoti, 
obravnava posameznih členov predloga pa se opravi le glede 
tistih členov, h katerim so vloženi amandmaji (prvi odstavek 140. 
člena). 

Pred glasovanjem o predlogu zakona v celoti se opravi še 
uskladitveni postopek, vendar le, če so podani razlogi iz petega 
in šestega odstavka 140. člena poslovnika. Poslovnik v petem 
odstavku jasno določa, da se uskladitveni amandma pripravi, če 
Zakonodajno-pravna služba ali vlada ugotovi, da so zaradi sprejetih 
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amandmajev posamezne določbe predloga zakona med seboj 
neusklajene ali da so neusklajene z določbami drugih zakonov. 
Če kateri od navedenih subjektov to ugotovi, na to opozori 
predsedujočega, ki predlagatelju zakona določi čas za pripravo 
uskladitvenega amandmaja. Na podlagi navedenega odstavka 
torej uskladitveni amandma pripravi predlagatelj, na podlagi 
šestega odstavka istega člena pa uskladitveni amandma lahko 
pripravi le vlada. Določba šestega odstavka 140. člena se za 
pripravo uskladitvenega amandmaja uporabi v primerih, ko se v 
zakonodajnem postopku obravnava predlog zakona iz 127. člena 
poslovnika. 

Tudi navajani šesti odstavek 140. člena poslovnika izrecno določa, 
da se uskladitveni amandma pripravi v primeru, če Zakonodajno- 
pravna služba ali vlada ugotovi, da je zaradi sprejetih amandmajev 
prišlo do medsebojne neusklajenosti posameznih določb predloga 
zakona ali do neusklajenosti predloga zakona z drugimi zakoni. 

Že iz same jezikovne in gramatikalne razlage tako petega kot tudi 
šestega odstavka 140. člena poslovnika torej izhaja, da je potrebno 
uskladitveni amandma pripraviti samo v primeru, če je v 
zakonodajnem postopku (v drugi obravnavi na delovnem telesu, 
v drugi obravnavi na državnem zboru in v tretji obravnavi na 
državnem zboru) prišlo do sprejetja amandmajev k določbam 
predloga zakona, katerih sprejem je povzročil bodisi neskladje 
med posameznimi določbami predloga zakona, bodisi neskladje 
predloga zakona z drugimi zakoni. Namen uskladitvenega 
postopka je odprava neskladja med posameznimi členi predioga 
zakona oziroma neskladja z drugimi zakoni, nastalega zaradi 
sprejetih amandmajev. 

Sekretarka Podpredsednik 
Maja Briški, I. r. Dušan Vučko, l.r. 
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OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

DOLOČB 184. IN 186. ČLENA V ZVEZI S 

ŠESTIM IN SEDMIM ODSTAVKOM 64. 

ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
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KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/205 
Ljubljana, 27. januar 2003 

I Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1, Ur. 
list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila Komisija 
za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage določb 184. In 186. 
člena v zvezi s šestim in sedmim odstavkom 64. 

člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 11. nujni seji, ki je bila v ponedeljek, 27. 
1. 2003 ob 10. uri, obravnavala pobudo za razlago 184. in 186. 
člena v zvezi s šestim in sedmim odstavkom 64. člena poslovnika, 
ki jo je Komisiji za poslovnik posredoval predsednik Državnega 
zbora g Borut Pahor z vprašanjem »Ali predstavljata določbi 184. 
in 186. člena poslovnika postopkovni zadržek za odločanje o 
širitvi dnevnega reda seje državnega zbora?«. 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi 
z dvetretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer od 11 
prijavljenih za glasovanje, 9 ZA in 2 PROTI sprejeli naslednjo 

razlago določb 184. in 186. člena poslovnika v zvezi s 
šestim in sedmim odstavkom 64. člena poslovnika: 

V primeru, da so Izpolnjeni pogoji iz šestega in sedmega 
odstavka 64. člena poslovnika, na podlagi določbe osmega 
odstavka 64. člena poslovnika, roki določeni v tem 
poslovniku, vključno z rokom določenim v tretjem odstavku 
184. člena poslovnika, ne veljajo. 

V takem primeru se za prvo naslednjo sejo državnega zbora 
iz 186. člena poslovnika šteje tudi že sklicana seja državnega 
zbora. 

Obrazložitev: 

Določbi 184. in 186. člena poslovnika urejata postopek v zvezi z 
referendumom. Določba 184. člena v tretjem odstavku opredeljuje 
uvrstitev predloga poslanca, naj državni zbor na svojo pobudo 
razpiše referendum, določen z zakonom, na dnevni red seje 
državnega zbora. Predlog se po navedenem odstavku uvrsti na 
dnevni red prve naslednje seje državnega zbora pod pogojem, 
da je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. 
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Določba 186. člena poslovnika določa, da predsednik državnega 
zbora predlog za razpis referenduma iz 184. člena poslovnika 
uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora. 

Določba 64 člena poslovnika v šestem odstavku opredeljuje pogoje 
za razširitev dnevnega reda že sklicane seje državnega zbora. 
Državni zbor lahko odloča o razširitvi, če so razlogi zanjo nastali 
po sklicu seje in če je bilo poslancem poslano ali izročeno gradivo, 
ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red seje. Na podlagi 
sedmega odstavka istega člena se dnevni red seje ob izpolnjenih 
pogojih iz šestega odstavka iahko razširi le z zadevami, ki jih 
določa drugi odstavek 58. člena poslovnika. Navedeni odstavek 
določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za sklic izredne seje 
državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija. 
Predsednik državnega zbora skliče izredno sejo, če gre za eno 
izmed taksativno navedenih zadev, ki jih ni mogoče odlagati in jih 
ni mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red redne seje in sicer: 
č<? se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, če je 
odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z ustavo, 
zakonom ali poslovnikom, če gre za zadeve v zvezi s 
prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca 
ali drugih nosilcev javnih funkcij ali za zadeve v zvezi z volitvami, 

imenovanji ali razrešitvami, če gre za zadeve iz 92. člena ustave. 
Samo če gre za katero izmed navedenih zadev, je mogoča 
razširitev dnevnega reda že sklicane seje državnega zbora 

Poleg tega pa poslovnik v osmem odstavku 64. člena določa, da 
za obravnavo ali odločanje o zadevi, s katero se razširi dnevni 
red seje, ne veljajo poslovniški roki, če je predlog za razširitev 
sprejet. To pomeni, da se ob uporabi logične interpretacije v 
primeru, da so podani vsi pogoji za razširitev dnevnega reda seje 
iz šestega in sedmega odstavka 64. člena ter drugega odstavka 
58. člena poslovnika, uporabi določba osmega odstavka 64. člena 
poslovnika, po kateri v takem primeru poslovniški rok iz tretjega 
odstavka 184. člena poslovnika ne velja. Smiselno glede na 
določbo 186. člena poslovnika to tudi pomeni, da se v primeru 
razširitve dnevnega reda že sklicane seje državnega zbora za 
prvo naslednjo sejo po 186. členu šteje tudi že sklicana seja 
državnega zbora. 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, I. r. Bojan Kontič, l.r. 
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Poročilo o 

OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

DRUGEGA ODSTAVKA 246. ČLENA V 

ZVEZI Z 237. ČLENOM POSLOVNIKA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/202 
Ljubljana, 28. januar 2003 

, Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena 
' Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1, Ur. 

list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila Komisija 
za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 
246. člena v zvezi z 237. členom Poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 9. nujni seji, v sredo, 22.1 2003 ob 13. 
uri in na 10 nujni seji, v torek, 27.1. 2003 ob 8.30 uri, obravnavala 
pobudo za razlago drugega odstavka 246 člena v zvozi s 237. 
členom poslovnika, ki jo je Komisiji za poslovnik posredoval 
predsednik Državnega zbora g. Borut Pahor z vprašanjem vodje 
poslanske skupine dr. Andreja Bajuka »Ali lahko Državni zbor v 
okviru razprave o odgovoru ministra po drugem odstavku 246 
člena poslovnika odloča o predlogih sklepov v smislu 237. člena 
poslovnika?«. 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi 
z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer od 9 
prijavljenih za glasovanje, 7 ZA in 2 PROTI sprejeli naslednjo 

razlago drugega odstavka 246. člena v zvezi z 
237. členom poslovnika: 

Skladno z drugim odstavkom 246. člena poslovnika državni 
zbor na naslednji seji opravi le razpravo o odgovoru vlade, 
ministra ali generalnega sekretarja vlade, zato ob razpravi 
ne more sprejeti sklepa po 237. členu poslovnika oziroma 
drugega sklepa. 

Obrazložitev: 

Določba drugega odstavka 246. člena poslovnika določa, da 
državni zbor na zahtevo poslanca, ki je na seji postavil ustno 
poslansko vprašanje, lahko odloči, da bo na naslednji seji opravil 
razpravo o odgovoru vlade, ministra ali generalnega sekretarja 
vlade. Določba je uvrščena v podpoglavje poslovnika z naslovom 
»Poslanska vprašanja in pobude« Namen instituta poslanskih 
vprašanj in pobud je, da poslanci, kot predstavniki zakonodajnega 
organa, vladi, kot izvršilnemu organu, in njenim najvišjim 
predstavnikom (ki so izrecno navedeni), postavijo vprašanja v 
zvezi s posameznimi zadevami iz delovnega področja vlade Pri 
tem gre za klasično načelo uveljavljanja funkcije nadzora 
parlamenta (kot nosilca zakonodajne oblasti) nad vlado (kot na 
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izvršilno vejo oblasti), skratka, gre za nadzor poslancev nad 
delom vlade in posameznih ministrov. Predstavniki vlade v tem 
delu pojasnjujejo poslancem posamezne zadeve s področja 
delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva. 

Poslanska vprašanja so lahko ustna ali pisna (prvi odstavek 242. 
člena poslovnika). Ustna poslanska vprašanja poslanci predstavijo 
na seji državnega zbora; praviloma na isti seji na ustno vprašanje 
odgovori predsednik vlade, minister oziroma generalni sekretar 
vlade (tretji odstavek 245. člena poslovnika). 

V primeru, da poslanec meni, da z odgovorom predstavnika vlade 
ni bilo v celoti odgovorjeno na vprašanje, ki ga je zastavil, oziroma 
z odgovorom kako drugače ni zadovoljen, ima možnost in pravico, 
da na podlagi prvega odstavka 246. člena poslovnika zahteva od 
predstavnika vlade dopolnitev odgovora. Iz podobnih razlogov 
ima poslanec po drugem odstavku istega člena pravico, da 
zahteva razpravo o odgovoru vlade, ministra ali generalnega 
sekretarja vlade. Omenjeni odstavek posebej in izključno govori 
le o možnosti razprave o odgovoru, se pravi le o možnosti 
razpravljanja, ne pa tudi odločanja o morebitnih predlogih. 

Določba 237. člena poslovnika, ki je umeščena v podpoglavje 
»Sodelovanje pri delu Državnega zbora«, pa državnemu zboru 
daje možnost, da sprejme sklep, s katerim od vlade ali 
posameznega ministra zahteva, da mu posreduje poročilo o 
izvrševanju predpisov, ki jih je sprejel državni zbor, ter o drugih 
ukrepih in njihovih učinkih. Vendar pa te možnosti ne more izkoristiti 
v povezavi z drugim odstavkom 242. člena poslovnika, saj ta 
določba izrecno omogoča le razpravo, ne pa tudi odločanja o 
kakršnemkoli predlogu. Namen instituta poslanskih vprašanj 
namreč ni v tem, da državni zbor sprejema sklepe, s katerimi 
predlaga ali nalaga vladi določene aktivnosti. Tak sklep je mogoče 
predlagati, obravnavati in o njem tudi odločati le v okviru posebne 
točke dnevnega reda seje državnega zbora. 

Sekretarka Podpredsednik 
Maja Briški, I. r. Dušan Vučko, l.r. 
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Obvestila 

0 SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH 

TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Odbor za obrambo 

- Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

- Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

- Slovenski del pridružitvenega parlamentarnega odbora 

- Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev 

ozadja in vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost 

in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 15 

DELOVNO TELO ODBOR ZA OBRAMBO 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVA ČLANICA SILVA ČRNUGELJ 

DOSEDANJA ČLANICA DANICA SIMŠIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 27. 1. 2003 DALJE 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 16 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO 
POLITIKO IN INVALIDE 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVA ČLANICA JERICA MRZEL 

DOSEDANJA ČLANICA SILVA ČRNUGELJ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 27. 1. 2003 DALJE 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 17 

DELOVNO TELO 
< 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST 
IN ŠPORT 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVA ČLANICA JERICA MRZEL 

DOSEDANJA ČLANICA SILVA ČRNUGELJ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 27. 1. 2003 DALJE 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 18 

DELOVNO TELO SLOVENSKI DEL PRIDRUŽITVENEGA 
PARLAMENTARNEGA ODBORA 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVA ČLANICA JERICA MRZEL 

DOSEDANJA ČLANICA DANICA SIMŠIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 27. 1. 2003 DALJE 

t 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 19 

DELOVNO TELO Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike 
Slovenije za ugotovitev ozadja in vzrokov napada na 
novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost in 
politično odgovornost nosilcev Javnih funkcij 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVA ČLANICA JERICA MRZEL 

DOSEDANJA ČLANICA DANICA SIMŠIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 27. 1. 2003 DALJE 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 20 
(na podlogi sklepa* sprejetega na 22. seji Državnega zbora, dne 29. januarja 2003) 

DELOVNO TELO ' SLOVENSKI DEL PRIDRUŽITVENEGA 
PARLAMENTARNEGA ODBORA 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA 

NOVI PREDSEDNIK ROMAN JAKIČ 

DOSEDANJI PREDSEDNIK dr. SLAVKO GABER 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 29.1.2003 DALJE 

Sklep o spremembi Odloka o ustanovitvi slovenskega dela Pridrutitvenega 
parlamentarnega odbora (Ur.l.št. 9/2001) 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 21 
(na podlagi skkpa*, sprejetega na 22. seji Državnega zbora, dne 29. januarja 2003) 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO 
POLITIKO IN INVALIDE 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVA PODPREDSEDNICA SILVA ČRNUGELJ 

DOSEDANJA 
PODPREDSEDNICA DANICA SIMŠIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 29.1.2003 DALJE 

Sklep o spremembi Odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike 
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide (Ur.l.št. 109/2000, 
3/2001 in 62X001) 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:  

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:  

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubioeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
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davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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