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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 

DOPOLNITVAH POMORSKEGA 

ZAKONIKA (PZ-B) 

- nujni postopek - EPA 930 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2411-0049 
Številka: 344-19/2001-2 
Ljubljana, 04.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji dne 4.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH POMORSKEGA 
ZAKONIKA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvah 
pomorskega zakonika obravnava po nujnem postopku, da se 
preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. S 
predlaganimi spremembami Pomorskega zakonika bi se namreč 
ustvarila notranjepravna podlaga za razglasitev morskih pasov, 
do katerih ima Republika Slovenija pravico v skladu z 
mednarodnim pravom. Republika Slovenija pa bo ukrepala in 
ravnala na podlagi dogovorov sredozemskih in jadranskih držav 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH 
POMORSKEGA ZAKONIKA 

I. UVOD 

1- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Pomorski zakonik je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 
seji 23. marca 2001, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS št. 26/ 
01. Zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika 
pa je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji 27. februarja 
2002 ter je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 21/2002. 

o skupnih ukrepih za trajnostni razvoj ribištva in ekološko 
zaščito Sredozemskega in Jadranskega morja. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
pomorskega zakonika - skrajšani postopek, ki ga je poslala z 
dopisom št. 344-19/2001-2 z dne 10.7.2003. 

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 in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Branko Mahne, državni sekretar v Ministrstvu za promet. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Pomorski zakonik ureja suverenost, jurisdikcijo in nadzor 
Republike Slovenije na morju, varnost plovbe po teritorialnem 
morju in notranjih morskih vodah, varstvo morja pred 
onesnaževanjem s plovil ter pravni režim pristanišč; 
stvamopravna razmerja ter pogodbena in druga obligacijska 
razmerja, ki se nanašajo na plovila; vpis plovil, omejitve ladjarjeve 
odgovornosti, skupno havarijo, izvršbo in zavarovanje na plovilih 
in kolizijska pravila. 

Glede suverenosti Republike Slovenije na morju Pomorski zakonik 
določa, da se razteza prek njenega kopnega območja in njenih 
notranjih morskih voda na teritorialno morje Republike Slovenije, 
na zračni prostor nad njim, kakor tudi na morsko dno in podzemlje 
tega morja. Pomorski zakonik torej omenja le notranje morske 
vode in teritorialno morje, ne pa tudi ostalih morskih pasov, ki jih 
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ureja mednarodno pogodbeno in običajno pravo. Republika 
Slovenija glede na dejstvo, da ima teritorialni izhod na odprto 
morje, lahko razglasi tudi druga morska območja, s spremembami 
in dopolnitvami pomorskega zakonika pa bi ustvarili pravno 
podlago za to v notranjem pravu. Teritorialni izhod na odprto morje 
je Slovenija imela že v nekdanji SFRJ in ves čas po njenem 
razpadu ter ga ima tudi danes. Navedeno stališče Republike 
Slovenije temelji na načelih in pravilih pomorskega mednarodnega 
prava, prakse držav in judikature glede bočne razmejitve 
teritorialnih morij sosednjih držav, ter na dejstvu, da gre za 
pridobljene in obstoječe pravice Republike Slovenije. 

Glede na razprave sedanjih in bodočih držav članic Evropske 
unije in ostalih sredozemskih držav v okviru pobude o trajnostnem 
razvoju sredozemskega ribištva, je zelo verjetno, da bo eden od 
ukrepov oblikovanje zaščitnih ribiških con v sodelovanju med 
prizadetimi državami. Ker trenutno besedilo Pomorskega zakonika 
ne omogoča mehanizmov za razglasitev takih con, so predlagane 
spremembe tiste, ki bodo Sloveniji omogočile verodostojno 
sodelovanje pri oblikovanju predlogov ukrepov in njihovo kasnejše 
učinkovito izvajanje. 

S sprejetjem predlagane spremembe bo urejen tudi 
epikontinentalni pas Republike Slovenije. Slovenija se namreč 
šteje za naslednico Sporazuma med Vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije o 
razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama iz leta 1968, o 
čemer je z notama že obvestila Italijansko republiko in Republiko 
Hrvaško. Omenjeni sporazum je sporazum o meji (razmejitvi 
epikontinentalnega pasu med dvema državama), t.i. radicirana 
mednarodna pogodba, zato se zanj v skladu z mednarodnim 
pravom uporablja načelo uti possidetis, kar pomeni, da meja, 
določena sporazumno med državo predhodnico (SFRJ) in tretjo 
državo (Italijo), velja kot državna meja nove države (Slovenije, 
Hrvaške, Srbije in Črne gore) in tretje države (Italije), in sicer ne 
da bi posebej oz. izrecno nasledile sporazum o razmejitvi 
epikontinentalnega pasu. Razpad države na obstoj sporazumov 
o meji namreč nima vpliva (za razliko od drugih mednarodnih 
pogodb). 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

S predlaganimi spremembami Pomorskega zakonika bi se 
ustvarila notranjepravna podlaga za razglasitev morskih pasov, 
do katerih ima Republika Slovenija pravico v skladu z mednarodnim 
pravom. Takšna razglasitev bi utegnila postati formalno potrebna 
v okviru dogovorov sredozemskih in jadranskih držav o skupnih 
ukrepih za trajnostni razvoj, še zlasti pri razglašanju zaščitnih 
ribolovnih con in urejanju režima, ki bo v njih veljal. 

Tako bi odločitev o razglasitvi katerega koli morskega pasu v 
slovenskem delu Jadranskega morja Republika Slovenija sprejela 
v skladu z mednarodnim pravom, še posebej Konvencijo 
Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. Ob tem 
pa je treba posebej poudariti, da je za razglasitev kakršnekoli 
cone v Jadranskem morju v skladu z mednarodnim pravom 
(Konvencijo ZN o pomorskem mednarodnem pravu) predhodno 
potreben sporazum med vsemi zainteresiranimi državami. V 
skladu z mednarodnim pravom mora tako država pri razglasitvi 
izključne ekonomske cone upoštevati enake pravice in interese 
sosednjih držav, pri čemer ne sme poseči v morski prostor pod 
njihovo suverenostjo in jurisdikcijo. Pri razmejitvi izključnih 
ekonomskih con s sosednjimi državami je treba upoštevati tudi 
74. člen Konvencije ZN o pomorskem mednarodnem pravu, ki 
določa, da se izključna ekonomska cona med državami, katerih 
obale mejijo druga na drugo ali ležijo druga drugi nasproti, razmeji 
s sporazumom v skladu z mednarodnim pravom, da bi se dosegla 
pravična rešitev. Po določbah mednarodnega prava pa naj bi si 

države vsestransko prizadevale, da ne bi v prehodnem obdobju 
onemogočile ali otežile dokončne uveljavitve sporazumne rešitve. 

V dosedanjih aktivnostih, ki potekajo na mednarodnem prizorišču 
o temi možnih ukrepov za zaščito Sredozemlja in s tem tudi 
Jadrana, so predstavniki Republike Slovenije podpirali stališča 
Evropske komisije, različnih visokih predstavnikov Evropske unije 
kakor tudi trenutno predsedujoče Evropski uniji Italije, da je 
potrebno kakršnekoli aktivnosti in cone glede zaščite Sredozemlja 
in Jadranskega morja realizirati koordinirano in postopno v 
medsebojnem sporazumu in dogovarjanju vseh zainteresiranih 
držav. Takšna stališča so zapisana tudi v deklaraciji, ki je bila 
sprejeta na beneški ministrski konferenci o trajnostnem razvoju 
sredozemskega ribištva (Benetke, 25. in 26. november 2003). Z 
deklaracijo smo vse sredozemske države potrdile politično 
odločenost o poglobljenem sodelovanju na področju 
multilateralnega upravljanja z ribolovnimi viri ter o sodelovanju pri 
zatiranju nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. 
Deklaracija poudarja pomen Generalne komisije za ribištvo v 
Sredozemlju, v okviru katere bodo oblikovani predlogi rešitev, 
tudi glede pravil o ribolovnem naporu in tehničnih ukrepih. 

Poglavitni razlog za pričujoče predloge zakonskih sprememb 
najdemo v 10. točki deklaracije, s katero so sredozemske države 
izrazile skupno mnenje, da se lahko z oblikovanjem ribiških 
zaščitnih con prispeva k ohranjanju virov in nadzoru na področju 
ribištva in skupnemu boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu. Sredozemske države pa so se z 
deklaracijo tudi zavezale, da bodo pristopile k širši preučitvi 
možnosti in načinov za oblikovanje ribiških zaščitnih con, pri čemer 
se bo pri oblikovanju teh con uporabil usklajen in ustrezen 
regionalen pristop, ki bo temeljil na dialogu in sodelovanju vseh 
zainteresiranih držav. 

Iz gradiv za Beneško konferenco tudi izhaja, da je potrebno v 
primeru delimitacije zaščitnih ribiških con med državami, katerih 
obale si ležijo nasproti ali ležijo ena ob drugi, doseči sporazum 
med državami, da se doseže pravična definicija njihovih con. Ko 
gre za delimitacijo zaščitnih ribiških con, je treba upoštevati 
mednarodno pravo, še posebej ker posebne geografske okoliščine 
v Sredozemskem morju in še zlasti v Jadranskem morju zahtevajo 
sodelovanje in sporazumno ravnanje vseh zainteresiranih držav. 
K takšnemu sodelovanju pa napotuje tudi 123. člen Konvencije 
ZN o pomorskem mednarodnem pravu, ki pogodbenice, ki ležijo 
ob zaprtih ali polzaprtih morjih, poziva k sodelovanju pri 
uresničevanju svojih pravic in izpolnjevanju svojih dolžnosti. 

Ob razpravi in uskladitvi besedila ministrske deklaracije se je 
pokazalo, da so slovenska stališča v sozvočju s stališči Evropske 
komisije in sredozemskih držav. S sprejemom deklaracije na 
ministrski konferenci v Benetkah sta načelo in politika usklajenega 
in dogovornega reševanja ribiških in okoljskih vprašanj na ustrezni 
regionalni ravni, ki temeljita na dialogu in sodelovanju in ki ju 
zagovarja Slovenija, sprejeta tudi na ravni vseh sredozemskih 
držav. Slovenija bo upoštevala sprejeta stališča in načela 
multilateralnega, regionalnega in subregionalnega sodelovanja. 

Slovenija - in druge bodoče in sedanje države članice Evropske 
unije - glede vprašanj, povezanih z ribolovom in sklepanjem ter 
upravljanjem ribolovnih sporazumov, v nobenem primeru ne 
morejo delovati samostojno, temveč delujejo lahko samo v okviru 
Evropske skupnosti, na katero so (bodo prenesle) del izvajanja 
suverenih pravic, ki se tiče ribolova. Skupna politika na področju 
ribolova je ena od skupnih politik, med drugim pa to pomeni tudi, 
da države članice ne morejo same sklepati ribolovnih sporazumov 
s tretjimi državami, temveč to lahko stori le Skupnost v interesu 
vseh držav članic. Na praktični ravni te interese ščiti Evropska 
komisija, ki se po pooblastilu držav članic tudi pogaja o sklenitvi 
ribolovnih sporazumov s tretjimi državami. 
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Ribolovni sporazumi, ki so jih države pristopnice sklenile s tretjimi 
državami (tako tudi v prejšnjih širitvah), z dnem pristopa preidejo 
v upravljanje Skupnosti, vendar ostajajo pravice in obveznosti 
novih držav članic v prehodnem obdobju do sklenitve novih 
sporazumov nespremenjene. 

Do 1. maja 2004 morajo bodoče države članice, od sredozemskih 
držav so to Ciper, Malta in Slovenija, na področjih, ki jih urejajo 
ustanovne pogodbe ravnati v skladu z načelom dobre vere in se 
vzdržati dejanj, ki bila v nasprotju z nameni in ciljem ustanovnih 
pogodb. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Dopolnitve pomorskega zakonika ne prinašajo dodatnih finančnih 
obremenitev proračuna. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Belgija 

Belgija je 13. junija 1969 sprejela Akt o raziskovanju in izkoriščanju 
neživih bogastev v teritorialnem motju in epikontinentalnem pasu. 
Omenjeni akt opredeljuje pravice in obveznosti, ki jih ima Belgija v 
epikontinentalnem pasu ter definira pojem naravnih bogastev. 

Belgija je 22. aprila 1999 razglasila izključno ekonomsko cono z 
Aktom o izključni ekonomski coni Belgije v Severnem morju. V 
omenjenem aktu je opredeljena izključna ekonomska cona, pravni 
režim v izključni ekonomski coni, živa bogastva in ribolov, neživa 
bogastva, ureditev umetnih otokov, postrojev in naprav, 
znanstveno raziskovanje morja, zaščita morskega okolja ter 
kazenske določbe. Z omenjenim aktom se spreminja tudi Akt o 
ustanovitvi belgijske ribolovne cone ter vsebuje določbe o 
carinskem, imigracijskem, fiskalnem in zdravstvenem nadzoru, 
ki se razteza 12 morskih milj, merjeno od zunanje meje 
teritorialnega morja. 

Belgija je 20. januarja 1999 sprejela tudi Akt o zaščiti morskega 
okolja in morskega prostora pod belgijsko jurisdikcijo. 

Francija 

Francija je 16. julija 1976 sprejela zakon o ekonomski coni (izključni 
ekonomski coni) ob obalah Francije, Državni svet pa je bil 
pooblaščen za določitev začetka uporabe določb tega zakona 
(za razglasitev cone) na različnih obalah Francije. Tako je med 
drugim dne 11.2.1977 razglasil ekonomsko cono v Severnem 
morju, Rokavskem prelivu in Atlantiku, (od francosko-belgijske 
do francosko-španske meje). 

Francija je 16. aprila 2003 sprejela nov zakon, s katerim je bil 
dopolnjen zakon iz leta 1976 z določbami o vzpostavitvi ekološke 

cone, pri čemer je za njeno razglasitev ravno tako pristojen 
Državni svet. Dopolnitev zakona ne posega v določbe o izključni 
ekonomski coni. Prečiščeni zakon določa, da se zaradi 
mednarodnih odnosov z drugimi državami država lahko odloči 
samo za izvajanje ekološke zaščite morja (kontrola prometa na 
morju v smislu okoljevarstvene zaščite) in ne izvaja tudi drugih 
pravic, ki bi jih sicer imela iz naslova izključne ekonomske cone. 
Določa tudi, da mora takšno ekološko cono z dekretom posebej 
vzpostaviti državni svet. V skladu z zakonom se ekološka cona 
razteza 188 milj od zunanje meje francoskega teritorialnega morja 
oz. 200 milj od obale. 

Španija 

Španija je 20. februarja 1978 sprejela akt o ekonomski coni (izključni 
ekonomski coni), ki se uporablja le za atlantske obale Španije do 
meje s Francijo v širini 200 morskih milj, vlada pa je pooblaščena, 
da raztegne uporabo akta tudi na druge obale Španije. 

Vlada je to pooblastilo izkoristila s kraljevim dekretom 1.8.1997, s 
katerim je bila vzpostavljena ribiška zaščitna cona v 
Sredozemskem morju, na severu do meje s Francijo (dotlej je v 
Sredozemskem morju Španija izvajala svojo suvereno jurisdikcijo 
le v teritorialnem morju in zunanjem pasu). Razlogi, ki jih navaja 
Španija za razglasitev ribiške cone v Sredozemlju so znani: 
ogroženost živih morskih virov in ekološko varstvo morja, v aktu 
pa opozarjajo tudi na ladje držav, ki ne ležijo ob Sredozemlju, 
lovijo pa ribe takoj za 12 miljami od obale, in da se ukrepi EU ne 
uporabljajo za ladje drugih držav v oddaljenosti več kot 12 milj od 
temeljne črte. Hkrati pa je določeno, da dekret ne vpliva na ukrepe, 
ki jih je za zaščito in ohranitev virov sprejela EU. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št.26/01 in 21/02) se v 1. 
členu za besedo »suverenost« doda besedilo «, suverene 
pravice«. 

2. člen 

V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Republika Slovenija lahko izvršuje svoje suverene pravice, 
jurisdikcijo in nadzor nad morsko površino, morskim vodnim 
stebrom, morskim dnom in morskim podzemljem onkraj meja 
državne suverenosti v skladu z mednarodnim pravom.«. 
Dosedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek. 

3. člen 

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

K 1. členu 

S tem členom je določeno, da se v 1. člen Pomorskega zakonika 
doda besedna zveza "suverene pravice". Slovenija ima namreč v 
skladu z mednarodnim pravom suverenost nad notranjimi 
morskimi vodami in teritorialnim morjem, v ostalih morskih pasovih 
pa ima suverene pravice in jurisdikcijo. 

K 2. členu 

V 4. členu Pomorskega zakonika se doda nov odstavek, s katerim 
bo določeno, da lahko Slovenija izvršuje svoje suverene pravice, 
jurisdikcijo in nadzor v morskih območjih, ki ji pripadajo v skladu 
z notranjim in mednarodnim pravom, še zlasti s Konvencijo 
Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 
1982. Takšna morska območja so: 

- zunanji pas Republike Slovenije, ki bi obsegal morsko območje, 
ki leži ob teritorialnem morju Republike Slovenije do njegove zunanje 
meje, dopustne po mednarodnem pravu, oziroma do mejne črte, 
določene z mednarodno pogodbo; 

- izključna ekonomska cona Republike Slovenije, ki bi obsegala 
morsko območje zunaj teritorialnega morja in ob njem do zunanje 
meje, dopustne po mednarodnem pravu, oziroma do mejne črte, 
določene z mednarodno pogodbo. 

Izključna ekonomska cona je območje zunaj teritorialnega morja 
in ob njem, za katero velja poseben pravni režim. Ne sme se 
raztezati preko 200 morskih milj od temeljne črte, od katere se 
meri širina teritorialnega morja, torej 200 milj od obale. Obalna 
država do cone nima pravice ipso lacto, ampak jo mora izrecno 
razglasiti, pri čemer se mora dogovoriti z drugo obalno državo, 
če obale držav mejijo druga na drugo ali si ležijo nasproti. Obalna 
država ima v coni suverene pravice, ki se nanašajo na 
raziskovanje, izkoriščanje, ohranjanje in gospodarjenje z živimi 
in neživimi naravnimi bogastvi nad morskim dnom, na morskem 
dnu in pod njim, ter v določenem obsegu tudi jurisdikcijo (na 
primer postavitev in uporaba umetnih otokov, znanstveno 
raziskovanje itd). Tretje države imajo v coni še vedno pravice, kot 
veljajo na odprtem morju. To so svoboda plovbe, preleta, polaganja 
kablov in cevovodov; 

- v območju izključne ekonomske cone bi lahko Republika 
Slovenija v skladu z mednarodnim pravom razglasila območje 
ekološkega varstva, izključno ribolovno cono ali ribiško zaščitno 
cono. 

Za izključne ribolovne cone (exclusive fishing zone) velja isto kot 
za izključne ekonomske cone, s to razliko, da se suverene pravice 
obalne države nanašajo le na živa naravna bogastva. V najnovejši 
praksi pa se pojavljajo t.i. zaščitne ribiške cone (fisheries protec- 
tion zone, fishery conservation zone) in okoljevarstvene oziroma 
zaščitne ekološke cone. Za obe velja enak režim kot za izključne 
ribolovne cone, vendar pa je pri zaščitnih ribiških conah bolj 
poudarjen ekološki vidik gospodarjenja in ohranjanja živega 

naravnega bogastva, pri zaščitnih ekoloških conah pa poleg 
navedenega tudi ohranitev morskega okolja. 

Vse tri naštete cone doslej še niso urejene v večstranskih 
mednarodnih pogodbah, vendar so zlasti izključne ribolovne cone 
pogost pojav v praksi držav in so že postale del običajnega 
mednarodnega prava; 

- epikontinentalni pas Republike Slovenije, ki obsega morsko dno 
in podzemlje v podmorskih prostorih, ki se raztezajo zunaj njenega 
teritorialnega morja do meje, dopustne po mednarodnem pravu, 
oziroma do mejne črte, določene z mednarodno pogodbo. Meje 
epikontinetalnega pasu med Republiko Slovenijo in Italijansko 
republiko so določene s Sporazumom med Vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije o 
razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama, podpisanim v 
Rimu 8. januarja 1968, razmejitev z Republiko Hrvaško pa se 
določi s sporazumom na podlagi mednarodnega prava, da bi se 
dosegla pravična rešitev. 

Epikontinentalni pas je morsko dno in podzemlje v podmorskih 
prostorih, ki se raztezajo zunaj teritorialnega morja države prek 
celotnega naravnega podaljška njenega kopenskega območja 
do zunanjega roba kontinentalnega obrobja ali do oddaljenosti 
200 morskih milj, računajoč od temeljnih črt, od katerih se meri 
širina teritorialnega morja, kjer zunanji rob ne seže do te 
oddaljenosti. Pravica do tega pasu pripada vsaki obalni državi 
ipso facto in je neodvisna od dejanske ali fiktivne okupacije, hkrati 
pa tudi ni potrebno, da država epikontinentalni pas posebej razglasi. 
Obalna država izvršuje nad epikontinentalnim pasom suverene 
pravice zaradi njegovega raziskovanja in izkoriščanja njegovih 
naravnih bogastev, ima pa tudi pravico postavljati umetne otoke, 
nad katerimi ima izključno jurisdikcijo, vštevši jurisdikcijo glede 
carinskih, fiskalnih, zdravstvenih, varnostnih in imigracijskih 
predpisov. Pravice obalne države ne posegajo v pravni položaj 
voda nad tem pasom ali zračnega prostora nad temi vodami, 
ravno tako pa izvrševanje pravic obalne države v tem pasu ne 
sme omejevati ali povzročati neopravičenega vmešavanja v 
plovbo in druge pravice ali svoboščine drugih držav. 

Pri razglasitvi kakršnihkoli con Republika Slovenija podpira 
stališča Evropske komisije, da je sicer suverene pravice obalnih 
držav, da razglasijo takšne cone, potrebno izvajati na naslednji 
način: najprej se doseže dogovor o vprašanjih, kot so razmejitev, 
izkoriščanje naravnih virov, režim kontrole plovbe in podobno. 
Šele potem se lahko formalnopravno izvede razglasitev. Slednje 
načelo je eno izmed glavnih načel evropskega integracijskega 
procesa. To še posebej velja v po/zaprtem Jadranskem morju, 
kjer naj bi vse države upoštevale koordinirano in sporazumno 
zaščito Jadrana, kot jo priporoča EU. 

Slovenija spoštuje smernice Evropske unije, ki jih je ta pripravila 
za ministrsko konferenco v Benetkah; deluje v skladu z 
usmeritvami Komisije Evropske unije in se zavzema za ekološko 
in ribolovno varovanje Jadranskega morja na podlagi 
sporazumnega dogovarjanja ter v subregionalnem okviru. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

1. člen 

Ta zakonik ureja suverenost, jurisdikcijo in nadzor Republike 
Slovenije na morju, varnost plovbe po teritorialnem morju in 
notranjih morskih vodah, varstvo morja pred onesnaževanjem s 
plovil ter pravni režim pristanišč; stvarnopravna razmerja ter 
pogodbena in druga obligacijska razmerja, ki se nanašajo na 
plovila; vpis plovil, omejitve ladjarjeve odgovornosti, skupno 
havarijo, izvršbo in zavarovanje na plovilih in kolizijska pravila. 

4. člen 

Suverenost Republike Slovenije na morju se razteza prek njenega 
kopnega območja in njenih notranjih morskih voda na teritorialno 
morje Republike Slovenije, na zračni prostor nad njim, kakor tudi 
na morsko dno in podzemlje tega morja. 

Republika Slovenija skrbi za varstvo svojih notranjih morskih 
voda in teritorialnega morja pred onesnaženjem ter ohranja in 
pospešuje izboljšanje morskega okolja. 
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I KLOVNA TELES! 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH 

NAROČILIH (ZJN-1 A) 

- druga obravnava - EPA 833 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za,finance in muncturna politiko 

Številka:411-01/94-35/37 EPA 833-HI 
Ljubljana, 24.11 2003 

Na podlagi 42. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

javnih naročilih (ZJN-1 A) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko je na 53.nujni seji dne 
19.11. 2003 opravil drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnih naročilih, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije 
posredovala Vlada Republike Slovenije. 

Predlagatelj zakona v obrazložitvi besedila navaja, da je bila po prepričanju strokovne 
javnosti domnevna usklajenost zakona ZJN-1 z direktivami po eni strani preveč 
dosledna, ob tem pa so. posamezne direktive nekritično prevedene(in prenesene) v 
zakon, tako da veljajo v nekaterih določbah zakona celo strožja pravila, kot izhaja iz 
direktiv.Poleg tega je zakon v nekaterih delih nejasen in nedoločen, kar zmanjšuje 
njegovo uporabno vrednost. 
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[ IEL0VNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Iz navedenih razlogov se je v praksi že kmalu po uveljavitvi ZJN1 izkazalo, da nekatere 
določbe pomenijo pravno in dejansko oviro pri izvedbi postopka oddaje javnega 
naročila in se je relativno kmalu pokazala potreba po spremembah zakona.Ob tem velja 
navesti, da nekateri postopki podnormirani, hkrati pa zakon vsebuje pojme, ki jih 
notranje pravo ne pozna.V prvi vrsti pa je bilo potrebno pristopiti k spremembam in 
dopolnitvam ZJN-1 zaradi ugotovitev pristojnih evropskih institucij o delni 
neusklajenosti ZJN-1 z direktivami. 

Predloženi predlog sprememb in dopolnitve velja glede ciljev, ki jih zasleduje, strniti v 
tri temeljne sklope : uskladitev ZJN -1 z pravnim redom Evropskih skupnost, odprava 
administrativnih ovir in racionalizacija postopkov z umestitvujo sistema elektronskega 
naročanja in uvedbo možnosti centralizacije javnega naročanja. 

V oceni finančnih posledic predlagatelj ugotavlja, da bodo predvidene spremembe 
prispevale k odpravi nedorečenosti in nejasnosti sedanje zakonske ureditve. Ker 
zakonski predlog ne posega v temeljna načela sistema ZJN, postavljena z uveljavitvijo 
ZJN v letu 2000, se novih institutov v postopkih oddaje javnih naročil ne uvaja. 
Spremembe naj bi pripomogle le k večji učinkovitosti javnega naročanja. Iz navedenih 
razlogov, povečanja potrebnih sredstev za izvajanje zakona ni pričakovati in s tega 
vidika, zakon ne prinaša povečanja obremenitev proračuna. 

Ob navedem osnovnem izhodišču, poglavitne rešitve zakona dopolnjujejo osnovno 
besedilo bodisi v smislu preciziranja ali uveljavljanja določb glede: 
-izjem pri oddaji javnih naročil za katere se zakon ne uporablja; definicije pojmov, 
nove definicije naročnika in temeljnjih načel (1. -4.člen); 
-varstva podatkov, dokumentiranja in evidentiranja postopka (5. člen); 
-upoštevanja ustavnih pravic (jezik) pripadnikov italijanske in madžarske skupnosti 
(6. člen); 
-protikorupcijskega določila (7., 14. ,42. člen); 
-pogojev za začetek postopka in glede postopkov naročanja; (8. —12. člen), 
vsebine razpisne dokumentacije; dostopa do razpisne dokumentacije, določitev 
vrednosti naročila (13.-20. člen); 
-splošnih pravil glede določitve tehničnih elementov javnega naročanja (21 -27. člen), 
pogojev za udeležbo (28.-37.člen); in meril za izbiro najugodnejše ponudbe (38.-40. 
ČL); 
-rokov v postopkih oddaje javnih naročil (41 .-52.člen); objave javnega naročila (54,- 
59.člen) .odpiranja ponudb (60. člen); oddaje naročila (61.-64.); 
-elektronske dražbe (65.člen); naročanja blaga (66.-68. člen); naročanja gradenj 
(69.-73.člen); in naročanja storitev (74.-79.člen) 
-oddaje naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem 
področju (80.-96.člen;-oddaje naročil male vrednosti (97.-99.člen); 
-vodenja statistike (100.,101.člen); Urada za javna naročila (102. člen); ničnosti 
pogodb (103. člen); kazenskih določb (104. člen); in posledično prehodnih in končnih 
določb (105.-108). 
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{ IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Odbor je obravnavo zakonskega predloga začel že na 38. seji, dne 1.7.2003, ker je bil 
predloženi zakon uvrščen na terminski plan državnega zbora za mesec julij. Zaradi 
številnih pripomb Zakonodajno pravne službe in velikega števila vloženih amandmajev 
pa je bilo na začetku obravnave na odboru sklenjeno, da v skladu s 74. členom 
poslovnika Državnega zbora razpravo in odločanje o obravnavanem predlogu, preloži 
na eno izmed prihodnjih sej.Sočasno je bil na podlagi 46. člena poslovnika izglasovan 
sklep, da se o predloženem zakonu opravi javna predstavitev mnenj. 

Izvedena javna predstavitev mnenj, v organizaciji Odbora za finance in monetarno 
politiko z dne 23.10.2003, naj bi v smislu konstruktivnejših rešitev prispevala k 
vsebinsko kvalitetnejši obravnavi zakonskega predloga. Posamezni razpravljalci, tako 
iz poslanskih, kot iz vrst zainteresirane javnosti to so predstavniki Državne revizijske 
komisije in Urada za javna naročila, so prispevali k osvetlitvi celotne problematike 
javnega naročanja v slovenskem prostoru. 

Nadaljnja obravnava je bila začeta na 42.seji dne 6.11.2003 in izvedena 53. nujni seji 
odbora. 

Kot dodatno gradivo je odbor prejel: 

-mnenje vlade Republike Slovenije o vloženih amandmajih z dne 6.11.2003, 
-pripombe k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih 
naročilih z dne 17.11.2003, ki jih je posredoval Zavod invalidskih podjetij 
Slovenije, 
-pregled amandmajev z vključenimi predlogi za dopolnitev zakonskega predloga na 
podlagi mnenja ZPSDZ. 

Na seji odbora so bili prisotni predstavniki Ministrstva za finance, Urada za javna 
naročila in predstavnici Zakonodajno pravne službe državnega zbora. 

Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora (v nadaljevanju ZPSDZ) v okviru 
načelnih ugotovitev navaja, da bi spričo tega, ker predlog zakona posega v pretežni del 
členov veljavnega zakona, priprava novega besedila lahko odpravila določene 
nejasnosti in prispevala k večji preglednosti zakona, česar predlagane spremembe ne 
zagotavljajo. Rešitev o uvedbi enotnega informacijskega portala, (kot adekvatno 
nadomestitev objave javnega razpisa v Uradnem listu), bi kazalo ponovno proučiti tudi 
z vidika spoštovanja načela enakosti in varstva konkurence. Splošno opozorilo je v 
nadaljevanju namenjeno še nedefiniranemu statusu Urada za javna naročila pri 
katerem naj bi se vzpostavil Informacijski portal, predvsem v povezavi z načrtovano 
reformo javne uprave, s katero naj bi se določene službe (med njimi tudi Urad za 

Javnanaročila), ukinile.V nadaljevanju je vrsta konkretnih pripomb ZPSDZ namenjena 
2., 3.,10., 11., 13., 14., 17., 18., 19., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 
39., 42., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 57., 58., 63., 65., 69., 73., 74., 78., 79., 84., 86., 
87., 90., 96., 102., 104., 105. in k 106. členu zakonskega predloga. 

7. december 2003 11 poročevalec, št. 106 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Poslanski skupini NSi in SDS sta dne 26.6.2003 vložili amandmaje, oziroma po več 
amandmajev k 4., 6., 9., 10., 11., 12., 13.,14., 15., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 29., 
30., 35., 37., 38., 43., 44., 45., 46., 48., 49., 50., 53., 54., 57., 61., 62., 64. in k 98.členu 
zakonskega predloga. 

Poslanska skupina SNi je dne 6.11.2003 umaknila sopredlagateljstvo drugega 
amandmaja k 11. členu zakonskega predloga. 

Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije(SMS), je dne 26.6.2003 vložila 
amandmaje k 2A (2. člen) in k 75. členu zakonskega predloga. 

Poslanec mag. Blaž Kavčič je dne 3.11.2003 vložil dopolnila k 2., 3 4., 10., 11., 
13., 18., 21., 23., 24., 25., 29., 30., 54., 57., 63., 64., 67., 69., 81., 82., 83., 91., 102. 
in za 107.a člen zakonskega predloga. 

Vlada Republike Slovenije je v svojem mnenju podprla amandmaje poslanca 
mag.Blaža Kavčiča in amandmaje poslanskih skupin NSi in SDS k 10.,18., 21.,30. in 
k 64. členu zakonskega predloga.Ostali amandmaji navedenih predlagateljev, niso 
bili podprti. 

V okviru druge obravnave je odbor za finance in monetarno politiko v skladu s 126. 
in 131. členom poslovnika državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o 
posameznih amandmajih. Ob tem je odbor sklenil, da po končanem glasovanju o 
amandmajih v skladu s tretjo alineo 128. člena poslovnika DZ, glasuje o vseh členih 
skupaj. 

Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika državnega zbora 
obravnaval vse vložene amandmaje in: 

- je sprejel amandmaje poslanca mag. Blaža Kavčiča k 3., 4., 10., 11., 13., 
18., 25., 29., 54., 57., 63., 67., 81., 82., 83., 91.,102 in za 107.a člen in 
amandmaje poslanskih skupin SDS in SNi k 15., 21., 23., 30., 53. in k 64. č 
lenu. 

- ni sprejel amandmaja poslanca mag. Blaža Kavčiča k 2. členu, amandmajev 
PS SDS in SNi k 4., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 22., 35., 37., 43., 
44., 45., 46., 48., 49., 50., 53., 57., 61., 62., 64,(drugega amandmaja) in k 98. 
členu in amandmajev SMS k 2 in k 75. členu. 

Odbor ie sprejel še svoje amandmaje in amandmaje k amandmajem na podlagi 
opozoril iz mnenja ZPSDZ ter s povzetjem posameznih amandmajev mag. Blaža 
Kavčiča ali PS SDS in NSi in sicer k 2., 10., 14.,15.,17., 18., 19., 24., 25., 28., 29., 
30., 34., 36., 38., 43., 46., 48., 52., 53., 54., 58., 63., 67., 69., 73., 78., 83., 86., 102., 
104., 105., za nov naslov poglavja (prehodne in končne določbe), 106., 107. in 
za107.b, 107c in 107.d člen, kot so razvidni iz nadaljevanja poročila. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Zaradi sprejetih amandmajev je postalo brezpredmetno glasovanje o 
-posameznih amandmajih PS SDS k 10..(drugi amandma),18., 24., 29., 38., 53. in k 

54. členu, 
- amandmajih poslanca mag. Blaža Kavčiča k 21., 23., 24., 30., 64. in k 69. členu in 
o amandmaju odbora k 18. členu. 

Ob obravnavi posameznih členov je potekala razprava, v kateri so sodelovali 
predlagatelji amandmajev, oziroma njihovi predstavniki, predstavnici predlagatelja 
zakona, predstavnica ZPSDZ in člani odbora. 

Bistveni poudarki izvedene razprave so bili v naslednjem : 

Ob amandmaju k 2. členu (definicija naročnika po tem zakonu), je predlagatelj, 
poslanec mag. Blaž Kavčič v obrazložitvi poudaril, da gre zgolj za skrčeneje nabora 
(preciziranje) glede dejavnosti na tista javna podjetja, ki jih opredeljuje 38. direktiva. 

Po mnenju razpravljalcev pa posredovana dopolnitev s tem, ko se del javnega 
sektorja v besedilu zakona izloča, zmanjšuje preglednost in možnost nadzora, zlasti 
pa postavlja vprašanje ali so ključne institucije (Urad za javna naročila, Državna 
revizijska komisija, Računsko sodišče) sploh potrebne, za naš prostor ni primerna. 
Zakonski predlog ima po izraženem mnenju namreč vgrajenih že vrsto izjem (bodisi 
omejitev ali širitev), ki navajajo na določene poslovne interese v smislu izražene 
netransparentnosti postopkov javnega naročanja. 

Predstavnica Vlade je ob tem navedla, da je ob eksplicitnem upoštevanju določila 
38. direktive glede (ne)širitve kroga naročnikov, predlagani popravek umesten. V 
kolikšni meri pa naj se širi sistem, oziroma seznam naročnikov (nad tistim, kar velja 
za običajno v Evropskem prostoru), pa je še odprto vprašanje. Dosedanja praksa 
sicer izkazuje, da širitev ne vodi do izboljšanja v celotnem sistemu,vendar nakazana 
problematika ne sodi v materijo obravnavanega 2. člena. Poglavitno vprašanje pri 
slednjem je, ali so javna podjetja v celoti zajeta. 

Predstavnica ZPS DZ je ob tem opozorila, da pisno mnenje, poleg opozorila, da je 
določene termine potrebno uskladiti z zakonom o gospodarskih družbah, opozarja 
na uporabljen termin združenja, ki ga predlagatelj uvršča med naročnike in ga naš 
pravni sistem dejansko ne pozna. 

Po danem pojasnilu predstavnice Vlade, gre pri uporabljenem pojmu za združitev 
večih subjektov, ki so v določilu predhodno navedeni. Konkretno so to npr. javni 
zavodi na področju sociale, ki se združujejo v združenje centrov za socialno delo, 
javni zavodi na področju zdravstva, združeni v skupnost zdravstvenih zavodov ipd. 
S tem so po mnenju predlagatelja zajete tiste asociacije, preko katerih bi se sicer 
lahko izognili javnemu naročanju. Poleg tega je pojem združenja uporabljen tudi kot 
generični pojem, ki se uporablja bodisi kot združenje, bodisi kot skupnosti. Tako tudi 
občine po novem zakonu o lokalni samoupravi uvajajo skupnosti in združenja. 
Ravno zanje pa je zelo pomembno, da se bo preko skupnosti, oziroma združenja 
občin lahko izvajala posamezna javna funkcija in na ta način omogočila vključitev 
kot naročnik po tem zakonu. V osnovnem besedilu so na opisani način vključena 
vsa javna podjetja, ki imajo navedeni status. 
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Na podlagi izraženih mnenj predstavnika predlagateljev amandmaja k 2. členu 
(SMS), bi moral biti seznam naročnikov javen, to je objavljen in ustrezno arhiviran. 

Ker pa je seznam naročnikov sestavljen iz seznamov na podlagi določil zakona o 
javnih financah, je objavljen v Uradnem listu in se na navedeni podlagi ažurno vodi 
poseben register, je po oceni predstavnice Vlade zadosten razlog na strani 
predlagatelja, da ni potrebno celotnega seznama ponovno objavljati v Uradnem 
listu. 

Podpora amandmaju za črtanje 19. in 20 točke 3. člena (ki opredeljuje pomen v 
zakonu uporabljenih pojmov), v predlogu poslanca mag.Blaža Kavčiča, je po 
obrazložitvi predstavnice Vlade umestna iz razloga, ker je uporabljena definicija 
primerne odnosno sprejemljive ponudbe v navedeni določbi ob konkretnem 
odločanju, katera je tista stopnja, ko lahko ponudbo označimo za nepravilno,oziroma 
neprimerno, vnašala precejšnje nejasnosti. Iz tega razloga predlagatelj zakona 
podpira črtanje rigidne določbe, ki poleg navedenega ni bila skladna s tem, kar 
opisno določajo direktive. 

Glede amandmaja poslanca mag. Blaža Kavčiča, sprejetega ob obravnavi 4. člena 
(op. - kije nomotehnično nedorečen in nadomešča besedilo Urad za javna naročila z 
besedilom Ministrstvo za finance v celotnem besedilu zakona), je predstavnica 
ZPSDZ opozorila, da je vložen v zakonodajni postopek zakon o prenosu nalog 
nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM), s katerimi se predlaga rešitev 
statusa, med njimi tudi Urada za javna naročila. Predloženo dopolnilo namreč ne 
posega v ureditev glede prenosa sredstev, niti v status zaposlenih na Uradu, pač pa 
prinaša zgolj spremembo naziva. 

S tem se vprašanje glede pristojnosti za izvajanje nalog dosedanjega Urada za javna 
naročila, ob spremembi 4. člena sicer odpira, vendar pa bo ureditev tega vprašanja 
potrebno prepustiti krovnemu zakonu ZPNNVSM - EPA 1001-111, ki je istočasno v 
državnozborski proceduri. 

V nadaljevanju je bil v razpravi naveden 11. člen (ki s spremembo 20. člena 
osnovnega zakona opredeljuje oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji 
brez in po predhodni objavi), kot eden izmed ključnih členov, ki nejasno definira 
spremembe v razpisni dokumentaciji. S tem se po izraženem mnenju dopušča 
možnost netransparentne oddaje del, še posebej, če to povežemo s 57. členom, ki 
naročniku dopušča možnost, da ne objavi izida, oziroma izbora javnega naročila. 
Glede na to, da je govora o javnih naročilih, je obvezno, da vgrajeni postopki 
potekajo javno in transparentno, predvsem pa v smislu zagotavljanja konkurence. 
Po mneju razpravljalca, se zlasti s črtanji določenih pojmov po eni strani izgubljajo 
merila za jasno definicijo, po drugi strani pa besedilo vsebuje nedefinirane termine, 
kot je primeroma naveden termin v 11. členu, da se dokumentacija "bistveno" ne 
spremeni, kar odpira različne razlage. Razdelanost in preciznost posameznih 
pojmovnih terminov, ne nazadnje zahtevajo postopki bodisi pred revizijsko komisijo, 
računskim in ostalimi sodišči, sicer ostaja zgolj interpretacija, ki po nepotrebnem 
podaljšuje postopke. 
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Ob tem je predstavnica predlagatelja pojasnila, da pojem bistvene oziroma 
nebistvene spremembe, v dosedanji praksi ni predstavljal posebnih težav. Predvsem 
je bistvena ali nebistvena sprememba vedno tista, ki mora slediti nadaljevanju 
postopka do izvedbe javnega naročila. Primeroma je navedla, da je logično 
nadaljevanje pri prehodu iz odprtega postopka, da so bili izpolnjeni pogoji za prehod 
v postopek s pogajanji. Potrebno je spremeniti razne roke za oddajo ponudb, 
podaljšati roke za garancije in podobno. Našteto sodi med nebistvene spremembe, ki 
prispevajo, da je razpisna dokumentacija ustrezna za nadaljevanje postopka. 
Bistvene spremembe pa je potrebno pretehtati od primera do primera, kar potrjujeo 
tudi odločbe evropskega sodišča.Tovrstne spremembe pomenijo poseg v tehnično 
specifikacijo, zato je vedno znova potrebno ugotavljati vsebino spremembe glede na 
predmet naročanja v smislu posledice in vzroka na podlagi katerega prehajamo iz 
odprtega ali omejenega postopka v postopek s pogajanji; ob tem pretehta ugotov 
itev, da bo zaradi neuspelega postopka potrebno ponoviti postopek, z namenom 
pridobitve najširšega možnega nabora ponudnikov. 

Po mnenju razpravljalca je besedilo 15. člena zakonskega predloga (ki posega v 25. 
člen in dopolnjuje ureditev sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacije), 
nejasno. Predstavnica Vlade je ob tem opozorila, da navedeno besedilo sledi tako 
direktivi, kot obstoječi praksi.V bistvu gre zato, da mora sam ponudnik ugotoviti in 
pravočasno reagirati na morebitne nejasnosti s tem, da ima naročnik zadosti časa, 
da mu pravočasno pošlje popravek, sočasno pa mora obvestiti vse ostale 
ponudnike, ki so zainteresirani za to naročilo, da pravočasno prejmejo popravke, 
spremembe in morebitne dopolnitve, s tem da še vedno ostane čas in se ohrani 
prvotno določen rok za oddajo ponudbe. 

Glede predloženega skrajšanja rokov v predlogu amandmaja PS SDS in SNi pa je 
bilo izraženo mnenje, da so roki domena ponudnikov, zato ni nobenega razloga, da 
ne bi postavljenih rokov malenkostno skrajšali. Na ta način bi odprli možnost, da 
ponudniki eventuelno pripravijo boljše ponudbe in s tem v bistvu pomagali 
naročniku, da doseže tisto, kar je z javnim naročilom želel. Ob tem je bilo 
opozorjeno, da v predloženi dikcij? ostaja odprto še vprašanje komunikacij z drugimi 
ponudniki, ki je v osnovnem tekstu sicer prisotna. V navedenem smislu je odbor z 
amandmajem k amandmaju PS SDS in NSi, dopolnilo k 15.členu sprejel. 

Ob amandmaju k f9.členu (ki se nanaša na 28. člen osnovnega zakona), je 
predstavnica Vlade opozorila, da navedeni člen implementira del direktiv, ki 
določajo pravila o ocenjeni vrednosti naročila storitev. Evidentna je identiteta določb 
v direktivah, ko gre za gradnje, blago in storitve v primeru da je naročnik posredni ali 
neposredni proračunski uporabnik. Kadar pa gre za naročnika, ki opravlja dejavnost 
na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, pa so 
pravila nekoliko drugačna, zato je nova tehnična razporeditev, kot jo je predložila 
ZPSDZ in jo je odbor povzel v svojem amandmaju, umestna. 
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Ob nesprejetem amandmaju obeh poslanskih skupin k 22. členu (uporaba tehničnih 
specifikacij), je predstavnik predlagatelja amandmajev SDS in NSi poudaril, da 
dopolnilo predvideva črtanje dela določbe, ki po oceni pušča veliko manevrskega 
prostora ; vendar gre po danem pojasnilu predstavnice predlagatelja za izjemo, ki se 
dopušča samo v primerih, kjer dejansko ni mogoče uporabiti, oziroma ni zadostnih 
tehničnih specifikacij ali standardov, ki bi dopuščali splošne navedbe. 

V nadaljevanju je predstavnik predlagateljev amandmajev PS SDS in NSi glede 
dopolnitve k 29. členu (ki posega v 42. člen - statusni pogoji za priznanje 
sposobnosti),poudaril, da je potrebno popraviti preohlapno dikcijo.Slednjo pa po 
mnenju članov odbora v zadostni meri odpravlja predlog amandmaja odbora, ki 
določilo 42. člena spreminja ; ob tem dosledno upošteva direktivo v primeru, ko le-ta 
bodisi zahteva, bodisi dopušča da se ponudnika v primeru, da ne izpolnjuje pogojev, 
izloči. 

Ob 35. (predvidena sprememba 46. člena), je bilo v zvezi s predlogom dopolnitve 
PS NSi in SDS (da naročnik lahko dopusti izvedbo javnega naročila s podizvajalci, 
če je taka izvedba glede na naravo razpisanega posla primerna in predpiše pogoje 
za izvedbo posla s podizvajalci) med drugim navedeno, da je dopolnitev predlagana 
s praktičnega aspekta. S strani predstavnice predlagatelja zakona je bilo 
pojasnjeno, da je na podlagi utečene prakse v primeru, če je podizvajalec ali več 
renomiranih podizvajalcev nosilec pretežnega dela izvedba javnega naročila, takšno 
ravnanje potrebno v zavarovanje naročnika. Enako je na podlagi mednarodne 
prakse v posameznih primerih, kot so npr. kompleksni inženiring posli železnice v 
primeru gradnje odseka, dopuščeno in zelo smiselno, da naročnik zahteva 
nominiranega podizvajalca npr. za del signalno varnostnih naprav ali del 
telekomunikacijske opreme. Možnost v zakonu je iz tega razloga po dani oceni, 
konsistentna.Le izvajalec, ki ima v svoji mreži še podizvajalce, lahko nosi absolutno 
odgovornost za izvedbo posla do naročnika. 

Glede amandmaja k 37. členu (PS SDS in SNi) za črtanje drugega odstavka novega 
48. člena, je bila podana obrazložitev, da je poseg potreben zaradi nejasnih 
kriterijev za presojo izločitve izbire kandidatov v okviru predvidenega omejenega 
postopka in s tem dane možnosti subjektivne izbire. 

Po razlagi predstavnice Vlade je določilo, ki omogoča omejitev na najmanjše 
oziroma največje število kandidatov zlasti z vidika vodenja postopkov, racionalno. 

Člen s tem omogoča izbor ponudnikov, s katerimi se v drugi fazi omejenega 
postopka nadaljuje delo, oziroma pogajanja o sklenitvi posla. Upoštevano je dejstvo, 
da je izvedba druge faze z velikim številom ponudnikov otežkočena, kar je razlog za 
dano možnost omejitve kandidatov na manjše število. 
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Predstavnica Vlade je glede sistema objavljanja obvestila o oddaji naročila (57. člen) 
poudarila, da predlagatelj uvaja Informacijski portal, ki v celoti nadomešča objave v 
Uradnem listu. Gre za s sistemskega vidika sodobno in hitrejšo varianto, ki je poleg 
tega cenovno ugodnejša, zlasti pa dostopnejša vsem ponudnikom. V primerjavi s 
tem bi objava v Uradnem listu pomenila odstop od zastavljenega koncepta.Ob tem je 
bilo pojasnjeno, da se drugi odstavek nanaša samo na izjemo, ki jo določa 19. člen 
in s tem obsega primere, ko se sklepajo pogodbe na podlagi okvirnih pogodb v 
konkretnem primeru (že) priznane sposobnosti in v pogostih časovnih razponih. 
Stroški bi bili v teh primerih, ko gre za vrednosti pod evropskim pragom preveliki in 
neracionalni. Na podlagi dane razlage, odbor amandmajev obeh poslanskih skupin 
k temu členu, ni podprl. 

Razprava je v zaključku posegla še v 94. člen oz. 75. člen novele, ki med taksativno 
naštetimi storitvami za katere se zakon ne uporablja, opredeljuje tudi storitve s 
področja nakupa, razvoja produkcije in koprodukcije radijskega in televizijskega 
programa in časa za oddajanje programa. Po mnenju predstavnika predlagateljev 
amandmaja SMS, so s tem, ko čas oz. prostor v drugih medijih (tisk) med navedene 
storitve ni vključen, le-te postavlja v neenakopravni položaj.Odbor je pri odločitvi 
sledil mnenju Vlade, ki amandmaja ni podprla. 

Odbor je na podlagi prejetega mnenja ZPS, ter na podlagi stališč iz razprave na seji 
odbora, na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika državnega zbora , 
oblikoval in sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 2. členu 

V drugem odstavku novega 2.a člena se beseda »zagotavljanja« nadomesti z 
besedo "zadovoljevanja". 

Obrazložitev : Država pravne osebe zasebnega prava ustanavlja zaradi 
zadovoljevanja potreb v javnem interesu. Gre za redakcijsko spremembo. 

K 10. členu 

1.V spremenjenem drugem odstavku 19. člena se črta beseda "tudi" 

Obrazložitev : gre za redakcijski popravek 
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2.Amandma k amandmaju poslanca mag. Blaža Kavčiča 

V tretjem odstavku amandmaja, se črta zadnji stavek. 

Obrazložitev:dopolnitev sledi mnenju ZPSDZ 

K 14. členu 

Na koncu drugega odstavka se doda naslednje besedilo: 

"V prvem odstavku se pred četrtim stavkom doda nov stavek, ki se glasi : " 
Naročnik lahko razpisno dokumentacijo objavi na spletnih straneh."" 

Četrti odstavek se črta. 

Obrazložitev: Gre za redakcijski popravek. Črtano je besedilo (ali pa jo 
zainteresiranemu ponudniku pošlje po elektronski pošti), ki se je ponavljalo, 
preostali del besedila pa se pravilno umešča v prvi odstavek 24. člena. 

K 15. členu 

Amandma k amandmaju PS SDS in NSi 

Na koncu besedila amandmaja se doda stavek: "Naročnik mora posredovati 
obvestilo tudi vsem, ki so prejeli razpisno dokumentacijo." 

Obrazložitev : amandma k amandmaju rešuje v predloženi dikciji amandmaja 
odprto vprašanje ustreznih komunikacij z drugimi ponudniki, ki je v ostalih 
določilih sicer prisotna. 

K 17. členu 

Druga alinea drugega odstavka 27. člena se spremeni tako, da se glasi:»- 
pogodbena vrednost zadnjega javnega naročila in na tej podlagi ocenjena skupna 
vrednost za naslednjih 12 mesecev ali za daljše obdobje, če se sklepa pogodba 
za daljše obdobje.« 

Obrazložitev:amandma je redakcijske narave zaradi pravilne navezave na 
napovedni stavek. 

K 18. členu 

Amandma k amandmaju poslanca mag.Blaža Kavčiča 

V prvem odstavku amandmaja se beseda »se« nadomesti z besedo »naročnik«, 
beseda » naročnik« pa se v nadaljnjem besedilu črta. 
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Obrazložitev: sledi pripombi 2PSDZ 

K 19. členu 

Črta se drugi odstavek. 

V tretjem odstavku se beseda »drugi« nadomesti s »tretji«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »V dosedanjem tretjem odstavku, ki 
postane četrti odstavek se za besedo »Naročnik« doda besedilo », ki opravlja 
dejavnost na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.«. 

Obrazložitev:upoštevana je pripomba zakonodajno pravne službe Državnega zbora, da 
je potrebna navezava na splošno določbo o določanju ocenjene vrednosti. 

K 24. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi. 

»V prvem odstavku 35. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
»1. če standardi, evropska tehnična soglasja ali splošne tehnične specifikacije oziroma 
projektna dokumentacija ne vsebujejo nobenega določila, ki bi nakazovala na 
ocenjevanje skladnosti, ali če ni tehničnih sredstev za zadovoljivo ugotavljanje 
skladnosti izdelka ali storitve s temi standardi, evropskimi tehničnimi soglasji ali 
splošnimi tehničnimi specifikacijami oziroma projektno dokumentacijo,«.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»V prvem odstavku 35. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi: 
»3. če bi uporaba standardov, evropskih tehničnih soglasij ali splošnih tehničnih 
specifikacij zahtevala, da naročnik opravi nabavo blaga, ki bi bilo nezdružljivo z že 
obstoječo opremo ali bi imela nabava blaga za posledico nesorazmerne stroške ali 
bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave,«.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 

»V prvem odstavku 35. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi: 

»4. če je obravnavno javno naročilo inovativne narave, zaradi česar uporaba obstoječih 
evropskih standardov, evropskih tehničnih soglasij ali splošnih tehničnih specifikacij ne 
bi bila primerna.«.« 

Obrazložitev: 
besedilo vseh direktiv zahteva, da se, zaradi odstranitve tehničnih ovir na skupnem 
trgu, upoštevajo evropska tehnična soglasja, kar je bilo treba v navedenih točkah 
posebej navesti. Amandma podpira tudi Državna revizijska komisija. 
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K 25. členu 

Amandma k amandmaju poslanca mag.Blaža Kavčiča 

V amandmaju se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 

»Člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:«« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem poslanca Kavčiča se spreminja 25. člen predloga zakona in posledično 
celotno besedilo veljavnega 36. člena, kar je bilo potrebno tudi ustrezno zapisati. 

K 28. členu 

V celotnem besedilu se beseda »poglavje« nadomesti z besedo »podpoglavje« v 
ustreznem sklonu. 

V spremenjenem 41. členu se za besedo »mora« doda beseda »že«. 

Obrazložitev:amandma je redakcijske narave. Zaradi večje jasnosti besedila o tem, da 
morajo ponudniki izpolnjevati pogoje ves čas od oddaje ponudbe dalje, se dodaja 
beseda »že«. 

K 29. členu 

42. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»42. člen 

(pogoji za priznanje sposobnosti) 

(1 JPonudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
1 .da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, 
2.da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, 
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, 
3.da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s 
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. 

(2)Za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka je ponudnik dolžan ponudbi priložiti 
naslednje dokaze: 
1 .iz 1. točke prejšnjega odstavka - izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, 
2.iz 2. točke prejšnjega odstavka - izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne 
evidence, 
3.iz 3. točke prejšnjega odstavka - potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da 
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. 
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(3)Naročnik mora izločiti iz postopka izbire ponudnika v primerih, če ne predloži 
dokazov za izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, kot 
tudi v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem 
imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z 
namenom, da bi tako vplival na vsebino dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe 
pred, med ali po izbiri ponudnika. Šteje se, da je sum je utemeljen, če ga lahko 
naročnik podkrepi z listinami oziroma izjavami oseb. 

(4)Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena lahko naročnik zahteva, da mora 
ponudnik izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 
1. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali 

likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje 
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava; ali če je 
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s 
predpisi države v kateri ima sedež, 

2. da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; 
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste 
dajatve, ki bi jih moral poravnati, 

3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe 
že izbrisane, 

4. da je član organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega 
naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih 
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, 

5. druge pogoje potrebne za izvedbo javnega naročila, 
6. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju, 

ki je povezano s poslovanjem naročnika 

(5)Za izpolnjevanje pogojev iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka mora ponudnik 
priložiti naslednje dokaze: 
1. iz 1. točke prejšnjega odstavka - izpisek iz sodne ali druge enakovredne 

evidence, 
2. iz 2. točke prejšnjega odstavka - potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni 

organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, 
3. iz 3. točke prejšnjega odstavka - potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, 

da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, 
4. iz 4. točke prejšnjega odstavka - potrdilo organizacije ali združenja, v katerem 

je članstvo obvezno 
5. iz 5. točke prejšnjega odstavka - listine, potrdila, izjave in druge dokaze, ki na 

primeren način dokazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev. 

(6) Naročnik sme izločiti iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži dokazov za 
izpolnjevanje pogojev iz četrtega odstavka tega člena ali če je dal zavajajoče podatke 
glede izpolnjevanja pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji.« 

Obrazložitev: 
čeprav interpretacija glede izvajanja zakona in določanja pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati ponudnik, da sodeluje v postopku oddaje javnega naročila v stroki ni 
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sporna, je zaradi popolne jasnosti potrebno navesti, da gre za izpolnjevanje pogojev, 
ki jih določa zakon in na podlagi zakona naročnik. 

K 30. členu 

V zadnjem stavku prvega odstavka 42. c člena se beseda »ugotovi« nadomesti z 
besedo »sumi«. 

Obrazložitev: Ugotovitev je končna posledica ugotavljanja dejstev, ki jih začne izvajati 
zbornica na podlagi suma. 

k 34. členu 

V naslovu 45. člena se črta beseda »izbranega«. 

Obrazložitev: amandma upošteva pripombo zakonodajno pravne službe Državnega 
zbora, da gre za postopek in ne že za zaključek izbora. 

K 36. členu 

V prvem odstavku 47. člena se beseda »ponudnikov« nadomesti z besedo 
»izvajalcev«. 

V drugem odstavku se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti« in številka v 
oklepaju »3« zamenja s številko »4«, beseda »ponudnika« se nadomesti z besedo 
»izvajalca«, beseda »ponudnike« pa z besedo »izvajalce«. 

Obrazložitev:pojem izvajalec je širši od pojma ponudnika, ker izvajalci, dokler ne oddajo 
ponudbe, še niso ponudniki.Sprememba številke je redakcijska. 

K 38. členu 

Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"49. člen se črta." 

Obrazložitev: amandma je povezan z amandmajem odbora k 29. členu. 

K 43. členu 

Prvi stavek prvega odstavka 55. a člena se spremeni tako, da se glasi:»Ne glede na 
določbo prejšnjega člena lahko ponudnik predloži ponudbo v elektronski obliki.« 

Obrazložitev:gre za uskladitev besedila s 55. členom in na smiselno navezavo na to 
besedilo. 
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K 46. členu 

' V drugem odstavku se za besedo »odstavku« doda besedilo », ki postane drugi 
odstavek«. 

Obrazložitev:gre za redakcijski popravek 

K 48. členu 

Beseda »sprejem« se nadomesti z besedo »predložitev«. 

Obrazložitev:amandma je redakcijske narave v zvezi z opozorilom zakonodajne službe 
državnega zbora, zaradi uskladitve terminologije z 58. in 59. členom zakona. 

K 52. členu 

V novem 64,a členu se besedilo »v objavo obvestilo« nadomesti z besedilom «zahtevo 
za objavo javnega razpisa«. 

V prvi alinei novega 64 b člena se besedilo »v Uradnem listu« nadomesti z besedami 
»na enotnem informacijskem portalu Urada za javna naročila«. 

Obrazložitev:amandma pomeni uskladitev s 4. členom, ki na novo uvaja enotni 
informacijski portal. 

K 53. členu 

Črta se drugi odstavek spremenjenega 65. člena. Dosedanji tretji odstavek postane 
drugi odstavek. 

V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »obvestilo« nadomesti z 
besedami »Zahteva za« 

Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek. 

Obrazložitev: drugi odstavek je postal novi (107 a) člen, ker pomeni prehodno določbo 
za uvedbo enotnega informacijskega portala.Druga sprememba pomeni terminološko 
uskladitev. 
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K 54. členu 

Amandma k amandmaju poslanca mag.Blaža Kavčiča 

V amandmaju se besedilo »ter zneskoma, določenima« nadomesti z besedilom »ali 
znesek, določen«. 

Obrazložitev : redakcijski popravek 

K 58. členu 

V drugem stavku tretjega odstavka spremenjenega 71. člena se beseda 
»gradbenikom« se nadomesti nadomesti z besedama « izvajalcem gradenj« 

Obrazložitev :amandma sledi mnenju ZPSDZ 

K 63. členu 

1.Amandma k amandmaju poslanca mag. Blaža Kavčiča 

V amandmaju se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«. 

Obrazložitev: redakcijski popravek 

2. V naslovu in besedilu spremenjenega 78. člena se beseda » dodelitev« nadomesti z 
besedo »oddaja « v ustreznem sklonu. 

Obrazložitev: amandma je redakcijske narave, upoštevana je pripomba zakonodajno 
pravne službe državnega zbora zaradi uskladitve terminologije. 

K 67. členu 

Amandma k amandmaju poslanca mag. Blaža Kavčiča 

V amandmaju se besedilo »uredbi vlade iz drugega odstavka tretjega člena« nadomesti 
z besedilom »seznamu iz četrtega odstavka 2.a člena«. 

Obrazložitev: redakcijski popravek 

K 69. členu 

Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»3. točka 86. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»3. Izgradnja objekta visoke ali inženirske gradnje, ki sama po sebi izpolnjuje svojo 
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gospodarsko in tehnično funkcijo ali izvedba gradnje, ne glede na način izvedbe, ki 
ustreza zahtevam naročnika."" 

Obrazložitev :gre za redakcijski popravek (nadomestitev ključnega pojma izgrajen objek 
z izgradnjo objekta). 

K 73. členu 

V spremenjenem 92. členu se v prvem odstavku beseda »dodelitve« nadomesti z 
besedama »oddaje javnega naročila«. 

Obrazložitev :amandma je redakcijske narave, upoštevana je pripomba zakonodajno 
pravne službe državnega zbora zaradi uskladitve uporabljene terminologije. 

k 78. členu 

V tretjem odstavku spremenjenega 101. člena se beseda »prvega« nadomesti z 
besedo »drugega«. 

Obrazložitev:amandma je redakcijske narave in odpravlja nepravilno sklicevanje. 

K 83. členu 

Amandma k amandmaju poslanca mag. Blaža Kavčiča 

V amandmaju se besedi »na podlagi« nadomestita z besedami »v zvezi s« in beseda 
»točke« s »točko«. 

Obrazložitev:amandma je redakcijske narave. 

k 86. členu 

V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 

»Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi : 

«Naročnik mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost, pri čemer mora 
opozoriti tudi, da bo pri izbiri upošteval skupne ocenjene stroške poznejših gradenj «« 

Obrazložitev:amandma je redakcijske narave in odpravlja preobširno besedilo. 

K 102. členu 

Amandma k amandmaju poslanca mag. Blaža Kavčiča 

Besedilo »novem tretjem odstavku« se nadomesti z besedilom »spremenjeni 3. točki 
drugega odstavka«. 

Obrazložitev:redakcijski popravek 
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K 104. členu 

Besedilo 104. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»131. člen se'spremeni tako, da se glasi: 

131. člen 
(kazenske določbe) 

(1) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek naročnik, 
naveden v drugi, tretji in četrti alinei prvega odstavka in drugega odstavka 2a. člena 
tega zakona; če: 
1. odda naročilo brez javnega razpisa, razen v primerih, ko zakon to dopušča, ali ga 

odda po postopku, ki ga zakon ne določa (2. člen, 18. do 20. člen, 84. člen, 85. 
člen, 89., 90. člen, 96. do 98. člen, 110, 111. člen), 

2. začne postopek oddaje, preden so izpolnjeni za to predvideni pogoji (15. in 16. 
člen), 

3. predmet pogodbe, razpisne pogoje, tehnične specifikacije ali druge elemente 
razpisa prilagodi konkretnemu ponudniku, ali odda naročilo ponudniku, ki je 
sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenega dela (5. člen in 31. do 
54. člen), 

4. ravna v nasprotju z načelom enakopravnosti (7. člen), 
5. objavi določene podatke o vsebini razpisa pred njegovo objavo (5. in 65. člen), 
6. ne varuje podatkov, navedenih v ponudbeni dokumentaciji, skladno s stopnjo 

zaupnosti (8. do 10. člen in 78. člen), 
7. ne vodi in hrani dokumentacije o javnem naročilu (11. člen), 
8. ne posreduje Uradu za javna naročila podatkov o zavrnitvi ponudbe zaradi poskuse 

dajanja podkupnine (42. člen), 
9. ne posreduje razpisne dokumentacije vsem, ki so jo zahtevali, skladno z objavo 

(24. in 25. člen), 
10. ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb (55. do 64. člen), 
11. ne objavi naročila ali izida oddaje naročila v Uradnem glasilu Evropskih 

skupnosti,ali objavi naročilo v drugih sredstvih obveščanja preden je odposlal 
objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, ko naročilo presega zneske, ki 
zahtevajo tako objavo, ali ne objavi najmanj tistih podatkov, ki jih mora objaviti 
skladno s predpisi (65. člen), 

12. pri sestavi razpisne dokumentacije ne upošteva veljavnih tehničnih normativov, 
standardov in drugih tehničnih predpisov (31. do 40. člen, 116. a člen), 

13.določi pogoje za sodelovanje in merila v nasprotju z tem zakonom ali spremeni 
pogoje in merila po objavi razpisa, ne da bi o tem obvestil ponudnike (25. člen in 
41. do 54. člen), 

14.ne posreduje podatkov o izvedenih postopkih o oddaji javnih naročil Uradu za 
javna naročila (127. člen), 

15.neustrezno uporabi merila za izbiro najugodnejše ponudbe (50. člen), 
16.pri odpiranju ponudb ravna v nasprotju z določbami 73. in 74. člena tega zakona, 
17.izbere način določitve vrednosti, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil 

postopku oddaje javnega naročila (26. člen), 
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18.po poteku roka za oddajo ponudb spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo 
(25. člen), 

19.ravna v nasprotju z določili o pridobivanju dodatnih pojasnil in dopustnih popravkih 
ponudb (54. člen), 

20.ne posreduje podatkov o razpisanih javnih naročilih oziroma naročilih male 
vrednosti ministrstvu, pristojnemu za informacijsko družbo (65. člen). 

(2) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba naročnika iz 
prejšnjega odstavka in odgovorna oseba naročnika iz prve alinee prvega bdstavka 2 a. 
člena zakona, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek koncesionar, če 
ne ravna v skladu z določili tretjega in sedmega odstavka 133. člena tega zakona. 

(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba koncesionarja, 
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Obrazložitev:člen je spremenjen zaradi prilagoditve z zakonom o prekrških. 

K 105.členu 

Prvi stavek prvega odstavka spremenjenega 133. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Do uveljavitve posebnega zakona, ki bo natančneje uredil podelitev koncesij, se 
za podelitev koncesij gradenj določbe tega člena uporabljajo, če vrednost koncesije 
za gradnjo, izračunana na podlagi tega zakona, presega vrednost 5.000.000 EUR. 

V drugem stavku prvega odstavka spremenjenega 133. člena se besedi »javnega 
naročila« nadomesti z besedo »koncesije«. 

Peti odstavek spremenjenega 133. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(5) Koncedent lahko v razpisni dokumentaciji: 

1 .določi, da mora kandidat za pridobitev koncesije tretjim osebam oddati dela najmanj 
v obsegu 30 odstotkov skupne vrednosti del, ki so predmet koncesijske pogodbe, z 
navedbo, da se ta odstotek na predlog kandidata za pridobitev koncesije lahko tudi 
poveča. Odstotek del, ki jih bo koncesionar oddal tretjim osebam mora biti v koncesijski 
pogodbi natančno določen, ali 

2.zahteva od kandidata za pridobitev koncesije, da, v kolikor le-ta namerava oddati del 
pogodbenih del tretjim osebam, v svoji ponudbi navede odstotek skupnih vrednosti del 
po koncesijski pogodbi, ki jih bo oddal tretjim osebam. 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem je upoštevana pripomba zakonodajno pravne službe 
Državnega zbora, da je člen prehodnega značaja. Gre za nomotehnični popravek, 
ker ni bilo razvidno, da gre za prehodno določbo.Zaradi pripomb je spremenjen tudi 
peti odstavek. 
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Za nov naslov poglavja 

Pred 106. členom se doda naslov poglavja: 

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« 

Obrazložitev :amandma je redakcijske narave 

K 106. Členu 

V prvem odstavku se v točki a) za besedo »člena« črta beseda »tega«, v točki b) pa se 
za številko »125.« beseda »tega« nadomesti z besedo »člena«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Minister, pristojen za finance, izda predpise: 
a) iz 21. člena zakona v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
b) iz 23. člena zakona v enem mesecu od dneva uveljavitve tega zakona; 
c) iz 42. b člena zakona v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
d) iz 55. a člena zakona v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
e) iz 65. člena zakona v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
f) iz 82. člena zakona v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
g) iz 127. člena zakona v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.« 

V tretjem odstavku se za besedo »člena« črta beseda »tega«, za besedo »uveljavitve« 
pa doda besedi »tega zakona«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in druge zbornice 
pripravijo seznam iz 42.c člena najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona « 

V petem odstavku se za besedo »člena« črta beseda »tega«. 

Šesti odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem so upoštevane nomotehnične pripombe ZPSDZ. 

K 107. členu 

V četrtem odstavku se črta beseda »tega« 

Obrazložitev :Amandma je redakcijske narave 
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Za 107.b člen 

»107. b člen 

Do vzpostavitve enotnega informacijskega portala Urada za javna naročila se obvestila 
v zvezi z javnimi naročili objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Obrazložitev: 
navedeni člen ureja način objave obvestil v zvezi z javnimi naročili v prehodnem 
obdobju, to je do vzpostavitve enotnega informacijskega portala Urada za javna 
naročila. 

Za 107.C člen 

»107. c člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni in sicer za: 

1. prekršek iz prvega odstavka 131. člena zakona: 
naročnik iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka in drugega odstavka 

2.a člena zakona v razponu od 100.000 do 1.000.000 tolarjev; 

2. prekršek iz prvega odstavka 131. člena zakona: 
odgovorna oseba naročnika iz prejšnje točke ter naročnika iz prve alinee prvega 

odstavka 2.a člena zakona v razponu od 10.000 do 300.000 tolarjev; 

3. prekršek iz tretjega in sedmega odstavka 133. člena zakona: 
koncesionar v razponu od 100.000 do 1.000.000 tolarjev; 

4. prekršek iz tretjega in sedmega odstavka 133. člena zakona: 
odgovorna oseba koncesionarja v razponu od 10.000 do 300.000 tolarjev. 

Obrazložitev:amandma ureja prehodno obdobje zaradi uskladitve z zakonom o 
prekrških. 

Za 107.d člen 

»107. d člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odredba o obvezni vsebini 
razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 84/99« 

Obrazložitev : gre za razveljavitveno določbo, prej šesti odstavek 106. člena, ki 
postane poseben člen. 

Odbor je sprejel še sklep, da se v 3. (posledično v 13. in 102. členu), zaradi črtanih 
delov besedila pri pripravi dopolnjenega predloga opravi ustrezno preštevilčenje točk. 
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Po končani razpravi o členih zakona ter razpravi in glasovanju o amandmajih odbora, je 
odbor v skladu s 128. členom poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih 
predloga zakona in jih sprejel. 

Ob upoštevanju vseh sprejetih amandmajev k : 2., 3., 4.,10., 11., 13., 14., 15., 17., 
18., 19., 21., 23., 24., 25., 28., 29., 30., 34., 36., 38., 43., 46., 48., 52., 53., 54., 57., 58., 
63., 64., 67., 69., 73., 78., 81., 82., 83., 86., 91.,102., 104., 105., za nov naslov 
poglavja, 106., 107., za 107.a, 107.b, 107.C, za 107.d člen, je v skladu s 133. členom 
poslovnika državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni 
del poročila. 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Ciril 
Pucko. 

Podsekretarka Državnega zbora Predsednik 
Marija Stibilj I. r. Ciril Pucko, I.r. 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O JAVNIH NAROČILIH-ZJN-1A 

1. člen 

V Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00- popravek) se 1. 
točka 2. člena spremeni tako, da se glasi: 

»1. za storitve, ki so dodeljene osebi, ki je naročnik po tem zakonu in jih opravlja 
na podlagi podeljene izključne pravice, ki temelji na zakonu ali podzakonskem 
aktu, skladnim s Pogodbo o ustanovitvi Evropske Skupnosti « 

V 3. točki se na koncu doda besedilo: »če vrednost ne presega vrednosti od 
katere je treba opraviti objave v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti,« 

Doda se nova 5. točka, ki se glasi: 
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»5. ki so dodeljena tretjim osebam za preprodajo in najem, če naročnik nima 
izključne ali posebne pravice za preprodajo ali najem predmeta takih naročil in ga 
lahko druge gospodarske družbe prosto prodajajo ali najemajo pod enakimi 
pogoji, vrednost pa ne presega vrednosti od katere je treba opraviti objavo v 
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti." 

2. člen 
<< 

Za 2. členom se doda se novi 2a. člen, ki se glasi: 

»2. a člen 
(naročnik) 

(1) Po tem zakonu so naročniki: 

- organi Republike Slovenije in lokalne skupnosti (neposredni uporabniki 
proračuna), 

- javni skladi, javne agencije, javni zavodi in drugi posredni uporabniki 
proračuna, 

- javna podjetja, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava 

(2) Poleg naročnikov iz prejšnjega odstavka se po tem zakonu štejejo za 
naročnika pravne osebe zasebnega prava, ki jih z namenom zadovoljevanja 
potreb v javnem interesu in ne zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti 
ustanovi Republika Slovenija, lokalna skupnost ali druga oseba javnega 
prava in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: 

- je v celoti ali pretežni meri financirana iz sredstev naročnika iz prvega 
odstavka tega člena ali 

- opravlja naročnik iz prvega odstavka tega člena nadzor nad poslovanjem 
take osebe ali 

- ima v njej naročnik iz prvega odstavka tega člena pravico imenovati več 
kot polovico članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali drugega 
organa, ki v skladu z zakonom zastopajo in predstavljajo osebo. 

(3) Za naročnika se šteje tudi združenje, ki ga oblikuje eden ali več 
naročnikov iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

(4) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, določi sezname 
naročnikov ali kategorije naročnikov in ga posreduje Evropski komisiji.« 

3. člen 

1. točka prvega odstavka 3. člena se črta. 

Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka. 
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Dosedanji 4. in S. točka, ki postaneta 3. in 4.točka se spremenita, tako da se 
glasita: 
»3 »ponudnik« - dobavitelj blaga ali izvajalec gradnje ali storitve, ki predloži 
ponudbo in je lahko pravna ali fizična oseba ali skupina pravnih ali fizičnih 
oseb. Če ta zakon ne določa drugače, veljajo določila za ponudnika tudi za 
udeležence v postopku ugotavljanja sposobnosti (v nadaljnjem besedilu: 
prva faza) v omejenem postopku in postopku s pogajanji ter kandidate, 
4. »kandidat«- oseba, ki pokaže interes za oddajo ponudbe in jo naročnik 
povabi k oddaji ponudbe v omejenem postopku ali postopku s pogajanji, 

Dosedanja 6.točka postane 5.točka. 

Dosedanja 7. in 8.točka, ki postaneta 6. in 7. točka se spremenita tako, da se 
glasita: 

6. »omejeni postopek« postopek, pri katerem lahko oddajo ponudbo le tisti 
kandidati, ki jih k temu povabi naročnik, 
7. »postopek s pogajanji- postopek, v katerem se naročnik z možnimi 
ponudniki, ki jih sam 
izbere, posvetuje in z enim ali več od njih pogaja o vsebini pogodbe,« 

V dosedanji 9. točki, ki postane 8. točka se za besedo "uporabi" doda 
beseda »predvsem«. 

Dosedanje 10., 13., 15., 16., 19., 20., 21. in 22. točka se črtajo. 

Dosedanji 11. in 12. točka postaneta 9. in 10. točka. 

V dosedanji 14. točki, ki postane 11.točka se beseda »postopek« nadomesti 
z besedo »sistem«. 

Dosedanji 17. in 18. točka postaneta 12. in 13. točka. 

Dodajo se nove 14.,15., 16., 17. in 18. točka, ki se glasijo: 
»14. »elektronska ponudba«- vsaka ponudbena dokumentacija ali del 
ponudbene dokumentacije, ki je opredeljena v razpisnih pogojih in je 
shranjena oziroma posredovana naročniku v elektronski obliki ter ustreza 
načelom varnega elektronskega poslovanja po zakonu o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, 57/00) in tvori z drugimi 
deli ponudbe istega ponudnika nedvoumno zaključeno in smiselno celoto. 
Obliko zapisa in način posredovanja dokumentacije ali dela dokumentacije v 
elektronski obliki mora v razpisni dokumentaciji opredeliti naročnik. 
15. »centralni organ naročanja«- naročnik, ki ga pooblastijo drugi naročniki 
za naročanje blaga, gradenj ali storitev za potrebe drugih naročnikov. 
16. »okvirni sporazum«- sporazum med enim od naročnikov, ki opravlja 
dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem ali telekomunikacijskem 
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področju in enim ali več dobavitelji blaga, izvajalci gradenj ali ponudniki 
storitev, katerega namen je, da se oblikujejo pogoji, ki urejajo oddajanje 
naročil v danem obdobju, zlasti glede cen in, kjer je to primerno, glede 
predvidenih količin. 
17. »elektronska dražba« je vrsta dražbe, ki jo lahko izvede naročnik v 
postopku oddaje javnega naročila, v eni ali več ponovitvah in poteka v 
elektronski obliki. Z izvedbo dražbe se dosežejo spremembe ponudbe: nova 
nižja cena ali izboljšanje ponudbe v okviru drugih vnaprej določenih meril. 
18. »enotni informacijski portal« je spletni informacijski portal Urada za 
javna naročila, kamor naročniki neposredno pošiljajo objave razpisov in 
drugo razpisno dokumentacijo v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, 
ki urejajo načine in vrsto objav.« 

Drugi odstavek se črta. 

4. člen 

V drugem odstavku 6. člena se v prvem stavku pred besedilo »v uradnih 
glasilih«, doda besedilo »na enotnem informacijskem portalu Urada za 
javna naročila in«. 

Besedilo »Urad za javna naročila« se nadomesti z besedami »Ministrstvo za 
finance« v celotnem besedilu zakona v ustreznem sklonu. 

5. člen 

V drugem odstavku 8. člena se beseda »sme« nadomesti z besedo »mora«. 

6. člen 

V tretjem stavku drugega odstavka 12. člena se črta beseda »tudi«. 

Doda se nov šesti odstavek 12. člena, ki se glasi: 

» (6) Določila tega člena, ki veljajo za slovenski jezik, veljajo na dvojezičnih 
območjih, v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske 
skupnosti, smiselno tudi za italijanski oziroma madžarski jezik.« 

7. člen 

1.8. poglavje in 14. člen se črtata. 
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8. člen 

V 15. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) V primeru oddaje javnega naročila po omejenem postopku sme naročnik 
opraviti prvo fazo postopka tudi takrat, ko nima zagotovljenih sredstev za celotno 
obdobje izvajanja javnega naročila « 

Drugi odstavek postane tretji odstavek. 

9. člen 

V drugem odstavku 17. člena se za besedo »odprti« doda besedilo »ali omejeni«. 

Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi: 

» (3) V primeru oddaje naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju, lahko naročnik odda javno naročilo po odprtem postopku, 
omejenem postopku ali postopku s pogajanji s predhodno objavo « 

10. člen 

V prvem odstavku 19. člena se črta beseda »vse« in doda besedilo 
Naročnik lahko sestavi seznam kandidatov in določi obdobje, za katerega 
priznava sposobnost. To obdobje ne sme biti daljše od treh let." 

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

»(2) Omejeni postopek lahko naročnik uporabi, če so predmet javnega 
naročila stalne nabave, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more 
vnaprej določiti in jih je mogoče takoj kupiti ali opraviti ter se ne proizvajajo 
po posebnih zahtevah naročnika, oziroma za katere je vzpostavljen trg. 

(3)Naročnik sme za oddajo javnega naročila skleniti z več ponudniki okvirni 
sporazum.Naročnik ne sme zlorabljati okvirnih sporazumov z namenom, da 
bi oviral, omejeval ali izkrivljal konkurenco.« 

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Določilo prejšnjega odstavka se lahko uporablja v postopkih oddaje 
javnih naročil, ko celotna vrednost javnega naročila, ki bo oddano na 
podlagi okvirnega sporazuma, ne presega vrednosti od katere dalje je treba 
objaviti javni razpis v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in v vseh 
primerih oddaje javnih naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijsk 
em in transportnem področju. 
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11. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
» 20. člen 

(Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave 
in po predhodni objavi) 

(1) Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave: 

1. če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem ali omejenem postopku 
ne pridobi nobene ponudbe in pod pogojem, da se prvotno določen 
predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne 
spremenita . Če vrednost naročila presega vrednost, od katere dalje je 
potrebna objava javnega naročila tudi v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti, mora predložiti poročilo o tem Evropski komisiji. 

2. če v odprtem ali omejenem postopku ne pridobi nobene primerne 
ponudbe in pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila 
in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita. Če vrednost 
naročila presega vrednost, od katere dalje je potrebna objava javnega 
naročila tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, mora predložiti 
poročilo o tem Evropski komisiji. 

3. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega 
naročila, ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, 
naročilo izpolni le določen dobavitelj, izvajalec gradenj ali storitev, 

4. kadar je iz razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče 
pripisati naročnikovemu ravnanju, zaradi izredne nujnosti javno naročilo 
neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki 
so predpisani za odprti ali omejeni postopek ali postopek s pogajanji, 

5. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je 
treba objaviti javni razpis v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, če lahko 
naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod 
pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike.« 

(2) V primerih oddaje javnega naročila iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka 
mora naročnik pred sprejetjem sklepa iz 21. člena tega zakona predhodno 
obvestiti Urad za javna naročila. 

(3) Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni 
objavi: 

1. če v odprtem ali omejenem postopku ne dobi nobene pravilne ali 
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sprejemljive ponudbe, pri čemer pa se prvotno določen predmet javnega 
naročila in vsebina razpisne dokumentacije ne smeta bistveno spremeniti. 
Naročnik mora objaviti javni razpis po tem postopku, razen če je vključil v 
postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih ponudbe so bile predložene v 
predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku in so bile ponudbe 
skladne z zahtevo za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena tega zakona, 

2. v izjemnih primerih oddaje gradenj ali storitev, ko narava naročila in z 
naročilom- povezanih tveganj ne dopušča naročniku, da bi predhodno v 
celoti ocenil stroške naročila. 

(4 ) Naročnik lahko odda javno naročilo blaga in storitev po postopku s 
pogajanji brez predhodne objave tudi v primeru, če ima ponudnik status 
invalidskega podjetja in vrednost javnega naročila ne presega vrednosti od 
katere dalje je potrebno objaviti javni razpis v Uradnem glasilu evropskih 
skupnosti. Pri tem mora ponudnik zagotoviti, da bodo javno naročilo 
pretežno izvajale invalidne osebe, ki so pri njem zaposlene. 

(5) Naročnik mora v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
preveriti, da pogodbena cena ni višja od primerljive cene na tržišču in 
skrbno preveriti kakovost predmeta, ki je predmet javnega naročila. 

6) Minister, pristojen za finance, predpiše, kdaj šteje ponudba za nepravilno, 
neprimerno ali nesprejemljivo.« 

12. člen 

21. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Naročnik začne postopek oddaje javnega naročila s pisnim sklepom, s 
katerim lahko imenuje tudi osebe, ki bodo izvedle postopek v celoti ali le ocenile 
ponudbe. 
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejšo vsebino sklepa iz prej 
šnjega odstavka.« 

13. člen 

Prvi stavek tretjega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo:« 

3. točka tretjega odstavka se črta. 

V dosedanji 4. točki, ki postane 3. točka, se beseda »obrazec« nadomesti z 
besedo »pogoji«. 

Dosedanja 5., 6.,7. in 8.točka postanejo 4., 5., 6. in 7 točka. 
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V dosedanji 9. točki, ki postane 8. točka, se beseda »obrazec predračuna« 
nadomesti z besedami »elemente za pripravo predračuna«. 

Dosedanja 10. točka postane 9.točka. 

Doda se 10. točka, ki se glasi: 
»10. v primeru oddaje javnega naročila za oddajo gradnje ali storitve 
navedbo pristojnega organa, ki daje ustrezna obvestila in pojasnila glede 
obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri 
delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji. 
Naročnik mora izrecno zahtevati, da pri sestavljanju svojih ponudb 
navedejo, da so upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz navedenih predpisov.« 

Četrti odstavek se črta. 

Prvi stavek petega odstavka, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, 
da se glasi: »Minister, pristojen za finance, predpiše vrste finančnih 
zavarovanj iz 10. točke tretjega odstavka tega člena." Drugi stavek petega 
odstavka, ki postane četrti odstavek, se dopolni tako, da se na koncu črta 
pika in doda besedilo: »ali garantno pismo zavarovalnice.« 

14. člen 

Podnaslov 24. člena se spremeni tako, da se glasi »izročitev razpisne 
dokumentacije« 

V prvem stavku prvega odstavka se besedilo »na dan objave javnega 
razpisa« nadomesti z besedilom: »od dneva objave javnega razpisa dalje«. 
V prvem odstavku se pred četrtim stavkom doda nov stavek, ki se glasi : " 
Naročnik lahko razpisno dokumentacijo objavi na spletnih straneh." 

V drugem odstavku se beseda "dveh" nadomesti z besedo "šestih". 

15. člen 

Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo v zvezi s 
pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora zanj 
zaprositi pravočasno oziroma najkasneje pet dni pred potekom roka za 
oddajo ponudb. Naročnik mu mora pisni odgovor posredovati najkasneje v 
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naslednjih treh dneh.Naročnik mora posredovati obvestilo tudi vsem, ki so 
prejeli razpisno dokumentacijo". 

t 
16. člen 

Podnaslov 26. člena se spremeni tako, da se glasi: »(način določanja vrednosti)«. 
V prvem odstavku se v prvem stavku za besedo »naročila« doda beseda »lahko«, 
beseda »zaključene« pa se nadomesti z besedo »sklenjene«. V drugem stavku 
sebesedilo »javnemu razpisu« nadomesti z besedilom »uporabi tega zakona 
glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila.«. 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Tolarska protivrednost zneskov, določenih v tem zakonu v EUR, se določi z 
zakonom o izvrševanju proračuna. Izračun te vrednosti temelji na povprečnih 
dnevnih vrednostih tolarja, izraženih v EUR in EUR, izraženih v posebni pravici 
črpanja (SDR), za obdobje 24 mesecev, ki se zaključi zadnjega dne v avgustu 
pred revizijo 1. januarja.« 

17. člen 

Prvi in drugi odstavek 27. člena se spremenita tako, da se glasita: 
»(1) Osnova za izračun ocenjene vrednosti naročila se določi na naslednji 
način: 
1. pri prodajni pogodbi celotna vrednost predmeta pogodbe, 
2. v primeru nakupa na obroke, najemne ali zakupne pogodbe ali pogodbe 

o leasingu za določeno obdobje 12 mesecev ali manj, se upošteva 
celotna vrednost pogodbe za ves čas njenega trajanja, če pa čas presega 
12 mesecev, pa njena celotna vrednost vključuje vrednost za prvih 12 
mesecev in vrednost za preostali čas do poteka pogodbe, 

3. v primeru pogodbe iz prejšnje točke, sklenjene za nedoločen čas ali če 
obstaja dvom glede trajanja pogodbe, se upošteva njena mesečna 
vrednost, pomnožena z 48. 

(2) Če so predmet javnega naročila redni nakupi blaga, gradenj ali storitev, 
se pri določitvi vrednosti upošteva: 
- dejanska celotna vrednost primerljivih naročil, oddanih v prejšnjem 

proračunskem letu ali zadnjih 12 mesecih, pri čemer je treba upoštevati 
spremembe količin ali vrednosti, ki so pričakovane za obdobje 
naslednjih 12 mesecev; ali 

- pogodbena vrednost zadnjega javnega naročila in na tej podlagi 
ocenjena skupna vrednost za naslednjih 12 mesecev ali za daljše 
obdobje, če se sklepa pogodba za daljše obdobje. « 

Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita: 
»(4) V primeru, da naročnik v razpisni dokumentaciji opredeli možnost 
predložitve ponudbe z opcijami, osnova za izračun ocenjene vrednosti 
javnega naročila blaga ali storitve vključuje vse opcije. 
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(5) Podlaga za izračunavanje vrednosti okvirnega sporazuma je ocenjena 
najvišja vrednost vseh javnih naročil, predvidenih za zadevno obdobje, 
vezanih na okvirni sporazum.« 

18. člen 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"28. člen 
(posebna pravila za določitev vrednosti storitev) 

(1)Poleg načina določitve ocenjene vrednosti iz 27. člena tega zakona, 
naročnik za namene določitve ocenjene vrednosti javnega naročila storitve 
upošteva celotno plačilo storitev, pri čemer upošteva elemente za določitev 
vrednosti iz tega podpoglavja. 
(2)Pri posameznih storitvah se kot osnova za določitev vrednosti šteje: 
- za zavarovalne storitve: višina premije, 
- za bančne in druge finančne storitve: honorar, provizija, obresti in 

obenem vsi drugi stroški, ki bremenijo naročnika storitev, 
- za arhitekturne storitve, industrijsko oblikovanje, prostorsko planiranje 

in podobno: honorar ali provizija. « 

19. člen 

Podnaslov 29. člena se spremeni tako, da se glasi »(Posebna pravila za 
določitev vrednosti gradenj)«. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Ocenjena vrednost javnega naročila gradnje mora vključevati vrednost 
blaga, ki je potrebno za izvedbo gradnje in ga naročnik da izvajalcu za 
izvedbo gradnje.« 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se za besedo 
»Naročnik« doda besedilo »,ki opravlja dejavnost na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem področju,«. 

20. člen 

V prvem odstavku 30. člena se črta beseda »blago«. 
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21. člen 

Drugi in tretji odstavek 31. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(2) Ne glede na veljavne slovenske tehnične predpise in njihovo skladnost 
s pravnim redom Evropskih skupnosti mora naročnik določiti tehnične 
specifikacije v razpisni dokumentaciji tako, da se sklicuje na slovenske 
standarde, ki so privzeti evropski standardi ali s sklicevanjem na evropska 
tehnična soglasja ali s sklicevanjem na splošne tehnične specifikacije. Če je 
evropski standard, mednarodni standard ali drugi nacionalni standard 
privzet v slovensko standardizacijo, mora to pri navajanju navesti. 

(3) Naročnik izroči osebam, ki se zanimajo za pridobitev javnega naročila, na 
njihovo zahtevo na voljo tehnične specifikacije, ki jih redno navaja v svojih 
javnih naročilih blaga, gradenj ali storitev, ali tehnične specifikacije, ki jih 
namerava upoštevati v javnih naročilih in so vključena v periodično 
informativno obvestilo. Če te tehnične specifikacije temeljijo na 
dokumentaciji, ki je na voljo zainteresiranim osebam, zadostuje napotilo na 
to dokumentacijo.« 

22. člen 

V prvem odstavku 32. člena se za besedo »dajal« črta beseda »naročnik«. 
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Naročnik v razpisni dokumentaciji ne sme zapisati določila, ki bi pomenilo 
prednost ali izključitev po prejšnjem odstavku, razen če predmet javnega naročila 
takšno določilo opravičuje.« 

23. člen 

V 33. členu se na koncu namesto pike postavi vejica in doda besedilo: »ki 
privzemajo evropske standarde iz serije EN ISO 9000 ali EN 45 000«. 

Doda se novi drugi odstavek 33. člena, ki se glasi: 

"(2) V primeru oddaje javnega naročila storitve mora naročnik priznati 
enakovreden certifikat, ki ga je izdal pristojni organ druge države članice 
Evropske unije. Prav tako mora sprejeti drug dokaz o enakovrednem 
sistemu za zagotavljanje kakovosti, če ponudnik storitve ne more pridobiti 
takega certifikata ali nima možnosti pridobiti takega certifikata v času, ki ga 
določi naročnik." 
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24. člen 

V prvem odstavku 35. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
»1. če standardi, evropska tehnična soglasja ali splošne tehnične specifikacije 
oziroma projektna dokumentacija ne vsebujejo nobenega določila, ki bi 
nakazovala za ocenjevanje skladnosti, ali če ni tehničnih sredstev za 
zadovoljivo ugotavljanje skladnosti izdelka ali storitve s temi standardi, 
evropskimi tehničnimi soglasji ali splošnimi tehničnimi specifikacijami oziroma 
projektno dokumentacijo« 

2. točka se spremeni tako, da se glasi: 

»2. če bi uporaba določala vnaprej uporabo medsebojnega priznavanja 
odobritev tipa za radijsko in telekomunikacijsko in terminalsko opremo ali 
uporabo standardov na področju informacijske tehnike in tehnologije in 
telekomunikacij ali drugih instrumentov skupnosti na posebnih področjih 
blaga ali storitev,«. 

V prvem odstavku 35. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi: 
»3. če bi uporaba standardov, evropskih tehničnih soglasij ali splošnih 
tehničnih specifikacij zahtevala, da naročnik opravi nabavo blaga, ki bi bilo 
nezdružljivo z že obstoječo opremo ali bi imela nabava blaga za posledico 
nesorazmerne stroške ali bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične 
težave,«. . 

V prvem odstavku 35. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi: 
»4. če je obravnavno javno naročilo inovativne narave, zaradi česar uporaba 
obstoječih evropskih standardov, evropskih tehničnih soglasij ali splošnih 
tehničnih specifikacij ne bi bila primerna.«.« 

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

»(2) Če ocenjena vrednost javnega naročila presega vrednost, ko mora 
naročnik oddajo javnega naročila objaviti tudi v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti, mora naročnik, ki se sklicuje na prejšnji odstavek, kjer je možno, 
razloge za uporabo izjem obrazložiti v objavi javnega naročila in v razpisni 
dokumentaciji. V vsakem primeru pa mora biti pisna obrazložitev sestavni 
del dokumentacije o oddaji javnega naročila. Takšno pisno obrazložitev 
mora naročnik nemudoma posredovati Evropski komisiji ali državi članici na 
njihovo zahtevo. 

(3) Za oddajo javnih naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem 
in transportnem področju se ne uporabljajo določbe podpoglavja 2.5., glede 
obvezne uporabe tehničnih pravil. "« 
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25. člen 

Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če evropski standardi, evropske tehnične specifikacije ali splošne tehnične 
specifikacije ne obstajajo, se tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji 
določijo na naslednji način: 

1.naročnik mora tehnične specifikacije sestaviti v skladu s tehničnimi 
specifikacijami, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Te tehnične specifikacije 
morajo izpolnjevati temeljne zahteve, ki veljajo v okviru Evropskih skupnosti in 
se uporabljajo za tehnično usklajevanje po postopkih, ki so za to posebej 
predvideni, še zlasti pa je navedeno treba upoštevati pri nabavi gradbenih 
izdelkov, informacijske tehnologije, na področju telekomunikacij in drugih 
specifičnih področjih storitev in blaga, 

2.naročnik lahko tehnične specifikacije sestavi v skladu s tehničnimi 
specifikacijami, veljavnimi v Republiki Sloveniji, ki veljajo za načrtovanje, način 
izračunavanja, izvedbo del in uporabo materialov, 

3.naročnik lahko določi tehnične specifikacije v skladu z drugimi dokumenti, 
pri čemer mora uporabiti naslednji prednostni vrstni red: 

a)slovenske standarde SIST, ki so prevzeti mednarodni standardi, 
b)katere koli druge slovenske standarde, 
c)tehnična soglasja, veljavna v Republiki Sloveniji, 
č)katerikoli drugi standard." 

26. člen 

V petem odstavku 37. člena se črtajo besede »oziroma mednarodna 
standardizacijska organizacija«. 

27. člen 

V 39. členu se v podnaslovu in celotnem besedilu beseda »skupna« nadomesti z 
besedo »splošna«. 
Za besedo »Slovenija« se doda besedilo »ali države članice Evropske unije«. 
Besede »državah Evropske unije« se nadomesti z besedami »državah članicah 
Evropske unije«. 

28. člen 

Spremeni se naslov podpoglavja 2.6. tako, da se glasi: » 2.6. Pogoji za 
priznanje sposobnosti« in 41. člen se spremeni tako, da se glasi: 

poročevalec, št. 106 42 7. december 2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

» 41. člen 
(Objava pogojev za priznanje sposobnosti) 

Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti 
pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje prijave 
oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. 
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s listinami v pisni ali elektronski obliki. » 

29. člen 

42. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»42. člen 

(pogoji za priznanje sposobnosti) 

(1) ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
1.da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, 
2.da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona 
dovoljenje potrebno, 
3.da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s 
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno 
obsojen. 

(2.)Za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka je ponudnik dolžan 
ponudbi priložiti naslednje dokaze: 

1 .iz 1. točke prejšnjega odstavka - izpisek iz sodne ali druge ustrezne 
evidence, 
2.z 2. točke prejšnjega odstavka - izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne 
evidence, 
3.iz 3. točke prejšnjega odstavka - potrdilo ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. 

(3)Naročnik mora izločiti iz postopka izbire ponudnika v primerih, če ne 
predloži dokazov za izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 
tega člena, kot tudi v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali 
kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva 
na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil 
ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino dejanje ali 
odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. Šteje se, 
da je sum je utemeljen, če ga lahko naročnik podkrepi z listinami oziroma 
izjavami oseb. 

(4)Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena lahko naročnik zahteva, da 
mora ponudnik izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 
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1.da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je 
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna 
uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim 
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež, 
2.da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj 
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji 
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati, 
3.da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice 
sodbe že izbrisane, 
4.da je član organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega 
naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih 
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, 
5.druge pogoje potrebne za izvedbo javnega naročila, 
6.da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na 
področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika 

(5)Za izpolnjevanje pogojev iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka mora 
ponudnik priložiti naslednje dokaze: 
1.iz 1. točke prejšnjega odstavka - izpisek iz sodne ali druge enakovredne 
evidence, 
2.iz 2. točke prejšnjega odstavka - potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni 
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, 
3.iz 3. točke prejšnjega odstavka - potrdilo ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, 
4.iz 4. točke prejšnjega odstavka - potrdilo organizacije ali združenja, v 
katerem je članstvo obvezno 
5.iz 5. točke prejšnjega odstavka - listine, potrdila, izjave in druge dokaze, ki 
na primeren način dokazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev. 

(6) Naročnik sme izločiti iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži dokazov 
za izpolnjevanje pogojev iz četrtega odstavka tega člena ali če je dal 
zavajajoče podatke glede izpolnjevanja pogojev, določenih v razpisni 
dokumentaciji. 

(7) Naročnik ne more zavrniti ponudbe, ki jo je predložil ponudnik, ki ima po 
predpisih države članice, v kateri ima svoj sedež ali bivališče, pravico 
opravljati določeno storitveno dejavnost, zato, ker je po predpisih v Republiki 
Sloveniji mogoče opravljati storitev, ki je predmet javnega naročila, le fizični ali 
le pravni osebi.«« 

30. člen 

Za 42. členom se dodajo novi 42. a, 42. b in 42. c člen, ki se glasijo: 
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» 42. a člen , 

(Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje 
sposobnosti) 

(1) Za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev, 
lahko naročnik določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične 
in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, 
vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V tem primeru mora 
naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da: 

1. je ekonomsko-finančno sposoben ali 
2. razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi. 

(2) Če naročnik določi pogoje iz prejšnjega odstavka, mora za dokazovanje 
njihovega izpolnjevanja od ponudnikov zahtevati pisne dokaze. Za dokaze, 
ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, da dokaže svojo sposobnost po 
tem členu, štejejo listine, ki jih izdajo na njegovo zahtevo pristojni organi ali 
poda ponudnik sam in sicer za izpolnjevanje pogojev: 

1. iz 1. točke prvega odstavka tega člena - revidirana bilanca stanja ali 
izvlečki iz bilance stanja, kadar je potrebno po ponudnikovem nacionalnem 
pravu take podatke objaviti ali izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov od 
prodaje in prihodkov od izdelkov, gradenj ali storitev, na katere se nanaša 
pogodba za zadnja tri poslovna leta, mnenja in izkaze bank in drugih 
specializiranih institucij. Naročnik mora v objavi in v razpisni dokumentaciji 
navesti, katera dokazila iz te točke je izbral in katera druga dokazila, ki 
dokazujejo ekonomsko-finančno sposobnost, mora ponudnik še predložiti. 
Če ponudnik iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne 
more predložiti, lahko ekonomsko-finančno sposobnost dokaže na drug 
način, ki ustreza dokazovanju posameznega pogoja in katerega naročnik 
oceni za primernega. 

2. iz 2. točke prvega odstavka tega člena - eno ali več dokazil, skladno s 
predmetom naročila, količino in namenom.Naročnik lahko zahteva, da 
morajo ponudniki predložiti: 

a) seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih oziroma 
gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, 
z vrednostmi in datumi izvedbe: 

- če so bili kupci naročniki po tem zakonu, mora biti dokazilo izdano v 
obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ; 

- če kupci niso bili naročniki po tem zakonu, potrdilo potrdijo ti kupci. 
Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava o času in kraju 
izvršitve dela. 
V potrdilu o izvedenih gradnjah morajo biti navedeni tudi kraj in kakovost 
izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili. Naročnik 
gradenj lahko določi, da mu naročniki potrdila o opravljenem naročilu 
posredujejo neposredno. 
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b) popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega 
naročila, * 

c) seznam ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter opis raziskovalnih 
zmogljivosti, 

d) izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca storitve oziroma gradnje 
ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile 
izvedbo storitve oziroma gradnje, 

e) navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bodo vključeni v 
ponudnikovo izvedbo naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri 
ponudniku, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, 

f) pri storitvah in gradnjah, podatke o povprečnem številu zaposlenih 
delavcev in vodstvenega osebja v zadnjih treh letih, 

g) vzorce, opis ali fotografije izdelkov, ki jih bo ponudnik dobavil. Naročnik 
lahko v primeru dvoma zahteva dokazilo o njihovi ustreznosti, 

h) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za 
nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme oziroma storitev 
z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi, 

i) če gre za kompleksne izdelke ali storitve, ali če je predmet naročila 
namenjen za posebne namene, se lahko opravi tudi ogled. Ogled opravijo 
predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ 
države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Ogled obsega ponudnikove 
proizvodne zmogljivosti, če je potrebno tudi njegove raziskovalne in 
študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti, 

j) druge izkaze v skladu z namenom javnega naročila. 

42. b člen 
(tuji ponudniki) 

Če ima ponudnik sedež v tuji državi, mora naročnik preveriti, ali je listino, s 
katero ponudnik dokazuje zahtevano dejstvo, izdal pristojni organ. Seznam 
pristojnih organov tujih držav, ki izdajajo listine, ki jih naročnik lahko 
zahteva v skladu s tem poglavjem in način preveritve teh listin pripravi 
minister, pristojen za finance. Seznam se po potrebi spremeni ali dopolni. 

42. c člen 
(Seznam zainteresiranih dobaviteljev in izvajalcev) 

(1) Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in druge z 
zakonom ustanovljene zbornice z javnimi pooblastili (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica) na podlagi javnega poziva pripravijo uradni seznam 
zainteresiranih dobaviteljev, izvajalcev gradenj ali storitev o izpolnjevanju 
pogojev iz 1. in 3. točke prvega odstavka in v 1. in 2. točki drugega 
odstavka 42. člena ter drugega odstavka 42. a člena tega zakona. Na seznam 
se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih 
držav. Če zbornica na kakršen koli način sumi, da na seznam vpisani 
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izvajalec zahtevanih pogojev rie izpolnjuje več, ga mora najkasneje v 
tridesetih dneh od te ugotovitve pisno pozvati, da izpolnjevanje pogojev 
ponovno dokaže. 

(2) Dobavitelj, izvajalec gradnje ali storitve, ki je vpisan v seznamu iz 
prejšnjega odstavka, lahko za vsako naročilo, v katerem sodeluje, naročniku 
predloži potrdilo o vpisu, ki ga izda zbornica. V potrdilu morajo biti navedeni 
pogoji in dokazi, ki so bili podlaga za uvrstitev na seznam. Naročnik mora 
priznati tudi potrdilo, ki ga izda ustrezni organ druge države članice 
Evropske unije. 

(3) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka velja eno leto in je javna listina. 

(4) Vodenje seznama iz prvega odstavka tega člena in izdaja potrdil o vpisu 
se zaračunavata po ceniku zbornice, na katerega da predhodno soglasje 
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Cenik se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

(5) Urad za javna naročila sporoči državam članicam Evropske unije in 
Evropski komisiji naslove vseh zbornic, ki vodijo sezname iz tega člena. 

(6) Urad za javna naročila sporoči drugim državam članicam Evropske unije, 
lahko pa tudi drugim državam, če obstaja reciprociteta, naslove institucij iz 
prvega odstavka tega člena, ki jim ponudniki iz teh držav pošiljajo vloge za 
vpis.« 

31. člen 

43. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»43. člen 
(predložitev dokazil) 

»(1) če naročnik zahteva kot dokaz o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih 
pogojev iz 42 a. člena tega zakona dokazila, mora v objavi javnega razpisa ali v 
povabilu k oddaji ponudb natančno navesti, katera dokazila bo štel kot ustrezna. 

(2) Če naročnik zahteva kot dokaz o izpolnjevanju tehničnih pogojev iz 42 a. 
člena tega zakona dokazila, mora v primeru oddaje javnega naročila za blago in 
storitve objaviti v javnem razpisu ali v povabilu k oddaji ponudb, v primeru oddaje 
javnega naročila gradnje pa le v povabilu k oddaji ponudb natančno navesti, 
katera dokazila bo štel kot ustrezna. 

(3) Obseg zahtevanih podatkov iz prejšnjih odstavkov mora biti omejen na 
predmet javnega naročila. Naročnik mora pri tem dosledno upoštevati zakonite 
interese ponudnika pri varovanju njegovih poslovnih in tehničnih tajnostih.« 
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32. čien 

44. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»44. člen 
(Nadomestna izjava) 

Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je 
ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo potrdil, izpisov ali drugih listin iz 
42. člena tega zakona ali pa taka potrdila izpisi ali druge listine ne zajemajo vseh 
primerov, navedenih v določilih prvega in drugega odstavka 42. člena tega zak 
ona, jih lahko ponudniki nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred 
pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim 
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, 
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni 
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno in kazensko 
odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.« 

33. člen 

Naslov poglavja 2.7. se spremeni tako, da se glasi: »Sposobnost za izvedbo 
javnega naročila« 

34. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»45. člen 
(Ugotovitev sposobnosti ponudnika) 

»(1) Naročnik mora pred oddajo javnega naročila preveriti, če ponudnik, 
katerega ponudba je najugodnejša, izpolnjuje pogoje glede sposobnosti, 
opredeljene v 42. členu tega zakona. V ta namen sme zahtevati le predložitev 
listin iz 42. člena tega zakona. 

(2) Če ponudnik, katerega ponudba je najugodnejša, sposobnosti skladno s 
prvim odstavkom ne dokaže, naročnik njegovo ponudbo zavrne. V tem 
primeru lahko naročnik, na način iz prejšnjega odstavka, odda naročilo 
ponudniku z naslednjo najugodnejšo ponudbo.« 

35. člen 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»46. člen 
(Ugotavljanje sposobnosti za podizvajalce) 

(1) Naročnik pri ugotavljanju sposobnosti za izvedbo javnega naročila lahko od 
ponudnikov zahteva, da v ponudbi navedejo, v kolikšnem delu bodo izvedbo 
javnega naročila oddali podizvajalcu. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti 
odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. 

(2) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji zahteva, da izpolnjevanje določenih 
pogojev iz-tega poglavja dokažejo tudi podizvajalci. Izpolnjevanje pogojev mora 
biti dokumentirano na isti način, kot se zahteva za ponudnika. 

(3) Za izpolnjevanje obveznosti izvajalca do podizvajalcev lahko naročnik določi 
še dodatne pogoje « 

36. člen 

Prvi stavek drugega odstavka 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Naročnik lahko zahteva, da predloži skupina izvajalcev pravni akt o skupni 
izvedbi naročila, če bodo izbrani in je to nujno za. uspešno izvedbo javnega 
naročila.« 

Doda se četrti odstavek, ki se glasi: 
» (4) Pri skupnih ponudbah se izpolnjevanje pogojev iz 42. člena tega 
zakona ugotavlja za vsakega izvajalca posamično, izpolnjevanje pogojev po 
42a. in 43. členu pa skladno s predmetom javnega naročila za vse izvajalce 
skupaj. Naročnik mora način ugotavljanja sposobnosti po 42a. in 43. členu 
pri skupnih ponudbah določiti v razpisni dokumentaciji.« 

37. člen 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»48. člen 
(Izbira kandidatov) 

(1) V prvi fazi omejenega postopka in v postopku s pogajanji mora naročnik izbrati 
tiste udeležence, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in jih bo v drugi fazi omejenega 
postopka ali postopka s pogajanji kot kandidate pozval, da predložijo ponudbo 
oziroma predložijo ponudbo in se udeležijo pogajanj. 

(2) Naročnik lahko v postopku izbire dobavitelja ali izvajalca po omejenem 
postopku določi število kandidatov, ki jih namerava povabiti k oddaji ponudbe, v 
razponu. Naročnik mora v javnem razpisu objaviti največje in najmanjše 
predvideno število kandidatov. Razpon se določi glede na naravo predmeta 
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javnega naročila in obsega od najmanj pet do največ dvajset kandidatov. Če je 
usposobljenih manj kot pet kandidatov, mora naročnik povabiti k oddaji ponudbe 
vse kandidate. Naročnik ne sme omejevati števila kandidatov tako, da bi s tem 
neupravičeno omejeval konkurenco. 

. (3) Če naročnik izvede postopek s pogajanji, povabi najmanj tri kandidate, pod 
pogojem, da je na predmetnem trgu zadostno število sposobnih kandidatov. 

(4) Naročnik v prvi fazi izbere kandidate na podlagi predloženih podatkov, ki 
skladno s 42., 42. a, in 43. členom tega zakona dokazujejo njihov pravni status, 
ekonomsko-finančno, tehnično in kadrovsko sposobnost. 

(5) Naročnik mora pred priznanjem sposobnosti le-to preveriti skladno s 45. 
členom tega zakona. 

(6) V prvi fazi omejenega postopka in v postopku s pogajanji se za ugotavljanje 
sposobnosti smiselno uporabljajo določila 41. do 47. člena tega zakona. « 

38. člen 

49. člen se črta. 

39. člen 

Tretji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Naročnik ne sme zavrniti predložitve variante zato, ker je bila variantna 
ponudba sestavljena na podlagi tehničnih specifikacij, določenih s sklicevanjem 
na nacionalne standarde, ki so privzeti evropski standardi, na podlagi evropskih 
tehničnih soglasij ali splošne tehnične specifikacije, skladno z 39. členom tega 
zakona ali v skladu z nacionalnimi tehničnimi specifikacijami, ki so bile priznane 
kot primerne za izpolnitev bistvenih zahtev.« 

Doda se četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Naročnik, ki je dopustil predložitev variantne ponudbe pri oddaji javnega 
naročila za blago ali storitev, le-te ne sme zavrniti izključno iz razloga, da je iz 
ponudbe razvidno, da gre po vsebini za izvedbo storitve in ne za izvedbo dobave 
blaga oziroma za dobavo blaga in ne za izvedbo storitve.« 

9 
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40. člen 

V prvem odstavku 53. člena se za besedo »pisno« doda besedilo » ali v 
elektronski obliki«. 
V drugem odstavku se za besedo «izdelka« stavek spremeni tako, da se glasi: », 
storitve ali izvedbo gradnje. « 

V tretjem odstavku se beseda »podpore« nadomesti z besedo »pomoči«, številka 
»93« se nadomesti s številko »88«. 

. - 41. člen 

Prvi stavek prvega odstavka 54. člena se spremeni tako da se glasi: 
»Naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo 
ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili.« 

V drugem stavku prvega odstavka se beseda »neustrezne« zamenja z besedo 
»nepravilne« in beseda »ustrezno« z besedo »pravilno«. 

V zadnjem stavku se črta besedilo », lahko pa tako ponudbo zavrne« 

Črtata se drugi in tretji odstavek. 

42. člen 

Prvi stavek četrtega odstavka 55. člena se črta. 
V drugem stavku se besedilo »garancijo za resnost ponudbe« nadomesti z 
besedilom »instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe«. 

V petem odstavku se za besedo »ponudbo« dodajo besede »v pisni obliki«. 

43. člen 

Za 55. členom se dodajo novi 55a., 55b. in 55c. člen, ki se glasijo: 

»55. a člen 
( Predložitev ponudbe) 

(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko ponudnik predloži ponudbo 
v elektronski obliki. Ponudba v elektronski obliki mora biti varno 
elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. 
Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni zaznamek. 

(2) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti tehnološko neodvisen 
sprejem ponudb in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem 
ponudb. 

7. december2003 51 poročevalec, št. 106 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

(3) Minister, pristojen za finance v sodelovanju z ministrom, pristojnim za 
informacijsko družbo, pripravi natančnejše navodilo o oddaji ponudb v 
elektronski obliki. 

55 b. člen 

(Ponudba za sklope) 

Če je naročnik dovolil, da se lahko ponudba predloži za posamezne sklope, 
mora ponudnik v svoji ponudbi navesti ali se njegova ponudba nanaša na 
celotno naročilo ali le na posamezne sklope. Ne glede na to ali ponudnik 
oddaja ponudbo za vse sklope, mora biti njegova ponudba predložena tako, 
da se lahko ocenjuje po sklopih. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih 
in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj, naročnik sklene pogodbo z enim 
ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb. 

55. c člen 
(Predložitev kopije ponudbe) 

Pri oddaji javnih naročil v ocenjeni vrednosti nad 1.000.000.000 tolarjev, ki jo 
mora naročnik navesti v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik, do roka za 
oddajo ponudb, naročniku predložiti ponudbo in Državni revizijski komisiji 
posredovati kopijo te ponudbe. Naročnik mora o dokončnosti postopka 
oddaje javnega naročila obvestiti Državno revizijsko komisijo. V primeru, da 
v postopku oddaje javnega naročila ni bil vložen revizijski zahtevek, o 
katerem je odločala Državna revizijska komisija, mora Državna revizijska 
komisija kopije ponudb vrniti ponudnikom v zaprti kuverti.« 

44. člen 

V prvem odstavku 56. člena se besedilo »v Uradni list Republike Slovenije« 
nadomesti z besedilom » na enotni informacijski portal Urada za javna naročila«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Zahteva za objavo se pošlje na enotni informacijski portal v elektronski obliki. 
V Uradnem listu mora biti zahteva objavljena najkasneje v 12 dneh od dneva, ko 
je naročnik odposlal zahtevo ne enotni informacijski portal. Naročnik mora 
razpolagati z dokazom o datumu, ko je odposlal obvestilo v objavo « 

45. člen 

Drugi odstavek 59. člena se črta. 
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46. člen 

Drugi odstavek 60. člena se črta. 

V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »Uradnemu listu 
Republike Slovenije« nadomesti z besedilom » na enotnem informacijskem 
portalu Urada za javna naročila «. 

47 člen 

Drugi odstavek 61. člena se črta. 

48. člen 

62. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» Rok za pripravo in predložitev ponudb v omejenem postopku ne sme biti 
krajši od 40 dni od dneva, ko je naročnik odposlal pisno vabilo, če je objava 
potrebna v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.« 

49. člen 

Za 62. členom se doda novi 62a. člen, ki se glasi: 

»62. a člen 
(Roki za sprejem prijav in ponudb v omejenem postopku in v postopku s pogajanji 

po predhodni objavi za oddajo javnih naročil na vodnem, energetskem 
telekomunikacijskem in transportnem področju) 

»(1) Rok za sprejem prijave na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju za sodelovanje v omejenem postopku in v postopku, ki 
vključuje pogajanja po predhodni objavi javnega razpisa, vrednost naročila pa 
zahteva od naročnika, da objavi oddajo naročila tudi v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti, mora biti praviloma daljši od 37 dni, vendar ne sme biti krajši od 26 dni 
od dneva, ko je naročnik odposlal zahtevo za objavo V izjemnih primerih pa rok 
ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko je naročnik odposlal zahtevo za objavo 
pod pogojem, da je bila zahteva za objavo odposlana po elektronski pošti, teleksu 
ali telefaksu. 

(2) Rok za sprejem ponudb, ki mora biti enak za vse kandidate, se lahko določi na 
podlagi medsebojnega dogovora med naročnikom in izbranimi kandidati. 

(3) Će roka iz prejšnjega odstavka ni mogoče dogovoriti, določi rok naročnik. Rok 
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mora biti praviloma daljši od 24 dni, vendar ne sme biti krajši od 10 dni od 
datuma, ko je bilo odposlano povabilo za oddajo ponudb, pri čemer mora naročnik 
upoštevati, da morajo imeti kandidati pri pripravi ponudbe ustrezen čas za 
pripravo pravilne ponudbe. « 

50. člen 

V prvem odstavku 63. člena se besedi »prejšnjem členu« nadomestita z » 61. in 
62. členu -« in besedilo »Uradnemu listu Republike Slovenije« nadomesti z 
besedilom » enotnemu informacijskemu portalu Urada za javna naročila«. 

V drugem odstavku se številko »59.« nadomesti s številko » 62.« 

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za oddajo javnih naročil na vodnem, 
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.« 

51. člen 

V prvem odstavku 64. člena se besede »prejšnjem členu« nadomestijo z »61., 62. 
in 63. členu tega zakona«. 
V tretjem odstavku se za besedo »telefaksu« postavi vejica in črtajo besede »ali 
po«, za besedo »telefonu« se dodajo besede »ali po elektronski pošti«. 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za oddajo javnih naročil na vodnem, 
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.« 

52. člen 

Za 64. členom se dodata nova 64. a in 64. b člen, ki se glasita: 

» 64. a člen 
(Rok za oddajo ponudbe po elektronski pošti) 

Če naročnik pošlje zahtevo za objavo javnega razpisa po elektronski pošti, 
se lahko rok za oddajo ponudbe, poslane po elektronski pošti, v odprtem 
postopku iz 59. člena tega zakona in rok za sprejem prijave, poslane po 
elektronski poti, v prvi fazi omejenega postopka ali postopka s pogajanji iz 
61. člena tega zakona skrajša za največ sedem dni. 
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64. b člen 
(Roki za predložitev ponudb pod vrednostmi, ko je potrebna 

objava v uradnem glasilu Evropskih skupnosti) 

Roki za predložitev ponudb in prijav v postopkih oddaje javnih naročil iz 58. 
do 64. člena tega zakona se lahko v primerih, ko vrednost javnega naročila 
ne presega vrednosti, od katere dalje je potrebno objaviti javni razpis v 
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, skrajšajo, vendar ne več kot za 
polovico od določenih s tem zakonom, pri čemer mora naročnik pri določitvi 
roka upoštevati: 
- predvideni čas potreben za objavo na enotnem informacijskem portalu 

Urada za javna naročila, 
- da morajo imeti ponudniki pri pripravi ponudbe oziroma prijave ustrezen 

čas za pripravo pravilne ponudbe oziroma prijave.« 

53. člen 

65. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»65. člen 

(Način objave) 

(1) Vse objave v zvezi z javnimi naročili mora naročnik objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije na dan objave posreduje 
objavo na enotni informacijski portal Urada za javna naročila, ki zagotovi 
objavo vseh javnih naročil na svetovnem spletu. 

(2) Naročnik mora objaviti javni razpis in druge objave v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti, če je ocenjena vrednost javnega naročila enaka ali 
presega vrednost, določeno za posamezne vrste javnih naročil. Objava se 
opravi v slovenskem jeziku, povzetek pomembnejših elementov razpisa mora 
biti objavljen v uradnih jezikih Evropskih skupnosti, pri čemer pa šteje za 
avtentično besedilo le besedilo v slovenskem jeziku. Naročnik mora imeti 
dokaz o datumu odpošiljatve. 

(3) Zahteva za objavo, poslana v objavo v Uradno glasilo Evropskih 
skupnosti, lahko obsega največ eno stran v tem glasilu ali največ 650 besed. 

(4) Stroške objav, ki nastanejo Uradnemu listu Republike Slovenije zaradi 
avtomatiziranega pošiljanja objav na enotni informacijski portal, nosi 
naročnik. 

(5) Naročnik sme objaviti obvestila o javnih naročilih ali natečajih načrtov 
tudi v drugih sredstvih obveščanja. To lahko stori šele, ko je odposlal 
zahtevo za objavo na enotni informacijski portal oziroma v Uradno glasilo 
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Evropskih skupnosti, če je potrebna objava tudi v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti. Tako obvestilo tudi mora vsebovati iste podatke, kot 
so objavljeni na enotnem informacijskem portalu. 

(6) Minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za 
informacijsko družbo, predpiše enotne obrazce za objavo na enotnem 
informacijskem portalu za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati 
po tem zakonu.« 

54. člen 

Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se giasi : 

»(1) Za načrtovana javna naročila blaga ali storitev iz priloge I A tega 
zakona, ki presegajo okvirno vrednost 750.000 EUR ali znesek, določen v 87. 
členu tega zakona, mora naročnik najmanj enkrat letno in čim prej po 
sprejemu proračuna ali finančnega načrta objaviti predhodni razpis. V 
primeru predhodnega razpisa za storitve naročnik upošteva vse kategorije 
storitev iz Priloge I A tega zakona, ki jih namerava oddati v naslednjih 
dvanajstih mesecih oziroma vrednost vsega blaga po vrstah, ki ga namerava 
nabaviti v naslednjih dvanajstih mesecih, ki sledijo sprejemu proračuna ali 
finančnega načrta. V predhodnem razpisu za gradnje mora naročnik objaviti 
bistvene značilnosti javnega naročila gradnje, ki ga namerava oddati." 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Na vodnem, energetskem telekomunikacijskem in transportnem 
področju se lahko predhodni razpis opravi kot periodično informativno 
obvestilo, skladno z 72. členom tega zakona.« 

55. člen 

V prvem stavku 69. člena se za besedo »pisni« doda naslednje besedilo »ali 
elektronski obliki« 
V 2. točki se na koncu črta vejica in doda besedilo: 
»ter kraj in datum odpiranja ponudb, če se ponudbe odpirajo javno,« 
3. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»3. navedbo objave prve faze,«, 
5. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»5. merila za ocenitev ponudbe, če niso bila določena že v objavi«. 

56. člen 

Za 69. členom se doda 69a. člen, ki se glasi: 
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»69. a člen 
(Povabilo za sodelovanje in povabilo k oddaji ponudb 

v postopku na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem področju) 

V primeru oddaje ponudb v omejenem postopku na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem področju naročnik povabi kandidate 
istočasno, s pisnim vabilom ali vabilom, poslanim po elektronski poti. Povabilu 
mora biti priložena celotna razpisna dokumentacija, ki vsebuje podatke o: 

1. naslovu, kjer lahko kandidati dobijo dodatna obvestila in dokumente, datum, 
do katerega jih lahko zahtevajo ter morebitni znesek in način plačila za 
dodatna obvestila in dokumente, 

2. datumu in kraju predložitve ponudb ter navedbo jezika, v katerem morajo biti 
sestavljene ponudbe, 

3. sklic na objavo javnega razpisa na enotnem informacijskem portalu Urada za 
javna naročila ali Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, 

4. dokumentih, ki morajo biti priloženi ponudbi, 
5. merilih za izbiro najugodnejše ponudbe, če le-ta niso bila navedena v objavi, 
6. drugih posebnih pogojih za udeležbo.« 

57. člen 

70. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» (1) Naročnik mora objaviti izid postopka za oddajo javnega naročila na 
enotnem informacijskem portalu Urada za javna naročila najkasneje v 14 
dneh po sklenitvi pogodbe. 

(2) Naročniku pa ni treba ravnati po prejšnjem odstavku, če je bilo javno 
naročilo oddano po drugem odstavku 19. člena tega zakona in ocenjena 
vrednost celotnega javnega naročila ne presega vrednosti, ko je potrebna 
objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. 

(3)Če je bila oddaja javnega naročila objavljena tudi v uradnem glasilu 
Evropske skupnosti, je treba opraviti objavo izida postopka za oddajo 
naročila tudi v tem glasilu. V tem primeru mora naročnik poslati zahtevo za 
objavo najkasneje v 48 dneh po sklenitvi pogodbe. 

(4)Naročnik, ki izvaja dejavnost na področju raziskav ali razvoja po 8. točki 
Priloge IA tega zakona in oddaja javno naročilo storitve iz Priloge I A ali I B 
tega zakona in so izpolnjeni razlogi iz 2. točke 110. člena tega zakona, v 
obvestilu o dodelitvi naročila objavi podatke tako, da navede vrsto storitve, 
upoštevaje klasifikacijo iz Priloge I A ali I B. Če niso izpolnjeni razlogi za 
uporabo postopka po 2. točki 110. člena tega zakona , naročnik objavi le 
povzetek navedbe vrste storitve, ki je predmet javnega naročila. Ne glede na 
to pa mora naročnik zagotoviti, da so objavljeni podatki tako podrobni, kot 
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so bili navedeni v objavi javnega razpisa na enotnem informacijskem portalu 
Urada za javna naročila. Če je naročnik za oddajo javnega naročila uporabil 
kvalifikacijski sistem, morajo biti podatki vsaj tako podrobni, kot so 
navedeni v pisnem poročilu o kvalificiranih dobaviteljih in izvajalcih iz 
drugega odstavka 80. člena tega zakona. Če so predmet javnega naročila 
storitve iz Priloge I B tega zakona, mora naročnik v obvestilu za objavo 
navesti, ali se strinja z njihovo objavo. 

(5) Naročniku ni treba objaviti nekaterih informacij o dodelitvi naročila, če bi 
objava takih podatkov ovirala izvajanje zakona ali bila drugače v nasprotju s 
širšim družbenim interesom, ali če bi posegala v legitimne gospodarske 
interese javnih ali zasebnih podjetij, ali posegala v pošteno konkurenco med 
ponudniki." 

58. člen 

71. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»71. člen 
(kvalifikacijski sistem) 

(1) Naročnik lahko vzpostavi in izvaja kvalifikacijski sistem ugotavljanja 
sposobnosti dobaviteljev blaga, izvajalcev gradenj ali storitev.V tem primeru 
mora zagotoviti vsem zainteresiranim dobaviteljem in izvajalcem, da 
kadarkoli vložijo prijavo za ugotavljanje sposobnosti. 

(2) Sistem, ki lahko vključuje različne stopnje preverjanja sposobnosti, mora 
delovati na podlagi, objektivnih meril in drugih pravil, ki jih vnaprej določi 
naročnik. Naročnik mora uporabiti evropske standarde, kjer je to primerno. 
Merila in pravila se po potrebi lahko ažurirajo. 

(3) Merila in pravila za ugotavljanje sposobnosti morajo biti na voljo 
zainteresiranim dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj in storitev, če jih le- 
ti zahtevajo. Če naročnik ažurira merila in pravila, jih mora posredovati 
zainteresiranim dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj in ponudnikom 
storitev. Če naročnik meni, da kvalifikacijski sistem drugih naročnikov 
izpolnjuje njegove zahteve, mora imena teh naročnikov sporočiti 
zainteresiranim dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj in storitev. 

(4) Naročniki morajo ponudnike obvestiti o svoji odločitvi glede priznanja 
sposobnosti v razumnem roku. Če naročnik predvideva, da bo odločanje 
trajalo več kot šest mesecev od predložitve prijave iz prvega odstavka tega 
člena, mora naročnik v dveh mesecih od dneva predložitve prijave vlagatelja 
prijave obvestiti o razlogih, ki upravičujejo podaljšanje roka, ter o datumu, 
do katerega bo njegova zahteva sprejeta ali zavrnjena. 
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(5) V času sprejemanja odločitve o priznanju sposobnosti ali ažuriranja meril 
in pravil, naročnik ne sme: 

- določati pogojev upravne, tehnične ali finančne narave za posamezne 
dobavitelje blaga, izvajalce gradenj in storitev, če isti pogoji ne veljajo za 
druge, 

- zahtevati preskusov ali dokazov, ki pomenijo podvajanje že predloženih 
objektivnih dokazili. 

(6) Naročnik obvesti prijavitelje, katerih vlogo za priznanje sposobnosti je 
zavrnil, o tej odločitvi in o razlogih za zavrnitev. Razlogi morajo temeljiti na 
merilih za sposobnost iz drugega odstavka tega člena. 

(7) O dobaviteljih blaga, izvajalcev gradenj in storitev, ki jim je naročnik 
priznal sposobnost, se vodi pisna evidenca, ki se lahko razdeli na kategorije 
glede na predmet javnega naročila, za katerega sposobnost velja. 

(8) Naročniki lahko priznanje o sposobnosti prekličejo samo iz razlogov na 
podlagi meril iz drugega odstavka tega člena. O nameri, da bo naročnik 
preklical priznanje sposobnosti, je treba dobavitelja blaga, izvajalca gradenj 
ali storitev uradno in v pisni obliki obvestiti vnaprej, skupaj z razlogi, ki 
upravičujejo predlagano dejanje. 

(9) Naročnik mora objaviti obvestilo o kvalifikacijskem sistemu na enotnem 
informacijskem portalu Urada za javna naročila, če vrednost presega 
vrednosti, ko so objave potrebne tudi tam. Če sistem traja več kot tri leta, je 
obvestilo treba objaviti vsako leto. Če sistem traja manj časa, zadostuje 
prvo obvestilo.« 

59. člen 

V 72. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Naročnik lahko objavlja zlasti periodična informativna obvestila, ki se 
nanašajo na večje projekte, na da bi v njih ponavljal informacije, ki so bile že 
vključene v prejšnje periodično informativno obvestilo, pod pogojem, da je jasno 
navedeno, da so to dodatna obvestila.« 

60. člen 

Prvi odstavek 74. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Naročnik mora o postopku odpiranja ponudb voditi zapisnik, v katerega se 
vpisujejo zlasti naslednji podatki: 
1. zaporedna številka ponudbe, 
2. ime ali šifra ponudnika, če je razpis anonimen, 
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3. variantne ponudbe, če so dopustne ali ponudbe z opcijami, 
4. ponudbena cena in morebitni popusti, 
5. pomanjkljivosti ponudb, ki jih naročnik ugotovi pri odpiranju in 
6. pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov. « 

61. člen 

76. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu 
zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. 

(2) V postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem ocenjevanju 
ponudb izbere najugodnejšo ponudbo.« 

62. člen 

V prvem odstavku 77. člena se na koncu drugega stavka pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo »če vrednost javnega naročila presega vrednosti, določene za 
objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.« in v tretjem stavku besedilo 
»Uradnemu listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »na enotnem 
informacijskem portalu Urada za javna naročila.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem takoj obvestiti ponudnike ali 
kandidate in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji 
odločitvi, da začne nov postopek. Obvestilo mora biti pisno « 

63. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»78. člen 

(Odločitev o oddaji naročila) 

» (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o 
oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora 
obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora 
naročnik obvestiti ponudnike. 
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(2) Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno 
obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. 
Zahteva se lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema pisnega odpravka 
odločitve naročnika. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev 
odločitve najkasneje v petnajstih dneh od prejema zahteve. Obrazložitev 
mora vsebovati: 
- razloge za zavrnitev njegove ponudbe, 
- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za 

dodatno obrazložitev. 

Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma 
priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z 
zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja. 

(3) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve delno 
ali v celoti, če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali 
bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko 
sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali 
drugimi udeleženci v postopku, skladno z določili tega zakona o varstvu 
podatkov. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije, pristojne za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil, glede izročitve vseh podatkov o postopku 
oddaje naročila.« 

64. člen 

79. člen se spremeni tako da se glasi: 

»79. člen 

(Končno poročilo o oddaji naročila) 

»(1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu. 
Pisno poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

l.ime in naslov naročnika, 

2.predmet ter ocenjeno in pogodbeno vrednost naročila, 

3.imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za njihovo zavrnitev, 

4.imena ponudnikov, ki jim je bila priznana sposobnost in obrazložitev za 
njihovo izbiro, 

5.ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro ponudbe, 

7. december2003 61 poročevalec, št. 106 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

6.vsak del izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec, če je poznan, 

7. pri oddaji naročila po postopku s pogajanji okoliščine, ki so utemeljevale 
izvedbo postopka s pogajanji. 

(2) Evropska komisija lahko zahteva, da ji naročnik posreduje poročilo delno 
ali v celoti.« 

65. člen 

Za 81. členom se doda novo 2.13. poglavje in 81. a. člen, ki se glasi: 

»2.13. Elektronska dražba 

81. a. člen 

(1) Elektronsko dražbo lahko naročnik uporabi v odprtem, omejenem postopku ali 
v postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu s prvo točko tretjega 
odstavka 20. člena tega zakona in če ocenjena vrednost javnega naročila ne 
presega vrednosti, ko mora naročnik objaviti javno naročilo tudi v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti. 
(2) Izvede se po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb z uporabo 
avtomatiziranih metod vrednotenja. 
(3) Naročnik mora možnost izvedbe elektronske dražbe objaviti na enotnem 
informacijskem portalu Urada za javna naročila v objavi javnega razpisa. 
(4) Minister, pristojen za finance, izda pravilnik, ki določa vrste, vsebino, omejitve, 
pogoje za uporabo, postopek za izvedbo dražbe in druge elemente v zvezi z 
izvajanjem elektronske dražbe.« 

66. člen 

V 82. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Če naročnik podeli osebi, ki ni naročnik po tem zakonu, posebno ali izključno 
pravico za izvajanje gospodarske javne službe, mora taka pogodba ali drug akt 
določati, da ta oseba pri nabavah blaga za izvajanje gospodarske javne službe 
upošteva načelo prepovedi diskriminacije po nacionalni pripadnosti, državljanstvu 
ali sedežu dobavitelja.« 

67. člen 

83. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Naročnik mora objaviti naročilo za nabavo blaga tudi v Uradnem glasilu 
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Evropskih skupnosti, če je ocenjena vrednost naročila enaka ali večja od: 
1.200.000 posebnih pravic črpanja, razen za javna naročila blaga, določenega v 
predpisu iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
2.130.000 posebnih pravic črpanja za nekatere naročnike, ki so posebej 
določeni v seznamu iz četrtega odstavka 2.a člena tega zakona ali če je 
naročnik s področja obrambe in je predmet javnega naročila blago, navedeno v 
predpisu iz prvega odstavka prejšnjega člena.« 

68. člen 

1. točka 84. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»1. ko gre za naročilo blaga pri dodatnih nabavah prvotnega dobavitelja, ki 
so namenjene za delno nadomestilo materiala, opreme, instaliranega ali 
drugega blaga ali kot povečanje obsega obstoječega materiala, opreme, 
postavitev ali drugega blaga in bi zamenjava dobavitelja naročnika prisilila, 
da nabavi blago, ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo 
neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in 
vzdrževanjem. Dodatna naročila so omejena najdalj na obdobje treh let od 
dneva sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega javnega razpisa,« 

69. člen 

3.točka 86. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»3.Izgradnja objekta visoke ali inženirske gradnje, ki sama po sebi 
izpolnjuje svojo gospodarsko in tehnično funkcijo ali izvedba gradnje, 
ne glede na način izvedbe, ki ustreza zahtevam naročnika."" 

70. člen 

V drugem odstavku 87. člena se v drugem odstavku številka »750.000 EUR« 
nadomesti z besedilom »vrednosti iz prejšnjega odstavka« in navedba 
»informativnim obvestilom« nadomesti z »razpisom«. 

71. člen 

Podnaslov 88. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Oddaja naročila v primeru 
sofinanciranja)«. 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Določila tega zakona se uporabljajo tudi za izvedbo tiste gradnje, ki jo 
sofinancira naročnik po tem zakonu in sofinanciranje znaša več kot 50 odstotkov 
vrednosti gradnje.« 
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72. člen 

• V 1. b točki 89. člena se številka »25« nadomesti s »50«. 

73. člen 

92. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(Posebni primeri naročanja gradenj) 

(1) Če je predmet javnega naročila povezan z načrtovanjem in izgradnjo po 
urbanističnem načrtu, kjer mora zaradi obsega, zahtevnosti in predvidenega 
trajanja potrebnega dela načrtovanje od začetka temeljiti na tesnem 
skupinskem sodelovanju predstavnikov naročnikov, strokovnjakov in 
izvajalca, odgovornega za izvajanje del, se lahko sprejme poseben postopek 
oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca, ki se bo najustrezneje vključil v 
to skupino. 

(2) Naročnik mora vključiti v javni razpis zlasti čim bolj točen opis 
predvidenih gradenj, da si zainteresirani izvajalci lahko ustvarijo kar se da 
točno predstavo o projektu. Naročnik pri tem v javnem razpisu ali razpisni 
dokumentaciji še posebej skrbno navede zahteve glede izpolnjevanja 
pogojev iz 42. do 43. člena tega zakona, ki jih mora izpolnjevati osebje, za 
tehnično opremljenost in finančno stanje kandidatov. 

(3) Ko je takšen postopek sprejet, uporabijo naročniki splošne predpise za 
objavo v zvezi z omejenim postopkom in pogoji za izbiro kandidatov iz 42. 
do 43. člena tega zakona.« 

74. člen 

V 93. členu se 1. točka prvega odstavka spremeni, tako da se glasi: 
»1. storitve, ki jih financira naročnik z več kot 50 odstotki, prejemnik pa ni 
naročnik po tem zakonu, » 

75. člen 

Četrta alinea 94. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»- če je delež sofinanciranja naročnika manjši od 50% celotne vrednosti 

storitve.« 
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi; 
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»(2) Izjema iz četrte alinee prejšnjega odstavka ne velja za naročnike na vodnem, 
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.« 

76. člen 

V 1. b točki 97. člena se številka »25« nadomesti s številko »50«. 

77. člen 

V 98. členu se beseda »drugim« nadomesti z besedo »tretjim«. 

78. člen 

101. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»101. člen 
(Uporaba določb za storitev) 

(1) Če so predmet javnega naročila hkrati blago in storitve, se za presojo 
uporabijo določbe, ki urejajo postopek oddaje javnega naročila za blago ali 
za storitve glede na to, ali ima večjo vrednost blago ali storitev, ki se naroča. 

(2) Za oddajo javnih naročil, katerih predmet so storitve, navedene v prilogi I 
B tega zakona, ali če naročnik naroča tako storitve iz priloge I A in I B tega 
zakona in je vrednost storitev iz priloge I B večja od vrednosti storitev iz 
priloge I A, se uporabljajo le določbe 31. do 40. člena tega zakona. 

(3) V primeru dvoma ali je vrednost storitve iz priloge I A večja ali enaka 
vrednosti storitve iz priloge I B, veljajo za oddajo javnega naročila določila 
drugega odstavka tega člena.« 

79. člen 

V 102. členu se v prvem odstavku besedilo »Uradnemu listu Republike Slovenije« 
nadomesti z besedilom »na enotni informacijski portal Urada za javna naročila «. 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Če so predmet oddaje javnega naročila storitve, navedene v prilogi I B tega 
zakona in vrednost presega vrednosti iz 95. člena tega zakona, mora naročnik v 
obvestilu iz prvega odstavka tega člena navesti, ali se strinja z objavo.« 
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80. člen 

V 103. členu se podnaslov spremeni tako, da se glasi: »(Osebna veljavnost)« 

Besedilo v 103. členu, ki se glasi: »Javna naročila na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem področju so tista naročila, katerih predmet 
je:« se spremeni tako, da se glasi: »Oddaja javnih naročil, ki jih izvajajo naročniki, 
določeni v tem poglavju, se izvaja po določbah tega zakona, če v tem poglavju ni 
drugače določeno. Naročniki na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju so osebe, ki opravljajo dejavnost na enem izmed 
naslednjih področij:«. 
Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »Po določbah tega poglavja ravnajo tudi 
naročniki iz prvega odstavka 2a. člena tega zakona, če opravljajo dejavnosti iz 
tega člena « 

81. člen 

104. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»104. člen 
(nosilci posebnih ali izključnih pravic) 

(1) Če državni organ, organ lokalne samouprave ali nosilec javnih pooblastil 
podeli s splošnim ali posamičnim aktom posebne ali izključne pravice za 
opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena tega zakona, osebi, ki ni naročnik 
po 2a. členu tega zakona, mora prejemnik take pravice pri nabavi blaga, 
storitev in gradenj ravnati kot javni naročnik po tem zakonu, ko opravlja 
dejavnost iz prejšnjega člena. 

(2) Posebna ali izključna pravica po tem zakonu pomeni pravico, ki jo podeli 
državni organ, organ lokalne samouprave ali nosilec javnih pooblastil s 
splošnim, posamičnim ali drugim aktom in katerega namen ali posledica je 
omejitev pravic izvajanja dejavnosti iz 103. člena tega zakona na enega ali 
več, vendar omejeno število oseb, če pri tem druge osebe, ki te pravice 
nimajo, na istem geografskem področju, iste dejavnosti pod vsebinsko 
enakovrednimi pogoji, ne morejo opravljati. 

(3) Šteje se, da je oseba prejemnik posebne in izključne pravice, zlasti v 
primerih, ko: 
- izvaja dejavnosti iz 103. člena tega zakona kot gospodarsko javno 

službo, 
- lahko za izgradnjo omrežij ali naprav, določenih v prejšnjem členu tega 

zakona, izkoristi postopek razlastitve ali omejitve lastninske pravice 
drugega ali lahko postavi omrežje na javno cesto, pod njo ali nad njo, 

- v primeru iz 1. točke prejšnjega člena tega zakona, dobavlja pitno vodo, 
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elektriko, plin ali toploto omrežju, ki ga upravlja druga oseba. 

(4) Za vprašanja, ki v tem poglavju niso izrecno urejena drugače, se 
uporabljajo ostale določbe tega zakona. 

(5) Naročniki iz tega člena so uvrščeni na seznam iz četrtega odstavka 2.a 
člena tega zakona.« 

82. člen 

106. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»106. člen 
(določitev izjem) 

Če naročnik iz 103. člena tega zakona s pitno vodo, električno energijo, 
plinom ali toploto oskrbuje javno omrežje, se to ne šteje kot dejavnost iz 
103. člena tega zakona v naslednjih primerih: 

(a) v primeru pitne vode ali električne energije: 

- če naročnik proizvaja pitno vodo ali električno energijo zato, ker je njuna 
poraba potrebna za opravljanje dejavnosti, ki niso navedene v 103. členu 
tega zakona in 

- je oskrba javnega omrežja odvisna samo od lastne porabe tega 
naročnika in ne presega 30 % njegove celotne količine proizvedene pitne 
vode ali električne energije glede na povprečje prejšnjih treh let, vključno 
s tekočim letom; 

(b) v primeru plina ali toplote: 

- če je proizvodnja plina ali toplote s strani naročnika neizogibna 
posledica opravljanja dejavnosti, ki niso navedene v 103. členu, in 

- je oskrba javnega omrežja namenjena le gospodarski izrabi takšne 
proizvodnje in ne znaša več kot 20 % prometa takega naročnika glede na 
povprečje prejšnjih treh let, vključno s tekočim letom.« 

83. člen 

Prvi stavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Predmet javnega naročila na vodnem področju so tudi naslednja naročila:« 

V 107. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi: 
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»3. javni natečaji, ki se organizirajo v zvezi s 1. in 2. točko tega člena.« 

84. člen 

V 1. točki 109. člena se na koncu namesto vejice postavi pika in doda besedilo: 
»Naročnik mora sporočiti Evropski komisiji na njeno zahtevo vsako storitev, ki jo 
šteje kot izjemo iz te točke,« 
7. točka se spremeni tako, da se glasi. 
»7. storitev, ki jo naročnik dodeli odvisni družbi ali družbi, nastali na podlagi 
pogodbe o skupnem vlaganju. Odvisna družba v tem primeru pomeni vsako 
podjetje, katerega zaključni račun je skladno z računovodskimi standardi 
konsolidiran z računom naročnika, če pa naročniku ni treba izdelati konsolidirane 
bilance, šteje za odvisno družbo vsako podjetje, na katerega ima naročnik lahko 
posredno ali neposredno prevladujoč vpliv, skladno z drugim odstavkom 2a. člena 
tega zakona, prav tako pa tudi podjetje, ki bodisi, da ima lahko prevladujoč vpliv 
na naročnika bodisi da je skupaj z naročnikom pod prevladujočim vplivom 
drugega podjetja, in sicer na podlagi lastništva, finančne udeležbe ali pravil, ki 
urejajo njegovo delovanje. Pri oddaji je treba upoštevati pogoj, da je odvisna 
družba ali družba, ki so jo ustanovili naročniki z namenom skupnega vlaganja za 
izvajanje ene ali več dejavnosti iz 103. člena tega zakona pri poslovanju z 
naročnikom iz 103. člena tega zakona, od katerega je odvisna ali njegovo odvisno 
družbo, dosegla najmanj 80% povprečnega prihodka v Republiki Sloveniji ali 
državah članicah Evropske unije.« 

85. člen 

Za 109. členom se doda 109. a člen, ki se glasi: 

»109a. člen 
(Povabilo za sodelovanje) 

Naročnik lahko opravi povabilo za sodelovanje z javnim razpisom, kot periodično * 
informativno obvestilo ali z obvestilom o izvedbi postopka po kvalifikacijskem 
sistemu.« 

86. člen 

V 110. členu se podnaslov spremeni tako, da se glasi: »(Oddaja naročila po 
postopku s pogajanji brez predhodne objave).« 

V 3. točki se beseda »objektivnih« nadomesti z besedami »umetniških in 
tehničnih«. 

4. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»4. dokler je nujno potrebno, če nastopijo razlogi, ki jih ni bilo mogoče 
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predvideti in jih ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, zaradi izredne 
nujnosti pa je javno naročilo neizogibno treba oddati in ni mogoče 
spoštovati rokov za izvedbo postopka oddaje javnega naročila,«. 

V 7 b) točki se številka »25« nadomesti s številko »50«. 

V 8. točki se črtajo besede: »storitve ali« v ustreznem sklonu. Drugi stavek 
se spremeni tako, da se glasi :»Naročnik mora že v prvi objavi razpisa 
navesti navedeno možnost, pri čemer mora opozoriti tudi, da bo pri izbiri 
upošteval skupne ocenjene stroške poznejših gradenj.« Tretji stavek se 
črta. 
V 10. točki se za besedo »dobavitelja,« doda besedilo »ki zaradi prenehanja 
poslovanja ali«. 

12. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»12. za pogodbe, oddane na podlagi okvirnega sporazuma, skladno z 19. 
členom tega zakona.« 

87. člen 

111. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»111. člen 
(naročila, povezana z nakupom zaradi nadaljnje prodaje) 

(1) Določila tega zakona ne veljajo za naročila, ki se oddajajo z namenom 
nadaljnje prodaje ali oddaje v najem tretjim osebam, pod pogojem, da naročnik 
nima izključne ali posebne pravice za nadaljnjo prodajo ali oddajo v najem 
predmeta naročila in ga lahko druge osebe prodajajo ali oddajajo v najem pod 
enakimi pogoji. 
(2) Naročnik mora na zahtevo Evropske komisije sporočiti vse kategorije izdelkov 
in dejavnosti, ki se štejejo za izključene na podlagi prvega odstavka tega člena.« 

88. člen 

V 3. točki 113. člena se črta besedilo »in predelavo«. 

89. člen 

V prvem odstavku 114. člena se črta beseda »načrtov« in doda na koncu stavek: 
»Pravila za organizacijo natečajev morajo biti v skladu z zahtevami tega člena in 
jih je treba sporočiti tistim, ki se zanimajo za sodelovanje na natečaju.« 

V drugem odstavku se črtata beseda »načrtov« in besedilo: », najmanj pet in 
največ dvajset«. 
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90. člen 

115. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»115. člen 
(Objava periodičnega informativnega obvestila) 

(1) Periodično informativno obvestilo objavi naročnik vsaj enkrat letno, če je 
ocenjena vrednost vseh nabav, gradenj ali storitev: 

1. 750.000 EUR, če je predmet naročila blago, pri čemer se upošteva skupni 
obseg javnih naročil za vsako skupino proizvodov in jih naročnik namerava oddati 
v naslednjih 12 mesecih, 

2. če so predmet javnega naročila gradnje in je ocenjena vrednost gradenj 
najmanj: 

- 5.000.000 EUR, če opravlja naročnik dejavnost na področju telekomunikacij, 
- 5.000.000 posebnih pravic črpanja, če opravlja naročnik dejavnost na področju 

črpanja, prenosa ali distribucije pitne vode, električne energije, oskrbe letališč, 
mestnega avtobusnega prevoza, oskrbe pristanišč in terminalov, 

- 5.000.000 EUR, če opravlja naročnik dejavnost prenosa in distribucije plina ali 
toplote, ali se ukvarja s pridobivanjem ali predelavo nafte, plina ali trdih goriv 
in železniških storitev. 

3. 750.000 EUR, če je predmet naročila storitev po posameznih kategorijah iz 
priloge IA tega zakona in se predvideva trajanje pogodbe več kot eno leto. 

(2) Če šteje periodično informativno obvestilo kot povabilo za sodelovanje, objava 
ne sme biti starejša od enega leta od dneva, ko je bilo periodično informativno 
obvestilo poslano v objavo.« 

91. člen 

Za 116. členom se doda 116a. člen, ki se glasi: 

»116. a člen 
(Priprava tehničnih specifikacij) 

(1)Ne glede na določbe 31. do 40. člena tega zakona, mora naročnik pri pripravi 
tehničnih specifikacij določiti in navesti zahteve, ki dopolnjujejo splošne 
tehnične specifikacije ali evropska tehnična soglasja ali druge standarde. V 
takem primeru ima prednost specifikacija, ki določa zahteve za izvedbo 
naročila, pred specifikacijo, ki se nanaša na določanje ali opisovanje 
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značilnosti. Tak način priprave tehnične specifikacije mora naročnik pojasniti z 
objektivnimi razlogi, ki pa ne smejo biti v nasprotju z namenom pogodbe. 

(2)Tehnične specifikacije mora naročnik določiti s sklicevanjem na evropske 
tehnične specifikacije, če le-te obstajajo. 

(3) Naročniku se ni treba sklicevati na splošne tehnične specifikacije in 
evropska tehnična soglasja, če: 
a) je iz tehničnih razlogov nemogoče zadovoljivo uskladiti izdelek s 

splošnimi tehničnimi specifikacijami ali evropskimi tehničnimi soglasji, 
b) bi uporaba določala vnaprej uporabo vzajemnega priznanja tipskih 

odobritev za telekomunikacijsko in terminalno opremo ali glede 
standardizacije na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij, 

c) bi uporaba evropskih tehničnih soglasij ali splošnih tehničnih 
specifikacij zahtevala, da naročnik opravi nabavo blaga, ki bi bilo 
nezdružljivo z že obstoječo opremo ali bi imela nabava blaga za 
posledico nesorazmerne stroške ali bi povzročila naročniku 
nesorazmerne tehnične težave. Če se naročnik sklicuje na to izjemo, 
mora svoj nadaljnji razvoj preusmeriti tako, da bo vnaprej uporabljal 
evropska tehnična soglasja ali splošne tehnične specifikacije, 

č) so evropska tehnična soglasja ali splošne tehnične specifikacije 
neprimerne za uporabo ali ne upoštevajo tehničnega razvoja, ki se je 
zgodil po njihovem sprejetju. Če se naročnik sklicuje na to izjemo, mora 
obvestiti pristojni organ za standardizacijo za revizijo evropskega 
tehničnega soglasja ali splošne tehnične specifikacije in jo obvestiti o 
razlogih nesprejemljivosti obstoječih evropskih tehničnih soglasij ali 
splošnih tehničnih specifikacij, 

d) če je obravnavno javno naročilo inovativne narave, zaradi česar uporaba 
obstoječih standardov, tehničnih soglasij ali splošnih tehničnih 
specifikacij ne bi bila primerna. 

(4) Obvestilo o uporabi izjem iz prejšnjega odstavka mora naročnik objaviti 
v javnem razpisu.« 

92. člen 

V prvem odstavku 117. člena se beseda »kandidatov« nadomesti z besedama 
»izvajalcev storitev«. 
V prvem stavku drugega odstavka se za besedo »državah« doda besedilo 
»članicah EU in drugih državah«. 

93. člen 

V prvem odstavku 119. člena se navedbe členov » 48., 49. in 50.« nadomestijo s 
» 50. in 51.«. 
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Za besedama »nasprotju s« se doda besedilo »pogodbo o ustanovitvi Evropskih 
skupnosti in drugimi«. 
Drugi odstavek se črta. 

94. člen 

V prvem odstavku 120. členu se za besedilom »Republika Slovenija« doda 
besedilo »ali Evropska unija«. 

95. člen 

V prvem odstavku 122. člena se navedbe členov » 48., 49. in 50.« nadomestijo s 
» 50. in 51.«. 

96. člen 

V 3. točki prvega odstavka 123. člena se številka »111.« nadomesti s številko 
»110.«. 

4. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»4. razloge, zaradi katerih ni uporabil določil tega zakona, ki se nanašajo na 
oddajo naročil storitev iz priloge I A tega zakona ter gradenj, uporabo tehničnih 
specifikacij in standardov in izbiro postopka oddaje « 

V četrtem odstavku se doda besedilo: »Naročnik sme zavrniti zahtevo o obvestilu 
skladno s tretjim odstavkom 78. člena tega zakona « 

97. člen 

124. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Oddaja naročila male vrednosti je način oddaje javnega naročila, katerega 
ocenjena vrednost je nižja od vrednosti določene v zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. 

(2) Za oddajo naročil male vrednosti se ne uporabljajo določbe tega zakona o 
objavah na enotnem informacijskem portalu Urada za javna naročila« 

98. člen 

125. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»125. člen 

(Priprava notranjih pravil) 

(1) Naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi 
način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona. 

(2) Naročnik mora pri oddaji naročil male vrednosti ceno in kakovost predmeta 
javnega naročila posebej skrbno preveriti in to preverjanje izkazati v svoji 
dokumentaciji. Dokumentiranje ni potrebno, če je ocenjena vrednost javnega 
naročila nižja od 2% vrednosti, določene v prvem odstavku prejšnjega člena. 

(3) V svojem notranjem aktu naročnik določi vsaj: 
1. ocenjeno vrednost javnega naročila, nad katero mora naročnik voditi 

dokumentacijo o oddaji javnega naročila, in ki ne sme presegati vrednosti, 
določene v predpisu, izdanem na podlagi petega odstavka 127.člena tega 
zakona, 

2. način izvedbe naročila ter način dokazovanja izpolnjevanja pogojev glede na 
ocenjeno vrednost naročila, 

3. način obveščanja ponudnikov o izidu oddanega naročila, 
4. način zbiranja in dokumentiranja ponudb, glede na ocenjeno vrednost' 

naročila. 

(4) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, izda uredbo, s katero določi 
osnove, ki jih morajo upoštevati naročniki pri pripravi notranjega akta iz prvega 
odstavka tega člena.« 

99. člen 

126. člen se črta. 

100. člen 

127. člen se spremeni se spremeni tako, da se glasi: 

»127. člen 

(Vodenje statistike) 
(1) Naročniki morajo zbirati in voditi podatke o oddanih javnih naročilih, pri čemer 
morajo voditi podatke ločeno za oddana naročila nad in pod vrednostjo, od katere 
dalje se objavi javni razpis v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in ločeno za 
blago gradnje ali storitve ter za oddana javna naročila na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem področju ter ločeno o oddanih javnih nar 
očilih male vrednosti. 
(2) Naročnik mora predložiti podatke iz prejšnjega odstavka Uradu za javna 
naročila najkasneje do 30. aprila tekočega leta o oddanih javnih naročilih v 
prejšnjem letu. 
(3) Urad za javna naročila pripravi skupno poročilo o oddanih javnih naročilih in 
ga najkasneje do 30. julija tekočega leta predloži vladi v obravnavo. 
(4) Vlada posreduje poročilo o oddanih javnih naročilih, ki presegajo vrednosti, ko 
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je potrebna tudi objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, Evropski komisiji 
najkasneje do 30. oktobra tekočega leta. 
(5) Minister, pristojen za finance določi vrste in način zbiranja podatkov ter enotne 
obrazce za sporočanje teh podatkov ter vrednost od katere dalje je potrebno 
zbirati in voditi podatke o oddanih javnih naročilih male vrednosti.« 

101. člen 

128. člen se črta. 

102. člen 

V prvem odstavku 129. člena se črtajo besede: »je služba Vlade Republike 
Slovenije, ki« 

V drugem odstavku se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo: 

»1. pripravlja predpise s področja javnih naročil in koncesij, 
2. svetuje naročnikom o vprašanjih s področja javnih naročil. 
3.skrbi za organizacijo strokovnih izobraževanj, izvaja preizkuse znanja s 

področja javnih naročiiin investicij in izdaja potrdila o strokovnih znanjih s 
področja javnih naročil in investicij, 

9.točka se črta. 

Dosedanja 10.točka, ki postane 9.točka,se spremeni tako, da se glasi: 

"9. skrbi za pripravo evidenc o dobaviteljih in izvajalcih in njihovi boniteti na 
osnovi podatkov o prevzetih in izvedenih javnih naročilih kot podlage za 
doseganje učinkovitosti porabe javnih sredstev." 

Dosedanje 11.,12.,13., in 14. točka postanejo 10.,11.,12. in 13. točka. 

Doda se nova 14. točka, ki se glasi: 
»14. opravlja druge naloge, ki jih določa drug predpis.« 

Dosedanja 15. točka se črta. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Urad za javna naročila izda navodila o vsebini in načinu preizkusa 
strokovnih znanj iz 3. točke prejšnjega odstavka.« 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 
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103. člen 

V 130. členu se doda nova alinea, ki se glasi: 

» - katerih sklenitev ali vsebina je posledica obljubljene, ponujene ali dane koristi 
iz 42. člena tega zakona,« 

104. člen 

»131. člen se spremeni tako, da se glasi: 

131. člen 
(kazenske določbe) 

(1) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
naročnik, naveden v drugi, tretji in četrti alinei prvega odstavka in drugega 
odstavka 2a. člena tega zakona; če: 

1. odda naročilo brez javnega razpisa, razen v primerih, ko zakon to 
dopušča, ali ga odda po postopku, ki ga zakon ne določa (2. člen, 18. do 20. 
člen, 84. člen, 85. člen, 89., 90. člen, 96. do 98. člen, 110, 111. člen), 

2. začne postopek oddaje, preden so izpolnjeni za to predvideni pogoji (15. 
in 16. člen), 

3. predmet pogodbe, razpisne pogoje, tehnične specifikacije ali druge 
elemente razpisa prilagodi konkretnemu ponudniku, ali odda naročilo 
ponudniku, ki je sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenega 
dela (5. člen in 31. do 54. člen), 

4. ravna v nasprotju z načelom enakopravnosti (7. člen), 

5. objavi določene podatke o vsebini razpisa pred njegovo objavo (5. in 65. 
člen), 

6. ne varuje podatkov, navedenih v ponudbeni dokumentaciji, skladno s 
stopnjo zaupnosti (8. do 10. člen in 78. člen), 
7.ne vodi in hrani dokumentacije o javnem naročilu (11. člen), 
8.ne posreduje Uradu za javna naročila podatkov o zavrnitvi ponudbe zaradi 
poskusa dajanja podkupnine (42. člen), 
9.ne posreduje razpisne dokumentacije vsem, ki so jo zahtevali, skladno z 
objavo (24. in 25. člen), 
10.ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb (55. do 64. člen), 
11.ne objavi naročila ali izida oddaje naročila v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti,ali objavi naročilo v drugih sredstvih obveščanja preden je 
odposlal objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, ko naročilo 
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presega zneske, ki zahtevajo tako objavo, ali ne objavi najmanj tistih 
podatkov, ki jih mora objaviti skladno s predpisi (65. člen), 
12.pri sestavi razpisne dokumentacije ne upošteva veljavnih tehničnih 
normativov, standardov in drugih tehničnih predpisov (31. do 40. člen, 116. a 
člen), 
13.določi pogoje za sodelovanje in merila v nasprotju z tem zakonom ali 
spremeni pogoje in merila po objavi razpisa, ne da bi o tem obvestil 
ponudnike (25. člen in 41. do 54. člen), 
14.ne posreduje podatkov o izvedenih postopkih o oddaji javnih naročil 
Uradu za javna naročila (127. člen), 
15.neustrezno uporabi merila za izbiro najugodnejše ponudbe (50. člen), 
16. pri odpiranju ponudb ravna v nasprotju z določbami 73. in 74. člena tega 
zakona, 
17.izbere način določitve vrednosti, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti 
izognil postopku oddaje javnega naročila (26. člen), 
18.po poteku roka za oddajo ponudb spremeni ali dopolni razpisno 
dokumentacijo (25. člen), 
19. ravna v nasprotju z določili o pridobivanju dodatnih pojasnil in dopustnih 
popravkih ponudb (54. člen), 
20.ne posreduje podatkov o razpisanih javnih naročilih oziroma naročilih male 
vrednosti ministrstvu, pristojnemu za informacijsko družbo (65. člen). 

(2) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba 
naročnika iz prejšnjega odstavka in odgovorna oseba naročnika iz prve alinee 
prvega odstavka 2 a. člena zakona, če stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
koncesionar, če ne ravna v skladu z določili tretjega in sedmega odstavka 133. 
člena tega zakona. 

(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba 
koncesionarja, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena. 

105.člen 

133. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»133. člen 

(Koncesije gradenj) 

(1) Do uveljavitve posebnega zakona, ki bo natančneje uredil podelitev 
koncesij, se za podelitev koncesij gradenj določbe tega člena uporabljajo, 
če vrednost koncesije za gradnjo, izračunana na podlagi tega zakona, 
presega vrednost 5.000.000 EUR. Za koncesijo gradnje po tem členu gre v 
primeru, če je predmet koncesije gradnja, določena v 86. členu tega zakona, 
pod pogojem: 
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- da ima koncesionar pravico do izkoriščanja zgrajenega objekta ali, 
- da se pravica do izkoriščanja zgrajenega objekta kombinira s plačilom za 

izvedbo gradnje. 

(2) Koncedent objavi oddajo koncesije po 65. do 71. členu tega zakona. 

(3)Koncedent pri izbiri postopka podelitve koncesije gradnje lahko prosto 
izbira med uporabo odprtega postopka, omejenega postopka ali postopka s 
pogajanji. - 

(4)Rok za sprejem kandidatur za oddajo koncesije ne sme biti krajši od 52 
dni. Določbe tega zakona o skrajšanju rokov za oddajo ponudb se za oddajo 
koncesij ne uporabljajo. 

(5) Koncedent lahko v razpisni dokumentaciji: 
1.določi, da mora kandidat za pridobitev koncesije tretjim osebam oddati dela 
najmanj v obsegu 30 odstotkov skupne vrednosti del, ki so predmet 
koncesijske pogodbe, z navedbo, da se ta odstotek na predlog kandidata za 
pridobitev koncesije lahko tudi poveča. Odstotek del, ki jih bo koncesionar 
oddal tretjim osebam mora biti v koncesijski pogodbi natančno določen, ali 
2.zahteva od kandidata za pridobitev koncesije, da, v kolikor le-ta namerava 
oddati del pogodbenih del tretjim osebam, v svoji ponudbi navede odstotek 
skupnih vrednosti del po koncesijski pogodbi, ki jih bo oddal tretjim osebam. 

(6) Gospodarske družbe ali njihove odvisne družbe, ki so se združile ali 
povezale, da bi dobile koncesijo in niso naročniki po tem zakonu, se ne 
štejejo kot tretje osebe. Odvisna družba pomeni katerokoli pravno osebo, 
nad katero lahko koncesionar neposredno ali posredno izvršuje prevladujoč 
in odločilen nadzor, ali katerokoli pravno osebo, ki lahko izkazuje 
prevladujoč in odločilen nadzor nad koncesionarjem ali podjetje, ki je 
koncesionar in nad katerim izkazuje prevladujoč in odločilen nadzor drugo 
podjetje, kar izhaja iz lastništva, finančne udeležbe ali pravnih pravil, iz 
katerih izhaja ta odnos. Družba izkazuje prevladujoč in odločilen nadzor v 
odnosu do drugega podjetja, neposredno ali posredno, če: 
a) ima večinski lastniški delež v osnovnem kapitalu drugega podjetja, 
b) nadzoruje večino glasov, povezanih z delnicami, ki jih je izdalo drugo 

podjetje 
ali 

c) lahko imenuje več kot polovico članov organa upravljanja ali nadzornega 
organa drugega podjetja. 
Ponudbi za koncesijo je treba priložiti popolni seznam takih družb. Seznam 
je treba glede na nastale spremembe sproti ažurirati. 

(7)Če je koncesionar naročnik po tem zakonu, mora vse gradnje oddati 
skladno s tem zakonom. Če koncesionar ni naročnik po tem zakonu, mora 
za oddajo gradenj tretjim osebam, katerih vrednost presega 5.000.000 EUR, 
upoštevati določila 65. do 71. člena tega zakona, pri čemer ne veljajo 
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določbe o možnosti skrajševanja rokov za oddajo ponudb. 

(8) Izjeme od uporabe zakona ali uporabe posameznih določil zakona, ki 
veljajo za javna naročila gradenj, veljajo tudi za oddajo koncesij gradenj in 
javnih naročil gradenj po tem členu. 

(9) V postopkih oddaje koncesij po tem členu se za zagotavljanje pravnega 
varstva uporabljajo določbe zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, 
če sodno varstvo ni zagotovljeno v upravnem sporu.« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

106. člen 

(1)Vlada Republike Slovenije izda predpis iz: 

a)četrtega odstavka 2a. člena zakona najkasneje v treh mesecih od dneva 
uveljavitve tega zakona, 
b)četrtega odstavka 125. člena zakona najkasneje v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 

(2)Minister, pristojen za finance, izda predpise: 

a)iz 21. člena zakona v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
b)iz 23. člena zakona v enem mesecu od dneva uveljavitve tega zakona; 
c)iz 42. b člena zakona v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
d)iz 55. a člena zakona v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
e)iz 65. člena zakona v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
f)iz 82. člena zakona v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona; 
g)iz 127. člena zakona v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

(3) Urad za javna naročila izda navodila iz tretjega odstavka 129. člena 
zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

(4) Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in druge 
zbornice pripravijo seznam iz 42.c člena najkasneje v dveh letih od 
uveljavitve tega zakona. 

(5) Naročniki morajo prilagoditi svoja notranja pravila o oddaji naročil male 
vrednosti najkasneje v enem mesecu od dneva izdaje predpisa iz 126. člena 
zakona. 
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107. člen 

(1) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bili javni razpisi objavljeni 
pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih. 
(2) Druga faza omejenega postopka ali postopka oddaje javnega naročila po 
postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu, če naročnik kandidatom še 
ni izročil razpisne dokumentacije. 
(3) Če naročnik še ni sprejel odločitve o oddaji javnega naročila, pa tega ni 
smel zaradi pogojev iz prvega odstavka 76. člena zakona o javnih naročilih 
(Uradni list 39/00), lahko nadaljuje postopek po tem zakonu. 
(4) Naročniki na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju nadaljujejo drugo fazo postopka oddaje javnega 
naročila skladno z 69. a členom zakona, če še niso izročili kandidatom 
razpisne dokumentacije, lahko pa oddajo naročilo po postopku s pogajanji. 

107.a člen 
(vzpostavitev enotnega informacijskega portala) 

(1)Enotni informacijski portal se vzpostavi najkasneje v dvanajstih mesecih od 
uveljavitve tega zakona. V ta rok se ne šteje poskusno objavljanje na enotnem 
informacijskem portalu, ki poteka vzporedno z objavami v uradnih glasilih. 
(2) Po vzpostavitvi enotnega informacijskega portala šteje kot primarna objava 
tista objava, ki je objavljena na enotnem informacijskem portalu. Če je 
potrebna objava tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, veljajo pravila 
oglaševanja iz poglavja 2.9.- Roki v postopkih oddaje naročil. 
(3)Minister, pristojen za finance, z obvestilom v Uradnem listu Republike 
Slovenije objavi naznanilo o začetku veljavnosti uporabe enotnega 
informacijskega portala kot tudi vsa druga obvestila v zvezi z delovanjem 
enotnega informacijskega portala. 

107. b člen 

Do vzpostavitve enotnega informacijskega portala Urada za javna naročila se 
obvestila v zvezi z javnimi naročili objavljajo v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

107. c člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni in sicer za: 

1. prekršek iz prvega odstavka 131. člena zakona: 
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-naročnik iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka in drugega odstavka 
2.a člena zakona v razponu od 100.000 do 1.000.000 tolarjev; 

2. prekršek iz prvega odstavka 131. člena zakona: 
-odgovorna oseba naročnika iz prejšnje točke ter naročnika iz prve alinee 
prvega odstavka 2.a člena zakona v razponu od 10.000 do 300.000 tolarjev; 

3. prekršek iz tretjega in sedmega odstavka 133. člena zakona: 
-koncesionar v razponu od 100.000 do 1.000.000 tolarjev; 

4.prekršek iz tretjega in sedmega odstavka 133. člena zakona: 
- odgovorna oseba koncesionarja v razponu od 10.000 do 300.000 tolarjev. 

107.d člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odredba o obvezni vsebini 
razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 
84/99). 

108. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPODCU JANJU 

RAZVOJA TURIZMA (ZSRT) 

- druga obravnava - EPA 955 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

Številka: 327-01 /96^/14 EPA 955 -III 
Ljubljana, 4. december 2003 

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

poročilo 

k predlogu zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) 
(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 43. seji, dne 4. 
12. 2003, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spodbujanju razvoja 
turizma, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po 
rednem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Zakonodajno-pravne 
službe, predstavnik Državnega sveta, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne 
zbornice Slovenije, Slovenske turistične organizacije, Turistične zveze Slovenije. 
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Člani odbora so poleg mnenje Zakonodajno- pravne službe prejeli tudi stališča Vlade 
Republike Slovenije do mnenje Državnega sveta RS k predlogu zakona. Predsednik 
državnega zbora je v skladu s 145. členom poslovnika državnega zbora z dopisom 
pozval lokalne skupnosti, da predložijo svoje mnenje k predlogu zakona. Tako so bila 
posredovana mnenja in pripombe Mestne občine Novo mesto, Javnega zavoda 
Lokalne turistične organizacije Kokra, Občine Medvode, Mestne občine Celje ter 
pripombe in predlogi za amandmaje Turistične zveze Slovenije, Zavoda za turizem 
Ljubljana, Zveze potrošnikov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Turistične 
organizacije Koper, Zveze tabornikov Slovenije, Občine Kranjska gora, Občine 
Bovec in Društva turističnih vodnikov Slovenije. 

Predlog zakona je predhodno obravnaval Pododbor za turizem na 10. seji, 12. 11. 
2003. Poleg tega so bili do seje odbora opravljeni še štirje delovni sestanki, kjer so 
se na podlagi mnenje Zakonodajno-pravne službe pripravili predlogi amandmajev za 
sejo Odbora za gospodarstvo, v sodelovanju s strokovno službo Ministrstva za 
gospodarstvo. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona oz. amandmajih, so člani 
odbora razpravljali k 5. členu, kjer je prevladalo mnenje, da strategije razvoja turizma 
ne more sprejemati državni zbor. Politika na področju turizma se spreminja skozi leto 
in temu naj bi se prilagajala tudi sama strategija. Pri tem je vlada mnogo bolj 
fleksibilna, kot pa je to lahko državni zbor s svojim načinom dela. Kazalo pa bi 
državni zbor vsaj seznaniti s to strategijo s strani vlade. 

Nekaj polemike je povzročila tudi vsebina 16. člena, kjer se ločuje način pridobivanja 
sredstev oz. razlikovanje lokalnega in nacionalnega nivoja. .Teh razlik pri usmeritvah 
same strategije in posameznih turističnih politik naj ne bi bilo. Turistično politiko 
oblikujejo vsi, ne glede na raven delovanja, zato so do sredstev proračuna upravičeni 
vsi, ki oblikujejo in izvajajo turistično politiko. Glede vsebine samega 16. člena je bilo 
na koncu pojasnjeno, da gre za horizontalne ukrepe, kjer se sredstva državnega 
proračuna dodeljujejo na osnovi projektov oz. konkretnih programov in so namenjena 
celotnemu slovenskemu prostoru. 

Podobna zagata je tako pri 20. členu, ki govori o virih financiranja. Z novim 
amandmajem, ki loči sredstva pridobljena iz turistične takse pri izračunu obsega 
lastnih prihodkov posamezne občine, se tako delno rešuje položaj lokalne skupnosti 

.oz. občinskih proračunov glede finančne izravnave. Sredstva turistične takse se 
morajo zbirati za namene turističnega razvoja lokalne skupnosti, ki to takso tudi 
pobira. Le te se ne more vštevati v prihodke občine, katerim se nato zmanjšujejo 
sredstva državnega proračuna, namenjena finančnih izravnavi proračuna občine, ki 
je do teh sredstev upravičena. Tu je tudi dilema ali je občina še motivirana za 
pobiranje turistične takse, če pa lahko enostavneje pridobiva sredstva državnega 
proračuna. 
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Največ razprave je bifo okrog 23., 23.a in 23.b člena, ki uvaja plačilo takse za 
lastnike počitniških hiš in plovil v pavšalni obliki, kar bo zajelo predvsem turistično 
razvite kraje. Večina članov odbora podpira te amandmaje odbora iz različnih 
razlogov (npr. razvoj demografsko ogroženih področij...), čeprav se zavedajo tudi 
morebitne ustavne spornosti. V predlogu zakona sicer ni določena obveza pobiranja 
take takse, ampak je dana možnost občini, da le to uvede in še to pod določenimi 
pogoji. Predlagatelju teh amandmajev se tako ne zdi ustavno sporna vsebina teh 
amandmajev. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je vseeno opozoril na 
sistemsko nedorečenost takih določb in problem dvojnega obdavčenja lastnikov takih 
objektov. Temu je pritrdila tudi predstavnica predlagatelja zakona. 

Glede izjem (33. in 35. a člen) pridobitve licence opravljanja dejavnosti organiziranja 
in prodaje turističnih aranžmajev (planinskih in skavtskih organizacij), se je odprla 
razprava okrog možnosti zlorabe takih izjem, ki se v praksi dogajajo. Tako pod krinko 
raznih klubov in društev nekatere organizacije opravljajo čisto gospodarsko 
dejavnost in ne le dejavnosti za namene samega društva. Na koncu, teh izjem člani 
odbora niso podprli. 

Odbor za gospodarstvo je glede na razpravo k posameznim členom predloga zakona 
in amandmajem, oblikoval in sprejel naslednje amandmaje: 

K 1. členu 

1. V prvem odstavku se črta beseda »strateško«. Za .besedama »in določa« se 
doda besede »turistično takso in druga«. 

Obrazložitev: 
S tem amandmajem se usklajuje vsebina IV. poglavja predloga zakona in tega 
člena. 

2. V drugem odstavku se črta besedi »oziroma posredovanja«. Za besedo »ter« 
se črta beseda »dejavnosti«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 
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K 3. členu 

1. Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi: 
»- s spodbujanjem delovanja turističnih društev in njihovih zvez.«. 

Obrazložitev: 
Predlagano besedilo ustrezneje odraža delovanje turistične društvene 
organizacije, poštevaje sprejeto Strategije slovenskega turizma 2002-2006. 

2. Doda se nova peta alinea, ki se glasi: 
»- s spodbujanjem uveljavljanja načel trajnostnega turističnega razvoja.«. 

Obrazložitev: 
Usmeritev v trajnostni turistični razvoj je splošno sprejeta nujnost, ki ima 
vsebinske in normativne podlage. Normativno je koncept sprejet v EU, ki šteje 
spodbujanje trajnostnega razvoja na področju turizma, kot enega izmed 
primarnih področij (poleg informiranja, izobraževanja, kakovosti in novih 
tehnologij). Tudi strategija slovenskega turizma govori o ukrepih, ki naj 
zagotovijo trajnosti razvoj slovenskega turizma. 

K naslovu H. poglavja 

1. V naslovu drugega poglavja se črta beseda »STRATEŠKO«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K S. členu 

1. V prvem odstavku se črta beseda »strateškega«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

2. Na koncu drugega stavka prvega odstavka se črta pika in doda besedilo: »po 
izvedeni javni razpravi z vsemi partnerji načrtovanja razvoja slovenskega 
turizma.«. 

Obrazložitev: 
Z dopolnitvijo je jasneje določena obveznost izvajanja partnerskega 
sodelovanja iz prve alinee 3. člena predloga zakona. 

3. V prvem odstavku se doda tretji (zadnji) stavek, ki se glasi: 
»Vlada Republike Slovenije s strategijo seznani Državni zbor Republike 
Slovenije.«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se določa oblika oz. način seznanjanja državnega zbora s 
strategijo razvoja turizma na nacionalni ravni. 
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4. V tretjem odstavku se na koncu stavka črta pika in doda besedilo: »pri čemer jo 
je v primeru ugotovljenih bistvenih sprememb v trendih turističnega 
povpraševanja možno predčasno dopolniti oziroma spremeniti.«. 

Obrazložitev: 
V Strategiji slovenskega turizma 2002 - 2006 je pri načrtovanju razvoja 
opredeljeno drseče planiranje. 

5. V četrtem odstavku se besedi »globalne usmeritve« nadomesti z besedami 
»analizo stanja, turistične trende, konkurenčne prednosti slovenskega turizma, 
vizijo«. 

Obrazložitev: 
Navedena dikcija jasneje opredeljuje obvezno vsebino strategije. 

K 6. členu 

1. V prvem odstavku se črta besedilo »ter kriterije in merila za financiranje ukrepov 
in aktivnosti«. 

Obrazložitev: 
Kriteriji in merila so opredeljeni v amandmaju za nov drugi odstavek 8. člena 
predloga zakona. 

K 7. členu 

1. Vnese se nova prva alinea, ki se glasi: 
»- pripravo sistemskih podlag za razvoj turizma,«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

2. V dosedanji drugi alinei se črta besedilo: »ter dvig kakovosti v turizmu«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

3. Za dosedanjo drugo alineo se vnese nova tretja alinea, ki se glasi: 
»- programe za krepitev trajnostnega turističnega razvoja in dvig kakovosti v 
turizmu,«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 
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4. Doda se nova šesta alinea, ki se glasi: 

»- programe za krepitev trajnostnega turističnega razvoja na področju 
ekološkega informiranja, izobraževanja, osveščanja, varovanja izboljševanja 
kakovosti okolja.«. 

Obrazložitev: 
Usmeritev v trajnostni turistični razvoj je splošno sprejeta nujnost, ki ima 
vsebinske in normativne podlage. Normativno je koncept sprejet v EU, ki šteje 
spodbujanje trajnostnega razvoja na področju turizma, kot enega izmed 
primarnih področij (poleg informiranja, izobraževanja, kakovosti in novih 
tehnologij). Tudi strategija slovenskega turizma govori o ukrepih, ki naj 
zagotovijo trajnosti razvoj slovenskega turizma. 

K 8, členu 

1. V prvem odstavku se v napovednem stavku za besedo »zagotavljajo« doda 
beseda »zlasti« in črta tretja alinea. 

Obrazložitev: 
Glede na nejasnost vsebine pojma »drugi viri«, tega v zakonu ne kaže posebej 
navajati. 

2. Za prvim odstavkom se vnese nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Osnovni kriteriji za dodeljevanje razvojnih spodbud za turizem, ki se 
dodeljujejo iz sredstev iz prejšnjega odstavka so: 
- usklajenost s strategijo, 
- prispevek k doseganju ciljev, opredeljenih v strategiji, 
- ustreznost finančne konstrukcije projekta, 
- organizacijska in kadrovska usposobljenost za izvedbo projekta.«. 

Obrazložitev: 
Z novim drugim odstavkom se določajo okvirni kriterije, ki jih bo vlada še 
natančneje določila z uredbo in ki so hkrati tudi vsebina turistične politike iz 
prvega odstavka 6. člena. 

3. V dosedanjem drugem odstavku ki postane tretji odstavek, se besedilo »iz prve 
in druge alinee prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 
tega člena«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

4. Dosedanji tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Priprava posebne sheme za dodeljevanje državnih pomoči za področje turizma 
ni potrebna. 
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K 10. členu 

1. V prvem odstavku se črta beseda »strateško«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

2. V drugem odstavku se črta beseda »druge«. 

Obrazložitev. 
Amandma je redakcijske narave. 

K 12. členu 

1. V prvem odstavku se v napovednem stavku črta beseda »upravnih« in besedilo 
», opredeljenih v turistični politiki«. 

Prva in druga alinea se nadomestita z novo alineo, ki se glasi: 
»- izvajanje postopkov javnih razpisov s podroqa spodbujanja razvoja turizma 
in vrednotenje njihovih učinkov,«. 

Obrazložitev: 
Naloge, ki jih bodo na podlagi javnega pooblastila pristojnega ministra izvajale z 
javnim razpisom izbrane pravne osebe, so ustrezneje opredeljene. 

K 13. členu 

1. V prvem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Nosilcu 
javnega pooblastila se lahko odvzame javno pooblastilo, če:« 

Amandma je redakcijske narave. 

K 14. členu 

1. Črta se tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Vsebina tega odstavka je že določena z drugimi predpisi. 
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K 15. členu 

1. V prvem odstavku se v obeh primerih besedilo »na ravni« zamenja z besedilom 
»v okviru«. 

Obrazložitev: 
Z definicijo »na ravni turističnega območja« izključujemo tiste subjekte, ki 
pokrivajo le določeno področje turističnega območja, kar je lahko posledica 
njegove velikosti ali organiziranosti. Z dikcijo »v okviru« turističnega območja bi 
bili zajeti vsi subjekti, ne glede na to, ali pokrivajo s svojim delovanjem celotno 
turistično območje, ali ne. 

2. V peti alinei drugega odstavka se za besedo »programe« doda beseda 
»svojega«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

3. Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Pravne osebe, ki želijo pridobiti status za delovanje v javnem interesu v 
okviru turističnega območja, morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka 
pridobiti soglasje občin v okviru turističnega območja.«. 

Obrazložitev: 
Predlog zakona v 19. člen določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje 
politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti 
občin. Glede na to bi kazalo tudi občinam podeliti določene pristojnosti pri 
podeljevanju javnih pooblastil, kakor tudi pooblastil, ki jih predvideva 15. člen 
tega zakona. 

4. Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Pogoji iz drugega in tretjega odstavka tega člena, razen pogojev iz druge in 
pete alinee drugega odstavka, ne veljajo za pravne osebe, ki jih ustanovijo ali 
soustanovijo občine z namenom spodbujanja razvoja turizma v okviru 
turističnega območja in je njihova osnovna dejavnost skupno načrtovanje, 
oblikovanje in trženje turistične ponudbe turističnega območja.«. 

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

Obrazložitev: 
Za pravne osebe, ki jih ustanovijo ali soustanovijo občine je smiselno določiti 
izjemo glede zahteve po pridobivanju soglasja občin za pridobitev statusa za 
delovanje v javnem interesu.. 
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K 16. členu 

1. V drugem odstavku se besedilo »na ravni« zamenja z besedilom »v okviru«. 

Obrazložitev: 
Z definicijo »na ravni turističnega območja« izključujemo tiste subjekte, ki 
pokrivajo le določeno področje turističnega območja, kar je lahko posledica 
njegove velikosti ali organiziranosti. Z dikcijo »v okviru« turističnega območja bi 
bili zajeti vsi subjekti, ne glede na to, ali pokrivajo s svojim delovanjem celotno 
turistično območje, ali ne. 

K 19. členu 

1. Vnese se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Občine lahko opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena prenesejo na 
pravne osebe, ki so pridobile status za delovanje v javnem interesu v skladu s 
15. členom tega zakona.«. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma omogoča delovanje na področju spodbujanja razvoja turizma na 
ravni turističnega območja tudi drugim pravnim osebam, v skladu s 15. členom 
predloga zakona. 

K 21. členu 

1. Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v 
javnem interesu, so: 

1. Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: 
- informiranje turistov, 
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma 

obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev), 
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s 

turistično ponudbo pristojnim organom, 
- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije. 
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2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 
4. razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 
5. razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, 
6. organizacija in izvajanje prireditev, 
7. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do 

turistov in turizma, 
8. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se preštevilčijo same alinee. Dodaja se nova druga točka, ki 
ureja spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov kot dejavnost, ki na 
ravni turističnega območja sodi v javni interes. Spreminja se tudi točka 6. 
(sedanja 7), saj za razvoj turizma ni ključen samo odnos do turistov ampak tudi 
odnos do turizma, kajti v primerih, ko lokalno prebivalstvo ne bo naklonjeno 
razvoju turizma, ga bo kljub spodbudam težko razvijati. Prav tako to posledično 
vpliva na sam odnos do turistov. 

K 25. členu 

1. V prvem odstavku se v drugi alinei črta besedi »ali bolnicah«. V tretji alinei se 
na koncu stavka doda besedilo, ki se glasi: »ali na podlagi članske izkaznice 
invalidske organizacije,«. 

Obrazložitev: 
Kot dopolnitev predlagane rešitve kr že zadržati tudi rešitev iz veljavnega 
zakona, za primer, da invalidna oseba nima pri sebi odločbe ali potrdila 
komisije. 

2. V sedmi alinei se za besedo »obratu« doda besedo »neprekinjeno«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

3. V osmi alinei se za besedo »plačila« doda besedo »turistične«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

4. Amandma k amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS, DeSUS 

Za besedo »Slovenije« se doda besedilo »v planinskih postojankah«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem na amandma se točno definira, v katerih primerih velja 
oprostitev plačila turistične takse za člane Planinske zveze Slovenije. 
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K 31. členu 

1. V prvem odstavku se v tretji alinei za besedo »aranžmaja« doda besedilo 
»(ponudba jedi, obisk prireditev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti in 
podobno)«. 

Obrazložitev: 
S tem amandmajem je precizirano, kaj je mišljeno z drugimi turističnimi 
storitvami. 

K 33. členu 

1. V prvem odstavku se črta besedi »oziroma posredovanja«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 34. členu 

1. Napovedni stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco za dejavnost 
organiziranja turističnih aranžmajev iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora 
predložiti naslednja dokazila:«. 

Obrazložitev: 
Naziv »organizator potovanja« je mogoče uporabljati šele po pridobitvi ustrezne 
licence. 

2. V prvem odstavku se doda nova, sedma alinea, ki se glasi: 

»- garancijo ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali 
neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti.«. 

Obrazložitev: 
Uveljavitev tega pogoja izhaja iz nujnosti uskladitve predloga zakona z direktivo 
Sveta o paketnih potovanjih (90/314/EGS). 

3. V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »organizator potovanja« 
nadomesti z besedilom »oseba iz prejšnjega odstavka«. 

Qbrag)pž'tev; 
Amandma je redakcijske narave. 
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4. Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Organizator 
potovanja, ki želi opravljati dejavnost prodaje turističnih aranžmajev, mora 
pridobiti licenco iz prvega odstavka 33. člena tudi za to dejavnost.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 35. členu 

1. Napovedni stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco za dejavnost 
prodaje turističnih aranžmajev iz prvega odstavka 33. člena tega zakona, mora 
predložiti naslednja dokazila:«. 

Obrazložitev: 
Naziv »turistični agent« je mogoče uporabljati šele po pridobitvi ustrezne 
licence. 

2. V drugem odstavku se besedilo »turistični agent« nadomesti z besedilom 
»oseba iz prejšnjega odstavka«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 36. členu 

1. V prvem odstavku se črta besedi »in 38.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 38. členu 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Oseba ki opravi preizkus znanja 
za turističnega vodnika iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona, pridobi naziv 
»turistični vodnik«.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

2. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Oseba ki opravi preizkus znanja 
za turističnega spremljevalca iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona, pridobi 
naziv »turistični spremljevalec«.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 
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K 39. členu 

1. V drugem odstavku se besedi »lahko uporablja« nadomesti z besedo »pridobi«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 40. členu 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Register turističnih vodnikov turističnega območja vodi v skladu z 
dogovorom med občinami turističnega območja ena od občin v turističnem 
območju. Vodenje registra lahko občina v skladu s svojimi akti prenese na 
pravno osebo javnega ali zasebnega prava.«. 

Obrazložitev: 
Za vodenje registra turističnih vodnikov določenega turističnega območja bi 
moral zakon omogočati, da to opravlja organizacija, ki konkretno izvaja vodenje 
oziroma vodi turistično območje. 

2. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja 
tekočega leta občini ali pravni osebi javnega ali zasebnega prava iz prvega 
odstavka tega člena, ki vodi register turističnih vodnikov, posredovati podatke o 
številu dni vodenja za preteklo leto.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave 

Za novi 41. a člen 

1. Doda se nov 41 .a člen, ki se glasi: 

»41.a člen 
(inšpekcijski nadzor) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb od 31. do 41. člena tega zakona 
opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo.«. 

Obrazložitev: 
Z zakonom je treba določiti inšpektorat, ki je pristojen za nadzor dejavnosti 
organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in 
spremljanja ter turističnih športnih storitev kot pridobitne dejavnosti. 
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K 42. členu 

1. V petem odstavku se za besedo »čeprav« dodajo besede »nima licence iz 
prvega odstavka 33. člena tega zakona oziroma«. Za besedo »pete« se vnese 
vejica in črta beseda »in«. Za besedo »šeste« se doda besedi »in sedme«. 

Obrazložitev: 
Predvideti je treba globo za pravno osebo, ki opravlja dejavnost organiziranja 
turističnih aranžmajev brez licence ali ne da bi izpolnjevala pogoj iz sedme 
alinee prvega odstavka 34. člena in temu ustrezno tudi preurediti besedilo. 

2. V osmem odstavku se za besedo »čeprav« dodajo besede »nima licence iz 
prvega odstavka 33. člena tega zakona oziroma«. 

Obrazložitev. 
Predvideti je treba globo za pravno osebo, ki opravlja dejavnost prodaje 
turističnih aranžmajev brez licence ali ne da bi izpolnjevala pogoj iz sedme 
alinee prvega odstavka 34. člena in temu ustrezno tudi preurediti besedilo. 

K 43. členu 

1. Naslov člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(uporaba določb o globah)«. 

Obrazložitev: 
Določeni so posebni razponi za višino denarnih kazni za prekrške v prehodnem 
obdobju po ZP-1, upoštevaje težo posameznih prekrškov. 

Za novi 43. a člen 

1. Doda se nov 43. a člen, ki se glasi: 

»43. a člen 
(izpolnjevanje pogoja garancije ali zavarovanja za povrnitev škode) 

Določba sedme alinee prvega odstavka 34. člena tega zakona se začne 
uporabljati dve leti po njegovi uveljavitvi. Po tem roku morajo pogoj iz sedme 
alinee prvega odstavka 34. člena izpolnjevati tudi organizatorji potovanj, ki jim je 
bila licenca iz prvega odstavka 33. člena že podeljena.«. 

Obrazložitev: 
Za uveljavitev določbe sedme alinee prvega odstavka 34. člena je treba določiti 
prehodno obdobje, saj možnosti za zavarovanje tovrstnih rizikov še niso 
uveljavljene. 
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Za novi 43.b člen 

1. Doda se nov 43.b člen, ki se glasi: 

»43. b člen 
(uveljavitev vrednosti točke turistične takse) 

Vrednost točke turistične takse iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona stopi 
v veljavo s 1. januarjem 2005.«. 

Obrazložitev: 
Uveljavitev amandmaja k 24. členu mora spremljati določba, da nova vrednost 
točke stopi v veljavo s 1. 1. 2005. Vrednost točke turistične takse je treba 
namreč določiti pravočasno, da jo je mogoče upoštevati pri sklepanju pogodb in 
oblikovanju oziroma objavi cen pred glavno turistično sezono. 

K 48. členu 

1. Za besedo »se« se doda besedilo »od uveljavitve tega zakona dalje«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 49. členu 

1. V prvem odstavku 49. člena, ki postane 50. člen, se črta besede »vendar ne 
dalj kot šest mesecev po uveljavitvi tega zakona«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

2. Dosedanji 49. člen postane 50. člen, dosedanji 50. člen pa postane 49. člen. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 
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Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika državnega zbora 
obravnaval vse vložene amandmaje PS SMS, poslanca Dušana Vučka, PS SNS, 
PS LDS, ZLSD, SLS, DeSUS in PS NSi. 

Odbor je sprejel amandmaje poslanca Dušana Vučka k 4., 20., 23., za novi 23. a in 
23. b člen, 24., 25., 29., 45., 49. in 50. členu, amandma PS SNS k 25. členu, 
amandmaje poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS, DeSUS k 25. členu (peta in nova 
deveta alinea). 

Odbor nI sprejel amandmaja PS SMS k 9. in 28. členu, amandma PS NSi k 5. in k 
25. členu, amandma PS SNS k 33. členu, amandmaja poslanskih skupin LDS, ZLSD, 
SLS, DeSUS k 33. in za novi 35.a člen. 

Odbor se ni opredelil do amandmajev poslanca Dušana Vučka (ker so bili 
umaknjeni na seji odbora) in sicer k 10. in 15. členu predloga zakona. 

* * • 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete amandmaje na seji 
odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, so tako vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Feri Horvat. 

Podsekretar DZ Predsednik 
Tomo Malnarič l.r. Feri Horvat, l.r. 

poročevalec, št. 106 96 7. december 2003 



[ IEL0VNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja načrtovanje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, 
določa organiziranost izvajanja turistične politike na nacionalni ravni, določa 
načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na 
ravni turističnega območja in določa turistično takso in druga sredstva za 
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni in na ravni 
turističnega območja. 

(2) Zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje 
turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja ter turističnih 
športnih storitev kot pridobitne dejavnosti. 

2. člen 
(temeljna načela) 

(1) Spodbujanje razvoja turizma v Republiki Sloveniji je v javnem interesu. 

(2) Razvoj turizma v Republiki Sloveniji temelji na načelih trajnostnega razvoja, ki 
upošteva enakopravno obravnavo gospodarske, socialne in okoljske razvojne 
komponente. 

(3) Razvoj slovenskega turizma temelji na načelu partnerskega sodelovanja 
ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih zvez, občin in države pri 
načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe. 

3. člen 
(cilji zakona) 

Temeljni cilj zakona je vzpostavitev spodbudnega okolja za učinkovitejši in 
uspešnejši razvoj slovenskega turizma: 

s spodbujanjem partnerskega sodelovanja ponudnikov turističnih storitev, 
turističnih društev in njihovih zvez, občin in države pri strateškem 
načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, 
s spodbujanjem trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, 
s spodbujanjem razvoja kakovostnih in tržno zanimivih integralnih 
turističnih proizvodov, 
s spodbujanjem delovanja turističnih društev in njihovih zvez, 

- s spodbujanjem uveljavljanja načel trajnostnega turističnega razvoja. 
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4. člen 
(definicije pojmov) 

Pojmi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen: 

(1) »Turistično območje« je geografsko zaokroženo območje ene ali več občin, 
ki ponuja določen splet turističnih storitev oziroma integralni turistični 
proizvod (od storitev prenočevanja, prehrane, zabave, rekreacije do drugih 
storitev za prosti čas in drugih storitev), zaradi katerega ga turist oziroma 
turistka (v nadaljnjem besedilu: turist) izbere za svoj potovalni cilj. 

(2) »Turistična infrastruktura turističnega območja« so vsi objekti za nastanitev 
in prehrano ter skupni objekti in naprave, ki omogočajo turistične aktivnosti 
(bazeni, smučišča, kongresne dvorane, ipd.). 

(3) »Skupna turistična infrastruktura turističnega območja« obsega le skupne 
objekte in naprave, ki omogočajo turistične aktivnosti. 

(4) »Urejanje prebivalcem prijaznejšega okolja« so investicije v izgradnjo in 
obnovo objektov splošne infrastrukture na turističnem območju, katerih 
potrebna kapaciteta je večja zaradi turistov ter za urejanje drugih javnih 
površin, ki so dostopne tudi turistom. 

(5) »Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem 
za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se 
jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. 

(6) Za »nastanitveni objekt« se po tem zakonu štejejo: hotel, motel, penzion, 
gostišče, hotelsko in apartmajsko naselja, prenočišče, turistični apartma, 
turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, počitniški dom, mladinski 
dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje, privez v turističnem pristanišču 
in drugi objekti, ki so namenjena za prenočevanje. 

(7) Za »počitniško hišo ali počitniško stanovanje« se po tem zakonu šteje vsak 
objekt ali stanovanje, ki se uporablja sezonsko ali občasno. 

(8) Za »stalni privez v turističnem pristanišču« se po tem zakonu šteje privez v 
turističnem pristanišču, ki se uporablja na temelju zakupne pogodbe sklenjene 
za obdobje enega leta. 

(9) Za »stanovanjsko površino objekta« se po tem zakonu šteje stanovanjska 
površina v skladu s predpisi o stavbnih zemljiščih. 

II. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POLITIKE SPODBUJANJA RAZVOJA 
TURIZMA 

5. člen 
(strategija slovenskega turizma) 

(1) Temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na nacionalni ravni je 
Strategija slovenskega turizma (v nadaljnjem besedilu strategija). Strategijo 
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sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, 
pristojnega za turizem (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za turizem) 
po izvedeni javni razpravi z vsemi partnerji načrtovanja razvoja slovenskega 
turizma. Vlada Republike Slovenije s strategijo seznani'Državni zbor Republike 
Slovenije. 

(2) Strategija izhaja iz sprejetih strateških razvojnih dokumentov Republike 
Slovenije. 

(3) Strategija se sprejme za obdobje petih let pri čemer jo je v primeru 
ugotovljenih bistvenih sprememb v trendih turističnega povpraševanja možno 
predčasno dopolniti oziroma spremeniti. 

(4) Strategija opredeljuje analizo stanja, turistične trende, konkurenčne 
prednosti slovenskega turizma, vizijo, strateške cilje in temeljna področja 
turističnega razvoja, vlogo države, občin, ponudnikov turističnih storitev ter 
turističnih društev in njihovih zvez pri uresničevanju skupnih strateških ciljev 
ter temelje politike in ukrepov Vlade Republike Slovenije za spodbujanje 
razvoja turizma v načrtovanem obdobju. 

6. člen 
(turistična politika) 

(1) Turistična politika je temeljni izvedbeni dokument, v katerem Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za turizem, opredeli 
kratkoročne cilje, ukrepe in aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma, določi 
obseg sredstev državnega proračuna za spodbujanje razvoja turizma. 

(2) Turistična politika se praviloma sprejme za obdobje enega leta in vsebuje 
tudi usmeritve za naslednja leta. 

7. člen 
(ukrepi in aktivnosti turistične politike) 

Ukrepi in aktivnosti turistične politike vsebujejo: 
pripravo sistemskih podlag za razvoj turizma, 
programe trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih 
trgih, 

- programe razvojnih spodbud za razvoj novih integralnih turističnih 
proizvodov, obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture in 
urbanistično urejanje prostora za razvojne potrebe turizma, 

- programe za krepitev trajnostnega turističnega razvoja in dvig kakovosti v 
turizmu, 
programe za razvoj kadrov v turizmu in 

• programe za krepitev turistične kulture in druge programe in aktivnosti 
turističnih društev in zvez ter drugih društev in organizacij, ki dejujejo na 
področju turizma, 

- programe mednarodnega sodelovanja, 
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programe za krepitev trajnostnega turističnega razvoja na področju 
ekološkega informiranja, izobraževanja, osveščanja, varovanja 
izboljševanja kakovosti okolja. 

8. člen 
(sredstva za izvajanje turistične politike) 

(1) Sredstva za izvajanje turistične politike se zagotavljajo zlasti: 
- v proračunu Republike Slovenije, 

iz namenskih sredstev proračuna Republike Slovenije iz koncesijskih 
dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena za razvoj in 
promocijo turizma na nacionalni ravni, kot to določa 74. člen Zakona o 
igrah na srečo (Uradni list RS, št 27/95, 35/97- sklep US, 43/97- popravek, 
22/00 - obv. razi., 85/01, 52/02-ZDU-1, 54/02 • odi. US in 60/02 - sklep US). 

(2) Osnovni kriteriji za dodeljevanje razvojnih spodbud za turizem, ki se 
dodeljujejo iz sredstev iz prejšnjega odstavka so: 
- usklajenost s strategijo, 
• prispevek k doseganju ciljev, opredeljenih v strategiji, 
- ustreznost finančne konstrukcije projekta, 
• organizacijska in kadrovska usposobljenost za izvedbo projekta. 

(3) Podrobnejše pogoje, kriterije, merila in vrste razvojnih spodbud za turizem, 
ki se dodeljujejo iz sredstev prvega odstavka tega člena, določi Vlada 
Republike Slovenije z uredbo. 

9. člen 
(organiziranost izvajanja turistične politike) 

Ukrepe in aktivnosti turistične politike izvajajo: 
- ministrstvo, pristojno za turizem in druga ministrstva ter njihovih organih v 

sestavi, 
Slovenska turistična organizacija, 
druge pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju 
spodbujanja razvoja turizma in jim je bilo podeljeno javno pooblastilo za izvajanje 
upravnih nalog v skladu s 12. členom tega zakona ali delujejo na področju 
spodbujanja razvoja turizma v javnem interesu pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

10. člen 
(Slovenska turistična organizacija) 

(1) Slovenska turistična organizacija je nacionalna turistična organizacija za 
načrtovanje in izvajanje politike trženja celovite turistične ponudbe Slovenije 
na domačem In tujih trgih. 

(2) Slovensko turistično organizacijo ustanovi Vlada Republike Slovenije. Kot 
soustanovitelji lahko k njej pristopijo tudi zainteresirane pravne osebe javnega 
in zasebnega prava. 

(3) Dejavnost Slovenske turistične organizacije je predvsem: 
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načrtovanje, priprava in izvajanje programov trženja celovite slovenske 
turistične ponudbe in države kot turističnega območja, 
vzpostavitev in upravljanje mreže turističnih predstavništev v tujini, 

• vzpostavitev, vzdrževanje in posodabljanje integralnega turistično 
informacijskega sistema Slovenije, 
spodbujanje partnerskega sodelovanja na ravni turističnega območja in na 
ravni turističnega proizvoda pri skupnem nastopanju na trgu, 
spodbujanje partnerskega povezovanja pri razvoju in uvajanju novih 
integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika, 
zbiranje, analiziranje in posredovanje tržnih informacij s področja turizma, 
ki predstavljajo informacijsko podporo za načrtovanje in trženje na vseh 
področjih in ravneh delovanja. 

(4) V ustanovitvenem aktu Slovenske turistične organizacije ustanovitelji 
določijo obliko organiziranosti, način upravljanja in podrobneje opredelijo 
njene dejavnosti. 

11. čien 
(viri financiranja Slovenske turistične organizacije) 

(1) Viri financiranja Slovenske turistične organizacije so: 
- sredstva proračuna Republike Slovenije, 
- sredstva, ki jih fizične in pravne osebe namenijo za financiranje skupnih 

aktivnosti trženja in razvoja integralnih turističnih proizvodov, 
- lastni prihodki, 
- darila in sponzorska sredstva. 

(2) Slovenski turistični organizaciji se sredstva proračuna Republike Slovenije 
dodelijo na osnovi letnega program dela, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije. 

12. člen 
(javno pooblastilo) 

(1) Pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju 
spodbujanja razvoja turizma, lahko minister, pristojen za turizem, v skladu z 
določbami zakona, ki ureja državno upravo, za določen čas z odločbo, na 
podlagi javnega natečaja podeli javno pooblastilo za izvajanje naslednjih 
nalog: 
- izvajanje postopkov javnih razpisov s področja spodbujanja razvoja 

turizma in vrednotenje njihovih učinkov, 
- mednarodno sodelovanje na področju turizma, 
• spremljanje stanja in vrednotenje pomena turizma v narodnem 

gospodarstvu, 
- vrednotenje učinkov strategije in turistične politike, 

vrednotenje in spodbujanje dviga kakovosti turistične ponudbe. 

(2) Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega ali zasebnega 
prava izpolnjevati naslednje pogoje: 

da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega 
pooblastila, 
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da ima dejavnosti s področja spodbujanja turizma opredeljene v svojem 
ustanovitvenem aktu, 

- da ima usposobljen kader, 
da ima mednarodno primerljive reference. 

(3) Natančnejše pogoje, kriterije, merila in postopek za podelitev javnega 
pooblastila podrobneje določi s podzakonskim predpisom minister, pristojen 
za turizem. 

13. člen 
(odvzem javnega pooblastila) 

(1) Nosilcu javnega pooblastila se lahko odvzame javno pooblastilo, če: 
- so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti 

pri njegovem poslovanju, 
- z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog ne izvaja v skladu z 

veljavno turistično politiko, 
- z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog, tudi po predhodnem 

opominu ministra, pristojnega za turizem, ne opravi pravočasno, 
- se pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka 14. člena tega zakona ugotovijo 

večje nepravilnosti pri izvajanju nalog poverjenih z javnim pooblastilom. 

(2) 0 odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristojen za turizem z 
upravno odločbo. 

14. člen 
(nadzor nad delom in pravnimi akti nosilca javnega pooblastila) 

(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela pravne osebe, 
ki ji je bilo podeljeno javno pooblastilo na podlagi tega zakona, opravlja 
ministrstvo, pristojno za turizem. 

(2) Ministrstvo, pristojno za turizem, v zvezi z danim javnim pooblastilom 
opravlja nad nosilcem javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih 
splošnih aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih posamičnih 
aktov. 

15. člen 
(opravljanje dejavnosti v javnem interesu) 

(1) Pravnim osebam, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na 
nacionalni ravni in pravnim osebam, ki so bile ustanovljene z namenom 
spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja ali imajo možnost 
opravljati dejavnosti v javnem interesu v okviru turističnega območja ter so za 
te dejavnosti registrirane, se lahko podeli status pravne osebe, ki deluje v 
javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (v nadaljnjem 
besedilu: status za delovanje v javnem interesu). 

(2) Pravna oseba iz prejšnjega odstavka mora za pridobitev statusa za 
delovanje v javnem interesu izpolnjevati naslednje pogoje: 
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• da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa za 
delovanje v javnem interesu, 
da ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja 
turizma, opredeljene v svojem ustanovitvenem aktii, 
da je zadnji dve leti pred vložitvijo zahteve za podelitev statusa sredstva 
pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na 
področju spodbujanja razvoja turizma, 

- da je v obdobju zadnjih dveh let redno izvajala programe, projekte ali druge 
aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu, 
da ima izdelane programe svojega bodočega delovanja, 
da ima izkazane pomembne dosežke svojega delovanja. 

(3) Pravne osebe, ki želijo pridobiti status za delovanje v javnem interesu v 
okviru turističnega območja, morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka 
pridobiti soglasje občin v okviru turističnega območja. 

(4) Pogoji iz drugega in tretjega odstavka tega člena, razen pogojev iz druge in 
pete alinee drugega odstavka, ne veljajo za pravne osebe, ki jih ustanovijo ali 
soustanovijo občine z namenom spodbujanja razvoja turizma v okviru 
turističnega območja in je njihova osnovna dejavnost skupno načrtovanje, 
oblikovanje in trženje turistične ponudbe turističnega območja. 

(5) Status za delovanje v javnem interesu, se podeli v skladu s predpisi, ki 
urejajo splošni upravni postopek z odločbo, ki jo izda minister, pristojen za 
turizem. Status se podeli za dobo petih let z možnostjo podaljšanja. 

(6) Postopek pridobitve statusa za delovanje v javnem interesu na področju 
spodbujanja turizma podrobneje določi s podzakonskim predpisom minister, 
pristojen za turizem. 

16. člen 
(pridobivanje sredstev na osnovi statusa za delovanje v javnem interesu) 

(1) Pravna oseba, ki pridobi status za delovanje v javnem interesu in deluje na 
področju spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni, lahko ob 
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta zakon, pridobi za izvajanje dejavnosti 
spodbujanja razvoja turizma in s tem povezane aktivnosti sredstva državnega 
proračuna. 

(2) Pravna oseba, ki pridobi status za delovanje v javnem interesu in deluje na 
področju spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja, lahko 
pridobi za izvajanje dejavnosti v javnem interesu v okviru turističnega območja 
in s tem povezane aktivnosti namenska sredstva občinskih proračunov iz 20. 
člena tega zakona. 

(3) Pravna oseba, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja 
turizma na nacionalni ravni, mora ministrstvu, pristojnemu za turizem do konca 
meseca februarja predložiti poročilo o delu za preteklo leto. 
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17. člen 
(evidenca pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu) 

(1) Evidenco pravnih oseb, ki so pridobila status za delovanje v javnem interesu na 
podlagi 15. člena tega zakona, vodi ministrstvo, pristojno za turizem. 

(2) Vpis v evidenco se opravi na podlagi odločbe o podelitvi statusa za delovanje v 
javnem interesu. 

(3) Izbris iz evidence opravi ministrstvo na zahtevo pravne osebe, ki deluje v javnem 
interesu ali po uradni dolžnosti ob izteku odločbe. 

(4) Podrobnejšo vsebino evidence določi minister, pristojen za turizem. 

18. člen 
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev) 

(1) Ministrstvo, pristojno za turizem opravlja nadzor nad primernostjo in strokovnostjo 
dela vseh pravnih oseb, ki se financirajo iz državnega proračuna na podlagi tega 
zakona. 

(2) Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri pravnih osebah iz 
prejšnjega odstavka se izvaja skladno z zakonom, s predpisi Vlade Republike 
Slovenije in ministrstev ter drugimi predpisi. 

(3) Pravne osebe, ki se financirajo iz državnega proračuna na podlagi tega zakona, 
so dolžne pošiljati ministrstvu, pristojnemu za turizem podatke o porabi proračunskih 
sredstev. 

III. NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE POLITIKE SPODBUJANJA 
RAZVOJA TURIZMA NA RAVNI TURISTIČNEGA OBMOČJA 

19. člen 
(načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanje razvoja turizma) 

(1) Načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma 
na ravni turističnega območja je v pristojnosti občin. 

(2) Občine lahko opravljanje nalog Iz prvega odstavka tega člena prenesejo na 
pravne osebe, ki so pridobile status za delovanje v javnem interesu v skladu s 
15. členom tega zakona. 

(3) Pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju politike spodbujanja razvoja 
turizma na ravni turističnega območja občine upoštevajo usmeritve Strategije 
slovenskega turizma. 
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20. člen 
(viri financiranja) 

(1) Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja 
razvoja turizma na ravni turističnega območja se zagotavljajo v proračunih 
občin, iz namenskih virov financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni 
turističnih območij, opredeljenih v drugem odstavku tega člena in iz drugih 
virov. 

(2) Namenski viri financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega 
območja so: 
• del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni 

lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja 
za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo, 

- turistična taksa, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem 
interesu, opredeljenih v 21. členu tega zakona. 

(3) Turistična taksa se ne upošteva pri izračunu obsega lastnih prihodkov za 
posamezno občino iz prvega odstavka 25. člena zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št 80/94, 45/97 - odločba US, 56/98, 1/99 - ZNIDC, 59/99 - 
odločba US, 61/99 - odločba US, 97/99 - ZJF in 89/99 - odločba US). 

21. člen 
(dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v 

javnem interesu) 

Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v 
javnem interesu, so: 

1. Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: 
- informiranje turistov, 
• zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk 

(v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev), 
ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 

• sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s 
turistično ponudbo pristojnim organom, 

• urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije. 

2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 
4. razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 
5. razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, 
6. organizacija in izvajanje prireditev, 
7. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do 

turistov in turizma, 
8. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 

22. člen 
(izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu) 

Občine so dolžne zagotavljati, da se namenska sredstva iz drugega odstavka 20. 
člena tega zakona porabijo za izvajanje dejavnosti in storitev iz prejšnjega člena. 

7. december2003 105 poročevalec, št. 106 



l IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

IV. TURISTIČNA TAKSA 

23. člen 
(zavezanci za plačilo) 

(1) Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v 
turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve 
prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s 
plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so 
deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta zakon ne določa 
drugače. 

(3) Zavezanci za plačilo so tudi lastniki počitniških hiš oziroma počitniških 
stanovanj in lastniki plovil. Turistično takso plačajo v letnem pavšalnem 
znesku v skladu z določbami 23.a in 23.b člena. 

23.a člen 
(turistična taksa za lastnike počitniških hiš oz. počitniškega stanovanja) 

(1) Občine lahko določijo, da turistično takso plača tudi lastnik počitniške hiše 
ali počitniškega stanovanja v turističnem območju za prenočevanje zase in za 
vse druge osebe. 

(2) Občina lahko možnost iz prvega odstavka tega člena uporabi, če: 
- je bilo na njenem območju v preteklem letu opravljenih več kot 100.000 

nočitev ali je na območju občine 1500 ležišč v nastanitvenih objektih in 
- je na območju občine najmanj 200 objektov iz sedmega odstavka 4. člena 

tega zakona. 

(3) Zavezanci za plačilo iz prvega odstavka tega člena plačajo turistično takso 
v letnem pavšalnem znesku, ki se določi v skladu z drugim, tretjim in četrtim 
odstavkom 24. člena tega zakona, pri čemer pavšalni znesek ne sme presegati 
400 točk za posamezno ležišče. 

(4) Za objekte iz tega člena se šteje, da je v njem naslednje število ležišč: 
2 ležišči - do 30 m2 stanovanjske površine objekta, 
4 ležišča - od 30 do 60 m2 stanovanjske površine objekta, 
5 ležišč - nad 60 m2 stanovanjske površine objekta. 

(5) Turistično takso v letnem pavšalnem znesku plačajo lastniki iz prvega 
odstavka tega člena do 31. marca za preteklo leto. 
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23.b člen 
(turistična taksa za lastnike plovil) 

(1) Občine lahko določijo, da turistično takso plača tudi lastnik plovila, ki je na 
privezu v turističnem pristanišču (v nadaljnjem besedilu: marini) za 
prenočevanje zase in vse druge osebe. 

(2) Osebe, ki prenočujejo na plovilu, ki je na stalnem privezu v marini plačajo 
turistično takso v letnem pavšalnem znesku, ki se določi v skladu z drugim, 
tretjim in četrtim odstavkom 24.člena tega zakona, pri čemer pavšalni znesek 
ne sme presegati: 
- za plovilo do 10 m dolžine - 800 točk, 

za plovilo nad 10 m dolžine -1200 točk. 

(3) Letni pavšalni znesek iz prejšnjega odstavka tega člena plača zakupnik 
stalnega priveza v marini do 31. marca za preteklo leto. 

24. člen 
(določanje višine turistične takse) 

(1) Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 11 točk. 

(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z 
vrednostjo točke. 

(3) Vrednost točke turistične takse znaša 22 tolarjev. Vlada Republike Slovenije 
lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi 
vrednost točke. Vrednost točke se določa najkasneje v mesecu aprilu za 
prihodnje koledarsko leto. 

(4) Občina pri določitvi točk na podlagi prvega odstavka tega člena upošteva 
vrsto turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali zunaj sezonskem 
obdobju In obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno nudi turistom. 

25. člen 
(oprostitev plačila turistične takse) 

(1) Plačila turistične takse so oproščeni: 
otroci do 7. leta starosti, 

- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih, 
. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz 

katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem 
besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali 
fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o 
ugotavljanju Invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske 
izkaznice invalidske organizacije, 

- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva 
razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 
učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci 
vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi 
organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in 
druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti, 
dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih, 
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osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno 
več kot 30 dni, 
tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni 
plačila turistične takse, 
člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi 
veljavne članske izkaznice. 

(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo: 
osebe od 7. do 18. leta starosti, 
turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v 
mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih 
prenočišč IYHF, 

- turisti v kampih. 

(3) Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali 
delno oproščene plačila turistične takse. 

, 26. člen 
(postopek pobiranja in odvajanja turistične takse) 

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki 
oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni 
podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v 
nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, 
morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev 
za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za 
prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za 
prenočevanje. 

27. člen 
(evidenca oprostitev plačila turistične takse) 

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog 
oprostitve iz 25. člena tega zakona v evidenci, ki je določena v 29. členu tega 
zakona. 

28. člen 
(rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo) 

(1) Osebe iz 26. člena tega zakona nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v 
mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. 

(2) Osebe iz 26. člena tega zakona so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne 
predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega 
mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. 
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29. člen 
(spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse) 

(1) Osebe iz 26. člena tega zakona morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki 
se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz 
evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, 
razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista. 

(2) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc 
opravlja pristojni davčni organ. 

(3) Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni 
občinski inšpekcijski organ, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno 
samoupravo. Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil 
inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga 
vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o 
inšpekcijskem nadzoru. 

30. člen 
(prisilna izterjava turistične takse) 

(1) Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ. 

(2) Če osebe iz 26. člena ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je 
določen v 28. členu, občina sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj turistično takso 
prisilno izterja. 

(3) Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži osebi iz 26. člena 
tega zakona, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite 
zamudne obresti. Če oseba iz 26. člena tega zakona neodvedene turistične takse in 
zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena turistična 
taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni 
izterjavi .davkov. 

(4) Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino pogodbo, v kateri se posebej 
določi nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se 
uredijo druga medsebojna razmerja. 

V. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJA IN PRODAJE 
TURISTIČNIH ARANŽMAJEV, TURISTIČNEGA VODENJA IN SPREMLJANJA 
TER TURISTIČNIH ŠPORTNIH STORITEV KOT PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 

31. člen 
(turistični aranžma) 

(1) Turistični aranžma je vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več 
naslednjih storitev, ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni, če 
storitev traja nepretrgoma več kot 24 ur ali vključuje nastanitev preko noči: 
- prevoz, 

nastanitev, 
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druge turistične storitve, ki predstavljajo pomemben del turističnega 
aranžmaja (ponudba jedi, obisk prireditev, ogled naravnih in kulturnih 
znamenitosti in podobno). 

(2) Potovanje, ki traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitev prenočevanja je 
izlet. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se za turistični aranžma šteje 
izlet, če vključuje vnaprej dogovorjeno kombinacijo dveh ali več v prvi in tretji 
alinei prejšnjega odstavka navedenih storitev, ki se jih nudi v prodajo in 
prodaja po skupni ceni in zanj veljajo vse določbe tega zakona, ki se nanašajo 
na turistični aranžma. 

(3) V turistični aranžma se lahko naknadno ponudi v prodajo in proda tudi 
druge turistične storitve, ki niso sestavni del vnaprej dogovorjenega 
turističnega aranžmaja. 

(4) Deljeno zaračunavanje posameznih storitev istega turističnega aranžmaja 
organizatoija potovanja ali turističnega agenta ne odvezuje obveznosti po tem 
zakonu. 

32. člen 
(dejavnost organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev) 

(1) Dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev lahko opravljajo pravne osebe in 
samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: organizatorji potovanj). 

(2) Dejavnost prodaje turističnih aranžmajev lahko opravljajo pravne osebe in 
samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: turistični agenti). 

33. člen 
(licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih 

aranžmajev) 

(1) Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali prodaje turističnih 
aranžmajev se pridobi na podlagi licence, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica 
Slovenije. 

(2) Register izdanih licenc organizatorjem potovanj in turističnim agentom vodi 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

(3) Način in postopek pridobitve licence, vodenja registra in vsebine registra iz 
prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za turizem. 

34. člen 
(pogoji za pridobitev licence za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev) 

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco 
za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, mora predložiti naslednja dokazila: 
- da ima opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev vpisano 

v ustrezni register oziroma vpisnik, 
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obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti, 
da ima poslovni prostor, 

- da oseba, ki vodi dejavnost, ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, pravni promet, oziroma ji ni bil 
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja 
organiziranja turističnih aranžmajev, dokler ta prepoved traja, 
da ima oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj v 
pravnem prometu najmanj višjo strokovno izobrazbo in 3 leta delovnih 
izkušenj v tej dejavnosti, 
o zavarovanju za primer nesolventnosti, ki se nanaša na zavarovanje 
stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča oziroma 
na kraj odhoda, če tega organizator potovanja ni sposoben sam financirati, 
garancijo ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja 
ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti. 

(2) Šteje se, da oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje iz pete alinee 
prejšnjega odstavka tudi, če je oseba, ki vodi dejavnost in zastopa 
organizatorja potovanj v pravnem prometu: 
• šest zaporednih let opravljala dejavnost organiziranja turističnih 

aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec oziroma 
poslovodna delavka podjetja (v nadaljnjem besedilu: poslovodni delavec), 
pri čemer se opravljanje dejavnosti ni smelo končati več kot deset let pred 
datumom vložitve vloge za pridobitev licence iz prvega odstavka prejšnjega 
člena; ali tri zaporedna leta opravljala dejavnost organiziranja turističnih 
aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če 
dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost, kar 
potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje 
kot izpolnitev zahtev, ali 

• štiri zaporedna leta opravljala dejavnost organiziranja turističnih 
aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če 
dokaže, da se je predhodno vsaj dve leti usposabljala za to dejavnost, kar 
potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje 
kot izpolnitev zahtev, ali 
tri zaporedna leta opravljala dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev 
kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, kadar dokaže, 
da je to dejavnost opravljala najmanj pet let kot zaposlena oseba, pri čemer 
se opravljanje dejavnosti ni smelo končati več kot deset let pred datumom 
vložitve vloge za pridobitev licence iz prvega odstavka prejšnjega člena ; ali 

• pet zaporednih let opravljala dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev 
kot samozaposlena oseba, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta 
usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar 
pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali 
šest zaporednih let opravljala dejavnost organiziranja turističnih 
aranžmajev kot zaposlena oseba, £e dokaže, da se je predhodno vsaj dve 
leti usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali 
kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev. 

(3) Organizator potovanja, ki želi opravljati dejavnost prodaje turističnih 
aranžmajev, mora pridobiti licenco iz prvega odstavka 33. člena tudi za to 
dejavnost 
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35. člen 
(pogoji za pridobitev licence za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev) 

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco 
za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev iz prvega odstavka 33. člena tega 
zakona, mora predložiti naslednja dokazila: 

da ima opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih 
aranžmajev vpisano v ustrezni register oziroma vpisnik, 
obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti, 
obratovalni čas, 
da ima poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju in je dostopen 
strankam v opredeljenem obratovalnem času, ki mora biti izobešen na 
vidnem mestu, 
da oseba, ki vodi dejavnost, ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, pravni promet, oziroma ji ni bil 
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja 
prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev, dokler ta prepoved 
traja, 
da ima oseba, ki vodi dejavnost in zastopa turističnega agenta v pravnem 
prometu najmanj višjo strokovno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj v tej 
dejavnosti. 

(2) Šteje se, da oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje iz šeste alinee 
prejšnjega odstavka tudi, če je oseba, ki vodi dejavnost in zastopa turističnega 
agenta v pravnem prometu: 

šest zaporednih let opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja 
turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec 
podjetja, pri čemer se opravljanje dejavnosti ni smelo končati več kot deset 
let pred datumom vložitve vloge za pridobitev licence iz prvega odstavka 
prejšnjega člena; ali tri zaporedna leta opravljala dejavnost prodaje oziroma 
posredovanja turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba ali 
poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta 
usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar 
pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali 

- štiri zaporedna leta opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja 
turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec 
podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj dve leti usposabljala za to 
dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni 
organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali 

- tri zaporedna leta opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja 
turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec 
podjetja, kadar dokaže, da je to dejavnost opravljala najmanj pet let kot 
zaposlena oseba, pri čemer se opravljanje dejavnosti ni smelo končati več 
kot deset let pred datumom vložitve vloge za pridobitev licence iz prvega 
odstavka prejšnjega člena ; ali 

- pet zaporednih let opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja 
turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba, če dokaže, da se je 
predhodno vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje 
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nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ iteje kot 
izpolnitev zahtev, ali 
šest zaporednih let opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja 
turističnih aranžmajev kot zaposlena oseba, če dokaže, da se je predhodno 
vsaj dve leti usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana 
listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev. 

(3) Turistični agent, ki prodaja turistični aranžma, ki ga je sestavil organizator 
potovanja, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, se šteje za organizatorja 
potovanj. 

36. člen 
(obveznost zagotavljanja turističnega vodenja in spremljanja) 

(1) Organizator potovanja mora pri vsaki izvedbi turističnega aranžmaja doma 
in v tujini za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti turističnega 
spremljevalca oziroma turistično spremljevalko (v nadaljnjem besedilu: 
turistični spremljevalec) ali turističnega vodnika oziroma turistično vodnico (v 
nadaljnjem besedilu: turistični vodnik), ki izpolnjuje pogoje iz 37. člena tega 
zakona. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka organizatorju potovanja ni treba 
zagotoviti turističnega spremljevalca ali turističnega vodnika med prevozom, 
če je ta organiziran v okviru javnega potniškega prometa. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena organizatorju potovanja ni 
treba zagotoviti turističnega spremljevalca ali turističnega vodnika z licenco 
med prevozom do izhodiščnega kraja letovanja ali potovanja in nazaj. 

37. člen 
(pogoji za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev) 

(1) Dejavnost turističnega vodnika je strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej 
določenem programu. 

(2) Dejavnost turističnega spremljevalca je opravljanje organizacijskih in tehničnih 
storitev za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve. 

(3) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko opravljajo osebe, ki 
opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga določi 
Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in 
socialne zadeve, ministrom, pristojnim za kulturo in ministrom, pristojnim za turizem. 
Dokazilo opravljenega preizkusa je ustrezna izkaznica Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

(4) K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne 
izobrazbe. 
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(5) Dejavnost turističnega spremljanja iz drugega odstavka tega člena lahko opravlja 
tudi oseba, ki ji Gospodarska zbornica Slovenije izda ustrezno izkaznico na osnovi 
predloženih dokazil o najmanj dveletnih delovnih izkušnjah s področja dejavnosti 
organizatorja potovanj. 

(6) Določbe tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in 
turističnega spremljevalca: 

kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje 
potovanje zunaj Republike Slovenije, 
če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, 
galerijah, spomenikih, gorsko vodenje, ipd.), 
kadar je za vodenje možno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje, ipd.) na podlagi 
posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h 
kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem. 

38. člen 
(turistični vodnik, turistični spremljevalec) 

(1) Oseba ki opravi preizkus znanja za turističnega vodnika iz tretjega odstavka 
37. člena tega zakona, pridobi naziv »turistični vodnik«. 

(2) Oseba ki opravi preizkus znanja za turističnega spremljevalca iz tretjega 
odstavka 37. člena tega zakona, pridobi naziv »turistični spremljevalec«. 

(3) Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev vodi 
Gospodarska zbornica Slovenije in vsebuje naslednje podatke: 

ime in priimek, 
prebivališče, 
podatke o številu dni vodenja za preteklo leto, 

• podatke o relacijah vodenja za preteklo leto, 
dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti. 

(4) Turistični vodniki oziroma spremljevalci morajo najkasneje do 31. januarja 
tekočega leta Gospodarski zbornici Slovenije posredovati podatke za preteklo 
leto o številu dni vodenja in o relacijah vodenja. 

(5) Turistične vodnike oziroma spremljevalce, ki so kršili zakonska določila z 
delovnega področja ali so bili deležni več upravičenih kritik in pritožb aH več 
kot tri leta ne izvajajo dejavnosti, Gospodarska zbornica Slovenije po uradni 
dolžnosti z odločbo izbriše iz registra. Zoper odločbo je dopustna pritožba na 
ministrstvo, pristojno za turizem. Po pravnomočnosti odločbe se turistični 
vodnik oziroma spremljevalec izbriše iz registra. O upravičenosti kritik in 
pritožb odloča častno razsodišče Gospodarske zbornice Slovenije. 

39. člen 
(turistično vodenje na ravni turističnega območja) 

(1) Občine na določenem turističnem območju lahko predpišejo program 
turističnega vodenja na turističnem območju, ki obsega specifična znanja. 
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(2) Turistični vodnik za turistično območje lahko začne z opravljanjem 
dejavnosti turističnega vodenja na turističnem območju, ko izpolni pogoje, ki 
jih predpišejo občine na turističnem območju. V tem primeru pridobi naziv: 
»turistični vodnik turističnega območja (ime območja)«. 

(3) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati turistični vodniki turističnega območja, ne 
smejo biti povezani s stalnim bivališčem turističnega vodnika. 

(4) S predpisom iz prvega odstavka tega člena ni dopustno omejevati ali 
izključevati turističnega vodenja, organiziranega v skladu s 36. in 37. členom 
tega zakona. 

40. člen 
(register turističnih vodnikov turističnega območja) 

(1) Register turističnih vodnikov turističnega območja vodi v skladu z 
dogovorom med občinami turističnega območja ena od občin v turističnem 
območju. Vodenje registra lahko občina v skladu s svojimi akti prenese na 
pravno osebo javnega ali zasebnega prava. 

(2) Register iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke: 
ime in priimek, 
prebivališče, 

- podatke o številu dni vodenja za preteklo leto, 
dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti. 

(3) Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja 
tekočega leta občini ali pravni osebi javnega ali zasebnega prava iz prvega 
odstavka tega člena, ki vodi register turističnih vodnikov, posredovati podatke 
o številu dni vodenja za preteklo leto. 

41. člen 
(pogoji za opravljanje dejavnosti turističnih športnih storitev kot pridobitne dejavnosti) 

(1) Dejavnosti turističnih športnih storitev, ki se opravljajo kot pridobitna dejavnost 
(kot na primer šole ali tečaji smučanja, jadranja, tenisa, jahanja in podobno) ter 
vodenja turistov pri organiziranih športnih aktivnostih, lahko opravljajo pravne osebe 
in samostojni podjetniki posamezniki pod pogojem, da usposabljanje in strokovno 
vodenje izvaja oseba, ki ima v skladu s predpisi s področja šolstva licenco za 
opravljanje strokovnega dela ali oseba, ki je vpisana v razvid zasebnih športnih 
delavcev pri ministrstvu, pristojnem za šport. 

(2) Minister, pristojen za turizem, lahko predpiše dodatne pogoje za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka. 

41 .a člen 
(inšpekcijski nadzor) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb od 31. do 41. člena tega zakona 
opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo. 
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VI. KAZENSKE DOLOČBE 

42. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne: 

pobira turistične takse po prvem in drugem odstavku 26. člena tega zakona, 
nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 28. člena tega 
zakona, 

- vodi evidence v skladu z določbo 29. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na 
prenočevanje. 

(4) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznujeta za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na 
prenočevanje. 

(5) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če opravlja dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev, čeprav nima 
licence prvega odstavka 33. člena tega zakona oziroma ne izpolnjuje pogojev 
za pridobitev licence iz tretje, četrte, pete, šeste in sedme alinee prvega 
odstavka 34. člena tega zakona. 

(6) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka odgovorna oseba pravne osebe. 

(7) Z globo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek Iz petega 
odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik. 

(8) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če opravlja dejavnost prodaje turističnih aranžmajev, čeprav nima 
licence iz prvega odstavka 33. člena tega zakona oziroma ne izpolnjuje pogojev 
za pridobitev licence iz četrte, pete in šeste alinee prvega odstavka 35. člena 
tega zakona. 

(9) Z globo od 50.000 do 200.000 tolaijev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka odgovorna oseba pravne osebe. 

(10) Z globo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz osmega 
odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik. 
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(11) Z globo od 100.000 do 1.000.000 toiaijev se kaznujeta za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, če ne zagotovita turističnega 
spremljevalca ali turističnega vodnika pri vsaki izvedbi potovanja doma ali v 
tujini v skladu z določbo prvega odstavka 36. člena tega zakona. 

(12) Z globo od 50.000 do 200.000 toiaijev se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 

(13) Z globo od 50.000 do 150.000 toiaijev se za prekršek kaznuje fizična oseba, 
če opravlja dejavnost turističnega vodnika ali dejavnost turističnega 
spremljevalca brez ustrezne izkaznice iz tretjega ali petega odstavka 37. člena 
tega zakona. 

(14) Z globo od 10.000 do 100.000 toiaijev se za prekršek kaznuje fizična oseba, 
' če opravlja dejavnost turističnega vodnika za turistično območje, ne da bi 

izpolnjevala pogoje iz drugega odstavka 39. člena tega zakona. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

43. člen 
(uporaba določb o globah) 

Globe, določene s tem zakonom, se do dne začetka uporabe Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne 
kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št 25/83, 
36/83 • popr., 42/85, 2/86 • popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 
13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odi. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01). 

43.a člen 
(izpolnjevanje pogoja garancije ali zavarovanja za povrnitev škode) 

Določba sedme alinee prvega odstavka 34. člena tega zakona se začne 
uporabljati dve leti po njegovi uveljavitvi. Po tem roku morajo pogoj iz sedme 
alinee prvega odstavka 34. člena izpolnjevati tudi organizatorji potovanj, ki jim 
je bila licenca iz prvega odstavka 33. člena že podeljena. 

43.b člen 
(uveljavitev vrednosti točke turistične takse) 

Vrednost točke turistične takse iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona stopi 
v veljavo s 1. januarjem 2005. 

44. člen 
(preizkus znanja za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in turističnega 

spremljanja v prehodnem obdobju) 

Dokler Gospodarska zbornica Slovenije ne določi program iz tretjega odstavka 37. 
člena tega zakona se za preizkus znanja za opravljanje dejavnosti turističnega 
vodenja in turističnega spremljanja uporablja Program strokovne izobrazbe in 
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usposobljenosti, ki ga je dne 3. februarja 1999 sprejela Gospodarska zbornica 
Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in 
ministrom, pristojnim za turizem. 

45. člen 
(uskladitev predpisa) 

(1) Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona 
uskladi Uredbo o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda »Center za 
promocijo turizma Slovenije« - »Slovenian tourist board« v javni gospodarski 
zavod »Slovenska turistična organizacija« - »Slovenian tourist board« (Uradni 
list RS, it 99/99,24/00 in 79/00) z določbami tega zakona. 

(2) Občine morajo v roku Šestih mesecev od uveljavitve tega zakona uskladiti 
sploine akte s katerim urejajo turistične takso v kolikor so ti v nasprotju s tem 
zakonom. 

46. člen 
(veljavnost odločb, izdanih po dosedanjih predpisih) 

Odločbe o podelitvi statusa društev, ki delujejo v javnem interesu na področju 
turizma, izdane na podlagi 43. člena Zakona o pospeševanju turizma ostanejo v 
veljavi do izteka roka, ki je v njih naveden. Te odločbe ne nadomeščajo odločbo o 
podelitvi statusa za delovanje v javnem interesu po tem zakonu. 

47. člen 
(rok za izdajo podzakonskih predpisov) 

(1) Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo iz 8. člena tega zakona v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za turizem izda podzakonske predpise, potrebne za izvajanje 
tega zakona, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

48. člen 
(veljavnost Strategije slovenskega turizma 2002 - 2006) 

Kot akt iz 5. člena tega zakona se od uveljavitve tega zakona dalje šteje 
Strategija slovenskega turizma 2002 - 2006, ki jo je 25. julija 2002 sprejela Vlada 
Republike Slovenije. 

49. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98, 68/00 - sklep US, 

21/02, 86/02 - odi. US in 94/02 - odi. US), 
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Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki 
Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Uradni list 
RS, št 1/95), 
Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki* deluje v javnem interesu 
na področju pospeševanja turizma (Uradni list RS, št. 13/99), 
Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti 
organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma 
posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih 
licenc (Uradni list RS, št 13/99, 37/00 in 58/01), 
Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 11/99,102/00, 50/01 in 11/03). 

50. člen 
(uporaba dosedanjih predpisov) 

(1) Do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona, se 
uporablja Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje 
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma 
posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc 
(Uradni list RS, št 13/99, 37/00 in 58/01). 

(2) Določba prvega odstavka 29. člena tega zakona se začne uporabljati 1. 
septembra 2004. Do začetka uporabe te določbe se uporablja Odredba o 
vsebini in vodenju evidence o plačani turistični taksi (Uradni list RS, št. 13/99). 

(3) Minister, pristojen za upravo v soglasju z ministrom, pristojnim za turizem 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi metodologijo 
vodenja podatkov v evidenci gostov določene s predpisom o prijavi 
prebivališča z določbami tega zakona. 

51. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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i Datum:       
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| Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

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