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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 



SKLEPI 

36. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 
ob obravnavi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu 
o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-246/02-28 

- EPA 956 - III 

Na podlagi prvega in drugega odstavka 16. člena zakona o 
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 
- odločba US, 34/96 - odločba US, 38/96, 43/96 - odločba US, 59/ 
2001 in 11 /2003 - odločba US) ter 112. člena poslovnika državnega 
zbora je Državni zbor Republike Slovenije na 36. izredni seji, dne 
9-12.2003 sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije meni, da je vsebina zahteve za 
razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o 
izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
št. U-l-246/02-28 v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, 
predvsem njenim 1., 2., 3., 14. in 15. členom in da bi z zavrnitvijo 
tega zakona nastale protiustavne posledice v smislu kršitve 
navedenih členov ustave, zaradi česar zahteva, da o tem odloči 
Ustavno sodišče Republike Slovenije. 

) 

SKLEP 
ob obravnavi informacije pred zaključkom Medvladne konference in sprejetjem 

Pogodbe o Ustavi za Evropo - EPA 1080 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. izredni seji, dne 9.12. 
2003 ob obravnavi Informacije pred zaključkom Medvladne 
konference In sprejetjem Pogodbe o Ustavi za Evropo na 
Podlagi 171. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1 ■ Državni zbor se je seznanil z dosedanjimi aktivnostmi Vlade 
Republike Slovenije na Medvladni konferenci. 

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da si v sklepni 
fazi Medvladne konference prizadeva za uveljavitev sprejetih 
in potrjenih stališč ter podpre besedilo Pogodbe o Ustavi za 
Evropo, ki bo rezultat soglasja držav članic Evropske unije 
ter pristopnic. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 VOLITVAH 

V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ-C) 

- prva obravnava - EPA 1064 - III 

Bogomir Vnučec III), posreduje podpisani poslanec v skladu z dopisom 
prvopodpisani predlagatelj državnega zbora štev. 004-01/92-3/67 z dne 1.12.2003 

dopolnjen predlog zakona z zahtevano navedbo o zagotovljenih 
Ljubljana, 11.12.2003 sredstvih. 

ZADEVA: Dopolnitev zakona 

Kot prvopodpisani v imenu poslancev, ki sta dne, 28.11. 2003 
v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o spremembi 
zakona o volitvah v državni zbor - prva obravnava (EPA 1064- 

Bogomir VNUČEC, l.r. 
poslanec DZ RS 

Bogomir Vnučec, poslanec 
Marko Diaci, poslanec 

Ljubljana, 28.11.2003 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
št. 35/2002) vlagata podpisana poslanca v obravnavo in 
sprejem 

Predlog Zakona o spremembi Zakona o volitvah v državni 
zbor 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo v imenu predlagateljev sodeloval 
Bogomir Vnučec. 

Bogomir Vnučec, l.r. 
Marko Diaci, l.r. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI 

ZBOR 

I- UVOD 

1 • OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

podlagi določbe 80. člena Ustave RS volilni sistem ureja zakon 
^ sicer Zakon o volitvah v državni zbor (Ur.list RS št. 44/92, 60/ 
»5,14/96 - odi. US, 67/97 - odi. US, 66/00,70/00), ki je bil objavljen 
2-9.1992. Zakon v 16. členu določa, da se za dan glasovanja 

določi nedelja ali drug dela prost dan. 

Volitve so neločljiv del predstavniške demokracije. Udeležba na 
volitvah je glavni instrument s katerim volilvke in volivci sooblikujejo 
prihodnost in družbo v kateri živijo. Vendar ugotavljamo, da se v 
Sloveniji tako kot v Evropi volilna udeležba niža. (Volilna udeležba 
na volitvah v Državni zbor po letu volitev: 1990-83,3%, 1992- 
85,8%, 1996-73,3%, 2000-70,4%) 

Menimo, da je eden od razlogov za vse manjšo volilno udeležbo 
na volitvah tudi neustrezno določen dan v tednu, torej nedelja ali 
dela prost dan. Ti dnevi so namenjeni družini, prostemu času, 
verskim obredom in tako med ljudmi tudi razumljeni. Za mnoge je 
udeležba na volitvah razumljena kot dolžnost in s tem neke vrste 
obveza. Na dela prost dan za to obveznost enostavno ne najdejo 
časa, namenijo ga drugim dejavnostim. 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj spremembe zakona je doseči večjo volilno udeležbo. 
Volivcem je potrebno omogočiti časoven okvir v katerem bodo 
utegnili in predvsem želeli opraviti svojo državljansko pravico, to 
je voliti svoje predstavnike. V kolikor bi potekale volitve več kot en 
dan, torej dva, od katerih bi bil eden delovni dan, bi bila volivcem 
ponujena možnost izbire. Povečala bi se volilna udeležba in s tem 
demokratičnost volitev. 

potekajo parlamentarne volitve vedno med tednom, na primer v 
četrtek ali petek. 

Na Nizozemskem potekajo parlamentarne volitve ob sredah. V 
Veliki Britaniji potekajo parlamentarne volitve običajno ob 
četrtkih. 

PRIMER DRŽAVE, KJER POTEKAJO VOLITVE VEČ KOT EN 
DAN 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Navedena sprememba zakona ne bo imela finančnih posledic za 
državni proračun, potrebna bo zgolj prerazporeditev sredstev, 
že sedaj načrtovanih za izvedbo volitev. 

Sredstva, ki so zagotovljena v proračunu za leto 2004 zadostujejo 
za izvedbo zakona. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRŽAVAH EU 

V državah članicah Evropske unije zasledimo različno ureditev. 
Volitve potekajo tako v nedeljo ali drug praznični dan - torej dela 
prost dan, kot tudi med tednom. 

UREDITEV V DRŽAVAH, KJER POTEKAJO PARLAMENTARNE 
VOLITVE NA DELOVNI DAN 

Na Danskem potekajo parlamentarne volitve običajno ob torkih, 
v zadnjih treh primerih pa so bile volitve izvedene v sredo. Na 
Irskem dan parlamentarnih volitev ni točno določen. V praksi pa 

Italija 

Iz italijanskega volilnega zakona izhaja, da (lahko) potekajo volitve 
več kot en dan. Volitve potekajo v nedeljo in del ponedeljka. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o volitvah v državni zbor (Ur.list RS št. 44/92, 60/95, 
14/96 - odi. US, 67/97 - odi. US, 66/00, 70/00) se tretji odstavek 
16. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Za dan glasovanja se določita petek in sobota.« 

2. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Spremenjeni tretji odstavek 16. člena določa, da sta kot dan glasovanja na volitvah v Državni zbor določena petek in sobota. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 

SPREMINJA: 

16. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan 
glasovanja. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za 
volilna opravila. 

Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan. 
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Predlog zakona o 

SUBVENCIONIRANJU PREHRANE 

01 JAKOV IN VAJENCEV (ZSPDV) 

- prva obravnava - EPA 1074 - III 

Jože Tanko, 
prvopodplsani predlagatelj 

Ljubljana, 09.12.2003 

Zadeva: DOPOLNITEV ZAKONA 

kot prvopodpisani v imenu skupine poslancev, ki je dne 
04.12.2003 v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o 

subvencioniranju prehrane dijakov in vajencev (ZSPDV)-EPA 
1074-111, posreduje podpisani poslanec v skladu z dopisom 
državnega zbora štev. 411-05/03-22/1 z dne 09.12.2003 
dopolnjen predlog zakona s točko "Druge posledice, ki jih bo 
imel sprejem zakona". 

Jože Tanko, l.r. 
poslanec DZ RS 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV (prvo podpisani Jože Tanko) 

Ljubljana, 3. december 2003 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter 
114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 
35/2002) vlagajo spodaj podpisani poslanci v obravnavo in 
sprejem 

Predlog Zakona o subvencioniranju prehrane dijakov In 
vajencev. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo v imenu predlagateljev sodeloval 
prvopodpisani poslanec Jože Tanko. 

1. Jože Tanko 
2. dr. Andrej Bajuk 

3. Sašo Peče 
4. Zmago Jelinčič Plemeniti 

5. Franc Čebulj 
6. Bogdan Barovič 

7. mag. Janez Drobnič 
8. Branko Kelemina 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Redna in pravilna prehrana je izredno pomembna za zdravje slehernega 
posameznika, še posebej pomembna pa je za otroke in mladostnike. Zdrava 
prehrana omogoča energijo za rast in gibanje ter višje sposobnosti za učenje in delo. 
Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na preutrujenost in izostajanje otrok od pouka, je 
namreč tudi neprimerna in nezadostna prehrana. Kakovostno in zdravo 
prehranjevanje dijakov in vajencev pa je še posebno pomembno, saj ravno v tem 
obdobju oblikujejo lastne prehranske navade. 

16. oktobra 2003, na svetovni dan hrane, je Zavod za zdravstveno varstvo Celje 
predstavil raziskavo o načinu prehranjevanja celjskih srednješolcev. V raziskavi, v 
kateri je sodelovalo okoli 4000 dijakov iz celjske regije, se je pokazalo, da so 
prehranjevalne navade dijakov slabe, saj imajo premalo zdravih dnevnih obrokov, 
premalokrat zajtrkujejo in zaužijejo veliko preveč prigrizkov. 

S tem zakonom zato želimo sistemsko urediti prehrano srednješolcev, na podoben 
način, kot je to že urejeno za študente (Zakon o subvencioniranju študentske 
prehrane, Uradni list RS, št. 85/02). Na podlagi določb tega zakona je vsak, ki ima 
status študenta in ni zaposlen ali prijavljen na Zavodu za zaposlovanje RS, upravičen 
do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan. Študent na različnih 
prodajnih mestih kupi bon, s katerim plača obrok v restavraciji, ki ponuja 
subvencionirano prehrano. 
V vseh večjih mestih v Sloveniji se je v desetih letih, odkar obstaja subvencionirana 
študentska prehrana, ponudba subvencionirane prehrane zelo razširila in je med 
študenti dobro sprejeta. Marsikateremu študentu je na ta način olajšano bivanje in 
prehranjevanje, še posebej tistim, ki so na začetku študija in so se morali začasno 
odseliti od doma. 

Na področju srednješolskega izobraževanja pa država do danes praktično z ničemer 
ni omogočala šolajoči mladini cenejše prehrane, izjema so le tisti dijaki in vajenci, ki 
so socialno ogroženi. V večini srednjih šol tudi nimajo ustreznih prostorov, v katerih 
bi lahko zagotovili prehrano za dijake, na nekaterih šolah sicer prodajajo malice, 
vendar se morajo dijaki pri prehranjevanju večinoma znajti sami. Marsikateri dijak se 
vozi daleč v šolo in za pot porabi ogromno časa, nima pa možnosti, da bi odšel na 
kosilo po končanem pouku, saj ustrezne ponudbe za dijake ni. 

Zato predlagamo, da bi bili upravičeni do enega subvencioniranega obroka na dan 
(za vsak šolski dan) vsi dijaki in vajenci. Dijaki oziroma vajenci bi se lahko 
prehranjevali ali v prostorih srednjih šol (kjer je to možno) ali v drugih primernih 
prostorih ponudnika subvencionirane dijaške prehrane v neposredni bližini šole. 

Ministrstvo za šolstvo bi izbiralo ponudnike subvencionirane prehrane na podlagi 
javnega razpisa, za vsakega izvajalca posebej. Za izvajanje posameznih nalog v 
zvezi s subvencioniranjem prehrane bi bile pooblaščene srednje šole. 
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2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Glavni cilj predloga zakona je zagotoviti vsem dijakom in vajencem pravico do enega 
subvencioniranega obroka oziroma malice na dan, saj to področje ni urejeno in bi bila 
uvedba podobnega sistema kot pri študentih najboljša rešitev glede na prostorske in 
druge zmožnosti, ki jih imajo srednje šole. Poleg tega se, kot odziv na spremenjen 
način življenja, spreminja tudi proces izobraževanja. Otroci so iz leta v leto vedno bolj 
obremenjeni, v šolah ostajajo dalj časa, poleg tega pa ima veliko šol pouk dopoldne 
in popoldne, tako, da bi zagotovitev subvencije enega obroka dnevno pomenila 
razbremenitev tako za starše kot tudi za dijake. Najpomembnejše pa je, da bo 
poskrbljeno za njihovo redno in bolj zdravo prehranjevanje. 

3. Ocena finančnih posledic 

Predlog zakona prinaša dodatne finančne obveznosti iz proračuna RS, saj bi za vse 
dijake in vajence uredili subvencioniranje obroka in sicer najmanj v višini 75% zneska 
regresa za prehrano delavcev med delom, določenega s kolektivno pogodbo za 
negospodarstvo. 

V Sloveniji je trenutno približno 100.000 vajencev in dijakov. V skladu s tem 
zakonom, bi vsak od njih imel pravico do obroka za vsak šolski dan, kar v 10 
mesecih znese približno 200 obrokov na upravičenca. Trenutno znaša subvencija 
približno 500 SIT, kar pomeni, da bi obremenitev državnega proračuna na podlagi 
zgornjega izračuna v letu 2005 znašala predvidoma 10 mrd SIT. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

V primerjalnem pregledu je prikazana ureditev vprašanja prehrane za srednješolce, 
kot jo poznajo nekatere države Evropske unije. Gradivo je povzeto po raziskovalni 
nalogi Raziskovalnega sektorja DZ RS, št. 27/2003. 

V obravnavanih državah poznajo dve stopnji srednješolskega izobraževanja: nižje 
srednješolsko izobraževanje, ki je povečini obvezno, in pa višje srednješolsko 
izobraževanje, ki je prostovoljno in se nadalje deli na več različnih oblik. Višje srednje 
šole obiskujejo dijaki od določene starosti dalje, ki se povečini ujema s starostjo ob 
začetku obiskovanja srednje šole v Republiki Sloveniji. 
Poleg javnih šol delujejo v nekaterih državah tudi zasebne šole, za katere pa v zvezi 
s subvencioniranjem dijakov in financiranjem nasploh veljajo deloma drugačna 
pravila, zato zasebnega šolstva primerjalni pregled ne zajema. 

Države, ki so prikazane v tem primerjalnem pregledu, imajo številne pravne predpise, 
ki urejajo subvencioniranje oziroma pomoč srednješolcem. Kot primer velja na tem 
mestu omeniti Nemčijo, kjer se za nekatere (predvsem strokovne) srednje šole 
uporabljajo določila zveznega zakona o individualnemu subvencioniranju 
izobraževanja (Bundesgesetz Uber individuelle Fčrderung der Ausbildung). Podpora, 
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ki je predvidena v tem zakonu, je namenjena za pokrivanje različnih potreb, ki 
mesečno nastanejo zaradi šolanja, njena višina pa je po posameznih kategorijah 
natančno določena v zakonu. 

Poleg tega obstajajo v nekaterih državah tudi oblike podpore, ki veljajo za določene 
skupine dijakov in s katerimi se pokrivajo vse tri vrste dodatnih socialnih ugodnosti za 
dijake. Kot primer naj navedemo Finsko, kjer prejemajo učenci v poklicnem 
izobraževanju posebno podporo, ki je namenjena tudi za kritje stroškov nastanitve, 
prehrane in prevoza. V Španiji pa država subvencionira posredno prek podpor in 
štipendij tudi stroške nastanitve v domovih, prehrane in prevoza dijakov višjih 
srednjih šol, vendar samo v določenih primerih; to je odvisno od učnega uspeha in 
dohodkov dijaka. Načeloma sicer v tej državi vse dodatne stroške šolanja, tudi 
stroške namestitve, prehrane in prevoza dijakov, plačujejo starši. 
V obravnavanih državah se ponavadi različno subvencionirajo dijaki nižjih in višjih 
srednjih šol; izjema pa je Grčija, kjer v tem pogledu ni nobene razlike. 

V Avstriji za višje srednje šole ni zanesljivega podatka o subvencioniranju prehrane, z 
veliko mero gotovosti pa je mogoče predvidevati, da se stroški prehrane, ki je 
vključena v nastanitvi v domovih, obračunavajo v sklopu obračunavanja stroškov 
nastanitve (Heimbeihilfe). 

Na Finskem in Švedskem je prehrana za dijake nižjih in tudi (v večini primerov) višjih 
srednjih šol brezplačna. Na Švedskem nudi občina posebno podporo za prehrano in 
nastanitev (board and lodging allowance), ki dijakom, J<i prebivajo izven svojega 
doma, pripada poleg štipendije, namenjena pa je tudi za pokrivanje stroškov 
prehrane. 

V Grčiji so dijaki v določenih primerih deležni brezplačne prehrane v dijaških centrih 
pod okriljem državne fundacije za mladino (National Youth Foundation). 

Tabela: Subvencioniranje prehrane dijakov 

DRŽAVA STROSKI PREHRANE 

AVSTRIJA DA, v nižjih srednjih šolah je prehrana subvencionirana za vse 
dijake brez dodatnih pogojev, vendar pa ne v celotnem znesku. 
Za višje srednje šole ni zanesljivega podatka. 

FINSKA DA, prehrana je za dijake nižjih in v precejšnjem delu tudi višjih 
srednjih šol brezplačna. 

GRČIJA DA, vendar samo deloma se stroški prehrane dijakov višjih 
srednjih šol poravnavajo iz državnega proračuna. 

NEMČIJA DA; čeprav v tej državi, po dosegljivih podatkih, sicer ne poznajo 
posebne podpore za prehrano srednješolcev, pa predvsem 
zvezne dežele posredno, prek podpor, ki so sicer namenjene za 
kritje stroškov bivanja, subvencionirajo tudi prehrano. 

ŠPANIJA DA, država subvencionira posredno prek podpor in štipendij tudi 
stroške prehrane dijakov višjih srednjih šol, vendar samo v 
določenih primerih; to je odvisno od učnega uspeha in dohodkov 
dijaka oziroma staršev. Dijaki nižjih (obveznih) srednjih šol imajo 
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zagotovljeno brezplačno prehrano. 
SVEDSKA DA, prehrana je za dijake nižjih srednjih šol brezplačna. Tudi za 

dijake višjih srednjih šol občine v večini primerov krijejo stroške 
prehrane. Občina nudi posebno podporo za prehrano in 
nastanitev (board and lodging allovvance), ki je namenjena tudi 
za pokrivanje stroškov prehrane. 

Pretežna večina držav na tak ali drugačen način pomaga svoji šolajoči mladini pri 
pokrivanju stroškov prehrane. Ta pomoč je lahko posredna ali neposredna in 
namenjena za kritje izrecno določenih posameznih stroškov. V večini primerov gre za 
obliko posrednega financiranja nastanitve, prehrane in prevoza v obliki posebnih 
podpor.V nekaterih primerih je pomoč države odvisna od premoženjskega stanja 
in/ali učnega uspeha, v drugih primerih pa se podeljuje neodvisno od teh okoliščin. 
Obe obdelani nordijski državi, torej Finska in Švedska, imata relativno ugodnejši 
sistem subvencioniranja dijakov v primerjavi z drugimi državami. Obe državi poznata 
podporo, namenjeno za bivanje dijakov (oziroma za prehrano in nastanitev), 
ugodnosti pa veljajo tudi glede prehrane in prevoza dijakov. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona: 

Predlog zakona ne bo povzročil drugih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

ZAKON O SUBVENCIONIRANJU PREHRANE DIJAKOV IN VAJENCEV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa pravico dijakinj in dijakov ter vajenk in vajencev (v nadaljevanju: 
dijakov in vajencev) do subvencionirane dijaške in vajeniške prehrane (v nadaljnjem 
besedilu: dijaške prehrane), ter način in merila za subvencioniranje. 

2. člen 

Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju dijaške prehrane in nadzor nad 
namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno 
za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo pooblasti srednje 
šole (v nadaljnjem besedilu: izvajalci). 
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Ponudnike subvencionirane dijaške prehrane za vsakega izvajalca posebej izbere 
ministrstvo na javnem razpisu v skladu s predpisi o javnih naročilih. Pri razpisu 
sodelujejo v okviru razpisne komisije predstavniki izvajalca. 

Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom in izvajalcem se 
uredijo s posebno pogodbo. 

Ponudnik svojo dejavnost izvaja v: 
- prostorih srednjih šol, 
- svojih prostorih, 
- drugih primernih prostorih. 

Prostori iz druge in tretje alinee prejšnjega člena se morajo nahajati v neposredni 
bližini šole. 

II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA DIJAŠKE PREHRANE 

3. člen 

Subvencioniranje dijaške prehrane se izvaja z računalniško podprtim sistemom na 
način, ki zagotavlja učinkovitost, preglednost in nadzor. 

Minister, pristojen za šolstvo, izda navodilo, s katerim podrobneje določi način 
izvajanja subvencioniranja dijaške prehrane, način obračunavanja in plačevanja 
subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev 
in ponudnikov subvencionirane dijaške prehrane. 

4. člen 

Višina subvencije za obrok dijaške prehrane iz proračunskih sredstev znaša najmanj 
75% zneska regresa za prehrano delavcev med delom, določenega s kolektivno 
pogodbo za negospodarstvo. 

5. člen 

Proračunska sredstva za subvencioniranje dijaške prehrane se lahko uporabljajo le 
za ta namen. Sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane dijaške prehrane 
zagotavlja ministrstvo v višini s pogodbo iz 2. člena tega zakona priznanih stroškov. 
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III. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE PREHRANE 

6. člen 

Upravičenci do subvencionirane dijaške prehrane so vse osebe s statusom dijaka ali 
vajenca, ki se izobražujejo v splošnih in strokovnih gimnazijah, nižjih in srednjih 
poklicnih šolah ter srednje tehniških in srednje strokovnih šolah v Republiki Sloveniji, 
ki niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, ta status pa izkažejo s potrdilom o vpisu. 

7. člen 

Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za 
vsak šolski dan. 

8. člen 

Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne 
prizadetosti, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s statusom dijaka ali vajenca 
imajo pravico do 5 dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen 

Minister, pristojen za šolstvo, izda navodilo iz 3. člena tega zakona v 60 dneh po 
njegovi uveljavitvi. 

10. člen 

V skladu s 5. odstavkom 2. člena tega zakona so šole do začetka šolskega leta 
2005/2006 dolžne zagotoviti primerne prostore za prehranjevanje. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začne s 1.9.2005. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. člen 
Zakon določa način, upravičence in merila za subvencioniranje prehrane vajencev in 
dijakov. 

2. člen 
Določa se, da ministrstvo, pristojno za šolstvo, opravlja strokovne organizacijske 
naloge in nadzorno funkcijo. Za posamezne naloge ministrstvo pooblasti srednje šole 
(izvajalci). Ministrstvo izbere ponudnike subvencionirane prehrane za vsakega 
izvajalca posebej in sicer na javnem razpisu. Ponudnik izvaja svojo dejavnost v 
prostorih šol ali v drugih primernih prostorih v neposredni bližini. 

3. člen 
Opredeljuje še način subvencioniranja dijaške prehrane. 

4. člen 
Določa višino subvencije na obrok dijaške prehrane. 

5. člen 
Določa namenskost uporabe proračunskih sredstev. 

6. člen 
Določa se, kdo so upravičenci do subvencionirane dijaške prehrane. 

7. člen 
Določa, da imajo upravičenci pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak 
šolski dan. 

8. člen 
Določa kateri upravičenci imajo do dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. 

9. člen 
V 60 dneh po uveljavitvi zakona mora pristojni minister izdati navodilo, s katerim se 
podrobno določi način izvajanja subvencioniranja dijaške prehrane. 

10. člen 
šole so dolžne do začetka šolskega leta 2005/2006 zagotoviti primerne prostore za 
prehranjevanje. 

11. člen 
Določa začetek veljavnosti in uporabnosti zakona. 
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Predlog zakona o 

SUBVENCIONIRANJU OMAŠKE 

PREHRANE (ZSllbDP) 

- prva obravnava - EPA 1076 - III 

Kot prvopodpisani poslanec v imenu skupine poslancev, ki je ■ 
dne, 5.12.2003 v zakonodajni postopek vložila predlog zakona 
o subvencioniranju dijaške prehrane (EPA 1076-111), posreduje 
v skladu z dopisom državnega zbora štev. 411 -05/03-23/1 z 
dne 9.12.2003 dopolnjen predlog zakona z zahtevanima 
točkama. 

Marko Diaci, l.r. 
Poslanec DZ RS 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV (prvopodpisani Marko DIACI) 

Ljubljana, december 2003 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št.: 48/92) 
ter 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur. I. RS št.: 35/02) vlagajo spodaj podpisani poslanci 
v obravnavo in sprejem 

Predlog zakona o subvencioniranju dijaške prehrane. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru Republike 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Stranke mladih Slovenije 

Marko Diaci 
prvopodpisani predlagatelj 

Ljubljana, 10.12.2003 

ZADEVA: Dopolnitev zakona 

Slovenije in pri delu njegovih delovnih teles bo v imenu 
predlagateljev sodeloval prvopodpisani poslanec Marko DIACI. 

1. Marko DIACI, l.r. 
2. Silva ČRNUGELJ, l.r. 

3. Sonja AREH LAVRIČ, l.r. 
4. Igor ŠTEMBERGER, l.r. 

5. Peter LEVIČ, l.r. 
6. Bogomir VNUČEC, l.r. 
7. Bogdan BAROVIČ, l.r. 

8. Jurij MALOVRH, l.r. 
9. Zmago JELINČIČ PLEMENITI, l.r. 

10. Sašo PEČE, l.r. 
11. Vojko ČELIGOJ, l.r. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Izobraževanje bi naj bilo nacionalna prioriteta in javno dobro, ki se 
mora razvijati v interesu razvoja slovenskega naroda, njegove 
nacionalne in kulturne identitete, v interesu doseganja široke blaginje 
vseh državljank in državljanov Republike Slovenije in je predpogoj za 
ustvarjanje družbe, v kateri bo imel vsak posameznik možnost s svojim 
znanjem, delom in izkušnjami v polni meri uresničevati svoje 
ustvarjalne potenciale. Kot enega izmed potrebnih ukrepov za 

' doseganje tega cilja vidimo predlagatelji Zakona o subvencioniranju 
dijaške prehrane tudi ureditev dijaške prehrane. 

V Republiki Sloveniji je po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije (Statistični letopis Republike Slovenije 2002) 102.969 dijakov, 
ki se izobražujejo v 4031 oddelkih, ki jih izvajajo Srednje šole za 
izobraževanje mladine. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v 81. členu 
določa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo tudi sredstva za 
dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, med drugim tudi sredstva za subvencioniranje prehrane 
za učence, dijake ter študente višjih šol. 

Iz prereza sedanjega stanja lahko ugotovimo, da je bilo za regresiranje 
prehrane dijakov v Proračunu RS za leto 2002 namenjenih 612 
milijonov SIT, v Proračunu RS za leto 2003 620 milijonov SIT, v letu 
2004 pa je za ta namen predvidenih 912.292.500 SIT, kar pa je možno 
z rebalansom proračuna, ali pa s prerazporeditvijo sredstev tudi 
spremeniti. Iz obrazložitev Proračuna RS za leto 2004 izhaja, da bodo 
sredstva v višini 912.292.500 SIT zadoščala za regresirano prehrano 
okrog 24% dijakom srednjih šol, ki izvirajo iz manj premožnih družin. 

Prepričani smo, da je potrebno za dijake v današnjem času fleksibilnega 
delovnega časa njihovih staršev, pri množici šolskih obveznosti in 
nenazadnje tudi pri mnogih obšolskih dejavnostih, ki se razpotegnejo 
čez cel dan, v korist dijakov in njihovih staršev ter celotne družbe, 
ustrezno poskrbeti tudi za to populacijo, vsaj z zagotovitvijo tople 
malice. 

Zdravstvene težave, ki so pojavljajo tudi med mlajšimi prebivalci 
Republike Slovenije ne razlikujejo med socialno manj in bolj šibkimi 
sloji prebivalstva. Zato s tem zakonom želimo zagotoviti prehrano za 
vse dijake, dopuščamo pa možnost finančno višje pomoči socialno 
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šibkejšemu sloju prebivalcev. S tem bomo pripomogli tudi k 
razmišljanju in uvajanju zdravega načina prehrane. 

Pred nedavnim je bil tudi svetovni dan hrane in na ta dan so na Zavodu 
za zdravstveno varstvo Celje predstavili raziskavo o načinu 
prehranjevanja celjskih srednješolcev. Raziskava je nazorno pokazala 
težave in probleme, katerimi so izpostavljeni dijaki celjskih srednjih šol. 
Podobne ugotovitve bi verjetno pokazale raziskave tudi v drugih okoljih. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

• Poglavitni cilj Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane je zagotoviti 
upravičencem (osebe ki se izobražujejo v splošnih in strokovnih 
gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter srednje tehniških In 
srednje strokovnih šolah) pravico do enega subvencioniranega obroka - 
tople malice. 

Načelo, ki ga vpeljuje predlog zakona je, da se vsakemu upravičencu 
zagotovi topla malica vsak dan izobraževalnih obveznosti v skladu s 
šolskim koledarjem. S tem bomo pripomogli tudi k razmišljanju in 
uvajanju zdravega načina prehrane. 

Predlog zakona opredeljuje ministrstvo pristojno za šolstvo, za nosilca 
Izvajanja subvencionirane dijaške prehrane, ob tem pa določa kdo je 
izvajalec oz. ponudnik dijaške prehrane. Vsak upravičenec ima 
subvencioniranih vsaj 50 % zneska regresa za prehrano delavcev med 
delom, določenega s kolektivno pogodbo za negospodarstvo, ob tem da 
mora minister pristojen za šolstvo opredeliti merila in pogoje za 
upravičence, katerim se subvencionira obrok z zneskom, ki je višji od 50% 
zneska regresa za prehrano delavcev med delom, določenega s kolektivno 
pogodbo za negospodarstvo, vendar ne višji od vrednosti tople malice. 

3. Ocena finančnih posledic 

Predlog zakona prinaša dodatne finančne obveznosti iz proračuna RS. 

V Sloveniji je trenutno približno 102.000 dijakov. V skladu s tem 
zakonom, bi vsak od njih imel pravico do tople malice, ki bi bila 
subvencionirana najmanj 50 % zneska regresa za prehrano delavcev 
med delom, določenega s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. 
Subvencija bi v danem trenutku znašala 362 SIT. 

Na podlagi šolskega koledarja za leto 2003/04 smo ugotovili, da je 
delovnih dni v tem šolskem letu za dijake približno 175. 

Obremenitev državnega proračuna bi na podlagi zgornjega izračuna ( 
ob predpostavki, da bi pravico koristili vsi upravičenci) v letu 2004 
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znašala dodatno predvidoma 6.462 mrd SIT ter 580 mio SIT za socialno 
najbolj šibke, kar pa je odvisno od meril in pogojev, ki jih po predlogu 
zakona določi minister. Ocenjujemo, da je teh upravičencev trenutno 
24.000. Prav tako ocenjujemo, da cena tople malice v danem trenutku 
ne more preseči 500 SIT. 

V zgornji kalkulaciji niso zajeti oziroma ocenjeni prihranki, ki bi jih na 
dolgi rok uspeli doseči z izboljšanjem zdravstvenega stanja 
prebivalstva, ki pa nedvomno obstajajo. 

Ocenjujemo, da sredstva, ki so zagotovljena v proračunu za leto 2004 
zadostujejo za izvedbo zakona. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

V primerjalnem pregledu je prikazana ureditev vprašanja prehrane za 
srednješolce, kot jo poznajo nekatere države Evropske unije. Gradivo je 
povzeto po raziskovalni nalogi Raziskovalnega sektorja DZ RS, št. 
27/2003. 

V obravnavanih državah poznajo dve stopnji srednješolskega 
izobraževanja: nižje srednješolsko izobraževanje, ki je povečini 
obvezno, in pa višje srednješolsko izobraževanje, ki je prostovoljno in 
se nadalje deli na več različnih oblik. Višje srednje šole obiskujejo dijaki 
od določene starosti dalje, ki se povečini ujema s starostjo ob začetku 
obiskovanja srednje šole v Republiki Sloveniji. 
Poleg javnih šol delujejo v nekaterih državah tudi zasebne šole, za 
katere pa v zvezi s subvencioniranjem dijakov in financiranjem nasploh 
veljajo deloma drugačna pravila, zato zasebnega šolstva primerjalni 
pregled ne zajema. 

Države, ki so prikazane v tem primerjalnem pregledu, imajo številne 
pravne predpise, ki urejajo subvencioniranje oziroma pomoč 
srednješolcem. Kot primer velja na tem mestu omeniti Nemčijo, kjer se 
za nekatere (predvsem strokovne) srednje šole uporabljajo določila 
zveznega zakona o individualnemu subvencioniranju izobraževanja 
(Bundesgesetz uber individuelle Forderung der Ausbildung). Podpora, ki 
je predvidena v tem zakonu, je namenjena za pokrivanje različnih 
potreb, ki mesečno nastanejo zaradi šolanja, njena višina pa je po 
posameznih kategorijah natančno določena v zakonu. 
Poleg tega obstajajo v nekaterih državah tudi oblike podpore, ki veljajo 
za določene skupine dijakov in s katerimi se pokrivajo vse tri vrste 
dodatnih socialnih ugodnosti za dijake. Kot primer naj navedemo 
Finsko, kjer prejemajo učenci v poklicnem izobraževanju posebno 
podporo, ki je namenjena tudi za kritje stroškov nastanitve, prehrane In 
prevoza. V Španiji pa država subvencionira posredno prek podpor in 
štipendij tudi stroške nastanitve v domovih, prehrane in prevoza dijakov 
višjih srednjih šol, vendar samo v določenih primerih; to je odvisno od 
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učnega uspeha in dohodkov dijaka. Načeloma sicer v tej državi vse 
dodatne stroške šolanja, tudi stroške namestitve, prehrane in prevoza 
dijakov, plačujejo starši. 
V obravnavanih državah se ponavadi različno subvencionirajo dijaki 
nižjih in višjih srednjih šol; izjema pa je Grčija, kjer v tem pogledu ni 
nobene razlike. 

V Avstriji za višje srednje šole ni zanesljivega podatka o 
subvencioniranju prehrane, z veliko mero gotovosti pa je mogoče 
predvidevati, da se stroški prehrane, ki je vključena v nastanitvi v 
domovih, obračunavajo v sklopu obračunavanja stroškov nastanitve 
(Heimbeihilfe). 

Na Finskem in Švedskem je prehrana za dijake nižjih in tudi (v večini 
primerov) višjih srednjih šol brezplačna. Na Švedskem nudi občina 
posebno podporo za prehrano in nastanitev (board and lodging 
allovvance), ki dijakom, ki prebivajo izven svojega doma, pripada poleg 
štipendije, namenjena pa je tudi za pokrivanje stroškov prehrane. 

V Grčiji so dijaki v določenih primerih deležni brezplačne prehrane v 
dijaških centrih pod okriljem državne fundacije za *mladino (National 
Youth Foundation). 

Tabela št. 1: Subvencioniranje prehrane dijakov 

DRŽAVA STROŠKI PREHRANE 
AVSTRIJA DA, v nižjih srednjih šolah je prehrana 

subvencionirana za vse dijake brez dodatnih 
pogojev, vendar pa ne v celotnem znesku. Za 
višje srednje šole ni zanesljivega podatka. 

FINSKA DA, prehrana je za dijake nižjih in v 
precejšnjem delu tudi višjih srednjih šol 
brezplačna. 

GRČIJA DA, vendar samo deloma se stroški prehrane 
dijakov višjih srednjih šol poravnavajo iz 
državnega proračuna. 

NEMČIJA DA; čeprav v tej državi, po dosegljivih 
podatkih, sicer ne poznajo posebne podpore za 
prehrano srednješolcev, pa predvsem zvezne 
dežele posredno, prek podpor, ki so sicer 
namenjene za kritje stroškov bivanja, 
subvencionirajo tudi prehrano. 

ŠPANIJA DA, država subvencionira posredno prek 
podpor in štipendij tudi stroške prehrane 
dijakov višjih srednjih šol, vendar samo v 
določenih primerih; to je odvisno od učnega 
uspeha in dohodkov dijaka oziroma staršev. 
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Dijaki nižjih (obveznih) srednjih šol imajo 
zagotovljeno brezplačno prehrano. 

ŠVEDSKA DA, prehrana je za dijake nižjih srednjih šol 
brezplačna. Tudi za dijake višjih srednjih šol 
občine v večini primerov krijejo stroške 
prehrane. Občina nudi posebno podporo za 
prehrano in nastanitev (board and lodging 
allovvance), ki je namenjena tudi za pokrivanje 
stroškov prehrane. 

Pretežna večina držav na tak ali drugačen način pomaga svoji šolajoči 
mladini pri pokrivanju stroškov prehrane. Ta pomoč je lahko posredna 
ali neposredna in namenjena za kritje izrecno določenih posameznih 
stroškov. V večini primerov gre za obliko posrednega financiranja 
nastanitve, prehrane in prevoza v obliki posebnih podpor.V nekaterih 
primerih je pomoč države odvisna od premoženjskega stanja in/ali 
učnega uspeha, v drugih primerih pa se podeljuje neodvisno od teh 
okoliščin. 
Obe obdelani nordijski državi, torej Finska in Švedska, imata relativno 
ugodnejši sistem subvencioniranja dijakov v primerjavi z drugimi 
državami. Obe državi poznata podporo, namenjeno za bivanje dijakov 
(oziroma za prehrano in nastanitev), ugodnosti pa veljajo tudi glede 
prehrane in prevoza dijakov. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona: 

Predlog zakona bo zagotovil kvalitetnejšo, redno in raznovrstno 
prehrano za vse dijake in s tem posledično boljše zdravstveno stanje 
srednješolske populacije in posledično na dolgi rok celotne populacije. 
Ocenjujemo, da drugih posledic zakon ne bo imel. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I.SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Ta zakon določa pravico dijakov do subvencionirane dijaške prehrane (v 
nadaljnjem besedilu: dijaške prehrane), ter način in merila za 
subvencioniranje. 

2.člen 

Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju dijaške prehrane in 
nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev 
opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo). 

Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo 
pooblasti organizacije, ki izvajajo srednješolsko izobraževanje (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalci). Minister pristojen za šolstvo izda seznam 
izvajalcev, katerih udeleženci izobraževanja so upravičenci po tem 
zakonu. 

Ponudnike subvencionirane dijaške prehrane (v nadaljnjem besedilu: 
ponudniki) se, v kolikor to niso izvajalci, izbere na javnem razpisu, v 
skladu s predpisi o javnih naročilih. 

Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom in 
izvajalci ter ponudniki se uredijo s posebnimi pogodbami. 

Ponudnik svojo dejavnost izvaja v prostorih izvajalca in drugih primernih 
prostorih v neposredni bližini izvajalca. 

II.NAČIN SUBVENCIONIRANJA DIJAŠKE PREHRANE 

3.člen 

Subvencioniranje dijaške prehrane se izvaja z računalniško podprtim 
sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost, preglednost in nadzor. 

Minister, pristojen za šolstvo, izda navodilo, s katerim podrobneje določi 
način izvajanja subvencioniranje dijaške prehrane, način obračunavanja in 
plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora 
nad delom izvajalcev in ponudnikov subvencionirane dijaške prehrane. 
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4.člen 

Višina subvencije za obrok dijaške prehrane iz proračunskih sredstev 
znaša najmanj 50% zneska regresa za prehrano delavcev med delom, 
določenega s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. 
Minister pristojen za šolstvo določi merila in pogoje za upravičence, 
katerim se subvencionira obrok z zneskom, ki je višji od 50% zneska 
regresa za prehrano delavcev med delom, določenega s kolektivno 
pogodbo za negospodarstvo. 

5.člen 

Proračunska sredstva za subvencioniranje dijaške prehrane se lahko 
uporabljajo le za ta namen. Sredstva za kritje stroškov izvajanja 
subvencionirane dijaške prehrane zagotavlja ministrstvo v višini s 
pogodbo iz 2.člena tega zakona priznanih stroškov. 

III.UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE PREHRANE 

6.člen 

Upravičenci do subvencionirane dijaške prehrane so vse osebe s statusom 
dijaka, ki se izobražujejo v splošnih in strokovnih gimnazijah, nižjih in 
srednjih poklicnih šolah ter srednje tehniških in srednje strokovnih šolah v 
Republiki Sloveniji, ki niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco 
brezposelnih oseb kot iskalci zaposlitve ali vključeni v programe aktivne 
politike zaposlovanja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 

7.člen 

Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do enega subvencioniranega 
obroka za vsak šolski dan. 

IV.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

8.člen 

Minister, pristojen za šolstvo, izda navodilo iz 3.člena tega zakona v 90 
dneh po njegovi uveljavitvi. 

9.člen 

V skladu s 5.odstavkom 2.člena tega zakona so šole do začetka šolskega 
leta 2004/2005 dolžne zagotoviti primerne prostore za prehranjevanje. 

10.člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začne s 1.9.2004. 
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III.OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

1. člen 
Določa subvencioniranje dijaške prehrane kot pravico izhajajočo iz 
njihovega statusa , ter način in merila za subvencioniranje dijaške 
prehrane v skladu s tem zakonom. 

2. člen 
Določa (1) kdo opravlja strokovno organizacijske naloge in izvaja nadzor 
nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev; (2) določa 
pooblastilo za izvajanje posameznih nalog iz zakona; (3) kako se izbere 
ponudnike subvencionirane dijaške jbrehrane; (4) podaja podlago za 
ureditev medsebojnih razmerij med ministrstvom ter izvajalci in ponudniki 
na podlagi posebnih pogodb; ter (5) določa kje se izvaja subvencionirana 
dijaška prehrana, z upoštevanjem pogojev, ki opredeljujejo posredovanje 
hrane v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji. 

3. člen 
Določa način izvedbe subvencionirane dijaške prehrane, način 
obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter 
izvajanje nadzora nad delom izvajalcev in ponudnikov subvencionirane 
dijaške prehrane. 

4. člen 
Določa višino minimalne subvencije za obrok dijaške prehrane, ki pripada 
vsem upravičencem ter podaja podlago, da minister pristojen za šolstvo 
določi merila in pogoje za upravičence, katerim se subvencionira obrok z 
zneskom, ki je višji od 50% zneska regresa za prehrano delavcev med 
delom, določenega s kolektivno pogodbo za negospodarstvo, ki pa ne 
more biti višji, kot je vrednost posameznega obroka. 

5. člen 
Določa, javnost sredstev v okviru subvencionirane dijaške prehrane 

6. člen 
Določa upravičence do subvencionirane dijaške prehrane, ter podaja 
podlago ministru pristojnemu za šolstvo, da izda seznam izvajalcev, 
katerih udeleženci izobraževanja so upravičenci po tem zakonu. 

7. člen 
Določa količino obrokov, ki se subvencionirajo upravičencem. 

8. člen 
Nalaga ministru pristojnemu za šolstvo, da v 90. dneh po uveljavitvi 
zakona izda navodilo, s katerim natančneje opredeli izvajanje zakona. 
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9. člen 
Določa do kdaj morajo izvajalci po tem zakor\u zagotoviti primerne 
prostore za prehranjevanje. 

10. člen 
Določa veljavnost in uporabnost zakona. 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 

- EPA 1064 - III 

DRŽAVNI ZBOR Skupina poslancev: 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 12.12.2003 

Poslankam in poslancem je bil dne 11.12.2003 posredovan: 

- predlog zakona o spremembi zakona o volitvah v 
državni zbor (EPA 1064-111). 

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

Vnučec Bogomir, l.r. 
Štemberger Igor, l.r. 

Diaci Marko, l.r. 
Levič Peter, l.r. 

Jelinčič Plemeniti Zmago, l.r. 
Barovič Bogdan, l.r. 

Areh Lavrič Sonja, l.r. 
Rokavec Franci, l.r. 

Malovrh Jurij, l.r. 
Peče Sašo, l.r. 

16. december2003 25 poročevalec, št. 112 



; 

; I r.y>h ■ 
' 

-ti.i . . 

■ ,y£hy-,<' 7; .:"si 
'.no? .. •• (!-VfA 

v • 1 - 

;h m 

R< H •'.V . • > 

oor ■ ■ * «y\.'u 
. 

• 50GS.&S ■ fIM ■ .-v •.-.Kv;c, 

>•» 0. . J. *,*■ . •• -■••• '<> • . -S, 
'.> >■*&' "A^RIJ -odi inVf.S-.-t- 

# 
;,<:-k : . 

■" 

'riijž. 1 

poročevalec, št. 112 26 
— 

16. december2003 



Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 VARSTVU OKOLJA 

■ EPA 1073 - HI 

DRŽAVNI ZBOR Skupina poslancev: 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev Ime in priimek 

Ljubljana, 11.12.2003 Sok Alojz, l.r. 
, Drobnič mag. Janez, l.r. 
ZADEVA: Zahteva za splošno razpravo o predlogu zakona Zupan Majda, l.r. 

m J , .„a «, , . Mamić Ivan, l.r. Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega Bernik dr Jožef I r 
zbora podpisani poslanci zahtevajo, da se opravi splošna Petan Rudolf' I r 
razprava o naslednjem predlogu zakona: Kelemina Branko,' U 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), EPA: 1073 - III _. Tanko Jože, l.r. ' v " Cimperman Janez, l.r. 
ki je bil poslancem posredovan v obravnavo 5. decembra 2003.: Bajuk dr. Andrej, l.r. 
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Zahteva za splošno razpravo o 

ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN 

ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI) 

■ EPA 1075 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 11.12.2003 

ZADEVA: Zahteva za splošno razpravo o predlogu zakona 

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

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji In zaposlovanlu 
Invalidov (ZZRZh. EPA1075 - III 

ki je bil poslancem posredovan v obravnavo 5. decembra 2003.: 

Skupina poslancev: 

Ime in priimek 

Drobnič mag. Janez, l.r. 
Diaci Marko, l.r. 

Bajuk dr. Andrej, l.r. 
Kelemina Branko, l.r. 

Zupan Majda, l.r. 
Mamić Ivan, l.r. 

Cukjati France, l.r. 
Bernik dr. Jožef, l.r. 

Cimperman Janez, l.r. 
Areh Lavrič Sonja, l.r. 

16. december2003 29 poročevalec, št. 112 



»v «cni 

: s$fu~t-' jsr. imvftti 

:■> ■ i t ,:>•! ': 

; .,HjoĆ2- $Wa»J AtnA 

.-•'3 ■ •/•«. 

' 

% 

vsi&r.. vo«t «|t.-i*8 

MUos-itos. J■ r ■ )-■ »c, o c.Vsiqs"jt vrt84t i-<« bv 

UflV vit' f*W. '.'J v.ijeviQ 

srojfes -v &■', .Mpt • ■ i-Wi* o.'nv. . r •. 
■ 

■ 



Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 SODELOVANJU 

MED DRŽAVNIM ZROROM IN VLADO 

V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE 

- EPA 1077 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Številka: 007-01/03-11/1, EPA 1077-111 
Ljubljana, 10.12.2003 

Poslankam in poslancem je bil dne 5.12.2003 posredovan: 

- predlog zakona o sodelovanju med državnim zborom 
In vlado v zadevah Evropske unije (EPA 1077-111). 

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

Skupina poslancev* 

Ime in priimek 

Pahor Borut, 
Potrč Miran, 
Juri Aurelio, 

Črnugelj Silva, 
Podobnik Janez, 

Kramberger mag. Janez, 
Lenko Franc, 

Battelli Roberto, 
Rokavec Franci, 

Anderlič Anton, 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Popravek k poročilu 

K PREDLOGU ZAKONA 0 PREPREČEVANJU 

NASPROTJA INTERESOV IN OMEJEVANJU 

KORUPCIJE (ZPNIOK) 

- druga obravnava - EPA 929 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo poli liko 

Številka: 212-05/03-28/1 
Ljubljana, 10.12.2003 EPA 929-III 

Popravek 

k Poročilu Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju 
nasprotja interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK) 

- druga obravnava - 

V poročilu Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju nasprotja 
interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK), Poročevalec DZ št. 104 z dne 
6.12.2003, se v 24. členu dopolnjenega predloga zakona o preprečevanju 
korupcije (str. 52) doda drugi odstavek, ki se glasi: 

"Če funkcionar iz prejšnjega odstavka, kljub opozorilu Komisije, po izteku 
roka, ki mu ga je določila Komisija, še naprej opravlja nezdružljivo dejavnost 
ali funkcijo, poda Komisija pristojnemu organu zahtevo za začetek postopka 
za prenehanje funkcije." 

Drugi odstavek postane tretji odstavek. 

V tretjem odstavku se črtajo besede "oziroma je opravljal". 

Branka Preželj, l.r. Maksimilijan Lavrinc, l.r. 
podsekretarka DZ predsednik 
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Poročilo o 

OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU 

MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA OBDOBJE OD 

JANUARJA DO JONIJA 2003 

- EPA 1084 - III 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu 
za finance, 
Jurij Milatovič, državni podsekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 

- Olga Mršek-Črnigoj, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 401-00/2001-8 
Ljubljana, 04.12.2003 

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

- POROČILO O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM 
NADZORU MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA OBDOBJE 
OD JANUARJA DO JUNIJA 2003, 

ki ga pošilja na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
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POROČILO 

O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU MINISTRSTVA ZA 

FINANCE ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO JUNIJA 2003 

Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance za obdobje od januarja 
do junija 2003 je skladno s 106. členom Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, Št. 79/99), ki 
Ministrstvu za finance nalaga, da obvešča Vlado RS in Računsko sodišče o opravljenem 
nadzoru, ugotovitvah in odločitvah, Vladi RS pa, da polletno obvešča Driavni zbor. 

UVOD 

Nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov ter nad 
zakonitostjo in namenskostjo upravljanja s proračunskimi sredstvi ter državnim premoženjem 
je po Zakonu o izvrševanju proračuna, ki je veljal do leta 1999 opravljalo Ministrstvo 
pristojno za finance po proračunskih inšpektoijih. V letu 1999 je takrat novi Zakon o javnih 
financah poleg centraliziranega nadzora proračunske inšpekcije zastavil vzporedno tudi 
temelje za vzpostavitev decentraliziranega notranjega finančnega nadzora pri neposrednih 
uporabnikih državnega proračuna in v občinah v drugih oblikah finančnega nadzora, kot 
sistem kontrol in revizije. 
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V letu 2002 je Zakon o spremembah Zakona o javnih financah nanovo razširil in opredelil 
notranji nadzor javnih financ in proračunsko inšpiciranje. Po veljavnem zakonu notranji 
nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja in 

kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in 
občinskih proračunov ter stalno preveijanje tega sistema. Za delovanje in vzpostavitev 
ustreznega sistema notranjega nadzora javnih financ je odgovoren predstojnik neposrednega 
ali posrednega uporabnika, ministrstvo, pristojno za finance pa je v funkciji organa, 
pristojnega za razvoj, usklajevanje in preveijanje delovanja notranjega nadzora javnih financ. 

Ministrstvo za finance je po dopolnjenih in spremenjenih določbah 10. poglavja Zakona o 
javnih financah, ki opredeljuje notranji nadzor javnih financ in proračunsko inšpiciranje tako 
v funkciji dveh organov; kot centralni organ, pristojen za zgoraj navedene koordinacijske in 
usmerjevalne naloge pri vzpostavitvi in delovanju decentraliziranega nadzora javnih financ in 
kot centraliziran organ, pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in 
predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna. 

Po sprejeti Uredbi o organih v sestavi ministrstev v juniju 2003 bo s 1.1.2004 začel delovati 
Urad za nadzor proračuna kot organ v sestavi Ministrstva za finance, ki bo v funkciji obeh 
opisanih organov. 

1. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

1.1. Pristojnosti 

Zakon o javnih financah določa pristojnosti organa za inšpekcijski nadzor. Do 1.1. 2004 je 
organ, pristojen za inšpekcijski nadzor proračunska inšpekcija v Službi za nadzor proračuna 
Ministrstva za finance. Po 1.1.2004 bo začel delovati Urad za nadzor proračuna RS kot organ 
v sestavi Ministrstva za finance, ki bo opravljal med drugim tudi naloge inšpekcijskega 
nadzora sredstev državnega prroračuna. 

Proračunska inšpekcija po sedaj veljavnem zakonu opravlja inšpekcijski nadzor nad 
izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega 
proračuna. Pristojnost proračunske inšpekcije je omejena na pristojnost nadzora nad sredstvi 
iz državnega proračuna, kadar je v postopku nadzora občina ali drug prejemnik proračunskih 
sredstev. Stranka v inšpekcijskem postopku je neposredni ali posredni uporabnik državnega 
ali občinskega proračuna za sredstva prejeta iz državnega proračuna, sicer pa so v nadzor 
lahko vključeni tudi vsi drugi prejemniki sredstev, ki morajo poleg zgoraj navedenih 
uporabnikov proračunskim inšpektoijem omogočiti opravljanje inšpekcijskega pregleda; dati 
vse zahtevane podatke, listine in poročila, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor ter omogočiti 
računalniško obdelavo teh podatkov. 
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1.2. Postopek 

Naloge inšpekcijskega nadzora proračunske inšpekcije opravljajo proračunski inšpektoiji kot 
delavci s posebnimi pooblastili v ministrstvu, pristojnemu za finance. V okviru dodeljenih 
nalog nadzora je proračunski inšpektor samostojen, samostojno izdaja zapisnike, odločbe in 
sklepe v upravnem postopku. Za postopek se uporabljajo določbe posebnega upravnega 
postopka po Zakonu o javnih financah ob subsidiami uporabi določb Zakona o splošnem 
upravnem postopku in zakona, ki sistemsko ureja inšpekcije. 

Proračunski inšpektoiji imajo po Zakonu o javnih financah v postopku nadzora posebna 
pooblastila, da ukrepajo v primerih ugotovljenih nezakonitosti. Proračunski inšpektor ima 
pravico in dolžnost izdati odločbo za vzpostavitev zakonitega stanja, predlagati pristojnemu 
organu sprejem ukrepov, predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška v skladu z zakonom, 
podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. 
Kadar oceni, da gre za ugotovljene nepravilnosti, ki jih uporabnik proračuna lahko odpravi z 
ustreznimi ukrepi v poslovanju poda uporabniku o tem predlog oziroma priporočilo. O 
sprejetih ukrepih je uporabnik dolžan proračunski inšpekciji naknadno poročati. 

Pritožba zoper odločbo ima v vseh ostalih primerih suspenzivni učinek, razen v primeru, koje 
z odločbo izrečen ukrep začasne zaustavitve izplačevanja sredstev. Razlog za nesuspenzivni 
učinek pritožbe je v dejstvu, da bi bil v nasprotnem primeru ta ukrep brez učinka, zato zakon 
določa, da zaradi narave začasnosti takega ukrepa vlada kot drugostopni organ o pritožbi 
odloči v najkrajšem času, to je v roku 15 dni. 

Zoper odločbo vlade kot drugostopnega organa je dopustna tožba pred Upravnim sodiščem. 

V zadevah iz pristojnosti proračunske inšpekcije proračunski inšpektor obravnava tudi razne 
prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge, ki so mu dodeljene v reševanje in vlagatelje na 
njihovo zahtevo obvešča o svojih ukrepih. 

Predvidevajo se spremembe tudi pri določitvi drugostopnega organa. Inšpekcija v organu v 
sestavi ministrstva kot prvostopni organ in ministrstvo kot drugostopni organ, kar pomeni, da 
vlada ne bo več drugostopni organ. O pritožbah zoper odločbe bo odločalo Ministrstvo za 
finance in ne vlada. 

2. INŠPEKCIJSKI POSTOPKI V ČASU OD 1.1. DO 30.6.2003 

Proračunska inšpekcija v Ministrstvu za finance Službi za nadzor proračuna je v času od 
januarja do junija 2003 zaključila 12 inšpekcijskih postopkov nadzora v okviru svoje 
pristojnosti po Zakonu o javnih financah. Postopki so bili uvedeni po uradni dolžnosti na 
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podlagi rednega letnega plana in na podlagi raznih vlog, odstopljenih zadev in priporočil 
drugih državnih organov, prijav, oz. sporočil, ki jih je inšpekcija obravnavnavala v zadevah 
iz svoje pristojnosti. V nekaterih primerih so bili postopki uvedeni na podlagi rednega 
letnega plana, obenem pa so zajemali tudi preverjanja tistih nepravilnosti, na katere so 
prijavitelji opozarjali v vlogah ali zadev, ki so jih v reševanje odstopili drugi državni organi. 

Za obravnavano obdobje so bili izvedeni inšpekcijski pregledi pri naslednjih proračunskih 
uporabnikih: 

Ministrstvo za informacijsko družbo 
Občina Kungota 
Urad za narodnosti Vlade RS 
Občina Črnomelj 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Agencija RS za okolje 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Veterinarska uprava RS 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
Ministrstvo za kulturo 
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto 
Občina Lukovica 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 

Poleg navedenih pregledov, ki so predmet tega poročila in so podrobneje opisani v 
nadaljevanju, je proračunska inšpekcija obravnavala tudi vsebine posameznih vlog in 
prijaviteljem na zahtevke odgovarjala ne da bi pri tem izvedla klasične inšpekcijske 
postopke. Podobno so proračunski inšpektoiji obravnavali in izvedli tudi že drugi nadzor nad 
izvajanjem korektivnih ukrepov proračunskih uporabnikov in o tem poročali skupaj s 
poročilom notranje revizorskih služb v posebnem poročilu, ( Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za gospodarstvo, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), na Revizijsko poročilo o izkazih in 
izvršitvi proračuna RS za leto 2001 Računskega sodišča po sklepu vlade. Preverjanje so 
izvedli z vidika morebitnih odstopanj predlogov odzivnih poročil od končnih odzivnih 
poročil, ki so jih uporabniki skladno z 29. členom Zakona o računskem sodišču posredovali 
Računskemu sodišču ter ugotavljali odstopanja in razloge za odstopanja. Ugotovljeno stanje 
trenutnega izvajanja ukrepov so primerjali z ugotovitvami notranje revizijskih služb. 
Preverjanje je bilo izvedeno pri vseh uporabnikih, ki jim je Računsko sodišče izreklo 
negativno mnenje, razen pri Centru vlade za informatiko kjer je Računsko sodišče v tem času 
že izvajalo porevizijski postopek. 

2.1. Najpogostejše nepravilnosti 

V opisanih pregledih so bile najpogosteje odkrite nepravilnosti predvsem: 
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- pri izvedbi javnih naročil, kršitve postopkov javnega naročanja, kršitve temeljnih 
načel javnega naročanja, neustreznost raporeditve posameznih nalog pri izvedbi javnih 
naročil, 

- pomanjkljivost raznih evidenc in s tem posledično nepreglednost in nejasnost, 

- nespoštovanje določil po sklenjenih pogodbah, 

- ohlapnost pri izvajanju nadzora ministrstev nad organi iz njihove pristojnosti, 

- netransparentnost pri dodeljevanja sredstev, površnost presoj pri izborih programov, 

- prekoračitve izplačil iz področja stroškov dela, 

- izdaja soglasij občini in sofinanciranje investicije za nazaj. 

3. UKREPANJA 

3.1. Preglednica ukrepanj 

Stranka 104.Č1. 104.ČI. 104.Č1. 104.Č1. 104.Č1. 
prvi prvi prvi prvi drugi odst. 
odst.,toč.l odst.,toč odst.,toč.3. odst.,toč. 
 2. 4.  
Ministrstvo za informacijsko družbo 1 2 
Občina Kungota 
Urad za narodnosti Vlade RS 2 
Občina Črnomelj 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in 1 
šport 
Ministrstvo za okolje, prostor in 3 
energijo Agencija RS za okolje 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 1 3 
in prehrano Veterinarska uprava RS 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in 3 
šport 
Ministrstvo za kulturo 1 7 

Visoka šola za upravljanje in 1 3 
poslovanje Novo Mesto 
Občina Lukovica 2 
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Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve in Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo 

6 24 

3.2. Pravne podlage za ukrepanja 

104. člen Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) določa posebna 
pooblastila, kadar se pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je bil kršen zakon, 
predpis ali posamičen akt. Proračunski inšpektorji so v zgoraj navedenih postopkih skladno z 
pooblastili ukrepali na naslednji način: 

-po 104.členu, prvem odstavku, točki 2. so v zapisnikih predlagali sprejem ukrepov 
pristojnemu organu in podali 6 predlogov, 

-po 104. členu, drugem odstavku so po oceni, da gre za nepravilnosti, ki jih uporabniki lahko 
odpravijo z ustreznimi ukrepi v poslovanju v zapisnikih podali 24 predlogov. 

4. UGOTOVITVE IN ODLOČITVE 

4.1. Ministrstvo za informacijsko družbo 

Obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
2388-Ames 
2385-Agencija za telekominikacije in radiodifuzijo 
4105-Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo-zagonska sredstva 

Pregled zakonitosti porabe sredstev iz navedenih postavk je bil opravljen v javnem zavodu 
Arnes in Agenciji za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto. 

2388- Za Republiko Slovenijo ustanoviteljske pravice javnega zavoda Arnes izvaja Vlada 
RS, svoje interese in obveznosti uveljavlja preko upravnega odbora. Finančni plan je bil 
potijenen, vendar se je izkazalo, da sredstva kljub temu niso bila zagotovljena, zato oprema 
ni bila posodobljena, kapacitete pa ne povečane, kar je imelo za posledico zaostanek v 
razvitosti v primeijavi z akademskimi mrežami v Evropi. Arnes je v bilanci za leto 2002 
izkazoval za preko 200 mio SIT neplačanih obveznosti s strani uporabnika Centra vlade za 
informatiko. Upravni odbor tega problema ni uspel rešiti. Inšpektor je pri pregledu porabe 
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sredstev ugotovil nekaj nepravilnosti pri izvedbi javnih naročil malih vrednosti, V dveh 
primerih sta bili ponudbi ocenjeni nepravilno, kar je imelo za posledico manj ugoden izbor 
ponudnika in sicer pri izboru izvajalca gradbenih storitev in dobavitelja pisarniškega 
materiala. Navedeno pa je pomenilo kršitev temelnih načel javnega naročanja; gospodarnosti 
in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Nadalje je ugotovil, da na računih izbranih 
dobaviteljev tiskanih materialov in pisarniškega materila cene niso bile zaračunane v skladu s 
pogodbenimi cenami. Naročnik je kršil Zakon o javnih financah, ker ni ustrezno ukrepal, 
kasneje pa je v pripombah na zapisnik pojasnjeval razloge in navajal, da so bili letni stroški 
zato celo nižji. Poleg navedenih kršitev je inšpektor ugotovil tudi nekaj nepravilnosti pri 
izpolnjevanju obrazcev. , 

2385-4105-Sklep o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo, objavljen dne 
20.7.2001 je določal, da se plače in drugi prejemki zaposlenih določajo v skladu s predpisi, 
ki veljajo za državno upravo, podobno statut, ki je veljal od 31.12.2001, da se za delavce 
agencije v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja 
uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj delavcev v državnih organih. Pravilnik o plačah in 
drugih prejemkih zaposlenih, izdan 29.4.2002, je v nasprotju s sklepom in statutom razmerja 
plač zaposlenim uredil na podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Vlada je 
sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, s katerim je za delavce agencije v 
zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja določeno, da se 
uporabljajo določila splošne kolektivne pogodbe za negospodarstvo, sprejela šele 14.6.2002 
in dala soglasje k spremenjenemu statutu dne 26.7.2002. Inšpektorje ugotovil, da so se plače 
zaposlenih začele obračunanati po splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo že z 
mesecem junijem 2002, kar pa ni bilo skladno z določili zapisanimi v sklepu o ustanovitvi in 
takrat veljavnim statutom. Agencija je v pripombah na zapisnik pojasnjevala, da so obstajale 
nejasnosti v zvezi z veljavnostjo plačnega sistema po Zakonu o razmerju plač v javnih 
zavodih, ki velja za javne zavode, kamor agencije ni mogoče uvrstiti, oz. določili splošne 
kolektivne pogodbo za negospodarstvo. Po mnenju agencije in predhodnem posvetovanju s 
strokovnjaki je spremenjeni sklep vlade le potrdil pravilnost odločitve za plačni sistem po 
splošni kolektivni pogodbi. Inšpektorje v skladu z zakonskimi pooblastili pristojnemu organu 
Ministrstvu za informacijsko družbo predlagal, da za sporno obdobje od 1.6.do 14.16.2002, 
zadevo preuči in ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi. Nadalje je inšpektor utemeljeno 
sklepal, da je bila višina sredstev planirana nerealno, na podlagi podatkov o realizaciji 
finančnega načrta, zato je predlagal, da se v bodoče pri planiranju odhodkov upošteva 
realizacijo prvega leta samostojnega delovanja. V zvezi z razširitvijo področja dela agencije 
na pošto po že pred tem izvedenem postopku javnega naročila za izdelavo celostne grafične 
podobe agencije, je bilo le to potrebno nanovo formirati. S prvotno pogodbo je bil določen 
obseg in vrednost pogodbe, inšpektorje ugotovil, da pogodba ni bila spremenjena z aneksom. 
Po mnenju inšpektorja so navodila o postopku oddaje javnih naročil vsebovala nasprotujoča 
določila, saj so navajala, da morajo ravnanja naročnika temeljiti na temeljnih načelih javnega 
naročanja, v določenih primerih pa so navodila načela izključila. Inšpektor je zaradi 
racionalizacije postopkov predlagal, da agencija izpeljavo postopkov javnega naročanja 
centralizira. 
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4.2. Občina Kungota 

Obdobje pregleda: 
leto 2001 in 2002 

Predmet pregleda: 
-namenska sredstva iz državnega proračuna 

Občina Kungota je v letu 2001 prejela sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano za projekt obnovitvena dela na odseku Spodnja Kungota Grič in za izgradnjo 
vodovoda iz naslova intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za razvoj 
cestne infrastrukture, povezane z razvojem podeželja, nadalje sredstva Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj preko Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja Ribnica za izgradnjo objektov lokalne infrastrukture iz sredstev za 
spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v RS za leto 2000, nadalje sredstva 
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem za projekt »juijevanje in blagoslovitev konj« in 
za projekt »postavitev klopotca na klopci in otvoritev razstave Babičina bala« ter projekt 
»otvoritev razglednega stolpa na Plačnem vrhu«, nadalje sredstva Zavoda RS za zaposlovanje 
iz naslova refundacij sredstev za javna dela. 

V letu 2002 je občina prejela sredstva Ministrstva za gospodarstvo za projekt izgranje 
vodovoda iz naslova sofinanciranja projektov spodbujanja razvoja demografsko ogroženih 
območij, nadalje Zavoda za zaposlovanje iz naslova refundacij sredstev za javna dela in 
sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje sanacije plazu, gradnje 
nadomestnega stanovanjskega objekta na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in služenja moija v letu 2000. 

Inšpektor pri pregledu porabe navedenih namenskih sredstev ni odkril nepravilnosti. 

4.3. Urad za narodnosti Vlade RS 

Obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
2831-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
3327-Materialni stroški 

2831-Inšpektor je ugotovil, da so bili vsi postopki za nabavo osnovnih sredstev iz postavke 
investicije in investicijsko vzdrževanje izvedeni skladno s predpisi javnega naročanja in pri 
tem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

3327-Ob pregledu podatkov na kontu pisarniške in splošne materialne storitve je bilo 
ugotovljeno, da je evidenca pomanjkljiva, saj iz nje ni mogoče razbrati podatka o porabljenih 
sredstvih za podarjene knjige ob raznih priložnostih predstavnikom manjšin in romske 
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skupnosti, zato je skladno s svojimi pooblastili predlagal, da se izpostavi evidenca po 
šestmestnem kontu. Šestmestne konte predvideva tudi veljavni kontni plan. V času pregleda 
konta prevoznih stroškov je urad razpolagal z dvemi vozili. Na opozorilo inšpektorja glede 
visokih stroškov in nesmotrni uporabi dveh vozil je urad eno vozilo vmil generalnemu 
sekretariatu, kar je imelo za posledico zmanjšanje stroškov za uporabo vozil in stroškov 
plačevanja parkirišč v javni garaži. 

4.4. Občina Črnomelj 

Obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
2475 p.p. Ministrtva za finace-Dopolnilna sredstva občinam-sredstva za investicije 

. 8594 p.p. Ministrstva za kulturo Uprava RS za kulturno dediščino 
1366 p.p. Ministrstva za okolje, prostor in energijo 
Zadolženost 

2475-Predlagana investicija »vrtec Loka Črnomelj« je bila po sklepu vlade uvrščena v 
postavko sredstev za intervencije občinam zaradi specifičnega reševanja problematike na tem 
področju, zato zanjo ni bilo potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance. Inšpektor je 
ugotovil nepravilnost pri postopku javnega naročanja, ker naročnik ni sestavil pisnega 
poročila o oddanem naročilu, kot to določa zakon. Enaka nepravilnost je bila ugotovljena pri 
oddanem naročilu za nadomestno gradnjo »vrtca Stari trg«, za katero je sicer Ministrstvo za 
finance izdalo soglasje z dopolnitvijo. Nepravilnosti so bile ugotovljene tudi pri izvedbi 
naročila male vrednosti za sanacijo strehe Zdravstveni dom Črnomelj, saj je bilo poročilo o 
izvedbi naročila v nasprotju z navodili. 

8594-Pogodba med Ministrstvom za kulturo Upravo RS za kulturno dediščino, občino 
Črnomelj in Zavodom za varstvo kulturne dediščine o sofinanciranju spomeniško varstvenega 
projekta za spomenik NOB Griček je bila podpisana v nasprotju z internim navodilom. 

Inšpektor ni ugotovil drugih nepravilnosti. 

4.5. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
7096-Študentski domovi 
6322-Investicije v študentske domove 
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7096- Pri pregledu razpisov za izbiro študentskih domov za študijski leti 2001/2002 in 
2002/2003, izdanih sklepov o mesečni subvenciji za bivanje študentov, pogodb s študentskimi 
domovi o subvencioniranju bivanja študentov in pogodb o sofinanciranju dela pisarne 
inšpektor ni ugotovil neskladja z Zakonom o visokem šolstvu in Pravilnikom o 
subvencioniranju bivanja študentov. Ugotovil pa je, da študentski domovi niso dosledno 
upoštevali sklenjenih pogodb glede rokov o obveznosti pošiljanja zahtevkov do 15. dneva v 
mesecu za mesečna nakazila po podatkih na 10. dan v mesecu. Nadalje niso upoštevali rokov 
do 20. dneva v mesecu za pošiljanje seznama študentov, ki so izpolnjevali pogoje in merila 
za subvencioniranje bivanja. Ocenil je, da gre za nepravilnosti, ki jih uporabnik lahko odpravi 
sam z ustreznimi ukrepi v poslovanju, zato je v skladu s svojimi pooblastili podal o tem 
predlog. Inšpektorje ob primerjavi zneskov izpisa nakazanih sredstev pri ministrstvu in izpisa 
prejetih sredstev v Študentskem domu Ljubljana ugotovil za SIT 19.029.893,34 manjši 
znesek od prejetih sredstev. Ob razčiščevanju je ugotovil, da je razlika nastala zaradi 
knjiženja časovno zamaknjenih izplačil v letu 2003 oz. vračil preveč plačanih subvencij za 
nazaj in knjiženja le-teh na izredni prihodek proračuna. Pri pregledu porabe sredstev za 
materialne stroške ni ugotovil nepravilnosti. 

6322-Pri pregledu dokumentacije javnega naročila za investicijo Študentski dom 2 Maribor in 
za gradnjo poklicne živilske šole v Ljubljani je inšpektor opazil, da so bile cene v ponudbi 
nižje od cen v sklenjenih pogodbah, vendar so razlike nastale zaradi spremenjene stopnje 
DDV iz 19% na 20% . Nepravilnosti ni ugotovil. 

Ministrstvo ni podalo pripomb na zapisnik, Študentski domovi v Ljubljani pa so v pripombah 
pojasnjevali razloge za zamude rokov po pogodbah in predlagali ukrepe, ki bodo v bodoče 
zagotavljali točnost po rokih za dijaške domove in zavode. 

4.6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Agencija RS za okolje 

Obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
2402-Varstvo obalnega moija 
2408-Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav 
3538-Vodnogospodarska javna služba 
2507-Upravna in razvojna dokumentacija 
3536-Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah 
3539-Vodna zemljišča 
2422-Strokovne podlage za vodnogosspodarsko in prostorsko dokumentacijo 
2505-Dolgoročna strategija vodooskrbe RS 
3528-Aktivnosti približevanja Evropski Uniji-vode 
3529-Lokacijski načrti za državne vodnogospodarske objekte 
3532-Recenzije in revizije 
2431-Vodni sklad 
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2521-Komisija za oceno škod 
Izplačila iz rezerve 

2408-Pri pregledu postopkov javnega naročanja je inšpektor ob ugotovitvi, da sicer ni bilo 
kršeno načelo konkurenčnosti med ponudniki, da pa je za nekatera naročila male vrednosti 
obstajala neka medsebojna povezanost oz. podobnost, predlagal, da agencija preuči možnost 
oddaje tovrstnih javnih naročil po omejenem postopku v skladu z zakonom in o tem 
naknadno poroča. 

3538-Kljub dejstvu, da agencija ni imela sklenjene pogodbe s podjetjem, ki je v preteklih 
letih opravljalo dela na posameznih vodnih hudourniških območjih za izvajanje 
vodnogospodarske javne službe, so območne enote, ki o tem niso bile seznanjene, podjetju 
naročale določene storitve za sanacijo hudournikov. Inšpektor je predlagal, da agencija 
sprejme take ukrepe, ki bodo razmerja uredili in razrešili nastala nasprotja. 

2507-V nekaterih pogodbah je pisalo, da so bila javna naročila oddana na podlagi določila 
navodil za naročila male vrednosti, ki določa, da sme naročnik oddati naročilo male 
vrednosti, če je za izvedbo naročila usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z ustrezno 
tehnično opremo ali ustreznimi kadri. V obrazcih FEP je bilo za ista naročila navedeno 
zbiranje ponudb, kar je bilo v nasprotju z navedbami v pogodbah. Inšpektor je predlagal, da 
uporabnik sprejme take ukrepe, ki bodo zagotovili transparentnost celotnih postopkov naročil 
male vrednosti ter o tem naknadno poroča. 

Rezerva- V pogodbi za razširitev funkcionalnosti informacijskega sistema za podporo 
izračuna višine nastale škode je bila navedena napačna pravna podlaga za oddajo javnega 
naročila. Ker je bilo ugotovljeno, da je šlo za formalno napako, je inšpektor predlagal 
vskladitev s popravkom napake. 

Pri pregledu sredstev iz preostalih postavk inšpektor ni ugotovil nepravilnosti. 

4.7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Veterinarska uprava RS 

Obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 

6685-Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini za leto 2002 
4522-Materialni stroški-potni nalogi 

6685- Ob dejstvu, da so bila sredstva na proračunski postavki porabljena še pred iztekom 
proračunskega leta, posledično pa zahtevana dodatna sredstva, zahteve po le-teh pa izjemno 
velike glede na sprejeti proračun, je bil glavni namen v inšpekcijskem pregledu ugotaviti ali 
ima resorno ministrstvo zadosten pregled in nadzor nad poslovanjem uprave. Ugotovljeno je 
bilo, da ministrstvo v delu pregleda upravljanja s sredstvi proračunske postavke ni imelo 
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nikakršnega pregleda in ni preverjalo zahtev po dodatnih sredstvih, kar dokazuje dejstvo, da 
ministrstvo za presojo utemeljenosti zahtev ni razpolagalo z osnovami; analizo stroškov in 
finančnimi učinki upravljanja. Visoki zahtevki so temeljili na odredbi, ki jo je sprejelo 
ministrstvo za opravljanje javne veterinarske službe, na tej podlagi pa je VURS sklenila 86 
pogodb s koncesionarji. Ob pregledu dokumentacije, predvsem računov pri koncesionaijih 
sicer ni bila ugotovljena kršitev namenske porabe sredstev. S sprejetjem odredbe je 
ministrstvo prevzelo obveznosti, ki so presegala zagotovljena sredstva v proračunu, kar pa je 
v nasprotju z Zakonom o javnih financah. Ukrepi, ki imajo pomembne finančne posledice 
morajo temeljiti na analizi stroškov in koristi v skladu s posebnimi predpisi. Sredstva so bila 
kasneje zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev in na ta način je bilo nezakonito stanje 
odpravljeno. Inšpektor je ugotovil, da je ministrstvo kršilo Zakon o vladi RS v delu, ki 
ministrstvom nalaga, da nadzorujejo delo organov v sestavi ter Pravilnik o notranji 
organizaciji in sistemizaciji, ki določa, da v okviru ministrstva Urad za prehrano, 
veterinarstvo in zootehniko-Sektor za veterinarstvo in genske banke opravlja med drugim tudi 
naloge, ki se nanašajo na koordiniranje dela VURS in njeno nadziranje. Pripombe na 
ugotovitve v inšpekcijskem postopku je podalo ministrstvo, v katerih je skušalo pojasniti 
nekatere relacije nadzora, ki pa jih ni dokumentiralo, zato je inšpektor odločil, da gre za 
pripombe, ki ne vplivajo na zapisane ugotovitve. Inšpektor je podal nekaj predlogov za 
ukrepe v poslovanju; glede cenika za veterinarske storitve in glede poenotenja predlogov za 
preglede računov koncesionaijev za celotno območje države. 

4522-Ob pregledu in primeijanju naključno izbranih podatkov dnevnika ur in obračuna 
potnih nalogov za direktorja uprave je bilo ugotovljeno, da se podatki ne ujemajo zaradi 
nepravilno obračunanega nadomestila za prehrano v znesku SIT 10.250,00. Inšpektor je 
predlagal ukrepe v poslovanju in sicer naknadna preverjanja pravilnosti ter poročanje o 
obračunih plač v delu nadomestila za prehrano v skladu z dejansko prisotnostjo na delu. 
Zaradi visokega števila izstavljenih in obračunanih potnih nalogov za obdobje od januarja do 
avgusta; 126 od tega 9 za tujino, katerih večina je bila izdanih za sobote in nedelje ter za 
prevoze v popoldanskem času, je inšpektor ministrstvu kot pristojnemu organu predlagal, da 
za leto 2002 naknadno preveri upravičenost izdaje potnih nalogov. 

4.8. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Obdobje pregleda: 
2002 in 2003 

Predmet pregleda: 
Oddaja javnih naročil s področja stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

Ugotovljeno je bilo, da so nekateri programi tekli več let z isto vsebino, zato je inšpektor 
izpostavil vprašanje smotrnosti vsakoletnega ponavljanja razpisov za vse programe. Postopke 
je vodil Zavod RS za šolstvo, ki je bil hkrati tudi prejemnik sredstev po razpisih. Navedeno 
pa je bilo v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki. Ministrstvo je 
sicer zaradi preprečevanja kolizije interesov med zavodom in drugimi izvajalci zagotovilo, da 
zaposleni oddelka za stalno strokovno izpolnjevanje v zavodu niso bili v nobenem primeru 
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vpleteni v izbor in oceno programov ter da je bil oddelek tudi fizično ločen od ostalega dela 
zavoda, vendar je bilo po mnenju inšpektoija to nezadostno. Nujen bi bil prenos določenih 
nalog iz oddelka za stalno in strokovno izpopolnjevanje v zavodu na ministrstvo. Pravilnik o 
strokovnem izpopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju je bil v delu, ki določa pripravo 
razpisne dokumentacije v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih. Pregledan je bil celoten 
postopek izbora ovrednotenja programov izpolnjevanja za razpis ponujenih programov, pri 
tem pa so bile ugotovljene tudi posamezne nepravilnosti; kot je neobrazložen sklep o izboru 
prejemnikov in programov spopolnjevanja s kategorijo financiranja in sofinanciranja. 
Pravilnik je namreč določal, da mora biti sklep ministra obrazložen. 

Podane pripombe na inšpekcijski zapisnik niso vplivale na spremembo navedenih ugotovitev. 
Inšpektor je predlagal ukrepe v poslovanju; spremembe pravilnika, spremembe delovanja 
oddelka za stalno strokovno spopolnjevanje pri zavodu in spremembe pri sestavi 
programskega sosveta. 

4.9. Ministrstvo za kulturo 

Obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
2450-Javni zavodi za nepremično dediščino 
1533-Odkupi premične kulturne dediščine 
2488-Muzeji, galerije, arhivi 
2498-Muzejski programi in projekti 
2500-Arhivski programi in projekti 
Preveijanje nekaterih postavk iz finančnega poročila Pokrajinskega arhiva Maribor 

1533-Iz navedene postavke je bilo Muzeju novejše zgodovine izplačano SIT 550.000,00 za 
odkup pisalne mize na podlagi prijave za razpis po Pravilniku o postopku za izbiro kulturnih 
programov in projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna. 
Ugotovljeno je bilo, da niso bili izpolnjeni vsi pogoji, ki so jih morali izpolniti prijavitelji na 
projektni razpis, kajti pogodbe z lastnikom, mize ni bilo mogoče šteti kot podlago predlogu za 
odkup, ker je bila sklenjena kasneje od pogodbe med ministrstvom in muzejem. Strokovna 
skupina imenovana s sklepom ministra za področje muzejske dejavnosti je podala ocene 
predlogov projektov v obliki zapisov sestankov z zaključnim poročilom o delu strokovne 
skupine v obliki statističnega poročila. Strokovna skupina za vizuelno umetnost naj bi podala 
strokovno mnenje o odkupu dveh del galerije Božidar Jakac Kostanjevica in Narodne galerije 
Ljubljana, podala je zaključno poročilo s povzetim mnenjem o programih vseh galerij, ne da 
bi bilo o odkupu zapisano posebno mnenje. Po že navedenem pravilniku se izvedenska 
mnenja članov strokovnih skupin vrednotijo kot avtorsko delo, v zgoraj opisanih primerih pa 
mnenja niso vsebovala elementov avtorskega dela. V dveh primerih sklepa o izboru programa 
nista vsebovala vseh predpisanih sestavin. Inšpektor je predlagal ukrepe v poslovanju 
uporabnika z namenom zagotoviti skladnost namenov dodelitve sredstev z ocenami 
strokovnega mnenja in drugo. 
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2488- Osnova za dodelitev sredstev o izvedbi kulturnega programa galerije Božidar Jakac 
Kostanjevica je bila dokumentacija, ki pa ni omogočila transparentnega vpogleda v porabo 
finančnih sredstev; predvsem zaradi ohlapnosti kalkukacij za posamezne programe in nejasne 
razmejitve med posameznimi vrstami stroškov. Inšpektor je predlagal ukrepe v poslovanju v 
smislu zagotovitve transparentne porabe s primernim nadzorom ter ukrepe za primer 
nenamensko porabljenih sredstev. 

2498-Galeriji Božidar Jakac je bilo odobreno SIT 3,500.000,00 za projekt Kostanjevica skozi 
čas. Način dodeljevanja sredstev je bil nepregleden in ni omogočil nadzora nad porabo 
sredstev, strokovna skupina se do projekta ni opredelila, finančni načrt je bil neusklajen. Po 
predlogu inšpektorja mora uporabnik sprejeti ukrepe, ki bodo odpravili nepravilosti in 
zagotovili ustrezno pregleden in nadzorovan sistem dodeljevanja sredstev. 

2500-Obrazložitev proračuna za leto 2002 je bila pomanjkljiva glede namena postavke, ki je 
namenjena financiranju programov na področju varstva arhivskega gradiva, ki jih izvajajo 
druge pravne osebe in društva, predvsem programi cerkvenih arhivov v skladu s področnim 
zakonom. Inšpektorje zaradi tega posumil, da gre za kršitev in sicer prevzemanje obveznosti, 
ne da bi bila sredstva zagotovljena v proračunu. V dokaznem postopku je bilo ugotovljeno, 
da uporabnik ni prevzel obveznosti mimo veljavnega proračuna, pač pa je prišlo do pomote 
pri obrazložitvi. Obrazložitev je bila ustrezno dopolnjena v proračunu za leto 2003. 

2450-Pri pregledu poročila o poslovanju alboretuma Volčji Potok je inšpektor naletel na 
določene nelogičnosti in napake pri preverjanju bilančnih podatkov. Podal je predlog za 
ukrepanje. 

V pripombah na zapisnik za področje premične kulturne dediščine pod naslovom odkupi, 
muzeji, galerije, arhivi je ministrstvo navedlo, da so že na podlagi novo sprejete zakonodaje 
spremenili postopke razpisov in pozivov za sofinanciranje javnih zavodov, kulturnih 
programov in projektov. V novih postopkih pa so že upoštevane tudi pripombe in ugotovitve 
inšpektorja. 

Izhajajoč iz finančnega poročila in prilog k finančnemu poročilu Pokrajinskega arhiva 
Maribor je inšpektor ugotovil, da so razmejitve med neposrednimi programskimi stroški in 
projekti nejasne, zato je predlagal ustrezne ukrepe. Opozoril je na visoke stroške za 
odvetniške storitve, disciplinske postopke in sodne stroške. Pri pregledu stroškov za 
mednarodni raziskovalni tabor iz specifikacije računov ni mogel razbrati upravičenosti do 
izplačila dnevnic, kljub sicer pisni izjavi hotela Terme Lendava o dogovoru za pavšalno ceno. 
Inšpektor je za take in vse podobne primere predlagal, da se v bodoče priložijo ceniki z 
navedbo dejanske in znižane cene zaradi večje preglednosti pri nadzoru. V primeru 
strokovnih eksurzij, ki jih je organiziralo Arhivsko društvo RS za arhivarje iz vseh arhivov je 
bil posamezen prispevek za stroške določen po oceni posameznega direktorja arhiva, ker ni 
bilo sistemskih dogovorov. Po mnenju inšpektorja je tak način nesprejemljiv, saj dopušča 
razlike. Inšpektorje podal predlog za vključitev dveh garsonijer v lasti pokrajinskega arhiva v 
postopek odprodaje državnega premoženja. V skupni masi plač je bila presežena dovoljena 
masa sredstev za namen delovne uspešnosti in sicer je bilo izplačano SIT 1,866.883,70 za leto 
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2002 od dovoljene mase po Odredbi o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 
javnih zavodov na področju kulture v znesku SIT 1,471.525,33. Pokrajinski arhiv namreč ni 
pridobil soglasja pristojnega ministrstva k povečani delovni uspešnosti, ki jo je določal Odlok 
o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih. 
Ministrtvo kot pristojni organ mora ob tem ukrepati. Nadalje je bilo ugotovljeno, da glede na 
veljavno sistematizacijo eden izmed zaposlenih ni izpolnjeval pogojev za zasedbo delovnega 
mesta glede pogoja strokovne izobrazbe. Inšpektor je podal predlog, da se v celoti preveri 
izpoljnevanje pogojev za vse zaposlene. Pokrajinski arhiv je podal pripombe na zapisnik, ki 
pa niso vplivale na spremembo ugotovljenih dejstev. 

4.10. Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto 

Obdobje pregleda: 
od 1999 dalje 

Predmet pregleda: 
Poraba sredstev iz državnega proračuna 

Medsebojna razmerja in pogoje dodeljevanja in trošenja javnih sredstev za izvajanje javne 
službe je urejala koncesijska pogodba. Zaradi številnih aneksov k pogodbi za vsako 
posamezno leto je postalo stanje nepregledno, zato je inšpektor predlagal, da je za naslednje 
proračunsko obdobje potrebno pogodbo novelirati in razmerja zapisati v celoti nanovo. 
Ugotovljeno je bilo, da je bila med nakazanimi sredstvi akontacije za izvajanje javne službe 
od 1.10.1999 do 31.12.2000 po aneksu št. 2 in izračunanimi sredstvi po napovedi študijskih 
programov za študijsko leto 1999/2000 razlika pri plačah, prispevkih in davkih na plače, pri 
drugih osebnih prejemkih in pri fiksnih materialnih stroških. Koncesionar je bil sredstva v 
višini 687.774,00 SIT dolžan vrniti v proračun. Ker sredstva niso bila vrnjena v proračun, je 
na poziv inšpektorja še v času trajanja inšpekcijskega postopka Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport za navedeno višino sredstev zmanjšalo nakazilo za povračilo stroškov za 
regresirano prehrano in prevoz na delo in z dela za mesec oktober 2002. Z navedenim 
ukrepom je bila nepravilnost že odpravljena. Pri pregledu plačevanja redno zaposlenih je bilo 
v treh primerih ugotovljeno neskladje med dodatki po odločbah in dodatki priznanimi po 
kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki so bili izplačani s strani 
ministrstva. Odločbe o plači se morajo po predlogu inšpektorja uskladiti z dejanskimi 
pravicami delavcev, kot so bile opredeljene v veljavni zakonodaji. Po predlogu inšpektorja bo 
morala šola pogodbe o delu oz. pogodbe o avtorskem honorarju pedagoških delavcev 
uskladiti s priznanimi nakazili za opravljeno delo s strani ministrstva. Na podlagi primerjave 
med izplačili in sklenjenimi pogodbami so bila namreč ugotovljena odstopanja. Zaključni 
računi šole za leto 1999, 2000 in 2001, katerih kopije je šola poslala ministrtvu, niso bili 
pripravljeni v skladu z navodili o pripravi zaključnih računov, Zakonom o računovodstvu in 
Zakonom o javnih financah. Za leto 2001 in nazaj mora šola tudi v skladu s pogodbo o 
koncesiji dati na vpogled zaključni račun in finančno poročilo. Inšpektorje predlagal, da naj 
ministrstvo kot pristojni organ primemo ukrepa v primeru, da šola te obveznosti ne izpolni. 
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V pripombah na zapisnik je šola navedla nekaj ukrepov, ki so jih že začeli izvajati po 
predlogu inšpektorja, glede priprave nove koncesijske pogodbe, zmanjšanju nakazila za 
povračilo stroškov s strani ministrstva, predložitvi poslovnih poročil in izdanih novih odločb 
za plače. 

4.11. Občina Lukovica 

Obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna 

Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje ob soglasju Ministrstva za finance je bilo za 
investicijo »Zdravstvena postaja sestre Jelke Komotar« občini odobreno SIT 7,000.000,00 in 
sicer 5,000.000,00 SIT v letu 2002 in 2,000.000,00 SIT v letu 2003. Ugotovljeno je bilo, daje 
občina zaprosila Ministrstvo za finance za soglasje k investiciji dne 23.9.2002 na podlagi 
prirejene dokumentacije po že zaključeni investiciji, kar pa je v nasprotju z določili Zakona o 
financiranju občin. Ministrstvo za finance je bilo torej zavedeno v zmoto ob izdaji soglasja, 
zato je inšpektor predlagal, da skladno z določili Zakona o javnih financah nemudoma 
zahteva vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev v znesku SIT 5,000.000,00, sredstev v 
višini 2,000.000,00 SIT predvidenih za leto 2003 pa ne izplača. 

4.12. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 

Obdobje pregleda: 
od 2000 do 2002 

Predmet pregleda: 
dodeljena sredstva sistemu Elan Begunje 

Proračunski inšpektor je ugotovil, da so bila sredstva na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje razreševanja presežnih delavcev in pospeševanja novega zaposlovanja v letu 
2001 v znesku 15,700.000,00 SIT dodeljena od Ministrstva za delo družino in socialne 
zadeve. 

Na podlagi javnega razpisa so bila dodeljena sredstva Ministrstva za okolje prostor in 
energijo na področju energetike za intervencije v obnovljive vire energije OVE-B, za 
subvencioniranje investicijskega projekta »Kurilna naprava za biomaso« v znesku 
36,000.000,00 SIT v letu 2002. Iz predloženih računov je bilo razvidno, da je celotna 
investicija znašala preko 160,000.000,00 SIT. 

V postopku inšpektor ni ugotovil nezakonitosti in nenamenskosti uporabe sredstev. 

16. december2003 51 poročevalec, št. 112 



5. PREDLOGI ZA UKREPANJA V POSLOVANJU UPORABNIKOV IN 
IZVAJANJE UKREPOV PODANIH V POROČILU ZA OBDOBJE II. 
POLLETJA 2002 

5.1. Predlogi in priporočila 

Proračunski uporabniki so predloge in priporočila, podane v inšpekcijskih pregledih prvega 
polletja v glavnem upoštevali. Nekatera izvajanja po predloženih predlogih pa bo mogoče 
preveriti šele ob naslednjih pregledih. 

5.2. Izvajanje ukrepov 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

PP 6847-V poročilu o izvedenih ukrepih je ministrstvo navedlo, da je Zveza društev 
izgnancev Slovenije sicer izvedla rebalans finančnega načrta za leto 2001, ki naj bi spremenil 
namenskost porabe sredstev določene s pogodbo, ne da bi bila pogodba spremenjena z 
aneksom, da pa je zveza za to imela ustno soglasje državnega sekretaija s področja pri 
ministrstvu. Sredstva v znesku SIT 8,724.000,00 s proračunske postavke 6847 niso bila 
prekoračena, temveč le razporejena z vidika zagotavljanja javnega interesa, očitek 
nepravilnosti je zgolj izvedbena napaka in ni po vsebini kršitev namenskosti. Navedeno pa ne 
predstavlja podlage za postopanje po napotilih pogodbe, ki določa obveznost vrnitve sredstev. 

PP 1421-Ministrstvo je zaprosilo Urad za organizacijo in razvoj uprave pri Ministrstvu za 
notranje zadeve za posredovanje kriterijev in meril, na podlagi katerih bi se pristopilo k oceni 
potrebnosti dveh redno zaposlenih delavcev za izvajanje nalog na Zvezi vojnih invalidov 
NOV v Trstu. 

Ministrstvo za pravosodje Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij 

Na osnovi nadzora in priporočil inšpektorja je bil pojem reprezentativnosti podrobneje 
definiran v Navodilu o postopkih oddaje javnih naročil. 

Po pregledu in razgovorih s posameznimi predlagatelji oziroma skrbniki proračunskih 
postavk, ki so bili odgovorni za nepravilnosti, ki so se ugotovile v inšpekcijskem pregledu je 
bil sklican sestanek skupaj z delavci uprave na temo ponovnih podrobnih obrazložitev 
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postopkov prevzemanja obveznosti ter kontrolo dokumentacije kot podlage za izplačilo iz 
proračuna. Z namenom vzpostavitve učinkovitih notranjih kontrol ter posledično pravilnega 
evidentiranja in izkazovanja poslovnih dogodkov je bil dan poseben poudarek sklepanju 
pogodb in spremljanju realizacije le teh. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi podanega predloga 
proračunskega inšpektorja imenovalo strokovno komisijo za nadzor nad namensko porabo 
sredstev za razselitev prašičje farme Podgrad, ki je opravila pregled dejanskega stanja na 
terenu pri 16 upravičencih do državnih proračunskih sredstev za sofinanciranje prireje 
prašičjega mesa. Ministrstvo je posredovalo končno poročilo o pregledu porabe sredstev in 
podalo sklepno ugotovitev; komisija je ugotovila, da je vseh 16 uporabnikov dodeljena 
nepovratna državna sredstva uporabilo namensko in v skladu z Uredbo o uvedbi finančnih 
intervencij in v obsegu kot je bil določen s pogodbami, sklenjenimi med upravičenci in 
Kmetijsko zadrugo Radgona. 

Ministrstvo za Šolstvo, znanost in Sport 

Ministrstvo je na podlagi poročila Zavoda za šport Slovenije o realizaciji pogodbe glede 
skladnosti z določili Pravilnika o naročilih male vrednosti za dela, ki so jih izvajali zunanji 
izvajalci in o namenski porabi proračunskih sredstev ugotovilo, da je poročilo zadostno 
zagotovilo za zakonite postopke. Zaradi navedenega ni preveijalo skladnosti izvedenih 
postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti, temveč je zgolj primeroma opravilo pregled 
nekaterih dokumentov. Pri tem je sicer ugotovilo določene nedoslednosti ter za odpravo le teh 
zadolžilo v.d. direktoija zavoda za ukrepe in ponovno poročanje. 

Upravna enota Trbovlje 

Po predlogu inšpektorja je bilo izdelano in sprejeto dopolnilo k Navodilom za izvedbo 
postopka oddaje naročila male vrednosti, ki podrobneje določa način izvedbe naročil pri 
naročilih vrednosti do 500.000,00 SIT. S pridobitvijo dodatnih ponudb so preverili trg 
storitev s področja prenosa gotovine, sprejeli aneks k pogodbi z izvajalcem, ki je vključeval še 
pogostost sprememb cen ter obdobja. Nadalje so v celoti upoštevali predlog inšpektorja v 
zvezi z določitvijo rokov plačil. 

Upravna enota Ribnica 

Dokumentacijo za postavko materalnih stroškov (2775) in dokumentacijo za zaračunljive 
tiskovine (5458) so začeli vlagati ločeno v zaporedju, kar bo bisveno olajšalo naknadno 
preverjanje te dokumentacije. Dopolnili in popravili so Navodilo o oddaji naročil male 
vrednosti, naknadno so pozvali še dva izvajalca za vložitev ponudb za vzdrževanje naprav in 
zaključili postopek poizvedbe, z aneksom k pogodbi so spremenili plačilni rok. Začeli so s 
testiranjem novega programa, ki prinaša veliko novosti in sprememb v postopek 
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blagajniškega poslovanja v zvezi z nabavo, hrambo in uporabo obrazcev, tiskovin in tablic, 
zato bodo Navodilo za finančno računovodsko poslovanje dopolnili za uporabo novega 
programa. Zahtevke za izdajo naročilnic so dopolnili s podatki o nabavi blaga in storitev, 
Mirage Holography Novo Mesto pa kjub pozivu upravne enote še vedno izstavlja račune, ne 
da bi bili v skladu s krovno pogodbo na njih podatki s prikazanimi posameznimi cenami. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Zaradi neupravičeno zaračunanega eritropoetina so izvajalci vrnili zavodu skupaj SIT 
59.996.794.06, od tega 33.715.594,06 SIT zaradi neupravičeno zaračunanega eritropoetina in 
SIT 26,281.200,00 zaradi plačila pogodbenih kazni. V končnih zapisnikih nadzornih 
zdravnikov je navedeno, da Splošna bolnišnica Trbovlje in Klinični center nista neupravičeno 
zaračunavala eritropoetina, zaradi pomanjlkjivega evidentiranja predpisovanja receptov v 
medicinski dokumentaciji pa jima je bila zaračunana pogodbena kazen. Splošna bolnica Celje 
in Splošna bolnica Slovenj Gradec sta vložili tožbi, sodna postopka pri pristojnih sodiščih pa 
še trajata, zato postopek nadzora še ni zaključen. Skupno oškodovanje zaradi neupravičeno 
zaračunanega eritropoetina pri teh bolnišnicah je v znesku SIT 102.098.781,30 brez 
pogodbenih kazni. 

Ministrstvo za zdravje 

V zvezi z ugotovljeno nepravilnostjo izplačila članarine mednarodni organizaciji OPCW proti 
kemičnemu orožju v letu 2001, je ministstvo v poročilu o ukrepanju navedlo, da je bila 
članarina v letu 2002 izplačana pravilno iz prave postavke. 

Inštitut za varovanje zdravja RS je pozvalo, da predloži poročilo o namenski porabi sredstev 
ter končni obračun. Iz poročila izhaja, da so bila sredstva porabljena namensko za analitsko 
tehtnico, klimatsko napravo, titrator, inkubator in jeklenko, za manjši del sredstev pa je 
skladno s postopki oddaje naročil male vrednosti v teku postopek nabave klima naprave v 
prostoru za vzorce, komresor in sesalnik za čiščenje instrumenta. 

Ministrstvo je pri izvedbi razpisov o sofinanciranju programov in projektov v letu 2002 
upoštevalo vso veljavno zakonodajo. Na predlog inšpektorja je proučilo možnost skupne 
rešitve za financiranje zdravstveno vzgojne in založniške dejavnosti na podlagi Zakona o 
zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
vključilo to dejavnost v program nalog za področje javnega zdravja za leto 2003. 

Preverilo je ustreznost obstoječega načina sestave pogodb in poročanja o opravljenih nalogah 
ter sprejelo ukrepe; pripravilo je standarde preskrbljenosti s kadri na Inštitutu za rvarovanje 
zdravja in območnih zavodih za zdravstveno varstvo, ki so bili potrjeni skupaj s programom 
izvajanja nalog s strani zdravstvenega sveta. Skladno z določili pogodbe o izvajanju programa 
nalog za področje javnega zdravja v letu 2003 med Ištitutom za varovanje zdravja RS, zavodi 
za zdravstveno varstvo in ministrstvom morajo vsi zagotavljati preglednost nad realizacijo 
nalog in izdelkov, ki so določeni s pogodbo. 
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Za razdeljevanje sredstev za projekte in programe krepitve zdravja ter založniško dejavnost je 
ministrstvo v letu 2002 upoštevalo Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna in izvedlo 
dva javna razpisa za sofinanciranje. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Veterinarska uprava RS 

V letu 2003 bo uprava poskušala uvesti sistem ažurne evidence teijatev. Območne enote 
VURS bodo februarja prejele izpiske vseh neplačanih teijatev po stanju 31.12., v tekočem letu 
pa bodo izpiski posredovani mesečno za nazaj. Da bi se zagotovila ažurnost in doslednost pri 
vodenju in pobiranju pristojbin se bo vzpostavil kontinuiran sistem, ki bo omogočal tudi 
nadzor nad izvajanjem in redno izterjavo neplačanih pristojbin preko Davčne uprave RS. 

Uprava pri preverjanju opravljenih ur dveh mejnih veterinarskih inšpektorjev na mejnem 
prehodu Središče ob Dravi ni ugotovila nepravilosti, ki bi pomenile kršitve delovne 
obveznosti. Uprava je ukrepala v smeri spremembe delovnega časa na tem mejnem prehodu 

- in s tem posledično zmanjšala tudi število opravljenih dežurstev. Glede na dejstvo, da se z 
vstopom v Evropsko unijo na mejnem prehodu Središče ob Dravi ne bo več opravljal 
veterinarski nadzor, je smatrala, da ni potrebe po povečanju Števila zaposlenih. 

Ministrstvo za gospodarstvo 

V zvezi s predlogom inšpektorja o nadzoru ministrstva nad vsemi postopki do namenske 
porabe dodeljenih sredstev Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., je ministrstvo 
v poročilu navedlo, da je Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o. sprejel Navodilo 
za oddajo javnih naročil malih vrednosti. Nadalje je navedlo, da si prizadevajo sporazumeti 
tudi s tretjepogodbeno stranko glede zaposlovanja delavcev prijavljenih na Zavodu za 
zaposlovanje. Postopek izplačevanja odškodnin delavcev iz naslova premalo plačanih plač iz 
let 1992 in 1993 naj bi bil mogoč po sprejetju sklepa Vlade RS o prodaji kapitalskega deleža 
rudnika v družbi Prevent Mežica, d.o.o., podpisani pogodbi o prodaji in realizaciji prodaje z 
nakazilom kupnine rudniku. Ministrstvo bo tudi vnaprej sledilo in nadzorovalo potek 
dogodkov. 
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Popravek 

TABELE 2 IN 3 K PREDLOGU ODLOKA 0 

PROGRAMU PRODAJE DRŽAVNEGA 

FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA 

ZA LETI 2004 IN 2005 (OdPDFSP) 

- EPA 1W7 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1611-0153 
Številka: 460-16/2001-30 
Ljubljana, 10.12.2003 

ZADEVA: Popravek tabele 2 in 3 k predlogu odloka o programu 
prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja za leti 2004 in 2005 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi novi tabeli 2 in 3 k 
predlogu odloka o programu prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005, ki sta bili pomotoma 
napačno poslani. 

Vlada prosi, da se popravek upošteva pri nadaljnji obravnavi. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog odloka o programu prodaje državnega 
finančnega In stvarnega premoženja za leti 2004 In 
2005 - EPA 1007-111 je bil objavljen v Poročevalcu 
št. 100, z dne 25. novembra 2003. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:   

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:    

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

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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