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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 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urad*10 

pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



sklepi 

■ Seie Državnega zbora Republike Slovenije 

JoiT- 

2ad°bravnavi predloga zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v 

-^ohEvropske unije - EPA 1077 - III  

ob obri.2t30r. ^spublike Slovenije je na 33. seji, dne 29. 1. 2004, 
*boro "avi Predloga zakona o sodelovanju med državnim 
Prva obr Vlad° V zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU) - 

či6n
aVnava' ^PA 1077-111, na podlagi drugega odstavka 3 P°sl°vnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v 
zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU) - prva obravnava, EPA 
1077-111, je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

sklS" 

predloga zakona o varstvu okolja - EPA 1073 - III  

D^avni 7h 
°k °bravn°r F,epublike Slovenije je na 33. seji, dne 29. 1. 2004, SKLEP: 
PfVa 0jjr 

av' Predloga zakona o varstvu okol|a (ZVO-1) - 

ČlenaVnaVa* EPA 1073"'"! na P°dlagi drugega odstavka Predlog zakona o varstvu okolja (ZVO-1), EPA 1073-111 - prva Poslovnika državnega zbora sprejel naslednji obravnava, je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

~"~-^!j^navi predloga zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi - EPA 988 - III 

^r*avni 
0l> 0bravnar F1epublike Sl0veniie je 33. seji, dne 27. 1. 2004, 
"atioup*! Predloga zakona o dopolnitvi zakona o lokalni 
Poc,laoi h». V (ZLS-M) epa 988-111 - skrajšani postopek na a9idrun — ' »oo-iii - »Krajšam posiope* na sPfeje| nat-i .ods,avka 134. člena poslovnika državnega zbora 

SKLEP: 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS- 
M) EPA 988-III - skrajšani postopek, ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
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Predlog zakona o 

glavnem mestu republike 

3 SLOVENIJE (ZGMRS) 

' ,retja obravnava - EPA 536 - II 

Ppp^VNI ZBOR - predloga zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 
tPUBLlKE SLOVENIJE (ZGMRS) - EPA 536-11 

nera'na sekretarka 
.. za tretjo obravnavo. 

liuhr °°3-01/94-1/4 4ubl)ana, 30.1.2004 

zbnra'S'U 137' člena poslovnika Državnega zbora so službe a Pripravile besedilo: Jožica Velišček, l.r. 

C* 003"01/94-1/3 EPA 536-II Dl|ana. 29.1.2004 

PREDLOG ZAKONA 
0 GLAVNEM MESTU REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ZGMRS) 

-tretja obravnava - 

'■ Besedilo členov 

1. člen 
L|ub||ana i„ ,, |e kot glavno mesto upravno središče Slovenije. 
^ ^'dvnem 
đriavneQ 

mestu so sedeži državnih organov, organizacij 
'i organ,a P0rr,ena (v nadaljnjem besedilu: državni organi 
^°n*u|a42ac''e)' ,ul'^ diplomatskih predstavništev, tujih 
"ieđnar °.V' mednarodnlh organizacij In predstavništev 
Pređ«tav°i* h or9an,zac'j (v nadaljnjem besedilu: n ®tva), če tako določa zakon ali drugI akti. 

2. člen 

Pečat Mestne občine Ljubljana, ki ga uporablja župan oziroma 
županja (v nadaljnjem besedilu: župan) ob predstavljanju glavnega 
mesta, mora vsebovati označbo: Glavno mesto Republike 
Slovenije. 

3. člen 

Zaradi posebnega pomena, ki ga ima za Republiko Slovenijo 
njeno glavno mesto je treba zagotoviti usklajeno izvajanje nalog 
iz pristojnosti državnih organov in organov mestne občine 
predvsem glede: 
* urejanja pogojev za delovanje državnih organov in organizacij 
ter predstavništev, 
" nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta, 
* predstavljanja glavnega mesta države v protokolarnih in 
promocijskih zadevah, 
•predstavljanja glavnega mesta države v zadevah meddržavnega 
in mednarodnega sodelovanja, 
* organizacije in izvedbe prireditev in proslav državnega pomena. 

Naloge, pomembne za razvoj glavnega mesta in naloge uprave 
na njegovem območju izvajajo državni organi in organi Mestne 
občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organi mestne občine) v 
skladu s svojimi pristojnostmi. 
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4. člen 

V prostorskih aktih in razvojnih programih države in mestne občine 
se podrobneje določi prostorska ureditev in investicijski projekti 
ter programi, pomembni za delovanje in razvoj glavnega mesta, 
delovanje in razvoj državnih organov, organizacij ter 
predstavništev iz 1. člena tega zakona. 

Vlada in mestna občina imata pravico in dolžnost pozvati, vlada 
mestno občino, mestna občina pa vlado, vsakokrat, ko menita, 
da je potrebno sodelovanje pri pripravi in uskladitvi prostorskih 
aktov in razvojnih programov ter pri usklajenem izvajanju nalog 
po tem zakonu. 

5. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko za zagotovitev ustreznega 
zastopanja interesov državnih organov pri načrtovanju in izvajanju 
programov in nalog iz prvega odstavka 4. člena tega zakona 
oblikuje delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov pristojnih 
državnih organov, ki jo vodi predsednik oziroma predsednica 
Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsednik 
vlade). 

Predsednik vlade in župan podpišeta dogovor, ki ima pravno 
naravo pisma o nameri (v nadaljnjem besedilu: dogovor), s katerim 
se opredelijo naloge mestne občine in državnih organov pri 
izvajanju programov in nalog po tem zakonu v prihodnjih letih, 
ocenijo finančne posledice, določi terminski plan izvedbe nalog, 
določijo udeleženi državni organi ter organi mestne občine ter 
uredijo premoženjske in druge medsebojne pravice in obveznosti. 

Dogovor morata vlada in župan upoštevati pri pripravi predloga 
državnega in občinskega proračuna. 

Za realizacijo dogovora se v skladu z v proračunih zagotovljenimi 
sredstvi in dovoljenim obsegom prevzetih obveznosti v breme 
proračunov prihodnjih let sklepajo letne in večletne pogodbe z 
izvajalci. 

Pogodbe iz prejšnjega odstavka podpisujejo župan oziroma 
predstojniki državnih organov, ki imajo za realizacijo nalog 
zagotovljena proračunska sredstva. 

Za organizacijo in izvedbo izrednih meddržavnih, protokolarnih in 
promocijskih dogodkov državnega pomena, ki niso opredeljeni v 
pismu o nameri iz drugega odstavka tega člena, predsednik vlade 
in župan skleneta dogovor, ki ima pravno naravo pogodbe. V 
dogovoru vlada in mestna občina določita tudi način izpolnitve 
nalog in obveznosti ter plačilo stroškov v primeru, ko eden od 
pogodbenih partnerjev ne izpolnjuje svojih nalog in obveznosti. 

:ništev * 

.-nj pg3 
Če vlada in mestna občina ne skleneta dogovora iz prels ' e 
odstavka, vlada lahko odredi, da naloge iz pristojnosti 
občine opravi državni organ v breme mestne občine. V pn 
da mestna občina zaradi ravnanja državnega organa utrpi» 
je vlada dolžna mestni občini škodo povrniti. 

6. člen 

Državni organi in organi mestne občine sodelujejo in usklajuj ^ 
zagotavljanje nalog iz svoje pristojnosti, s katerimi se zago| 
pogoji za delovanje organov in organizacij ter predstavi" 
prvega člena tega zakona, zlasti na področjih: 
* varstva okolja, 
* urejanja in rabe prostora, 
* javne varnosti, 
* prometne varnosti in mestnega prometa, ,b 
* zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih slu 
* in na drugih področjih, na katerih obstoji javni interes. 

7. člen 

Pristojni državni upravni organi, ki odločajo o upravnih za^0(n 
ki se nanašajo na zagotavljanje nalog mestne občine P .(i 
zakonu, morajo o postopku obvestiti mestno občino in jo P° 
naj sodeluje v postopku. 

8. člen 
kiadu ^ 

Investicijske projekte in programe, ki se financirajo v s* ^ 
dogovorom iz 5. člena tega zakona, je treba prikazati v ( 
razvojnih programov, ki je sestavni del državnega oz' 
občinskega proračuna. 

9. člen 

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za za9otal[iave 
sodelovanja in urejanja medsebojnih pravic in obveznosti .0 
in druge občine, če gre za zagotovitev pogojev za de' ^ 
državnega organa, organizacije državnega por*1®11 a|j 
predstavništva tuje države oziroma mednarodne or9an'faC'|!iega, 
za organizacijo in izvedbo dogodka izrednega medrža^ 
protokolarnega in promocijskega državnega pomena, na od 
druge občine. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne^ 
Republike Slovenije. 

listu 

poročevalec, št. 10 7. februar «< 



OBRAZLOŽITEV: 

***» Republike Slovenije je na 33. seji, 28.1.2004, opravil 
Stoto °^ravnavo predloga zakona o glavnem mestu Republike n'le (ZGMRS), EPA 536-11 in sprejel amandma k 1. členu 

dopolnjenega predloga zakona, ki je vključen v predloženo besedilo 
zakona za tretjo obravnavo. 

f6br"ar2004 poročevalec, št. 10 





p|,edl °9 zakona o 

o 

spremembah in dopolnitvah 

Zakona o odlikovanjih republike 

SLOVENIJE (ZOdl-A) 

'Na obravnava - EPA 1008 - III 

BP^AVNI ZBOR 

QeneU
r«,LIKE Sl-OVENIJE ra|na sekretarka 

fa* 090-01/90-1/16 )ubliana, 30.1.2004 

zbon!iS'U 137, ^'ena poslovnika Državnega zbora so službe ura Pnpravile besedilo: 

predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A) - EPA 1008-111 

za tretjo obravnavo. 

Jožica Velišček, l.r. 

0 

števil^. 
Obijano 090"°1 /90-0001 /0015, EPA 1008 -III a' 30.01.2004 

PrEDLOG zakona o spremembah 

■N DOPOLNITVAH ZAKONA o 

odlikovanjih republike 

SLOVENIJE 
- tretja obravnava - 

^akonu 

1. člen 
9S) se 3 i? od,ikovanjih Republike Slovenije (Uradi list RS št. 1/ 6n spremeni tako, da se glasi: 

redsAH 
?as'u9e."' U rePublike pripada od izvolitve dalje red za izredne 

, „ 2. člen 
■ ČIg 

v°iaškerrje lre,'a allnea spremeni tako, da se glasi: 
oziroma varnostnem področju." 

3. člen 

V 7. členu se drugi odstavek točke 1. spremeni tako, da se glasi: 
" Red za izredne zasluge se podeljuje državljanom Republike 
Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam, 
drugim organizacijam in najvišjim tujim državnikom." 

V prvem odstavku točke 2. sedmega člena se za besedo 
"vojaškem" dodata besedi "oziroma varnostnem". 

4. člen 

Tretji odstavek 8. člena se črta. 

5. člen (prej 6. člen) 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Oblika odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti 
posameznega odlikovanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni 
del tega zakona.« 

poročevalec, št. 10 



6. člen (prej 7. člen) 

13. člen se dopolni tako, da se za besedico "odlikovanja" dodajo 
besede: 

"po tem zakonu". 

7. člen (prej 8. člen) 

Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

" V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH ZA ODLIKOVANJA 
IN EVIDENCA ODLIKOVANIH OSEB". 

8. člen (prej 9. člen) 

V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zbirko podatkov o predlaganjih za odlikovanja in odlikovanih 
vodi Urad predsednika republike." 

9. člen (prej 10. člen) 

18. člen se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka pred 

navedek v oklepaju in za besedo "odlikovanja" dodajo bss^6 

"po tem zakonu". 

10. člen (prej 11. člen) 

Člen je črtan. 

11. člen (prej 12. člen) 

Vse evidence o odlikovanih osebah se v enem m®s8yfa(j!> 
uveljavitvi tega zakona prenesejo iz Kadrovske službe 
Republike Slovenije na Urad predsednika republike. 

12. člen (prej 12.a člen) 

Člen ]e črtan. 

13. člen (prej 13. člen) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1' 
Republike Slovenije. 

PRILOGA 1: 

Statut odlikovanj Republike Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Statut odlikovanj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
odlikovanja) določa obliko, način nošenja in druge značilnosti 
odlikovanj. 
2. Osnovni simbol na odlikovanjih je oblikovno dodelan trikotno 
dvojno prepleten listni vzorec, ki je bil kot simbol trojstva upodobljen 
na nakitu kotlaške kulture iz zgodnjega obdobja pokristjanjevanja 
na Slovenskem. 
3. Sestavne dele odlikovanja, ki so znak odlikovanja, nadomestni 
znak (zastavica) in listina o podelitvi odlikovanja, se podeli 
istočasno. 
4. Listino o podelitvi odlikovanja se podeli v mapi iz trdega kartona, 
ki je pri redih oblečena v usnje enake barve in kvalitete kot škatla 
ustreznega reda, pri medaljah pa v temno moder ornamentiran 
papir enake barve in kvalitete kot škatla za medalje. Velikost listine, 
ki je odtisnjena na debel papir gramature 500, je pri vseh 
odlikovanjih ista in sicer 210 mm x 290 mm. Listine za rede imajo 
na levi strani dve ban/ni liniji širine vsaka 20 mm, in sicer: 
- Zlati red za zasluge zlato in modro, 
- Srebrni red za zasluge srebrno in modro in 
- Red za zasluge rumeno in modro. 
Listine za medaljo imajo na levi strani dve barvni liniji širine vsaka 
10 mm, in sicer: - Medalja za zasluge zlato' in modro, 
- Medalja za hrabrost srebrno in modro in 
- Medalja za častno dejanje rumeno in modro. 
Notranji okvir listin je v voglih zapolnjen z osnovnim simbolom, ki 
je pri redih natisnjen v zlati pri medaljah pa v srebrni barvi. Na 

listini je naslednji tekst: Z ukazom, št.... z dne... /pN'J^ 
PREDSEDNIK oziroma PREDSEDNICA REPUBLIKE SL^^iv 
odlikuje (ime in priimek odlikovanca oziroma odlikovanke)11 ^ 
odlikovanja) na (opis področja, na katerem je odlikovanec o* 
odlikovanka odlikovan-a) za (opis zaslug na področju)- 

•n 
V spodnjem levem kotu listine sta napisana datum 1 ^ 
odlikovanja, v sredini je vtisnjen suhi žig Republike Sloveni^g 
skrajni desni strani pa je lastnoročen podpis predsednika ,e v 
predsednice Republike. Naziv odlikovanja se natisne za r 

zlati in za medalje v srebrni barvi. 

II. STATUTI REDOV IN MEDALJ 

1. Statut reda za izredne zasluge - R'Z 
a z|al8. 

Red za izredne zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatneg jV||e. 
belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moariran® 
Osnovna ploskev je izdelana iz 14-karatnega zlata in I"1® ^ in 
obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 48 ^ v 
debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna 'p 
obliki vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika, izd® |O(n0 
14- karatnega zlata. Največja razdalja med nasprotnima 
šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm-" .eg) 
šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni prostori vle -^ 
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjen' s

sj^6<'1 

modrim emajlom. Na osnovno formo je položen osnov"' jo 
odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in katerega robovi in k°n a<ten° 
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom 
nalaganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni 
simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne P ujl 
simbola, ki je iz lukslranega 14-karatnega zlata. Osnovnoj 
odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se 

T. februar*00 poročevalec, št. 10 -/n 



sinih ? d° mm v 'ahnem 'oku- Na osnovni ploskvi osnovnega 
bručo 3 'e v Sfedini vdelan dragi kamen rdeče barve - rubin, en v rozetno obliko. 
Gornja j p 
daje V spodn)a stran (ploskev) odlikovanja sta identični, s tem 
|e s 

arnen vdelan le na prednji strani. Osnovni simbol nalega in 
°snov '8n 2 osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov 
strani ne9a s'm'30'a prekriva s središčnico enega od vleknjenih 
stran ses'erokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od an,c ^kotnika. 
Na 
višin

e
e^

a °d roglov osnovnega simbola ja pričvršćena zanka 
trak oriiiif mm za fiksiranie rinke za obešanje, na katero je pritrjen 
odliko ania- Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na 
(zg0rn

Van'8 ie pričvršćena tako, da sta zunanji strani zanke 
osnovn 'n sPocinia) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve 
globin-6^3 simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v 0 Pa 2 mm. 
Rinka z* ■ 
narobe , esan)e je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo 
kvadrat nienega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je 
mm p ® stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 
klikov '9 )2de'ana iz 14-karatnega zlata. Registrska številka 
osn0vn 

n'3, i° odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu 
in sicer* P'°skve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) 

na nasprotnem od zanke odlikovanja. 

Plosk!^n° zlat0 i0 luksirano. Punciranje zlata je na robu osnovne 
odlikovanja. 

SvilMafr0dne 2aslu90 visi na 46 rnm širokem traku iz moarirane 
^rine 4 0rumene barve, ki ima v sredini pokončno rdečo progo 
Nastavi"1'11 Trak J® zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm. 
^arve if3 '9 na varnos,no zaponko pritrjen trak zlatorumene 
2astavjc' 

lma V sredini pokončno rdečo progo širine 4 mm. a le pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 
Red ■ 
v6ndar lzredne zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, aar nikoli oba obenem. 
^®d je v ju-,.. 
nav*9or . ob|ečeni v rdeče usnje in ki se odpira po ožji strani 
Škatle je 'f r 'e P°krov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj 
V rdečo 0cj'ikovanie vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno enakfl o, i °' k'er ie vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz OV||0( 

Na 
,ranii s,rani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na jLat(.. 
Zgoraj ni9 Z zla,im ,iskom izpisano RED ZA IZREDNE ZASLUGE 
ria dnu DJ!0rn'i ,re,iini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA 

rova glede na način odpiranja. 
UpOr^Jrjj ■ 

je ie lahko uradna oznaka za Red za izredne zasluge, to 

• Statut zlatega reda za zasluge - ZRZ 
red z 

Nega a *asluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega zlata, 
^Sn°vna ni3''3, sve,,° modrega emajla, ter moarirane svile. 
°')rrijenea 'e 'zdelana iz 14-karatnega zlata in ima obliko 
clebelino 2 enakos,raničnega trikotnika, s stranico 46 mm in 
°bllki vlekn mrn os00700 ploskev nalega osnovna forma v 

taratne'0ne9a enakostraničnega šesterokotnika izdelana iz 
j terokotn^3 Z'a,a' Največja razdalja med nasprotnima ogloma 
^steroko,',a'8 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina 

'erokotniif 03 ro'>ov"1 ie 1 rnm. Vmesni prostori vleknjenega 
^drim em m ' osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo 

|l°m. Na osnovno formo je položen osnovni simbol 

odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in katerega robovi in konture so 
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno 
naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori 
simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve 
simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol 
odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina 
poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran 
(ploskev) odlikovanja sta identični. Osnovni simbol nalega in je 
spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov osnovnega 
simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic 
š«sterokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od stranic 
trikotnika. 

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena zanka 
višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen 
trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na 
odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani zanke 
(zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve 
osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v 
globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo 
narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je 
kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 
mm. Rinka je izdelana iz 14-karatnega zlata. 

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je 
odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to je 
enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od zanke 
odlikovanja. 

Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu osnovne 
ploskve odlikovanja. 

Zlati red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane 
svile zlatorumene barve. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko 
dolžine 54 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak zlatorumene 
barve. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Zlati red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar 
nikoli oba obenem. 

Red je v škatli oblečeni v rumeno usnje in se odpira po ožji strani 
navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj 
škatle je odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno 
v zlatorumeno svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom 
škatle iz enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano ZLATI RED ZA ZASLUGE 
zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA 
na dnu pokrova glede na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Zlati red za zasluge 
podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju. 

Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge na 
mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini 
ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na robovih 
dve 4 mm široki progi srebrne barve. 

Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem 
oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega 
znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm. 
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Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na robovih 
dve 4 mm široki progi svetlo modre barve (enake kot emajl). 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Zlati red za zasluge, to je 
ZRZ. 

3. Statut srebrnega reda za zasluge - SRZ 

Srebrni red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925, 
belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane svile. t 

Osnovna ploskev Srebrnega reda za zasluge je izdelana iz srebra 
čistosti 925 in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, 
s stranico 48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega 
osnovna forma v obliki vleknjenega enakostraničnega 
šesterokotnika, izdelana iz srebra čistosti 925. Največja razdalja 
med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina 
vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 1 
mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega 
simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. 

Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je 
izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v 
širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma 
podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z 
belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 
srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 
1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem 
loku. Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da 
se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico 
enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem pa tudi s 
središčnico ene od stranic trikotnika. 

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena zanka 
višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen 
trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na 
odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani zanke 
(zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve 
osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v 
globino pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo 
narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je 
kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 
mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925. 

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je 
odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to je 
enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od zanke 
odlikovanja. 

Vse vidno srebro je lukslrano. Punciranje srebra je na robu 
osnovne ploskve odlikovanja. 

Srebrni red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane 
svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl). Trak je zložen 
in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak. Na obeh straneh 
sta progi srebrne barve širine 4 mm. Zastavica je pravokotne 
oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

Srebrni red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, 
vendar nikoli oba obenem. 

Red je v škatli oblečeni v belo usnje in se odpira po ož''s traj 
navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle- 2■ ^ 
škatle je odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je oble ^ 
v belo svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom s*3 

enake svile. 

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svojzna'c 

Na škatli je z zlatim tiskom izpisano SREBRNI RED zazasl£a 
zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOV 
na dnu pokrova glede na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Srebrni red za zaS'u" 
podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju. 

Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zaslu^(jini 
mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v s 8 
ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega emajla, Prerri 

mm. 
jjroki 

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta 4 mn> 
progi zlatorumene barve. 

Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge na voj 
oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osno 
znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm. 

Zastavica je v tem primeru svetlo modre barve (enake kot e"13' 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Srebrni red za zaslug®'101 

SRZ. 

4. Statut reda za zasluge - RZ 

Red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925. 
emajla, svetlo modrega emajla, rumenega emajla ter moa 
svile. 

čistosti 
Osnovna ploskev Reda za zasluge je izdelana iz srebra ^ 
925 v obliki vleknjenega enakostraničnega šesteroko ^ 
Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika ^ ^ 
mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotn ^ 
robovih je 2 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotni 
osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajio -e 
osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovan)3' . v 
izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so PoU rOni0 
širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje ° <t 
podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zaP°fgnegt 
belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luk® ^e\ 
srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na kraj' 
1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v ^ 
loku. Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta i° 

d> 
Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo 'a,^jcO 
se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s sredi 
enega od vleknjenih stranic šesterokotnika. 

zanka 

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvršćena 
višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je P^ ^ 
trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 , 
odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani ^ 
(zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje P ^ 
osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1. 
globino pa 2 mm. 
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naroh 
Za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo 

^ad 6f °brn'ene9a enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je 
rnrr, 5. s s,ranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 lnka je izdelana iz srebra čistosti 925. 

številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je 

WerTd na r°'3u osnovne ploskve odlikovanja (to je vleknjenega 
kotnika) in sicer na nasprotnem od zanke odlikovanja. 

^50 

°snovdn° sre'3ro )e luskirano. Punciranje srebra je na robu 
odliko ne. ploskve odlikovanja, poleg registrske številke «i ija. 

svetlo3 zas'u9e visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile 
*a<$it v ?'.?dre barve (enake barve kot emajl). Trak je zložen in 

"kotno obliko dolžine 54 mm. 
Zastavic, i- 
strani na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da je na eni 
obliifo °^a sr0brne barve širine 4 mm. Zastavica je pravokotne 

D"ke velikosti 40 mm x 8 mm. 
Red za 7. 
nik0|j Qh 

u9e ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar 
Proga t °f)enem- Zastavica se nosi tako, da je drugobarvna 
te enn 5 strani gledano s pozicije nosilca, kadar ima zastavica no drugobarvno progo. 

siranfn Žka"'oblečeni v svetlo modro usnje in ki se odpira po ožji 
Znotraj ^Z90r'. k'er i® P°krov pritrjen k spodnjemu delu škatle, 
oblečen 'e odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je 
dn0m 

v svetlo modro svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in SKa'le iz enake svile. 
Na 

otranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

^3 škati' 
na g0. .'.)e z 2latim tiskom izpisano RED ZA ZASLUGE zgoraj, 
đnu Dql' 

e,i'ni Pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na r°va glede na način odpiranja. 
Do, 
*a Zaskjo' °P'S Vel'a za Primer' kadar se Red za zasluge podeljuje u9e doseženo na riv/ilnom nnHrrw*iii 
Kađar< 

! dosežene na civilnem področju 

se ROH 
Oziroma 29 zas'u9e podeljuje za zasluge na mednarodnem 
°snovneQ

na diP|omatskem področju, ima v sredini ploskve 9a znaka krog iz rumenega emajla, premera 8 mm. 

^stavica iB 
fnm §|ro. 1 v ,em primeru enaka prejšnji, le da je na levi strani 4 

a Pr°9a zlatorumene barve. 
Ka<jar 

°ziroma v F,0d Za zaslu9e podeljuje za zasluge na vojaškem 
*naka k arn°stnem področju ima v sredini ploskve osnovnega 

9 iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm. 
Zastavica im 

arve <iri v ,em primeru v sredini pokončno progo srebrne nne 4 mm. 
^ "Porabi- 

I8 lahko uradna oznaka za Red za zasluge, to je RZ. 

5- Statut medalje za zasluge - MZ 
^daija 

e9a em f 9e je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, 
^rirarie p..';?' sve"° modrega emajla, 14-karatnega zlata ter 
Osi 
925 v 

svile. 

>na Ploskev r oblik' " medalje za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 
j1®13 nasn/ .enakos,raničnega šesterokotnika. Največja razdalja 
esterokot°i'1'rTla °9l°ma šesterokotnika je 46 mm. Debelina 

0siovnen, 
a i® 2 mm. Vmesni prostori šesterokotnika, do yd simbola so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. 

Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je 
izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v 
širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma 
podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z 
belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 
14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 
2 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem 
loku. 

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da 
se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola. 

Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvršćena zanka 
višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen 
trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na 
odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani zanke 
(zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve 
odlikovanja. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino 
pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo 
narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je 
kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 
mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925. 

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA 
SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA ZASLUGE, oba napisa pa 
sta med seboj ločena z osnovnim simbolom. Vse to je odtisnjeno 
v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj vtisnjena registrska 
številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se 
vgravira ime in priimek odlikovanca, pod tem pa še datum dodelitve 
odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji 
strani medalje, punciranje zlata pa v spodnjem oglu osnovne 
ploskve osnovnega simbola. 

Medalja za zasluge visi na 40 mm širokem traku iz moarirane 
svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl) s tremi prečnimi 
zlatorumenimi programi, vsaka širine 4 mm z medsebojnim 
razmikom po 4 mm.Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 
54 mm, tako da je gornji rob gornje (prve) prečne proge oddaljen 
od vrhnjega roba 10 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da so v 
sredini tri pokončne zlatorumene proge, vsaka širine 4 mm z 
medsebojnim razmikom po 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike 
velikosti 40 mm x 8 mm. 

Medalja za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar 
nikoli obe obenem. 

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in 
ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k 
spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je medalja vložena v 
modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je 
vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na notranji 
strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA ZASLUGE 
zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA 
na dnu pokrova glede na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za zasluge 
podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju 

Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge na 
mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini 
ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla, premera 8 mm. 
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Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem 
oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega 
znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za zasluge, to je 
MZ. 

6. Statut medalje za hrabrost - MH 

Medalja za hrabrost je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, 
belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane svile. 

Osnovna ploskev Medalje za hrabrost je izdelana iz srebra čistosti 
925 v obliki enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja 
med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm. Debelina 
šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori šesterokotnika, do 
osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. 

Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je 
izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v 
širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma 
podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z 
belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 
srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 
2 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem 
loku. Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo 
tako, da se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od 
roglov simbola. 

Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvršćena zanka 
višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen 
trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na 
odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani zanke 
(zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve 
odlikovanja. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino 
pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo 
narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je 
kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 
mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925. 

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA 
SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA HRABROST, oba napisa pa 
sta med seboj ločena z osnovnim simbolom. 

Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je 
zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že 
izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime in priimek odlkovanca, 
pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja. 

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji 
strani medalje. 

Medalja za hrabrost visi na 40 mm širokem traku iz moarirane 
svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl) z dvema 
prečnima zlatorumenima progama, vsaka širine 4 mm z 
medsebojnim razmikom 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno 
obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje (prve) prečne 
proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm. 

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da sta v 
sredini pokončni zlatorumeni progi širine 4 mm z medsebojnim 
razmikom 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm 
x 8 mm. 

Medalja za hrabrost ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar 
nikoli obe obenem. 

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran ^ 
ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov Pr,r| v 
spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je medalja vl°z® . 
modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, KI „ 
vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na n° s 
strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. Na ška ' I 
srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA HRABROST z9° jnU 
gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na 
pokrova glede na način odpiranja. 

hI-t,rost 
Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za ni« 
podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju 

Kadar se Medalja za hrabost podeljuje za zaS'u9® ^ 
mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v s ^ 
ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla, premera 

Kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za zasluge na v0)a
n8ga 

oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osno 
znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za hrabrost, to I 
MH. 

7. Statut medalje za častno dejanje - MCD 

Medalja za častno dejanje je v osnovi izdelana iz srebra 
925, belega emajla, svetlomodrega emajla, rumenega emaj 
moarirane svile. 

. sr0br8 
Osnovna ploskev Medalje za častno dejanje je izdelana iz .p 
čistosti 925 v obliki enakostraničnega šesterokotnika. Na| ^ 
razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 4 ^ 
Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori šesteroko ^ 
do osnovnega simbola, so zapolnjeni z belim emajlom. Na os ^ 
ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izd® ^ 
srebra in katerega robovi in konture so poudarjene v širini .fl 
Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma pod ^°,|o 
linije.simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni s' |2 
modrim emajlom. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih ^ 
mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v 
loku. 

tako,^ Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo ' ^ 
se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od roglov si ^ 
Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvršćena fl|) 
višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je P 
trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 j" 
odlikovanje je pričvršćena tako, da sta zunanji strani 
(zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje P j(l0 
odlikovanja. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v 9 
pa 2 mm. 

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter^ 
narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v Pr0S0 ka so<> 
kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotni 
mm. Rinka je izdelana fz srebra čistosti 925. 

, qcpUBL|I<A 

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj ncr ^ 
SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJl0 je 
napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim simbolom. 
odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj p0d 
registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovae < ^ 
številko pa se vgravira ime in priimek odlikovanca, pod te 
datum dodelitve odlikovanja. 

na z®' Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je 11 

strani medalje. 

dni' 
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Svil6 
|a 2a častno dejanje visi na 40 mm širokem traku iz moarirane 

2lat 
SVe,l° modre barve (enake barve kot emajl) s prečno 

obliko h10"0 Pro9° širine 4 mm-Trak i® zl°žen in zašit v trikotno 
od wrk ^ mm',al<0' d® i® gornji rob prečne proge oddaljen vrt1ni®ga roba 10 mm. 

s5
a;ica i® na varnostno zaponko pritrjen trak tako, dd je v 

prav ! P°k°nčna zlatorumena proga širine 4 mm. Zastavica je 
0,ne oblike velikosti 40 mm x 8 mm. 

v8^
ia Za ć®stno dejanje ali zastavica se nosi na levi strani prsi, 9ndar nikoli obe obenem. 

ki sg''aje,v ®®NI oblečeni v temno moder ornamentiran papir in 
sPođn° a po °*'' s,rani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k 
m0(je||8mu c)®'u škatle. Znotraj škatle je medalja vložena v 
Veznj t^0 '®*'šče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je rak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. 
Na n°tranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. 

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA ČASTNO 
DEJANJE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA 
SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja. 

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za častno dejanje 
podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju. 

Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na 
mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini 
ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla premera 8 mm. 

Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na 
vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve 
osnovnega znaka krog iz rumenega emajla (enake barve kot 
proga na traku odlikovanja) premera 8 mm. 

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za častno dejanje, 
to je MČD. 

OBRAZLOŽITEV: 

Drii ur*avni 
°Praw/ d publike Slovenije je na 33. seji, dne 28.1.2004, 

Polnih,rU^° obravnavo predloga zakona o spremembah in 
£p/\ zak°na o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl • A), 

'HI in sprejel amandmaja k 11. in 12.a členu dopolnjenega 

predloga zakona, ki sta vključena v predloženo besedilo predloga 
zakona za tretjo obravnavo. Členi v besedilu predloga zakona za 
tretjo obravnavo so ustrezno preštevilčeni. 

f°bruar2004 15 poročevalec, št. 10 
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pred| °9 

2a sprejem avtentične razlage 

<37. ČLENA ZAKONA O INVESTICIJSKIH 

Skladih in družgah za upravljanje 

(0RZISDU137) 

EpA 1118 -III 

vUda 

št, 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

»vilka; 007-02/2001-4 
29.01.2004 Mubljana, 

do^|F,?PUblike Slovenije je na 49. redni seji dne 29.1.2004 cna besedilo: 

ČILOGA ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 137. 
r,o^A ZAKONA o investicijskih skladih in uruzbah za upravljanje, 

ki 
,wn

P0Šllia v obravnavo na podlagi 149. člena poslovnika e9a zbora Republike Slovenije. 

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

» 
- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za 

finance, 
- Natalija Stošicki, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

'37. č, p°G ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 
no,,-Zak°NA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN Uh>UZBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-1) 

UVo D 

*borg c^£'rt
p/Ve9a odstavka 149. člena Poslovnika državnega 

^Publifo C,"'llst FIS' št- 35/02, v nadaljevanju: PoDZ-1) Vlada 
Prsdlog Kenije podaja Državnemu zboni Republike Slovenije 
lnv6$ticijskh

Spre'em avtentične razlage 137. člena Zakona o 
' '0/02, v n 

S^tadih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 
''"'j'* 'ods,adal'evaniu: ZISDU-1) s prošnjo, da ga v skladu s 
*b°ra Posr a^kom 'stoga člena PoDZ-1 predsednik državnega 

ie v nadaljnji skrajšani postopek. 

februar2004 

II. NASLOV ZAKONA 

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 110/02, v nadaljevanju: ZISDU-1). 

III. NAVEDBA ČLENA, ZA KATEREGA SE 
PREDLAGA AVTENTIČNA RAZLAGA 

Besedilo137. člena ZISDU-1 se glasi: 

Dovoljeni in prepovedani posli z določenimi osebami 
137. člen 

(1) Družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada ne sme 
sklepati poslov: 

17 poročevalec, št. 10 



1. za svoj račun ali za račun drugih investicijskih skladov, ki jih 
upravlja, 
2. z osebami, ki so povezane z družbo za bpravljanje, 
3. s skrbnikom oziroma z osebami, ki so povezane s skrbnikom. 

(2) Skrbnik mora družbo za upravljanje ob sklenitvi pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev obvestiti o osebah, ki so povezane 
z njim, in jo tekoče obveščati o spremembah teh povezav. 

(3) Družba za upravljanje mora skrbnika ob sklenitvi pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev obvestiti o osebah, ki so povezane 
z njo, in ga tekoče obveščati o spremembah teh povezav. 

(4) Družba za upravljanje lahko za račun investicijskega sklada, 
ki ga upravlja, sklepa posle nakupa in prodaje, če so predmet teh 
poslov vrste naložb, ki so v skladu s tem zakonom in pravili 
upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske 
družbe.«. 

IV. RAZLOGI ZA AVTENTIČNO RAZLAGO 

Ministrstvo za finance je prejelo pobudo Agencije za trg 
vrednostnih papirjev, Združenja družb za upravljanje investicijskih 
skladov-GIZ in drugih posameznih zainteresiranih družb, za 
avtentično razlago 137. člena ZISDU-1. 

Sedaj veljavno besedilo 137. člena ZISDU-1, za katerega se 
predlaga avtentična razlaga v prvem odstavku torej določa osebe, 
s katerimi družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada ne 
sme sklepati poslov, ne določa pa predmeta poslov, katerih 
sklepanje se prepoveduje. 

Zaradi navedenega je potrebna in pomembna pravilna razlaga 
137. člena ZISDU-1, in sicer: ali se prepoved sklepanja poslov iz 
prvega odstavka 137. člena ZISDU-1 nanaša na vse posle, ki bi 
jih družba za upravljanje sklepala za račun vzajemnega sklada z 
osebami iz 1., 2., oziroma 3. točke prvega odstavka 137. člena 
ZISDU-1, ali pa so predmet prepovedi le posli, katerih predmet je 
premoženje vzajemnega sklada in ki spadajo v pojem upravljanja 
premoženja vzajemnega sklada, kamor je 137. člen sistemsko 
umeščen. • 

V skladu s pravno teorijo je mogoče 137. člen ZISDU-1 razlagati 
jezikovno, logično in sistematično, navedene razlage pa je potrebno 
na koncu preveriti še s tako imenovano teleološko razlago, to je 
razlago namena, ki ga zakonodajalec želi doseči oziroma ga 
zasleduje z določeno pravno normo. Cilj pravne interpretacije je 
ugotoviti pravo vsebino, pomen in smisel zakonske norme. 

137. člen ZISDU-1 govori o dovoljenih in prepovedanih poslih z 
določenimi osebami. Prvi odstavek 137. člena prepoveduje družbi 
za upravljanje za račun vzajemnega sklada sklepanje poslov, pri 
čemer pod točko 1., 2. in 3. navaja osebe s katerimi teh poslov ne 
sme sklepati. 

Če upoštevamo zgolj besedilo prvega odstavka 137. člena 
ZISDU-1, izven konteksta ostalih določb zakona, ugotovimo, da 
v uvodnem delu ne definira predmeta poslov, katerih sklepanje 
se prepoveduje. Kljub temu pa te določbe ni mogoče razlagati na 
tak način, da se prepoved nanaša na vse posle, ki jih družba za 
upravljanje sklepa za račun vzajemnega sklada. Prepoved se ne 
more nanašati na pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, kar 
izhaja že iz nadaljnjega besedila prvega odstavka 137. člena 
ZISDU-1 kot tudi iz njegovih drugih določb. V 3. točki prvega 
odstavka 137. člena so kot osebe, s katerimi družba za upravljanje 
ne sme Sklepati poslov za račun vzajemnega sklada, navedeni 
»skrbnik oziroma osebe, ki so povezane s skrbnikom«. V kolikor 
bi se prepoved sklepanja poslov nanašala na vse posle, ki bi jih 
družba za upravljanje sklenila za račun vzajemnega sklada z 

137, 
osebami, navedenimi v 1., 2., ali 3. točki prvega °dstavka ., 
člena ZISDU-1 (tudi na pogodbo o opravljanju skrbniških st0^.^ 
bi takšna prepoved pomenila, da družba za upravljanje za 
vzajemnega sklada sploh ne bi mogla oziroma smela s sk 

(ne glede na to ali je ta z družbo za upravljanje povezana o 
ali ne) skleniti pogodbe o opravljanju skrbniških storitev. 

Sistemsko so določbe 137. člena umeščene v peto P09'^^ 
naslovom »Vzajemni sklad«, ki v podpoglavju 5.6., z. n^f lofibe 
»Upravljanje premoženja vzajemnega sklada« vsebuje d0^a 
od 135. do 138. člena o upravljanju premoženja vzajemnega s v 
180. člen ZISDU-1 pa predpisuje smiselno uporabo teh 
(tudi 137. člen) tudi za upravljanje premoženja investicijskih 

Členi 135 do 138 se torej (sistemsko) uporabljajo v okv'^ 
upravljanja premoženja vzajemnega sklada oziroma inves 
družbe, pri čemer: riževi3 

-135. člen: opredeli pravni pojem upravljanja prem 
vzajemnega sklada, . -g za 

-136. člen: določa odgovornost družbe za upravlja 
obveznosti iz posla, ki ga je sklenila za 
vzajemnega sklada (tudi v 136. členu ni °Pre 0j0i 
predmet posla!) ter prepoveduje meds 
pobot v tem členu navedenih terjatev, ,0 z 

-137. člen: določa dovoljene posle in prepovedane P 
določenimi osebami, za 

-138. člen: določa profesionalno skrbnost druz 
upravljanje. 

Upravljanje premoženja vzajemnega sklada obsega akt'^n°S
anje 

2., 3. in 4. točke prvega odstavka 135. člena ZISDU-1 tersk 
pravnih poslov, katerih predmet je premoženje vzajemnega ,| 
(1. točka prvega odstavka 135. člena). Sistemsko so tore) ^ 
iz 136. In 137. člena ZISDU-1 posli, katerih predm 
premoženje vzajemnega sklada. 

aša n£l 

Prepoved sklepanja poslov po 137. členu se torej n® ,nal? 
posle, katerih predmet je storitev, ki jo v skladu z drugimi do 
ZISDU-1, na podlagi pogodbe z družbo za upravljanje z fZno 
vzajemnega sklada opravlja na primer skrbnik ali 
posredniška družba. 

kateri"1' 
Namen in smisel določb prvega odstavka 137. člena, s ^aCjai 
se prepoveduje sklepanje poslov za račun vzajemnega s v 
določenimi osebami je preprečitev nasprotja in ®rStv8 
Preprečevanje nasprotja Interesov je v |n,eresU .V vanju 

premoženja vzajemnega sklada oziroma prepre .0fTlni 
možnosti oškodovanja vlagateljev v vzajemni sklad. ie v laS,i 

sklad namreč ni pravna oseba, ampak premoženje, ki i v0|jo 
imetnikov kuponov vzajemnega sklada, zato P°sl0^!l 
vzajemnega sklada izraža družba za upravljanje- jijem 
upravljati premoženje vzajemnega sklada v naj eg$ 
Interesu Imetnikov investicijskih kuponov vza'e druž"' 
sklada. Nasprotje interesov se preprečuje s prepovedjo 
za upravljanje sklepati posle upravljanja s premoženjem 
za svoj račun (1. točka prvega odstavka 137. člena)- 

Ker bi se družba za upravljanje navedeni prepovedi latlk°ia<Jril, Ki 
s sklepanjem poslov za račun vzajemnega sklada z ose na 
so z njo povezane, se prepoved sklepanja poslov nana oVed 
te osebe (2. točka prvega odstavka 137. člena). Takšna P ^ ^ je 
velja tudi za sklepanje poslov z borzno posredniško tu:bo^° 
z družbo za upravljanje povezana oseba, če takšna 
posredniška družba sklene posel za svoj račun. Namen.''na pa r' 
sklepanja poslov iz 2. točke prvega odstavka 137. 4|e rajun 
preprečiti družbi za upravljanje sklepanje poslov z 
vzajemnega sklada ki ga upravlja, preko borzno PoS^ ko|ikof 

družbe, ki je z družbo za upravljanje povezana oseba, jtranK® 
takšna borzno posredniška družba posel sklene za raču 
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Posr °Prav!ianja komisijskih storitev oziroma storitev borznega 
nj 2 . 0Vanja ali gospodarjenja z vrednostnimi papirji stranke, ki 

^žbo za upravljanje povezana oseba. 
N m 0 n 
2 dr • 6povecl' sklepanja poslov za račun vzajemnega sklada 
upr 3'mi investicijskimi skladi, ki jih upravlja ista družba za 
nas 'anie (1. točka prvega odstavka 137. člena) je v preprečitvi 
dslni 'nteresov med imetniki investicijskih kuponov oziroma 
o2j raz|ičnih investicijskih skladov iste družbe za upravljanje 
v|aQ . av Ugotovitvi, da družba za upravljanje ravna v interesu 6jev v vse investicijske sklade, ki jih upravlja. 

Skrbnik 
'iv . a ravnati izključno in v najboljšem interesu imetnikov 
skrbni?kuponov vzajemnih skladov, pri čemer interes 
up*

a za takšno ravnanje izhaja iz provizije, do katere je 
vzaio °en 2aradi izvajanja nalog skrbništva nad premoženjem 
vzaio ne9a sklada. Namen prepovedi sklepanja poslov za račun 
^got H093 Sklada s skrbnikom (3- točka 137. člena ZISDU-1) je 
sl(rbn.,Vlti takšno ravnanje skrbnika. V kolikor bi zakon dovoljeval 
bil, int U sklePanie poslov z vzajemnim skladom, bi namreč lahko 
itne, . resi

: ki bi jih pri tem zasledoval skrbnik v nasprotju z interesi 
v 'nvesticijskih kuponov. 

Prep^J1 d°iočb četrtega odstavka 137. člena ZISDU-1 je 
sk|acj eda,i družbi za upravljanje, da za račun investicijskega 
so nrel, uPravlja, sklepa posle nakupa in prodaje, v kolikor 
in praV |rT1et ,6^ poslov vrste naložb, ki niso v skladu z ZISDU-1 

u " uPravljanja vzajemnega sklada in obratno, dovoliti družbi 
s|(lepa an'e' da za račun investicijskega sklada, ki ga upravlja, 
Vrste 

P°Sle nakupa in prodaje, v kolikor so predmet teh poslov 
Ostavk ' k' S0 v sk,adu z ZISDU-1. Namen določb četrtega 
p°Sl0 

a 137- fena ZISDU-1 pa ni, da iz prepovedi sklepanja 
nakUp P° prvem odstavku 137. člena ZISDU-1 izvzame posle 
*2Tvp T proclaie' katerih predmet so vrste naložb, ki so v skladu 
investj ji'pravili upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutom 
,akšne ''Ske družbe. V kolikor bi bil namen zakonodajalca izvzeti 
t6ga P°sle iz Prepovedi, določene v prvem odstavku 137. člena 
nav6d| 0na' ^i se v četrtem odstavku 137. člena ZISDU-1 izrecno 
člena Z%*rfma'da S0, ne 9lecie na določbe prvega odstavka 137. 
Četrten 1 takšni nakupi in prodaje dovoljeni, česar pa dikcija 

odstavka 137. člena ne vsebuje. 

logičnost jezikovne razlage prvega odstavka 137. člena 
Ostavk i pov0zavi z jezikovno razlago drugega in tretjega 
137 {u 137 • ^'ena in 180. člena ZISDU-1 in glede na umeščenost 
2lSDu.;a v zakonu, ob upoštevanju namena določb 137. člena 
Sklepa,,, ministrstvo za finance mnenja, da se prepoved 
1., j 'a Poslov za račun vza|emnega sklada z osebami Iz 
Pfep0v '°

ma 3- točke prvega odstavka 137. člena nanaša na 
Premož sklePan|a zgolj tistih poslov, katerih predmet je 
"anaSj,6n'6 vzalemr,ega sklada, zato se ta prepoved ne 
skrbnui",? 8k'enltev pogodbe, katere predmet |e opravljanje 
137. j(e ^storltev za Investicijski sklad. Zaradi navedenega, 
da sk| Z|SDU-1 tudi ne prepoveduje družbi za upravljanje, 
'^sticli6 po9°dbo o opravljanju skrbniških storitev za Iruju 'skl sklad s skrbnikom, ki je povezana oseba z 
^ 28 upravljanje. 

V družbik°noda'alca ni b" Prepreči'' kapitalsko udeležbo skrbnika 
S^nik o 3 upravlianje, ki upravlja vzajemne sklade, za katere ta 
tak name

PraVl'a skrbr|i^ke storitve. V kolikor bi imel zakonodajalec 
skupne ,n' Prepoved izrecno določil v 4. poglavju, ki vsebuje 
^fllrri u ° 0 uPravljanju investicijskih skladov, in ki med 
,8r ""azmer 'UC" kdo 'a^k° opravlja skrbniške storitve (55. člen) rie med skrbnikom In družbo za upravljanje oziroma bi 

prepoved določil v 54. členu ZISDU-1, ki ureja prepovedane 
naložbe skrbnika. Kapitalska udeležba skrbnika v družbi za 
upravljanje ne vpliva na kvaliteto izvajanja skrbniških storitev, saj 
ima skrbnik neke vrste nadzorno vlogo nad družbo za upravljanje. 
ZISDU-1 pa ne omogoča družbi za upravljanje, da bi bodisi z 
neposredno kapitalsko udeležbo v skrbniku ali preko naložb 
investicijskih skladov, ki jih upravlja, v skrbnika, vplivala na 
opravljanje njegovih nalog skrbništva. Družba za upravljanje 
namreč za račun investicijskih skladov, ki jih upravlja, v skrbniku 
skupno ne sme pridobiti kvalificiranega deleža, na podlagi katerega 
bi lahko izvajala pomemben vpliv na upravo skrbnika (šesti 
odstavek 54. člena ZISDU-1). Sama družba za upravljanje pa je 
bodisi sama ali skupaj z osebami, povezanimi z njo, lahko 
udeležena v drugi pravni osebi le, če ta pravna oseba opravlja 
dejavnost, ki jo sme opravljati družba za upravljanje oziroma s to 
dejavnostjo povezane posle (drugi odstavek 31. člena ZISDU-1). 
Ker družba za upravljanje ne sme opravljati skrbniških storitev, 
torej tudi ne sme biti udeležena v skrbniku. 

Zaradi navedenega oziroma potrebnosti avtentične razlage 137. 
člena ZISDU-1 Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije da sprejme avtentično razlago 137. 
člena ZISDU-1 ter da to razlago sprejme v besedilu, kot ga je 
določila Vlada Republike Slovenije. 

V. PREDLOG BESEDILA AVTENTIČNE RAZLAGE 

Na podlagi 152. člena poslovnika Državnega zbora je Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne sprejel 

AVTENTIČNO RAZLAGO 

137. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(Uradni list RS, št. 110/02) v naslednjem besedilu: 

»Prepovedani posli z določenimi osebami in dovoljeni 
posli 

137. člen 

(1) Družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada ne sme 
sklepati poslov, katerih predmet je premoženje vzajemnega 
sklada: 

1. za svoj račun ali za račun drugih investicijskih skladov, ki jih 
upravlja, 

2. z osebami, ki so povezane z družbo za upravljanje, 

3. s skrbnikom oziroma z osebami, ki so povezane s skrbnikom. 

(2) Skrbnik mora družbo za upravljanje ob sklenitvi pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev obvestiti o osebah, ki so povezane 
z njim, in jo tekoče obveščati o spremembah teh povezav. 

(3) Družba za upravljanje mora skrbnika ob sklenitvi pogodbe o 
opravljanju skrbniških storitev obvestiti o osebah, ki so povezane 
z njo, in ga tekoče obveščati o spremembah teh povezav. 

(4) Družba za upravljanje lahko za račun investicijskega sklada, 
ki ga upravlja, sklepa posle nakupa in prodaje, če so predmet teh 
poslov vrste naložb, ki so v skladu s tem zakonom in pravili 
upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske 
družbe.« 
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°bvestilo 

komisije za narodni skupnosti o 

o SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA 

državni zbor 
^PUBLIKE SLOVENIJE 
. delek za volitve, imenovanja 
ln administrativne zadeve 

°atum: 30.1.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 33 
(na podlagi ugotovitve' na 33. seji Driavnega zbora, dne 29. januarja 2004) 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA NARODNI SKUPNOSTI 

POSLANSKA SKUPINA POSLANCA ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE 
SKUPNOSTI 

PREDSEDNIK 

* 

NOVI ČLAN ROBERTO BATTELLI 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 29.1. 2004 DALJE 

Državni zbor je na podlagi 202. člena poslovnika Državnega zbora ugotovil, 
da g. Robertu Battelliu, zaradi odstopa s funkcije predsednika Komisije za 
narodni skupnosti, z dnem 29.1.2004 preneha funkcija predsednika Komisije 
za narodni skupnosti. 
/Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za 
narodni skupnosti (Uradni list RS, št. 109/2000, 3/2001; Poročevalec št. 
1/2003/ 
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P°s|ovni načrt 

družbe rudnik žirovski vrh, 

0 JAVNEGA pddjetja za zapiranje 

Rudnika urana, d.o.o., za leto 2004 

" ePA 1120 -111 

REPUBLIKE SLOVENIJE RS, št. 36/92 in 28/00), Vlada Republike Slovenije pošilja: 
številka- 
ljubij ' 310-00/2001-13 - poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja 

a' 29.01.2004 za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2004, 

Preneh"3^' dru9e9a odstavka 10. člena Zakona o trajnem ki ga je sprejela na 59. redni seji dne 29.1.2004. 
poS|ed an'u i2koriščanja uranove rude in preprečevanja lc rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list Mirko Bandelj, l.r. 

GENERALNI SEKRETAR 
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POSLOVNI NAČRT DRUŽBE 

RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 

javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 
za leto 2004 

Todraž, november 2003 RŽV d.o.o.: 

Matej Požun 
Direktor 
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l.o.o. UVOD 

Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. za leto 2004 (v nadaljevanju PN 2004) 
načrtuje za leto 2004 izvajanje Noveliranega programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja 
uranove rude in preprečevanje posledic rudaijenja v Rudniku Žirovski vrh, IBE, april 2001, 
Št. proj. UZVT-B103/29 (v nadaljevanju Noveliran program), ki gaje sprejela Vlada Republike 
Slovenije 31.05.2001 pod sklepom št. 310-00/2001-3. 

PN 2004 je izdelan na podlagi določb: 

" 10. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic 
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur.LRS, št. 36/92), v nadaljnjem besedilu ZTPIU 
ter 

~ 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZTPIU (Ur.l. RS, št 28/2000), v nadaljnjem 
besedilu ZTPIU-A. 

Omenjena krovna zakonodaja zahteva izdelavo "Operativnega plana aktivnosti za izvedbo 
Programa v tekočem letu", kar je detajlno opredeljeno v drugem poglavju PN 2004. V času 
Potrebne priprave "operativnega plana aktivnosti za izvedbo programa" v letu 2004 kot Predloga 
PN 2004, v septembru 2003, (ki naj po namenu krovne zakonodaje predstavlja letni dinamični 
•zsek iz krovnega programa) je bil znan takrat razpoložljiv obseg proračunskega financiranja za 
Plansko leto (Ur. list RS št 118/02 z dne 30.12.2002) - proračunska postavka 3541: 1.695.170 
tisoč SIT. Predlog PN 2004 je bil predstavljen na 10. redni seji NS dne 19.09.2003 in sprejet pod 
sklepom št.70. Že ob sprejemu pa se je tako poslovodstvo kot NS zavedalo potrebnih sprememb 
in dopolnitev PN 2004 do konca leta, ki so upoštevana v tem dokumentu (PN 2004, november 
2003). Spremembe dokumenta so naslednje in so nastopile iz naslednjih razlogov: 

• Vlada je pripravila Predlog Proračuna RS 2004, ki je bil objavljen v Poročevalcu Državnega 
zbora št. 83; Rudnik Žirovski vrh je za leto 2004 dobil novo proračunsko postavka 2999 v 
višini 1.849.195 tisoč SIT, kar tudi pomeni, da se črpanje (povečanega obsega) proračunskih 
sredstev ne bo v letu 2004 več izvajalo preko Agencije RS za okolje; 

• Celoten povečan obseg sredstev se nameni izvedbi osnovnih projektov, predvsem na 
projektih trajnega zapiranja jame in sanacije obeh jalovišč; Opisi posameznih aktivnosti 
zapiranja jame in trajne sanacije jalovišč tako upoštevajo dodatne predvidene tako opisno kot 
vrednostno v ustreznih tabelah; 

• V novembru je bil med MF, MOPE ter RŽV podpisan "Protokol v zvezi s koriščenjem 
posojila ED3 za financiranje sanacije Rudnika Žirovski vrh"; v ta namen je v PN 2004 
dodano poglavje »Proračunski viri in kredit EIB« in dodatna spremljajoča tabela, ki 
razmejuje stroške, ki se v skladu s posojilno pogodbo EIB lahko (posredno) krijejo iz te 
kreditne linije; 
V PN 2004 so upoštevane tudi spremembe, ki so posledica dejanske izvedbe projekta v letu 

2003 ( v avgustu smo pri izdelavi PN 2004 operirali z realizacijo v planskih okvirih); 
PN 2004 je dodan delovni koledar ter pregledna karta planiranih del v letu 2004 (ter 

opravljenih v preteklih letih). 

Poleg proračunskih virov financiranja PN 2004 vsebuje tudi planirane prilive in odlive lastne 

realizacije. Poznani okviri poslovanja nam omogočajo celotno planiranje ne samo predvidenih 
stroškov, temveč tudi prihodkov planskega leta. Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, 
Javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za 
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zapiranje rudnika urana, d.o.o., Ur.l. RS, št. 79/2001 (v nadaljevanju Uredba) ter Statut Rudnika 
Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., ki ga je sprejela Vlada RS na 
58. redni seji z dne 17.01.2002 pod št. 310-00/2001-6 (v nadaljevanju Statut) poleg priprave 
»Operativnega plana aktivnosti za izvedbo programa v tekočem letu« namreč zahteva tudi 
izdelavo finančnega načrta, kar je detajlno opredeljeno v četrtem poglavju PN 2004 (viri 
financiranja, predkalkulirane bilance). 

Poleg razpoložljivih proračunskih sredstev pa PN 2004 pri načrtovanju upošteva tudi naslednja 
izhodišča in predpostavke: 

- na osnovi pridobljenega dopolnilnega lokacijskega dovoljenja z dne 8.5.2003 pod št. 350-03- 
77/95 SR/GL za trajno sanacijo jalovišča HMJ Boršt in jamske jalovine Jazbec bo družba v 
skladu z 71. členom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
(ZVISJV) izdelala do konca leta 2003 varnostno poročilo k načrtovani trajni sanaciji 
jalovišča jamske jalovine Jazbec; sočasno je potrebno izdelati dopolnitev rudarskega projekta 
trajne sanacije jalovišča jamske jalovine Jazbec (spremembe prekrivke) in tehnični dokument 
ter varnostno poročilo v začetku leta uskladiti z Upravo RS za jedrsko varnost (URSJV). 

- na osnovi omenjenega dopolnilnega lokacijskega dovoljenja, ki predvideva sanacijo jalovišča 
HMJ Boršt na mestu, bo na osnovi dodatnih raziskav jalovišča Boršt po programu 
strokovnega sveta bo družba do konca leta 2003 pridobila strokovno tehnične rešitve načina 
trajne sanacije jalovišča HMJ Boršt v obliki predloga projektne naloge za izdelavo projekta 
trajne sanacije HMJ Boršt, ki bi na ravni splošno uveljavljenih kakovostnih zahtev in 
predpisov ter priporočil za objekte odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki 
vplivajo na sevalno varnost zagotavljal dolgoročno stabilnost trajne sanacije jalovišča HMJ 
Boršt, 

- do konca leta 2003 dokončati I. fazo mednarodnega javnega razpisa po omejenem postopke 
»Opustitev obratovanja jalovišč hidrometalurške in jamske jalovine s trajnim zavarovanjem 
okolja pred posledicami odlaganja« in tako pridobiti nabor izvajalcev, ki izpolnjuje pogoje za 
priznanje sposobnosti, 

- ministrica, pristojna za regionalni razvoj je s sklepom št. 012-113/2003-1 z dne 23.06.2003 
imenovala komisijo za prenos kompleksa bodoče obrtne cone Todraž na lokalno skupnost v 
sestavi; prenos predvideva, bo komunalno opremljanje gospodarske cone Todraž RŽV 
izvedel z viri sredstev, ki predstavljajo poslovno nepotrebna sredstva premoženja družbe. PN 
2004 tako predpostavlja, da bo komisija do konca leta pripravila program prenosa, družba pa 
izdelala »Investicijski program komunalnega opremljanja gospodarske cone Todraž«, ki bo 
opredelil obseg in dinamiko potrebnih vlaganj komunalnega opremljanja gospodarske cone 
Todraž. 

Osnovni cilji PN 2004 so torej naslednji: 

- v skladu z dinamiko razpisne dokumentacije in ponudbe izbranega zunanjega izvajalca 
Konzorcij Cestno podjetje Ljubljana d.d., Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. glede na 
ponudbeno opcijo fiksnih cen izvedbe del v ponudbenem roku prioritetno glede na obseg 
razpoložljivih sredstev izvajati v letu 2004 predvidene aktivnosti na zapiranju jame za sklope 
1, 2, 3 ter 4. Dela zunanjih izvajalcev na projektu zapiranja jame na drugi strani tudi 
pogojujejo tudi znaten del fiksnih stroškov poslovanja (še dodatni stroški dela za vzdrževanje 
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jame in zagotavljanje pogojev za delov jami zunanjih izvajalcev v lasmi režiji), zato je 
prioriteta zapiranja jame glede na oportunitetno odločitev trajne sanacije jalovišč še bolj 
smiselna, 

" do konca H. kvartala na osnovi dopolnjenega rudarskega projekta trajne sanacije jamske 
jalovine Jazbec in soglasja URSJV v skladu z 76. členom od upravnega organa, pristojnega 
za rudarstvo za omenjeno dokumentacijo pridobiti dovoljenje za izvajanje del, 

" dokončati H. fazo mednarodnega javnega razpisa po omejenem postopke »Opustitev 
obratovanja jalovišč hidrometalurške in jamske jalovine s trajnim zavarovanjem okolja pred 
posledicami odlaganja« za jalovišče jamske jalovine Jazbec do konca drugega kvartala 2004 
in s tem izbiro izvajalca za dela trajne sanacije za jalovišče jamske jalovine Jazbec. 

* do konca leta 2004 na podlagi projektne naloge strokovnega sveta za izdelavo rudarskega 
projekta trajne sanacije HMJ Boršt izdelati projekt, sočasno v skladu z 71. členom ZVISJV 
varnostno poročilo in ga uskladi z URSJV. 

Zaradi različnih razlogov je prišlo do vsebinskih, vrednostnih, predvsem pa časovnih odstopanj 
od Noveliranega programa; kot prvo leto izvajanja programa lahko smatramo leto 2002 (zamik 
enega leta). Odstopanja so bila po vsebini nakazana že z revizijo Krovnega programa (Wismut). 
2 dokumentom »Ocena izvedbe noveliranega programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja 
uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh« (Ocena 
uvedbe), RŽV, april 2002 so bila odstopanja grobo opredeljena. Z realizacijo navedenih ciljev 
PN 2004 bi konec leta lahko po obsegu in dinamiki natančneje opredelili vsa odstopanja. 

Ocenjujemo, da bi bilo konec leta 2004 (s pridobitvijo vseh potrebnih izvedbenih dokumentov 
Predvsem trajne sanacije jalovišč) potrebno pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev 
Noveliranega programa. 

Metodologija planiranja programov in podprogramov je identično metodologiji Noveliranega 
Programa. PN 2004 temelji na vrednostnem in časovnem prikazu ocene izvedbe posameznih 
Podprogramov in aktivnosti v letu 2004 glede na predvidevanja Noveliranega programa. Za 
vrednostni in časovni prikaz izvedbe posameznih podprogramov in aktivnosti se upošteva 
kvartalna doba. Enak metodološki pristop PN 2004 kot Noveliran program omogoča tudi 
kasnejše spremljanje izvajanja plana prek poročil ter tudi enostavno primerjavo izvajanja 
Noveliranega programa. 

Delovni koledarje razviden iz priloge 1. 
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2.0.0. OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA 

Operativni plan načrtuje izvajanje osnovnih izvedbenih projektov: 

- trajno prenehanje pridobivanja uranove rude, 
- trajno prenehanje proizvodnje koncentrata in 
- trajno prenehanje obratovanja jalovišč. 

V skladu z metodologijo izdelave Noveliranega programa so planirani tudi stroški ostalih del, 
to so v pretežni meri fiksni stroški (zagotavljanje pogojev) ter ločeno stroški odškodnin, 
prezaposlovanja ter nabave opreme. 

V operativnem planu so aktivnosti, ki jih bodo izvajali tuji izvajalci posebej označene; dela, ki 
se izvajajo v lastni režiji (pripravljalna dela v jami in demontažna dela) so detajlno planirana 
po grupiranih naravnih vrstah stroškov. Dela, ki se po vsebini posredno financirajo iz sredstev 
kredita EIB so predstavljena posebej v četrtem poglavju. 

V sklopu izvajanja trajnega prenehanja pridobivanja rude se načrtuje prioritetno izvajanje del: 
- izvajanja pripravljalnih del na glavnih transportnih in zračilnih poteh ter demontaža 

opreme v jami v lastni režiji, 
- nadaljevanje izvajanja aktivnosti zapiranja jame sklopov 1, 2, 3 ter 4. 

V sklopu prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata je predviden le stroškovni učinek 
sanacije usada brežine predelovalnega obrata (stranski odvzem) ter prenos del iz leta 2003 
(rašenje še preostalih objektov na platoju predelovalnega obrata). 

V sklopu izvedbe prenehanja obratovanja jalovišč se načrtuje izvedbe izbira zunanjega 
izvajalca na mednarodnem javnem razpisu in začetek del trajne sanacije jalovišča jamske 
jalovine Jazbec. 

Ostala dela načrtujejo izvajanje nadzora nad vplivom rudnika na okolje, izvajanje varnosti pri 
delu in ostala dela pri zagotavljanju pogojev za izvajanje Noveliranega programa in za 
poslovanje podjetja. Obseg načrtovane izvedbe ostalih del je enak ali manjši obsegu ostalih 
del po Noveliranem programu. Vsa odstopanja in posebnosti pa so v nadaljevanju posebej 
opredeljena in obrazložena. 

Rekapitulacija stroškov zapiralnih del je razvidna iz tabele 1. 
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2.1.0 OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 

Pri izvajanje zapiranja obrata za pridobivanja uranove rude velja najprej ugotoviti, da so 
dokončani vsi postopki in izbran zunanji izvajalec za vsa dela zapiranja jame. Zaradi 
prioritete zapiranja jame glede na trajno sanacijo jalovišč (opcija fiksnih cen izvedbe del v 
ponudbenem roku zunanjih izvajalcev, fiksni stroški dela RŽV na zagotavljanju pogojev) in 
omejitev virov financiranja se načrtuje nadaljevanje del iz leta 2003 v največjem možnem 
obsegu: 

- priprava podzemnih objektov za izvajanje del pri zapiranju in demontažna dela (RŽV) 
- trajno zapiranje jamskih objektov, povezav podzemnih objektov s površino in dela za 

zmanjšanje koncentracije urana v jamski vodi (zunanji izvajalci). 

Po posameznih sklopih izvajanja del je potrebno opozoriti, da bodo že v letu 2003 dela na 
sklopu 2 (drenažno vrtanje - izdelava drenažnih vrtin) končana in pomenijo stroški dela 
sklopa 2 v letu 2004 le plačilo (likvidni odliv) zadržanega plačila po pogodbi zaradi 
pogodbenih določil (10% plačila izvedenih del se plača po odpravljenih pomanjkljivostih, 
ugotovljenih na tehničnem pregledu ob zaključku del). Pripravljalna dela se bodo izvajala na 
osnovi rudarskega projekta: »Pripravljalna in sanacijska dela za izvedbo projektov trajnega 
zaprtja jame RUŽV - l.del: pripravljalna dela za zunanje izvajalce«, št. proj. ic 341/03, IRGO 
Consulting. 

Na površini se načrtujejo sanacijska dela prizadetih območij, delno odvoz jamske izkopanine 
iz odlagališč in rušenje manjših objektov na odlagališčih. 

Poleg navedenega se v okviru stroškov zapiranja jame upoštevajo tudi stroški nadzora, ki se 
vodijo posebej na stroškovni postavki 603: 
- investicijski nadzor zunanjih izvajalcev nad izvajanjem del - IRGO d.d. (skladnost 

izvajanja del z razpisno dokumentacijo, kontrola in potrjevanje obračunskih situacij), 
- EU konzultant (skladnost izvajanja del v skladu z noveliranim programom v skladu z 

določili posojilne pogodbe EIB). 

Iz tabele 2 so razvidni stroški prenehanja pridobivanja uranove rude s trajnim zavarovanjem 
okolja pred posledicami pridobivanja - dela v lastni režiji oziroma delno zunanji izvajalci, iz 
tabele 3 pa posebej stroški prenehanja pridobivanja uranove rude s trajnim zavarovanjem 
okolja pred posledicami pridobivanja - zunanjih izvajalcev, izbranih na mednarodnem javnem 
razpisu (neposredna plačila zunanjim izvajalcem). Specifikacija stroškov obrata za 
pridobivanje rude - del v lastni režiji (602, 624, 625, 628) po naravnih vrstah je razvidna iz 
tabele 4. 

Pregledna karta planiranih del v letu 2004 ločeno za RŽV in zunanje izvajalce (na kateri so 
označena že opravljena dela) je razvidna iz priloge 2. 

2.1.1. 601 Izvedba rudarskih projektov za podzemne objekte in strokovni nadzor 
-ZI 

Izdelava tehnične dokumentacije bo obsegala pričetek izdelave rudarskega projekta izvedenih 
^cl, tehnološki projekt vrtanja in črpanja betonske paste za zasipavanje opuščenih in delno 
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zarušenih odkopov v blokih 1 in 2 in izdelava manjše dokumentacije, kot so odmiki od 
projektov ali pa dokumentacija za potrebe sanacije nevarnih del v jami. 

Po končanih delih na posameznih projektih v jami in na površini se bodo opravili tehnični 
pregledi objektov in pridobila uporabna dovoljenja. Za potrebe končne ureditve površine na 
posameznih projektih bodo opravljene radiološke meritve po dekontaminaciji in izdelani 
potrebni elaborati. 

2.1.2. 602 Vzdrževanje in sanacija jamskih objektov za izvedbo zapiralnih del - RŽV 

Planira se redno vzdrževanje podkopa P-ll (v zimskem času) in ostalih cestišč za potrebe 
zapiralnih del, kontrola in vzdrževanje visokonapetostnih kablov in jamskih razdelilnih 
transformatorskih postaj (RTP-530, RTP-H-33), potrebni letni strojni in elektro remonti 
glavnih ventilatoijev in vzdrževanje cevovodov za tehnološko vodo vključno z zajetjema 
Dršak in Zala. 

Glede na stanje zapiralnih del po projektih v jami se planira sanacija podgradnje na najvišjem 
obzoiju 610. Posamezne odseke proge H-2/3 kot glavna izstopna zračna pot z energetskimi 
dovodi za glavne ventilatorje in za napajanje jame s tehnološko vodo bo potrebno sanirati. 
Poleg proge H-2/3 se bodo sanirali tudi pristopi do te proge na obzorju 580. Za zagotavljanje 
glavnega prezračevanja jame bodo po potrebi postavljeni regulatorji pretoka. 

2.1 J. 603 Nadzor izvajanja zapiralnih del v jami (EU+strok.n.) 

Nadziranje del zunanjih izvajalcev po sklenjenih pogodbah za sklop 1, 2, 3 in 4 bo izvajal 
IRGO Consulting, kateri je že izvajal strokovni nadzor v letu 2002 in 2003. Prav tako bo v 
letu 2004 EU konzultant Wismut nadaljeval nadzor za potrebe banke EIB. 

2.1.4. 624 Demontaža rudarske opreme - RŽV 

Planira se demontaža, nakladanje in transport različne rudarske opreme iz jame na površino, 
ki je neuporabna (korozija) in je povezana z odstranitvijo različnih strojnih olj in masti. Po 
odstranitvi nevarnih snovi iz opreme na površini se opremo plamensko razreže, dekontaminira 
in razvrsti v skupine za nadaljnjo uporabo ali trajno odloži v jamo. 

2.1.5. 625 Demontaža RTP in električnih vodov - RŽV 

V letu 2004 se planira demontaža RTP-580 in pričetek demontaže RTP-H-33. Opremo RTP 
se transportira na površino, odstrani olja iz stikalnih naprav, plamensko razreže, 
dekontaminira in opravi radiološke meritve za potrebe razvrščanja glede kontaminiranosti. 

2.1.6. 628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 

Planira se zaključek odvoza jamske jalovine iz odlagališča P-l in P-9 in s tem tudi možnost, 
da se še registrira ruda, ki je bila odložena v času izvajanja odpiralno - raziskovalnih del 
jame. Vsa novo registrirana ruda se bo iz jalovišča Jazbec odpeljala v jamo, kjer se bo trajno 
odložila. 
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2.1.7. 630 Pripravljalna dela - ZI 

Za potrebe dostopa do zajetja tehnološke vode se planira dokončanje del iz leta 2003 na 
ureditvi ceste Budlov mlin - Podgozdnik. Na cesti se ojača zgornji ustroj in odvodnjevanje 
(17.960 tisoč SET) in asfaltiranje dostopne ceste do jalovišča Boršt bo le delno pri 
Bačenskem mlinu (6.140 tisoč SIT). 
Za dostope do merilne postaje pri Polenšku se ojača zgornji ustroj in odvodnjevanje poti 
(17.960 tisoč SIT). 

2.1.8. 620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smernikov - ZI (MOPE) 

V planu je predvideno nadaljevanje del iz leta 2003. Dela bomo nadaljevali na izgradnji 
zračilnih in vodnih pregrad za zapiranje odkopnih blokov in jamskih obzorij. Nadaljevanje 
urejevanja odvodnjavanja v progi H6/2 (izdelava kanala in polaganje drenaže) in priključitev 
kanala na glavni odvodnjevalni sistem v P-10. 

Zapiranje jaškov RS-3, SJ-3 in SZJ-3: zapiralna dela za zapiranje jaškov obsegajo izdelavo 
betonskih plomb pod jaški, zasipavanje jaškov in pristopnih prog z polnilnim betonom 
MB-15; predvidene količine polnilnih betonov v letu 2004 znašajo po oceni 5000m3. 

21.9. 611 Pripravljalna dela v okviru SKLOPA-1 - ZI (MOPE) 

Pripravljalna dela se bodo vršila celo leto. Pripravljalna dela obsegajo: sanacijo dostopov do 
jamskih blokov, sanacijo prog z brizganim betonom in sidri, napeljavo vodov za industrijsko 
vodo, elektrifikacijo delov jame, kjer se bodo izvajala rudarska dela. 

SKLOP 2 (Gradbena pogodba - sklop 2 št 2523-02-100204) 

2.1.10. 621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin - ZI (MOPE) 

Dela bodo v celoti končana v letu 2003. V prvi polovici leta 2004 je predviden tehnični 
Pregled objektov, odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu in obračun 
10% zadržanega plačila. 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 

2.1.11, 629 Stabilizacija odprtih prostorov v blokih - ZI (MOPE) 

V okviru teh del bomo izvedli potrebna dela za utijevanje zarušenih odkopov. Stabilizacijo 
odkopnih prostorov v bloku 1 in bloku 2 bomo dosegli z zapolnjevanjem odkopnih prostorov 
s cementno maso, sestavljeno iz jamske jalovine, cementa in elektrofilterskega pepela. 

Za stabilizacijo odprtih prostorov v blokih 1 in 2 so predvidene naslednje aktivnosti: 

geodetsko določanje lokacije posameznih vrtin v Bloku lin Bloku 2, 
izdelava dostopnih poti in manipulativnih prostorov na mestu vrtanja, 
transport vrtalne opreme na lokacijo vrtanja in postavitev stroja za vrtanje, 
vrtanje vrtin in priprava jamske jalovine in zapolnjevanje jamskih blokov . 
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Vrtine se zapolnjujejo po sistemu najprej periferne nato centralne. Groba ocena prostornin v 
Bloku 1 je 25000m3, 15000 rn3 v bloku 2, skupaj 40000 m3. V letu 2004 predvidevamo 
izvedbo 80% obseg del. Dela za stabilizacijo odprtih prostorov bomo končali predvidoma 
v prvi polovici leta 2005. Začetek del na površini se predvideva v mesecu marcu. 

2.1.12. 671 Sanacija površin območij starih raziskovalnih podkopov - ZI (MOPE) 

Dela bomo nadaljevali iz leta 2003. Dela bodo končana v celoti drugi polovici leta (dela so 
odvisna od vremenskih prilik). Nadaljevanje del je predviden v poznih spomladanskih 
mesecih. Predvidoma potrebno sanirati še pet raziskovalnih podkopov. 

2.1.13. 680 Končna ureditev začasnega odlagališča P-l - ZI (MOPE) 

Nadaljevanje del iz leta 2003. Trajna sanacija je predvidena po končanih zapiralnih delih P-l 
in P-i. Trajana sanacija vključno z rekultivacijo odlagališča P-l se predvideva v drugi polovici 
leta 2004. 

2.1.14. 681 Končna ureditev odlagališča P-9 - ZI (MOPE) 

Večina del bo opravljena v letu 2003. Del odlagališča na površini po katerem je izdelan 
dostop do podkopa P-9 in manipulativni prostor pred P-9 bo saniran po končani sanaciji in 
likvidaciji podkopa P-9. Sanacija podkopa P-9 bo končana prvi polovici leta 2005. 

2.1.15. 612 Pripravljalna dela v okviru SKLOPA-3 - ZI (MOPE) 

Pripravljalna dela se bodo vršila celo leto. Pripravljalna dela obsegajo: sanacijo dostopov do 
jamskih blokov, sanacijo prog z brizganim betonom in sidri, napeljava vodov za industrijsko 
vodo, elektrifikacijo delov jam, kjer se bodo izvajala rudarska dela. 

SKLOP- 4 Gradbena pogodba - sklop 4 št 2523-03-100160 (CPL št201/2003) 

2.1.16. 633 - Zapiranje podkopa P-10 - ZI (MOPE) 

Nadaljevanje del iz leta 2003. Dokončna sanacija podkopa po celotni dolžini se predvideva v 
drugi polovici leta 2004. 

V podkop je potrebno še vgraditi 400 m betonskih cevi fi -1000 mm - izdelava glavnega 
odvodnjevalnega sistema. Jamski prostor se zapolnjuje z polnilnim betonom MB-15, 
predvidena količine vgradnje znaša 1653 m3. 

2.1.17. 636 - Zapiranje podkopa P-l in P-i - ZI (MOPE) 

V okviru del je predvidena sanacija ostenja podkopov, vgradnja drenaž, polni zasip prog z 
inertnim polnilnim betonom MB-15 in sanacija vhodov pred vstopom v podkopa. Sledi trajna 
sanacija in rekultivacija površine pred vstopom v podkop P-l in P-i. 

Dela bodo končana konec leta 2004. 
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2.1.18. 639- Zapiranje podkopa P-ll ZI (MOPE) 

V zadnjem kvartalu se bodo pričela dela na zasipanju povezovalnega jaška med podkopom P- 
11 in podkopom P-10 

2.1.19. 645 - Ventilatorska postaja na P-l - ZI (MOPE) 

V okviru zapiranja podkopa P-l je potrebno demontirati opremo ventilatorske postaje in 
rušenje objekta ventilatorske postaje. 

2.1.20. 643 - Demontaža in rušenje pomožnih objektov na P-9 - ZI (MOPE) 

Predvideva se demontaža in rušenje objektov na P -9. S tem bo mogoče zaključiti dela na 
ureditvi začasnega odlagališča na P-9. 

2.2.0. OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 

Pri izvajanju trajnega prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata v Programu ni večjih 
načrtovanih aktivnosti. Planirani stroški pa se nanašajo na dokončanje del sanacije novih dveh 
podorov brežine kot posledica močnega deževja v mesecu oktobru 2002, ko se je porušilo ca 
300 m3 brežine ter prenos del iz leta 2003 (rušenje še preostalih objektov na platoju 
predelovalnega obrata). 

2.2.1. 702 + 720 Zaključna dela 

Dela obsegajo sanacijo in rušenje naslednjih pomožnih objektov predelovalnega obrata: 
- objekt za izganjanje amoniaka (št. 307), 
- objekt za pripravo natrijevega klorata (308), 
- objekt za skladiščenje natrijevega klorata (309), 
- skladišče uranovega koncentrata (312), 
- objekt za skladiščenje goriv (317), 
- sanacija brežine stranskega odkopa. 

✓ 
Dela so bila planirana v letu 2003, vendar se bodo izvedla v letu 2004, ker kljub prostorski 
zasnovi območja, ki predvideva tu gospodarsko cono dela ni mogoče izvesti na podlagi 
lokacijske informacije, temveč je potrebno pridobiti projekt rušenja ter enotno gradbeno 
dovoljenje, 

2.2.2. 750 Stranski odkop pri predelovalnih obratih - ZI 

Na sanaciji dveh usadov se predvideva zaključek del izvajalca izbranega na osnovi javnega 
razpisa, objavljenega v Ur. listu RS 68/70 v letu 2003. 
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2.3.0. JALOVIŠČA 

Na projektu trajne sanacije jalovišč je kot bistveno potrebno navesti, da je družba pridobila 
dne 8.5.2003 pod št. 350-03-77/95 SR/GL dopolnilno lokacijsko dovoljenje za trajno sanacijo 
jalovišča HMJ Boršt in jamske jalovine Jazbec in tako vse aktivnosti v letu 2004 temeljijo na 
navedenem dovoljenju. 

Generalno lahko dela na projektu trajne sanacije jalovišč delimo v: 

- fizična dela trajne sanacije jalovišča Jazbec, ki se bodo pričela v letu 2004, 
dela na pridobitvi izvedbene dokumentacije trajne sanacije jalovišča HMJ Jazbec. 

Celotni stroški prenehanja obratovanja jalovišč s trajnim zavarovanjem okolja pred 
posledicami pridobivanja so razvidni iz tabele 6. Zaradi transparentnosti so posamezne 
aktivnosti projekta sanacije jalovišč grupirane ločeno za jalovišče HMJ Boršt ter jalovišče 
HMJ Jazbec. 

Jalovišče HM.J Boršt 

Planirane aktivnosti v letu 2004 temeljijo na lokaciji dopolnilnega lokacijskega dovoljenja, ki 
predvideva sanacijo jalovišča HMJ Boršt »in situ«. 

Osnovo aktivnosti v letu 2004 tako predstavljajo rezultati dodatnih raziskav jalovišča Boršt po 
programu strokovnega sveta, ki podajajo celovite strokovno tehnične rešitve načina trajne 
sanacije jalovišča HMJ Boršt v obliki predloga projektne naloge za izdelavo projekta trajne 
sanacije HMJ Boršt. 

Cilj, ki ga želi družba doseči je, do se na podlagi projektne naloge strokovnega sveta za 
izdelavo rudarskega projekta trajne sanacije HMJ Boršt izdelati rudarski projekt za izvedbo, 
sočasno pa v skladu z 71. členom ZVISJV usklajeno varnostno poročilo z URSJV. 

23.1. 801 Raziskave in verifikacija normativov Boršt - Z1 

Stroški predvideni na tej aktivnosti zajemajo: 
- plačilo dela stroškov strokovnega sveta za dela 2002, ki zapade v plačilo 2003, 
- izvajanje in spremljanje meritev ter po potrebi izvedbo dodatnih meritev za izdelavo 

projekta trajne sanacije po programu strokovnega sveta, 
- redna izmera horizontalnih in vertikalnih premikov. 

23.2. 804 Izdelava PGD in pridobitev GD za jalovišče Boršt - ZI 

Predvidevajo se stroški izdelave rudarskega projekta izvedbe del trajne sanacije jalovišča 
HMJ Boršt, ter stroški vse dokumentacije, potrebne za izdelavo varnostnega poročila (projekt 
monitoringa), kakor tudi stroški samega varnostnega poročila. Poleg navedenega so na 
postavki predvideni tudi stroški izdelave projekta dolgoročnega monitoringa na jalovišču 
HMJ Boršt. 
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2J3. 814 Jalovišče Boršt (Ureditev zalednih voda)- ZI (MOPE) 

Na ureditvi vzhodnega in zahodnega potoka se bodo dela predvidoma zaidjučila v letu 2003, 
planira se plačilo 10% zadržanega plačila po odpravi pomanjkljivosti po opravljenem 
tehničnem pregledu v skladu s pogodbenimi določili. 

2.3.4. 821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (EU+strok.n.) - ZI 

Na aktivnosti so planirani parcialni stroški EU konzultanta ter stroški nadzora nad izgradnje 
monitoring sistema. 

2.3.5. 822 Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa - Boršt- ZI 

Na osnovi projekta dolgoročnega sistema monitoringa se predvideva začetek fizične izgradnje 
sistema, ki bo v skladu s predvidenim projektom zagotavljal stalni nadzor nad fizikalno- 
kemičnimi, vremenskimi, geomehaničnimi in radiološkimi parametri, ter ustrezno opozorilno 
ukrepal v primeru pojava anomalij. 

Za potrebe stalnega pridobivanja vremenskih podatkov ( padavine, temperatura, itd.) se 
planira postavitev meteorološke postaje in izgradnja lisimetrov za spremljavo delovanja 
predlagane prekrivke za končno ureditev jalovišča HMJ. Planirajo se tudi eventuelne dodatne 
raziskave z vrtanjem kot posledica zaključkov izvedbe programa hidrogeoloških in 
geotehničnih raziskav v letu 2003. 

Jalovišče jamske jalovine Jazbec 

Osnovo aktivnosti v letu 2004 predstavlja z URSJV usklajeno varnostno poročilo glede trajne 
sanacije jalovišča jamske jalovine Jazbec in izdelana dopolnitev rudarskega projekta trajne 
sanacije glede strukture prekrivke, podane na osnovi ugotovitev izvedbe preizkusnih polj 
prekrivke, izvedene v letu 2003 (»Zaključno poročilo izvajanja strokovnega nadzora na 
poskusnih poljih prekrivkjalovišč Boršt in Jazbec«, ZRMK, Institut, 2003.) 

Na osnovi navedenega in I. faze mednarodnega javnega razpisa po omejenem postopke 
»Opustitev obratovanja jalovišč hidrometalurške in jamske jalovine s trajnim zavarovanjem 
okolja pred posledicami odlaganja« je v letu 2004 tako potrebno izvesti: 
- zbrati vsa potrebna soglasja (mnenje pooblaščenega revizorja za sevalno varnost, finančno 

jamstvo za izvedbo in plačilo stroškov dolgoročnega nadzora....) in pridobiti dovoljenje 
za izvajanje del trajne sanacije jalovišča od upravnega organa, pristojnega za rudarstvo, 

- izbrati zunanjega izvajalca in pričeti dela trajne sanacije jalovišča Jazbec. 

2.3.6. 834 Raziskave in verifikacija norm - Jazbec - ZI 

Na postavki so predvideni stroški potrebnih dodatnih ekspertiz za potrebe varnostnega 
poročila, (stroški dodatne izdelave vodnih bilanc glede na predvideno prekrivko, ...), ter 
stroški revizije projekta trajne sanacije jalovišča. 
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2.3.7. 835 Izdelava PGD in pridobitev GD - Jazbec - ZI 

Aktivnost predvideva: 
- plačilo dopolnitev rudarskega projekta trajne sanacije jalovišča, izdelanega v letu 2003, 

plačilo izdelave varnostnega poročile, izdelanega v letu 2003, 
- stroški izdelave projekta dolgoročnega monitoringa na jalovišču Jazbec. 

i 
2.3.8. 832,838 Jalovišče Jazbec - ZI (MOPE) 

Stroški so v tabeli 6 deljeni v tri postavki: 

- Sklop 4: na osnovi gradbena pogodba - sklop 4 št. 2523-03-100160 (CPL št.201/2003) so 
planirani prevozi jalovine pripeljane iz začasnih jalovišč P -1 in P - 9; potrebno je izvesti 
razgrinjanje in valjanje po plasteh, kakor je predvideno v projektu končne ureditve 
jalovišča Jazbec. 

- 838 - pralna ploščad: planirano je plačilo 10% zadržanega plačila po odpravi napak, 
ugotovljenih na tehničnem pregledu izvedbe pralne ploščadi na jalovišču Jazbec (dela 
izvedbe pralne ploščadi so izvedena v letu 2003), 

- v zadnjem kvartalu se predvideva tudi prva plačila zunanjim izvajalcem iz naslova začetka 
izvajanja trajne sanacije jalovišča Jazbec. 

2.3.9. 836 Nadzor nad izvajanjem del Jazbec (EU+strok.n.)- ZI 

Na aktivnosti so planirani parcialni stroški EU konzultanta za jalovišče Jazbec, stroški 
nadzora nad izvajanjem del zunanjih izvajalcev ter stroški nadzora nad izgradnje monitoring 
sistema. 

2 J.10.837 Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa - Jazbec - ZI 

Na osnovi projekta dolgoročnega sistema monitoringa se predvideva začetek fizične izgradnje 
sistema, ki bo v skladu s predvidenim projektom zagotavljal stalni nadzor nad fizikalno- 
kemičnimi, vremenskimi, geomehaničnimi in radiološkimi parametri, ter ustrezno opozorilno 
ukrepal v primeru pojava anomalij. 

2.4.0. OSTALA DELA 

V Noveliranem programu so kot ostala dela navedena vsa tista dela in aktivnosti, ki so 
potrebna za nemoteno izvajane osnovnih izvedbenih projektov in dela, ki so potrebna za 
nemoteno poslovanje družbe. Teh del ni mogoče planirati v sklopu posameznih osnovnih 
projektov.in obsegajo naslednje aktivnosti: 
- nadzor nad vplivi rudnika na okolje, 
- varstvo pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji, 
- zagotavljanje pogojev 
- fiksne obveznosti 
- plače zaposlenih in druge stroške iz dela 

Celotni stroški ostalih del so prikazani v tabeli 7. 
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2.4.1. Nadzor nad vplivi na okolje 

Planirana dela obsegajo: 
- izvajanja programa nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV s potrebnimi meritvami in 

analizami, izdelava ocene izpostavljenosti prebivalstva 
- izvajanje nadzora tekočih in plinastih izpustov rudnika, odpadnih voda, 
- zagotavljanje obratovanja in vzdrževanje merilnih postaj. 

Neradiološki nadzor potokov Brebovščica in Todraščica ter reke Sore, ki je bil planiran za 
izvedbo v letu 2003 in prestavljen v leto 2004, se prestavi še za eno leto v leto 2005. Vzrok 
prestavitev je zamik izvedbe del na jaloviščih Boršt in Jazbec. 

Stroški nadzora nad vplivi na okolje so razvidni iz tabele 8. 

2.4.2. Varnost pri delu in varovanje zdravja 

Plan varnosti pri delu in varovanja zdravja načrtuje: 
- predpisane in potrebne aktivnosti za zagotavljanje varnega dela, vključno z varstvom pred 

ionizirajočimi sevanji, 
- aktivnosti v zvezi z izvajanjem potrebnih meritev izvajanja trajne ureditve rudniških 

objektov vključno z dekontaminacijo objektov in površin, 
- izvajanje zdravstvenega varstva zaposlenih in nekdaj v RUŽV zaposlenih delavcev, 
- vzdrževanje merilne opreme ter reševalnih aparatov, kalibracijo merilne opreme 
- delovanje jamske reševalne čete. 

Skladno s 6. alineo 2. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja v RUŽV se je v letu 2003 začela izvedba zdravstvenega 
nadzora prve skupine delavcev, ki so delali na delovnih mestih z benificirano delovno dobo. V 
letu 2004 se bo projekt zaključil 

Reševalno četo rudnika določa Zakon o rudarstvu (ZRud) oziroma podzakonski akt Pravilnik o 
tehničnih ukrepih in o varnosti pri podzemeljskih rudarskih delih. V skladu z določili 
zakonodaje je reševalna četa za rudarske družbe, članstvo pa v skladu z 419. členom pravilnika 
prostovoljno. Nagrajevanje aktivnosti reševalne čete (prikazani stroški reševalne čete) ureja 
enoten pravilnik centralne jamske reševalne službe enako za vse slovenske rudnike. 

Stroški varstva pri delu so razvidni iz tabele 9. 

2.4.3. Zagotavljanje pogojev 

V sklopu zagotavljanja pogojev se načrtujeta: 
- vzdrževanje razpoložljivosti objektov, opreme, mehanizacije in infrastrukture, potrebnih 

pri izvajanju Noveliranega programa in 
- obratovanje tehnično tehnoloških sklopov skupnega pomena. 

Plan vzdrževanja infrastrukture 

Načrtovana dela obsegajo redna vzdrževalna dela in obnove ter popravila: 
- zunanjih objektov rudnika z instalacijami in opremo ter spremljajočih površin, 
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- redno vzdrževanje jalovišč, 
- čistilnih naprav sanitarne in jamske vode, 
- kodovnice in toplovodnega sistema, 
- črpališča za pitno in požarno vodo z razvodi, 
- transformatorskih postaj, agregatov, elektro instalacij in naprav ter naprav za zveze in 

organizacijo, 
- elektronskih sklopov in požarnih javljalcev in 
- rudarskih naprav in postrojev, ki se bodo potrebovali za izvajanje del. 

Obratovanje tehnoloških sklopov 

Načrtuje se obratovanje kotlovnice, transformatorskih postaj, laboratorija in čistilnih naprav 
za sanitarno (ČNSV) in jamsko vodo (ČNJV). 

Planirani obseg del ter stroški materiala in meritev v laboratoriju obsegajo: 
- analize trdnih in tekočih vzorcev na uran 
- analize trdnih in tekočih eluatov 
- analize tekočih vzorcev na amonij, prevodnost in pH 
- kompleksne analize voda 

Planirani obseg del ter stroški materiala v čistilnih napravah so predvideni za 
- celoletno 24 umo obratovanje ČNSV, 
- celoletno dvoizmensko obratovanje ČNJV. 

Stroški zagotavljanja pogojev so razvidni iz tabele 10. 

2.4.4. Fiksne obveznosti 

Med fiksne obveznosti so po Noveliranem programu vključene obveznosti, ki nastajajo ne 
glede na dinamiko izvajanja del po Noveliranem programu. Pri tem gre za zagotavljanje 
poslovanja osnovnih splošnih služb družbe, kakor tudi za zakonsko predpisane obveznosti. 

Z izpolnjevanjem fiksnih obveznosti je zagotovljeno nemoteno izvajanje režijskih del in 
aktivnosti tehnično tehnološke priprave in nadzora ter skupnih služb, ki niso neposredno 
odvisni od dinamike obsega izvajanja Noveliranega programa in jih ni mogoče načrtovati v 
sklopu izvajanja posameznih projektov. 

Tako so zagotovljeni pogoji za normalno, s predpisi usklajeno poslovanje vseh potrebnih 
opravil. Promocijska dejavnost je vključena zaradi specifične dejavnosti (10 sevanje, 
ekologija) zaradi katere je potrebno aktivno komuniciranje z zunanjim okoljem. 

Fiksni stroški so razdeljeni na skupne stroške, na skupne storitve ter usposabljanje in 
izobraževanje. Njihova višina in dinamika nista v večji odvisnosti od dinamike izvajanja 
zapiralnih del.. 

Stroški fiksnih obveznosti so razvidni iz tabele 11. 
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15.0. STROŠKI DELA 

Stroških dela obsegajo celotne stroške za plače (vključeni so tudi prispevki delodajalca) in 
druge stroške, ki izhajajo iz dela (prevoz, prehrana, jamski dodatek, itd.) delavcev za 
zagotavljanje pogojev. Načrtovana dela obsegajo: 
- vodenje podjetja in organizacijskih enot, 
- tehnično pripravo in nadzor za skupno dejavnost, 
- opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del, 
- opravljanje finančno računovodskih del, 
- opravljanje komercialnih del in skladiščenje, 
- upravljanje stanovanjskih in počitniških kapacitet. 
Za delo na zagotavljanju pogojev za izvajanje zapiralnih del in za zagotavljanje nemotenega 
poslovanja podjetja je do konca zapiranja, to je do 2005 po Noveliranem programu 
predvideno 36 delavcev (delavci jedra). RŽV je s prenosom nekaterih del na zunanje izvajalce 
zmanjšal število na 30 delavcev. 

Posebej so prikazani stroški za regres in dodatno pokojninsko zavarovanje. Stroški za dodatno 
pokojninsko zavarovanje so vzpostavljeni na osnovi dogovora ekonomsko-socialnega odbora 
na področju energetike med lastniki (MOP), delodajalci ter delojemalci (SDE) z dne 
11.09.2001 na podlagi dogovora posredovanega predloga sklepa ESOE o financiranju 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in sklepa št. 5 NS RŽV. Teh stroškov Novelirani 
program ne vsebuje. 

Stroški za plače delavcev ne obsegajo plač za 14 delavcev, ki bodo izvajali povečan obseg 
del pri pripravljanju jamskih prostorov za intenzivno izvajanje osnovnega projekta prenehanja 
pridobivanja. Stroški za plače so prikazani na enak način neposredno na posameznih projektih 
(602-628). 

Višina plač je izračunana na osnovi izplačanih plač za avgust 2003 z upoštevanim 
povečanjem v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004. 

Stroški dela so razvidni iz tabele 12. 

2.6.0. PREZAPOSLOVANJE 

Noveliran program samo nakazuje, da se kadrovsko socialna problematika rešuje z uporabo 
modelov in dokumentov, ki jih je potrebno opredeliti v ločenem programu. Iz tega razloga je 
bil izdelan Kadrovsko socialni program z reševanjem presežnih delavcev, BSC Kranja, januar 
2002, dopolnjen v januaiju 2003 (v nadaljevanju Kadrovsko socialni program). 

V letu 2004 po Kadrovsko socialnem programu ni presežnih delavcev. Kljub temu se planira 
prezaposlitev delavcev, ki bi si sami želeli zagotoviti dolgoročno zaposlitev pri drugem 
delodajalcu ali z lastno dejavnostjo. Na ta način bi delavcem, ki bi se za prezaposlitev 
zanimali, lahko omogočili dolgoročno zaposlitev, ki bi ustrezala tudi delavcem. Sredstva za 
prezaposlovanje bodo v celoti zagotovljena iz lastnih virov družbe. 
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Predvidena višina stroška za prezaposlitev (prevzem delavca z otvoritvijo novega delovnega 
mesta ali samozaposlitev (premija novemu delodajalcu) znaša 4.500.000,00 SIT (shema je s 
sklepom Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi lahko izvajana do vključno leta 2005). 

2.7.0. ODŠKODNINE 

Odškodnine se planirajo na osnovi predvidenih posegov na površini na zemljiščih tujih 
fizičnih in pravnih oseb. 

Del odškodnin je predviden kot nadomestilo za uporabo zemljišč za potrebe vzorčevanja 
vodotokov oziroma lokacij in dostopov radiološke za merilne postaje. Te odškodnine bodo 
upravičencem nakazane v enkratnem znesku, za obdobje od 2002 do dokončanja del. 

2.8.0. NABAVA OPREME 

Za zagotavljanje pogojev in za izvajanje del na zapiranju bo RŽV v letu 2004 nabavil 
opremo, ki jo bo potreboval in uporabljal do konca zapiranja: 
- pod zamenjavo vozil se predvideva zamenjava osebnega vozila Lantra in terenskega 

vozila Lada Niva (starost obeh preko deset let), 
računalniška oprema se predvideva skladno z planom zamenjave po principu menjave 
posameznega računalnika z dobo prek pet let, 

- program za spremljanje podatkov in obdelavo pomeni zajem, kontrolo in regulacijo 
(racionalizacijo) razvoda toplotne energije, 

- dokončanje začetih del na obnovi ogrevalnega sistema (obnovitev instalacij, menjava 
kotla, priprava za priključitev drugih uporabnikov) 

- daljinsko samodejno pošiljanje podatkov za radonove kratkožive potomce na merilni 
postaji Tavčar ali Gorenja vas, Boršt-meteorološka postaja 

Stroški so razvidni iz tabele 16. 

2.9.0. LASTNA REALIZACIJA 

Kot lastno dejavnost v RŽV imenujemo tiste aktivnosti, ki niso neposredno izvajanje 
zapiralnih del. Največji del predstavlja zagotavljanje energije za MORS. Drugi pomembnejši 
del je gospodaijenje z lastnimi stanovanji, ki pa se bo v letu 2004 po predvidenem prenosu 
oziroma prodaji precej zmanjšal. V zelo majhni meri pa se izvaja nekatere druge storitve za 
zunanje stranke, prodaja materiala, posoja opreme itd. 

Vsi stroški navedenih dejavnosti so pokriti s prihodki teh dejavnosti. Pozitivna razlika pa se 
bo kot prihodek lastne realizacije uporabil za prezaposlovanje delavcev oziroma za izgradnjo 
infrastrukture za industrijsko cono. 

Prihodki lastne realizacije so razvidni iz tabele 17, stroški lastne realizacije pa iz tabele 18. 
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2.9.1. Izgradnja gospodarske cone Todraž 

Obveznost zagotoviti nova delovna mesta je RŽV dolžan v skladu z 2. členom ZTPIU, ki 
pravi, da »po tem zakonu pomeni trajno prenehanje izkoriščanja in raziskovanja uranove 
rude  - programiranje in uvedbo primernih nadomestnih dejavnosti za 
zaposlovanje delavcev...«. 

Gospodarska cona P 8 - Todraž (GC Todraž) je predvidena v Odloku o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja 
vas - Poljane (Ur. list RS št. 67/01 - 4.člen) - Odlok. GC Todraž obsega zemljišča in trenutne 
zgradbe, ki (delno še) služijo RŽV izvajanju svoje poslovne dejavnosti. Obravnavano 
območje zemljišč RŽV v Todražu so zaradi svoje lege in komunalne opremljenosti zanimive 
za uvajanje novih dejavnosti, ki bodo nadomestile rudaijenje. 

S ciljem ohraniti ekonomsko moč lokalnega okolja z ustvarjanjem pogojev za odpiranje novih 
delovnih mest, ki se izgubljajo z zapiranjem rudnika se predvideva, da se nepremičnine 
(zemljišča), ki se nahajajo v bodoči gospodarski coni Todraž brezplačno prenesejo na lokalno 
skupnost. Izgradnja in prenos gospodarske cone Todraž bi pomenil prostorsko obliko razvojne 
rente lokalni skupnosti kot nadomestilo izgubi delovnih mest zaradi zapiranja rudnika. 
Razvojno infrastrukturo je mogoče brezplačno prenesti na lokalno skupnost v skladu z 
določili zakonodaje skladnega regionalnega razvoja. 

Izgradnja gospodarske cone Todraž pomeni prostorsko obliko razvojne rente lokalni 
skupnosti kot nadomestilo izgubi delovnih mest zaradi zapiranja rudnika. 

Z vidika končnega cilja - vzpostavitve novih delovnih mest - se predvideva izvedba 
celotnega projekta izgradnje in oddaje komunalno opremljenih parcel OIC Todraž na način, 
da bi preko: 
- dezinvestiranja poslovno nepotrebnih sredstev RŽV (ostale nepremičnine, kapitalske 

naložbe, opreme RŽV) zagotovili vir sredstev za izvedbo komunalne infrastrukture, 
- izvedbo komunalnega opremljanja GC Todraž z investitorstvom RŽV in lokalne skupnosti 

(plačnik RŽV) 
- ter odprodaja/oddaja komunalno opremljene obrtne cone, z uporabo instrumenta zbiranja 

ponudb z osnovo fiksne subvencionirane cene nepremičnino ponudili investitorju, ki bi ob 
finančnem jamstvu ponudil najugodnejšo novo dejavnost po merljivih kriterijih zbiranja 
ponudb. 

Izgradnja gospodarske cone Todraž temelji torej na naslednjih izhodiščih: 
* pretežen vir financiranja predstavljajo lastna sredstva RŽV iz naslova odprodaje 

premoženja RŽV - poslovno nepotrebnih sredstev (dezinvestiranje), 
- proračunska sredstva so predvidena v minimalnem obsegu za dela, ki jih opredeljuje že 

Noveliran program, 
- lokalna skupnost pridobi potrebna soglasja, dokumentacijo ter gradbena dovoljenja (razen 

dokumentacijo za urejanje ožjega območja cone - RŽV) ter sofinancira lokalne potrebe ob 
izgradnji komunalne infrastrukture za cono (odcepi za potrebe lokalne skupnosti), 

• zemljišča bodoče obrtne cone se brezplačno prenesejo na lokalno skupnost v skladu z 
zakonodajo skladnega regionalnega razvoja. 
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Aktivnosti komunalnega opremljanja v letu 2004 temeljijo na »Investicijskem programu 
komunalnega opremljanja gospodarske cone Todraž«, ki bo izdelan do konca leta 2003 in bo 
celovito opredelil obseg in dinamiko potrebnih vlaganj komunalnega opremljanja 
gospodarske cone Todraž. 

Potrebna sredstva so prikazana na koncu tabele 17. Pridobljena so bila delno z lastno 
dejavnostjo v preteklih letih, delno pa bodo pridobljena s prodajo nepremičnin, predvsem 
stanovanj. Finančne obveznosti so prikazane v tabeli 18 na stroškovnih nosilcih 930 in 931. 
Dokončni program del in financiranja še ni izveden, zato so tudi navedene vrednosti le 
okvirne. Določena je skupna višina razpoložljivih sredstev v letu 2004 in njihovi viri. 

Vsebina bo v celoti določena po uskladitvi programa z občino Gorenja vas poljane in z njenim 
sprejemom plana za leto 2004. Izvedba izgradnje gospodarske cone se bo pričela, ko bosta 
izpolnjena naslednja poslovna pogoja: 

- izdelan program prenosa nepremičnin bodoče GC Todraž na lokalno skupnost in s 
strani Vlade RS podpisana pogodba o prenosu, iz katere je jasno razvidna obveza 
RŽV d.o.o., da bo komunalno opremljanje gospodarske cone Todraž izvedel v skladu 
z obsegom in dinamiko, ki bo opredeljena v investicijskem programu komunalnega 
opremljanja gospodarske cone Todraž z viri sredstev, ki predstavljajo poslovno 
nepotrebna sredstva premoženja družbe, 

- Izdelan in na NS sprejet »Investicijskem programu komunalnega opremljanja 
gospodarske cone Todraž«, iz katerega je jasno razvidno, da stroški komunalnega 
opremljanja, ki se financirajo iz premoženja družbe ne presegajo iztržljive vrednosti 
dezinvestiranja tega premoženja. 

Celotna vsebina predvidene izvedbe vlaganja v infrastrukturo in pokritje investicije je 
prikazano v spodnji tabeli. 

Vrsta investicije/sredstev Vrednost v SIT 

Ureditev industrijske cone Todraž 42.000.000,00 
Financiranje druge infrastrukture 136.000.000,00 
Skupaj investicija 178.000.000,00 

Lastna sredstva preteklih let 122.000.000,00 
Lastna sredstva 2003 30.000.000,00 
Lastna sredstva 2004 26.000.000,00 

178.000.000,00 

2.9.2. Prenos premoženja na lokalno skupnost 

Razvojno infrastrukturo je mogoče brezplačno prenesti na lokalno skupnost v skladu z 
določili zakonodaje skladnega regionalnega razvoja. V skladu s pravili omenjene zakonodaje 
je Ministrica, pristojna za regionalni razvoj s sklepom št. 012-113/2003-1 z dne 23.06.2003 
imenovala komisijo za prenos kompleksa bodoče gospodarske cone Todraž na lokalno 
skupnost. 
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RŽV je že predhodno izvedel parcelacijo Gospodarske cona P 8 - Todraž, kot je predvidena 
v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka 
za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. list RS št. 67/01) na del, katerega je možno 
takoj prenesti na lokalno skupnost (I. faza prenosa), na del, kateri bo v uporabi RŽV do 
dokončanja projekta zapiranja rudnika (H. faza prenosa) oziroma del, ki bo trajno ostal v lasti 
RS za potrebe institucionalnega razvoja. Komisija je v letu 2003 opredelila nepremičnine, ki 
so predmet prenosa (parcele 835, 865/1,433/1,434/1 ter 438/1 v skupni izmeri 44.270 m2 vse 
k o. Dolenja Dobrava) ter pridobila zemljiško-knjižne izpiske ter ostale lastniške listine 
nepremičnin, ki so predmet prenosa. Izdelana je revalorizacija nepremičnin, ki so predmet 
prenosa, pridobljeno je predhodno soglasje lokalne skupnosti oziroma župana k 
nameravanemu prenosu v skladu z 78. členom Zakona o javnih financah ter soglasje pristojne 
regionalne razvojne agencije (BSC Kranj). Glavni predmet prenosa v letu 2004 bo torej 
zemljišče industrijske cone v izmeri ca 44.270 m2. 

Sedanja knjigovodska vrednost nepremični, predvidenih za prenos je bila ocenjena v letu 
2001. Pred prenosom bodo v skladu s predpisi nepremičnine ponovno ocenjene, v poslovnih 
knjigah pa bodo upoštevani knjigovodski podatki. 

STANOVANJA * Inv.št. _2 m Nabavna vred. Odpisana vr. Sedanja vred. 

Sestranska vas 15/13 90011 52,25 9.568.289,60 151.588,60 9.416.701,00 
Sestranska vas 17/20 90037 37,70 6.689.482,80 105.863,50 6.583.619,30 
Sestranska vas 17/16 90034 69,65 11.124.218,90 176.301,80 10.947.917,10 
Sestranska vas 15/11 90010 25,30 2.922.556,20 46.032,10 2.876.524,10 
Poljanska cesta 70 90000 72,82 10.499.222,90 166.762,60 10.332.460,30 
Sestranska vas 15/21 90016 70,75 6.742.604,80 106.707,20 6.635.897,60 
Sestranska vas 17/6 90031 65,35 6.491.868,50 102.724,70 6.389.143,80 
STANOV.SKUPAJ 54.038.243,70 855.980,50 53.182.263,20 

ZEMLJIŠČA 
Lokacija Todraž ** 30.000 107.430.000,00 

[skupaj prenos 160.612.263,20 

* Za stanovanja so upoštevane knjigovodske vrednosti na dan 01. 01.2003. 
** Vrednost zemljišča je izračunana iz povprečne vrednosti zemljišč na lokaciji Todraž.po 

cenitvi z dne 29.05.2001 (str.99). 
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3.0.0. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 

Z dinamiko letnega izvajanja del želimo na kvartalnem nivoju (skladno z metodologijo 
planiranja stroškov) prikazati izvajanje aktivnosti projekta zapiranja rudnika. Ker se fiksni 
stroški poslovanja pojavljajo skozi celotno leto je poleg celote grupiranih aktivnosti smiselno 
prikazati le dinamiko izvajanja osnovnih aktivnosti: 

- obrat za pridobivanje rude, 
- jalovišča. 

Dinamika obrata za proizvodnjo koncentrata ni prikazana grafično, saj se bodo v I. kvartalu 
leta le zaključila dela na sanaciji usada stranske brežine. 

Iz dinamike izvajanja del je mogoče ugotavljati časovno skladnost izvajanja del z aktivnostmi 
predvidenimi z Noveliranim programom. Obseg načrtovanih aktivnosti v letu 2002 in 2003 je 
bil manjši od predvidevanj Noveliranega programa; zamiki nastali v letu 2002 in 2003 
vplivajo na planiranje aktivnosti v letu 2004. Plansko leto tako najprej vsebuje izpadle 
aktivnosti leta preteklih let ter nadaljnje predvidene aktivnosti leta 2004. 

Predvsem iz razlogov izpada proračunskega financiranja leta 2002, kakor tudi vsebinskih, 
vrednostnih (recenzija Wismut), predvsem pa časovnih odstopanj od Noveliranega programa 
(kot prvo leto izvajanja programa lahko smatramo leto 2002 - zamik enega leta) je družba v 
letu 2002 izdelala dokument »Ocena izvedbe noveliranega programa izvedbe trajne opustitve 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudaijenja v Rudniku urana Žirovski 
vrh«, RŽV, april 2002. V dokumentu so bila odstopanja ugotovljena in opredeljena po 
vsebini, dinamiki in eventualni spremembi vrednostnega obsega. Ker je Ocena izvedbe poleg 
navedenega zamika pričetka izvajanja del tudi pokazala, da bo kljub odstopanjem projekt 
lahko realiziran v vrednostnem obsegu, predvidenim z Noveliranim programom, je zato 
smiselno: 

- stroškovno kontrolo izvajati glede na planirane aktivnosti po Noveliranem programu (pri 
čemer bo prišlo zaradi manjših vsebinskih in vrednostnih odstopanj do drugačnega 
vrednostnega obsega posamezne aktivnosti, kar pa generalno ne bo spremenilo celotnih 
predvidenih stroškov), 

- kontrolo dinamike izvajanja del glede na predvideno dinamiko po Oceni izvedbe. 

Odstopanja tekočega leta se bodo sicer ugotavljala z letnim poslovnim poročilom. 

Dinamika izvajanja del PN 2004 sledi predvidevanjem ocene izvedbe. 

Dinamika izvajanja del je razvidna iz prilog 1 in 2. 
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4.0.0. FINANČNI NAČRT 

Uredba ter Statut družbe v svojih določilih opredeljujeta zahtevo po izdelavi finančnega načrta, 
ki ga obravnavata nadzorni svet družbe in ustanovitelj. 

Finančni načrt je izdelan iz treh segmentov: 
- navedbe virov financiranja, 
- pokritje stroškov z viri sredstev, 
- predkalkuliranih bilanc. 

4.1.0. VIRI FINANCIRANJA 

Vir financiranja za kritje stroškov izvajanja programa trajnega program prenehanja izkoriščanja 
uranove rude ter preprečevanje posledic rudarjenja predstavljajo v veliki večini sredstva 
Proračuna RŠ ter v manjši meri sredstva iz naslova lastne realizacije družbe. 

Proračunska sredstva MOP se predvidevajo za kritje vseh z noveliranim programom 
predvidenih stroškov grupiranih aktivnosti: 
- obrat za pridobivanje rude, 
- obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
- jalovišča, 
- ostali stroški (zagotavljanje pogojev), 
- odškodnine, 
- nabava opreme. 

Lastni viri sredstev so namenjeni za kritje: 
- stroškov kadrovsko-socialnega programa, razen stroškov odpravnin ob upokojitvah, 
- stroškov, ki izhajajo iz izvajanja lastne dejavnosti na trgu in ne bodo pokriti iz sredstev 

republiškega proračuna, 
- stroškov izgradnje gospodarske cone Todraž iz naslova odprodaje poslovno nepotrebnih 

sredstev - premoženja družbe. 

4.1.1. Proračunski viri in kredit EIB 

Kot glavni vir financiranja bodo za RŽV predstavljala sredstva Proračuna RS. 

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
15032501 Nadzor in kontrola sevanj 
2999 Rudnik Žirovski vrh 

410 subvencije 1.849.195.000,00 tolaijev 

Na osnovi Poročevalca DZ št. 83 z dne 10.10.2003 je predvidena višina proračunskih sredstev 
za izvedbo planiranih aktivnosti v obsegu 1.849.195.000,00 tolaijev . 

Plačilo zunanjim izvajalcem, izbranim na mednarodnem javnem razpisu, ki bodo opravljali 
dela zapiranje obrata za pridobivanje rude ter trajno sanacijo jalovišč se izvaja neposredno iz 
navedene proračunske postavke. Razmejitev alokacije proračunskih sredstev na neposredna 
plačila zunanjim izvajalcem in direktna plačila družbi je razvidna iz tabele 19. 
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V Uradnem listu RS št. 58/02 z dne 04.07.2002 je bil objavljen »Zakon o najetju kredita pri 
Evropski investicijski banki v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije 
rudnika urana Žirovski vrh« (ZNKRZV), ki je stopil v veljavo 29. maja 2003 z ratifikacijo 
pogodbe v Državnem zboru RS. 

Ne glede na dejstvo, da je zunanji vir pokrivanja stroškov poslovanja družbe RŽV, d.o.o. ter 
zunanjim izvajalcem, ki izvajajo zapiralna dela Proračun RS, se sredstva EIB po namenu 
alocirajo za neposredno izvajanje osnovnih projektov obrata za pridobivanje rude, 
predelovalnega obrata in trajne sanacije jalovišč, medtem ko izvirni prihodki proračuna 
krijejo ostale stroške ter DDV: 

a.) Kredit EIB 
Sredstva kredita EEB bodo posredno preko proračunske postavke 2999 namenjena 
pokrivanju neto stroškov tujih izvajalcev, izbranih na javnih razpisih, ki bodo opravljali 
dela na konkretnih področjih: 
- obrat za pridobivanje rude, 

- obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
- jalovišča, 

b.) Drugi prihodki Proračuna RS 
Izvirni prihodki Proračuna RS bodo posredno preko proračunske postavke 2999 
zagotavljalo sredstva za kritje: 
- ostali stroški, 
- stroškov odškodnin, 
- stroškov nabave opreme, 
-DDV 

V novembru 2003 je bil s strani Ministrstva za finance, Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo in Rudnikom Žirovski vrh podpisan »Protokol o dejavnostih v zvezi s koriščenjem 
posojila EIB za financiranje ekološke sanacije Rudnika Žirovski vrh«. V skladu z določili 
protokola je RŽV dolžan MF obveščati o planiranih in izvedenih aktivnostih, ki se vsebinsko 
pokrivajo s kreditnimi viri EIB. 

S kreditnimi viri EIB se posredno financira izvajanje osnovnih projektov, zmanjšano za DDV. 
Poleg neto stroškov (brez DDV) zunanjih izvajalcev, ki so izbrani na mednarodnem javnem 
razpisu se torej posredno iz vira sredstev kredita EIB planira tudi pokrivanje neto stroškov del 
v lastni režiji in neto stroškov del ostalih zunanjih izvajalcev na podprojektih obrata za 
pridobivanje rude in trajne sanacije jalovišč. 

Črpanje kreditnih sredstev EEB je razvidno iz tabele 22(kumulativno po glavnih projektih) oz. 
tabel 23 - 25 (razčlenjeno po posameznih aktivnostih glavnih projektov ter z navedbo nosilca 
izvajanja) 

4.1.2. Lastni viri 

Lastni viri izhajajo iz lastne realizacije na trgu, najemnin, danih dolgoročnih kreditov iz 
naslova odprodaje stanovanj, ter v minimalnem obsegu odprodaje premoženja družbe 
(dezinvestiranje - nepremičnine, premičnine; finančne naložbe) ter ostalih virov 
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neproračunskega izvora. Zaradi preglednosti in izključitve stroška amortizacije so lastni viri v 
tabelah prikazani v obliki denarnega toka. 
Pozitivna razlika prejemkov nad izdatki lastne dejavnosti na trgu (storitve drugim, najemnine, 
dividende...) predstavljajo vir za pokrivanje stroškov kadrovsko-socialnega programa. 

Prilivi in odlivi lastne realizacije so razvidni iz tabel 17 in 18. 

4.1.3. Program dezinvestiranja 

Premoženje družbe, ki bo v letu 2004 namenjeno prodaji predstavlja: 
- osnovna sredstva v obliki nepremičnin 
- osnovna sredstva v obliki premičnin 
Pri prodaji premoženja bo družba smiselno upoštevala določbe Uredbe o postopku prodaje in 
drugih oblik razpolaganja z državnim premoženjem (Ur.list RS 47/01 in letne dopolnitve). 
Komisija za prodajo premoženja družbe, imenovana s strani direktorja, bo vodila postopke 
prodaje po pravilih postopkih in metodah omenjene uredbe. 

1. Prodaja nepremičnin 

Nepremičnine, namenjene odprodaji predstavljajo stanovanja, ki jih družba oddaja v začasni 
najem. Ocenjene vrednosti, evidentirane v poslovnih knjigah izhajajo iz Cenitvenega poročila 
nepremičnin v lasti RŽV na dan 31.05.2001, ki gaje izdelal sodni izvedenec in cenilec Janez 
Fajfar. Cenitev je bila narejena za potrebe preoblikovanja družbe ob njenih statusnih 
spremembah. Pred izvedbo prodaje bodo stanovanja ponovno ocenjena. Nova ocenjena 
vrednost bo začetna cena na javni prodaji. 

V letu 2004 bodo prodaji namenjena stanovanja, katerih stanovalci imajo neomejeno 
stanovanjsko pravico po stanovanjskem zakonu in v letu 2003 ni bila realizirana. Verjetnost 
prodaje je zelo majhna, prav tako je cena zaradi omejitev stanovanjske pravice bistveno nižja 
od ostalih stanovanj. 

Poleg omenjenih stanovanj je za prodajo predvidenih še nekaj stanovanj, ki so začasno oddana 
v najem. Predvidena je prodaja 3 takih stanovanj. Realizacija prodaje je odvisna od potrebe po 
sredstvih za izgradnjo industrijske cone in druge infrastrukture. V primeru bolj intenzivnih 
aktivnosti pri izgradnji industrijske cone v letu 2004, kot je navedeno v PN 2004, bo podan 
dodatni predlog za prodajo dodatnega premoženja, v primeru manjših potreb pa bo prodaja 
manjša. Vrednost stanovanj ni navedena, ker bo znana po ocenitvi pred začetkom postopka 
prodaje. Za realizacijo poslovnega načrta bo potrebno doseči 22 mio SIT, kar je navedeno v 
tabeli 17. 

Seznam nepremičnin, namenjenih za prodajo v naslednjem obdobju: 

Naslov Kraj Št.st 
Podlubnik 161 Skofja loka 29/7 
Frankovo naselje 165 Škofja loka 6/2 
.Sestranska vas 17 Gorenja vas 22/3 
.Sestranska vas 17 Gorenja vas 3/P 
.Sestranska vas 14 Gorenja vas 25/M 
.Sestranska vas 16 Gorenja vas 23/3 
.Sestranska vas 15 Gorenja vas 15/2 
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2. Prodaja premičnin 

Premičnine namenjene prodaji v letu 2004 v naravi predstavljajo rudarsko opremo, ki je družba 
za svoje potrebe ne bo več rabila. Navedene vrednosti so ocenjene s strani tehničnih delavcev 
družbe. Pred prodajo bo opremo, ki ima večjo vrednost kot 500.000,00 SIT, ocenil pooblaščeni 
cenilec opreme in strojev. Edini verjetni kupec rudarske opreme je lahko izvajalec zapiralnih 
del na RŽV, saj drugje v Sloveniji taka oprema ni v uporabi. Izvajalcu del na RŽV bo oprema 
prodana neposredno, če jo bo potreboval. 

Seznam premičnin, namenjenih za prodajo v naslednjem obdobju: 

- jamski kamion GHH 2.000.000,00 SIT 
- jamski nakladalec ARA TORO 2.000.000,00 SIT 

4.2.0. POKRITJE STROŠKOV Z VIRI SREDSTEV 

V letu 2004 bodo nastopale naslednje vrste 
- stroški izvajanja osnovnih projektov 
- ostali stroški 
- stroški odškodnin in nabave opreme 
- stroški prezaposlovanja 
- stroški lastne dejavnosti 
- stroški izgradnje gospodarske cone 
- stroški druge infrastrukture 

stroškov: 
- vir proračun RS, 
- vir proračun RS, 
- vir proračun RS, 
- lastna sredstva, 
- lastna sredstva, 
- lastna sredstva, 
- lastna sredstva. 

Z realizacijo planiranih aktivnosti bo tako v letu 2004 potrebno pokriti stroške v skupni višini 
2.070.795 tisoč SIT. Sredstva za pokrivanje stroškov se bodo zagotavljala iz: 
- proračuna RS, » 
- lastne realizacije. 

Družba bo v letu 2004 razpolagala z 2.070.795 tisoč SIT sredstev za pokrivanje poslovanja. 

Specifikacija stroškov ter viri financiranja so razvidni iz tabel 20 in 21. 

4.3.0. PREDKALKULIRANE BILANCE 

Planiran poslovni rezultat je predstavljen v izkazu uspeha v skladu z SRS. Planiran poslovni 
rezultat je negativen, v obsegu 336.112 tisoč SIT. Vir izgube predstavljajo: 

- brezplačni prenos premoženja na lokalno skupnost, 
- stroški industrijske cone in druge infrastrukture, za katere so bili prihodki večinoma 

ustvaijeni v preteklih letih, 
- amortizacija. 

Brezplačen prenos premoženja bo izveden na osnovi ustreznih sklepov lastnika. Izguba iz tega 
dela bo v višini neodpisane sedanje vrednosti. Obračunana amortizacija se kot strošek iz 
proračunskih sredstev ne pokriva, zato se za celotni znesek poveča izguba. Vsi stroški 
zapiranja so v celoti pokriti iz proračuna, druge dejavnosti pa imajo pozitivni rezultat. Zaradi 
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nastale tekoče izgube in izgube preteklih let poslovanje družbe ne bo moteno, saj bo likvidnost 
tekoče zagotovljena. 

Izkaz uspeha zaradi specifičnega poslovanja družbe nima večje izrazne vrednosti; izvajanje 
aktivnosti zapiranje rudnika pomeni v računovodskem smislu likvidiranje sredstev družbe, kar 
se bo skozi poslovne odhodke iz poslovanja odražalo v naslednjih obdobjih kot izguba. 

Nastala izguba bo vidna tudi v bilanci stanja. Ko bodo izvedeni vsi zemljiškoknjižni postopki 
prenosa premoženja na lokalno skupnost bo možno s soglasjem lastnika izgubo pokriti v breme 
kapitala. 

Pri planiranju bilanc je potrebno upoštevali, da se kritje stroškov tujih izvajalcev, izbranih na 
, mednarodnem razpisu pokriva neposredno iz predvidene proračunske postavke. Ti plasmaji 

proračunske postavke, namenjene zapiranju RŽV se v družbi vodijo samo evidenčno za potrebe 
celotnega pregleda stroškov izvajanja projekta, spremljanja realizacije izvedenih del in 
izdelave poročil v skladu z določili Zakona in Uredbe. 

februar 2004 51 poročevalec, št. 10 



5.0.0. ZAKLJUČEK 

Poslovni načrt družbe RŽV, d.o.o. za leto 2004 je dokument, s katerim družba: 

- predloži ustanovitelju in organom upravljanja operativni plan aktivnosti za izvedbo 
programa v tekočem letu v skladu z ZTPIU ter ZTPIU-A ter finančni načrt v skladu z 
zahtevami Statuta ter Uredbe, 

- po normativno predpisani verifikaciji PN 2004 pridobi izvedbeni dokument za izvajanje 
aktivnosti zapiranja rudnika v letu 2004, 

- z verificiranim PN 2004 osnovo za sklepanje pogodbe med MOP in RŽV, d.o.o. glede 
zagotovitve proračunskih virov financiranja projekta zapiranja rudnika v letu 2004. 

Cilji katere želimo doseči v letu 2004 so podani v uvodu: • 

- prioritetno glede na obseg razpoložljivih sredstev izvajati v letu 2004 predvidene aktivnosti 
na zapiranju jame za sklope 1, 2, 3 ter 4. 

- na osnovi dopolnjenega rudarskega projekta trajne sanacije jamske jalovine Jazbec in 
soglasja URSJV v skladu z 76. členom od upravnega organa, pristojnega za rudarstvo za 
omenjeno dokumentacijo čimprej pridobiti dovoljenje za izvajanje del, 

- na mednarodnem razpisu čimprej izbrati izvajalca za dela trajne sanacije za jalovišče 
jamske jalovine Jazbec in začeti dela trajne sanacije jalovišča, 

- na podlagi projektne naloge strokovnega sveta za izdelavo rudarskega projekta trajne 
sanacije HMJ Boršt izdelati projekt, sočasno varnostno poročilo in ga uskladiti z URSJV. 

PN 2004 je izdelan na nivoju predloga: planiranje vsebuje dejansko realizacijo v letu 2003 ter 
že podpisane pogodbe v letu 2003 za leto 2004. Gotovo pa lahko pričakujemo tudi poslovne 
dogodke, ki jih danes ne moremo predvideti, lahko pa bistveno vplivajo na realizacijo PN 2004. 

V PN 2004 so večkrat omenjena vsebinska, vrednostna, predvsem pa časovna odstopanja od 
Noveliranega programa (tako kot prvo leto izvajanja programa lahko smatramo leto 2002 - 
zamik enega leta). Na odstopanja je opozorila že revizija Wismut-a, grobo opredeljena pa so 
bila z dokumentom »Ocena izvedbe noveliranega programa izvedbe trajne opustitve 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudaijenja v Rudniku urana Žirovski vrh«, 
RŽV, april 2002. Nenazadnje se bo samo zaradi zamika izvajanja projekta projekt dokončal 
izven predvidene dobe zapiranja po Krovnem programu (zakonsko predvidena doba zapiranja 
2001 -2005). 

S pridobitvijo vseh potrebnih izvedbenih dokumentov predvsem trajne sanacije jalovišč lahko 
konec leta na ravni zahtev dokumentacije za investicijski program po obsegu in dinamiki 
natančno opredelimo odstopanja od Noveliranega programa. RŽV tako ocenjuje, da bi bilo 
potrebno konec leta 2004 pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev Noveliranega programa, 
ga izdelati v obliki investicijskega programa in ga posredovati Vladi RS v potrditev. 
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Priloga 1 

DELOVNI KOLEDAR ZA 2004 

C DELOVNI DAN 

NEDELJA IN PRAZNIK 

PROSTI DAN 

DOPUST 

RUDARSKI PRAZNIK 
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IAbela 1 
Rekapitulacija stroškov zapiralnih del 
^      (v 000 SIT) 

ŠIFRA naziv 
I. 

ČETRT. 
IL 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
TEHNIČNE AKTIVNOSTI 223.285 370.083 350.745 484.753 1.428.865 
OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 57.695 55.035 41.835 47.711 mm 
OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 14.000 17.000 5.000 0 36.000 
JALOVIŠČA 30.000 29.000 34.000 17.500 110.500 
OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE - Z! - MOPE kredit 97.590 232.746 245.910 304.735 880.980 
JALOVIŠČA - Z) - MOPE kredit 24.000 36.302 24.000 114.807 199.109 
SKUPAJ 106.920 112.570 103.380 106.460 429.330 
OSTALA DELA 95.520 101.570 89.080 90.160 376.330 
PREZAPOSLOVANJE 0 0 0 9.000 9.000 
ODŠKODNINE 2.500 2.500 2.500 2500 10.000 

  NABAVA OPREME 8.900 8.500 11.800 4.800 34.000 
Skupaj 330.205 482.653 454.125 591.213 1.858.195 

lABELA 2 
stroški prenehanja pridobivanja uranove rude s trajnim zavarovanjem okolja 
PRED posledicami pridobivanja 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT) 
SKUPAJ 

2004 
<■ DOKUMENTACIJA 3.000 4.000 4.000 4.000 15.000 

-601__ lzvBdb.oxl.proj.za podzemne objekte - Zl - RZV 3.000 4.000 4.000 4.000 15.000 
».PRIPRAVLJALNA DELA V JAMI 28.220 32.310 29.320 29.890 119.740 

_602_ Vzdriin sanac.jam.obj.za izvedbo zap.de) - RŽV 28.220 32.310 29.320 29.890 119.740 

603 
III. TRAJNO ZAPIR. PODZEM.OBJ. 26.475 18.725 8.515 13.821 67.536 
Nadzor nad izvajanjem del (strokovni + EU) 4.500 8.000 4.500 8.000 25.000 

, 624 Demontaža rudarske opreme • RŽV 1.275 1.565 1.375 1.385 5.600 
. 625 Demonlaža RTP in električnih vodov • RŽV 1.345 1.435 1.245 1.395 5.420 
-_628__ Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 1.395 1.585 1.395 1.395 5.770 

630 Pripravljalna dela ■ Zi - RŽV 17.960 6.140 0 1.646 25.746 
SKUPAJ PRENEHANJE PRIDOBIVANJA RUDE 57.695 55.035 41.835 47.711 202.276 
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TABELA 3 ZUNANJI IZVAJALCI ■ MOPE kredit 
STROŠKI PRENEHANJA PRIDOBIVANJA URANOVE RUDE S TRAJNIM ZAVAROVANJEM OKOUA 
PRED POSLEDICAMI PRIDOBIVANJA 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
SKLOPI-SKUPAJ 4.412 17.645 30.879 35.291 88.2Z7 

611 Pripravljalna del SKLOP 1 1.041 4.166 7.290 8.332 20.829 

620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smer. 3.371 13.479 23.589 26.959 67.398 

SKLOP 2-SKUPAJ 0 11.560 0 0 11.560 

621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin 0 11.560 0 0 11.560 

SKLOP 3-SKUPAJ 77.231 98.207 112.286 89.287 376.990 

612 Pripravljalna del SKLOP 3 7.500 3.799 0 3.798 15.097 

623 Sanacija potopljenih odkopov 0 0 0 0 0 

629 Stabilizacija odprtih prostorov v blokih 13.630 67.702 85.580 58.763 225.674 

631 Zapiranje zračilnega jaška ZJ-8 0 0 0 0 0 

632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 0 0 0 0 0 

634 Zapiranje jaška ZJ-6/2a 4.500 0 0 0 4.500 

635 Zapiranje podkopa P.V. in jaška Zaje II 20.544 0 0 0 20.544 

671 Sanacija površin obm.starih razisk.podkopov 4.351 0 0 0 4.351 

680 Končna ureditev začasnega odlagališča P-1 13.000 13.000 13.000 13.000 52.000 

681 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 13.706 13.706 13.706 13.706 54.824 

SKLOP 4-SKUPAJ 15.947 105.334 102.745 180.176 404.203 

624 Rušenje objektov na P-9 4.978 3.983 0 QQC 9.956 

633 Zapiranje podkopa P-10 10.969 18.281 18.281 18.281 65.812 

636 Zapiranje podkopa P-1 in P-i 0 77.494 77.494 136.001 290.990 

639 Zapiranje podkopa P-11 0 0 0 23.505 23.505 

645 Ventilatorska postaja P-1 0 5.576 6.970 1.394 13.940 

SKUPAJ VSI SKLOPI 97.590 232.748 245.910 304.735 880.980 
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Iabela 4 
STROŠKI obrata za pridobivanje rude 

(v ooo srn 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
602 STROŠKI VZDRŽEVALNIH IN SANACIJSKIH Da V LASTNI REŽUI 

Pesek (0-4) m3 450 350 1.400 700 700 3.150 
Pesek (0-30) m3 200 200 200 200 200 800 
Cement t 240 960 1.920 1.440 1.440 5.760 
Aditiv kg 11.250 1.120 1.200 1.120 1.060 4.500 
Nafta I 18.000 720 720 720 720 2JS80 
Les (rezan in okrogel) m3 15 0 300 150 0 450 
Sol za posipanje cestišč t 20 300 0 0 300 600 
Ostali in nepredvideni material PEHD cevi, ventili itd. / 350 250 200 100 900 
B. energija kwh 2 mio 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 
Vzdrževanje opreme za zagotavljanje pogojev 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 
Skupaj material In storitve 14.500 16.490 15.030 15.020 61.040 
Stroški deta (11) 13.200 13.200 13.200 13.200 52.800 
Regres (11) 0 2.100 0 0 2.100 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 520 520 530 530 2.100 
Odpravnina ob upokojitvi (3) 0 0 560 1.140 1.700 
Skupaj stroški dela 13.720 15.820 14.290 14.870 58.700 
SKUPAJ material in stroški dela - 602 28.220 32.310 29.320 29.890 119.740 

62« DEMONTAŽA RUDARSKE OPREME • RŽV 
Nafta, tek.plini, el.energija, itd. 0 100 100 100 300 
Skupaj material 0 100 100 100 300 
Stroški dela (1) 1.230 1.230 1.230 1.240 4.930 
Regres (1) 0 190 0 0 190 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 45 45 45 45 180 
Skupaj stroški <Ma 1.Z75 1.485 1.275 1.285 5.300 
SKUPAJ material in stroški dala • 624 1.275 1.565 1.375 1.385 5.600 

625 DEMONTAŽA RTP IN ELEKTRIČNIH VODOV - RŽV 
Nafta, tek.plini za razrez, el.energija, itd. 100 .0 0 150 250 
Skupaj material 100 0 0 150 250 
Stroški dela (1) 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 
Regres (1) 0 190 0 0 190 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 45 45 45 45 180 
Skupaj stroški deia 1.245 1.435 1.245 1.245 5.170 
SKUPAJ material In stroški dela - 625 1.345 1.435 1.245 1.395 5.420 

, 828 TRAJNO OOLAGANJE ŽE ODKOPANE RUOE » 
Nafta, el.energija, itd. 150 150 150 150 600 
Skupaj material 150 150 150 150 600 
Stroški deia (i) 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 
Regres (1) 0 190 0 0 190 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 45 45 45 45 180 
Skupaj stroški dala 1.245 1.435 1.245 1.245 5.170 

1.395 1.585 1.395 1.395 5.770 
L. SKUPAJ 602,624,625,628 32.235 36.895 33.335 34.065 136.530 
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TABELA 5 
STROŠKI PRENEHANJA PROIZVODNJE URANOVEGA KONCENTRATA 
S TRAJNIM ZAVAROVANJEM OKOLJA PRED POSLEDICAMI PROIZVODNJE 

(v 000 SITI 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
IIL 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
II.SANACUA OBJEKTOV 14.000 17.000 5.000 0 38.00(1 

702 Zaključna dela 0 0 0 0 0 
742 Plato predel.obrata in even t. dod. rušenja 0 5.000 5.000 0 10.000 
750 Stranski odkop pri predelovalnih obratih 14.000 12.000 0 0 26.000 

SKUPAJ PRENEHANJE PROIZVODNJE URANOVEGA KONCENTRATA 14.000 17.000 5.000 0 36.000 

TABELA 6 
STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA JALOVIŠČ S TRAJNIM ZAVAROVANJEM 
OKOLJA PRED POSLEDICAMI PRIDOBIVANJA 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
HL 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
1. JALOVIŠČE HMJ BORŠT 12.000 25.685 24.000 13.500 75.185 

801 Raziskave in veril. norm. 10.000 8.000 10.000 4.500 31500 
804 Izdelava PGO in pridobivanje GD za jalovišče Borit 0 0 6.000 7.000 13.000 
814 Jalovišče Borit -ZI-MOPE-kredit (Ureditev zalednih voda) 0 9.685 0 0 9.685 
814 Jalovišče Borit -ZI-MOPE-kradlt 0 0 0 0 0 
821 Nadzor nad Izvajanjem del Borit (strok. EU in geod.) 0 3.000 2.000 0 5.000 
822 Izgradnja dolg. monitoringa -Borit 2.000 5.000 6.000 2.000 15.000 

IL JALOVIŠČE JAZBEC 42.000 39.617 34.000 118.807 234.424 
834 Raziskave in verif. norm. 10.000 5.000 5.000 0 20.000 

835 Izdelava PGD in pridobivanje GO za jaloviiče Jazbec 8.000 7.000 0 0 15.000 
832 JaJovišče Jazbec (SKLOP 4) -Zl -MOPE kredit 24.000 24.000 24.000 23.786 95.786 
838 Pripravljalna dela (SKLOP 4 - Pralna ploščad)-ZI MOPE kredit 0 2.617 0 0 2.617 
832 Jalovišče Jazbec (končna ureditev) -Zl -MOPE kredit 0 0 0 91.021 91.021 
836 Nadzor nad izvajanjem del Jazbec (strok. EU in geod.) 0 1.000 2.000 2.000 5.000 
837 Izgrachja dolg. monitoringa - Jazbec 0 0 3.000 ' aooo 5.000 

SKUPAJ PRENEHANJE OBRATOVANJA JALOVIŠČ 54.000 65.302 58.000 132.307 309.609 
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IABELA 7 
STROŠKI ostalih del 

(vooosrr) 

šifra NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
IIL 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
2.4.1 NADZOR NAD VPLIVI NA OKOUE 8.300 9.400 9.800 7.400 34.900 
2.4.2 VARSTVO PRI DELU 6.250 4.850 3.550 3.650 18.300 
2.4.3 ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 19.450 23.500 18.300 16.580 77.830 
2.4.4 FIKSNE OBVEZNOSTI 13.900 12.700 11.650 12.250 50.500 
2.4.5 PLAČE 47.620 51.120 45.780 50.280 194.800 
... SKUPAJ OSTALA DELA 95.520 101.570 89.080 90.160 376.330 

IABELA 8 
stroški nadzora nad vplivi na okolje 

šifra NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
110 Osnovni material za vzdrževanje merilnih postaj 100 200 100 200 600 
m Elektriina energija za obrat. MP 50 50 50 50 200 

J2T 
J21__ 
JŽT 

123 

Skupaj material 150 250 150 250 800 
Ocena vpliva 10 sevanja na okolje 5.000 7.000 5.000 5.000 22.000 
Nadzor tekočih in plinastih izpustov (emis. monitoring) 1.000 500 500 500 2J00 
Meritve radija v kompozitih tekočih izpustov 600 600 600 600 2.400 
Meritve radioaktivnosti v tekočih Izpustih 1.000 500 500 500 2.500 

124 Honorarji za vzdrževanje na merilnih postajah 300 300 300 300 1.200 
125 Stroški merilnih postaj in vzdrževanje merilne opreme 250 250 250 250 1.000 
126 Neradtološki nadzor vodotokov 0 0 2.500 0 2.500 

Skupaj storitve 8.150 9.150 9.650 7.150 34.100 
SKUPAJ NADZOR NAD VPUVI NA OKOUE 8.300 9.400 9.800 7.400 34.900 

IABELA 9 
STROŠKI varstva pri delu 

||fra_ 
140 

NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
Osebna zaščitna sredstva 400 400 400 400 1.600 

141 Material za izvajanje meritev 100 100 100 100 400 
142 Material za prvo pomoč in reševalne vaje 100 100 100 100 400 

_M3_ Rezervni deli za reševalne aparate BG-174 150 0 0 150 300 
Skupaj 750 600 600 750 2.700 

J 50 Redni, izredni in specialni zdravstveni pregledi 2.300 600 400 700 4.000 
_151_ 

152 
Osebna dozimetrija, vzdrževanje in kontrola inst. 250 250 250 250 1.000 
Vzdrževanje aparatov za požarno varstvo 0 100 0 0 100 

153 Reševalne vaje 1.300 1.300 1.300 1.300 5.200 

J55_ 
Vzdrževanje reševalnih aparatov 0 0 150 300 
Spremljava zdravstvenega stanja delavcev po ZTPIU 1.500 2.000 1.000 500 5.000 
Skupaj 5.500 4.250 2.950 2.900 15.600 

d SKUPAJ VARSTVO PRI DELU 6.250 4.850 3.550 3.650 18.300 
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TABELA 10 
STROŠKI ZAGOTAVLJANJA POGOJEV 

(v ooo srn 

ŠIFRA NAZIV 
I. 

ČETRT. 
IL 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 

VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE r 

201 Material 800 800 800 800 3.200 

202 Gorivo za avtomobile 600 600 600 600 2.400 

Skupaj material 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600 

210 Vzdrževanje objektov 3.450 8.800 6.200 980 19.430 

211 Vzdrževanje kotlovnice in toplovoda 500 2.000 500 500 1500 

212 Vzdrževanje delovnih oblek (pranje) 600 600 600 600 2.400 

213 Popravila naprav (vzdrževanje opreme) 2.250 2.750 2.750 2.750 10500 

214 Vzdrževanje in pluženje cest 800 300 0 1.500 2.600 

215 Registracija vozil 250 250 250 250 1.000 

Skupaj storitve 7.850 14.700 10.300 6.580 39.430 

Skupaj vzdrževanje Infrastruktur« 9.250 16.100 11.700 7.980 45.030 

OBRATOVANJE TEHNOLOŠKIH SKLOPOV 
230 Električna energija 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 

231 Toplotna energija 4.000 800 0 2.000 6.800 

232 Voda 500 500 500 500 2.000 

233 Material za laboratorij 400 400 400 400 1.600 

234 Material za čistilno napravo 400 400 400 400 1.600 

Skupaj material 6.800 3.600 2.800 4.800 18.000 

250 Kemijske in radioioike analize 1000 1000 1000 1000 4.000 

256 Storitve namesto dela lastnih delavcev 
-Varovanje 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 

- Či$£en)e 400 800 800 800 2.800 

Skupaj storitvi 3.400 3.800 3.800 1800 14.800 

Skupaj obratovanje tehnoloških sklopov 10.200 7.400 6.800 8.600 32.800 

SKUPAJ ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 19.450 23.500 18.300 16.580 77.830 
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Iabela 11 
stroški fiksnih obveznosti 
^   (v 000 SIT) 

Šifra NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
1». 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 

300 
oMJPNI ilHOSKI 
- pisarniški material 600 600 600 700 Z500 

301 • PTT stroški 700 700 800 800 3.000 
302 • plačilni promet, bančni stroški, takse 100 100 100 100 400 
303 - literatura, časopisi (IAEA, Uranar (2x) 150 150 400 400 1.100 
304 • (frievnice, kilometrine, nočnine 500 500 500 500 2.000 
J05 - reprezentanca in promocija 700 700 700 700 2.800 

Skupaj skupni stroški 2.750 2.750 3.100 3.200 11.800 
SKUPNE STORITVE 

330 - pogodbe o delu - nadzorni svet 800 400 800 800 2.800 
331 • avtorski honorarji (prevodi, cenitve) 250 250 250 250 1.000 

 332 - zavarovanje 800 800 800 800 3.200 
333 - prispevek za članstvo v GZ, članarine 250 150 150 150 700 
335 - odvetniške storitve 750 750 750 750 3.000 
336 • revizija računovod.izkazov in notr.kontrda 0 1300 0 0 1.300 
337 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 7.500 5.500 5.500 5.500 24.000 

Skupaj stroški skupnih storitev 10.350 9.150 8.250 L250 36.000 
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

300 - šolnine 200 200 0 200 600 
361 -jezikovni tečaji 100 100 100 400 700 
J62 - usposabljanje iz varstva pri delu 200 200 0 0 400 
364 - usposabljanje za izvajanje del 300 300 200 200 1.000 

Skupaj usposab.in izobraževanje 800 800 300 800 2.700 
SKUPAJ FIKSNE OBVEZNOSTI | 13.900 1Z700 11.650 12350 50.500 

Iabela 12 
stroški dela 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
PUČE ZA ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 

100 Direktor 1 4.150 4.150 4.200 4.200 16.700 
101 Vodje organizacijskih enot 4 12.600 10.600 10.700 10.700 44.600 

,102 Delavci za za zagotavljanje pogojev 23 27.800 27.800 27.800 27.800 111.200 
420 Delo - laboratorij 1 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600 

Regres 29 0 5.500 0 0 5.500 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 1.670 1.670 1.680 1.680 6.700 
Odpravnine po zakonu 2 0 0 0 4.500 4.500 
Skupaj plače za zagotavljanje pogojev  47.620 51.120 45.780 50,280 194.800 
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TABELA 14 
PREZAPOSLOVANJE 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
Iti. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

200« _ 
400 Storitve 0 0 0 0 0 

401 Premije 0 0 0 9.000 9.000 

SKUPAJ PREZAPOSLOVANJE 0 0 0 9.000 9.000 

TABELA 15 
ODŠKODNINE 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 

440 Odškodnine 2.500 2.500 2.500 £500 10.000 

TABELA 16 
OPREMA 

   (v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
10. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 

500 Ročno orodje, insturmenti in druga oprema 1.200 1.000 700 800 3.700 

502 Računalniška oprema 1.000 2.000 1.000 1.000 5.000 

Registrator delovnega časa 0 0 0 1.500 1.500 

Osebno vozilo 0 3.000 0 0 3.000 

Merilniki porabe vode 0 0 0 1.500 1.500 

504 Programi za spremljanje podatkov in tehnično obdelavo 3.000 0 2.800 0 5.800 

508 Terensko vozilo 0 0 4.000 0 4.000 

Menjava opreme toplotne podpostaje 321/1 0 0 1.800 0 1.800 

Regulacija prezračevanja v kotlovnici 0 1.000 0 0 1.000 

Cisterne in oprema za kotlovnico 2.500 0 1.500 0 4.000 

Oprema čajne kuhinje 700 0 0 0 700 

Oprema za vzdrževanje zunanjih površin 500 1.500 0 0 2.000 

SKUPAJ OPREMA 8.900 8.500 11.800 4.800 34.000 
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UlELA_J7 
PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE 

(v 000 sm 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
IL 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 

~352~ 
Ur 

■ toplotna energija in druge storitve MORS 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 
• najemnine za zemljišča 400 0 0 0 400 
-stanarine 3.000 2000 2000 2.000 9.000 

^954__ 
jjŠT 
JS6 

^prilivi od pnod.stanovanj- Kredit 500 500 450 450 1.900 
1 počitniška dejavnost 900 700 1.200 700 3J00 
•dividende 0 2.000 0 0 2.000 

967 ■obresti 600 600 600 600 2.400 
. ^ ■material 100 100 100 100 400 
. 959 - dezinvestiranje - oprema 0 4.000 0 0 4.000 
. 960 ■ dezinvestiranje - nepremičnine 0 22.000 0 0 22.000 

" lastna sredstva preteklih let 152.000 0 0 0 152.000 
SKUPAJ PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE 163.500 37.900 10.350 9.850 221.600 

IAJLEla 18 
troski ustne realizacije 

(v 000 SIT) 

šifra NAZIV 
L 

ČETRT. 
IL 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
901 ■ toplotna energija in dnjqe storitve MORS 8.000 4.000 1.500 8.500 22.000 
902 •izplačilo po KP 0 0 1.900 1.900 3.800 

, 903 - stroški počitniških kapacitet 500 £000 500 500 3.500 
Jj06 
_907__ 

^urejanje lastništva 100 100 100 100 400 
• stroški stanovanj 500 500 500 500 £000 

910 • str.stan.in odšk. sklada 0 0 0 500 500 

912 
- dotacije društvom in ustanovam 200 200 300 300 1.000 
Izolacija sindikatu 800 800 700 700 3.000 
• stroški prodaje 100 100 100 100 400 

930 • industrijska cona 0 10.000 0 22.000 32.000 
__931 • druga intrastruktura 0 14.000 60.000 70.000 144.000 

SKUPAJ STROŠKI LASTNE REALIZACIJE 10.200 31.700 65.600 105.100 212.600 

PRORAČUNSKI VIRI 
(v 000 SIT) 

NAZIV 
i. 

ČETRT. 

II. 

ČETRT. 

III. 

ČETRT. 

IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 

2004 
•proračun RS-ZI-MOPE kredit 121.590 269.048 269.910 419.542 1.080.089 
•proračun RS -RŽV 208.615 213.605 184.215 162.671 769.106 
skupaj proračunski viri 330.205 482.653 454.125 582.213 1.849.195 
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TABELA 20 
SPECIFIKACIJA STROŠKOV 

(v 000 SITI 

NAZIV 
L 

ČETRT. 
B. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004  
Stroški zapiranja - ZI - MOPE kredit 121.590 269.048 269.910 419.542 1,080.089 
Stroški zapiranja - RŽV 208.615 213.605 184.215 162.671 769.106 
Stroški prezaposlovanja 0 0 0 9.000 9.000 

Stroški lastne realizacije 10.200 31.700 65.600 105.100 212.600 
SKUPAJ STROŠKI 340.405 514.353 519.725 696.313 2.070.7» 

TABELA 21 
VIRI FINANCIRANJA 

  (v 000 SIT) 

NAZIV 
1. 

ČETRT. 
IL 

ČETRT. 
111. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
Proračun RS 330.205 482.653 454.125 582.213 1.849.195 
Lastna realizacija 163.500 37.900 10.350 9.850 221.600 
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 493.705 520.553 464.475 592.063 2.070.795 
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IZKAZ poslovnega izida 

Plan 2004 
I. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 67.700 

- storitev na domačem trgu 41.700 
- od dezinvestiranja 26.000 

2. PRIHODKI IZ PRORAČUNA - 2999 769.106 

3. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 836.806 

v.— STROSKJ BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 839.178 
Zapiranje - projekti 
- obrat za pridob.riide 127.936 
- obrat za prbizv.urah.kori. 36.000 
- jaiovišča 110.500 
- nadzor nad vplivi na okolje 34.900 
- varstvo pri delu 18.300 
- zagotavljanje pogojev 77.830 
■ fiksne obveznosti 50.500 
- stroški lastne realizacije 212.000 
- brezplačni prenos premoženja na občino 6VP 160.612 
■ odškodnine 10.000 
- oprema 0 

5. STROSKI DELA 278.140 
ftače za zagotavljanje pogojev 194.800 
Plače za delo na projektih 74.340 
Prezaposlovanje 9.000 

b. AMORTIZACIJA IN PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI PRI 
NEOPRED.DOLGOROC.SREDSTVIH IN OPREDMET.OSNOV.SRED. 60.000 

T. DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 2.000 

(i. DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZ OBRESTI 2.400 

9. 

iiT~ 

iT 

"ĆISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA •336.112 

IZREDNI PRIHODKI 0 

IZRĆDNI ODHODKI 0 
_ 
12. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 0 

ttsn POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -336.112 
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BILANCA STANJA 

A. Stalna sredstva 958.655 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 3.000 

1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 0 

2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 

3. Dolgoročne premoženjske pravice 3.000 
4. Dobro ime 0 

5. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva u 

II. Opredmetena osnovna sredstva 951.370 

1. Zemljišča in zgradbe 871.370 

a) Zemljišča 234.570 

b) Zgradbe 636.800 

2. Proizvajalne naprave in stroji 80.000 

3. Druge naprave in stroji 0 

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 

5. Osnovna čreda 0 

6. Večletni nasadi 0 

7.Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 0 

III. Dolgoročne finančne naložbe 4.285 
1. Deleži v podjetjih v skupini 0 

2. Dokjor.finanč.terj.do podj.v skup.razen do pridruženih podjetij 0 

3. Deleži v pridruženih podjetij 0 
4. Dolgoročne finančne terjatve do pridruženih podjetij 0 

5. Drugi dolgoročni deleži 4.285 
6. Druge dolgoročne finančne terjatve 0 

7. Lastni deleži 0 

B. Gibljiva sredstva 234.000 

1. Zaloge 25.000 

1. Material 25.000 
2. Nedokončana proizvodnja 0 
3. Proizvodi in trgovsko blago 0 

4. Predujmi za zaloge 0 
II. Poslovne terjatve 96,000 

a) Dolgoročne poslovne terjatve iaooo 

b) Kratkoročne poslovne terjatve 80.000 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 10.000 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do druqih 70.000 
III. Kratkoročne finančne naložbe 100.000 
4. Druge kratkoročne fin. naložbe 100.000 

IV. Dobroimetie pri bankah, čeki in gotovina 13.000 

C. Aktivne časovne razmejitve 0 

SKUPAJ SREDSTVA 1.192.655 
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 51.126 
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apiS 1.040231 
 1- Vpoklicani kapital - osnovni kapital 1.420.431 
— J'- Kapitalske rezerve 0 
 . III. Rezerve iz dobička 0 
— V. Prenesena čista izguba •55.452 
 VII. Čista izguba poslovnega leta -336.112 
■ J/l. Pravrednotnvalni popravki kapitala 11.364 
fa' Rezervacije 0 
 .1- Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 
 2. Rezervacije za davčne obveznosti 0 
 .3. Druge rezervacija 0 
SiSnaične in poslovne obveznosti 152.424 
—a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 126 
  b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 152.298 
 _?• Kratkoročne poslovne nhvez rin dohavrteljnv 122.298 
:— .4- Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 30.000 
-iCMjvne časovne razmejitve 0 

^UPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.192.655 
t^JBILANČNE OBVEZNOSTI 51.126 
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TABELA 22 
ČRPANJE KREDITA EIB 

REKAPITULACIJA STROŠKOV IZVEDBE DEL ZA 
POTREBE MF ZA KORIŠČ.KREDITA PRI EIB 

Bruto z 
DDV DDV 

Nato brat 
DDV 

1. OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 1.083.256 168.153 915.104 
2. OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 36.000 6.000 30.000 
3. JALOVIŠČA 309.609 51.602 258.008 

SKUPAJ 1.428.865 225.754 1.203.111 

TABELA 23 
ČRPANJE KREDITA EIB: OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 

OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 
Bruto i 

DDV ODV 
Netobraz 

ODV 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - NEPOSREDNO FINANCIRANJE MOPE 880.980 146.830 734.150 
SKLOP 1-SKUPAJ 88.227 14.705 73.523 

611 Pripravljalna del SKLOP 1 20.829 3.472 17.358 
620 Zaprtje odkopmh polj, pristopnih ramp in smer. 67.396 11.233 56.165 

SKLOP 2 - SKUPAJ 11.560 1.927 9.633 
621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin 11.560 1.927 9.633 

SKLOP 3 • SKUPAJ 378.990 62.832 314.158 
612 Pripravljalna del SKLOP 3 15.097 2.516 12.581 
623 Sanacija potopljenih odkopov 0 0 0 
629 Stabilizacija odprtih prostorov v blokih 225.674 37.612 188.062 
631 Zapiranje zračilnega jaška Z J-8 0 0 0 
632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 0 0 0 
634 Zapiranje jaška ZJ-6/2a 4.500 750 3.750 
635 Zapiranje podkopa P.V. in jaška Zaje II 20.544 3.424 17.120 
671 Sanacija površin obm.slarih razisk.podkopov 4.351 725 3.626 
680 Končna ureditev začasnega odlagališča P-1 52.000 8.667 43.333 
681 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 54.824 9.137 45.687 

SKLOP 4-SKUPAJ 404.203 67.367 336.836 
624 Rušenje objektov na P-9 9.956 1.659 8.297 
633 Zapiranje podkopa P-10 65.812 10.969 54.843 
636 Zapiranje podkopa P-1 in P-i 290.990 48.498 242.492 
639 Zapiranje podkopa P-11 23.505 3.918 19.588 
645 Vendlatorska postaja P-t 13.940 2.323 11.617 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - FINANCIRANJE PREKO RŽV 40.748 6.791 33.955 
601 lzvedb.rud.proj.za podzemne objekte - Zl - RŽV 15.000 2.500 12.500 
630 Pripravljalna dela - Zl - RŽV 25.746 4.291 21.455 

IZVAJANJE DEL: RŽV V LASTNI REZIJI 161.530 14.532 146.998 
602 Vzdrž.in sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del - RŽV • material in storitve 61.040 10.173 50.867 
602 Vzdrž.in sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del - RŽV - plače 58.700 0 58.700 
603 Nadzor nad Izvajanjem del (strokovni + EU) - storitve 25.000 4.167 20.833 
624 Demontaža rudarske opreme - RŽV • material in storitve 300 50 250 
624 Demontaža rudarske opreme - RŽV • plače 5.300 0 5.300 
625 Demontaža RTP In električnih vodov - RŽV - material in storitve 250 42 208 
625 Oemontaža RTP in električnih vodov • RŽV - plače 5.170 0 5.170 
628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV • material in storitve 600 100 500 
628 Trajno odlaganje te odkopane rude - RŽV - plače 5.170 0 5.170 

SKUPAJ 1.083.256 168.153 915.104 
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Letn 0 poročilo 

državne revizijske komisije za 

Revizijo postopkov oddaje javnih 

RAROČIL ZA LETO 2003 

'EPA 1121 - III 

Publika Slovenija 
Do-fVna revizijska komisija za revizijo 

°Pkov oddaje javnih naročil 

Jatum: 30.01.2004 v'lka: 212/2004 

narr!*^ Z 32'in 33, členom Zakona o reviziji postopkov javnega 
90/qo "i3 (V nadalievanju: ZRPJN, Uradni list RS št..: 78/99, 110/02 in 2/04) ter 9. člena Poslovnika Državne 

revizijske komisije (Uradni list RS št.: 55/00), Državna revizijska 
komisija v prilogi pošilja poročilo o delu Državne revizijske 
komisije za leto 2003. 

Priložen je tiskan izvod poročila, ki zajema podatke navedenih 
členov ZRPJN, ne vključuje pa zbirko odločb Državne 
revizijske komisije, ki so bile izdane v letu 2002 in 2003. 

mag. Marija BUKOVEC MAROVT, l.r. 
predsednica Državne revizijske komisije 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
y državna revizijska komisija £A REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH 

NAROČIL 

LETNO POROČILO 

ZA LETO 2003 

Dri, 
sprSj6|a rev'zljska komisija je na drugi občni seji v letu 2004 
P°stoD! Sk'ep' da se na podlagi 32. in 33. člena Zakona o reviziji 
02) ,e^K°v javnega naročanja (Ur. I. RS, št. 78/99, 90/99 in 110/ 
št.s5/ • ^lena Poslovnika Državne revizijske komisije (Ur.l. RS, 
*a |eto 2(X)^reim6 le,no Poročil° 0 de,u Državne revizijske komisije 

^evR°Cil0 vset)uie P°l09 zahtevanih podatkov o vloženih komisi 
lh Za revizijo In podatkov o delu Državne revizijske 

laroia-6, V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega 
ia. tudi predlog ukrepov za odpravo nepravilnosti, ki jih 

ugotavlja Državna revizijska komisija, ter predloge za izboljšanje 
stanja na področju javnega naročanja. 

Z letnim poročilom za leto 2003 se poleg Državnega zbora 
Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije seznani tudi 
zainteresirano strokovno javnost. 

Ljubljana, 20.01.2004 

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

mag. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav. 
Namestnik predsednice Državne revizijske komisije 

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

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

Tomaž Vesel, univ.dipl.prav. 
Član Državne revizijske komisije 
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uvod 
\j 11 
p0s,nem Poročilu o delu Državne revizijske komisije za revizijo 
revi?" V "-"^daje javnih naročil (v nadaljevanju: Državne 
^čin h korn's'ie) za 'et0 2003 je predstavljena organizacija in 
o j .đela Državne revizijske komisije, poleg tega pa tudi podatki 
revj?

U ^r*avne revizijske komisije ter vloženih zahtevkih za 
nar J

0, poročilu so dodane priloge z namenom pomagati 
OdinA;? m 'n Ponudnikom ter zainteresirani javnosti pri njihovih ■°«vah v letu 2004. 

se^
darn° se dejstva, da je področje javnih naročil področje, ki 

nekaj i' FiePut,liki Sloveniji začelo hitreje razvijati šele v zadnjih 
°blik'.etltl in da odločitve Državne revizijske komisije nedvomno 
o jJ*Wi prakso naročnikov in ponudnikov pri uporabi Zakona 
ZjN.J naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: 
'69a D|u?^.zavedaniu' da s svojimi odločitvami vplivamo na razvoj naroč

Podr°čia in na oblikovanje enotne prakse v postopkih javnega 
sporn h

n)a',0 Poročilo (s prilogami) prikazuje tudi način reševanja 
Primeri^P^3^' kar na' služi kot vodi'° za ravnanie v podobnih 

viožen
P

h
0roći!o za let0 2003 vsebuje P°le9 zahtevanih podatkov o 

kiw . zahtevkih za revizijo in podatkov o delu Državne revizijske 
naročl|e' v sklaclu z Zakonom o reviziji postopkov javnega 
ZRp a"Ja (Ur. I. RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: 
jihUq 

tucli predloge ukrepov za odpravo določenih kršitev, ki 
stanja 

3Vl'a državna revizijska komisija, ter predloge za izboljšanje na področju javnega naročanja. 

ariaijlf6 poročilo je četrto po vrsti, zato je v njem predstavljena 
(iz |e(

a rea'izacije predlogov ukrepov Državne revizijske komisije 
d°|0£g69a Poročila za leto 2000, 2001 in 2002) za odpravo 
analiz krSi,ev- ki se ponavljajo v praksi, prav tako pa tudi 
p°tr6b

a nekaterih drugih pomembnejših ugotovitev, ki jim je 
n0. Po našem mnenju, posvetiti posebno pozornost. 

revizij ^ de'u Postavljamo organizacijo in način dela Državne 
Poro£:i 6 komisiie- V drugem, tretjem in četrtem delu vsebuje to 
Predlo°VSe 2ah'evane podatke iz 33. členaZRPJN, s priloženimi 
Pfedla UkreP°v za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, za katere 
ustre2 

a^° Vladi Republike Slovenije, da jih prouči in pripravi 
0 spremembe predpisov. 

P0Sr0
dvalieVaniu le,ne9a poročila pa predstavljamo aktivnosti in 

revizij./1'8 ^r^avne revizijske komisije ter predloge Državne 
iaroča * komisi'e za 'zboljšanje stanja na področju javnega 

je |^|ju? P°ročilo Državne revizijske komisije izpolni svoj namen, 
P°nudnkiu®a pomena njegova odmevnost pri naročnikih in 
de|0v ' .lh kot 'udi v širši javnosti. Predlagamo, da tako matično 
'o Poroč i '0 kot Državni zbor Republike Slovenije: obravnavata 
^aročn k° 'n9'ede na svoje ugotovitve sprejmeta ustrezne sklepe, 
k Poro* ,°m in Ponudnikom pa želimo, da jim bo poročilo in priloge 

u v pomoč pri njihovih vsakodnevnih odločitvah. 

0RGANIZACIJA IN NAČIN DELA 

°rgan k' rev'z''ska komisija je samostojen in neodvisen državni 
Postori,' Za9°,avlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah °v oddaje javnih naročil'. 

Mrvj oh —————— 
Vse?) ^,avek 4. člena ZRPJN določa: »Pravno varstvo ponudnikov v 
"9o<Jw °Pn'ah Postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja poseben, 
p0s,'7 ln samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo 
t""nisija°

V odclaie javnih naročil (skrajšano: Državna revizijska 

Poseben organ za pravno varstvo v postopkih oddaje javnih 
naročil je bil ustanovljen že z ZJN (Ur.l. RS, št. 24/97) in sicer 
komisija, pristojna za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. S 
sprejemom ZRPJN in s tem določitvijo statusa in pristojnosti 
Državne revizijske komisije pa so bili zagotovljeni tudi formalni 
pogoji za vzpostavitev neodvisnega in samostojnega položaja 
tega organa. Državna revizijska komisija ima predsednika in štiri 
člane, ki jih je imenoval Državni zbor Republike Slovenije na 
predlog Vlade Republike Slovenije. Sedanjo sestavo Državne 
revizijske komisije je Državni zbor imenoval dne 22.12.1999 z 
Odlokom o imenovanju predsednika in članov Državne revizijske 
komisije (Ur.l. RS, št. 108/99) in dne 24.5.2001 z Odlokom o 
razrešitvi in imenovanju člana Državne revizijske komisije (Ur.l. 
RS, št. 43/01). Neodvisnost Državni revizijski komisiji zagotavlja 
ZRPJN, ki med ostalim določa, da se sredstva za delo te komisije 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije, na predlog Državne 
revizijske komisije. O porabi teh sredstev odloča komisija sama. 

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

1.1. POSTOPEK PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO 
KOMISIJO 

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

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

Predsednik Državne revizijske komisije določi za odločanje o 
posameznem zahtevku za revizijo3 senat oziroma posameznega 
člana, odvisno od zahtevnosti primera, pri čemer upošteva 
vrednost predmeta javnega naročila, obsežnost dokumentacije 
in druge okoliščine, ki so pomembne za presojo zahtevnosti 
posameznega primera, in določila ZRPJN. Posamezni član 
Državne revizijske komisije odloča o zahtevku za revizijo, če v 
skladu s poslovnikom ni potrebno imenovati senata, če je Državna 
revizijska komisija o podobni zadevi že izdala odločitev ali če 
zaradi okoliščin ni mogoče imenovati senata. Na podlagi šestega 

2 13. člen Poslovnika Državne revizijske komisije določa: -Državna 
revizijska komisija z drugimi akti ureja vprašanja, za katera tako Joloča 
ta poslovnik in druga vprašanja, ki se nanašajo zlasti na notranjo 
organizacijo, na pravice in obveznosti zaposlenih, na njihovo razmerje, 
napredovanje, Izobraževanje, nagrajevanje in disciplinsko odgovornost 
ter na notranjo pisarniško poslovanje.« 

5 17. člen Poslovnika Državne revizijske komisije določa: »Predsednik 
Državne revizijske komisije dodeljuje zahtevke za revizijo poročevalcu 
oziroma posameznemu članu. Ob dodelitvi zahtevka za revizijo 
poročevalcu, predsednik Državne revizijske komisije imenuje predsednika 
in člane senata. Praviloma predsednik Državne revizijske komisije 
dodeljuje zadeve upoštevaje abecedni vrstni red začetnic priimkov članov 
Državne revizijske komisije po vrstnem redu prejema in ob upoštevanju 
zaporedja dodeljenih zahtevkov vsem članom Državne revizijske komisije, 
razen v primeru, da gre za odločanje o podobnem zahtevku za revizijo, 
o katerem je določen član Državne revizijske komisije že odločal ali v 
primeru, da ima določen član Državne revizijske komisije posebna 
strokovna znanja, ki so pomembna za odločanje o zahtevku za revizijo. «. 

fel>rUar2004 73 poročevalec, št. 10 



odstavka 16. člena Poslovnika Državne revizijske komisije pa 
lahko posamezen član predlaga imenovanje senata, če meni, da 
bi glede na zahtevnost zahtevka za revizijo moral odločati senat. 
Najmanj trije člani Državne revizijske komisije pa lahko vedno 
zahtevajo, da se za odločanje o posameznem revizijskem 
zahtevku imenuje senat. 

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

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

I.2. NAČIN ODLOČANJA DRŽAVNE REVIZIJSKE 
KOMISIJE 

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

Ni sporno, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo poleg zatrjevanih 
kršitev navesti tudi dejstva in dokaze, s katerimi se te kršitve 
dokazujejo. Državna revizijska komisija pa lahko pri odločanju o 
posameznem revizijskem zahtevku zahteva od strank tudi 
dodatna pojasnila. Pravila pravdnega postopka, ki se v revizijskem 
postopku smiselno uporabljajo na podlagi petega odstavka 3. 
člena ZRPJN, določajo (7. člen Zakona o pravdnem postopku, 
Ur.l. RS, št. 26/99, 96/02; v nadaljevanju: ZPP), da morajo stranke 
navesti vsa dejstva, na katera se opirajo njihovi zahtevki, in 
predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Sodišče 
sme ugotoviti dejstva, ki jih stranke niso navajale, in izvajati dokaze, 
ki jih stranke niso predlagale, če izhaja iz obravnave in 
dokazovanja, da imajo stranke namen razpolagati z zahtevki, s 
katerimi ne morejo razpolagati. Pri tem pa svoje odločbe ne sme 
opreti na dejstva, glede katerih strankam ni bila dana možnost, 
da se o njih izjavijo. To pomeni, da je v pravdnem postopku 
uveljavljeno razpravno načelo. V drugem odstavku 21. člena 
ZRPJN pa je določeno, da lahko Državna revizijska komisija 
pred svojo odločitvijo zahteva dodatna pojasnila od naročnika, 
vlagatelja zahtevka za revizijo ali drugih udeležencev v postopku 
oddaje javnega naročila, pridobi strokovno ali izvedensko mnenje 
in si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter dejanske razmere pri 
strankah v postopku ter zbere druge potrebne podatke za 
odločitev. 

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

Kadar so izpolnjene vse procesne predpostavke za odločanj ^ 
zahtevku za revizijo, senat oziroma posamezen član odio 
zahtevku za revizijo in izda sklep najkasneje v 15 dneh od prej ^ 
zahtevka in celotne dokumentacije in morebitnih dodatnih P°l® ^ 
V utemeljenih primerih pa se rok za odločitev lahko podaljs 
največ 20 dni (20. člen ZRPJN). 

1.3. NARAVA ODLOČITEV DRŽAVNE REVIZIJSKE 
KOMISIJE 

Če vlagatelj v postopku revizije izkaže pravni interes in so P?^a 
tudi ostale procesne predpostavke za odločanje, Drz.avna 
revizijska komisija o zahtevku odloči meritorno. Kadar Drza

ve|< 
revizijska komisija vsebinsko odloča o zahtevku, lahko zanj 
s sklepom zavrne kot neutemeljen ali pa mu ugodi in 'j 
oddaje javnega naročila razveljavi, delno ali v celoti. Na P° ^ 
prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, P 
sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, ®rza- 
revizijska komisija postopek za revizijo ustavi. V tej zve.-n3 
potrebno dodati, da ima Državna revizijska komisija le kasato 
pooblastila, kar pomeni, da s svojim sklepom ne more 
odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ° 
odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Seveda 
Državna revizijska komisija svojo odločitev obrazložiti in z 

navesti razloge, lahko pa da naročniku tudi napotke za Pra ^ 
izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen (tretji odstave 
člena ZRPJN). 

Kadar Državna revizijska komisija odloča o pritožbi v,a9at^3. 
zahtevka za revizijo zoper ravnanje naročnika na podlagi1Z" 0 
ali 17. člena tega zakona, lahko s sklepom pritožbo kot Pr0P ^ 
zavrže, zavrne kot neutemeljeno ali pa pritožbi ugodi in v p" 
pritožbe na podlagi 12. ali 13. člena tega zakona odloči, da i" 
naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu s 16. clle 
tega zakona oziroma v primeru pritožbe na podlagi 17. člena 
zakona odloči, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnav ■ 

Pomembna novost zadnje spremembe ZRPJN so t.i. porevizijs^ 
pristojnosti. Novela zakona daje Državni revizijski ko"i' 
pooblastilo, da lahko, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revl 

od naročnika zahteva, da ji predloži poročilo o izvedbi P0 ^ 
v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovlje 
postopku. Državna revizijska komisija lahko od naroc: 
zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o p°s 

oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik 
poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska 
in ne sme biti daljši od šest mesecev od prejema sklepa o zan 
za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v P°r 

ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje naP°.| o 
Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne PreC"0 ' 0 
tem obvesti urad, pristojen za javna naročila, vlado oZ'r ^ 
nadzorni organ naročnika. V letu 2003 smo tako zahteva 
porevlzijskih poročil. 

Z revizijskim postopkom so povezani tudi stroški, ki '|h.. 
ZRPJN v 22. členu, in so praviloma vezani na uspeh v revizl'f se 
postopku. Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, ti 
stroški revizijskega postopka v primerjavi s prejšnji"1 s0 
povečujejo predvsem zaradi povečane zahtevnosti sPorOV' na 
vezani na različna tehnična, finančna in druga s,r0 °qih 
vprašanja, kar zahteva vključitev izvedencev in (ega 
strokovnjakov pri reševanju revizijskih zahtevkov. Pole9 ^ 
opažamo, da narašča število revizijskih postopkov, v ka 
stranke zastopajo pooblaščenci. 
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2°p^s' se že od uveljavitve ZRPJN postavlja vprašanje, ali je 
i °d|očitev Državne revizijske komisije mogoče vložiti redno 
čredno ali 

pravno sredstvo. Odgovor na zastavljeno vprašanje 
p-^tavek 23. člena ZRPJN'1, ki določa, da je po končanem 
-- '3ku Pred Državno revizijsko komisijo sodno varstvo 
pristo- '"V0 v postopku povračila škode pred sodiščem splošne 
m0jJ

nosti- S takšno zakonsko rešitvijo (dokončnost odločitve, 
druqi °st daJanja napotkov za pravilno izvedbo postopka) se med 
iriorg .tudi zagotavlja obveza Direktiv Evropskih skupnosti, da 
iih sn rZava članica zagotoviti učinkovito izvajanje odločitev, ki 

9'° or9ani' Postojni za postopke pravnega varstva 
9&13/Fp člena Direktive 89/665/EEC in 8. točka 2. člena Direktive 
Sebj 7 Sklep Državne revizijske komisije učinkuje sam po 
tj 0ki? n Pooblašča ta organ, da postopek razveljavi. Gre za 
Potreb °Valni ali konstitutivni sklep, zato posebna izvršba (a.) ni 2F)p , "a (b-) niti ni možna. Izjema je odločitev o stroških, ki je v 
razve|- d?'°^ena kot izvršilni naslov (22. člen ZRPJN). Po 
na,0« !av',v' postopka ali dela postopka pravnih učinkov 
sLi 'kovih dejanj ni več. Pravna oziroma obveznostna moč 

v je nesporna. 

U1. 

Via, 
Postopek pred sodiščem 

sođijj zahtevka za revizijo lahko s tožbo pred pristojnim 
doioaT Uveliavlia povrnitev škode od naročnika. Z navedeno 
Po2a 

0 ur®sničuje ZRPJN zahtevo iz Direktiv Evropskih skupnosti 

tožbe d °VitVi mo*nosti v|ožitve odškodninskih zahtevkov. Vložitev 
Postoir' skladno z določbo, da je sodno varstvo zagotovljeno v 
ne 2ari

u..P°vračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti, 
P°nud sk'en',ve pogodbe med naročnikom in izbranim 
Prek|u
v pomanjkanju drugih določb velja zapisati, da 

sieđi(j rokov za vložitev tožbe ni, zato velja pri tem v celoti 
- določbam o zastaranju zahtevkov iz Obligacijskega 
tonika* (Ur.l. RS, št. 83/01; v nadaljevanju: OZ). 

"*• Stališče Vrhovnega sodišča 
G|ede na . 
n°miira 

so Pravila javnega naročanja z zakonom pri nas 
sodne r?9 ^e'e neka'l9t'ni mogoče v tem času pričakovati bogate 
Pred 2ai[akse' V nada|j®vanju povzemamo dve odločbi (iz časa 
"t>ravn 

skim normiranjem javnih naročil), ki obe zavračata 
"driavn Pravno naravo premoženjsko-pravnih razmerij med 

„£a 
ln P°samezniki«, in sicer: 

odi TraVn° stvar 9re' kadar i6 državnim organom dano, da 
v 

ai° uporabljajoč pravico zapovedovanja in se pojavljajo 
naJ

mer'u d° stranke z močnejšo voljo. Če državni organi 
ud °Pai° kot partnerji v pogodbenih razmerjih, ne gre za 
* akt"6 al<t6' ,emv0č akte poslovanja. Svoje varstvo v zvezi 
upr ' oblas,i oziroma upravnimi akti uveljavljajo stranke v 
v 

norn sporu, varstvo pravic v zvezi z akti poslovanja pa 
Zq 

stoPku pred rednim sodiščem« (pravno mnenje oddelka 
Pjavne spore Zveznega vrhovnega sodišča, št.10, z 

„pr 
21s-1962 - Zbirka sudskih odluka 1962, 2 zv.,št.XVI). 

up®mo*6nisl<o pravna razmerja je mogoče obravnavati v 
(sodh6m pos,°Pku samo, če je to z zakonom določeno« 
9 TJ ,a Vrhovnega sodišča Srbije, U 15883/69 z dne ■ 970 ■ Zbornik sudske prakse 1971, 4.zv., št.203). 

Driavr) 
ek 23. člena ZRPJN določa: »Po končanem postopku pred 

Povrat rev'*'isko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku 
02 Vse'.a Mode pred sodiščem splošne pristojnosti.« 
ki so v razmerju do ZOR nekatere novosti na področju zastaranja, 
'6riatev rslevanlne tudi na področju javnih naročil (npr. odškodninska v Zaradi korupcije, 354. člen OZ). 

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

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

Glede na navedeno po presoji pritožbenega sodišča pri aktu 
tožene stranke ne gre za akt, ki se lahko izpodbija v upravnem 
sporu, zaradi česar je podana negativna procesna 
predpostavka iz 3.točke prvega odstavka 34. člena ZUS « 
(sklep I Up 339/99-5 z dne 14.10.199 in I Up 339/99). 

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

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

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

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

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

1.3.3. Stališče Ustavnega sodišča 

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

Ustavno sodišče je v citirani odločbi ugotovilo, da tretji odstavek 
23. člena ZRPJN ni v neskladju z Ustavo. V obrazložitvi je Ustavno 

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

sodišče med drugim zapisalo, da so javna naročila kot pra 

pojem celota pravnih dejanj, s katerimi država in drugi upora s 
proračunskih sredstev pridobivajo blago oziroma se oskrbuj^ 
storitvami. Kljub temu, da lahko pri javnih naročilih nastopa)0 

pogodbene stranke tudi država in njeni organi, ne gre za izval 
oblastne funkcije. Država in drugi uporabniki proračun 
sredstev nastopajo kot stranke v premoženjskopravnih razrn®Lj 
za katere veljajo temeljna načela premoženjskega. 1 ,0 
obligacijskega prava. V postopku za oddajo javnih naročil vej 
načela gospodarnosti, učinkovitosti ter transparentnosti P° ^ 
javnih sredstev, načelo zagotavljanja konkurence med p°nU 8 
in enakopravnosti ponudnikov. Obsežne, stalne in raznovr 
potrebe, ki v pretežni meri služijo tudi nemotenemu izvrše ^ 
javnih služb, so za nemoteno funkcioniranje države in osm ^ 
javnimi dobrinami, ki je mnogokrat ustavnopravno varovan' 
(varstvo okolja, socialno varstvo, zdravstveno varstvo ip ' 
bistvenega pomena. Pri tem ne gre zanemariti, da je tudi po 
proračunskih sredstev vezana na določeno časovno obo°' 
Oddaja in izvedba javnih naročil morata biti zato hitra in učinko 
Temu cilju mora služiti tudi postopek oddaje javnih naročil- 

Ustavno sodišče je še zapisalo, da na postopek revizije vpl'v® v 
tudi narava in cilji javnih naročil. Poseg državnega or9a

vnj|i 
civilnopravna razmerja sicer vnašata v postopek revizije ja ^ 
naročil tudi javnopravne (oblastne) elemente. Vend?r

vn6 
javnopravna narava odraža zgolj v tem, da se z odločitvijo Drza 
revizijske komisije nadzoruje zakonita, racionalna in transpar® v 
poraba proračunskih sredstev, ne da bi njena °d'° jrll 
neposredno vplivala na sklenitev pogodbe s konkre 
ponudnikom. O tem odloča naročnik sam. Državna reviz'}uj0 
komisija pri tem skrbi le za zakonitost oddaje in va 
enakopraven položaj ponudnikov. 

Tako odločitev Državne revizijske komisije nima znaM 
posamičnega akta, s katerim bi se odločalo o pravicah, obvezn_# 
ali pravnih koristih ponudnikov. Izpodbijane ureditve zato ni mog0^ 
presojati po prvem odstavku 157. člena Ustave, kar 
je pobudničin očitek v tej smeri neutemeljen. Ker pa o re 
postopka javnega naročanja odloča Državna revizijska koi1 

kot državni organ, se zastavlja vprašanje, ali je treba n| 
odločitve šteti za posamična dejanja oziroma akte, za kata 
se moral uporabljati drugi odstavek 157. člena Ustave. Do ° ^ 
drugega odstavka 157. člena Ustave je subsidiarne naraV?rUgo 
njej je ustavni spor dopusten le, če ni zagotovljeno kakšno ° ^ 
sodno varstvo. V kakšnem postopku se bo uresničevala P1® ^ 
do sodnega varstva, je v zakonodajalčevi pristojnosti. Do 
drugega odstavka 157. člena Ustave namreč ne prepre r 
možnosti, da se zoper odločitev državnih organov (tudi z 
upravne odločbe) sodno varstvo zagotavlja v kakšnem dru?npr 
(npr. pravdnem) postopku ali v postopku pred drugirT1

nega 
socialnim) sodiščem In v obsegu, ki ustreza naravi PraV,.)eV 
razmerja. ZRPJN določa drugačno sodno varstvo, zato je ' e 
pobudnice o kršitvi drugega odstavka 157. člena Us' 
neutemeljena. Moralo pa je Ustavno sodišče presoditi, 
zakonodajalec s tem, ko je sodno varstvo, zagotovljeno v civ v 
pravdnem postopku, omejil le na povračilo škode, pos®9 ^ 
ustavno pravico do sodnega varstva po 23. členu Ustav0, 

zatrjuje pobudnica. 

Pravica do sodnega varstva Iz 23. člena Ustave načeloma vs®j^g 
splošno zahtevo, da mora biti zagotovljeno sodno varstvo P ^ 
jurisdikcije, kar pomeni, da mora imeti sodišče možnos. 0 
izpodbijano odločitev nesodnega organa (Državne re j'egs 
komisije) tudi razveljavi. ZRPJN ne zagotavlja takšnega so ^ 
varstva. V že navedenem tretjem odstavku 23. člena je ure)0

k§no 
sodno varstvo v obliki zahteve za povrnitev škode. S ta 
ureditvijo je zakonodajalec posegel v pravico do (polnega) so 
varstva Iz 23. člena Ustave. Glede na navedeno je moralo Us ^ s 
sodišče presojati, ali je omejitev sodnega varstva v sk a ^ 
tretjim odstavkom 15. člena Ustave, to je, ali je za omejitev o 
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P0se 
en c''i in ali je omejitev v skladu z načelom sorazmernosti. 

načei V ')rav'co do (polnega) sodnega varstva je v skladu s tem 
Ma °m' če je nujen, primeren in sorazmeren v ožjem pomenu, 
"stav 0 0rne'itve ie legitimen, če z njo zakonodajalec varuje neko 
Nsii °^ravno varovano dobrino (pravice drugih oziroma javno 
ciij a z obravnavano omejitvijo zakonodajalec zasleduje tak 
Postopki že iz dosedanje obrazložitve. Polno sodno varstvo v 

razvef ociclaie javnih naročil, ki bi omogočalo tudi sankcijo 
°d,ok7- odločitve (o izbiri ponudnika) oziroma ki bi omogočalo 

pogodbe z izbranim ponudnikom do dokončne 
'ahko V0 V sodnem postopku, bi po presoji Ustavnega sodišča 
"tiav Pnved'° do lega, da bi bilo ogroženo nemoteno delovanje 
dolžna 2'aS,i pa ,udi oskrba z iavnimi dobrinami, ki jih je država 
Po ^|t *a9°tavljati v večini primerov že na podlagi Ustave. Zahteva 
sredst

r°st' Postopka oddaje javnih naročil, izplačilo proračunskih 
b| Se ®v' V0zanih na določeno časovno obdobje, nemožnost, da 
2®Wiufi<0baV''eno bla9° a,i opravljena storitev izvedla šele po 
javnih sodnega postopka, so torej razlogi, ki glede na namen 
po*™, upravičujejo nujnost posega. Ureditev, po kateri bi 
in Uj| ! m h''0 omogočeno polno sodno varstvo, bi izničila pomen 
'-'stav'1 <e9a Postop^3- Takšen zakonodajalčev ukrep 
Prem0j° sodišče ocenjuje tudi kot primeren, saj upošteva 
Pro^i_. enisko naravo razmeria med naročnikom in Donudnikom. 
^Pisano je v s°dn° varstvo namreč ustreza sodnemu varstvu, ki 

razmerjih zagotovljeno pri vabilu k stavljanju 
01.02. '24- fen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS št. 83/ 
m0re 

a'° zagotovitev zgolj odškodninske sankcije tudi ne 
Polneo

Pomeni'i prekomernega posega v pravico pobudnice do 
Ha eni sodnega varstva. Tehtanje njenih premoženjskih razmerij 
i® Ornr» ' na dru9' strani Pa varstvo javne koristi, pokaže, da 
s ciljem pravice do sodnega varstva v razumnem sorazmerju 
-*iea . 9a zakonodajalec s postopkom oddaje javnih naročil 
l2p0dbU|e- 2a'° ie poseg sorazmeren tudi v ožjem pomenu besede. 
Pr8SOj llana odločba tretjega odstavka 23. člena ZRPJN tako po 
'Teka) avn09a sodišča ni v neskladju z Ustavo (2. točka 
Prj 
št. |jp'?!l',vah Ustavnega sodišča ne smemo prezreti odločitve 
p°st0 , 99"10' z dne 7.1.2003, s katero je Ustavno sodišče v 
1«)^^ U 23 Pre'zkus ustavne pritožbe zoper sklep Revizijske 
zvezi s k3 iavna naročila' °Pr- št- 019-37/99 z dne 18.03.1999 v 
ceste eP°m Ministrstva za promet in zveze, Direkcije RS za 

' °Pr. št. 011 -04-13799-OV/ZP (brez datuma), le-to zavrglo. 

zapislT'0ŽilV' c','rane odločitve je Ustavno sodišče med drugim 
(Uradni0,' đa ie že 2 odločbo št. U-l-169/00-33 z dne 14.11.2002 
?RPjM 'St št. 105/02) odločilo, da tretji odstavek 23. člena 
r8v'zijskn'V neskladiu z Ustavo. Odločilo je, da odločitev Državne 
Se 0c|| e °misije nima značaja posamičnega akta, s katerim bi 

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

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

2. ŠTEVILO PREJETIH ZAHTEVKOV ZA REVIZIJO V 
LETU 2003 

Državna revizijska komisija je v letu 2003 prejela v odločanje 
363 zahtevkov za revizijo, v letu 2002 323 zahtevkov, v letu 
2001 306 zahtevkov ter v letu 2000 242 zahtevkov za revizijo (po 
predmetih javnega naročila). V letu 1999 je Revizijska komisija za 
javna naročila prejela v reševanje 247 zahtevkov za revizijo. Pri 
tem je potrebno dodati, da smo v letu 2000, pri analizi in ugotavljanju 
števila revizijskih zahtevkov, upoštevali predmet revizije, v letih 
2001 in 2002 ter 2003 pa smo končno število zahtevkov ugotavljali 
po dejanskem številu, saj smo ugotovili, da je v postopkih revizije 
vedno več predmetov javnega naročila, pri katerem sta vložena 
dva ali več zahtevkov za revizijo. 

Primerjalno z letom 2002, v katerem smo prejeli 323 
zahtevkov za revizijo, ugotavljamo povečanje števila 
revizijskih zahtevkov za 12,4%, v primerjavi z letom 2000 pa 
kar za 50 %. 

Če primerjamo število zahtevkov za revizijo po predmetu 
javnega naročila (ne glede na število revizijskih zahtevkov 
pri posameznem javnem naročilu), ugotovimo, da je 
povečanje števila primerov v letu 2003 (312 predmetov) v 
primerjavi z letom 2002 (291 predmetov) nekoliko manjše 
(7,2 %) povečanju glede na število vseh zahtevkov za revizijo. 
Ugotavljamo, da Je (kot tudi v letu 2002) opaziti povečanje 
večjega števila zahtevkov za revizijo pri oddaji določenih 
predmetov javnega naročanja. 

0 o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 

Grafikon »t. 1 - Skupno število prejetih zahtevkov za revizHo v letih 1999 - 
2003 

□ Število prejetih zahtevkov 

Skupno število prejetih zahtevkov za revizijo po letih 

1ebruar2004 77 poročevalec, št. 10 



Zap. Vrsta postopka oddaje javnega 
stev- naročila 

Število prejetih zahtevkov po letih 
2001 2002 2003 

lisPl 

OddaiW'ž;n^ieŽafeinv<^i6i 

Po našem mnenju ni mogoče večjega števila vloženih zahtevkov 
za revizijo, o katerih je odločala Državna revizijska komisija, 
pripisati zgolj pomanjkljivostim ZJN-1, ki so torej le delno vplivale 
na povečanje števila zahtevkov za revizijo. Ugotavljamo, da se v 
postopkih oddaje javnih naročil pojavljajo podobne kršitve kot v 
primerjalnem obdobju leta 2002 in so bile podrobneje obravnavane 
že v letnem poročilu za leto 2002. Deloma povečanje števila 
revizijskih zahtevkov pripisujemo sprejetju proračunov Republike 
Slovenije za daljše časovno obdobje, kar je pogoj za pričetek 
večjega števila postopkov oddaje javnih naročil. Deloma pa gre 
povečanje pripisati tudi dejstvu, da je Državna revizijska komisija 
v skladu s spremembami Zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja v 41 primerih odločala tudi o pritožbah na podlagi 12., 
13. in 17. člena ZRPJN. Ob tem je potrebno poudariti, da so se 
revizijski razlogi, vsebovani v teh pritožbah, pred omenjeno 
spremembo v nekaterih primerih pojavljali kot vsebina revizijskih 
zahtevkov.7 O delnem povečanju lahko govorimo le v primerih, 
ko je odločanju o pritožbi sledilo tudi kasnejše odločanje o vsebini 
vloženega zahtevka za revizijo. 

Ugotavljamo, da povečana višina takse (100.000 oziroma 200.000 
SIT) ni pomembno vplivala na število revizijskih zahtevkov. 
Nedvomno pa je potrebno ugotoviti, da je spremenjena višina 
takse, vezana na fiksni znesek in ne na mejno vrednost, od 
katere dalje je po zakonu potrebno izvesti javni razpis, sicer 
prispevala k manjšemu številu težav pri vlaganju revizijskih 
zahtevkov. 

Za primerjavo podatkov o deležu vseh vloženih zahtevi«3 

revizijo (pri naročnikih) in tistih, o katerih odloča Državna rev®' ^ 
komisija, nam služi podatek Urada Vlade RS za javna naroC' j^j 
je v letu 2003 zabeležil 573 zahtevkov za revizijo, ki so I' 
poslani v vednost (2. odstavek 12. člena ZRPJN). 

Državna revizijska komisija opozarja, da so tako Urad zaj^n0 
naročila kot tudi Urad za varstvo konkurence in °'z.. ^ 
pravobranilstvo dobili aktivno legitimacijo za vlaganje re.^ 
zahtevkov. Med prejetimi zahtevki za revizijo, o katerih je ^ 
revizijska komisija odločala, so bili vlagatelji zgolj ponudniki i 
omenjeni državni organi. 

siani" 
Primerjava števila revizijskih zahtevkov pri naročnikih, P° ^ 
v vednost Ministrstvu za finance oziroma v letu 2003 Uradu 
RS za javna naročila, z zahtevki, ki jih je obravnavala Drz ^ 
revizijska komisija v letu 2000, kaže na to, da smo v tiste^ ^ 
prejeli le 30% vloženih zahtevkov za revizijo, v letu 2001 7 
v letu 2002 71,6 % ter v letošnjem letu 66,7% (brez upoš<e 

števila pritožb neposredno na Državno revizijsko komisij0'- 

Glede na omenjene primerjave števila zahtevkov za reviz'j^gv 
mogoče ugotoviti, da se odločanje o večini vloženih zaM® 
za revizijo konča z odločitvijo Državne revizijske komisij0- 

Tabela št. 1 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po vrsti 
postopka oddaje javnega naročila v primerjavi z letoma 2001 in 2002 

Primerjalno z letom 2002 lahko opazimo precejšnje 
povečan|e vloženih zahtevkov za revizijo v postopkih odda) 
javnih naročil po postopku s pogajanji brez predhodne 
objave ter v odprtih postopkih, ki so tudi sicer najpogosteje 

I ak uporabljeni. V obeh letih pa je zaznati relativno nlz |k|||v0 
vloženih zahtevkov za revizijo (upoštevaje poman) 
normlranost) v postopkih natečajev. 

Tudi iz tega razloga pritožbe pri prikazu podatkov vodimo pod številom 
vloženih zahtevkov za revizijo. 

    ■ na Iz podatkov, posredovanih za leto 2000, je razvidno, da J0 -joCr 
stopnji" pri naročnikih bilo po oceni Ministrstva za finance v'° izijo- 
800 zahtevkov za revizijo, v letu 2001 pa 410 zahtevkov za <e 

poročevalec, št. 10 78 7. februar * 



Grafikon št. 2 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po vrsti 
postopka oddaje javnega naročila v primerjavi z letoma 2001 in 2002 

Zahtevki za revizijo po letih - po vrsti postopka oddaje javnega naročila 

Oddaja z nat»ča)»m (96.41. ZJN-1) 

Postopek » pogajanji po 
predhodni objavi 

Postopek s pogajanji brez 
predhodne objave 

Podelitev koncesije 

Omejeni postopek 

Naročilo male vrednosti 

Odprti postopek 

Po5 

2 
I 17 

i« 

&:• 

m- 

Sns 

immn »»m« :™dif 
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Tabela št. 2 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po predmetu 
oddaje javnega naročila v primerjavi z letoma 2001 in 2002 

Predmet javnega 
naročila 

Število prejetih zahtevkov po letih 

2001 2002 2003 

3 tiirjtcii 
SKUPAJ 306 323 363 

2a re **ko ie bilo v zadn|lh letih pri številu prejetih zahtevkov 
Pove( Z>'° Slede na predmet javnega naročila opaziti 
s,°flte n'6 Stevlla zahtevkov za revizijo v primeru naročanja v gradenj, je v letu 2003 opaziti Izredno porast 

števila zahtevkov za revizijo pri nabavah blaga. Razlago je 
mogoče poiskati tudi v relativno večjih ocen|enih vrednostih 
ter zahtevnosti postopkov oddaje. 

Grafikon št. 3 • Grafikon števila prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po 
predmetu oddaje javnega naročila v primerjavi z letoma 2000 in 2001 

' febrUar2004 

Zahtevki za revizijo po letih - po predmetu Javnega naročila 

2001 2002 2003 

■ Blago □ Storitve □ Gradnje 
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Tabela št. 3 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po mesecih v 
primeijavi z letoma 2001 in 2002 

ZaP- Število prejetih zahtevkov 
stev- po mesecih 

Število prejetih zahtevkov za revizijo 
2001 2002 2003 

lis to 

8 ■ avgust:^:*; 
9 : isepteraber;-^' 
10 oktober 

Tabela št. 4 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po naročnikih 
(najpogostejši) 

Naročnik Skupaj 
v-.;-; SmS •v V!f> .w;x ' t**;fN.vSif»'.ilifi''V^v;*'■ 1 ^ "■*" f "tvr" " 

i • ; |ts' i.#,g.j.-| 
: 'O ' I V, i ft T"*'l ^ IT J1 -r-j t"' i-\l O fl ■ /. IUTn^i'pt -i'1 ' '. '. 1 A . 

- :1 l i :Ministirstyo ^:{5ri'an; _ 

.-v•* 

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

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

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

hO 
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah P°stgZen 
oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, .g 
če zakon ne določa drugače". Po odločitvi o dodelitvi naro t g 
rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema obveS ^ 
dodelitvi naročila. Rok je prekluziven. Zakon nadalje zaflte!0|'0{a 
je potrebno zahtevek vložiti pri naročniku, ob tem pa tudi 
obvezne sestavine zahtevka za revizijo. 

• Prvi odstavek 12. ZRPJN določa, da se zahtevek za revizijo la ^ngnje 
v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako r ne 
naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta 
določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok z0 ^jjia. 
zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o dodelih" 
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 
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Naro^o 

MM! 
• 5; • Postopek s pogaje 

Zap. Vrsta postopka oddaje 
Štev. javnega naročila 

Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 
Pred odločitvijo Po odločitvi 

naročnika o naročnika o SKUPAJ 
dodelitvi JN dodelitvi JN 

za re„ 
vi 0 dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka 

t°odln^0 '2 razlo9a' ki mu ie m09el ali bi mu moral biti znan pred 
h Dr°ri'0 naro^n'ka. Pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo 
ZrpjT? ločitvijo o dodelitvi naročila (peti odstavek 12. člena 
^ r Va določba nalaga ponudnikom (vlagateljem zahtevka 
nar0AIZ/'0' Posebno skrbnost pri spremljanju morebitnih kršitev 
iz ra?n- Prec'vsern P3 opozarjamo na vse tiste kršitve, ki izvirajo 
za j2L 8 dokumentacije (na primer: pogoji za udeležbo, merila 
d°|QJ

r°' ne dovolj natančno določen način ocenjevanja,...). Ta 
Ponuri\

deiansko zmanjšuje možnost taktiziranja zainteresiranih nik°v za dodelitev naročila, da bi čakali na odločitev 

naročnika in šele kasneje vložili zahtevek za revizijo iz razloga, ki 
jim je bil, ali bi jim moral biti znan že pred to odločitvijo. S to določbo 
se nenazadnje realizira eno temeljnih načel javnega naročanja, to 
je načelo hitrosti (3. člen ZRPJN). Pravilo namreč skuša preprečiti 
morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker 
meni, da bo morda imel od tega korist. Del kršitev je takšnih, da jih 
je upravičenec lahko zaznal in zoper njih tudi reagiral. Kot primer 
uspešnega uveljavljanja revizijskih zahtevkov zgolj do izdaje 
odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe je potrebno izpostaviti 
določitev meril za ocenjevanje ponudb. 

Tabela št. 5 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po vrsti 
postopka oddaje javnega naročila pred in po odločitvi naročnika o dodelitvi 
javnega naročila 

2aht®vk 02enih Podatkov lahko ugotovimo, da je bilo le 92 
naročila°Vk2a revizi'° v|oženih pred odločitvijo naročnika o dodelitvi 
P°dobn' Pa P° odločitvi naročnika o dodelitvi naročila. 
Odloči° razrr|erje vloženih zahtevkov za revizijo pred in po 
222 p0 ' d°delitvi naročila ugotavljamo v letu 2001 (84 pred in 
Po Odi0* t 

,vi o dodelitvi naročila) ter v letu 2002 (64 pred in 259 
Predv ' v' o dodelitvi naročila). Ugotavljamo, da gre to pripisati 
Potenci 'V premaihnemu zavedanju ponudnikov, da so lahko 
Pfavoča

a n° Uspešni z revizijskimi zahtevki, če jih vložijo 
1obr0(j 

S??' P°s|edično pa je takšno stanje za vodenje postopkov 
P'avofn sa' se pomanjkljivosti javnih razpisov lahko Sn° odpravijo 
Pri, 

*a reXf9 dodaiamo, da so primeri uspešno vloženih zahtevkov 
'isti, |<j s'° P0 odločitvi naročnika o dodelitvi naročila največkrat 
žahtevkr? nanašai° na ocenjevanje ponudb. Običajno vlagatelji 
uPošteVa|

V 2atr'uiejo, da naročnik pri ocenjevanju ponudb ni đrugače 
m®ril, ki jih je vnaprej določil, oziroma jih je uporabil 

°°®nieva rav,ako vlagatelji čestokrat očitajo naročniku, da način 
^Pisati d 3 n' obi0k,ivno preverljiv. V tej zvezi je potrebno jasno 
u9°toviia 

3 '0 kar nekai primerov, ko je Državna revizijska komisija 
' da naročnikovega ocenjevanja v postopku revizije ni 

<toVO|j oojsktlvno preveriti, predvsem zaradi nejasnosti in ne 
'^Pisne rf Lino do,očenega načina ocenjevanja, kar pa izvira iz 

okumentacije.To so torej tisti primeri, pri katerih pravilo, 

ki ga uzakonja določba petega odstavka 12. člena ZRPJN, ne 
pride v poštev, zaradi česar je praviloma potrebno razveljaviti 
celoten razpis, saj napake, ki izvira iz razpisne dokumetacije, v 
postopku revizije ni mogoče odpraviti zgolj z razveljavitvijo 
odločitve o izbiri. 

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



Tabela št. 6 - Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po predmetu 
oddaje javnega naročila pred in po odločitvi naročnika o dodelitvi javnega 
naročila 

SKUPAJ 

Zap. Predmet javnega 
Štev. naročila 

Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2003 
Pred odločitvijo Po odločitvi 

naročnika o naročnika o SKUPAJ 
dodelitvi JN dodelitvi JN - n—BmMfr|WB|  

# 

SKUPAJ 

1 ';>z#^en;zafatevek:?a: 

^^''p^stopelCviceloti^''^ 

•j^'J.odloči^ev/o izbiri'';; '! 
4 Umik zahtevka 

■<$!?' ^Srtejci:"2^hVevek*:: :-:x 

6 

mm ■■■■■■■■■■ y 
349 SKUPAJ 

Tabela št. 7 - Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po vrsti 
odločitve pred in po odločitvi naročnika o dodelitvi javnega naročila 

Zap. Vrsta odločitve o 
štev. zahtevku za revizijo 

Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 2003 
Pred odločitvijo Po odločitvi 

naročnika o 
dodelitvi JN 

naročnika o 
dodelitvi JN 

4. PODATKI 0 ODLOČITVAH 0 ZAHTEVKIH ZA 
REVIZIJO V LETU 2003 

Tabela št. 8 - Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po vrsti 
odločitve o zahtevku v primeijavi z letoma 2001 in 2002 

Zap. Vrsta odločitve o zahtevku za 
Štev. rpuiriin revizijo 

Število rešenih zahtevkov po letih 
2001 2002 2003 

; U !? 
319 349 

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

nK ZRPJN je namreč Državni revizijski komisiji skrajšalr ^ 
oddajo letnega poročila do konca januarja. Glede na 0 m\ 
v kateri se Izdaja letno poročilo, |e bilo potrebno Pr'P 
analizo rešenih zadev na dan 31.12.2003. 
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Grafikon št. 4 - Rešeni zahtevki za revizijo v letu 2003 po vrsti odločitve o 
zahtevku 

R'fžmr m 

SKUPAJ 

odlogu °2enih Podatkov lahko ugotovimo, da so podatki o vrstah 
sledil Ji primerliivi z letom 2002, tako smo v letu 2003 v 40% 
v ceiotj a9ate,)em (v le,u 2002 v 45 %) in tako vsaj delno oziroma 
Pnmerja

raeveliavili postopek oddaje javnih naročil. Če ta podatek 
delno ar"10 Z 'etom 2®00, ko smo v 48 °/o sledili vlagateljem in 
v ietu ono celo,i razveljavili postopek oddaje javnega naročila ter 
Pada v kar v 53 ugotovimo, da je ta odstotek nekoliko 

Primerjavi s prejšnjimi leti. 

^ l8'u 2om • 
^avno )e lo levilo umaknjenih zahtevkov za revizijo pred 

Pa Ua . rev'zijsko komisijo primerljivo s prejšnjim letom, pri tem 
nar°žanaV''arn0, 1,3 9re za ze'° različna področja javnega 
9radnje'

a ^'^enje prostorov, dobava pisarniškega materiala, 
°cenjen""'' vendar je za njih značilno, da dosegajo visoke 9 vrednosti. Vlagateljem zahtevkov za revizijo ne gre 

oporekati njihove avtonomne pravice, da z zahtevkom za revizijo 
prosto razpolagajo do odločitve Državne revizijske komisije, kljub 
temu pa je to podatek, ki bi zahteval podrobnejšo analizo, za 
katero nismo pristojni. Lahko le ugotovimo, da vlagatelji zahtevkov 
za revizijo razlogov za umik ne navajajo. 

Občuten problem tako predstavlja dejstvo, da naročniki Državni 
revizijski komisiji dostavljajo pomanjkljivo dokumentacijo. V zvezi 
z zapisanim velja še poudariti, da je opaziti trend povečanja 
primerov, ko naročniki, kljub jasni normi 16. člena ZRPJN, o 
zahtevku za revizijo (pravočasno) ne odločijo. Takšen trend izhaja 
vsaj iz pritožb, ki jih je Državna revizijska komisija v letu 2003 
(kot tudi v letu 2002) prejela na račun naročnikovih opustitev z 
zakonom določenih dejanj. 

Tabela št. 9 - Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 2003 po posameznih 
intervalnih obdobjih odločanja (v dnevih) v primerjavi z letoma 2001 in 2002 

BZavrnjan zahtevek za revizijo 
■ Razveljavljen postopek v celo« 
□ Razveljavljen« odločitev o Izbiri 
□ Umik zahtevka 
■Z«vržen zahtevek 
□ Delno razveljavljen poetopek 
■ Vrnjeno naročniku v odločanje 

ZaP- Intervalno obdobje 
stcv- odločanja o zahtevku za 
 revizijo v dnevih 

Število rešenih zahtevkov za revizijo 
2001 2002 2003 

odločitve Zahtevki za revizijo v letu 2003 po vrsti 

^ p°vpr i ^avne revizijske komisije lahko ugotovimo, da je 
au odi 'as odločanja od prejema zahtevka za revizijo do °čitve o njem v letu 2003 9 dni, kar je, kljub vsebinskemu 

porastu in zahtevnosti zahtevkov za revizijo, v primerjavi s 
povprečnim časom odločanja v letu 2001 (18 dni) in letu 2002 (13 
dni), precejšnje skrajšanje časa za odločanje. V treh primerih je 
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Državna revizijska komisija odločila v roku, ki je daljši od zakonsko 
določenega, saj je bila v teh primerih predložena nepopolna 
dokumentacija, ki ni omogočala pravočasne odločitve Državne 
revizijske komisije. 

Državna revizijska komisija je, upoštevaje delovne dneve v letu 
2002, izdala povprečno 1,4 odločitve na dan, kar je glede na 
obseg odločitev (pogojenih z zahtevnostjo in obsežnostjo navedb 
v zahtevkih za revizijo), ki v skupnem številu znaša kar 2527'° 
strani odločitev, ob povečanju števila zahtevkov za revizijo 
predstavljalo bistveno povečan obseg dela Državne revizijske 
komisije v primerjavi z leti 2000, 2001 in 2002. 

Pri analizi reševanja prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2002 
smo poskušali izraziti ocenjeno vrednost javnih naročil, o katerih 
je Državna revizijska komisija odločala v letu 2003 in pri tem 
pridobili razpoložljive podatke iz sklepov o začetku postopka (21. 
člen ZJN-1). Pri tem smo ugotovili, da je ocena skupne vrednosti 
obravnavanih zahtevkov za revizijo okoli 110 mld SIT". Velja 
poudariti, da pri tem ne moremo izraziti vrednosti razlike pri izbiri 
ponudbenih vrednosti pred vložitvijo zahtevkov za revizijo in po 
naši odločitvi najmanj iz dveh razlogov; zahtevki za revizijo se 
vlagajo tudi v fazi pred izbiro ponudbe, poleg tega pa ne 
razpolagamo z informacijami o kasnejših odločitvah naročnikov 
po odločitvah o zahtevkih za revizijo. 

5. PREDLOG UKREPOV ZA ODPRAVO 
NEPRAVILNOSTI (v skladu z drugim odstavkom 
33. člena ZRPJN) IN PREGLED REALIZACIJE 
PREDLOGOV 

5.1. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA NA 
PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA 

Državna revizijska komisija se je v času od ustanovitve pri 
svojem delu srečala s številnimi vprašanji, ki so lahko tudi 
posledica nejasne zakonodaje, In je na tej podlagi v Letnem 
poročilu za leto 2001 In 2002 podala teze predlogov za 
spremembo Zakona o Javnih naročilih (ZJN-1). Glede na to, 
da je bil v času oddaje Letnega poročila za leto 2003 Predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZJN-1 (v 
nadaljevanju: novela ZJN-1 A) v Državnemu zboru že sprejet, 
je Državna revizijska komisija pripravljene teze proučila z 
vidika, ali so bile upoštevane v besedilu novele ZJN-1 A. 

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

Razen ločitve pravnega urejanja v dveh zakonih je D'žavn' m 
tezam po dosledni ločitvi med pravili na klasične 
infrastrukturnem sektorju pretežno sledil. 

Izjeme, za katere se zakon ne uporablja gre kolikor je to 
opredeliti na enem mestu in na ta način zagotoviti Preg jnf)e- 
sistem, na drugi strani pa na abstraktni ravni med uporab0 

uporabo ZJN-1 (npr. naročila zaupne narave, meds0
vnega 

premoženjskopravna razmerja med pravnimi osebami ja 
prava, ...) potegniti čim bolj jasno mejo. 

Navedenim tezam Državni zbor v noveli ZJN-1 A ni sledil, 
izjeme zgolj deloma prilagodil direktivam. 

Redefinirati je potrebno krog javnih naročnikov, pri 
potrebno opozoriti, da veljavni zakon ter nekateri drugi Pr ^ 
posamezne osebe, ki bi status javnega naročnika po Evro%o 
direktivah morale imeti, iz uporabe zakona izrecno izloča. Si^ 
enako za nekatere nabave javnih naročnikov, ki so iz s 

' i.IHi 
veljavnosti ZJN-1 izključene, čeprav za to ne obstoje ^ 
razlogi (mobilna telefonija). Poleg tega velja opozoriti, 
odgovore na posamezna vprašanja na tem področju lahko 
seznam naročnikov, ki bi ga morala, na podlagi drugega ods ^ 
3. člena ZJN-1, na predlog ministra, pristojnega za finance, sp ^ 
vlada. Zakonodajalec je predstavljenim tezam sledil, hkr

zna(r 
ponovno zavezal Vlado Republike Slovenije, da pripravi se 
naročnikov. 

Definicije pojmov je, v primerjavi s tistimi v 3. členu ZJN-1, P° ^ 
jasneje zapisati in prilagoditi siceršnji splošni slovenski p 
terminologiji. V tem okviru velja zlasti opozoriti na definicije Pra..^i 
primerne in sprejemljive ponudbe in odpraviti nejasnosti pn n^.|v8 
praktični uporabi. Posebej je potrebno izpostaviti nujnost ura 
dopustnosti popustov na ponudbeno ceno. 

Medtem ko je bilo vprašanje popustov v noveli ZJN-1 A u'0i® [P 
pa to ne velja za nekatere druge definicije; pojma pri"1® $ 
sprejemljive ponudbe sta bila celo črtana. Po drugi strani pa " ^ 
uvaja nove definicije, ki jih zakon v nadaljnjem besedilu v 
pozna (npr. centralni organi naročanja). 

Temeljna načela je potrebno zapisati še posebej skrb,n
a')j i 

natančno, predvsem pa se mora naslov načela skI® ^e) 
zapisano vsebino načela. Iz temeljnih načel naj se izloči ("P^j 
pravne norme (na primer drugi in tretji odstavek 5. člena te'' 
odstavkov 7. člena ZJN-1), ki nomotehnično ne sodijo n10 j 
Z novelo ZJN-1 A v člene, ki urejajo temelja načela, vsebin 
bilo poseženo. 

V letu 2001 je bilo skupno število strani vseh odločitev 2012, kar je 
predstavljalo povprečno 6,3 strani na odločitev, medtem ko je povprečno 
število strani na odločitev v letu 2002 7,3 ter v letu 2003 7,2 strani. 
V letu 2002 okoli 130 mld SIT (delno gre to zmanjšanje pripisati 
zmanjšanemu številu zahtevkov za revizijo pri naročanju gradenj). 

Natančneje je potrebno opredeliti pogoje za začetek P°® jfi 
zlasti glede zagotovitve sredstev za večletne po9° )0ni 
zagotavljanja sredstev v primeru začasnega financiranja ^ 0 
delu je tudi potrebno odpraviti domnevno kolizijo z Zako 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 do 30/02). |izjje 
Zakonodajalec je navedeni tezi delno sledil, ni pa odpravi' 
z Zakonom o javnih financah. 

r^jia 
Medtem ko sta odprti in omejeni postopek oddaje javnega na ^ 
relativno podrobno (ne pa tudi povsem sistemsko) normi'3 ^ ^ 
tega ni mogoče zatrjevati tudi za postopek s pogajanji b'0 (Ki 
predhodni objavi. Bolj kot normiranju samega poteka Post0^neniti 

je sicer nedvomno potreben), velja posebno pozornost na> j| 
pogojem in okoliščinam, pod katerimi se postopek s P®» 
uporablja. Postopek s pogajanji bi moral, glede na ZJN"^ 
deležen tudi številnih nomotehničnih popravkov, tako v "°. p0ga 
splošnega dela (sedanji 3. člen, 20. člen ZJN-1), kot 
dela ZJN-1 (84., 85., 89., 90., 97., 98 in 110. člen), na n® n„sti 
mestih pa tudi uskladitve z Direktivami Sveta Evropskih skup 
(zlasti 20. in 110. člen ZJN-1). 
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naJ?nim tezam novela ZJN-1A pretežno sledi v delu, kolikor se 
same na us^'adi,ev z evropskim pravom, ne pa v normiranju 9a Postopka oddaje javnega naročila s pogajanji. 

0v2
n°ie bilo odpraviti nekatera notranja neskladja v poglavjih 

°dsta ln!in ctos,0Pu do razpisne dokumentacije (npr. tretji in četrti 
tehnik ^'ena ZJN-1) ter splošnih pravilih glede določitve 
žlen Cementov javnega naročanja (npr. drugi odstavek 32. 
sledeč p 1pravila 0 določitvi vrednosti naročila pa je potrebno, 
ra*Um direktivam prilagoditi splošnemu pravnemu 
števio

6vaniu (nasprotujoče si interpretacije in posledično veliko 
26 s, Zatl'evkov za revizijo so posledica zlasti prvega odstavka 
Tuđi v?9 prve9a odstavka 30. člena ZJN-1). 
evr0D ,em delu je zakonodajalec pretežno odpravil neskladja z 
sP'ošn lrn pravom' Pravil 0 določitvi vrednosti pa ni prilagodil emu Pravnemu razumevanju. 

Cn° Pozornost terja ureditev pogojev za udeležbo 
smo ttiri in P°90iev za priznanje sposobnosti. Predlagali 
obve? |°^',ev na tiste pogoje, katerih neizpolnjevanje terja 
°dl0či, ° 

iz'°^l,ev 'n tiste pogoje, kjer bo nediskriminatorna 
"eksib'fV ° odvisna od okoliščin primera ter nekoliko 
2 ve|ja

neiše 2ahteve glede obvezne predložitve listin. V primerjavi 
p°nUd Vn'm ZJN-1 naj bi se olajšala možnost sodelovanja 
Noveig^ S P°dizvajalci pri oddaji ponudb, 
komisij ie večinoma povzela teze Državne revizijske 
Potreb 'Vendar P3 po drugi strani uveljavila nekatere ne povsem 
2aPrj ® °mej'tve prostega pretoka. Tako veljajo glede pogojev 
v evrorfu'6 sP°sobnos,i strožja pravila od pravil, ki so predpisana 

Pskem pravu. 

...) Ji ?°m°tehničnih popravkov (npr. namesto »lahko«, »mora«, 
naiugod P°,rebno °Prav''' tucli v poglavju »merila za izbiro 
Pfavna 

ne'še Ponudbe«, iz tega poglavja pa izločiti nekatera 
s kopjj/r?v"a' ki vanj ne sodijo. Pravno normo, ki ureja ravnanje 
Po«"!' P°nudb, ki so shranjene pri Državni revizijski komisiji, 
»dokon*' Pa so pravnomočno zaključeni, je potrebno 
"a Drža« ■ sa' se sedaita dokumentacija začasno shranjuje 
javn8Q Vni rev'2ijski komisiji (tudi v primeru, da v postopku oddaje 
Ponudb naročila "i bilo sproženega spora). V zvezi z obliko 
obliki V6''a Proučiti možnosti za njihovo predložitev v elektronski 

2apisa . 
Pri čeme,t1 tezam i6 Državni zbor v noveli ZJN-1 A načelno sledil, 
^abova'P3 n'V celo,i 'asna 'n,erpretacija nekaterih novih pravil, 
Po kater" V ,em P°9'avju. Gre za spremembo 54. člena ZJN-1, 
ali pojas

erri sme naročnik odslej zahtevati, da ponudniki dopolnijo 
V'điO°J0k.Umen,e' ki so jih predložili. Menimo, da bi veljalo z Vr9dnote

avne vamos,i vsai zaenkrat še ohraniti obstoječi sistem 
Pa takžn n'a PG^ludb, ki ne dopušča sprememb in dopolnitev. Sicer 
"oiriah Perm's'vnost nima ustreznega odziva v drugih pravnih 
Povsem *ako<1a- Isti člen namreč še vedno (in po noveli sedaj tudi 
P°nuđiti '®Sno) določa, da naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali 
sPr8memhakrŠneko'' spremembe vsebine ponudbe, vključno s 'e-to „ 0 cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe 

đila pravilno. 
kvaiifika • 
nar°čiia„ ')ski Postopek, ki ga zakon ureja med »objavami javnega 
")a(er)a 

,e Podobno konsistentno urediti na mestu, kjer je sedes 
*eiekorT, Postopka (naročila na vodnem, energetskem, 
^akoriod nikac'is'<em in transportnem področju). 
v®r»dar im a'SC 'e sicer kvalifikacijski sistem v noveli ZJN-1 A uredil, a ta še vedno mesto med pravili o objavah, 

definirati i sklen6 D 
16 Potrebno okoliščine in pogoje, kdaj lahko naročnik 

"Ui je pQ 9°dbo, če je dobil samo eno pravilno ponudbo oziroma 
'8obtem°Cen,evaniu ostala samo ena takšna ponudba. Vsekakor 
l(°nkurenPO,rebno uPož'evati načelo gospodarnosti, zagotavljanja ce in prepoved diskriminacije. Pretehtati velja možnost, 

da bi v teh primerih veljalo pridobiti mnenje pristojnega organa. V 
primeru, da še obstoji »potreba po medsebojnem izključevanju 
povezanih ponudnikov« je nujno natančneje opredeliti, kdaj in 
kako ugotavljati njihovo kapitalsko in upravljalsko povezanost in 
kakšne so posledice takih ugotovitev (76. člen ZJN-1). 

Vprašanje sklenitve pogodbe v primeru ene pravilne ponudbe je 
v ZJN-1 urejeno, vendar se pri tem odpira novo vprašanje, ali je 
glede na novelo 76. člena ZJN-1 izbor najugodnejše ponudbe 
pravno vezano odločanje (oziroma ali to pomeni obveznost izbora 
tudi v primeru ene same pravilne ponudbe. 

Pretehtati velja tudi smiselnost določbe 77. člena ZJN-1 (v zvezi 
s 136. členom ZJN-1), da je potrebno o zavrnitvi vseh ponudb, ne 
glede na postopek in vrednost javnega naročila, obvestiti Komisijo 
Evropske skupnosti. Odgovor na ravni ZJN-1 terja tudi vprašanje, 
ali mora biti obvestilo o oddaji naročila po drugem odstavku 78. 
člena ZJN-1 obrazloženo. Razmerje med poročilom po prvem 
odstavku 78. člena ZJN-1, obvestilom po drugem odstavku 78. 
člena ZJN-1 in obrazloženim obvestilom po 79. členu ZJN-1 je 
potrebno posebne razmejitve, poleg tega je potrebno presoditi o 
ustreznosti roka za obrazloženo obvestilo. 
V tem delu je zakonodajalec sledil tezam, ni pa v besedilo vključil 
pravila, ki ga je oblikovalo Sodišče Evropskih skupnosti v zadevi 
C 92/00. 

V poglavjih 3.1. do 3.3. je (bilo) potrebno popraviti nekatere 
nomotehnične napake (npr. 2. točka 83. člena ZJN-1, drugi 
odstavek 87. člena ZJN-1, 89., 93. 95. člen,...) in tudi tu v 
posameznih primerih besedilo člena (npr. 1. točka prvega 
odstavka 84. člena ZJN-1) uskladiti z Direktivami sveta Evropskih 
skupnosti. V poglavju o naročanju storitev manjka eno (pod) 
poglavje, ki bi urejalo, katera pravila ZJN-1 se uporabljajo za 
storitve navedene v prilogi I B ZJN-1. Posebno pozornost je 
potrebno nameniti konsistentni ureditvi oddaje javnih naročil z 
natečajem (96. ZJN-1), saj gre za tematiko, ki je, glede na mnoga 
vprašanja, ki se zastavljajo v praksi, v ZJN-1 nepopolno urejena. 
V tej zvezi gre opozoriti na posebno ureditev javnih natečajev v 
Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, v 
nadaljevanju: ZGO-1). 

Razmerje med natečaji po ZJN-1 in ZGO-1 ostaja tudi po noveli 
ZJN-1 A nerešeno. Zakonodajna rešitev, ki že na prvi pogled ne 
vzbuja ravno zaupanja, pa je ureditev (oziroma sedaj opustitev 
ureditve) oddaje javnih naročil storitev, ki sodijo v prilogo IB. Očitno 
to področje ostaja izven (strožje) pravne regulacije zakona. Ne 
glede na to, da so storitve iz kategorije IB praktično izločene iz 
urejanja z direktivami, pa gre tudi v tem primeru zagotoviti vsaj 
temeljne kavtele transparentnosti postopkov oddaje javnih naročil. 
Nenazadnje sodita enakopravnost in transparentnost tudi med 
temeljna načela, ki jih je oblikovala praksa Sodišča Evropskih 
skupnosti. 

Težave predstavlja tudi dejstvo, da ZJN-1 naročnikov na vodnem, 
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju (po 
kriteriju subjekta) ne definira. Gramatikalna razlaga uvodne točke 
poglavja 3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem področju namreč uporabo 
tega t.i. infrastrukturnoga poglavja definira objektivno, s predmetom 
naročila (...so tista naročila, katerih predmet je ...; prvi odstavek 
103. člena ZJN-1) in ne s statusom (niti z dejavnostjo) naročnika. 
Odgovoriti je treba na tudi na vprašanje, ali sodijo (vsi) koncesionarji 
med (javne) naročnike na tem področju in se opredeliti do 
vprašanja dopustnosti t.i. okvirnih sporazumov. 
Novela ZJN-1 naročnike na infrastrukturnom sektorju sedaj ureja, 
kar pa ne velja tudi za okvirne sporazume. Očitno je, da 
prevzemamo v nacionalno zakonodajo nekatere inštitute iz 
primerljivih držav (npr. okvirni sporazumi), ne da bi sploh vedeli 
za njihov pomen (glej spremembo 19. člena ZJN-1). 
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Posebno pozornost je potrebno nameniti še varstvu podatkov 
(npr. v drugem odstavku 8. člena ZJN-1 bi morala biti, verjetno, 
namesto besede »sme« zapisana beseda »mora«, sicer logična 
povezava med prvim in drugim odstavkom člena odpove), denarni 
enoti, jeziku v ponudbah, rokom za predložitev ponudb, objavam 
javnih razpisov, odpiranju ponudb, vprašanjem o obveznih 
ravnanjih koncedentov in koncesionarjev (o tem v nadaljevanju) 
in enotnejši ureditvi oddaje javnih naročil male vrednosti. 

V tej zvezi velja okvirno ugotoviti, da novela ZJN-1 A pretežno 
sledi izraženi potrebi po ureditvi določenih vprašanj, vendar rešitve 
deloma odstopajo od tistih, ki jih je Državna revizijska komisija 
predstavila na javni predstavitvi mnenj v Državnem zboru, dne 
24.10.2003. 

Nenazadnje pa velja predlagati tudi sistemsko doslednejši zapis 
kazenskih določb (sedanji 131. člen ZJN-1). Nekaterih 
pomembnih kršitev zakona le-ta ne sankcionira. V zvezi s 
kazenskimi določbami, ki so v noveli ZJN-1 A sicer povsem na 
novo urejene, se ni mogoče izogniti ugotovitvi o njihovi 
nedorečenosti. Kazenskim določbam namreč pogosto manjka 
jasen zapis, kdaj so izpolnjeni zakonski dejanski stanovi prekrška. 

Državna revizijska komisija je že v Letnem poročilu za leto 2001 
in 2002 izpostavila nekatera vprašanja ureditve koncesij, zlasti 
na vprašanje razmerja med pravnim varstvom po ZRPJN in 
upravnim oziroma upravno-sodnim varstvom. Medtem ko kljub 
številnim obljubam osnutek Zakona o koncesijah še ni doživel niti 
obravnave v vladi, pa novela ZJN-1 A ureja nekatera vprašanja 
na tem področju. Novelirana ureditev koncesij je po eni strani ne 
povsem primerna, po drugi pa v nasprotju z evropskim pravom. 
Poleg tega so pravne norme o koncesijah gradenj ponekod celo 
kontradiktorne. Tako gre iz spremembe prvega odstavka 133. 
člena razbrati, da se koncesija gradnje od javnega naročila ne 
razlikuje (več) v tem, da plačilo za izvedbo gradnje nadomesti 
pravica do izkoriščanja (zgrajenega) objekta, temveč v tem, da 
ima koncesionar pravico do izkoriščanja objekta. To pa nas lahko 
privede do povsem nerazumnega položaja, ko bi bila »koncesija 
gradnje« tisto javno naročilo, pri katerem bi izvajalec imel (očitno 
poleg pravice do plačila, saj le-to definicija ne izključuje) tudi 
pravico do izkoriščanja zgrajenega objekta. Če nekoliko 
poenostavimo, bi imel koncesionar, za razliko od javnega 
naročnika, ki ima pravico do enkratnega plačila opravljenega dela, 
pravico do dvakratnega plačila. Prvič zato, ker gre po definiciji za 
javno naročilo, bistveni element javnega naročila pa je njegova 
odplačnost, in drugič, ker ima »koncesionar pravico do 
izkoriščanja zgrajenega objekta«. 

Državna revizijska komisija še opozarja, da ministrstvo, 
pristojno za finance, nI predlagalo Vladi Republike Slovenije 
seznama javnih naročnikov, poleg tega še vedno nI Izdalo 
nekaterih podzakonskih predpisov na podlagi ZJN-1, kljub 
temu, da je rok za njihovo Izdajo potekel že 13.12.2000. Med 
temi velja izpostaviti predpis o vsebini razpisne in ponudbene 
dokumentacije. Izdaja tega predpisa bi gotovo, glede na to, da je 
v smiselni uporabi uredba o vsebini razpisne in ponudbene 
dokumentacije, ki je bila sprejeta na podlagi ZJN, pozitivno vplivala 
na prakso javnih naročil, ravno na področju, kjer je zahtevkov za 
revizijo največ. V tej zvezi gre opozoriti, da se je zakonodajalec 
tega vprašanja v ZJN-1 A lotil povsem neprimerno, ko je derogiral 
veljavnost navedene odredbe (107d. člen ZJN-1 A). 

Obenem velja tudi predlagati, da bi z zasledovanjem istega 
namena, veljalo v letu 2004 posebno pozornost nameniti promociji 
meril, ki prispevajo k enakopravni in gospodami izbiri najugodnejše 
ponudbe in nenazadnje spodbujanju medsebojnega sodelovanja 
naročnikov pri nastopanju (kot kupec) na trgu javnih naročil. 

V okviru podajanja ukrepov za izboljšanje stanja na P0<\ 
javnega naročanja pa ni mogoče obiti nove zakonodaje na po ^ 
graditve objektov in urejanja prostora, ki je bila uveljavljena ^ 
2003. Nekatere pravne norme, vsebovane v ZGO-1 in » 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, v nadaljevanju: ZU 
v tem okviru zlasti določbe 43. in 44. člena ZGO-1 - javnina ® J 
30. člen ZUreP, bi lahko bile, ob neustreznih (nes's<e,T1p0sti 
razlagah, tudi v nasprotju z Direktivami sveta Evropskih skup 
(92/50/EEC, 93/37/EEC). V tem delu gre zato od priPravl'akona 
zakona pričakovati ustrezne razlage (obvezno razlago za 
sicer lahko poda samo tisti, ki je zakon sprejel), ki bi 
morebitne spore in neskladne interpretacije na tem P00 .c 
odpravile. Smiselno enako gre pričakovati tudi od poklicnih zb° ^ 
ki se ustanovita na podlagi ZGO-1. Nova zakonodaja pa na 
strani v določenih primerih zavezuje uporabnike k rav z 
skladno z ZJN-1, čeprav gre za področja oziroma institut0. 
materio javnih naročil nimajo pravno-relevantne povezave- 
na primer tretji odstavek 137. člena ZUreP, ki ureja na ^ 
postopek oddaje grajenega javnega dobra v posebno rabo (o 
pločnika za postavitev miz in stolov, ...), določa: »Grajeno J 
dobro se lahko odda za posebno rabo samo na podlagi 
razpisa, izvedenega po predpisih o javnih naročilih, pri c ^ 
posebna raba ne sme ovirati splošne rabe«. Določba ni P°v

janj, 
razumljiva, saj so javna naročila po definiciji skupek pravnih 
s katerimi država (v najširšem pomenu besede) na p° ^ 
premoženjskopravnih razmerij nabavlja blago, oddaja stori 
izvaja gradnje po predpisanem postopku (oziroma po defim ^ 
točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1: celotni skupek dejaj 
jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje st°r''® 8 
gradenj, ...). Naročnik za nabavljeno blago, opravljene st 
oziroma gradnje plača določeno ceno. V primeru oddaje graje 
javnega dobra pa gre za obraten pravni položaj, saj dr « 
oziroma občina oddata grajeno javno dobro v posebno rabo l .j 
praviloma za določeno plačilo. Poleg tega bi lahko pri implemen ^ 
v praksi povzročile težave tudi neustrezne interpretacije 
drugega odstavka 73. člena, drugega odstavka 76. člena m ^ 
odstavek 140. člena ZUreP. Tudi v teh primerih gre od priprav')3i 
zakona pričakovati ustrezne razlage, ki bodo za prakso ust 
vodilo. 

5.2. PREGLED REALIZACIJE PREDLOGOV IZ 
LETNEGA POROČILA ZA LETO 2002 

Uvodoma gre ugotoviti, da je Državni zbor konec leta 2002 sp 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji PoS 0^e£jil 
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 110/02), pri tem Pa ^ 
tezam Državne revizijske komisije v dotedanjih letnih p°r0 

katerih namen je bil učinkovitejše in hitrejše pravno varstvo. 
i stn®"1 

Kot že omenjeno v prejšnji točki smo tako v prvem L ^ 
poročilu za leti 2000 in 2001, kot v Letnem poročilu za le'0 ^ 
Vlado Republike Slovenije tudi opozorili na nujnost spreflj 
ZJN-1. Državni zbor je konec leta 2003 sprejel novelo ZJ a 
pri tem pa le delno sledil tezam, ki jih je podala Državna revi 
komisija. 

coO 2 n0 

Državna revizijska komisija je v Letnem poročilu za leto ^ 9ia 
podlagi odločanja o sporih s področja koncesij tudi obli ^ 
teze predlogov v zvezi z ureditvijo pravnega instituta ,<on

(j|0ge 
vendar pa ni znano, ali je Vlada Republike Slovenije te Pre 

obravnavala oziroma upoštevala. 
se 

Kar v nekaj primerih odločanj o zahtevkih za revizijo s,1Jn0[n 
srečali s problemom nejasnosti 6. člena Odredbe o *'nan

jr1 78/ 
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur.l. RS, št. 71/99 ^\, 
99, 76/01), na kar pa smo v preteklem letu tudi jasno op° 
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p0n 

vprai
Vno i® potrebno ugotoviti, da je v praksi kar nekaj odprtih 

ki se nanašajo na predložitev revizijskega poročila v 
jo"8 6- členom citirane odredbe. Kljub noveli odredbe v letu 
v p | 8 n®jasnosti niso bile odpravljene. Odprta vprašanja namreč, 
nav "}eriavi z rešenimi, v noveli odredbe še ostajajo. Zaradi 
5pr 

ene9a ponovno predlagamo, da se citirana odredba 
b01 

sni tako, da se odpravijo vse nejasnosti in dvoumnosti, saj 
MH.. n?dvomno prispevalo k večji transparentnosti v postopkih 

I® javnih naročil. 
Drž 
0** revizijska komisija je v Letnem poročilu za leto 2002 tudi 
2jN-° ['a na P°tek rokov za lzda|o podzakonskih aktov po 
in ng 'Podpis o vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije) 
javnj^ n®'zpolnjeno zakonsko obveznost po pripravi seznama 
naroi nar°čnikov po drugem odstavku 3. člena ZJN-1. Seznam 
1, na 

v ^ morala, na podlagi drugega odstavka 3. člena ZJN- 
°Pozn?dl°9 rninis,ra' pristojnega za finance, sprejeti Vlada. Kljub 
Porodi1 pr's,0jno ministrstvo oziroma vlada do priprave Letnega 
izpolni)3 Za 'e'° ,eh 'zrecno zapisanih obveznosti še nista 

POSLOVANJE IN AKTIVNOSTI DRŽAVNE 
REVIZIJSKE KOMISIJE 

6,1' FINANČNO poslovanje 

6,1 i _ 
' Urganiziranost finančnega poslovanja Državne 

revizijske komisije 
V , 

in računovodskega segmenta poslovanja 
Minist avna Revizijska komisija po predpisih in navodilih 
Upo^. Va za finance, ki veljajo za neposredne proračunske 
revi™ f"ke- Podrobneje pa urejajo finančno poslovanje Državne 

6 komisije naslednji interni predpisi: 

^avilnik o uporabi službenih vozil št. 037-7/00 z dne 
^•07.2000, 

Navodilo o oddaji naročil male vrednosti z dne 31.05.2001, 
Pravilnik o napredovanju in nagrajevanju zaposlenih pri 
Državni revizijski komisiji št. 037-2/00 z dne 22.01.2000 (s 
spremembami), 
Pravilnik o izobraževanju št. 037-13/00-1 z dne 28.02.2003 
(s spremembami), 
Pravilnik o službenih potovanjih zaposlenih na Državni 
revizijski komisiji, št. 037-11/00 z dne 25.07.2000, 
Pravilnik o finančnem poslovanju in računovodstvu Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
z dne 10.12.2001, 
Pravilnik o notranjem nadzoru Državne revizijske komisije 
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z dne 15.11.2001. 

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

6.1.2. Predstavitev izvršitve finančnega načrta za 
leto 200312 

Državna revizijska komisija je za izvajanje svojih aktivnosti v letu 
2003 načrtovala porabo 222.780 tisoč SIT, dejansko pa porabila 
202.845 tisoč SIT. Veljavni proračun v letu 2003 pa je znašal 
209.280 tisoč SIT. 

V nadaljevanju je prikazana načrtovana in realizirana poraba 
proračunskih sredstev za leto 2003 po segmentih (skupinah 
kontov). 

celotne realizacije finančnega načrta Državne revizijske komisije. 

Investicijski odhodki pa predstavljajo realizacijo finančnega načrta 
v višini 7.254 tisoč SIT, kar pomeni 3,6% realizacije finančnega 
načrta Državne revizijske komisije v letu 2003. 

° Navedeni zneski realizacije v letu 2003 niso dokončni, ker zaradi sistema 
izplačil iz proračuna še niso plačane vse obveznosti iz leta 2003 in zato 
tudi še niso prikazane v računovodskih evidencah kot odhodki (knjiženje 
po sistemu plačane realizacije). 

poročevalec, št. 10 

Tabela St. 1: Finančni načrt in realizacija finančnega načrta Državne revizijske komisije v letu 2003 
po skupinah kontov 

mvmrn 
Konto skupine Znesek Odstotek v % Znesek Odstotek v % R03/N03 
40 Tekoči odhodki 215.170 96,60 195.591 96,40 90.90 
41 Tekoči transferi 0 0,00 0 0,00 - 
42 Investicijski odhodki 7.610 3,40 7.254 3,6 95,30 
43 Investicijski transferi 0 0,00 0 0.00 - 
bRKM msmm. «iiiW 

^lizacr tabe' ie razvidno, da tekoči odhodki predstavljajo 
96% re''° 'inančnega načrta v višini 195.591 tisoč SIT, kar pomeni 
letu 2oo-} ac''e "nančnega načrta Državne revizijske komisije v 
(konto m 0d ,ega je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim 

°°) porabljeno 151.770 tisoč SIT, kar pomeni 74,82% 
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Državna revizijska komisija v letu 2003 ni načrtovala niti porabila 
nobenih sredstev na segmentih tekoči in investicijski transferi. 

Primerjava sprejetega finančnega načrta Državne revi* 
komisije za leti 2002 in 2003 je razvidna iz naslednje tabele 

Tahela št. 2: Primerjava sprejetega proračuna Državne revizijske komisije za leti 2002 in 2003 po 
segmentih v tisoi SIT 

• Tekoči odhodki 203.226 215.170 106 
■ Tekoči transferi 0 0 _ 
1 Investicijski odhodki 13.423 7.610 57 
" Investicijski transferi 0 0 . 

. wmm mmm 

V nadaljevanju pa je prikazana še primerjava realizacije finančnega 
načrta Državne revizijske komisije za leti 2002 in 2003. 

Tabela it. 3: Primerjava realizacije proračuna Državne revizijske komisije za leto 2002 z realizacijo za 
leto 2001 

v tisoč SIT 
murnom: mmmmsm 
• Tekoči odhodki 188.167 195.591 104 
• Tekoči transferi 0 0 - 
■ Investicijski odhodki 6.454 7.254 112 
■ Investicijski transferi 0 0 - 

n i&#rm 02*45' 

Iz naslednjih tabel pa Je razvidna načrtovana In realizirana 
poraba proračunskih sredstev za leto 2003 po proračunskih 
postavkah. 

Tahela žt. 4: Finančni načrt in realizacija finančnega načrta Državne revizijske komisije v letu 2003 
po proračunskih postavkah 

i>mmam 
Proračunska postavka Znesek Odstotek v % Znesek Odstotek v % R03/N03 
1020 Plače 155.728 70 151.770 74,82 97,46 
1021 Materialni stroški 59.442 27 43.821 21,60 73,72 
1022 Investicije in inv. vzdr. 7.610 3 7254 3,6 95,32 

fbRKMikuM^^S! msmmo mmi&m 

Tahela $t. 5: Prikaz sprejetega proračuna in realizacije proračuna za leto 2003 po proračunskih 
postavkah v tisoč SIT » 

Pr^Ciinška poši^»0r MV'- mm- 
i 2 3 4 5-3-2 6-5*100/2 7-4-2 8-7*100/2 

1020 Plače 155.728 155.728 151.770 0 0 -3.958 -2,5 
i 021 Materialni stroški 59.442 45.943 43.821 -13.500 22,71 -15.621 -26.28 
1022 Investicije in invest. vzdrževanji 7.610 7.610 7.254 0 0 -356 -4,7 

DKKM"$kvipoi ' ■ . 222.780 209,2*0 202:84$ ii - - 

Iz analize po proračunskih postavkah pa je razvidno, da je 
realizacija na proračunski postavki 1020 - Plače (konto 400, konto 
401, konto 4028), ki predstavlja celotne stroške dela, v letu 2003 

znašala 151.770 tisoč SIT, kar je za 2,5% man od načrt0 

porabe na tej proračunski postavki. 
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(,*<% na proračunski postavki 1021 - Materialni stroški 
je v letu 2002 znašala 43.821 tisoč SIT, kar je za 

P0L ° manj od načrtovane porabe na tej proračunski postavki. 
s,fošk oc|hodek na proračunski postavki 1021 - Materialni 
40jg, Postavljajo stroški najemnine poslovnih prostorov (konto 
36,9»/' S° V letu 2003 znašali 15.430 tisoč SIT, kar predstavlja 
2a Pj° realj2acije na proračunski postavki 1021 - Materialni stroški, 
letu 'n sP'°®n' rnaterial in storitve (konto 4020) je bilo v 
realj °.3 Porabljenih 8.930 tisoč SIT, kar predstavlja 20,38% 
operaf . na Proračunski postavki 1021 - Materialni stroški. Drugi 
kar pr'

vni odhodki (konto 4029) pa so v letu 2003 znašali 7.633, 
, tav'ia 17,42% porabe na proračunski postavki 1021 - ,ena|ni stroški. 

investi na Proračunski postavki 1022 - Investicije in 
tiSoč SlT^0 V2dr*evanie (konto 420) je v letu 2003 znašala 7.254 
Pforač ^ar za 4,7% man' od načrtovane porabe na tej 
Posta^8^' P°stavl<i- Obseg realizacije na tej proračunski 
ker nj.' ni realiziran v načrtovanem obsegu zaradi dejstva, 
tem nn ° rea'izirali načrtovanega števila novih zaposlitev in s 
n0vo 7 62ane9a nakupa opreme za ureditev delovnih pogojev 

Poslenih delavcev Državne revizijske komisije. 

Državna 
Poteki h, 'iska komisija nima neporavnanih obveznosti iz 4i £|s 

0t' Prav tako nima novih obveznosti, kot so določene v 
Vdanih"-1 ^akona 0 javnih financah (Uradni list RS, št.79/99), 
?ahtevk "n unov^en'h poroštev ter nima izterjanih regresnih 
"Porabi naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega 

'etu ?om 
ržavn8 Prerazporeditev med proračunskimi postavkami 

srno na 
reviz'iske komisije nismo izvrševali. V mesecu decembru 

tisoč siT>C"a^i ^P'83 Ministrstva za finance del sredstev (13.500 
Odstop, S Prora^unske postavke 1021- Materialni stroški) 
"Boo, dru9im proračunskim uporabnikov za pokrivanje 

Jlv,h obveznostih v letu 2003. 

6.J 
n°tranji nadzor 

Strokovne in zakonske osnove notranjega 
nadzora 

"^nčrf rev'2'iska komisija je v letu 2001 sprejela Pravilnik o 
*0*,'" Poslovanju in računovodstvu Državne revizijske 
^rimi revlz,i° postopkov oddaje javnih naročil, s 
"t1ančn na enem mestu 'n celovito opredelila vse postopke 'lnanj 

e9a in računovodskega poslovanja. S Pravilnikom o 
k*,«* Poslovanju in računovodstvu Državne revizijske 
latan{ie.za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Je 
ta e'e opredeljen tudi sistem notranjega kontroliranja 
P0<tročin,n0vodsl<0""nančnem področju In na drugih 
*a9°tavii de,ovanla Državne revizijske komisije, z namenom ianja naslednjih ciljev: 

up
r°Vania sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, slabega 

' Uski • ia' riapak in poneverb ter drugih nepravilnosti, 
v0cjsj®n°sti delovanja z zakoni, drugimi predpisi in navodili 

" poseSl'iv''1 računovodskih evidenc in izkazov, 
Učink ania urejenega in smotrnega (gospodarnega, ovitega in uspešnega) poslovanja. 

Strokovno podlago za notranje revidiranje predstavljajo Standardi 
notranjega revidiranja (The Institute of Internal Auditors; v prevodu 
Slovenskega inštituta za revizijo), ki zajemajo kodeks 
notranjerevizijskih načel in standarde strokovnega ravnanja pri 
notranjem revidiranju, nadalje mednarodni revizijski standardi 
INTOSAI, Evropske smernice za izvajanje mednarodnih 
revizijskih standardov INOSAI ter Usmeritve za državno notranje 
revidiranje (Ministrstvo za finance - Služba za nadzor proračuna; 
april 2003) in Pravilnik o notranjem nadzoru Državne revizijske 
komisije. 

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

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

preverja zakonitost, pravilnost in smotrnost delovanja Državne 
revizijske komisije; 
ugotavlja in presoja vzroke za odstopanja od predpisanega 
delovanja Državne revizijske komisije; 

- vodstvu predlaga ukrepe za izboljšanje poslovanja, delovnih 
procesov, varovanja premoženja ter za preprečevanje in 
odkrivanje prevar in napak pri delovanju Državne revizijske 
komisije. 

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

Notranje revidiranje na računovodsko-finančnem področju 
obsega: 

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

Notranje revidiranje na drugih področjih poslovanja obsega: 

preverjanje usklajenosti poslovanja z zakoni, drugimi predpisi 
in navodili vodstva, 
preverjanje smotrnosti (gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti) poslovanja, 
spremljanje in ocenjevanje celovitosti sistema notranjih kontrol 
na drugih področjih poslovanja, 
preverjanje usklajenosti s predpisi, ki urejajo vodenje, notranjo 
organizacijo in zaposlovanje, 
preverjanje ustreznosti informacijskih sistemov, 
sodelovanje s službo za nadzor proračuna pri Ministrstvu za 
finance ter zunanjimi revizorji in institucijami. 
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Ob vsem navedenem pa Državna revizijska komisija pri 
aktivnostih na področju notranjega revidiranja sledi temeljni 
zahtevi notranjega revidiranja, ki je opredeljena tudi v 
Standardih notranjega revidiranja, in sicer da morajo koristi, 
ki Izhajajo iz notranjega revidiranja presegati njene stroške. 

6.2.2. Dosedanje aktivnosti notranje revizije 

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

Z dolgoročnim načrtom notranjega revidiranja smo opredelili 
pričakovane aktivnosti na področju notranjega revidiranja v 
obdobju treh let. Glede na čas ustanovitve notranje revizije 
(november 2001) zajema opredeljeno obdobje aktivnosti v letih 
2002 do vključno 2004. Dolgoročni načrt predstavlja strategijo, 
dejavnike in postopke za doseganje zastavljenih ciljev notranjega 
revidiranja ter pooblastilo za konkretno delovanje notranje revizije. 
V dolgoročnem načrtu notranjega revidiranja smo opredelili: 

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

Pri izdelavi dolgoročnega načrta notranjega revidiranja ^ 
pogostost pregleda posameznih področij poslovanja določi 
podlagi ocene tveganja glavnih skupin kriterijev, in sicer: 

poslovno-operativne tveganosti, 
finančne velikosti organizacije, 
informacijske tveganosti in 
tveganosti organizacije, ki izhaja in njenega upravljanja- 

V okviru prve skupine kriterijev smo presojali kompl®'*5^ 
poslovnih procesov in njihovo utečenost, rast obsega PoS'?v v V 
celovitost in urejenost poslovanja in spremembe predp' ^ 
okviru druge skupine kriterijev smo presojali rast sredstev 9 g 
na prejšnja obdobja, delež sredstev za posamezne sKv 
aktivnosti in strošek dela na zaposlenega. Pri tretji skupini kn 
smo presojali podprtost poslovanja z računalniško P°°P 0 
odvisnost poslovanja od računalniške podpore in njeno p° 
kompleksnost, varnost in vzdrževanost računalniške P° P za 
Pri zadnji skupini kriterijev smo presojali širino poobla 
odločanje, vzpostavljenost delitve funkcij odločanja, izvaja j ^ 
kontrole, obstoj operativnih navodil in notranjih kontrol, Prl ^ 
vodstvo glede doseganja ciljev in upoštevanje revizijskih PnP 
in izvajanje popravljalnih akcij. 

Dolgoročni načrt notranjega revidiranja je bil d0,0'j%8 
podlagi matrike tveganja, v kateri so opredeljena P° 
delovanja Državne revizijske komisije ter stopnja tveg ^ 
ki zajema tveganje pri delovanju, pomembnos 
potencialno korist opravljenih revizij za vodstvo 0' ^ 
revizijske komisije. V nadaljevanju je prikazana nave 
matrika tveganja. 

Področje delovanja DRKM 

vodenje, notranja organizacija in 
zaposlovanje nizka 

računovodski podatki v poslovnih 
knjigah in računovodski izkazi Državne 
revizijske komisije 

visoka 

izvrševanje finančnega načrta Državne 
revizijske komisije visoka 

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

informacijski sistem nizka 
organizacija in proces reševan ja 
revizijskih zahtevkov srednja 

Tabela št. 1: Matrika tveganja za opredelitev področij notranjega revidiranja 
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^ na 
n0,ra

S,ednl' Preglednici |e predstavljen dolgoročni načrt 
'e9a revidiranja. 

Tabela št. 2: Dolgoročni načrt notranjega revidiranja 

Področje revizije Vrsta revizije Pogostost 
Revidiran ja * 

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

Računovodski podatki v poslovnih knjigah in 
računovodski izkazi Državne revizijske komisije Revizija pravilnosti poslovanja 3 
Izvrševanje finančnega načrta Državne revizijske 
komisije Revizija pravilnosti poslovanja 3 
Sistem notranjih računovodskih kontrol Revizija pravilnosti poslovanja 3 
Sistem notranjih kontrol na drugih področjih 
poslovanja Revizija pravilnosti poslovanja 1 
informacijski sistem Revizija pravilnosti poslovanja 1 
Opomba: * Število predvidenih revizij v triletnem obdobju 

'lfle?an"ia^' trlletnega načrta notranjega revidiranja je bil tn' načrt notranjega revidiranja za leto 2003. 

Tahela št. 3: Letni načrt notranjega revidiranja 

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

Revizija pravilnosti 
poslovanja 

Podati oceno o pravilnosti izkazovanja 
odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov 

Izvrševanje finančnega načrta Državne revizijske 
komisije 

Revizija pravilnosti 
poslovanja 

Podati oceno o skladnosti izvrševanja 
finančnega načrta s predpisi 

i 'e'u 20n-j 
VfSev Smo tako ,zveci" notranjo revizijo pravilnosti 

0dhOdk
ania "nančnega načrta In pravilnosti izkazovanja 

^ 0v državne revizijske komisije za leto 2002. 

li,,an6^e')iVan'u dokazov za trditve, ki se nanašajo na izvrševanje 
9a načrta Državne revizijske komisije, smo zasledovali 

an'e splošne cilje: 

\i^°n'tost m pravilnost (ali so odhodki nastali v skladu z 
' poDo^nim' P^P'si in pravili ter so odobreni v proračunu); 

So , "os' (ali vsi odhodki in obveznosti ustrezajo obdobju in 
' re '|učeni v izkaz prihodkov in odhodkov); 

Podi' n°Sl 'ali so vsi odhodki upravičeni in so izkazani na 
^na

arS)dejansk° nas,alih poslovnih dogodkov in izplačil 

'a" i® znesek, v katerem je evidentiran dogodek, 
evj(J

lno u9otovljen in pravilno evidentiran v knjigovodskih 
pre .ncah - računska točnost zneska); 
pS'^fev in razkritje (ali so odhodki razkriti, uvrščeni in 
i2ka 

av'i0ni v skladu s predpisi in pravili o evidentiranju in 
*°vanju odhodkov proračuna). 

Zato je bila v procesu notranjega revidiranja preverjena: 

skladnost izvrševanja finančnega načrta s predpisi, 
pravilnost prevzemanja obveznosti in porabe proračunskih 
sredstev glede na višino in namene, določene v finančnem 
načrtu ter 
pravilnost evidentiranja in izkazovanja odhodkov Državne 
revizijske komisije v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 
2002. 

V fazi načrtovanja In izvedbe notranje revizije smo revizijske 
dokaze pridobili z uporabo analitičnih postopkov In 
podrobnega preizkušanja podatkov na podlagi vzorcev. Pri 
Izvedbi notranje revizije nismo na obsegu podrobno 
preizkušenih Izplačil razkrili nobenih napak ali nepravilnosti. 
Glede na navedeno smo podali oceno, da je Državna 
revizijska komisija za leto 2002 pravilno Izkazovala prihodke 
in odhodke v poslovnih knjigah ter Izkazu prihodkov in 
odhodkov In tudi izvrševala finančni načrt v skladu s 
predpisi. 
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V letu 2004 bomo na področju notranjega revidiranja nadaljevali z 
aktivnostmi, ki so opredeljene v dolgoročnem načrtu notranjega 
revidiranja in letnem načrtu notranjega revidiranja za leto 2004. 
Tako bomo izvedli notranjo revizijo obstoja in učinkovitosti 
delovanja sistema notranjih računovodskih kontrol ter notranjo 
revizijo pravilnosti izvrševanja finančnega načrta in pravilnosti 
izkazovanja odhodkov Državne revizijske komisije za leto 2003. 

Ob navedenem še dodajamo, da na Državni revizijski komisiji 
namenjamo veliko pozornosti tudi stalnemu strokovnemu 
usposabljanju in izobraževanju na področju notranjega revidiranja. 
Tako se je notranji revizor v letu 2003 udeležil vrste seminarjev s 
področja notranjega revidiranja in se tudi vključil v prvo 
izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor, ki ga 
organizirajo Računsko sodišče Republike Slovenije, Ministrstvo 
za finance - Služba za notranji nadzor in Slovenski inštitut za 
revizijo. Predviden zaključek izobraževanja je v prvi polovici leta 
2004. Navedeno prispeva k zagotavljanju potrebne strokovnosti 
in zagotavljanja kakovosti pri notranjem revidiranju. 

6.3. KADRI 

S sprejemom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja je 
bil določen status in pristojnost Državne revizijske komisije, s 
tem pa tudi formalni pogoj za vzpostavitev samostojnega in 
neodvisnega položaja tega organa. 

V Poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil (Ur.l. RS št. 55/00) je opredeljena organizacija 
kot tudi način dela Državne revizijske komisije, delovna razmerja, 
pravice in obveznosti zaposlenih, delovna mesta z opisi in nazivi 
pa so določena v posebnem internem aktu. 

Za zagotavljanje pravnega varstva ponudnikov v vseh stopnjah 
postopkov oddaje javnih naročil in za opravljanje drugih 
spremljajočih se del, so poleg predsednice in članov komisije v 
internem aktu sistemizirana naslednja delovna mesta: 

višji svetovalec Državne revizijske komisije (4), 
svetovalec Državne revizijske komisije I (2), 
svetovalec Državne revizijske komisije II (2), 

- svetovalec Državne revizijske komisije III (2), 
strokovni sodelavec (1), 
vodja pisarne (1), 
administrator (1). 

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

Število zaposlenih se v letu 2003 ni povečalo tako kot smo 
načrtovali. Zaposlili smo enega svetovalca in dva pripravnika, 
dvema zaposlenima pa je v sporazumno prenehalo delovno 
razmerje. Leto 2003 smo tako zaključili s 16 zaposlenimi ali 94% 
glede na ciljno zaposlitev (17). En pripravnik je konec leta uspešno 
opravil pripravniški izpit in je bil imenovan za svetovalca, 
pripravnica, katero smo zaposlili v mesecu decembru 2003, pa v 
skladu s pripravniškim programom že spoznava področje javnih 
naročil. 

6.4. USPOSABLJANJE 

Za Državno revizijsko komisijo je pomembno, glede na to, da je 
področje javnega naročanja naglo razvijajoče se področje, da 
sledi spremembam na tem področju. Vendar mora obenem zaradi 
pomanjkanja kvalitetnega izobraževanja na tem področju večkrat 
sama generirati različne izobraževalne oblike, ki vodijo k večji 
usposobljenosti in učinkovitosti v postopkih oddaje javnih naročil. 

Razumljivo je, da morajo biti zaposleni na Državni revizijski KOJ1 ^ 
seznanjeni z novostmi na tem področju, zato se udeležb 
primernih izobraževalnih oblik tako doma kot v tujini. 

Izobraževanju zaposlenih smo tudi v preteklem letu posvetili 
pozornosti. Zaposleni so se udeležili različnih seminarj jn 
delavnic, nekateri pa so se vključili tudi v dodiploms 
podiplomsko izobraževanje, v izobraževanje za Pr't'0 hm 
pravniškega državnega izpita, ter znanstvenega naziva. Saj' 
le z visoko stopnjo strokovne usposobljenosti zagotavl . 
učinkovito pravno varstvo ponudnikom in vlagateljem zant® 
za revizijo postopkov javnega naročanja. 

Poleg tega smo v letu 2003 aktivno sodelovali pri Pr'Pral|i, 
predvsem izvedbi večih posvetov o javnih naročilih in konce 
kjer so s vojimi prispevki sodelovali člani Državne re 

komisije. Predstavili smo novosti revizijskega postopka, st 
Državne revizijske komisije in aktualne primere. 

S tem in s številnimi gradivi za različne izobraževalne ob''l(®S
res 

deloma zapolnili praznino in obogatili zbirko strokovne litera a 
področja javnih naročil. Omeniti je potrebno tudi, da DrZ ^ 
revizijska komisija razpolaga z različnimi strokovnimi 9 ^ 
s področja javnega naročanja v Republiki Sloveniji in v ti 
s katerimi seznjanjamo zainteresirano strokovno iavn° h jp 
potrebe raziskovalne dejavnosti, izdelave diplomski1 

magistrskih nalog ter za druge potrebe naročnikov in ponuo 

6.5. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
tud1 

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

Državna revizijska komisija ima zgolj kasatorična pooblasti'3 ( 
svojim sklepom ne more nadomestiti odločitev narocn ^ 
postopku oddaje javnega naročila. V skladu s tretjim odsta ^ 
23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročnikom j 
lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, kl ■ „f 
razveljavljen, vendar pa se zdi, da naročniki le-teh vća® ^ 
upoštevajo ali pa jih poskušajo zaobiti. Zato je toliko bolj Porne,^e(ii 
da ima Državna revizijska komisija tako na podlagi 105- ■ 

loV" 
dia9 

Zakona o prekrških kot tudi na podlagi 15. člena P°sl 

Državne revizijske komisije možnost in dolžnost Pre°'"eti 
začetek postopka za kaznovanje prekrška, in sicer v Pr' ^ 
tistih ravnanj naročnikov, ki jih je zakonodajalec štel k°RpjN 
nevarna, da je za njih v 131. členu ZJN-1 in 34. členu Z 
predvidel kazenske sankcije. 

Zadeve, za katere smo menili, da obstaja sum storitve Pre mi 
smo posredovali pristojnemu sodniku za prekrške- *e JJp 
ugotavljamo, da v večini zadev ugotovljenih nepravilnosti ni ^ ^ 
subsimirati pod prekrške, kot so predvideni v ZJN-1 in 
saj je ugotovljeno dejansko stanje v posameznih za 

drugačno od tistega, ki ga zakon opredeljuje kot prekršek. D® j. 
bo k lažjem delu na tem področju pripomogla novela T- a 
Državna revizijska komisija je v letu 2003 posredovala pristoj ^ 
sodniku za prekrške 22 primerov v katereih je ugotovlj0n 

storitve prekrška. 

Na tem mestu je potrebno tudi ugotoviti, da je bil v letu 2^ 
okviru Vlade Republike Slovenije ustanovljen Urad za I t 
naročila, s katerim sodelujemo in tako prispevamo k oblik" 
prakse s tega področja. 
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Mednarodno sodelovanje 

Ij? reyizijska komisija je v letu 2003 sodelovala s številnimi 
in ,am' s področja javnega naročanja tako doma kot v tujini 

Prev navezala stike, ki nam koristijo pri prenosu dobre prakse nanju odločitev Državne revizijske komisije. 
Državna 
v s šveri 

8VI2iiska komisija je tudi v letu 2003 aktivno sodelovala 
nirig . . 'm uradom za javna naročila, kot nadaljevanje twin- 
s°đelov°Jekta' ki 9a 16 P°,rebno oceniti kot uspešno obliko nia in izmenjave izkušenj s področja javnih naročil. 

^žavna 
s°(je|o rev|zijska komisija je tudi v letu 2003 nadaljevala 
Ju90S|aan'e s Predstavniki sorodnih institucij iz držav bivše 
Hivaj^g l6, in s'cer Srpske krajine, Vojvodine, Črne gore in 
k nasta' 'ani državne revizijske komisije so s svojimi komentarji 
Prir*ierlajOČ' zakonodai' ,eh držav pripomogli k vzpostavljanju 
PrejjtJ,Ve9a sis,ema javnega naročanja. Nekajkrat so 
Prt(Jobiv ?

lk' držav obiskali Državno revizijsko komisijo ter 
ustrezne izkušnje. 

Valjev inimi aktivnostmi bo Državna revizijska komisija 
^iocerv ,Udi v let°šniem letu z namenom izmenjave izkušenj, 
EU ter oh!m°' da je naša naloga prenos dobre prakse s področja 
*anesljjv ,nem ponuditi tudi našim ponudnikom (vlagateljem) 
Ha tujih t°-ln,ormacii° 0 nastopu in predvsem pravnih sredstvih 

Sodelovali smo tudi s predstavniki SIGME ter OECD, kl so 
naše delo v svojem poročilu o pripravljenosti držav 
kandidatk za vstop v EU in ustreznost revizijskega sistema 
ocenili kot zelo uspešno. 

SKLEP 

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

Upamo, da bo tudi Letno poročilo za leto 2003 prispevalo k 
oblikovanju dobre prakse naročnikov, saj smo v njem povzeli 
pomembnejše informacije o našem delu In odločitvah v letu 
2003. Naročnikom In ponudnikom ter zainteresirani javnosti 
pa bodo priloge k letnemu poročilu lahko v pomoč pri 
njihovih odločitvah v letošnjem letu. 

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