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PREDLOGI zakonov 
Predlog zakona o spremembah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-B) 3 
• nujni postopek - EPA 1392 - III 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju 7 
na področju pomorskega prometa (BRUPMP) - EPA 1385 - III 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov 13 
(MSPSPV)-EPA 1386 -III 

Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma (MMKZFT) 17 
"EPA 1387 -III 

poročilo 
Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance za obdobje od julija do decembra 2003 27 
'EPA 1379- III 



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 uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 

0 VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO 

, TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

(ZVVJTO-B) 

■ nujni postopek - EPA 1392 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-2811-0038 
številka: 415-02/2001-3 
Ljubljana, 10.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 10.6.2004 
določila besedilo: 

■ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
VRAČANJU VLAGANJ V JAVNOTELEKOMUNIKACIJSKO 
OMREŽJE, 

k' ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predraga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah zakona 
0 vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko 
Popravljivih posledic za delovanje države. 

Rok za vložitev zahtevkov, predvidenih v zakonu o vračanju 
vlaganj se je že iztekel 7.6.2004. Zaradi poslovniških rokov 
zakonodajnega postopka v Državnem zboru in z vidika 
izvajanja zakona je smiselno, da že začeti postopek vlaganja 
zahtevkov teče kontinuirano dalje, kar pa je mogoče edinole v 
primeru takojšnjega sprejema predlagane spremembe zakona 
po nujnem postopku. 

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

dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo, 
Mojca Jarc, sekretarka v Ministrstvu za informacijsko 
družbo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG zakona o spremembah 
ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ V 

JAVNO telekomunikacijsko omrežje 

'•Uvod 

1- OCENA STANJA 

fj^on o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
radni list RS, št. 83/03 - pre'lščeno besedilo; v nadaljnjem 

esedilu ZVVJTO - UPB1) določa upravičence, zavezance, višino 

vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. 

Na podlagi določb ZVVJTO - UPB 1 so bili do sedaj izpeljani vsi, 
po zakonu predvideni postopki in sicer: 

5. člen: 
- Svet Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in 

privatizacijo je v roku, določenem v ZVVJTO - UPB 1 ustanovil 
posebno komisijo za opravljanje strokovnih in tehničnih nalog, 
Komisija je sestavila predlog tabele, iz katere so razvidne 
višine priključnine v posameznih časovnih obdobjih in 
geografskih območjih PTT, prispevek za SIS in srednji tečaji 
Banke Slovenije za preračun zneskov v DEM kot podlago za 
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ugotavljanje višine vračila. Predlog tabele je bil sestavljen v 
kasnejšem roku, kot je bil predpisan z ZVVJTO - UPB 1 iz 
razloga njegove novelacije, 
Minister, pristojen za telekomunikacije je izdal tabelo v obliki 
Pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 1/04), 

6. člen: 
lokalne skupnosti so izdale predpise (vsaka svojega) s 
katerim so določile način sestavitve seznama, način 
ugotavljanja sorazmernih deležev končnih upravičencev ter 
pogoje in roke vračanja teh deležev. Predpisi posameznih 
lokalnih skupnosti niso bili izdani v roku, določenem v ZVVJTO 
- UPB 1, kar pa ni zoževalo pravic končnih upravičencev, 

7. člen: 
komisija je 6.2.2004 objavila javni razpis za vlaganje zahtevkov 
za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Rok 
za vložitev zahtevkov se izteče 7.6.2004. 

Na dan 27.5.2004 je bilo na Državno pravobranilstvo vloženih 
19.249 zahtev, pri čemer so kot predlagateljice nastopale občine 
v 130 primerih in v 9 primerih tudi krajevne skupnosti. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Cilj predloga zakona je podaljšanje roka za vložitev zahtevkov iz 
sedanjih štirih mesecev na deset mesecev. 

Zakon o vračilu vlaganj (ZVVJTO) posega v več kot dvajsetletno 
časovno obdobje. Iz tega razloga so se pri izvajanju zakona 
pokazale nepredvidljive in zelo različne življenjske situacije. 
Predvsem gre za oteženo iskanje oziroma pridobivanje pogodb 
ter drugih verodostojnih javnih listin, na podlagi katerih lahko 
upravičenci uveljavljajo pravico do vračila vlaganj. Poleg tega so 
se kot pogodbeni partnerji, ki v ZVVJTO - UPB 1 niso bili predvideni, 
pojavile Stanovanjske zadruge in Temeljne organizacije 
kooperantov, ki kot pravne osebe niso predvidene za vračilo 
vlaganj, so pa nastali na podlagi združitve fizičnih oseb, ki pa so 
predvideni kot končni upravičenci. V praksi se je pokazalo tudi to, 
da zaradi narave pogodbenih razmerij med strankami odprtih 
vprašanj nikakor ni mogoče posploševati in zato vsako 
posamezno vprašanje zahteva individualno obravnavo, kar pa je 
v danem primeru seveda zamudno. 

Predlagatelj ocenjuje, da je zaradi enakopravne obravnave in 
enakih možnosti za končne upravičence, vsekakor smiselno 
podaljšanje roka za vložitev zahtevkov. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Predlog zakona določa le podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov, 
zato predlog zakona ne vpliva na državni proračun in druga |avna 
finančna sredstva. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

Po podatkih predlagatelja v drugih pravnih sistemih ni zaslediti 
takšne ali podobne ureditve. 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Sprejem zakona o spremembah zakona o vračanju vlaganj v 

javno telekomunikacijsko omrežje ne bo imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
(Uradni list RS, št. 83/03 - uradno prečiščeno besedilo) se v 
prvem odstavku 7. člena besedna zveza »štirih mesecev" 
nadomesti z besedno zvezo »desetih mesecev«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listo 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 7- členu 

® Predlagano spremembo se podaljšuje rok za vlaganje zahtevkov 
Pri krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu iz sedanjih štirih 
Mesecev na deset mesecev oziroma iz 7.6.2004 na 7.12.2004. 

K 2. členu 

Sprememba zakona začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

'V. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

spreminjajo 

7. člen 
(vlaganje zahtevka) 

'1) Zahtevek lahko vloži upravičenec iz 2. člena tega zakona v 
roku štirih mesecev od objave poziva, ki ga komisija iz 5. 

člena tega zakona objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
sicer se zahtevek ne upošteva. 

(2) Zahtevek se s priloženimi dokazili vloži pri krajevno pristojnem 
državnem pravobranilstvu glede na sedež PTT organizacije 
oziroma SIS, v katerem so bila opravljena vlaganja 

  __ 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Zakon o spremembah zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (EVA: 2004-2811-0038). 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri prevedeni v slovenščino • 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 6. Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
Z. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TALE^1 

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravne^ 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev. 

dr. Pavel Gantar 

minist£p 

Mojca Jarc 
SEKRETARKA 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUDLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE 

FEDERACIJE 0 SODELOVANJU NA 

PODROČJU POMORSKEGA PROMETA 

(RRUPMP) 

EPA 1305 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0178 
številka: 344-11/2002-2 
Ljubljana, 10.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 10.06.2004 
določila besedilo: 

• PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE 
FEDERACIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU 
POMORSKEGA PROMETA, 

ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vtada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
V'ade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Marko Pavliha, minister za promet, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- mag. Janez Požar, sekretar in vodja Urada za pomorstvo 
v Ministrstvu za promet, 
Meta Bole, državna podsekretarka, vodja Sektorja za 
mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- mag. Aleksander Čičerov, državni podsekretar v Sektorju 
za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

t REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE 
FtDERACIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU 

POMORSKEGA PROMETA 

1. člen 
a,^cira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa, 
podpisan v Moskvi 12. septembra 2002. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku 
glasi: 
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SPORAZUM 

med Vlado Republike Slovenije 

in Vlado Ruske federacije 

o sodelovanju na področju pomorskega 
prometa 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljnjem 
besedilu pogodbenici, 

želita pripomoči k skladnemu razvoju odnosov na področju plovbe 
trgovske mornarice med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, 
temelječih na načelih enakosti in obojestranske koristi. 

želita na vse načine spodbujati mednarodno sodelovanje na tem 
področju, 

se zavedata, da mora blagovno menjavo med državama spremljati 
učinkovita izmenjava storitev, 

zato sta se sporazumeli: 

1. člen 

Namen tega sporazuma je: 
ureditev in razvijanje odnosov na področju plovbe trgovske 
mornarice med državama, 
zagotovitev čim boljšega usklajevanja pri plovbi, 
pomoč pri razvoju trgovinskih in gospodarskih odnosov med 
državama. 

2. člen 

V tem sporazumu: 
a) izraz "pristojni organi" pomeni: 

za Republiko Slovenijo - Ministrstvo za promet, 
za Rusko federacijo - Ministrstvo za promet Ruske 
federacije; 

b) izraz "ladja pogodbenice" pomeni kakršno koli ladjo, 
registrirano na ozemlju Republike Slovenije ali Ruske 
federacije, ki plove pod zastavo ene od teh držav v skladu z 
njeno zakonodajo. Ta izraz pa ne vključuje: 

vojaških ladij in drugih javnih ladij, ki se uporabljajo v 
nekomercialne namene, 
ladij za hidrografske, oceanografske in znanstvene 
raziskave, 
ribiških ladij, 
športnih ladij in izletniških jaht; 

c) izraz "član posadke" pomeni poveljnika ladje in katero koli 
drugo osebo, ki med plovbo na ladji dejansko opravlja naloge, 
povezane z delovanjem ali vzdrževanjem ladje, in je vpisana 
v seznam ladijske posadke. 

3. člen 

Pogodbenici podpirata in razvijata učinkovito sodelovanje med 
oblastmi, odgovornimi za pomorski promet v njunih državah, 
vključno z medsebojnim posvetovanjem in izmenjavo informacij. 
Pogodbenici spodbujata tudi razvoj stikov med njunimi ustreznimi 
ladjarskimi družbami in organizacijami, povezanimi z ladjarstvom. 

4. člen 

1. Pogodbenici: 
a) bosta spodbujali ladje pogodbenic, da sodelujejo pn 

organizaciji plovbe med pristanišči obeh držav; 
b) bosta sodelovali pri odpravljanju ovir, ki bi lahko oteževale 

razvoj plovbe med pristanišči obeh držav; 
c) ne bosta ovirali ladij ene pogodbenice pri plovbi med 

pristanišči druge pogodbenice in pristanišči tretjih držav. 

2. Določbe tega člena se ne nanašajo na pravice ladij tretjih 
držav, da sodelujejo pri plovbi med pristanišči pogodbenic 

5. člen 

1. Vsaka pogodbenica bo zagotovila ladjam druge pogodbenice 
enako obravnavo, kot jo zagotavlja svojim ladjam, ki opravljajo 
mednarodni promet, pri prostem dostopu v pristanišča, uporab' 
pristanišč za natovarjanje in raztovarjanje tovora ter vkrcanj® 
in izkrcanje potnikov, plačevanju pristaniških pristojbin' 
izvajanju običajnih trgovskih operacij in uporabi drugih 
pomorskih storitev. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena: 
a) se ne uporabljajo za pristanišča, ki niso odprta za tuje 

ladje; 
b) se ne uporabljajo za dejavnosti, ki jih vsaka pogodbenic3 

namenja le domačim organizacijam, vključno s kabotažo- 
vleko ladij, pilotažo in reševanjem; 

c) ne zavezujejo ene pogodbenice, da ladje druge 

pogodbenice izvzame iz pravil o obvezni pilotaži, kar Pa 

uveljavlja za svoje ladje; 
d) se ne nanašajo na izvajanje predpisov o vstopu in bivan)u 

tujcev. 

6. člen 

Pogodbenici bosta v okviru zakonodaje in pristaniških pravil svoji'1 

držav ustrezno ukrepali, da bi olajšali in pospešili pomorsko plovb0, 

da bi preprečili neutemeljeno zadrževanje ladij ter da bi, kot je ie 

mogoče, pospešili in poenostavili carinske in druge postopke, 
veljajo v pristaniščih. 

7. člen 

1. Listine o državni pripadnosti ladij, izmeritvena spričevala 1,1 

druge ladijske listine, ki jih izda ali prizna ena pogodbenic®' 
prizna tudi druga pogodbenica. 

2. Ladje pogodbenice, ki imajo izmeritvena spričevala, 
na ustrezen način, ne bodo ponovno izmerjene v pristanišč 
druge pogodbenice. 

8. člen 

Vsaka pogodbenica prizna osebne dokumente, ki so jih pristoi'1 

oblasti druge pogodbenice izdale članom posadke - sV „ 
državljanom, in daje imetnikom teh dokumentov PraVll'|I1 
predvidene v 9. in 10. členu tega sporazuma, ob upoštevanju 
navedenih pogojev. 
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Ta osebna dokumenta sta: 
za Republiko Slovenijo - pomorska knjižica, 
za Rusko federacijo - potni list pomorščaka. 

9. člen 

četnikom osebnih dokumentov pomorščaka, navedenih v 8. členu 
'ega sporazuma, je dovoljeno, da so kot člani posadke ladij 
Pogodbenice, ki je izdala osebni dokument pomorščaka, v prostem 
času. medtem ko je ladja v pristanišču druge pogodbenice, na 
obali brez vizuma v skladu s pravili, ki veljajo v tem pristanišču, in 
Pod pogojem, da je poveljnik ladje ustreznim organom izročil 
seznam posadke. 

Pri odhodu na obalo in ob vrnitvi na ladjo za omenjene osebe velja 
^ejna in carinska kontrola v tem pristanišču. 

10. člen 
1- Imetnikom osebnih dokumentov pomorščaka, omenjenih v 8. 

členu tega sporazuma, je dovoljeno, da kot potniki katerega 
koli prevoznega sredstva vstopijo na ozemlje države druge 
pogodbenice ali potujejo čez njeno ozemlje, če so namenjeni 
na svojo ladjo ali pa gredo na drugo ladjo, če so na poti v 
svojo državo ali potujejo iz kakršnega koli drugega razloga, 
ki so ga odobrile oblasti te druge pogodbenice. 

V vseh primerih, navedenih v prvem odstavku tega člena, 
morajo imeti pomorščaki ustrezne vizume druge pogodbenice, 
ki jih bodo izdale pristojne oblasti v najkrajšem možnem času. 

3 če imetnik osebnega dokumenta pomorščaka, omenjenega 
v 8. členu tega sporazuma, ni državljan Republike Slovenije 
ali Ruske federacije, se mu skladno z določbami tega člena 
izda vizum za vstop na ali tranzit čez ozemlje države druge 
pogodbenice, če je imetniku osebnega dokumenta 
Pomorščaka zajamčena vrnitev na ozemlje pogodbenice, ki 
mu je ta dokument izdala. 

11. člen 
1- Ob upoštevanju določb 8. do 10. člena tega sporazuma na 

ozemlju držav pogodbenic še vedno veljajo predpisi o vstopu, 
bivanju in odhodu tujcev. 

• Pogodbenici imata pravico odkloniti vstop na ozemlje svoje 
države vsakemu pomorščaku, ki ga imata za nezaželenega. 

13. člen 

1. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri prenosu 
tehnologij na področju ladjedelništva in popravila ladij v skladu 
z zakonodajama obeh držav. 

2. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri poklicnem 
izobraževanju kadrov trgovske mornarice in pristaniških 
uslužbencev. 

14. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti 
pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb, katerih 
pogodbenici sta. 

15. člen 

Pogodbenici bosta pomagali pri ustanavljanju predstavništev 
ladjarskih družb druge pogodbenice na ozemlju svojih držav. 

Dejavnost teh predstavništev ureja zakonodaja države, v kateri 
je predstavništvo. 

16. člen 

Predstavniki pristojnih organov obeh pogodbenic se bodo po 
potrebi sestajali izmenično v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji 
na posvetovanjih o vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje tega 
sporazuma, in o drugih pomorskih vprašanjih, zanimivih za obe 
strani. 

17. člen 

Vsi spori, ki se nanašajo na razlago ali uporabo tega sporazuma, 
se bodo reševali s pogovori med pristojnima organoma 
pogodbenic. 

Če ta organa ne bi dosegla soglasja, se bodo spori reševali po 
diplomatski poti. 

18. člen 

1. Ta sporazum začne veljati trideset dni po dnevu izmenjave 
pisnih obvestil po diplomatski poti o izpolnitvi notranjih 
postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma 

12. člen 
1' Če ladja ene pogodbenice doživi brodolom, nasede, če jo 

Vrže na obalo ali se ji zgodi kakšna druga nezgoda v 
teritorialnem morju ali notranjih vodah države druge 
Pogodbenice, bo ta zagotovila ladji, članom posadke, 
Potnikom in tovoru vso možno pomoč, kot jo v podobnih 
Primerih zagotavlja svojim lastnim ladjam, ter o tem čim hitreje 
obvestila ustrezne organe prve pogodbenice. 

£ 
^°vor in predmeti, rešeni ali raztovorjeni z ladje, navedene v 
Prvem odstavku tega člena, se ne carinijo, če ne bodo izročeni 
v uporabo ali potrošnjo na ozemlju države druge pogodbenice. 

2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in preneha veljati 
devetdeset dni po dnevu, ko ena pogodbenica po diplomatski 
poti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da 
odpoveduje sporazum. 

Sestavljeno v Moskvi dne 12. septembra 2002 v dveh izvodih v 
slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Ruske federacije 

Tea Petrin, l.r. Čengiz Izmailov. I.r.' 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske 
federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa je 12. 
septembra 2002 v Moskvi za Vlado Republike Slovenije podpisala 
ministrica za gospodarstvo dr. Tea Petrin, za Vlado Ruske 
Federacije pa Čengiz Izmailov, namestnik ministra za promet 
Ruske federacije. 

Razlogi za sklenitev sporazuma so v ureditvi razmerij na področju 
pomorskega prometa, njegovi bistveni elementi pa so organizirati 
in razviti dvostranske odnose med državama na področju 
pomorskega prometa, zagotoviti usklajenost dejavnosti 
pomorskega prometa, izogibati se vsakemu ukrepanju, ki lahko 
škodi normalnemu razvoju dejavnosti pomorskega prometa, 
spodbujati splošen razvoj trgovskih in gospodarskih odnosov 
med državama in spodbujati sodelovanje z namenom promocije 
pristanišč obeh držav. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske 
federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa na 
podlagi 75. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni 
zbor Republike Slovenije. 

Sporazum začne veljati trideset dni po dnevu izmenjave pisnih 
obvestil po diplomatski poti o izpolnitvi notranjih postopkov, 
potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma. Ministrstvo za 
zunanje zadeve Ruske federacije je z noto št. 4422-n/3ed dne 29. 

maja 2003 slovensko stran obvestilo, da je ruska stran zaključila 
notranjepravni postopek, potreben za veljavnost omenjenega 
sporazuma. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas in preneha 
veljati devetdeset dni po dnevu, ko ena pogodbenica po diplomatski 
poti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpovedu/e 
sporazum. 

V zvezi z uveljavitvijo in izvajanjem sporazuma ne bo potrebno 
zagotoviti dodatnih finančnih sredstev iz proračuna. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe obstoječih 
oziroma izdaje novih predpisov. 

Predlagatelj gradiva predlaga, da zaradi čimprejšnje uveljavitve 
predmetnega sporazuma zakon o ratifikaciji sporazuma začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Listu Republike Sloveni/e 
■ Mednarodne Pogodbe. Interes Republike Slovenije je. da se s 
tem sporazumom uredijo razmerja na področju pomorskega 
prometa med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo. Poleg tega 
pa je Ministrstvo za zunanje zadeve Ruske federaci/e že 29 
maja 2003 slovensko stran obvestilo, da je ruska stran zaključila 
notranjepravni postopek, potreben za uveljavitev sporazuma 

Sporazum je v skladu s predpisi Evropske skupnosti. 
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Naša št.: 
Datum: 27.05.2004 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
Sektor za mednarodne pravne zadeve 
Prešernova cesta 25 
1000 LJUBLJANA 

Zadeva: Izjava o skladnosti predloga zakona ali 
drugega splošnega akta s predpisi evropskih 
skupnosti 

1. Naslov predloga akta: Sporazum med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju 
pomorskega prometa 

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

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

IV. oddelek, I. poglavje (Pretok delovne sile). 
IV. oddelek, III. poglavje (Opravljanje storitev med skupnostjo in 
Slovenijo). 
VI. oddelek, Gospodarsko sodelovanje (prevoz). 
VI. oddelek, Prepoved fiskalne diskriminacije. 

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

V celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Jih ni. 

3- Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

direktiva 98/85/EC ki dopolnjuje Direktivo 96/98/EC o opremi ladje 
(v celoti). 
direktiva 98/55/EC ki dopolnjuje Direktivo 93/75/EEC o minimalnih 
Pogojih, ki jih morajo izpolnjevati ladje, namenjene v pristanišče 
skupnosti, ki prevažajo nevaren tovor (v celoti). 
Direktiva 98/42/EC, ki dopolnjuje Direktivo 95/21/EC kar zadeva 
pSC (v celoti). 

Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969 - CLC (v celoti). 
Mednarodna konvencija o ustanovitvi Mednarodnega sklada za 
povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971 -FUND 
(v celoti). 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Jih ni. 

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

Predlog je usklajen s predpisi ES. 

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

Ne. 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Da, v ruski jezik. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA. OECD, 
Univerza,...) 

Pri pripravi besedila niso sodelovali neodvisni strokovnjaki. 

8. Povezava z državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program ni upoštevan. 

MINISTER 
Dr.Marko Pavliha. I.r. 

URAD ZA POMORSTVO PRAVNA SLUŽBA 
Mag. Janez Požar, sekretar, I.r. Jože Taler. sekretar, I.r. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

POGODRENICAMISEVERNOATLANTSKE 

P0G00RE 0 VARNOSTI PODATKOV 

(MSPSPV) 

- EPA 1386 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0188 
Številka: 803-05/2001-18 
Ljubljana, 10.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 10.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE 
POGODBE O VARNOSTI PODATKOV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
Borut Mahnič, veleposlanik v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Miroslav Žaberl, sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON O RATIFIKACIJI 2. člen 
SPORAZUMA MED POGODBENICAMI 

SEVERNOATLANTSKE POGODBE O VARNOSTI Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski 
PODATKOV jezik glasi: 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske 
Po9odbe o varnosti podatkov, podpisan 6. marca 1997 v Bruslju. 
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SPORAZUM MED POGODBENICAMI 

SEVERNOATLANTSKE POGODBE 
O VARNOSTI PODATKOV 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 
v VVashingtonu, 

ponovno potrjujejo, da učinkovito politično posvetovanje, 
sodelovanje in obrambno načrtovanje za uresničevanje ciljev 
pogodbe vključujejo izmenjavo tajnih podatkov med 
pogodbenicami: 

menijo, da so določbe med vladami pogodbenic Severnoatlantske 
pogodbe o vzajemni zaščiti in varovanju tajnih podatkov, ki jih 
izmenjavajo, nujne; 

se zavedajo, da je potreben splošen okvir za varnostne standarde 
in postopke, 

in so se v svojem imenu in v imenu Organizacije Severnoatlantske 
pogodbe sporazumele: » 

1.ČLEN 

Pogodbenice: 

i) ščitijo in varujejo: 

a) tajne podatke (glej aneks I) Nata (glej aneks II), označene 
kot take, ali tiste, ki jih Natu predloži država članica; 

b) tajne podatke, označene kot take, ki jih države članice 
predložijo drugi državičlanici v podporo programu, 
projektu ali pogodbi Nata; 

ii) ohranjajo stopnjo tajnosti podatkov, kot so opredeljeni pod 
točko i), in storijo vse potrebno, da jih stopnji tajnosti primerno 
varujejo: 

iii) ne uporabljajo tajnih podatkov, kot so opredeljeni pod točko i), 
v druge namene kot tiste, ki so določeni v Severnoatlantski 
pogodbi, sklepih in resolucijah, ki se nanašajo na to pogodbo; 

iv) ne razkrivajo v točki i) opredeljenih podatkov stranem, ki niso 
članice Nata, brez soglasja lastnika podatkov. 

2.ČLEN 

Pogodbenice v skladu s 1. členom tega sporazuma zagotovijo, 
da se ustanovi nacionalni varnostni organ za dejavnosti Nata, ki 
izvaja zaščitne varnostne ukrepe. Pogodbenice vzpostavijo in 
izvajajo varnostne standarde, ki zagotavljajo skupno raven 
varovanja tajnih podatkov. 

3. ČLEN 

1) Pogodbenice zagotovijo, da se vse osebe, ki imajo 
državljanstvo katere od njih in pri opravljanju svojih uradnih 
dolžnosti morajo imeti ali lahko imajo dostop do tajnih podatkov 
stopnje ZAUPNO in višje, pred prevzemom dolžnosti ustrezno 
preverijo. 

2) Namen postopkov varnostnega preverjanja je ugotoviti, ali 
lahko ima oseba ob upoštevanju njene lojalnosti in zanesljivosti 

dostop do tajnih podatkov, ne da bi to pomenilo nesprejemljivo 
varnostno tveganje. 

3) Na zaprosilo vsaka pogodbenica sodeluje z drugimi 
pogodbenicami pri izvajanju njihovih postopkov varnostnega 
preverjanja. 

4LČLEN 

Generalni sekretar zagotovi, da Nato izvaja določbe tegu 
sporazuma (glej aneks III). 

5.ČLEN 

Ta sporazum ne preprečuje pogodbenicam, da sklepajo druge 
sporazume, ki se nanašajo na izmenjavo tajnih podatkov 
pogodbenic in ne vplivajo na obseg uporabe tega sporazuma 

(LJČLEN 

(a) Ta sporazum je na voljo za podpis pogodbenicam 
Severnoatlantske pogodbe in mora biti ratificiran, sprejet ali 
odobren. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponiralo 
pri Vladi Združenih držav Amerike. 

(b) Ta sporazum začne veljati trideset dni po tem, ko dve državi • 
podpisnici deponirata svoji listini o ratifikaciji, sprejetju ali 
odobritvi. Za vsako drugo državo podpisnico začne veljati 
trideset dni po deponiranju njene listine o ratifikaciji, sprejetju 
ali odobritvi. 

(c) Za pogodbenice, za katere je že začel veljati, ta sporazum 
nadomesti Varnostni sporazum pogodbenic Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe, ki ga je Severnoatlantski svet 
odobril v aneksu A (prvi odstavek) dodatka k prilogi k D. C. 2/ 
7 z dne 19. aprila 1952 in je bil nato vključen v prilogo A (prv' 
odstavek) k C-M(55) 15(Final), ki jo je Severnoatlantski sve' 
odobril 2. marca 1955. 

7. ČLEN 

Ta sporazum je na voljo za pristop kateri koli novi pogodbenic' 
Severnoatlantske pogodbe v skladu z njenimi notranjepravnim' 
postopki. Njena listina o pristopu se deponira pri Vladi Združenih 
držav Amerike. Za vsako državo pristopnico začne veljati trideset 
dni po tem, ko je deponirala svojo listino o pristopu. 

8. ČLEN 

Vlada Združenih držav Amerike obvesti vlade drugih pogodbenic 
o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi al' 
pristopu. 

5L-ČLEN 

Ta sporazum lahko odpove vsaka pogodbenica s pisn"11 

obvestilom o odpovedi, poslanim depozitarju, ki o takem obvesti'1' 
obvesti vse druge pogodbenice. Taka odpoved začne veljati en° 
leto po tem, ko depozitar prejme uradno obvestilo, vendar pa ne 

vpliva na obveznosti, ki so že bile sprejete, in na pravice a'1 

posebne pravice, ki so jih pogodbenice predhodno pridobile'P0 

določbah tega sporazuma. 
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ANEKS 1 ANEKS II 

Ta aneks je sestavni del sporazuma. 

Tajni podatki Nata se opredelijo tako: 

a) podatki pomenijo vedenje, ki se lahko sporoča v kakršni koli 
obliki: 

b) tajni podatki pomenijo podatke ali sredstva, za katere je 
določeno, da morajo biti zavarovani pred nepooblaščenim 
razkritjem in so bili določeni s stopnjo tajnosti; 

c) izraz sredstvo pomeni dokumente in vsak del strojev ali 
opreme ali orožja, ki je že bil izdelan ali je v postopku izdelave; 

d) izraz dokument pomeni vsak zapisan podatek ne glede na 
njegovo obliko ali značilnosti, vključno s pisnim ali natisnjenim 
gradivom, karticami ali trakovi za obdelavo podatkov, 
zemljevidi, kartami, fotografijami, slikami, risbami, grafikami, 
skicami, delovnimi zapisi, kopijami in pisalnimi trakovi ali 
reprodukcijami s sredstvi ali postopki ter zvočnimi, glasovnimi, 
magnetnimi, elektronskimi, optičnimi ali videoposnetki v 
kakršni koli obliki ter prenosno opremo za avtomatsko 
obdelavo podatkov z vgrajenimi računalniškimi sredstvi za 
shranjevanje podatkov in odstranljivimi računalniškimi sredstvi 
za shranjevanje podatkov. 

Ta aneks je sestavni del sporazuma. 

V tem sporazumu izraz Nato pomeni Organizacijo 
Severnoatlantske pogodbe in telesa, katerih delovanje ureja 
Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe 
nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja, podpisan 
20. septembra 1951 v Ottawi, ali Protokol o statusu 
mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s 
Severnoatlantsko pogodbo, podpisan 28. avgusta 1952 v Parizu 

ANEKS III 

Ta aneks je sestavni del sporazuma. 

Posvetovanje poteka z vojaškimi poveljniki, da bi bile spoštovane 
njihove posebne pravice. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, ki so jih za to pravilno pooblastile 
njihove vlade, podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Bruslju 6. marca 1997 v enem izvodu v angleškem 
in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni: 
hrani se v arhivu Vlade Združenih držav Amerike, ki overjene 
kopije pošlje vsem podpisnicam. 

3. člen 

izvajanje Sporazuma skrbi nacionalni varnostni organ. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija mora kot članica Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe (v nadaljevanju Organizacija) podpisati 
in ratificirati oziroma pristopiti še k nekaterim sporazumom in 
protokolom, ki zagotavljajo njeno učinkovito delovanje. Države 
članice Organizacije Severnoatlantske pogodbe so s tem 
namenom na podlagi 9. člena Severnoatlantske pogodbe od leta 
1949 dalje sklenile več dodatnih sporazumov in protokolov. Med 
temi sporazumi in protokoli je tudi Sporazum med pogodbenicami 
Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov. 

Republika Slovenija je v obdobju približevanja organizaciji in z 
udeležbo v Partnerstvu za mir za zagotavljanje varovanja tajnih 
podatkov podpisala Varnostni sporazum z Organizacijo 
Severnoatlanske pogodbe. V varnostnem sporazumu je 
opredeljeno, da do tajnih podatkov organizacije lahko dostopajo 
samo osebe, ki so ustrezno varnostno preverjene in imajo potrebo 
po seznanitvi. Ta del varnostnega sporazuma je samo del izvlečka 
varnostne politike organizacije. Na tej podlagi je Urad Vlade 
Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov lahko izdajal 
začasna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. 

Z polnopravnim članstvom Republike Slovenije v Organizaciji 
Severnoatlantske pogodbe dne 29.03.2004 in izhajajoč iz njene 
varnostne politike, je naša država kot članica dolžna ratificirati 
varnostni sporazum. S podpisom sporazuma lahko država 
dostopa in/ali ji bodo odstopljeni tajni podatki organizacije, ki niso 
na voljo državam, ki tega sporazuma ne ratificirajo. 

Sporazum med pogodbenicami severnoatlantske pogodbe o 
varnosti podatkov določa vrsto podatkov, ki so opredeljeni kot 
tajni podatki Organizacije Severnoatlantske pogodbe ter ukrepe 

pri varovanju tajnih podatkov, opredeljenih s sporazumom. 
Sporazum zavezuje države pogodbenice, da varu/ejo tajne 
podatke, skrbijo za varnostno določanje tajnih podatkov, ne 
uporabljajo tajnih podatkov v druge namene, kot tiste, ki so 
opredeljeni v Severnoatlantski pogodbi ter tajnih podatkov ne 
razkrivajo stranem, ki niso članice organizacije brez ustreznega 
privoljenja strani, ki je podatke dala. V skladu s sporazumom 
države pogodbenice zagotovijo ustanovitev nacionalnega 
varnostnega organa za dejavnosti Organizacije Severnoatlantske 
pogodbe. 

Skladno s 75. členom in drugim odstavkom 88. člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Ur.l.RS, št. 113/03 • uradno prečiščeno 
besedilo) sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije 

Za izvajanje sporazuma bo potrebno spremeniti in dopolniti Uredbo 
o načinih in oblikah označevanja tajnih podatkov ter fizičnih 
organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje 
tajnih podatkov (Uradni list RS,št 70/02), Uredbo o ugotavljanju 
izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov drugi 
organizaciji (Uradni list RS,št. 106/02) in sprejeti in izdati Uredbo o 
INFOSEC-u, ki bo določala načine, postopke in ukrepe za 
varovanje tajnih podatkov pri obdelavi, prenosu in hranjenju tajnih 
podatkov v informacijskih, telekomunikacijskih sistemih in 
napravah ter zagotoviti dodatna sredstva iz proračuna Republike 
Slovenije. Višina teh dodatnih sredstev je odvisna od bodočih 
potreb po varovanju tajnih podatkov v posameznih državnih 
organih Republike Slovenije. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI MEDNARODNE KONVENCIJE 

0 ZATIRANJU FINANCIRANJA TERORIZMA 

(MMKZEFT) 

-EPA 1387-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0117 
Številka: 902-00/2001-3 
Ljubljana, 10.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 10.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 
KONVENCIJE O ZATIRANJU FINANCIRANJA 
TERORIZMA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

ZAKON 
0 Ratifikaciji mednarodne konvencije o 

ZATIRANJU FINANCIRANJA TERORIZMA 

1. člen 

J"**. se Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja 0rizma, podpisana 10. januarja 2000 v New Yorku. 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Zdenka Cerar, ministrica za pravosodje, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Marko Starman, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- mag. Aleksander Čičerov, državni podsekretar v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

2. člen 

Besedilo konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu 
v slovenskem jeziku glasi:* 

Besedilo konvencije v arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in 
španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve 
Ministrstva za zunanje zadeve. 
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Mednarodna konvencija o zatiranju 

financiranja terorizma 

Uvod 

Države pogodbenice te konvencije 

se zavedajo ciljev in načel Ustanovne listine Združenih narodov, 
ki se nanašajo na ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, na 
spodbujanje dobrih sosedskih in prijateljskih odnosov ter na 
sodelovanje med državami, 

so globoko zaskrbljene zaradi stopnjevanja vseh oblik in vrst 
terorizma po vsem svetu, 

se sklicujejo na Deklaracijo, sprejeto ob 50. obletnici ustanovitve 
Združenih narodov, ki jo vsebuje Resolucija Generalne skupščine 
50/6 z dne 24. oktobra 1995, 

se sklicujejo tudi na vse ustrezne resolucije Generalne skupščine 
o tej zadevi, vključno z Resolucijo 49/60 z dne 9. decembra 1994 
ter njeno prilogo o Deklaraciji o ukrepih za odpravo mednarodnega 
terorizma, v kateri države članice Združenih narodov ponovno 
svečano potrjujejo, da soglasno obsojajo vsa dejanja, metode in 
oblike terorizma kot kriminalne in neopravičljive ne glede na to, 
kje in kdo jih stori, vključno s tistimi, ki ogrožajo prijateljske odnose 
med državami in narodi ter ozemeljsko celovitost in varnost držav, 

ugotavljalo, da tudi Deklaracija o ukrepih za odpravo 
mednarodnega terorizma spodbuja države, da nujno ponovno 
pregledajo področje uporabe obstoječih mednarodnih predpisov 
o preprečevanju, zatiranju in odpravi vseh oblik in vrst terorizma 
z namenom, da se zagotovi vsestranski pravni okvir za vse 
vidike problematike, 

se sklicujejo na pododstavek f) tretjega odstavka Resolucije 
Generalne skupščine 51/210 z dne 17. decembra 1996, v kateri 
Skupščina poziva vse države, da sprejmejo ustrezne notranje 
ukrepe za preprečevanje in zatiranje financiranja teroristov in 
terorističnih organizacij ne glede na to, ali tako financiranje poteka 
neposredno ali posredno prek organizacij, ki imajo ali trdijo, da 
imajo dobrodelne, socialne ali kulturne cilje, ali so vpletene tudi v 
nezakonite dejavnosti, kot so nedovoljena trgovina z orožjem, 
drogami in izsiljevanje, vključno z izkoriščanjem oseb za 
financiranje terorističnih dejavnosti, ter zlasti da proučijo, kjer je 
to primerno, sprejetje ureditvenih ukrepov za preprečevanje in 
zatiranje prenosa sredstev, za katera sumijo, da so namenjena 
terorizmu, ne da bi pri tem kakor koli omejevale prost pretok 
zakonitega kapitala, in okrepijo izmenjavo informacij o 
mednarodnem prenosu takih sredstev. 

se sklicujejo tudi na Resolucijo Generalne skupščine 52/165 z 
dne 15. decembra 1997, v kateri Skupščina poziva države, naj 
proučijo zlasti izvajanje ukrepov iz pododstavkov a) do f) tretjega 
odstavka Resolucije 51/210 z dne 17. decembra 1996; 

se prav tako sklicujejo na Resolucijo Generalne skupščine 53/ 
108 z dne 8. decembra 1998, v kateri je Skupščina sklenila, da ad 
hoc odbor, ustanovljen na podlagi Resolucije Generalne skupščine 
51/210 z dne 17. decembra 1996, izdela osnutek mednarodne 
konvencije o zatiranju financiranja terorizma kot dopolnitev 
obstoječih mednarodnih instrumentov s tega področja, 

upoštevajo, da je financiranje terorizma skrb vzbujajoč problem 
za mednarodno skupnost kot celoto. 

ugotavljajo, da sta število in teža dejanj mednarodnega terorizma 
odvisna od finančnih sredstev, ki jih teroristi lahko pridobijo. 
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ugotavljajo tudi, da obstoječi večstranski pravni instrumenti takega 
financiranja izrecno ne obravnavajo, 

so prepričane, daje nujno treba razširiti mednarodno sodelovanje 
med državami pri načrtovanju in sprejemanju učinkovitih ukrepov 
za preprečevanje financiranja terorizma in za njegovo zatiranje s 
pregonom in kaznovanjem storilcev, 

so se dogovorile: 

1. člen 

V tej konvenciji: 

1. »sredstva« pomenijo kakršno koli premoženje, materialno ali 
nematerialno, premično ali nepremično, pridobljeno na kakršen 
koli način, ter pravne dokumente ali listine v kakršni koli obliki, 
tudi v elektronski ali digitalni, ki dokazujejo pravico do takega 
premoženja ali udeležbo na njem, vključno, vendar ne samo. 
z bančnimi krediti, potovalnimi čeki, bančnimi čeki, denarnimi 
nakaznicami, delnicami, vrednostnimi papirji, obveznicami' 
menicami, akreditivi; 

2. »državni ali vladni objekt« pomeni vse stalne ali začasne 
objekte ali prevozna sredstva, ki jih pri opravljanju svoji'1 

uradnih dolžnosti uporabljajo ali zasedajo predstavniki države, 
člani vlade, zakonodajne oblasti ali sodstva, uradniki ali 
zaposleni v državni upravi ali v katerem koli drugem javnem 
organu ali subjektu, zaposleni ali uradniki v medvladn1 

organizaciji; 

3. »premoženjska korist« pomeni vsa sredstva, ki neposredno 
ali posredno izhajajo iz ali so pridobljena s storitvijo kaznivega 
dejanja iz 2. člena. 

2. člen 

1. Oseba stori kaznivo dejanje v smislu te konvencije, če kakor 

koli neposredno ali posredno, nezakonito in naklepno zagoto*" 
ali zbere sredstva z namenom, da se uporabijo, ali 1 

vednostjo, da se bodo v celoti ali delno uporabila za storite^ 

(a) dejanja, ki je v kateri koli mednarodni pogodbi iz prilog6 

določeno kot kaznivo dejanje, ali 

(b) vsakega drugega dejanja, katerega cilj je povzročiti sm^ 
ali hudo telesno poškodbo civilista ali katere koli drug® 
osebe, ki ne sodeluje aktivno v sovražnostih v 

oboroženem spopadu, in je namen takšnega deianja P° 
naravi ali vsebini prestrašiti ljudi oziroma prisiliti vlado a" 
mednarodno organizacijo, da stori ali opusti kakšno dejani® 

2. (a) Država pogodbenica, ki ni pogodbenica katere oCl 

mednarodnih pogodb iz priloge, lahko ob deponiranju listi"6 

o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu izjavi, da se P" 
uporabi te konvencije zanjo šteje, da pogodba ni vključen3 

v prilogi iz pododstavka a) prvega odstavka. Ta iziaVa | 
preneha veljati takoj, ko mednarodna pogodba zač"e 

veljati za državo pogodbenico, ki o tem obvesti depozitari3 i 

(b) Ko država pogodbenica preneha biti pogodben^ j 
mednarodne pogodbe iz priloge, lahko glede <e 

mednarodne pogodbe da izjavo, kot določa ta člen. 

3. Za obstoj kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega člena r" 
potrebno, da so bila sredstva dejansko uporabljena za storit®1 

kaznivega dejanja iz pododstavka (a) ali (b) prvega odstavi' 
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4. Kaznivo dejanje stori tudi oseba, ki poskusi storiti kaznivo 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

5. Kaznivo dejanje stori tudi oseba, ki: 

(a) sodeluje kot sostorilec pri kaznivem dejanju iz prvega ali 
četrtega odstavka tega člena; 

(b) organizira ali napeljuje druge, da storijo kaznivo dejanje iz 
prvega ali četrtega odstavka tega člena; 

(c) pomaga pri storitvi enega ali več kaznivih dejanj iz prvega 
ali četrtega odstavka tega člena, ki jih za doseganje 
skupnega cilja stori skupina oseb. Taka pomoč mora biti 
naklepna in je 

(i) njen namen podpreti kriminalno dejavnost ali cilj 
skupine, če takšna dejavnost ali cilj vključujejo storitev 
kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega člena, ali 

(ii) je ob tem oseba vedela za namen skupine, da stori 
kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

3. člen 

konvencija se ne uporablja, kadar je kaznivo dejanje storjeno 
v eni sami državi, kadar je domnevni storilec državljan te države 
ln je na ozemlju te države ter kadar nobena druga država nima 
Pristojnosti na podlagi prvega ali drugega odstavka 7. člena te 
konvencije, razen da se v takih primerih smiselno uporabljajo 
določbe 12. do 18. člena. 

4. člen 

^saka država pogodbenica sprejme take ukrepe, kot so potrebni, 

'a) v svoji notranji zakonodaji kot kazniva dejanja določi kazniva 
dejanja iz 2. člena; 

"*) za ta kazniva dejanja določi primerne kazni, pri čemer 
upošteva težo kaznivih dejanj. 

5. člen 
1' Vsaka država pogodbenica v skladu s svojimi notranjimi 

Pravnimi načeli sprejme potrebne ukrepe, ki omogočajo 
uveljavitev odgovornosti pravnih oseb, ki so na njenem ozemlju 
ali so organizirane na podlagi njenih predpisov, kadar oseba, 
odgovorna za vodenje ali nadzor te pravne osebe, v tej vlogi 
stori kaznivo dejanje iz 2. člena. Ta odgovornost je lahko 
kazenska, civilna ali upravna. 

J) 
kakšna odgovornost obstaja ne glede na kazensko 
°dgovornost posameznikov, ki so storili kazniva dejanja. 

Vsaka država pogodbenica predvsem zagotovi, da se pravne 
osebe, odgovorne po prvem odstavku, kaznujejo z 
učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kazenskimi, civilnimi 

upravnimi sankcijami. Takšne sankcije lahko vključujejo 
denarne sankcije. 

6. člen 
VSa, 
vkliu-a dr*ava pogodbenica sprejme vse potrebne ukrepe, cn°- kadar je to potrebno, z notranjo zakonodajo, s katerimi 

zagotovi, da kazniva dejanja iz te konvencije na noben način niso 
opravičljiva iz političnih, filozofskih, ideoloških, rasnih, etničnih. 
verskih ali podobnih razlogov. 

7. člen 

1. Vsaka država pogodbenica sprejme vse potrebne ukrepe za 
vzpostavitev svoje pristojnosti glede kaznivih dejanj iz 2. člena, 
kadar: 

(a) je kaznivo dejanje storjeno na ozemlju te države; 

(b) je kaznivo dejanje storjeno na ladji, ki pluje pod zastavo te 
države, ali na letalu, ki je v času storitve kaznivega dejanja 
registrirano po predpisih te države; 

(c) kaznivo dejanje stori državljan te države. 

2. Država pogodbenica lahko vzpostavi svojo pristojnost tudi 
glede kaznivega dejanja: 

(a) katerega namen ali posledica je bila storitev kaznivega 
dejanja iz pododstavka (a) ali (b) prvega odstavka 2. 
člena na ozemlju te države ali proti državljanu te države; 

(b) katerega namen ali posledica je bila storitev kaznivega 
dejanja iz pododstavka (a) ali (b) prvega odstavka 2. 
člena proti njenemu državnemu ali vladnemu objektu v 
tujini, vključno z diplomatskimi ali konzularnim prostori te 
države; 

(c) katerega namen ali posledica je bila storitev kaznivega 
dejanja iz pododstavka (a) ali (b) prvega odstavka 2. 
člena z namenom, da se država skuša prisiliti v izvršitev 
ali opustitev nekega dejanja; 

(d) kadar je kaznivo dejanje storila oseba brez državljanstva, 
ki prebiva na ozemlju te države; 

(e) kadar je kaznivo dejanje storjeno na letalu, ki ga uporablja 
vlada te države. 

3. Ob ratifikaciji, sprejetju, potrditvi konvencije ali pristopu k njej 
vsaka država pogodbenica obvesti generalnega sekretarja 
Združenih narodov o pristojnosti, vzpostavljeni v skladu z 
drugim odstavkom. Ob kakršni koli spremembi ta država 
takoj obvesti generalnega sekretarja. 

4. Vsaka država pogodbenica prav tako sprejme vse potrebne 
ukrepe za vzpostavitev svoje pristojnosti glede kaznivih dejanj 
iz 2. člena tudi v primerih, ko je domnevni storilec na njenem 
ozemlju in ga ne izroči nobeni od držav pogodbenic, ki so 
vzpostavile svojo pristojnost v skladu s prvim ali drugim 
odstavkom. 

5. Kadar več držav pogodbenic uveljavlja svojo pristojnost glede 
kaznivih dejanj iz 2. člena, si te države pogodbenice 
prizadevajo primerno uskladiti svoja ravnanja, zlasti v zvezi 
s pogoji za kazenski pregon in načini medsebojne pravne 
pomoči. 

6. Ne glede na splošna načela mednarodnega prava ta 
konvencija ne izključuje izvajanja kazenske pristojnosti, ki jo 
država pogodbenica vzpostavi v skladu s svojo notranjo 
zakonodajo. 
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8. člen 

1. Zaradi morebitnega odvzema sredstev vsaka država 
pogodbenica v skladu s svojimi notranjepravnimi načeli 
sprejme ustrezne ukrepe za identifikacijo, odkrivanje, 
zamrznitev ali zaseg kakršnih koli sredstev, uporabljenih ali 
namenjenih za storitev kaznivih dejanj iz 2. člena, kot tudi 
premoženjske koristi, pridobljene s takimi kaznivimi dejanji. 

2. Vsaka država pogodbenica v skladu s svojimi 
notranjepravnimi načeli sprejme ustrezne ukrepe za odvzem 
sredstev, uporabljenih ali namenjenih za storitev kaznivih 
dejanj iz 2. člena, in premoženjske koristi, pridobljene s takimi 
kaznivimi dejanji. 

3. Vsaka država pogodbenica lahko prouči možnost sklenitve 
sporazumov z drugimi državami pogodbenicami o delitvi 
odvzetih sredstev iz tega člena za vse primere ali za vsak 
primer posebej. 

4. Vsaka država pogodbenica prouči vzpostavitev mehanizmov, 
da se sredstva, odvzeta po tem členu, uporabijo za 
nadomestilo škode žrtvam kaznivih dejanj iz pododstavka 
(a) ali (b) prvega odstavka 2. člena ali njihovim družinam. 

5. Izvajanje določb tega člena ne vpliva na pravice tretjih, ki 
ravnajo v dobri veri. 

9. člen 

1. Ko država pogodbenica prejme informacijo, da je storilec ali 
osumljenec kaznivega dejanja iz 2. člena lahko na njenem 
ozemlju, sprejme ukrepe, ki so v skladu z njenim notranjim 
pravom potrebni za preveritev dejstev iz informacije. 

6. Kadar država pogodbenica na podlagi tega člena pripre osebo 
takoj neposredno ali prek generalnega sekretarja Združenih 
narodov obvesti države pogodbenice, ki so vzpostavile svojo 
pristojnost v skladu s prvim in drugim odstavkom 7. člena, in 
če se ji to zdi primerno, katero koli drugo zainteresirano državo 
pogodbenico o tem, da je ta oseba priprta, ter o okoliščinah, 
ki pripor te osebe opravičujejo. Država, ki opravlja preiskavo 
iz prvega odstavka, takoj obvesti omenjene države 
pogodbenice o svojih ugotovitvah in o tem, ali namerava 
uveljavljati pristojnost. 

10. člen 

1. Če v primerih iz 7. člena država pogodbenica, na katere 
ozemlju je domnevni storilec kaznivega dejanja, te osebe ne 
izroči, mora brez izjeme in ne glede na to. ali je bilo kaznivo 
dejanje storjeno na njenem ozemlju, zaradi pregona zadevo 
takoj predati svojim pristojnim organom po postopkih 
predvidenih v njeni zakonodaji. Ti organi o zadevi odločijo na 
enak način kot pri katerem koli drugem hudem kaznivem 
dejanju po pravu te države. 

2. Kadar država pogodbenica v skladu s svojo notranjo 
zakonodajo lahko izroči ali kako drugače preda svoje 
državljane samo pod pogojem, da bo oseba vrnjena v to 
državo zaradi prestajanja kazni, izrečene na sodni obravnavi 
ali kot posledica postopka, zaradi katerega se zahteva 
izročitev oziroma predaja, ter ta država in država, ki zaprosi 
za izročitev osebe, soglašata s to možnostjo in drugimi pogo|i 
ki se jima zdijo ustrezni, takšna pogojna izročitev ali predaja 
zadošča za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka. 

11. člen 

2. Ko se država pogodbenica, na ozemlju katere je storilec ali 
osumljenec kaznivega dejanja, prepriča, da okoliščine to 
narekujejo, v skladu s svojim notranjim pravom sprejme 
ustrezne ukrepe za zagotovitev navzočnosti te osebe zaradi 
kazenskega pregona ali izročitve. 

3. Vsaka oseba, proti kateri so bili uvedeni ukrepi iz drugega 
odstavka, ima pravico: 

(a) takoj obvestiti najbližjega ustreznega predstavnika 
države, katere državljan je, ali države, ki je pooblaščena 
za zaščito pravic te osebe, ali v primeru osebe brez 
državljanstva, države, na ozemlju katere ta oseba 
prebiva; 

(b) do obiska predstavnika te države; 

(c) do seznanitve s pravicami iz pododstavkov (a) in (b). 

4. Pravice iz tretjega odstavka se uresničujejo v skladu z zakoni 
in predpisi države, na katere ozemlju je storilec ali osumljenec 
kaznivega dejanja, če ti zakoni in predpisi omogočajo 
učinkovito uveljavitev pravic, ki izhajajo iz določb tretjega 
odstavka. 

5. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne vplivajo na pravice 
katere koli države pogodbenice, ki ima p'avico do uveljavitve 
svoje pristojnosti v skladu s pododstavkom (b) prvega 
odstavka ali pododstavkom (b) drugega odstavka 7. člena, 
da povabi Mednarodni odbor Rdečega križa, da naveže stik 
z domnevnim storilcem in ga obišče. 

1. Šteje se, da so kazniva dejanja iz 2. člena, vključena ko' 
kazniva dejanja, za katera se lahko zahteva izročitev, v vse 
mednarodne pogodbe med državami pogodbenicami, ki s° 
obstajale pred začetkom veljavnosti te konvencije. Držav® 
pogodbenice se zavezujejo, da bodo ta kazniva dejani3 

vključena med kazniva dejanja, za katera se lahko zahteva 
izročitev, v vse mednarodne pogodba o izročitvi, ki jih bod° 
sklenile pozneje. 

2. Kadar država pogodbenica, ki pogojuje izročitev z obstoje"1 

mednarodne pogodbe, prejme zaprosilo za izročitev od druge 

države pogodbenice, s katero takšne pogodbe ni sklenil3 

lahko zaprošena država pogodbenica upošteva to konvencij0 

kot pravno podlago za izročitev zaradi kaznivih de|anj iz 2 

člena. Za izročitev morajo biti izpolnjeni drugi pogoji, določei11 

z zakonodajo zaprošene države. 

3. Države pogodbenice, ki ne pogojujejo izročitve z obstoje'1' 
mednarodne pogodbe, medsebojno priznavajo kazniva dejan)«' 
iz 2. člena kot kazniva dejanja, za katera se lahko zahtev*1 

izročitev, v skladu s pogoji, določenimi z zakonodal0 

zaprošene države. 

4. Če je potrebno, se zaradi izročitve med država in
3 

K"' pogodbenicama kazniva dejanja iz 2. člena obravnavajo 
da niso bila izvršena samo na kraju storitve, ampak tudi n'' 
ozemlju držav, ki so vzpostavile svojo pristojnost v skladu ■ 
prvim in drugim odstavkom 7. člena. 

5. Šteje se, da so določbe mednarodnih pogodb in dogovorov 
izročitvi med državami pogodbenicami glede kaznivih de|3 
iz 2. člena ustrezno spremenjene, če niso skladne s 
konvencijo. 

to 
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12. člen 

1- Države pogodbenice si pri preiskovanju kaznivih dejanj, 
kazenskih ali izročitvenih postopkih v zvezi s kaznivimi dejanji 
iz 2. člena čim bolj pomagajo, vključno pri pridobivanju 
dokazov, s katerim razpolagajo in so potrebni za izvajanje 
postopkov. 

2- Države pogodbenice ne smejo zavrniti zaprosila za 
medsebojno pravno pomoč zaradi varovanja bančne tajnosti. 

3- Pogodbenica prosilka ne sme brez predhodnega soglasja 
zaprošene pogodbenice posredovati ali uporabiti informacij 
ali dokazov, pridobljenih od zaprošene pogodbenice, za 
preiskovanje, pregon ali postopke, ki niso navedeni v zaprosilu. 

4- Vsaka država pogodbenica lahko prouči vzpostavitev 
mehanizmov za izmenjavo informacij ali dokazov, potrebnih 
za vzpostavitev kazenske, civilne ali upravne odgovornosti 
na podlagi 5. člena, z drugimi državami pogodbenicami. 

5- Države pogodbenice izvajajo svoje obveznosti iz prvega in 
drugega odstavka v skladu z že obstoječimi mednarodnimi 
pogodbami ali drugimi dogovori o medsebojni pravni pomoči 
ali izmenjavi informacij. Če takšnih mednarodnih pogodb ali 
dogovorov ni, si države pogodbenice med seboj pomagajo v 
skladu s svojo zakonodajo. 

13. člen 

Nobeno od kaznivih dejanj iz 2. člena se za namene izročitve ali 
Medsebojne pravne pomoči ne šteje kot davčno kaznivo dejanje. 
Države pogodbenice ne smejo zavrniti prošnje za izročitev ali 
zaprosila za medsebojno pravno pomoč samo iz razloga, da se 
nanaša na davčno kaznivo dejanje. 

14. člen 

Nobeno kaznivo dejanje iz 2. člena se za namene izročitve ali 
Medsebojne pravne pomoči ne šteje kot politično kaznivo dejanje, 
kot kaznivo dejanje v zvezi s političnim kaznivim dejanjem ali kot 
kaznivo dejanje s političnimi motivi. Prošnja za izročitev ali 
Medsebojno pravno pomoč glede takšnega kaznivega dejanja 
Ss ne sme zavrniti samo iz razloga, da se nanaša na politično 
kaznivo dejanje, kaznivo dejanje v zvezi s političnim kaznivim 
dejanjem ali kaznivo dejanje s političnimi motivi. 

15. člen 

Nič v tej konvenciji se ne razlaga, kot da nalaga dolžnost izročitve 
a|i medsebojne pravne pomoči, če zaprošena država 
Pogodbenica utemeljeno domneva, da je bila prošnja za izročitev 
ali medsebojno pravno pomoč zaradi kaznivih dejanj iz 2. člena 
Posredovana z namenom pregona ali kaznovanja osebe zaradi 
rase, vere. državljanstva, etničnega izvora ali političnega 
Prepričanja ali da bi iz navedenih razlogov ugoditev prošnji 
Poslabšala položaj te osebe. 

oblike pomoči pri pridobivanju dokazov za preiskavo ali pregon 
kaznivih dejanj iz 2. člena, se lahko premesti, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

(a) če je oseba o tem ustrezno obveščena in v to prostovoljno 
privoli; 

(b) če se o tem sporazumejo pristojni organi obeh držav pod 
pogoji, ki jih državi štejeta za primerne. 

2. Za namene tega člena: 

(a) ima država, v katero je oseba premeščena, pravico in 
dolžnost to osebo obdržati v priporu, če država, iz katere 
je oseba premeščena, ne zahteva ali dovoli drugače: 

(b) država, v katero je oseba premeščena, brez odlašanja 
izpolni svojo obveznost in osebo vrne v pripor države, iz 
katere je bila premeščena, v skladu s predhodnim ali 
kakšnim drugačnim dogovorom pristojnih organov obeh 
držav; 

(c) država, v katero je oseba premeščena, ne more 
zahtevati, da država, iz katere je bila oseba premeščena, 
začne z izročitvenim postopkom za vrnitev te osebe; 

(d) se premeščeni osebi čas, ki ga prebije v priporu države, 
v katero je bila premeščena, upošteva pri prestajanju 
kazni v državi, iz katere je bila premeščena. 

3. Razen če se država pogodbenica, iz katere je oseba 
premeščena v skladu s tem členom, strinja, se ta oseba na 
ozemlju države, v katero je premeščena, ne glede na 
državljanstvo ne sme sodno preganjati ali pridržati ali se ji 
kakor koli drugače omejiti osebna svoboda zaradi dejanj ali 
obsodb pred njenim odhodom z ozemlja države, iz katere je 
bila premeščena. 

17. člen 

Osebi, ki je v skladu s to konvencijo v priporu ali so proti njej 
uvedeni kakšni drugi ukrepi ali postopki, se zagotavlja pravično 
obravnavanje, vključno z vsemi pravicami in jamstvi po pravu 
države, na ozemlju katere je ta oseba, ter po veljavnem 
mednarodnem pravu, vključno z mednarodnim pravom o 
človekovih pravicah. 

18. člen 

1. Države pogodbenice sodelujejo pri preprečevanju kaznivih 
dejanj iz 2. člena tako, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe, 
med drugim po potrebi prilagodijo tudi svojo notranjo 
zakonodajo, da bi na svojem ozemlju in zunaj njega preprečile 
in ustavile priprave za storitev kaznivih dejanj, in sicer: 

(a) ukrepe, da se na njihovih ozemljih prepovejo nezakonite 
dejavnosti oseb in organizacij, ki zavestno spodbujajo ali 
napeljujejo k storitvi kaznivih dejanj iz 2. člena, jih 
organizirajo ali sodelujejo pri njihovi storitvi; 

16. člen 
(b) ukrepe, ki od finančnih organizacij in drugih poklicev. 

'• Oseba, ki je v priporu ali prestaja kazen na ozemlju ene od vpletenih v finančne transakcije, zahtevajo, da uporabijo 
držav pogodbenic in katere navzočnost v drugi državi najučinkovitejše ukrepe za identifikacijo njihovih stalnih 
Pogodbenici se zahteva zaradi identifikacije, pričanja ali druge ali občasnih strank in strank, za katere so odprli računi, 
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in da posebno pozornost posvetijo neobičajnim ali 
sumljivim transakcijam in sporočajo transakcije, v zvezi 
s katerimi obstaja sum, da so povezane s kriminalno 
dejavnostjo. V ta namen države pogodbenice proučijo 
možnost: 

4. Države pogodbenice lahko izmenjujejo informacije prek 
Mednarodne organizacije kriminalistične policije (INTERPOL) 

19. člen 

(i) da sprejmejo predpise, ki prepovedujejo odpiranje 
računov, katerih imetniki ali upravičenci niso 
identificirani ali jih ni mogoče identificirati, ter ukrepe 
za zagotovitev, da te organizacije preverijo identiteto 
dejanskih nosilcev takih transakcij; 

Država pogodbenica, v kateri je proti domnevnemu storilcu uveden 
kazenski pregon, v skladu s svojo notranjo zakonodaio ali 
veljavnimi postopki sporoči generalnemu sekretariu Združenih 
narodov končni izid postopkov, ta pa informacijo pošlje drugim 
državam pogodbenicam. 

(ii) da v zvezi z identifikacijo pravnih oseb od finančnih 
organizacij po potrebi zahtevajo sprejetje ukrepov za 
preverjanje pravnega obstoja in strukture njihovih 
strank, tako da iz javnega registra ali od stranke ali 
od obeh pridobijo dokaz o ustanovitvi, vključno s 
podatki o nazivu, pravni obliki, naslovu, odgovornih 
osebah in določbah o zastopanju pravne osebe; 

(iii) da sprejmejo predpise, ki od finančnih organizacij 
zahtevajo, da pristojnim organom takoj poročajo o 
vseh zapletenih finančnih transakcijah, finančnih 
transakcijah v neobičajno visokih zneskih in o 
nenavadnih oblikah transakcij brez jasnega 
ekonomskega ali očitnega pravnega razloga brez 
strahu pred kazensko ali civilno odgovornostjo zaradi 
kršitve kakršnih koli omejitev pri razkrivanju informacij, 
če o svojih sumih poročajo v dobri veri; 

(iv) da zahtevajo, da finančne organizacije najmanj pet 
iet hranijo vso potrebno dokumentacijo o domačih in 
mednarodnih transakcijah. 

2. Države pogodbenice sodelujejo pri preprečevanju kaznivih 
dejanj iz 2. člena tudi tako, da proučijo: 

(a) ukrepe za nadzor vseh organizacij, ki se ukvarjajo s 
prenosom denarja, vključno z izdajanjem dovoljenj za 
opravljanje njihove dejavnosti; 

(b) ustrezne ukrepe za odkrivanje in spremljanje fizičnega 
prenosa gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika 
čez državno mejo ob strogih zaščitnih ukrepih, ki 
zagotavljajo pravilno uporabo informacij in na noben način 
ne ovirajo prostega pretoka kapitala. 

3. Države pogodbenice sodelujejo pri preprečevanju kaznivih 
dejanj iz 2. člena tudi tako, da v skladu s svojo notranjo 
zakonodajo izmenjujejo natančne in verodostojne informacije 
ter usklajujejo upravne in druge potrebne ukrepe, še posebej 
tako, da: 

(a) vzpostavijo in vzdržujejo komunikacijske poti med 
pristojnimi agencijami in službami, da bi omogočile varno 
in hitro izmenjavo informacij o vseh vidikih kaznivih dejanj 
iz 2. člena: 

(b) med seboj sodelujejo pri zbiranju obvestil o kaznivih dejanj 
iz 2. člena, ki se nanašajo na: 

(i) identiteto, bivališče in dejavnosti oseb, v zvezi s 
katerimi obstajajo razlogi za sum. da so udeležene 
pri teh kaznivih dejanjih; 

(ii) prenos finančnih sredstev, povezanih s temi 
kaznivimi dejanji. 

20. člen 

Države pogodbenice obveznosti iz te konvencije izpolnjujeio na 
način, ki je v skladu z načeli državne suverenosti, ozemeljske 
celovitosti držav in nevmešavanja v notranje zadeve drugih držav. 

21. člen 

Nič v tej konvenciji ne vpliva na druge pravice, obveznosti in 
odgovornosti držav in posameznikov po mednarodnem pravu, 
še posebej ne na cilje Ustanovne listine Združenih narodov, 
mednarodnega humanitarnega prava in drugih ustreznih 
konvencij. 

22. člen 

Nič v tej konvenciji državi pogodbenici ne daje pravice, da.bi 
lahko na ozemlju druge države pogodbenice izvajala svojo 
pristojnost ali opravljala naloge, ki so v izključni pristojnosti organov 
te druge države pogodbenice na podlagi njene notranje zakonodaje. 

23. člen 

1. Priloga se lahko spremeni tako, da se dodajo ustrezne 
mednarodne pogodbe, ki: 

(a) so na voljo za sodelovanje vsem državam; 

(b) so že začele veljati; 

(c) jih je ratificiralo, sprejelo, potrdilo ali k njim pristopilo vsai 
dvaindvajset držav pogodbenic te konvencije. 

2. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko tako spremembo 
predlaga vsaka država pogodbenica. Predlog spremembe 
se pisno sporoči depozitarju. Depozitar o predlogih, ki so v 
skladu z zahtevami iz prvega odstavka, obvesti vse države 
pogodbenice in pridobi njihova mnenja o tem, ali naj se 
predlagana sprememba sprejme. 

3. Šteje se, da je predlagana sprememba sprejeta, razen če 
tretjina držav pogodbenic s pisnim obvestilom najpozneje 180 
dni od obvestila o spremembi temu nasprotuje. 

4. Sprejeta sprememba priloge začne veljati 30 dni po 
deponiranju dvaindvajsete listine o ratifikaciji, sprejetju ali 
potrditvi te spremembe za vse tiste države pogodbenice, ki 
so deponirale takšno listino. Za vsako državo pogodbenico, 
ki ratificira, sprejme ali potrdi spremembo po deponiranju 
dvaindvajsete listine, sprememba začne veljati tndeseti dan 
po tem, ko je ta država pogodbenica deponirala svojo listino 
o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi. 
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24. člen 26. člen 

1 ■ Kakršen koli spor med dvema ali več državami pogodbenicami 
glede razlage ali uporabe te konvencije, ki ga ni mogoče rešiti 
s pogajanji v razumnem času, se na zahtevo ene od njih 
predloži v arbitražo. Če se v šestih mesecih od dneva, ko je 
bila vložena prošnja za arbitražo, strankam v sporu ne uspe 
dogovoriti o organizaciji arbitraže, lahko katera koli stranka v 
sporu preda spor v reševanje Meddržavnemu sodišču v 
skladu z njegovim statutom. 

2. Vsaka država lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi 
te konvencije ali ob pristopu k njej izjavi, da je prvi odstavek 
ne zavezuje. Drugih držav pogodbenic prvi odstavek ne 
zavezuje glede držav pogodbenic, ki so izrazile takšen 
pridržek. 

3- Vsaka država, ki je izrazila pridržek v skladu z drugim 
odstavkom, ga lahko kadar koli umakne z obvestilom 
generalnemu sekretarju Združenih narodov. 

1. Ta konvencija začne veljati trideseti dan po datumu deponiranja 
dvaindvajsete listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu 
pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

2. Za vsako državo, ki ratificira, sprejme, potrdi konvencijo ali k 
njej pristopi po deponiranju dvaindvajsete listine o ratifikaciji, 
sprejetju, potrditvi ali pristopu, konvencija začne veljati trideseti 
dan po tem, ko je ta država deponirala svojo listino o ratifikaciji, 
sprejetju, potrditvi ali pristopu. 

27. člen 

1. Vsaka država pogodbenica lahko to konvencijo odpove s 
pisnim obvestilom generalnemu sekretarju Združenih narodov. 

2. Odpoved začne veljati eno leto po datumu, ko je generalni 
sekretar Združenih narodov prejel obvestilo. 

25. člen 
1- Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam od 10. 

januarja 2000 do 31. decembra 2001 na sedežu Združenih 
narodov v New Yorku. 

2- Ta konvencija se ratificira, sprejme ali potrdi. Listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi se deponirajo pri generalnem 
sekretarju Združenih narodov. 

3 K tej konvenciji lahko pristopi vsaka država. Listina o pristopu 
se deponira pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

28. člen 

Izvirnik te konvencije, katerega besedila v angleškem, arabskem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako 
verodostojna, se hrani pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov, ki overjene kopije pošlje vsem državam. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so jih za to pravilno 
pooblastile njihove vlade, 10. januarja 2000 podpisali to konvencijo, 
ki je na voljo za podpis na sedežu Združenih narodov v New 
Yorku. 

PRILOGA 

1- Konvencija o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, 
sestavljena v Haagu 16. decembra 1970. 

2- Konvencija o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost 
civilnega zrakoplovstva, sestavljena v Montrealu 23. 
septembra 1971. 

Konvencija o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj 
zoper mednarodno zaščitene osebe, vključno z diplomatskim 
osebjem, ki jo je 14. decembra 1973 sprejela Generalna 
skupščina ZN. 

Mednarodna konvencija o preprečevanju jemanja talcev, ki jo 
ie 17. decembra 1979 sprejela Generalna skupščina ZN. 

Konvencija o fizični zaščiti jedrskih materialov, sprejeta na 
Dunaju 3. marca 1980. 

6. Protokol o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za 
mednarodni civilni zračni promet kot dopolnilo Konvencije o 
zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega 
zrakoplovstva, sestavljen v Montrealu 24. februarja 1988 

7. Konvencija o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost v 
pomorskem prometu, sestavljena v Rimu 10. marca 1988. 

8. Protokol o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost na 
pritrjenih ploščadih na epikontinentalnem pasu, sestavljen v 
Rimu 10. marca 1988. 

9. Mednarodna konvencija o zatiranju terorističnih bombnih 
napadov, ki jo je 15. decembra 1997 sprejela Generalna 
skupščina ZN. 
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3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje. 

4. člen 

Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o ratifikaciji 
Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma dala 
naslednjo izjavo: 

"Skladno s tretjim odstavkom 7. člena Mednarodne konvencije o 
zatiranju financiranja terorizma Republika Slovenija izjavlja, da 
ima pristojnost glede kaznivih dejanj iz drugega odstavka 7. člena 
konvencije." 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Uvod 

Cilji Organizacije Združenih narodov so med drugim varovanje 
mednarodnega miru in varnosti, izvajanje učinkovitih kolektivnih 
ukrepov, da se preprečijo grožnje miru, spodbujanje spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pospeševanje 
gospodarskega razvoja. Terorizem kot napad na temeljna pravna 
načela, človekove pravice in mirno reševanje sporov nasprotuje 
osnovnim načelom in ciljem Organizacije Združenih narodov, 
zaradi česar je boj proti terorizmu eno izmed pomembnejših 
področij njenega dela. 

Pomemben dosežek Organizacije Združenih narodov je v sestavi 
več mednarodnih pogodb, ki predstavljajo pravno podlago za boj 
proti terorizmu in kazenski pregon storilcev terorističnih dejanj 
ter določajo načine za omejitev nezakonitega dostopa do sredstev, 
ki jih teroristi potrebujejo. Mednarodna konvencija o zatiranju 
financiranja terorizma, ki jo je sprejela Generalna skupščina OZN 
dne 9.12.1999 na 76. plenarnem zasedanju, predstavlja enega 
najpomembnejših mednarodnih dokumentov na področju boja proti 
terorizmu. 

Konvencija je bila odprta za podpis od 10.1.2000 do 31.12.2001 in 
jo je podpisalo 132 držav, 112 držav pa jo je ratificiralo. Skladno s 
26. členom je konvencija začela veljati dne 10.4.2002. Republika 
Slovenija je konvencijo podpisala dne 10.11.2001. 

2. Bistveni elementi konvencije 

Namen konvencije je pomoč državam v boju proti terorizmu. Glavni 
cilj je poenotiti preventivne ukrepe na področju boja zoper 
terorizem. Konvencija je osredotočena na omejevanje financiranja 
terorizma kot bistvenega pogoja za delovanje terorističnih 
organizacij ali posameznikov. 

Konvencija je sestavljena z namenom preprečevanja financiranja 
terorizma tako z zakonito kot tudi z nezakonito pridobljenimi 
sredstvi. Določbe konvencije posegajo že v pripravljalno fazo 
kaznivih dejanj terorizma in od držav pogodbenic zahtevajo, da 
vzpostavijo celo vrsto ukrepov, ki so usmerjeni tako na 
preprečevanje kot na zgodnje odkrivanje kaznivih dejanj 
financiranja terorizma. 

V preambuli države podpisnice te konvencije ugotavljajo 
naraščanje terorističnih dejanj in se zavedajo potrebe po 
učinkovitem boju zoper terorizem ter po preventivnem delovanju. 
V ta namen se sklicujejo na določene dokumente Generalne 
skupščine OZN. 

Konvencija opredeljuje nekatere pojme, kise uporabljajo v besedilo 
konvencije, opredeljuje pa tudi kaznivo dejanje financiranja 
terorizma. Določa, da oseba stori kaznivo dejanje, če na 
kakršenkoli način, posredno ali neposredno, nezakonito in 
naklepno zagotovi ali zbere sredstva z namenom ali vednostjo, 
da bodo v celoti ali delno uporabljena za storitev dejanj, ki so * 
kateri koli od t.i. protiterorističnih konvencij, katerih spisek je 
priložen v prilogi h konvenciji, opredeljena kot kazniva. Enako 
velja za storitev vsakega dmgega dejanja, katerega cilj je povzročiti 
smrt ali hudo telesno poškodbo civilista ali druge osebe, ki aktivno 
ne sodeluje v vojaškem spopadu, namen takega dejanja pa je po 
naravi ali vsebini prestrašiti ljudi oziroma prisiliti vlado aH 
mednarodno organizacijo, da stori ali opusti kakšno dejan/e. Po 
konvenciji za obstoj opisanega kaznivega dejanja ni potrebno, da 
bi bila sredstva za storitev navedenih dejanj tudi dejansko 
uporabljena, ter da je kazniv tudi poskus, sostorilstvo aH 
organiziranje, naklepna pomoč in napeljevanje drugih k storitvi 
takega dejanja. 

Konvencija v nadaljevanju (5. člen) podrobneje opredeljuje ukrepe, 
ki jih morajo države podpisnice sprejeti za njeno učinkovito 
izvajanje. Tako konvencija zavezuje države, da skladno z 
notranjim pravom določijo odgovornost pravnih oseb za kazniva 
dejanja iz konvencije. 

Države pogodbenice morajo na podlagi prvega odstavka 7. člena 
konvencije v določenih primerih vzpostaviti svojo jurisdikcijo za 
obravnavo kaznivih dejanj po konvenciji, na podlagi drugega 
odstavka istega člena pa lahko vzpostavijo svojo jurisdikcijo tudi 
v nekaterih drugih primerih. Izjavo o tem, v katerih primerih je 
pogodbenica pristojna za pregQn teh kaznivih dejanj, mora 
deponirati pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

V 8. členu konvencija določa, da morajo pogodbenice skladno z 
načeli njihovega notranjega prava sprejeti ukrepe na področju 
identifikacije, odkrivanja, zamrznitve, zasega in odvzema 
sredstev, ki so bila uporabljena ali namenjena za storitev kaznivih 
dejanj iz te konvencije. Tretji odstavek 8. člena konvencije 
vzpodbuja države podpisnice k sklepanju bilateralnih sporazumov 
na načelni ravni ali v posameznih primerih glede delitve odvzetih 
sredstev, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje, četrti odstavek 
istega člena pa predvideva vzpostavitev mehanizmov, s pomočjo 
katerih bo mogoče odvzeta sredstva uporabiti za odškodnine 
žrtvam kaznivih dejanj ali družinam žrtev kaznivih dejanj. 

Drugi odstavek 10. člena predvideva možnost začasne izročitve 
ali predaje lastnega državljana drugi državi pod pogojem, da bo ta 
oseba vrnjena v matično državo zaradi prestajanja kazni 
Konvencija ne obvezuje držav k obveznemu izročanju lastnih 
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državljanov, ampak predvideva to možnost le primeru, da jo 
°rnogoča notranja zakonodaja posamezne države. 

J3- in 14. člen konvencije nalagata državam obveznost, da pri 
'dajanju mednarodne pravne pomoči in izročitev ne zavračajo 
sodelovanja zgolj iz razloga, ker bi šlo za davčno ali politično 
kaznivo dejanje, 15. člen pa državam omogoča, da zavrnejo 
Mednarodno pravno pomoč, če je zaprosilo za sodelovanje 
Posredovano z namenom pregona oziroma kaznovanja osebe 
Zaradi njene rasne pripadnosti, verskega prepričanja, 
n3cionalnosti. etničnega izvora ali političnega prepričanja. 

'6. člen navedene konvencije določa pogoje za premestitev oseb, 
ki jim je odvzeta prostost v eni državi, v drugo državo, zaradi 
Pomoči pri pridobivanju dokaznega gradiva v postopkih pregona 
kaznivih dejanj terorizma po tej konvenciji v drugi državi. 

člen konvencije določa različne ukrepe na področju 
Preprečevanja terorizma. Zlasti podrobno so določeni ukrepi, ki 
l'h morajo izvajati finančne in druge organizacije v zvezi s prijavo 
sumljivih transakcij in carinski organi v zvezi s prenosom gotovine 
al' vrednostnih papirjev na prinositelja. 

3■ Pridržki in izjave 

Konvencija omogoča državam, da ob ratifikaciji izrazijo pridržek 
v zvezi z drugim odstavkom 2. člena konvencije, ki se nanaša na 
kazniva dejanja, določena z mednarodnimi dokumenti, naštetimi 
v Prilogi te konvencije. Možen je tudi pridržek na podlagi 24. člena 
konvencije, ki se nanaša na reševanje sporov med državami pri 
'zvajanju določil te konvencije. Republika Slovenija k nobenemu 
'zmed teh členov ne bo dala pridržka, saj ni ovir za njuno izvajanje. 

p°godbenice morajo na podlagi tretjega odstavka 7. člena 
konvencije ob ratifikaciji, sprejetju, potrditvi konvencije ali pristopu 
k njej obvestiti generalnega sekretarja Združenih narodov o 
obsegu svoje jurisdikcije za primere, določene v drugem odstavku 
'stega člena. Glede na to, da Kazenski zakonik v trinajstem 
Poglavju ureja veljavnost kazenskega zakona na način, ki pokriva 
Vsa kazniva dejanja iz drugega odstavka 7. člena konvencije, se 
Dredlaga. da Republika Slovenija deponira naslednjo izjavo: 

Skladno s tretjim odstavkom 7. člena Mednarodne konvencije o 
utiranju financiranja terorizma Republika Slovenija izjavlja, da lrpa jurisdikcijo v vseh primerih, določenih v drugem odstavku 7. 
člena konvencije." 

4- Potreba po izdaji novih ali spremembi veljavnih 
predpisov 

pravni red RS je v večji meri že usklajen z relevantnimi določbami 
konvencije. 
rako je Republika Slovenija ratificirala vse konvencije, navedene 
J'Prilogi Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma, 

1 vsebujejo definicije terorizma. 

jaradi določb Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja 
rorizma je bil primerno spremenjen Kazenski zakonik (Uradni 

lst RS. št. 63/94. 70/94, 23/99 in 40/2004 - v nadaljevanju KZ) - 
sPrejetje bil novi 388.a člen, s katerim je uvedeno novo kaznivo 
^tanje financiranja tako imenovanih terorističnih kaznivih dejanj. 
Jem je izpolnjena med drugimi tudi zahteva iz konvencije, v 
'adu s katero mora biti kaznivo tudi samo zbiranje sredstev za 
°ritev kaznivih dejanj iz konvencije, čeprav denar ali premoženje 

nista bila dejansko porabljena za storitev takih kaznivih dejanj. 
Zahtevam konvencije ustrezajo tudi določbe KZ o sostorilstvu 
(25. člen KZ), napeljevanju (26. člen KZ), pomoči (27. člen KZ) in 
poskusu (22. - 24. člen KZ). 

Uskladitvi z zahtevami konvencije so bile namenjene tudi 
spremembe in dopolnitve Zakona o odgovornosti pravnih oseb 
za kazniva dejanja (ZOPOKD -A; Ur. I. RS, št. 59/04), v skladu s 
katerim je vzpostavljena tudi kazenska odgovornost pravnih oseb 
za kaznivo dejanje, ki ga določa konvencija. 

Določbe KZ o veljavnosti kazenskega zakona dajejo Republiki 
Sloveniji pristojnost za pregon vseh kaznivih dejanj, določenih v 
7. členu konvencije. Izjava, za katero se predlaga, da jo Republika 
Slovenija deponira ob ratifikaciji konvencije, je skladna s tem. 

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 116/2003 - 
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZKP) v 156. členu ustrezno 
ureja zahtevo iz 8. člena konvencije (ukrepe, ki jih morajo države 
sprejeti na področju identifikacije, odkrivanja, zamrznitve, zasega 
in odvzema sredstev, ki so bila uporabljena ali namenjena za 
storitev kaznivih dejanj iz te konvencije). ZKP Republiki Sloveniji 
omogoča tudi učinkovito mednarodno sodelovanje na področju 
izmenjave podatkov, ki predstavljajo bančno tajnost, v skladu z 
12. členom konvencije. 

Z namenom učinkovitejšega izvajanja tretjega in četrtega odstavka 
8. člena konvencije bo potrebno sprejeti notranjo zakonodajo RS. 
ki bo omogočala sklepanje bilateralnih sporazumov na področju 
delitve odvzetih sredstev in vzpostavila sistem, na podlagi 
katerega bo mogoče odvzeta sredstva uporabiti za odškodnine 
žrtvam kaznivih dejanj ali družinam žrtev kaznivih de/anj. To 
področje bo potrebno sistemsko urediti. 

Ukrepi na področju preprečevanja terorizma, določeni v 18. členu 
konvencije, so ustrezno urejeni v Zakonu o preprečevanju pranja 
denarja (Uradni list RS, št. 79/2001 in 59/2002), Zakonu o 
omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/2001 in 59/2002) m 
Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 76/ 
2003). 

5. Finančne in druge posledice ratifikacije 
konvencije 

Ratifikacija konvencije nima učinkov na proračun Republike 
Slovenije. 

6. Izjava o primernosti ratifikacije konvencije z 
vidika skladnosti s pravnim redom in 
usmeritvami EU 

Z ratifikacijo Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja 
terorizma Republika Slovenija v celoti sledi prizadevanjem 
mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu. Poleg .'°ga je 
ratifikacija potrebna tudi zaradi članstva Slovenije v EU, saj je 
Evropska unija z Deklaracijo o boju proti terorizmu z dne 25.3.2004 
pozvala države članice, da čim prej ratificirajo konvencijo m z njo 
uskladijo svojo notranjo zakonodajo. 

7. Ratifikacija 

Konvencijo v skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/2003 - uradno prečiščeno 
besedilo) ratificira Državni zbor RS. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma 

sporazuma o pridružitvi« 

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

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno 
nanašale na predlagano konvencijo. 

b.V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene 

/ 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

/ 

3. SkladnosLpredloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

/ 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

Konvencija je sestavljena v angleškem, arabskem, francosker'1; 
kitajskem, ruskem in španskem jeziku ter prevedena v slovensKi 
jezik. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAlE^j 

Pri izdelavi gradiva niso sodelovali nobeni našteti neodvisn' 
strokovnjaki. 

Konvencija ni vključena v državni program za prevzem pravnega 
reda ES. 

Zdenka CERAR 
ministrica 
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Poročilo o 

OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM 

, NADZORU MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA 

ORDORJE 00 JULIJA DO DECEMRRA 2003 

- EPA 1379 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 401-00/2001-9 
Ljubljana, 03.06.2004 

Vlada Republike Slovenije se je na 77. redni seji dne 3.6.2004 
seznanila s: 

- POROČILOM O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM 
NADZORU MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA OBDOBJE 
OD JULIJA DO DECEMBRA 2003, 

ki ga pošilja na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99). 

POROČILO 
O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM 

Nadzoru ministrstva za finance 
ZA OBDOBJE OD JULIJA 2003 DO 

DECEMBRA 2003 

^oročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za 
'inance za obdobje od julija do decembra 2004 je skladno s 106. 
členom Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99), ki Ministrstvu 
Za finance nalaga, da obvešča Vlado RS in Računsko sodišče o 
°Pravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah, Vladi RS pa, da 
Polletno obvešča Državni zbor. 

uvod 

^akon o javnih financah v 10. poglavju opredeljuje notranji nadzor 
lavnih financ in proračunsko inšpiciranje. 

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

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu 
za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan 
sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega 
revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih državnega 
in občinskih proračunov. Za vzpostavitev in delovanje ustreznega 
sistema notranjega nadzora javnih financ je odgovoren predstojnik 
neposrednega ali posrednega uporabnika. 

Notranje revidiranje izvajajo notranji revizorji v skladu s kodeksom 
poklicne etike ter standardi notranjega revidiranja in zagotavlja 
neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in 
kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove 
učinkovitosti. 

Ministrstvo za finance Urad za nadzor proračuna je v funkciji 
organa za koordiniranje in usmerjanje nalog pri vzpostavitvi in 
delovanju decentraliziranega nadzora javnih financ ter preverjanju 
delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ in je tudi v 
funkciji centraliziranega organa pristojnega za inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna. 
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Računsko sodišče Republike Slovenije je najvišji revizijski organ 
za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne 
javne porabe v Republiki Sloveniji. Revizorji računskega sodišča 
revidirajo poslovanje uporabnikov javnih sredstev. 

1. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

1.1. Pristojnosti 

Zakon o javnih financah določa pristojnosti organa za inšpekcijski 
nadzor. Do 1.1.2004 je bil organ, pristojen za inšpekcijski nadzor 
proračunska inšpekcija v Službi za nadzor proračuna Ministrstva 
za finance. Po 1.1.2004 je začel delovati Urad za nadzor 
proračuna RS kot organ v sestavi Ministrstva za finance, ki 
opravlja poleg drugih nalog tudi naloge inšpekcijskega nadzora 
sredstev državnega prroračuna. 

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

1.2. Postopek 

Naloge inšpekcijskega nadzora proračunske inšpekcije opravljajo 
proračunski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, od 
1.1.2004 v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna 
Ministrstva za finance. V okviru dodeljenih nalog nadzora so 
proračunski inšpektorji samostojni, samostojno izdajajo zapisnike, 
odločbe in sklepe v upravnem postopku. Postopke izvajajo po 
posebnem upravnem postopku, ki ga določa Zakon o javnih 

financah, subsidiarno uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku in zakona, ki sistemsko ureja inšpekcije. 

Proračunski inšpektorji imajo po Zakonu o javnih financah v 
postopku nadzora posebna pooblastila, da ukrepajo v primerih 
ugotovljenih nezakonitosti. Pravico in dolžnost imajo izdati odločbo 
za vzpostavitev zakonitega stanja, predlagati pristojnemu organu 
sprejem ukrepov, predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška v 

skladu z zakonom, podati ovadbo pristojnim organom za kazniva 
dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Kadar ocenijo, da 
gre za ugotovljene nepravilnosti, ki jih uporabnik proračuna lahko 
odpravi z ustreznimi ukrepi v poslovanju podajo uporabniku 0 

tem predlog oziroma priporočilo. O sprejetih ukrepih je uporabni 
dolžan proračunski inšpekciji naknadno poročati. 

Pritožba zoper odločbo ima v vseh ostalih primerih suspenzivni 
učinek, razen v primeru, ko je z odločbo izrečen ukrep začasne 
zaustavitve izplačevanja sredstev. Razlog za nesuspenzivm 
učinek pritožbe je utemeljen v naravi ukrepa, saj bi bil sicer brez 
učinka, zato zakon določa, da je ukrep začasen do odločitve 
drugostopnega organa, o pritožbi vlada odloči v najkrajšem času. 
to je v roku 15 dni. 

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

V zadevah iz pristojnosti proračunske inšpekcije proračunski 
inšpektorji obravnavajo tudi razne prijave, pritožbe, sporočila i" 
druge vloge, ki so jim dodeljene v reševanje in vlagatelje na njihovo 
zahtevo obveščajo o svojih ukrepih. 

2. INŠPEKCIJSKI POSTOPKI V ČASU OD 1.7. DO 
31.12. 2003 

Proračunska inšpekcija je v času od julija do decembra 2003 
zaključila deset inšpekcijskih postopkov. Postopki so bili uvedeni 
po uradni dolžnosti; na podlagi rednega letnega plana 3 postopki 
na podlagi raznih vlog, odstopljenih zadev in priporočil drugi1"1 

državnih organov, prijav, oz. sporočil, ki jih je inšpekcija 
obravnavnavala v zadevah iz svoje pristojnosti 7 postopkov ^ 
enem primeru je bil postopek uveden na podlagi rednega letnega 
plana, obenem pa je zajemal tudi preverjanja tistih nepravilnosti 
na katere je prijavitelj opozarjal v vlogi. 
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STRANKA V POSTOPKU 

ZAČETI ZAKLJUČE 
POSTOPKINI 

POSTOPKI 

POST PLAN PRIJ 
.V ' AVA 
TEKU 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO 
EN SOCIALNE ZADEVE 

X X X 

OBČINA LENART X X X 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO X X X 
OBČINA PODLEHNIK X X X 
MINISTRSTVO ZAOKOLJE PROSTOR 
IN ENERGIJO 

X X 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE X X 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, 
ZNANOST IN ŠPORT 

X X X 

MINISTRSTVO ZA KMETDSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

X X 

OBČINA BLED X X 
OBČINA DRAVOGRAD X X X 
DIREKCIJA RS ZA CESTE X 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO X 
DOM DR. JOŽETA POTRČA 
POLJČANE 

X 

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE 

X 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO X 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE 
ZADEVE POLICU A 

X 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE 
ZADEVE 

X 

AGENCUA RS ZA KMETDSKE TRGE 
IN RAZVOJ PODEŽELJA 

X 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO X 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

X 

SLUŽBA VLADE ZA EVROPSKE 
ZADEVE 

X 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE X 

p°leg prikazanih pregledov in zaključenih pregledov, ki so predmet 
e9a poročila in so podrobneje opisani v nadaljevanju, je 

Pr°računska inšpekcija obravnavala tudi vsebine posameznih 
v|°9 in prijaviteljem na zahtevke odgovarjala ne da bi pri tem 
Uvedla klasične inšpekcijske postopke. 

^ Uradu za nadzor proračuna Ministrstva za finance je v sektorju 
Pr°računske inšpekcije zaposlenih 5 proračunskih inšpektorjev 
ln vodja sektorja. 

2-1. Ugotovljene nepravilnosti 

^ opisanih pregledih so bile odkrite naslednje nepravilnosti: 
kršitve in nedosledno izvajanje predpisov o javnem naročanju, 
Prekoračitev dovoljenega obsega zadolžitev v občini, 
opustitev oblikovanja proračunske rezerve v občini, 
visoki stroški administracije pri izvajanju informacijske 

dejavnosti zaradi obveščanja javnosti o načinu in postopkih 
izvajanja Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju 
razvoja v Posočju, 
nedoslednost izpeljave postopkov po Zakonu o popotresni 
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju, 
pomanjkljivo pisarniško poslovanje v državno tehnični pisarni, 
nedoslednost upoštevanja pravil poslovanja z lastno 
dejavnostjo, 
kršitev postopkov javnih naročil, 
neustreznost poročanja o doseženih rezultatih po programih. 
ki so predmet financiranja, 
pomanjkljivost internih predpisov v zavodih-šolah, 
neustrezni normativi za malice v šolah, 
pomanjljivosti v postopkih dodeljevanja subvencij v kmetijstvu. 
opustitev sestave načrta razvojnih programov v občini in 
kršitev postopkov javnih naročil. 
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3. UKREPANJA 

3.1. Preglednica ukrepanj 

Stranka 104.Č1. 10-l.čl. 104.il. I04.il. 
prvi prvi prvi prvi 
udst.,loč.l odst.,toi odst.,toi.3 odst.,toi. 

2. . 4. 

104.il. 
drugi 
oclsi. 

Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve 

1 2 

Občina Lenart 

Ministrstvo za obrambo 1 

Občina Podlehnik 1 

Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 

5 

Servis Skupnih služb vlade 3 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport 

2 3 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

1 

Občina Bled 

Občina Dravograd 

2 1 16 

3.2. Pravne podlage za ukrepanja 

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

po 104. členu, prvem odstavku, točki 3. so podali sodniku za 
prekrške dva predloga za postopek o prekršku, 
po 104. členu, prvem odstavku, točki 4. so podali eno ovadbo 
pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti, 
po 104. členu, drugem odstavku so po oceni, da gre za 
nepravilnosti, ki jih uporabniki lahko odpravijo z ustreznimi 
ukrepi v poslovanju v zapisnikih podali 16 predlogov o takem 
ukrepanju. 

4. UGOTOVITVE IN ODLOČITVE 

4.1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Za obdobje pregleda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
Spodbude za ohranjanje in odpiranje delovnih mest 
Ivalidsko podjetje AP-PRO d.o.o. Lovrenc na Dravskem polju 

Izvajanje spodbud za ohranjanje in odpiranje delovnih mest je bilo 
vključeno v letno pogodbo, ki jo je ministrstvo sklenilo z Zavodon1 

Republike Slovenije za zaposlovanje. Inšpektor pri pregledanem 
vzorcu porabe sredstev ni ugotovil nepravilnosti. Opozoril je na 
pomanjkljivost obstoječega sistema zajemanja in obdelave 
podatkov, saj le-ta ne nudi podlage za analize podatkov o porab' 
sredstev po posameznih brezposelnih osebah, ne nudi podatkov, 
ki bi omogočili merjenje učinkovitosti ukrepov, ne nudi podatkov o 
trajanju zaposlitev po posameznih ukrepih in podobno. Skratka 
po mnenju inšpektorja obstoječi informacijski sistem zavoda z0 

zaposlovanje ministrstvu ne daje zadostne podpore pri odločanju 
in vodenju politike zaposlovanja. Zaradi navedenega je inšpektor 
predlagal, da ministrstvo sprejme ukrepe za vzpostavitev 
celovitega učinkovitega informacijskega sistema, ki bo 
podlaga za prave odločitve pri vodenju politike zaposlovanja 
in spremljanja učinkov vloženih sredstev s povezovanjem 
tudi ostalih področij dela za potrebe celovitega pregleda, 
analiz in posameznih odločitev. 

Za obravnavo vlog za pridobitev statusa invalidskih podjetij ter 
izvajanje strokovnega nadzora nad strokovnim delom in 

poslovanjem invalidskih podjetij je bila imenovana komisija s 

sklepom ministra. Komisija sicer ni imela dodatnih podrobnih navodil 
in kriterijev za obravnavo vlog in nadzor. Nedvomno je P" 
obravnavi vloge podjetja AP-PRO d.o.o. napačno navedla, 
ima podjetje v lasti prostore za opravljanje dejavnosti. Komisija n' 
ugotavljala višine odstopljenih sredstev, to je sredstev davčni!1 

olajšav in olajšav pri plačevanju prispevkov zdravstvenega i"1 
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Pokojninskega zavarovanja po Zakonu o usposabljanju in 
ZaPoslovanju invalidnih oseb, samo za leto 2001 je bilo teh 
Sfedstev 98,7 mio SIT. Tako imenovana odstopljena sredstva so 
bila invalidska podjetja dolžna voditi na posebnem kontu, porabiti 
Pa bi jih smela izključno za določen namen; razširitev dejavnosti 
Prt usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, nabavo strojev 
'n drugih naprav ter delovnih prostorov, izboljšanje tehnološkega 
Procesa, varstva pri delu, sanacije. Davčna inšpekcija je ugotovila 
nepravilnosti, uveden je bil stečajni postopek. Komisija je z 
Opustitvijo strokovnega nadzora in opustitvijo nadzora nad 
narnensko porabo odstopljenih sredstev omogočila, da sredstva 
niso bila vložena v invalidsko podjetje, pač pa ustanovitelju 
lnvalidskega podjetja Albin Promotion. V pripombah na zapisnik je 
Ministrstvo sicer navedlo podatke iz bilance stanja na dan 
31-12.2002, iz katerih naj bi bilo razvidno, da je invalidsko podjetje 
v'agalo odstopljena sredstva v nepremičnine, opremo in 
dolgoročne rezervacije. Inšpektor je v dokaznem postopku 
Vključil, da izkazi v bilanci ne zadoščajo za obseg odstopljenih 
Sredstev od leta 1998 dalje. Ugotovitev pa je tudi temeljila na 
Poročilu stečajnega upravitelja. 

'nšpektor je zaradi navedenega podal prijavo kriminalistični policiji 
?aradi suma kaznivega dejanja goljufije. Ministrstvu je predlagal, 
0,3 strokovno pregleda stanje v vseh invalidskih podjetjih predvsem 
s stališča odstopljenih sredstev ter analizira smiselnost obstoječe 
*akonodaje z vidika organizacije in učinkovitosti nadzora. 

4-2. Občina Lenart 

^a obdobje pregleda: 
°d leta 2000 do 2002 

Predmet pregleda: 
namenska sredstva iz državnega proračuna 

Občina Lenari je letih 2000, 2001 in 2002 prejela namenska 
®redstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kulturo. Ministrstva 
*a gospodarstvo, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance. 

^špektor pri pregledu porabe sredstev ni ugotovil nepravilnosti. 
regled porabe sredstev sofinanciranja gradnje prizidka in 

ad_aptacije knjižnice v Lenartu je bil opravljen na predlog višje 
',nšpektorice za knjižnice v Ministrstvu za kulturo. Ugotovljeno 
'e bilo, da je občina z izvajalcem sklenila aneks za dodatna 
đela za ureditev dodatnih prostorov nad prizidkom knjižnice 
*a Potrebe občine, kar pa ni bilo sofinancirano s strani 
državnega proračuna. 

^•3- Ministrstvo za obrambo 

^a obdobje pregleda: 
6koče leto 2003 

^redmet pregleda: 
bjavljen javni razpis za oddajo javnega naročila 

Pri Pregledu postopkov oddaje javnega naročila za pozivnike, 
Monitorje, vključitev alarmnih in telefonskih central v računalniško 
0,T|režje je inšpektor ugotovil, da naročnik ni ravnal v skladu z 
Zakonom o javnih naročilih. Po zakonu mora naročnik o vsakem 
oddanem naročilu navesti imena zavrnjenih ponudnikov in razloge 
a njihovo zavrnitev. Z napačno navedbo, da ponudba enega od 

Ponudnikov ustreza pogojem in posebnim pogojem v razpisni 
okumentaciji in ustreza tehničnim specifikacijam, je naročnik 

Ponudnika zavajal. Po natančnejšem pregledu tehnične 
okumentacije in po predloženem vzorcu se je namreč izkazalo, 

da ponujena oprema ne ustreza vsem pogojem razpisa in je bila 
zato ponudba neprimerna, iz tega razloga pa tudi ni bila 
obravnavana v ocenjevalnem delu prispelih ponudb. Iz 
navedenega sledi, da naročnik ni pravilno obvestil ponudnika, 
šele na zahtevo ponudnika je naročnik podal obrazloženo obvestilo 
o oddaji javnega naročila z navedbo razlogov za zavrnitev. 
Naročnik je s tem kršil izvedbeni postopek, ki ga predpisuje zakon. 
Nadalje je inšpektor ugotovil, da naročnik ni pravočasno v zakonu 
podanem roku objavil izida postopka v uradnem listu, s čimer je 
kršil zakon. Kljub temu, da je eden od ponudnikov sodeloval v 
razpisu in bil tudi izbran v ponudbi za vključitev alarmnih central 
sistema javnega alarmiranja v računalniško omrezie, ni bil 
evidentiran kot prevzemnik razpisne dokumentacije. Šele v 
nadaljnem dokaznem postopku ob obravnavi pripomb na zapisnik 
je bilo ugotovljeno, da ponudnik ni bil izpuščen iz evidenc, temveč 
je bil zaradi statusne spremembe vpisan pod drugim imenom. Na 
zahtevo inšpektorja je naročnik podal dodatno pisno obrazložitev 
za razhajanje podatkov med posameznimi predlogi naročil, 
načrtom nabav in gradenj objektov in sklenjenimi pogodbami. 
Inšpektor je ugotovil razliko v ceni med podatki iz načrta nabav in 
gradenj in padatki po sklenjenih pogodbah. Neposredni uporabnik 
je kasneje za raliko prerazporedil pravico porabe v okviru istega 
programa skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna. 

Inšpektor je ocenil, da gre za nedoslednosti v postopkih 
javnega naročanja, zato je predlagal sprejem takih ukrepov, 
ki bodo zagotovili dosledno izvajanje predpisanih 
postopkov. 

4.4. Občina Podiehnik 

Za obdobje pregleda: 
od 2001 do 2003 

Predmet pregleda: 
Sredstva iz državnega proračuna in 
zadolževanje 

Inšpektor v je opravil inšpekcijski pregled v okviru pristojnosti 
glede poslovanja s sredstvi iz državnega proračuna v občini 
Podiehnik ter zakonitosti postopkov v zvezi z zadolževanjem in 
oblikovanjem proračunske rezerve. Ugotovil je, da je občina v 
letu 2001 prekoračila obseg kratkoročnega oz. likvidnostnega 
zadolževanja, ki ga je določal Zakon o javnih financah. Občina se 
je zadolžila tudi v letu 2002, kredita pa ni vrnila v istem 
proračunskem letu, kar ni bilo v skladu s sprejetim odlokom in 
Zakonom o javnih financah Za dolgoročno zadolževanje v letu 
2003 pa je občina pridobila soglasje Ministrstva za finance. Občina 
v obdobju od 1.1.2001 do 30.9.2003 ni oblikovala proračunske 
rezerve, kar ni bilo v skladu z Zakonom o javnih financah. 

Inšpekor je ocenil, da gre za nepravilnosti v poslovanju ter 
predlagal občini, da sprejme ustrezne ukrepe ter o sprejetih ukrepih 
naknadno poroča. 

4.5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 

Za obdobje: 
od 1998 do 2003 

Predmet pregleda: 
753-lzvajanje nalog državne tehnične pomoči 

izdatki za tehnično pisarno 
podporne dejavnosti 

766- Popotresna obnova objektov 
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Ministrstvo je v letu 1998 sklenilo pogodbo z Gradbenim inštitutom 
Ljubljana kot izvajalcem za izvajanje inženirskih storitev in vseh 
drugih del potrebnih za vzpostavitev in delovanje državne tehnične 
pisarne pri odpravi posledic potresa v letu 1998. 

753-Pri pregledu stroškov in primerjavi povprečnih stroškov na 
delavca v državno tehnični pisarni za prvih devet mesecev leta 
2000 ter stroškov za prvih devet mesecev leta 2003 je bilo zaznati 
porast stroškov z indeksom povečanja na delavca 1,47. Vzrok 
za porast stroškov je bila višja kvalifikacijska struktura delavcev. 
Obveščanje javnosti o načinu in o postopkih izvajanja Zakona o 
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju je 
bilo vključeno v predmet zgoraj navedene pogodbe in je bilo oddano 
podizvajalcu. 

766- V poročilo z dne 18.3.2003 o izvajanju popotresne obnove s 
predlogom razdelitve sredstev, namenjenih popotresni obnovi iz 
proračunske rezerve v letu 2003 za namene posameznih nalog 
sanacij posledic potresa je bila vključena obnova nekaterih 
objektov na podlagi zahtev občine in ne na podlagi poročil občinskih 
komisij o škodi, kar kaže na nedoslednost pri izpeljavi postopkov 
na način, ki ga določa zakon. Območja popotresne obnove bi 
namreč po zakonu morala izhajati iz poročila o oceni neposredne 
škode in potrebnih sredstev za odpravo posledic potresa, ki ga bi 
na podlagi občinskih komisij o škodi zaradi posledic potresa in 
poročil državnih organov predlagalo ministrstvo vladi v sprejem, 
objavilo pa naj bi se v uradnem listu. 

Inšpektor je ugotovil, da izdane začasne odločbe niso navajale 
dejanskih začetkov postopkov v zvezi s popotresno obnovo 
poškodovanih objektov, četudi je bilo to iz dokumentacije razvidno, 
pomanjkljivo pa je bilo tudi pisarniško poslovanje v državno tehnični 
pisarni, zato je predlagal ustrezne ukrepe za odpravo 
nepravilnosti. V interesu preglednosti postopkov v zvezi s 
popotresno obnovo in ugotovitve višine še potrebnih 
finančnih sredstev je inšpektor predlagal, da ministrstvo 
pripravi celovit program popotresne obnove in o tem 
naknadno poroča. Predlagal je, da se pri obravnavi 
dopolnilne vloge občine Bovec v zvezi z dodatnimi deli na 
objektu mlekarna nujno uporabijo določila zakona o 
določanju višine sredstev državne pomoči. Po predlogu 
inšpektorja je potrebno proučiti možnosti za rešitev nastale 
situacije nezagotovljenih proračunskih sredstev za leto 2003 
v primeru obnove objekta Pečine Tolmin In o ukrepih 
naknadno poročati. Predlagal |e pripravo dokončnega 
poročila o škodi oz. celovitega programa popotresne 
obnove v zvezi s profanimi kulturnimi spomeniki. Opozoril je 
na neskladnost predvidenih sredstev glede na sprejeto poročilo 
v primeru objekta cerkev sv. Katarine in predlagal sprejem ukrepov 
za odpravo neskladja. 

4.6. Servis Skupnih služb vlade 

Za obdobje pregleda: 
od leta 2001 do leta 2003 

Predmet pregleda: 
lastna dejavnost 
investicije-izgradnja hangerja za vladno letalo, nakupi vozil, 
prenova poslovnih prostorov DURS Domžale 

Pri pregledu zakonitosti poslovanja s sredstvi lastne dejavnosti, 
ki jih zakon opredeljuje kot namenske prihodke proračuna ni bilo 
ugotovljenih kršitev namenskosti. Lastna dejavnost je v predpisih 
definirana kot prodaja blaga in stroritev, ki ni sicer opredeljena kot 
zakonska naloga organa. Fotokopiranje za ministrstva in vladne 
službe so administrativno tehnične naloge. Po aktu o ustanovitvi 
- Sklepu o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih 

služb spadajo v delovno področje servisa, zato pač ne izpoijnujejo 
pogojev za opravljanje lastne dejavnosti. Ker pa je uporabnik 
izdal navodilo za opravljanje nalog fotokopiranja kot 
opravljanje lastne dejavnosti, hkrati pa ni predložil cenika v 

soglasje vladi, kot se to zahteva za lastno dejavnost, i® 
inšpektor predlagal, da uporabnik poslovanje ustrezno 
prilagodi predpisom. Pri pregledu izvajanja počitniške 
dejavnosti inšpektor ni odkril kršitev pravilnika, ki posebel 
ureja počitniško dejavnost. Predlagal je, da se v ceno P° 
ceniku za storitev za počitniško dejavnost vključi davek na 
dodano vrednost. Opozoril je na nujnost računalniške podpor® 
predvsem zaradi točnosti podatkov z vidika pregleda prijav, 
obdelave prijav, zaračunavanja storitev, poročil o letovanju- 
Dejavnost družbene prehrane obrata družbene prehrane je bila 
po sklepu vlade prenešena na Protokolarni zavod Brdo pri Kranju 

Sredstva za izgradnjo hangerja na lokaciji Brnik-Aerodrom 
Ljubljana so bila zagotovljena v proračunu in s sredstvi od prodaje 
stvarnega premoženja RS v letu 2004, stari hanger in drug0 

premoženje. Pri pregledu postopkov oddaje javnih naročil za 

oddajo del je inšpektor ugotovil kršitve zakona: naročnik m 
predhodno objavil namere o oddaji naročila, v sklepu o začetku 
postopka ni navedel sklepa o potrditvi javnega naročila 
investicijskega značaja skladno z metodologijo. Ob pregledu 
skladnosti pogodbe z razpisno dokumentacijo je inšpektor zasledi! 
neskladje. Izvajalec je namreč predložil naročniku brezpogojno 
bančno garancijo, plačljivo na prvi poziv v zavarovanje pogodbeni'1 

obveznosti, ki ni vsebovala za razliko z vzorcem garancije iz 

razpisne dokumentacije, postopanja banke za primer podaljašanja 
roka s privolitvijo naročnika. Po predlogu inšpektorja je bila 
napaka odpravljena, predložena je bila nova garancija z 
ustrezno vsebino. 

Pri pregledu postopkov javnih naročil za nakup vozil za potrebe 
državnih upravnih organov je inšpektor ugotovil nedoslednost' 
pri postopku; v sklepu o začetku postopka ni bilo navedene 
proračunske postavke in konta za plačilo iz proračuna, ki i® 
obvezna vsebina sklepa po zakonu in ni bilo uradne objave 0 

oddaji del. 

Naročnik Davčna uprava je pooblastila servis, da v skladu z. 
zakonom v imenu in za račun naročnika izvede postopek oddaj® 
del za prenovo poslovnih prostorov enote v Domažalah do 
izdelave končnega predloga pogodbe. Pri pregledu postopka 
inšpektor ni ugotovil nepravilnosti. 

4.7. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Za obdobje pregleda: 
2002 in 2003 

Predmet pregleda: 
1800-Cobiss in druga knjižnično informacijska dejavnost 
1844-Temeljne aplikativne raziskave 
6674-Dejavnost osnovnega šolstva 

1800- Pogodbo z Inštitutom informacijskih znanosti v Mariboru. 
IZUM je ministrstvo sklenilo za program dejavnosti inštituta, 
opredeljenih v ustanovitvenem aktu za tekoče in nove naloge p° 
infrastrukturnih skupinah in podskupinah. Nobena od nalog v 

programu ni bila finančno ovrednotena. Pogodba ni predvidevala 
poročanja o doseženih rezultatih po programu, ki je bil predme1 

financiranja, poročalo se je zgolj opisno po posameznih področjih 
na podlagi sklepa o ustanovitvi IZUMA. Pri obstoječem načinu 
poročanja o opravljenih nalogah po pogodbah se po oceni 
inšpektorja ne da pravilno ugotavljati namenske porab® 
sredstev, zato je predlagal postopen prehod na izmerljiv® 
kazalce uspešnosti izvedbe programa. 
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1844-lnšpektor je pregledal poročila po nekaterih pogodbah 
sklenjenih z izvajalci temeljnih in aplikativnih raziskovalnih 
Projektov, ki so bili izbrani na razpisih za triletno sofinanciranje 
Projektov in pri tem ni odkril nepravilnosti. 

6674- Pregled je zajemal financiranje dejavnosti osnovnega šolstva 
s strani države po nekaterih šolah. Inšpektor je v zvezi z 
Ovajanjem postopkov javnega naročanja ugotovil, da šole sicer 
irnajo notranje predpise s področja javnega naročanja, vendar so 
Predpisi pomanjkljivi in v posameznih primerih nejasni in dvoumni, 
kar ne pripomore k pravilnejšim izvedbam javnih naročil. V enem 
Primeru je ugotovil, da šola ni izvajala javnih razpisov za javna 
naročila v primerih, ko zakon tega ne dovoljuje, zato je podal 
Predlog zaradi prekrška sodniku za prekrške zoper odgovorno 
'n pravno osebo. Inšpektor je zaradi ugotovljenih 
Pomanjkljivosti, upoštevaje obseg financiranja javnih 
Zavodov s področja osnovnega šolstva predlagal, da 
Ministrstvo pripravi vzorec enotnega notranjega predpisa z 
lasno opredeljenimi postopki, določeno vrednostjo in 
°brazci za vse javne zavode ter jim po potrebi nudi tudi 
strokovno pomoč. Inšpektor je v zvezi s kalkulacijo obrokov 
Prehrane-malic predlagal, da se izvede sprememba 
normativa na podlagi predhodne ugotovitve dejanskega 
stanja malic po šolah ter o tem naknadno poroča. 

Stranka v postopku je podala pripombe na zapisnik, po obravnavi 
Pripomb v dokaznem postopku je inšpektor podal zgoraj navedene 
Ugotovitve in predloge. 

4-8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

2a obdobje pregleda: 
'eto 2002 

predmet pregleda: 
Subvencije najemnikov kmetijskih zemljišč 

'nšpekcijski postopek pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
'n prehrano je bil uveden po uradni dolžnosti dne 12.5.2003 na 
Podlagi sklepa vlade, ki je proračunski inšpekciji naložila, da opravi 
Pregled izplačil subvencij, ki jih prejemajo najemniki kmetijskih 
zemljišč. 

V Postopku so bile ugotovljene nekatere nepravilnosti in sicer v 
Postopku obravnave vlog za subvencije. Uredba o izvedbi 
Ukrepov kmetijske politike za leto 2002 je namreč določila rok 
lzdaje odločb, ki se nanašajo na zbirno vlogo, iz dokumentacije 
°*iroma zbirne vloge za subvencije v letu 2002 pa je bilo razvidno, 
đa so bile odločbe v treh primerih zbirnih vlog izdane z zamudo in 
se torej rok po uredbi ni spoštoval. V enem primeru zbirna vloga 
ni bila izpolnjena, kot določa uredba, saj ni vsebovala vseh 
*ahtevanih podatkov. V enem primeru je bilo ugotovljeno 
Neupravičeno izplačilo za posebno klavno premijo na podlagi 
Uredbe o ureditvi trga za goveje meso v znesku SIT 105.000,00, 
12 nekaterih zahtevkov pa ni bilo možno preveriti obdobje reje pri 
uPravičencih, le to pa je bilo pogoj za izplačilo klavne premije. 
Nadalje je bilo ugotovljeno neskladje datuma na knjigovodski listini, 

. ^°t podlagi za izplačilo in nalogom za izplačilo. 

'nšpektor je ocenil, da gre za take nepravilnosti, ki jih uporabnik 
Proračuna lahko odpravi sam z ustreznimi ukrepi v poslovanju, 
*ato je uporabniku skladno s svojimi pooblastili podal predlog za 
ukrepanje in ga zadolžil za naknadno poročanje o ukrepih. 

V inšpekcijskem postopku je inšpektor izdal zapisnik o 
inšpekcijskem pregledu, na katerega sta imela Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja možnost podati pripombe na zapisnik. 
Pripombe na zapisnik je podala le agencija z veliko zamudo, 
inšpektor je pripombe kljub zamudi vključil v dokazni postopek. 
Ugotovil je, da imajo pripombe le vsebino dodatnih pojasnil in niso 
navajale nobenih novih dejstev ali okoliščin, ki bi vplivale na 
spremembo že ugotovljenega dejanskega stanja po zapisniku 

4.9. Občina Bled 

Za obdobje pregleda: 
2001 in 2002 

Predmet pregleda: 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna 

Obnova Osnovne šole Ribno je bila sofinancirana s sredstvi 
državnega proračuna in izvedena v skladu z navodili in pod 
nadzorom državne tehnične pisarne, ki je vodila popotresno 
obnovo objektov. Izvajalec del za celotno obnovo je bilo podjetje 
Sanig International Kranj. Obnova je zajemala tudi dela. ki niso 
bila zajeta v popisu del popotresne obnove in jih ni bilo mogoče 
izvajati ločeno od del popotresne obnove. 

Obnova športne dvorane Bled je bila sofinancirana s strani države 
in izvedena v skladu s predpisi o javnih financah in predpisi o 
javnem naročanju. 

Inšpektor ni v nobenem primeru ugotovil nenamenske 
porabe sredstev ali kršitev predpisov. 

4.10. Občina Dravograd 

Za obdobje pregleda: 
Leto 2001 in 2002 

Predmet pregleda: 
Poslovanje s sredstvi državnega proračuna 

Inšpektor je ugotovil kršitve zakonov za sredstva investicije 
prizidka k Osnovni šoli Šentjanž. Kršen je bil Zakon o javnih 
financah, ker ni bil izdelan načrt razvojnih programov za investicijo 
prizidka. Kršen je bil Zakon o javnih naročilih, ker investicijski 
program ni bil potrjen s strani naročnika, v razpisni dokumentaciji 
niso bila navedena merila za ocenjevanje ponudb, rezultati oddaje 
naročila pa niso bili objavljeni. 

Povsem enake prekrške je inšpektor ugotovil tudi pri pregledu 
sredstev za investicijo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
industrijske cone Otiški vrh le, da je bil dodatno kršen tudi zakonski 
rok za sklenitev pogodbe z najugodnejšim izbranim ponudnikom. 

V letu 2002 za investicijo LC Libeliče-Strojna ni bil izdelan načrt 
razvojnih programov, s tem je bil kršen Zakon o javnih financah in 
Zakon o javnih naročilih, saj naročnik lahko prične s postopkom 
oddaje javnega naročila šele, ko je javno naročilo načrtovano v 
proračunu. 

Za vse navedene prekrške je že nastopilo zastaranje in 
postopek pri sodniku za prekrške ni bil več mogoč. 
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5. PREDLOGI ZA UKREPANJA V POSLOVANJU 
UPORABNIKOV IN IZVAJANJE UKREPOV 
PODANIH V POROČILU ZA OBDOBJE II. 
POLLETJA 2002 

5.1. Predlogi in priporočila 

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

5.2. Izvajanje ukrepov 

Ministrstvo za informacijsko družbo 

Ministrstvo je inšpekcijo obvestilo o popravljalnih ukrepih v zvezi 
z ugotovitvami inšpekcijskega pregleda v zavodu Arnes in Agenciji 
za telekomunikacijo, radiodifuzijo in pošto. 

V zavodu Arnes so na ugotovitve o malomarnostih pri izvedbi 
naročil malih vrednosti pri izbiri izvajalcev že med inšpekcijskim 
pregledom zaostrili formalne postopke pri izvjanju naročil male 
vrednosti, upoštevajoč pri tem vse nasvete inšpetorja. V pogodbi 
o financiranju programa dejavnosti je Ministrstvo za informacijsko 
družbo določilo, da je prejemnik sredstev dolžan za obdobje 2002- 
2003 predložiti fazna poročila o realizaciji programa dejavnosti. S 
spremembami Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2003 
in 2004 pa je za navedeni obdobji načrtovanje porabe sredstev 
realnejše. 

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto bo izpeljavo 
postopkov javnega naročanja na predlog inšpektorja centralizirala 
na način, ki bo zagotavljal izvedbo in kontrolo ter odgovorne 
osebe z znanji javnega naročanja. V skladu z izvajanjem nadzorne 
funkcije Ministrstva za informacijsko družbo bo agencija zagotovila 
vzpostavitev notranjega nadzora javnih financ, kot izhaja iz 
zakonskih in podzakonskih predpisov. Učinkovit notranji nadzor 
bo v bodoče med drugim preprečeval tudi nepravilnosti v zvezi z 
obračunavanjem plač in vodenjem postopkov naročil malih 
vrednosti. Po pogodbi o financiranju ima ministrstvo pravico 
nadzora nad izvajanjem finančnega načrta, agencija pa je dolžna 
pošiljati polletna poročila o izvrševanju načrta. 

Vlada RS Urad za narodnosti 

Po predlogu inšpektorja porabo sredstev od 1.1.2003 dalje 
izkazujejo na šestmestmestih kontih, vzpostavili pa so tudi 
evidenco, iz katere je razvidna vsa nabavljena strokovna in ostala 
literatura. Nekatere ukrepe po predlogu inšpektorja pa so izvedli 
že med trajanjem inšpekcijskega postopka. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Da bi se zagotovilo spoštovanje rokov za predložitev mesečnih 
zahtevkov za nakazila študentskim, dijaškim ali zasebnim 
domovom bodo v pogodbi o sofinanciranju delovanja pisarn za 
študentske domove za leto 2004 določili nove roke. Zamude pri 
predložitvi seznamov, zbirnih podatkov in zahtevkov bodo imele 
za posledico začasno zaustavitev izplačila subvencije. Preveč 
vplačane subvencije se bodo odslej poračunavale sproti. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Agencija RS 
za okolje 

Zaradi prenosa nekaterih pristojnosti s področja načrtovanja 
kamor sodi tudi priprava potrebne strokovne dokumentacije i" 
idejnih projektov iz agencije na ministrstvo, niso bile še izvedene 
potrebne aktivnosti v zvezi z izvajanjem določila Zakona o javniti 
naročilih, ki pa bodo takoj, ko bo jasno razmejena pristojnost. 

V letu 2002 je bila podpisana pogodba z drugim izvajalcem 
vodnogospodarske javne službe, zato so bila nekatera dela 
prejšnjega izvajalca po vsebini in obsegu le dokončanje že zacetil1 

vzdrževalnih del, nekatera dela pa so bila opravljena samovoljno 
Pripravljal se je točen seznam del po območnih enotah, vrednosti 
in vsebini. Šele na podlagi le tega bo možno ugotavljati pravno 
podlago za morebitno poplačilo. 

Z natančno seznanitvijo strokovnih delavcev s postopki javnega 
naročanja in izpolnjevanjem obrazcev FEP se bo v bodoče možno 
izogniti nedoslednosti v teh postopkih. 

V pogodbi za razširitev funkcionalnosti informacijskega sistema 
za podporo izračuna višine nastale škode je bil opravljen ustrezen 
popravek z navedkom pravne podlage. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehranoVeterinarska uprava RS 

Iz pisne korespondence za leto 2003 med Uradom za prehrano, 
veterinarstvo in zootehniko, Sektorjem za veterinarstvo in genske 
banke ter Veterinarsko upravo RS ter iz zapisov koordinacijskih 
sestankov je bilo razbrati, da se predlog inšpektorja glede izvajanja 
nadzora uresničuje. 

Predlog inšpektorja v zvezi s cenikom za veterinarske storitve 
bo uresničen v letu 2004, prav tako predlog glede poenotenja 
predlogov za preglede računov koncesionarjev za celotno 
območje države, ker so za izdelavo računalniškega programa 
potrebna finančna sredstva. 

Za ugotovljeni znesek preveč izplačane zneska nadomestil za 
prehrano je bil opravljen poračun. 

Naknadno preverjanje upravičenosti izdaje potnih nalogov za 
direktorja uprave za nazaj po predlogu inšpektorja ni bilo mogoče 
opraviti, saj je kriminalistična policija zasegla vso dokumentacijo 
v zvezi s to zadevo, ki jo obravnava že tudi okrožno državno 
tožilstvo. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Naloge oddelka za stalno strokovno spopolnjevanje so po predlogi 
inšpektorja iz Zavoda RS za šolstvo prenesli na ministrstvo, sai 
je bilo dosedanje izvajanje v nasprotju z načelom zagotavljanja 
konkurence med ponudniki pri izvedbi razpisov. 

V zvezi s predlogom inšpektorja glede na vsebino »Meril za izbiro 
in stopnjo financiranja programov« in »Načel in navodil za delo 
programskih sosvetov za strokovno ocenjevanje programov f 
stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju za leto 2002/2003« in sicer, da bi iz Programskega 
sveta in sosvetov izločili predstavnike ministrstva ali pa jim podelili 
status brez moči odločanja, je ministrstvo navedlo, da predloga 
ne bo realiziralo iz razloga interesa dejavno sedelovati pn 
oblikovanju smernic. 
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Ministrstvo za kulturo 

predlog inšpektorja je Pokrajinski arhiv Maribor nastavil 
6videnco po stroškovnih mestih za vse programe, ki so bili 
Ovrednoteni in potrjeni za namensko odobrena sredstva. Za leto 
2003 je strokovna skupina bolj natančno specificirala in vsebinsko 
opredelila odobrena sredstva za kulturne programe in projekte. 

obračunih stroškov za mednarodni raziskovalni tabor bo v 
bodoče dokumentaciji priložen tudi cenik hotelskih storitev, na 
sestanku direktorjev slovenskih arhivov in ministrstva bo sprejet 
sistemski dogovor o priznanih stroških udeležencem strokovnih 
®kskurzij, v teku je bila odprodaja dveh garsonjer, dano je bilo 
soglasje k povečani delovni uspešnosti pristojnega organa v skladu 

z odlokom. Vskladitev pogojev za delovno mesto bo dosežen z 
novo sistematizacijo delovnih mest. 

Občina Lukovica 

Ministrstvo za finance Sektor za financiranje lokalnih skupnosti je 
na predlog inšpektorja nemudoma zahtevalo vrnitev sredstev 
5.000.000,00 SIT, ki jih je občini neupravičeno izplačalo za 
investicijo, ki je bila že dokončana. 

Ljubljana, dne 3.6.2004 
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