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DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana 11.maj 2001

Letnik XXVII

PREDLOGA ZAKONOV
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A) - hitri postopek
- EPA 1302 - II
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja
v Posočju (ZPOOSRP-C) - skrajšani postopek - EPA 171 - III
POROČILO
- Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije v letu 2000 - EPA 189 - III
SKLEPI, DODATNI SKLEPI, DOPOLNJEVALNI PREDLOGI IN STALIŠČA
- 5. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije in
- 6. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije

Št. 38
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31
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, 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
račun

:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

SKLEPI,

DODATNI

DOPOLNJEVALNI

IN

SKLEP,

PREDLOGI

STALIŠČA

5. seje Državnega zbora RS
SKLEPA IN DOPOLNJEVALNI PREDLOGI
Državnega zbora ob obravnavi predloga poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije-EPA 104-III
Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 26.4.2001 ob
obravnavi predloga poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (PoDZ-1) - prva obravnava, na podlagi prvega
odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

Mandatno-volilno komisijo. Posebej naj prouči vprašanje
kolizije interesov med pristojnostmi nove Mandatno-volilne
komisije.
3. Predlagatelj naj prouči možnost uvedbe posebnega akta o
ugotovitvi nastopa razlogov za prenehanje mandata.

SKLEPA

4. Predlagatelj naj prouči in se vsebinsko opredeli do pripomb
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

1. Predlog poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga
poslovnika za drugo obravnavo.

5. Predlagatelj naj prouči možnost, da se v začetek vsakega
predlaganega zakona vključi poseben člen. V njem naj bo
obvezna razlaga v zakonskem besedilu obravnavanih
pojmov z doslednim upoštevanjem obojespolnosti.

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi

6. Predlagatelj naj prouči tak način sprejemanja odločitev na
kolegiju, da bodo tudi vodje poslanskih skupin z manj člani
imeli vpliv pri odločanju.

dopolnjevalnimi predlogi:
1. Predlagatelj naj prouči usklajenost določb predloga poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije z določbami 7. člena
(potrditev mandatov) in z določbami 9. člena (prenehanje
mandata) zakona o poslancih.

7. Predlagatelj naj pri pripravi poslovnika za drugo branje preuči
možnost večje restrikcije uporabe instituta nujnega postopka.
8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga poslovnika za drugo
obravnavo preuči možnost razširitve kroga upravičencev
do vlaganja amandmajev v tretji obravnavi.

2. Predlagatelj naj prouči ustreznost rešitve prenosa pristojnosti
Mandatno-imunitetne komisije in dela pristojnosti Komisije za
volitve, imenovanja in administrtivne zadeve na novo
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o materialni dolžnosti - EPA 1352 - II
stališča:

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 25.4.2001 ob
obravnavi predloga zakona o materialni dolžnosti (ZmatD) prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata DZ za zakonodajo
in pravne zadeve.
2. Upošteva pripombe in mnenja podana v razpravi:
prouči možnost podrobnejšega definiranja ali iskanja drugačne
rešitve v 2. odstavku 19. člena tako, da bo jasno, ali morajo
biti taka nadomestna sredstva tudi vpisana v evidenci
sredstev iz popisa,
- v zakonsko besedilo vgradi določbe, s katerimi se prepreči
vpoklic, zaradi pregledov in vaj, motornih vozil družin z otroci
do dopolnjenega 16. leta starosti v primerih, ko družina
razpolaga samo z enim motornim vozilom,
drugo točko 15. člena predloga zakona naj predlagatelj
podrobneje vsebinsko razdela in opredeli pojem »težak
položaj« tako, da bi zakon postal uresničljiv. Pri tem naj določbe
15. člena preuči v luči antibirokratskega programa vlade.

SKLEPA
1. Predlog zakona o materialni dolžnosti - prva obravnava, je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva naslednja

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o Triglavskem
narodnem parku - EPA 93 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 25.4.2001 ob
obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o
THglavskem narodnem parku (ZTNP-B) - skrajšani postopek,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Triglavskem narodnem parku, kjer bo varovanje naravne in
kulturne dediščine urejeno celovito in kjer bo normativna ureditev
primerljiva z ureditvijo v tujih narodnih parkih in v skladu z dognanji
domače in tuje stroke. V zakonu naj se tudi v bodoče dovoljujejo
zgolj tisti posegi v park, ki so nacionalnega pomena, kar pa se naj
zagotovi z javnostjo in transparentnostjo postopkov v katerih se
bodo dovoljevale izjeme.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v roku šestih mesecev pripravi nov zakon o

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o žrtvah
vojnega nasilja - EPA 900 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 25.4.2001 ob
obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah
vojnega nasilja (ZZVN-F) - prva obravnava, na podlagi 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

poročevalec, št. 38

SKLEP
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja prva obravnava, se ne sprejme.
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja rudnika Trbovlje Hrastnik v letu
2001 - EPA 170-III
Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 18.4.2001 ob
obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije
za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja
rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH) - hitri
postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

11. maj 2001

DODATNI

SKLEP

Vlada Republike Slovenije naj v letošnjem letu pripravi poročilo o
zapiralnih delih v slovenskih rudnikih ter finančni in terminski plan
vse do njihovega dokončnega zaprtja.

5
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SKLEPI

IN

DODATNI

SKLEP

6. seje Državnega zbora RS
SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 - EPA 166 - III

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. izredni seji, dne
21.4.2001 ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (ZIPRS2001) hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga, da Komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve na svoji prvi redni seji prouči
možnost o ustanovitvi Komisije za nadzor privatizacije in prodaje
državnega premoženja.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije
za leto 2001 - EPA 132-III
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. izredni seji, dne
20.4.2001 ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (DP2001), na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

(Ferija) Horvata in dr. Andreja Bajuka, da po sprejetju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 v skladu s sprejetimi amandmaji
ter sprejetim amandmajem za uskladitev državnega proračuna
ter ob sodelovanju strokovne službe Odbora za finance in
monetarno politiko ter Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve pripravijo končno redakcijo proračuna za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije.

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za finance in poslance Državnega zbora g. Cirila Pucka, g. Franca

11. maj 2001
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

PODATKOV

IN

DOPOLNITVAH

VARSTVU

-

OSEBNIH

(ZVOP-A)

- hitri postopek - EPA 1302 - II

Ustanovitev institucije je vezana tudi na državni program
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske
unije.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-2011-0028
Številka: 210-03/2000-1
LJubljana, 26.04.2001

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča
gradivo, ki ga je poslala z dopisom št. 210-01/93-4 z dne
31.8.2000.

Vlada Republike Slovenije je na 23. seji dne 26.4.2001 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora
in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV - (EU),
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov obravnava
po hitrem postopku, zaradi izrednih potreb države, saj gre za
vzpostavitev in delovanje neodvisne institucije, katere
ustanovitev je nujna za našo pridružitev in izpolnjevanje
pogajalskih izhodišč.

11. maj2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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I. UVOD

Najpomembnejši predpisi, ki urejajo omenjena vprašanja in so pri
predlagani ureditvi upoštevani, so:

1.

-

Ocena stanja in razlogi za spremembe in
dopolnitve zakona

1.1. Varstvo osebnih podatkov je ena temeljnih človekovih pravic,
ki je v demokratičnih sistemih ustrezno urejena v ustavi, zakonih
in predpisih. Po Ustavi Republike Slovenije je varstvo osebnih
podatkov temeljna človekova pravica, ki je in mora biti urejena v
posebnem zakonu. Cilj varstva osebnih podatkov ni varstvo
podatkov samih, temveč varstvo posameznika, na katerega
se ti podatki nanašajo, in s tem njegove informacijske
zasebnosti. Temu cilju so podrejena tudi vsa ostala vprašanja,
ki jih urejajo predpisi.

Omenjena direktiva v 28 členu določa, da vsaka država članica
zagotovi, da bo en ali več organov na njenem področju odgovoren
za nadzorovanje uporabe določil, ki so jih države članice sprejele
v skladu z direktivo. Ti organi morajo biti popolnoma neodvisni pri
opravljanju funkcij, ki so jim bile dodeljene. Vsaka država mora
tudi zagotoviti, da se bodo pri pripravah upravnih ukrepov ali
predpisov glede zaščite pravic in svoboščin pri obdelovanju
osebnih podatkov posameznikov pristojni organi posvetovali z
nadzornimi organi.

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91), v prvem
odstavku 38. člena določa, da je zagotovljeno varstvo osebnih
podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju
z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen
uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa
zakon. Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi
podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob
njihovi zlorabi. Obdelovalci osebnih podatkov morajo vsako
spremembo namembnosti obdelave opredeliti v določenem
zakonu, oziroma pridobiti ustrezno pisno privolitev posameznika
na katerega se podatki nanašajo. Uporaba osebnih podatkov v
nasprotju z namenom je v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije opredeljeno kot kaznivo dejanje. Posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do sodnega
varstva in prijave nepravilnosti pri inšpektorju za varstvo osebnih
podatkov, ki ukrepa v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz Zakona o
varstvu osebnih podatkov.

1.3 Kratek pregled sodobnejše ureditve področja varstva osebnih
podatkov v drugih državah Evropske Skupnosti (navedeni podatki
so povzeti iz dokumentov omenjenih držav)
1.3.1 Portugalska
Zakon o varstvu osebnih podatkov (št. 67/98 z dne 26/10-1998,
ki prenaša v portugalski pravni sistem vsebino Direktive 95/46/
EC ) opredeljuje organe in aktivnosti glede obdelave osebnih
podatkov, ki jih določa omenjena direktiva.

Obdelava občutljivih osebnih podatkov je v Republiki Sloveniji
urejena z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni
podatki so občutljivi. Varstvo osebnih podatkov se nanaša tako
na ročno kakor tudi na strojno oz. elektronsko (računalniško)
obdelavo. Obdelava posebej občutljivih osebnih podatkov je v
Republiki Sloveniji opredeljena tudi v 41. členu Ustave, po katerem
je izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem
življenju svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega
verskega ali drugega prepričanja.

Zakon vzpostavlja Državno komisijo za varstvo podatkov, ki je
neodvisno telo s pooblastili organa oblasti in deluje v okviru
državnega parlamenta. Ne glede na državno zakonodajo, ki velja
za določeno obdelavo osebnega podatka, izvaja svoja pooblastila
na celotnem državnem ozemlju. Sodeluje z nadzornimi organi
oblasti za varstvo podatkov drugih držav, pri uveljavitvi zakonov
in podzakonskih predpisov na področju varstva osebnih podatkov.
Komisija je državni organ oblasti, in je pooblaščena za nadzor in
spremljanje spoštovanja zakonov in podzakonskih predpisov na
področju varstva osebnih podatkov, ob strogem spoštovanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin in jamstev, zavarovanih
z ustavo in zakoni.

Omejevanje pravic posameznikov glede seznanjanja z vsebino
obdelave osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo mora biti
opredeljeno v zakonu in mora izhajati iz ustavno določene vsebine,
tako, da je vpogled v obdelane osebne podatke možen le, če gre
za varovanje vrednot, ki jih kot take opredeljuje Ustava Republike
Slovenije.

Pri oblikovanju zakonskih določb in drugih pravnih dokumentov,
ki so v pripravi v skupnosti ali mednarodnih ustanovah v zvezi z
obdelavo osebnih podatkov, je nujno predhodno potrebno
posvetovanje z omenjenim neodvisnim organom.

Slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov nedvoumno in
natančno določa pravila za obdelavo osebnih podatkov. Pri tem je
treba poudariti, da je obdelava osebnih podatkov na posameznih
področjih možna le, če je tako opredeljeno v področni oz.
postopkovni zakonodaji ali s pisno privolitvijo tistega na katerega
se osebni podatki nanašajo, npr. s pogodbo ali posebno izjavo. To
pomeni, da obdelava osebnih podatkov ni možna, če ni ustrezne
podlage v predpisih ali pisne privolitve posameznika na katerega
se osebni podatki nanašajo.

Komisija kot neodvisno telo ima pravico dostopa do podatkov, ki
so v postopku obdelave, in pooblastila za zbiranje vseh informacij,
potrebnih za opravljanje svojih nadzornih nalog. Pooblastila
organov oblasti ima še posebej za odreditev blokade, izbrisa ali
uničenja podatkov, ali izrekanja začasne ali trajne prepovedi
obdelave osebnih podatkov, tudi če so vključene v omrežja
odprtega tipa za obdelavo podatkov prek strežnikov, ki se nahajajo
na portugalskem ozemlju.

1.2. Bistvo predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu
osebnih podatkov je v organizacijski utrditvi varstva osebnih
podatkov z ustanovitvijo ustreznega inšpektorata in prenosom
institucionalnega nadzora na tem področju na Varuha človekovih
pravic, kot varuha osebnih podatkov. S tem se naša zakonodaja
prilagaja zahtevam, ki izhajajo iz dokumentov in usmeritev
Evropske skupnosti za področje obdelave osebnih podatkov in
njihovega varstva.
poročevalec, št. 38

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91),
Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu posameznikov glede
na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 11/94, mednarodne pogodbe),
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99),
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94).
Direktiva o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem gibanju takih podatkov EU 95/46 EC z
dne 24710- 1995.

Komisija ima pooblastilo za izdajanje mnenj pred izvedbo obdelave
in za zagotovitev njihove objave. V primeru, če se neizpolnjevanje
zakonskih določb v zvezi z osebnimi podatki ponavlja, lahko izda
javni opomin upravljavcu in lahko v skladu s svojimi nalogami
sproži ustrezno vprašanje v državnem parlamentu, vladi ali drugih
telesih ali organih oblasti. Pooblaščena je za začetek sodnega
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Varuh za varstvo podatkov ima pravico nadzirati zbirke osebnih
podatkov in določiti strokovnjake za izvedbo takega nadzora. Za
potrebe nadzora ima varuh za varstvo podatkov pravico vstopiti
v prostore upravljavca in osebe, ki opravlja delo v imenu
upravljavca, če se osebni podatki obdelujejo ali če se datoteke
osebnih podatkov hranijo v takih prostorih in dostopa do informacij
in opreme, potrebne za izvedbo nadzora. V prostorih, ki jih
pokrivajo določbe o nedotakljivosti stanovanja, je mogoče nadzor
opraviti, le če pri konkretni zadevi obstaja razlog za domnevo, da
so bile ali bodo kršene določbe o obdelavi osebnih podatkov.
Nadzor je treba opraviti, tako da ne povzroča nepotrebnih
neprijetnosti ali stroškov upravljavcu.

postopka, če so kršene določbe Zakona o varstvu osebnih
podatkov. Obvestiti mora javno tožilstvo o vsakršnih kaznivih
dejanjih, za katera izve med opravljanjem svojih funkcij.
Komisija je sestavljena iz sedmih priznanih, neoporečnih in
zaslužnih članov, pri čemer predsednika in dva člana izvoli državni
parlament na podlagi d'Hondtovega pravila najvišjega povprečja.
Preostali člani so: dva pravosodna funkcionarja, z več kot 10 leti
delovnih izkušenj, pri čerrfer je eden sodnik nižjega sodišča, drugi
pa javni tožilec in dva priznana posameznika, ki ju imenuje vlada.
Mandat članov traja pet let in preneha, ko prevzamejo funkcijo
novo imenovani člani.

Varuh za varstvo podatkov spodbuja dobre običaje v zvezi z
obdelavo in izdaja napotila in smernice, da bi dosegli stanje, ko se
nezakonito ravnanje ne bo nadaljevalo oziroma ponavljalo. Po
potrebi varuh za varstvo podatkov posreduje zadevo v obravnavo
svetu za varstvo podatkov ali jo prijavi zaradi uvedbe kazenskega
postopka.

1.3.2 Švedska
Švedska rešuje vprašanja, ki izhajajo iz direktive ES v Zakonu o
osebnih podatkih (1998-204, z dne 29/4-1998) z neodvisno
Agencijo za področje varstva osebnih podatkov.
Ta neodvisni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov ima
na svojo zahtevo pravico in možnost dostopa do osebnih
podatkov, ki se obdelujejo, informacij in dokumentacije o obdelavi
osebnih podatkov in o zaščiti take obdelave ter možnost dostopa
do prostorov, povezanih z obdelavo osebnih podatkov.

Varuh za varstvo podatkov lahko izda podrobnejše smernice o
tem, kako je treba osebne podatke zaščititi pred nezakonito
obdelavo.
Na zahtevo varuha za varstvo podatkov lahko svet za varstvo
podatkov: prepove obdelavo osebnih podatkov, ki je v nasprotju
z določbami zakona ali pravil in predpisov, izdanih na podlagi
zakona, odredi, da postopki v zvezi z obdelavo prenehajo, če
nezakonito ravnanje ali opustitev resno ogrožata varstvo
zasebnosti osebe, na katero se podatki nanašajo, ali njenih
interesov ali pravic, pod pogojem da datoteka ni vzpostavljena na
podlagi kakega zakonsko predvidenega namena in prekliče
dovoljenje za obdelavo če osnovni pogoji zanj niso več izpolnjeni,
ali če upravljavec ukrepa v nasprotju z dovoljenjem oziroma pravili
v zvezi z njim.

Če nadzorni organ ugotovi, da se osebni podatki obdelujejo ali bi
se lahko obdelovali na nezakonit način, ta organ z opominom ali
podobnim postopkom skuša doseči popravek. Če popravka ni
mogoče doseči na noben drug način ali če je zadeva nujna, lahko
ob zagroženem plačilu kazni zaradi neizpolnjevanja obveznosti
prepove upravljavcu osebnih podatkov, da bi nadaljeval z obdelavo
osebnih podatkov na vsakršen drug način, razen hrambe le-teh.
Če upravljavec osebnih podatkov prostovoljno ne izpolni odločitve
o zaščitnih ukrepih, ki je postala dokončno pravnomočna, lahko
nadzorni organ oblasti predpiše plačilo kazni zaradi
neizpolnjevanja obveznosti.

1.3.4 Španija

Nadzorni organ lahko na ustreznem upravnem sodišču v okrožju,
kjer se organ oblasti nahaja, vloži zahtevek za izbris osebnih
podatkov, ki so bili obdelani na nezakonit način.

Zakon o varstvu osebnih podatkov Španije (Uradni list z dne
1712-1999, št. 135-15) je vzpostavil Agencijo za varstvo podatkov,
ki je javni pravni organ in pravna oseba s polno javno in zasebno
sposobnostjo pri izvajanju svojih funkcij ter deluje povsem
neodvisno od javne uprave. Ureja jo zakon in lastni statut, ki ga
potrdi Vlada.

1.3.3 Finska
Zakon o osebnih podatkih Finske (523/99) opredeljuje organizacijo
in aktivnosti neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov
takole:

Pri izvajanju svojih javnih funkcij deluje Agencija za varstvo
podatkov v skladu z zakonom (30/1992, z dne 26.11.1992) o
pravnem redu organov javne uprave in skupnem upravnem
postopku. Pri svojih premoženjskih zadevah in sklepanju pogodb,
pa se ravna po zasebnem pravu.

Varuh za varstvo podatkov daje navodila in smernice v zvezi z
obdelavo osebnih podatkov, nadzira obdelavo, da bi bili doseženi
smotri zakona in sprejema odločitve, kot je določeno v zakonu.

Delovna mesta organov in služb, ki sestavljajo Agencijo za varstvo
podatkov, opravljajo uradniki javne uprave in v ta namen
zaposleno osebje, v skladu z značajem dodeljenih funkcij. To
osebje je zavezano k varovanju tajnosti podatkov osebnega
značaja, ki jih spoznajo med opravljanjem svojih nalog.

Svet za varstvo podatkov obravnava načelna vprašanja v zvezi
z obdelavo osebnih podatkov, kadar so ta pomembna za uporabo
zakona, in tudi odloča v zadevah v zvezi z varstvom podatkov v
skladu z določbami zakona. Organi oblasti, odgovorni za varstvo
podatkov, lahko uporabijo dana pooblastila, tudi kadar za obdelavo
osebnih podatkov ne veljajo določbe zakona. Organi oblasti,
odgovorni za varstvo podatkov, sodelujejo z organi oblasti,
odgovornimi za varstvo podatkov, v drugih državah članicah
Evropske skupnosti in kjer je potrebno zagotavljajo pomoč pri
izvršilnih funkcijah.

Agencija za varstvo podatkov ima za izpolnjevanje svojih ciljev
na voljo:

-

Ne glede na določbe o zaupnosti ima varuh za varstvo podatkov
pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kot tudi
do vseh informacij, potrebnih za nadzor nad zakonitostjo obdelave
osebnih podatkov. Svet za varstvo podatkov ima enako pravico
v zadevah, ki jih obravnava.

11. maj2001

Dodeljena sredstva, ki se določijo letno in bremenijo državni
proračun;
Dobrine in vrednosti, ki predstavljajo njeno premoženje, ter
donose in dohodke od tega;
Vse drugo, kar se ji lahko zakonito prisodi.

Agencija za varstvo podatkov vsako leto izdela in potrdi predhodni
proračun in ga predloži Vladi za njegovo vključitev - z ustrezno
neodvisnostjo - v državni proračun.
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Agencija za varstvo podatkov ima pravico nadzorovati izvajanje
zakonodaje o varstvu podatkov in kontrolirati njeno uporabo,
predvsem v zvezi s pravicami do informacij, dostopa, popravkov,
nasprotovanja in izbrisa podatkov. Izdaja pooblastila, predvidena
v zakonu ali v njegovih izvršilnih uredbah, poskrbi za prošnje in
pritožbe, ki jih vložijo prizadete osebe, daje informacije osebam
glede njihovih pravic pri obdelavi podatkov osebnega značaja,
zahteva od odgovornih in zadolženih oseb za obdelavo po
njihovem zaslišanju, da sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev
obdelave podatkov z določili zakona, odredijo prenehanje
obdelave in izbris datotek, kadar niso usklajene z njegovimi določili.
Od oseb, odgovornih za datoteke lahko zahteva vso pomoč in
informacije, ki jih šteje za potrebne pri opravljanju svojih funkcij.
Nadzoruje javnost obstoja datotek s podatki osebnega značaja,
in v ta namen redno izdaja poročilo o omenjenih datotekah z
dodatnimi informacijami, ki jih določi direktor Agencije, letno poročilo
pa pošlje Ministrstvu za pravosodje. Izvaja kontrolo in sprejema
pooblastila, ki izvirajo iz mednarodnega pretoka podatkov, ter
opravlja funkcije mednarodnega sodelovanja pri varstvu osebnih
podatkov in nadzoruje izpolnjevanje določil, ki jih vzpostavlja
Zakon o javni statistični funkciji v zvezi z zbiranjem statističnih
podatkov in statistično tajnostjo. Izdaja natančna navodila, izraža
mnenja o pogojih varnosti datotek, ki so ustanovljene izključno v
statistične namene in izvaja pravno moč na svojem področju.
2.

Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembah
in dopolnitvah zakona z ustanovitvijo neodvisne
institucije za varstvo osebnih podatkov

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu
osebnih podatkov izhajajo iz navedene ugotovitve, da je potrebno
zagotoviti neodvisni nadzor (28. člen direktive 95/46EC) nad
izvajanjem določb zakona o varstvu osebnih podatkov. Predlagane
smeri in ravni urejanja področja neodvisne institucije za varstvo
osebnih podatkov so logične in utemeljene, saj izhajajo iz
mednarodnih in naših predpisov in zahtev varstva osebnih
podatkov, ki jih opredeljuje Ustava Republike Slovenije.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi zahtevo Evropske Skupnosti
o vzpostavitvi in delovanju neodvisne institucije in nenazadnje
Sveta Evrope, ki ima v pripravi za sprejem dodatni protokol h
konvenciji o varstvu osebnih podatkov, glede na avtomatsko
obdelavo osebnih podatkov.
Pri predlagani ureditvi je upoštevana:
Direktiva Evropske skupnosti 95/46 /EC o zaščiti
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov in
Ratificirana in objavljena Konvencija št. 108 Sveta Evrope o
varstvu osebnih podatkov, glede na avtomatsko obdelavo
osebnih podatkov.

zakona. S tem se ob dodatnih pristojnostih in z večjo
organizacijsko samostojnostjo inšpektorata za varstvo osebnih
podatkov, ter vlogo varuha človekovih pravic, zaokrožuje
ustrezen neodvisen nadzor na področju varstva osebnih
podatkov.
4.

Finančna sredstva potrebna za izvedbo zakona

Sprejem predlaganega zakona bo povzročil povečanje
proračunskih sredstev Ministrstva za pravosodje zaradi novih
■nalog in nove organizacije dela z opredelitvijo inšpektorata za
varstvo osebnih podatkov, kot organizacijske enote namesto
sedanjega inšpektorja - posameznika. Ob upoštevanju, da ni
potrebno iskati dodatnih prostorov (prostori v okviru Ministrstva
za pravosodje) je zadevo mogoče rešiti z dodatnimi sredstvi le
za delo zaposlenih in za zaposlene. Ob upoštevanju nujnega
števila zaposlenih v inšpektoratu (glavni inšpektor in največ trije
inšpektorji, administracija) bi bilo potrebno zagotoviti za začetek
dela inšpektorata za varstvo osebnih podatkov kot posebne
organizacijske enote in za njegovo delo v tem letu znesek v višini
največ 50 mio tolarjev, pri čemer se bo organizacija in sistemizacija
ministrstva postopno prilagajala potrebam na tem področju.
Dodatna sredstva v enaki višini bo potrebno zagotoviti tudi Varuhu
človekovih pravic za povečan obseg dela po spremenjenem in
dopolnjenem zakonu, in sicer za namestnika in za povečane
stroške poslovanja.
Nedvomno pa bo predlagana oblika vzpostavitve neodvisnega
nadzora nad varstvom osebnih podatkov bistveno racionalnejša
in cenejša, kot bi bila ustanovitev posebne, nove institucije za
varstvo osebnih podatkov.
V proračunu za leto 2001 so sredstva v celotni potrebni višini že
načrtovana na postavki Ministrstva za pravosodje - za neodvisni
nadzor nad varstvom osebnih podatkov.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Ur. list RS, št. 59/
1999) se v 2. členu za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Skupni katalog osebnih podatkov - je katalog zbirk osebnih
podatkov, ki ga vodi pristojni organ«.
Dosedanje 5. do 8. točka postanejo 6. do 9. točka.
2. člen

3.

Cilji, ki se želijo doseči s predlagano spremembo
in dopolnitvijo zakona

Cilj vzpostavitve neodvisne institucije za varstvo osebnih
podatkov, je zagotoviti popolnoma neodvisni nadzor in delovanje
institucije za varstvo osebnih podatkov v skladu z nalogami,
opredeljenimi v zakonu. Smeri razvoja varstva osebnih podatkov
v SE in ES so naravnani v oblikovanje institucij, ki bi naj v ES in
demokratičnih sistemih delovale popolnoma neodvisno.
Ustanovitev neodvisnega nadzora preko varuha osebnih
podatkov v instituciji varuha človekovih pravic kot organa za
varstvo osebnih podatkov, se zagotavlja s tem predlogom, v
obliki in z vsebino, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah
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V 6. členu zakona se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Varstvo osebnih podatkov nadzorujeta inšpektorat za varstvo
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in varuh
človekovih pravic.«
3. člen
16. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz prve,
druge, četrte in pete točke prejšnjega člena ministrstvu,
pristojnemu za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem:
11. maj 2001

ministrstvo), najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih
podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih podatkov.

Ministrstvo predloži poročilo najkasneje do konca meseca aprila
tekočega leta v obravnavo Vladi Republike Slovenije.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje ministrstvu tudi
spremembe podatkov iz prejšnjega člena, najkasneje v osmih
dneh od dneva spremembe.

27 c. člen
Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpektorati,
upravnimi organi in organizacijami, zavodi, združenji in drugimi
organizacijami in organi glede vseh vprašanj, ki so pomembna za
varstvo osebnih podatkov.

Ministrstvo objavi skupni katalog osebnih podatkov na način in v
obdobjih, določenih z metodologijo njihovega vodenja.
Metodologijo predpiše minister, pristojen za varstvo osebnih
podatkov, s pravilnikom o metodologiji vodenja skupnega kataloga
osebnih podatkov.«

27 č. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata,
neposredno opravlja inšpektor za varstvo osebnih podatkov (v
nadaljnjem besedilu: inšpektor).

4. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedi »katalog zbirk«
nadomestita z besedama »skupni katalog«.

Za inšpektorja se lahko imenuje oseba, ki ima univerzitetno
strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj pri delu z
osebnimi podatki in strokovni izpit za inšpektorja.

5. člen

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita predpiše minister
s pravilnikom o strokovnem izpitu inšpektorja za varstvo osebnih
podatkov.

Tretji odstavek 24. člena zakona se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena upravljavec
zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne podatke iz države
in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih podatkov, če tako
določa drug zakon, ali če v to pisno privoli posameznik in je
seznanjen s posledicami.«

S pravilnikom iz prejšnjega ostavka minister določi tudi vsebino in
način preverjanja rednega strokovnega izpopolnjevanja
inšpektorja.
27 d. člen

6. člen

Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična
oseba mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje
inšpekcijskega nadzorstva za potrebe varstva osebnih podatkov.

V 9. poglavju »Inšpekcijsko nadzorstvo« se 26., 27. in 28. člen
nadomestijo z novimi 26., 27. in 27 a. do 27 e. ter 28.in 28 a. do
28c. členi, ki se glasijo:

V okviru inšpekcijskega nadzorstva inšpektorat:
»26. člen
-

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in
drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, opravlja
inšpektorat.
27. člen
Inšpektorat se ustanovi kot posebna organizacijska enota
ministrstva.
Inšpektorat vodi glavni inšpektor za varstvo osebnih podatkov
(v nadaljnjem besedilu : glavni inšpektor), ki ga na predlog ministra,
pristojnega za varstvo osebnih podatkov ( v nadaljnjem besedilu:
minister) imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

27 e. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor upravičen:

Notranjo organizacijo in sistemizacijo inšpektorata določi minister, na predlog glavnega inšpektorja.
27 a. člen
-

Inšpektorat zagotavlja enotno uresničevanje ukrepov na področju
varstva osebnih podatkov in sodeluje z ministrstvi pri pripravi
predpisov s področja osebnih podatkov.

-

27 b. člen

-

Inšpektorat predloži ministrstvu do konca meseca marca
tekočega koledarskega leta poročilo o svojem delu za preteklo
koledarsko leto.
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nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov;
nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje
osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih fizičnih in pravnih
oseb iz 14. člena tega zakona ter njihovo ustreznost;
nadzoruje izvajanje določb zakona, ki urejajo kataloge
podatkov, katalog zbirk osebnih podatkov in evidentiranje
prenosa osebnih podatkov posameznim uporabnikom osebnih
podatkov, ter
nadzoruje izvajanje določb zakona glede iznosa osebnih
podatkov iz države in o njihovem posredovanju tujim
uporabnikom osebnih podatkov.

13

pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo osebnih
podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje tujim
uporabnikom osebnih podatkov;
pregledovati vsebino zbirk osebnih podatkov, katalogov
podatkov in kataloga zbirk osebnih podatkov;
pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje
osebnih podatkov;
pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni podatki,
računalniško in drugo opremo ter tehnično dokumentacijo;
preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih
podatkov ter njihovo izvajanje ter
opravljati druge zadeve, določene z zakonom.
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28. člen

29 c. člen

Inšpektor, ki pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi
kršitev zakona ali drugega predpisa, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, ima pravico in dolžnost takoj:

Varuh neposredno ali preko inšpektorata nadzoruje spoštovanje
predpisov o varstvu osebnih podatkov pri upravljavcih zbirk
osebnih podatkov in pri uporabnikih osebnih podatkov. Pri
opravljanju svoje naloge varuh:

1. odrediti, da se nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih ugotovi,
odpravijo na način In v roku, ki ga sam določi;
2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizičnim in
pravnim osebam iz 14. člena tega zakona, ki niso zagotovile
ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih
podatkov ali če nezakonito obdelujejo osebne podatke;
3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali
njihovega posredovanja tujim uporabnikom osebnih podatkov,
če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami zakona.
Če inšpektor pri nadzoru ugotovi da gre za sum kaznivega dejanja
ali prekrška poda kazensko ovadbo oziroma uvede postopek o
prekršku.

-

svetuje v vseh zadevah, ki se nanašajo na obdelavo osebnih
podatkov in sodeluje v postopkih sprejemanja predpisov, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov;
obravnava in preiskuje pobude in predloge glede varstva
osebnih podatkov in njihovih kršitev;
spremlja delo inšpektorata in predlaga ukrepe za izvajanje
nadzorstva in za varstvo osebnih podatkov;
na lastno pobudo pregleduje uresničevanje določb tega
zakona o varstvu osebnih podatkov ter
opravlja druge naloge, določene z zakonom.
29 č. člen

Varuh pri opravljanju svojih nalog lahko:

28 a. člen
Zoper odločbo inšpektorja iz prejšnjega člena je dovoljena
pritožba, ki jo je treba vložiti v osmih dneh od dneva njene vročitve.

-

O pritožbi odloči minister v roku osmih dni od vložitve.
Pritožba zoper odločbo po 2. in 3. točki prvega odstavka prejšnjega
člena ne zadrži njene izvršitve.
-

28 b. člen
V primeru, ko inšpektor pri ukrepanju ugotovi nezakonitosti v
zvezi z varstvom osebnih podatkov, seznani o svoji ugotovitvi
tudi prizadete, če gre za ugotovitve, ki imajo splošen pomen, pa
tudi javna občila.

zahteva od vsakega državnega organa, organa lokalne
samouprave in nosilca javnih pooblastil vse podatke in
informacije, ki se nanašajo na obdelavo in uporabo osebnih
podatkov, ne glede na stopnjo zaupnosti;
predlaga inšpektoratu, da opravi nadzor in sprejme ustrezne
ukrepe, vključno z začasno ali dokončno prepovedjo obdelave
in uporabe osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali uporabljajo v
nasprotju z določbami zakona ali drugega predpisa;
zahteva od inšpektorata, da poroča o ukrepih in odločitvah,
ki jih je sprejel na podlagi zakona.
29 d. člen

Inšpektorat je dolžan v postavljenem roku obvestiti varuha o
uresničitvi njegovih predlogov in priporočil ter poročati na njegovo
zahtevo.

28 c. člen

Če inšpektorat predloga varuha ne upošteva, je dolžan pisno
obrazložiti svojo odločitev.

Osebne podatke, s katerimi se seznani pri izvajanju
inšpekcijskega nadzorstva, je inšpektor dolžan varovati kot
uradno tajnost, tudi po prenehanju opravljanja službe inšpektorja.

Če varuh ugotovi, da je inšpektorat v posameznem primeru opustil
dolžno ravnanje, pošlje o tem posebno poročilo delovnemu telesu
Državnega zbora in Vladi Republike Slovenije, ki morata poročilo
brez odlašanja obravnavati in seznaniti varuha o svojih ugotovitvah
in ukrepih zoper inšpektorja.

Ta dolžnost velja tudi za vse zaposlene delavce v inšpektoratu.«
7. člen
Za 29. členom se doda novo poglavje 10 a, ki se glasi:

29. e člen

»10a. Neodvisna institucija za varstvo osebnih
podatkov
29 a. člen

Varuh enkrat letno pisno poroča Državnemu zboru o ugotovitvah,
predlogih in priporočilih ter o stanju na področju varstva osebnih
podatkov

Neodvisni nadzor varstva osebnih podatkov opravlja Varuh
človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh).

Poročilo predloži do konca meseca aprila tekočega koledarskega
leta za preteklo koledarsko leto.

29 b. člen

29. f. člen

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za postopek
neodvisnega nadzora varstva osebnih podatkov smiselno
uporabljajo določbe zakona o varuhu človekovih pravic.

Za izvajanje nalog na podlagi tega zakona ima varuh posebnega
namestnika.
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osebnih podatkov iz 3. člena in pravilnik o strokovnem izpitu za
inšpektorja za varstvo osebnih podatkov iz 27. č. člena tega
zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

29.g člen
Varuh, namestnik in zaposleni v strokovni službi varuha so
dolžni kot tajne varovati podatke, za katere so izvedeli pri svojem
delu.

Varuh človekovih pravic uskladi notranjo organizacijo in
sistemizacijo z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi po preteku mandatne dobe
oziroma po prenehanju zaposlitve.«

10. člen
Kazenska določba
8. člen

Inšpektorji, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo službo
inšpektorja, nadaljujejo delo po tem zakonu, strokovni izpit pa so
dolžni opraviti najkasneje v dveh letih od njegove uveljavitve.

Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34. a člen

Če izpita ne opravijo v roku, določenem v prejšnjem odstavku, jih
minister razreši s položaja inšpektorja.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba, ki varuhu na njegovo zahtevo ne posreduje zahtevanih
podatkov in informacij (29. č člen).«.

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

Prehodne in končne določbe
9. člen
Minister izda pravilnik o metodologiji vodenja skupnega kataloga

III. OBRAZLOŽITEV

K1. členu

K 4. členu

V tem členu se opredeljuje skupni katalog osebnih podatkov.
Skupni katalog osebnih podatkov je katalog zbirk osebnih
podatkov, ki ga vodi inšpektorat za varstvo osebnih podatkov kot
pristojni organ.

V prvem odstavku 17. člena se redakcijsko usklajuje
poimenovanje kataloga zbirk osebnih podatkov, kot »skupnega
katologa«.
K 5. členu

K 2. členu

Dosedanje besedilo 24. člena ni v zadostni meri upoštevalo
dejstva, da nekateri zakoni, ki so v razmerju do tega zakona
posebni zakoni (Iex specialis), urejajo iznos osebnih podatkov iz
države na drugačen način, kot to določata 1. in 2. odstavek 24.
člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, vendar pa še vedno
tako, da so tudi določila teh zakonov usklajena z mednarodnimi
standardi na področju varstva osebnih podatkov.

Dodano besedilo novega drugega odstavka 6. člena določa, da
varstvo osebnih podatkov nadzorujeta inšpektorat za varstvo
osebnih podatkov in varuh človekovih pravic kot varuh osebnih
podatkov. Dopolnilo besedila tako nedvoumno opredeljuje, da je
obdelava varstva osebnih podatkov institucionalno nadzorovana
s strani neodvisnega organa.

Tako na primer Zakon o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 63/
94, 70/94 in 72-/98) v 3. odstavku 515. člena določa, da se lahko
mednarodna kazenskopravna pomoč (ta vključuje tudi iznos
osebnih podatkov) daje tudi neposredno med domačimi in tujimi
organi, ki sodelujejo v predkazenskem in kazenskem postopku,
če velja vzajemnost ali če tako določa mednarodna pogodba.

K 3. členu
Sprememba 16. člena zakona celovito opredeljuje obveznosti
upravljavcev osebnih podatkov do pristojnega ministrstva, objavo
skupnega kataloga zbirk podatkov na predpisani način in v
predpisanih obdobjih, določenih z metodologijo njihovega vodenja.

Podobno tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. I. RS, št.
36/94 in 63/95) v 17. členu določa, da sme Urad za preprečevanje
pranja denarja pridobljene podatke (tudi osebne podatke) in

Metodologijo bo predpisal minister pristojen za varstvo osebnih
podatkov, s pravilnikom o metodologiji vodenja skupnega kataloga
osebnih podatkov.
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informacije tujim organom in mednarodnim organizacijam
posredovati na njihovo zahtevo ali na lastno iniciativo ob pogoju
dejanske vzajemnosti. Ker na področju mednarodne izmenjave
podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje in odkrivanje
pranja denarja, ne obstaja nikakršna konvencija ali drug
mednarodni sporazum, poteka sodelovanje med temi organi na
podlagi standardov, ki jih je izoblikovala mednarodna skupina
EGMONT. Ti standardi so usklajeni z določili Konvencije Sveta
Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo
osebnih podatkov in drugimi mednarodnimi predpisi ter na tej
podlagi redno poteka izmenjava podatkov med uradi 53 držav,
člani mednarodne skupine EGMONT.

K 7. členu
Vzpostavitev in delovanje neodvisne institucije za varstvo osebnih
podatkov je pogoj za članstvo v Evropski Uniji. Neodvisno institucijo
za varstvo osebnih podatkov narekujejo določbe direktive EU
95/46 in konvencije 108 SE.

Izjeme od 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
predstavljajo tudi določila 60. in 61. člena Zakona o bančništvu
(Ur. I. RS, št. 7/99), 58. člena Zakona o policiji (Ur. I. RS, št. 49/98)
in 12. člena Zakona o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
(Ur. I. RS, št. 23/99), ki določajo subsidiarno uporabo določb
Zakona o varstvu osebnih podatkov tudi v zvezi s posredovanjem
osebnih podatkov mednarodnim organizacijam ali pristojnim
organom drugih držav.

Predlagana rešitev zagotavlja neodvisni nadzor varstva osebnih
podatkov, tako da ga opravlja varuh človekovih pravic, ki je pri
svojem delu neodvisen in samostojen. Njegove pristojnosti,
določene s Jem zakonom, se ustrezno dopolnjujejo s pristojnostmi,
določenimi po zakonu o varuhu človekovih pravic. Učinkovitost
nadzora se zagotavlja z zakonsko določitvijo nalog varuha
človekovih pravic, kot varuha osebnih podatkov pri izvrševanju
nadzora, ki jih varuh opravlja neposredno ali s posredovanjem
pristojnega inšpektorata. Pri tem zakon določa tudi pooblastila
varuha za izvrševanje njegovih pristojnosti v okviru nadzora,
vključno z dolžnostjo obveščati pristojno delovno telo Državnega
zbora in Vlado RS o opustitvah z zakonom določenega ukrepanja.
Enkrat letno varuh poroča Državnemu zboru RS o stanju na
področju varstva osebnih podatkov.

Izjema, ki je glede iznosa osebnih podatkov iz države predvidena
v dosedanjem 3. odstavku 24. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov, se nanaša tudi na primere, ko se podatki iznašajo iz
države na podlagi pisne privolitve posameznika. Iznos osebnih
podatkov iz države, ki ga urejajo določila zgoraj navedenih
posebnih zakonov, že po naravi stvari, ni vezan na privolitev
posameznikov. Prav tako v 24. členu ni urejen iznos osebnih
podatkov mednarodnim organizacijam in je potrebno tudi to
področje prepustiti ureditvi v drugih zakonih.

Zakon določa, da bo varuh za izvrševanje nalog na področju
varstva osebnih podatkov imel posebnega namestnika dodatno,
poleg namestnikov določenih z Zakonom o varuhu človekovih
pravic. Ostale naloge, ki izhajajo iz nove pristojnosti, bo opravljala
strokovna služba varuha, pri čemer je določena dolžnost
varovanja podatkov, za katere bodo varuh, namestnik in
zaposleni izvedeli pri svojem delu. Na opisani način je zagotovljen
racionalen, učinkovit in neodvisen nadzor nad varstvom osebnih
podatkov v Republiki Sloveniji.

Predlagana dopolnitev besedila 3. odstavka 24. člena tako upošteva
posebnosti glede iznosa osebnih podatkov iz države na
posameznih področjih in pomeni uskladitev določil Zakona o
varstvu podatkov z določili drugih veljavnih zakonov oz. jo
omogoča. Predlagana dopolnitev je tudi v skladu z določilom 12.
člena Zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu podatkov
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
(Ur. I. RS, Mednarodne pogodbe, št. 3/94).

K 8. členu
Predpisuje se v okviru kazenskih določb prekršek, ki ga stori
odgovorna oseba, ki varuhu na njegovo zahtevo ne posreduje
zahtevanih podatkov in informacij. S to sankcijo se omogoča
pridobitev podatkov in opravljanje nalog varuha.
K 9. členu

K 6.členu

Določa se trimesečni rok po uveljavitvi zakona za izdajo dveh
podzakonskih predpisov, ki so predvideni v spremembah in
dopolnitvah,in sicer Pravilnik metodologiji vodenja skupnega
kataloga osebnih podatkov in Pravilnika o strokovnem izpitu za
inšpektorja za varstvo osebnih podatkov. Enak rok se določa za
uskladitev organizacije in sistemizacije varuha človekovih pravic,
zaradi zagotovitve izvrševanja novih pristojnosti določenih s tem
zakonom.

V 9. poglavju je inšpekcijsko nadzorstvo ustrezno spremenjeno,
zaradi novih nalog in nove organiziranosti.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb zakona o varstvu
osebnih podatkov in zakonov ter drugih predpisov s področja
varstva osebnih podatkov, opravlja inšpektorat za varstvo osebnih
podatkov
Inšpektorat deluje kot organizacijska enota ministrstva,
pristojnega za varstvo osebnih podatkov. S tem se zagotovi, da
nadzor nad zakonitostjo dela upravljavcev zbirk osebnih podatkov,
kataloga itd., opravljajo samostojneje organizirani in strokovno
povezani inšpektorji, ki imajo tudi ustrezna pooblastila za odpravo
ugotovljenih nezakonitosti.

K 10. členu
Gre za prehodno določbo, ki omogoča, da bodo inšpektorji za
varstvo osebnih podatkov nadaljevali delo po uveljavitvi zakona
ter rok, v katerem morajo opraviti z zakonom predpisan strokovni
izpit kakor tudi razrešitev, če v tem roku izpita ne opravijo.

Druga določila tega poglavja po vsebini ustrezno prevzemajo
dosedanjo zakonsko ureditev.

K 11. členu
Določen je običajni rok za uveljavitev zakona in sicer v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
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17. člen

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:

Ministrstvo, ki vodi in vzdržuje katalog zbirk osebnih podatkov,
mora vsakomur na ustno ali pisno zahtevo dovoliti vpogled v
katalog zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov.

2. člen

Vpogled mora ministrstvo dovoliti in omogočiti praviloma istega
dne, najkasneje pa v 7 dneh, sicer se šteje, da je zahteva zavrnjena.

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Osebni podatek - je podatek, ki kaže na lastnosti, stanja ali
razmerja posameznika ne glede na obliko, v kateri je izražen.
2. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero
se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se
lahko identificira na način, ki ne povzroča velikih stroškov ali
ne zahteva veliko časa.
3. Obdelava osebnih podatkov - pomeni zbiranje, shranjevanje
ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov,
spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom,
iskanjem, blokiranjem in brisanjem; obdelava je lahko ročna
ali s sredstvi informacijske tehnologije.
4. Zbirka osebnih podatkov - je vsak niz podatkov, ki vsebuje
vsaj en osebni podatek ne glede na to, ali je centraliziran ali
organiziran in strukturiran na podlagi meril, ki omogočajo
uporabo ali združevanjem podatkov, in ne glede na to, ali se
obdeluje s sredstvi informacijske tehnologije ali ne.
5. Upravljavec zbirke osebnih podatkov - je fizična ali pravna
oseba, ki je z zakonom ali s pisno privolitvijo posameznika
pooblaščena, da vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko
osebnih podatkov.
6. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba, ki
je za pridobivanje osebnih podatkov pooblaščena z zakonom,
pisno zahtevo ali privolitvijo posameznika, na katerega se
osebni podatki nanašajo.
7. Pisna privolitev posameznika - je podpisana privolitev
posameznika, da se določeni podatki o njem obdelujejo za
določene namene, in ima obliko listine, določila v pogodbi,
določila v naročilu, priloge k vlogi, ali drugo obliko v skladu s
posebnim zakonom.
8. Blokiranje - je takšna sprememba oblike osebnih podatkov,
da jih ni več mogoče povezovati s posameznikom ali pa je to
mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo
časa.

24. člen
Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne
podatke iz države in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih
podatkov, če ima država, v katero se iznašajo, urejeno varstvo
osebnih podatkov, ki obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem
izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Ob izpolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka je posredovanje
osebnih podatkov tujim uporabnikom osebnih podatkov dopustno,
če gre za osebne podatke, ki se posredujejo na podlagi
mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter pogodb o
znanstvenem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali drugem
podobnem sodelovanju.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena upravljavec
zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne podatke iz države
in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih podatkov, če v to
pisno privoli posameznik in je seznanjen s posledicami.
Iznos osebnih podatkov iz države se evidentira skladno z
določbami 15. člena tega zakona.
26. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona
opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo osebnih podatkov.
V okviru inšpekcijskega nadzorstva ministrstvo:
- nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov,
- nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje
osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih fizičnih in pravnih
oseb iz 14. člena tega zakona, ter njihovo ustreznost,
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge
podatkov, katalog zbirk osebnih podatkov in evidentiranje prenosa
osebnih podatkov posameznim uporabnikom osebnih podatkov,
ter
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih
podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim uporabnikom
osebnih podatkov.

6. člen
Na ozemlju Republike Slovenije je vsakemu posamezniku, ne
glede na državljanstvo in prebivališče, zagotovljeno varstvo
osebnih podatkov.
16. člen

27. člen

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz prve,
druge, četrte in pete točke prejšnjega člena ministrstvu
pristojnemu za varstvo osebnih podatkov, ki v skladu z zakonom
vodi katalog zbirk osebnih podatkov (skupni katalog podatkov),
in sicer 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali
pred vnosom nove vrste osebnih podatkov.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor upravičen:
pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo osebnih
podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje tujim
uporabnikom osebnih podatkov, - pregledovati vsebino zbirk
osebnih podatkov, katalogov podatkov in kataloga zbirk
osebnih podatkov,
- pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje
osebnih podatkov,
pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni podatki,
ter računalniško in drugo opremo ter tehnično dokumentacijo,
preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih
podatkov ter njihovo izvajanje.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje ministrstvu iz
prejšnjega odstavka tudi spremembe podatkov iz prejšnjega člena,
in sicer v roku 7 dni od dneva spremembe.
Ministrstvo iz prvega odstavka tega člena objavi katalog zbirk
osebnih podatkov na način in v obdobjih, določenih s predpisom
o metodologiji njegovega vodenja. 5. Pravice posameznika
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Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, in
sicer v 5 dneh od dneva njene vročitve.

V primeru, ko inšpektor pri ukrepanju po prejšnjem odstavku
ugotovi nezakonitosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
seznani o svoji ugotovitvi tudi prizadete, neposredno ali preko
sredstev javnega obveščanja.

Pritožba zoper odločbo po 2. in 3. točki prvega odstavka tega
člena ne zadrži njene izvršitve, o njej pa mora biti odločeno v 7
dneh. O pritožbi odloči vlada.

Osebne podatke, s katerimi se seznani inšpektor pri izvajanju
inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot uradno tajnost.

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi
kršitev, je dolžan, da poda ovadbo v primeru suma kaznivega
dejanja oziroma poda predlog za uvedbo postopka o prekršku v
primeru suma storitve prekrška po tem zakonu.

28. člen
Inšpektor ima pravico in dolžnost:

34. člen

1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki
ga določi;

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba ministrstva, pristojnega za vodenje
in vzdrževanje kataloga zbirk osebnih podatkov, če krši pravico
posameznika do vpogleda v katalog zbirk osebnih podatkov ali
mu ne dovoli prepisa podatkov, ki so v njem vsebovani (17. člen).

2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizičnim in
pravnim osebam iz 14. člena tega zakona, ki niso zagotovile
ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih
podatkov ali če nezakonito obdelujejo osebne podatke;
3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali
njihovega posredovanja tujim uporabnikom osebnih podatkov,
če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami tega
zakona.

poročevalec, št. 38
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
varstvu osebnih podatkov (EVA 2000 - 2001 - 0028)

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

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

2001

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

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

Sprejetje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
osebnih podatkov bo zadostilo zahtevi Evropske Skupnosti, glede
zahteve o vzpostavitvi in delovanju neodvisne institucije za
varstvo osebnih podatkov.

Da

b)V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik?
Ne. Bo pa v angleški jezik.

Obveznosti bodo po našem mnenju s tem izpolnjene v celoti,
glede na aktivnosti, ki jih bo opravljal varuh na področju nadzora
uresničevanja določb zakona o varstvu osebnih podatkov skladno
z direktivo 95/46 Evropskih skupnosti.

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES, države čfrnlce ES, SICMA, QECD. Univerza...)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Mr. Alain BRUN (TAIEX)

Ker so obveznosti izpolnjene, ni razlogov za neizpolnitev
obveznosti.

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev
Predlog zakona o vzpostavitvi neodvisne institucije za varstvo
osebnih podatkov je vključen v državni program za prevzem
pravnega reda ES.

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):
Predlog sprememb in dopolnitev zakona o varstvu osebnih
podatkov upošteva, določbe direktive 95/46/EC o zaščiti
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem gibanju
takih podatkov.

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

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

mag. Ivan BIZJAK, l.r.
minister

Da

11. maj2001
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

OBJEKTOV

V

IN

DOPOLNITVAH

POPOTRESNI

IN

POSOČJU

OBNOVI

SPODBUJANJU

RAZVOJA

(ZPOOSRP-C)

- skrajšani postopek - EPA 171 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

spodbujanju razvoja v Posočju obravnava po skrajšanem
postopku, zaradi manj zahtevne vsebine dopolnil zakona.

EVA:
Številka:
Ljubljana,

Z navedenim gradivom nadomešča gradivo, ki ga je poslala z
dopisom št. 224-02/2001-1 z dne 05.04.2001.

2001-2511-0021
224-02/2001-1
03.05.2001

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 25. seji dne 3. maja 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN
SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU,

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in

11. maj2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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1.

V zakonu o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju je
predvideno, da se v primeru, ko se posamezne faze popotresne
obnove ne zaključijo v letu 1999, zagotavljajo sredstva za izvajanje
popotresne obnove v okviru proračuna Republike Slovenije.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA

Za odpravo posledic potresa, ki je prizadel dne 12. aprila 1998
območja občin Bohinj, Bled, Bovec, Cerkno, Jesenice, Gorenja
vas, Kobarid, Kranjska gora, Radovljica, Škofja Loka, Tolmin,
Železniki in Žiri, na pomembnejših objektih javnega pomena ter
na naseljenih stanovanjskih objektih in objektih, v katerih se je
izvajala na dan potresa dejavnost, so se sredstva zagotavljala
na podlagi Zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v
Posočju (Uradni list RS št. 45/98, 67/98 in 110/99). S tem zakonom
so se zagotovila sredstva za leta 1998, 1999 in 2000 tako za
financiranje klasičnih ukrepov sanacije posledic potresa kot za
financiranje finančno razvojnih ukrepov za občine Bovec, Kobarid
in Tolmin, na območju katerih je imel potres katastrofalne posledice.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 10. seji dne 1. februarja 2001
sprejela poročilo o izvajanju celovitega programa popotresne
obnove za obdobje od njegovega sprejema na 86. seji Vlade RS,
dne 26.11.1998, do 31. 12. 2000 in ga posredovala Državnemu
zboru Republike Slovenije v obravnavo.
Iz poročila sledi, da so bila v programu popotresne obnove v letih
1998 in 1999 ter v letu 2000 za popotresno obnovo objektov
visoke gradnje predvidena naslednja sredstva državne pomoči:

OBNOVA OBJEKTOV VISOKE GRADNJE
Mio SIT
(sredstva
proračunske
rezerve za obdobje
1998- 1999)
Sredstva državne pomoči za objekte v lasti oseb
3.638,807
zasebnega prava
Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS
1.300,0
Sredstva državne pomoči za objekte lokalne
468,551
infrastrukture
Sredstva državne pomoči za profane kulturne
212,117
spomenike
Sredstva državne pomoči za sakralne kulturne
269,5
spomenike
SKUPAJ
5.888,975

V programu popotresne obnove je bilo v letih 1998 in 1999 za
popotresno obnovo objektov nizke gradnje lokalne cestne in
komunalne infrastrukture predvideno 475,5 Mio SIT, za leto 2000
pa še dodatno 510 Mio SIT.

(sredstva
proračunske
rezerve za leto
2000)
1.026,322
33,678
440,0
500,0
150,0

'

2.150,0

V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter v
letu 2000 za izvajanje nalog državne tehnične pomoči in drugih
nalog, ki se nanašajo na popotresno obnovo, predvidena naslednja
sredstva državne pomoči:

ORGANIZACIJA NALOG, KI SE NANAŠAJO NA
OBNOVO
Delovanje Državne tehnične pisarne (DTP)
Izdelava projektne in lokacijske dokumentacije
Izdelava ureditvenih načrtov obnove
Najemnine in obratovalni stroški Državne tehnične pisarne (DTP)
Podporne dejavnosti: uvedba geokod, inf. Podpora, geotehnične
raziskave ....
SKUPAJ

poročevalec, št. 38
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Mio SIT

Mio SIT

(1998- 1999)
1.270,0
335,0
40,0
26,0
88,0

(2000)
450,0
40,0
20,0
20,0

1.758,0

530,0

11. maj 2001

V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter za
leto 2000 za financiranje ukrepov razvojne pomoči v občinah

Bovec, Kobarid in Tolmin predvidena naslednja sredstva:

FINANCIRANJE UKREPOV RAZVOJNE POMOČI

Dokapitalizacija Sklada za regionalni razvoj in ohranjanja
poseljenosti slovenskega podeželja
Dokapitalizacija Stanovanjskega sklda RS za izgradnjo varovanih
stanovanj
Dokapitalizacija Slovenske razvojne družbe za razvoj
gospodarske infrastrukture in ohranjanje delovnih mest

Republiški zavod za zaposlovanje za program javnih del
Realizacija programa logističnega centra

Mio SIT

(1998- 1999)
210,0

(2000)
200,0 gosp.infrastr.

211,525
70,0

300,0
14,0
805,525

SKUPAJ

Poleg sredstev, ki so bila za obdobje 1998 - 2000 za popotresno
obnovo in spodbujanje razvoja v Posočju zagotovljena z zakonom
o popotresni obnovi, je treba zaradi celovitosti prikaza popotresne
obnove v pregled financiranja vključiti tudi sredstva posojil, ki so
bila odobrena na podlagi dokapitalizacije Sklada za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in
Slovenske razvojne družbe, ter redna sredstva proračuna, ki so
jih posamezna ministrstva prerazporedila v tem obdobju za
namene popotresne obnove.

200,0
(ATC na
Kaninu)
200,00
(Žičnice Vogel)
50,0razv.center
700,0

3. ker so z zakonom razpoložljiva in z celovitim programom
popotresne obnove predvidena razvojna sredstva za obdobje
1998 - 2000 zadostovala le za preprečitev večanja posredne
škode na že tako demografsko ogroženem območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin na področju kmetijstva, industrije in
storitvenih dejavnosti zlasti turizma,
4. ker je treba z učinkovito nadaljnjo pomočjo z ukrepi
spodbujanja razvoja v Posočju zagotoviti ohranjanje in
odpiranje novih delovnih mest in s tem posredno preprečiti
nadaljnje izseljevanje prebivalstva predvsem Iz gorskovišinskih območij občin Bovec, Kobarid in Tolmin,

Glede financiranja ukrepov spodbujanja razvoja v Posočju se je s
sredstvi, ki so bila z zakonom zagotovljena za obdobje 1998 2000, predvsem preprečilo nadaljnje večanje posredne škode, ki
je zaradi posledic potresa nastala zlasti v turizmu, gostinstvu, v
nekaterih proizvodnih dejavnosti v zgornjem Posočju ter pri
posameznih perspektivnih kmetijah.

5. ker je treba nadaljevati in dokončati popotresno obnovo
objektov, ki so spoznani kot pomembna stavbna oziroma
kulturna dediščina na tem območju in so bili že pred potresom
zapisani propadanju zaradi siceršnje socialne, gospodarske
in demografske ogroženosti tega območja in

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona, na podlagi katerih
se za leto 2001 v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo
sredstva za dokončanje sanacijskih ukrepov v potresu
poškodovanih objektov in za obdobje 2001 - 2004 izvedbo
ukrepov spodbujanja razvoja v Posočju, so utemeljene:

6. ker je treba omogočiti, da se sredstva državne pomoči, ki se
jih podeljuje upravičencem za popotresno obnovo objektov,
uporabijo tudi za obnovo objektov, ki so bili porušeni,
poškodovani ali pa so ogroženi zaradi posledic plazu Stože
pod Mangrtom, ki se je sprožil 20. novembra 2000 in prizadel
objekte v naselju Log pod Mangrtom, saj to naselje leži na
območju popotresne obnove.
N

1. ker je treba za 28 večnadstropnih stanovanjskih objektov, ki
so na seizmičnem območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin z
največjo pričakovano intenziteto VIII. in IX. stopnje, z
rekonstrukcijo zagotoviti predpisano popotresno varnost in
so stroški rekonstrukcije okoli 700 Mio SIT,

2.

2. ker je socialno stanje nekaterih od 90 upravičencev dodatne
državne pomoči po določbah 20. člena zakona (»hipotekama
sredstva«) tako slabo, da sami ne morejo zagotoviti sredstva
za končno obdelavo popotresno obnovljenega
stanovanjskega objekta, je treba za te primere omogočiti, da
se dodatna državna pomoč, ki je za obnovo objektov podeljena
na podlagi hipotekarnega vpisa, nameni tudi za končno
obdelavo stanovanjskih površin statično saniranega objekta,

11. maj2001

Mio SIT

CILJI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA

Predlagatelj je z dopolnitvijo zakona predvidel, da se za popotresno
obnovo šteje tudi rekonstrukcija večnadstropnih stanovanjskih
objektov, katerih konstrukcija ne zagotavlja predpisane potresne
varnosti, ker meni, da je preventivno naravnana sanacija teh
objektov upravičena zaradi velike verjetnosti tragičnih posledic,
ki bi nastale pri porušitvi teh objektov v primeru potresa.
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Predlagatelj je z dopolnitvijo zakona predvidel možnost, da se
dodatna sredstva državne pomoči, ki so podeljena na podlagi
hipotekarnega vpisa, namenijo tudi za končno obdelavo
stanovanjskih prostorov tistih upravičencev, ki zaradi slabega
socialnega stanja ne morejo pridobiti stanovanjskega kredita ali
drugih sredstev, da dokončajo popotresno obnovo
stanovanjskega objekta.

»(5) V proračunu Republike Slovenije se v obdobju 2002 do 2006
zagotovijo kot posebna proračunska postavka v letnih finančnih
načrtih Ministrstva za gospodarstvo v državnih proračunih
Republike Slovenije za izvajanje ukrepov razvojnega
prestrukturiranja iz četrtega odstavka 1. člena tega zakona
sredstva v višini 400.000.000 tolarjev letno.«

Za spodbujanje gospodarskih in socialnih razvojnih programov je
za proračunsko leto 2001 predlagatelj v spremembah in
dopolnitvah zakona predvidel sredstva v višini 300 Mio SIT ter v
nadaljnjih letih do leta 2006 po 400 Mio SIT letno kot dodatno
finančno spodbudo za izvajanje ukrepov razvojne pomoči, za
katerih financiranje sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije in
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja
že pridobila poroštvo Republike Slovenije za obveznosti iz kredita
pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj.

3. člen
V 20. členu se drugi stavek petega odstavka nadomesti z novim
drugim, tretjim in četrtim stavkom, ki se glasijo:
»Občini se lahko dodelijo nepovratna sredstva tudi za končno
obdelavo stanovanjskih prostorov v okviru popotresne obnove
objekta osebe zasebnega prava iz prejšnjega stavka, ki ne more
pridobiti stanovanjskih posojil po tem zakonu ali na kak drug
način. V končno obdelavo stanovanjskih prostorov se šteje izvedba
hidroizolacije v kopalnici, izdelava podložnih estrihov in toplotna
izolacija pod tlaki, obzidava kadi in končna obdelava sten, stropov
in tlakov v stanovanjih, katerih površina ne presega 60 %
standardne neto površine, določene z drugim odstavkom 14.
člena tega zakona. Občini se dodelijo nepovratna sredstva iz
prvega in drugega stavka tega odstavka, če v to lastnik objekta
privoli in dovoli občini za čas 20 let vpis hipotekarne pravice na
objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je
bila za ta objekt dodeljena občini.«

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se bolj
natančno, kot je v 44. členu zakona opredeljeno, določajo pogoji
za pridobitev sredstev za izvajanje programa javnih del.
Plaz Stože pod Mangrtom se je sprožil dne 22. novembra 2000,
kot posledica razmočene in v potresu zrahljane zemljine. Murasti
tok je povsem uničil 7 objektov, 2 od njih močno poškodoval,
zaradi posegov pri sanaciji posledic plazu pa je pričakovati, da bo
treba iz območja največje ogoženosti umakniti tudi nekaj, sicer
manj poškodovanih objektov. Za vse te objekte je predvidena
zgraditev novih objektov na drugi lokaciji, ker rekonstrukcija ali
gradnja na isti lokaciji zaradi geoloških in gradbenotehnični razlogov
ni mogoča, kot to določa 2. točka prvega odstavka v
amandmiranem 3. členu zakona.

4. člen
43. člen se spremeni, tako da se glasi:
(1) Osnova za določanje sredstev razvojne pomoči pri popotresni
obnovi Posočja po tem zakonu se na območju popotresne obnove
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v obdobju od 2002 do 2006, ki
bodo usmerjena iz državnega proračuna za razvojno
prestrukturiranje, je Skupni razvojni program občin Bovec, Kobarid
za obdobje 2002 dO 2006 (v nadaljnjem besedilu : skupni razvojni
program). Skupni razvojni program se pripravi v okviru
regionalnega razvojnega programa Goriške statistične regije po
postopkih, ki jih določa Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in pripadajoči podzakonski predpisi. Svet
imenuje poseben pododbor Posoške regije, ki deluje v okviru
programskega odbora za pripravo regionalnega razvojnega
programa Goriške statistične regije. V šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona pododbor Posoške regije pripravi Skupni
razvojni program. Po potrditvi Skupnega razvojnega programa
na programskem odboru za pripravo regionalnega razvojnega
programa Goriške statistične regije ga Ministrstvo za
gospodarstvo predloži v usklajevanje in sprejem Vladi Republike
Slovenije.

Z amandmajem se upošteva časovni zamik med potresom v letu
1998 in proženjem plazu Stože pod Mangrtom v letu 2000 oziroma
odpravi časovna neusklajenost med potresom in plazom pri
določbah, kjer časovni zamik vpliva na izračun državne pomoči
ali na določitev upravičenca državne pomoči. Dodatno se je pri
obsegu priznanih del obnove upoštevalo dejstvo, da so objekti
zaradi posledic plazu praviloma povsefn neuporabni, medtem ko
je bilo treba večino objektov poškodovanih v potresu le statično
sanirati, malo katerega od njih pa zgraditi na povsem novi lokaciji.

BESEDILO ČLENOV
1.člen

,

V zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99) se za drugim
odstavkom 3. člena doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

(2) Skupni razvojni program zajema:
cilje in indikatorje za spremljanje učinkov programa,
- oblike razvojnih spodbud z njihovim časovnim in finančnim
ovrednotenjem,
organizacijo izvajanja ter spremljanja in vrednotenja učinkov
programa.

»(3) Za rekonstrukcijo objektov po tem zakonu se šteje tudi
rekonstrukcija vseh večnadstropnih stanovanjskih objektov z
območja popotresne obnove, ki stojijo na seizmičnih območjih
občin Bovec, Kobarid in Tolmin, na katerih je v skladu s potresnimi
predpisi največja pričakovana intenziteta VIII. ali IX. stopnje, z
namenom, da se z ojačitvami konstrukcije teh objektov zagotovi
predpisana potresna varnost.«

(3) Na osnovi Skupnega razvojnega programa se vsako leto
programskega obdobja izdela letni izvedbeni program, ki vključuje
tudi analizo učinkov izvajanja programa. Letni izvedbeni program
sprejme Vlada Republike Slovenije.

2. člen

(4) Sredstva iz petega odstavka tega člena se lahko uporabljajo
samo za naslednje namene:
- vzpostavljanje razvojne infrastrukture,

V 5. členu se za četrtim odstavkom doda novi peti odstavek, ki
se glasi:

poročevalec, št. 38
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izvajanje prioritetnih skupnih razvojnih programov,
pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in
odpiranje novih delovnih mest,
usposabljanje in razvoj kadrov.

Mangrtom«, ki ga pripravi ministrstvo in sprejme vlada, opredeljeni
kot uničeni ali poškodovani zaradi posledic plazu, in objekti, ki jih
je treba odstraniti zaradi gradnje cestne in vodnogospodarske
infrastrukture pri sanaciji posledic plazu ali poplavne ogroženosti.

(5) Razvojne spodbude se dodeljujejo v skladu s pravili
dodeljevanja državnih pomoči ter v oblikah in na način, kot ga
določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

(2) Pri objektih iz prejšnjega odstavka se uporabljajo vsi ukrepi
popotresne obnove, določeni z ZPOOSRP, pri čemer pa se
namesto dneva potresa iz prvega odstavka 1. člena navedenega
zakona upošteva dan proženja plazu Stože pod Mangrtom, če ni
za posamezne primere s tem členom določeno drugače.

(6) Za usklajevanje namenov in obsega spodbud ter spremljanje
izvajanja programa ukrepov je odgovorno ministrstvo za
gospodarstvo in Posoški razvojni center.

(3) Za obnovljen objekt iz prvega odstavka tega člena se šteje
obnovljen objekt iz drugega odstavka 14. člena ZPOOSRP, v
katerem so stanovanjski prostori tudi končno obdelani, pri čemer
se v končno obdelavo šteje izvedba hidroizolacije v kopalnici,
izdelava podložnih estrihov in toplotna izolacija pod tlaki, obzidava
kadi in končna obdelava sten, stropov in tlakov v stanovanjskih
prostorih, katerih površina je enaka standardni površini iz drugega
odstavka v 14. členu ZPOOSRP. (4) Če gre pri obnovi objekta iz
prvega odstavka tega člena za nadomestitev objekta:
se dodelijo sredstva državne pomoči in ugodni stanovanjski
kredit za stanovanjski objekt osebe zasebnega prava na
način, kot to velja za stanovanjski objekt v lasti osebe iz 2.
točke tretjega odstavka 13. člena ZPOOSRP, tudi, če v njem
lastnik ali njegovi družinski člani niso imeli stalnega bivališča,
se sredstva državne pomoči dodelijo upravičencu tudi za
zagotovitev stavbnega zemljišča in
se občini dodelijo sredstva za izvedbo del v zvezi s komunalno
opremljenostjo nadomestnega stavbnega zemljišča pod pogoji,
ki veljajo za objekte infrastrukture.

(7) Občine in pravne ter fizične osebe iz regije ne morejo kandidirati
za pridobitev enakih razvojnih spodbud, kot so zajete v programu
ukrepov iz drugih naslovov.«
5. člen
44. člen se spremeni, tako da se glasi:
"44. člen
(1) Delovna mesta pri delodajalcih, ki so ogrožena zaradi posledic
potresa, ker delodajalci začasno ne morejo opravljati
delovnega procesa, se lahko ohranjajo s pomočjo posebnih
subvencij ali drugih oblik aktivne politike zaposlovanja pod
pogoji, ki jih določi vlada. Posoški razvojni center v ta namen
pripravi predlog posebnega programa ohranjanja delovnih
mest, ogroženih zaradi potresa.

(5) Sredstva državne pomoči upravičenec pridobi oziroma se
mu dodelijo na podlagi njegove vloge za pomoč pri sanaciji posledic
plazu Stože pod Mangrtom, ki jo mora ministrstvu predložiti
najkasneje do 30. aprila 2002.

(2) Vlogo za vključitev delavcev v program ohranjanja delovnih
mest, ogroženih zaradi potresa in druge oblike aktivne politike
zaposlovanja iz prejšnjega odstavka vloži delodajalec na
Posoški razvojni center. Vlogi mora delodajalec predložiti
podatke o delavcih, za katere predlaga vključitev in kopijo
zapisnika o oceni škode ter druge podatke, na podlagi katerih
je mogoče ugotavljati motnje v delovnem procesu.

7. člen
PREHODNE DOLOČBE

(3) Za redne programe javnih del v okviru popotresne obnove
se za proračunsko leto 2001 zagotovi sredstva za pokrivanje
dela stroškov izhodiščnih plač udeležencev glede na delež
brezposelnih v prebivalstvu in glede na gospodarsko razvitost
občine v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve .«

Do priprave Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje
Posoške regije 2002 do 2006 oziroma najdlje za obdobje
državnega proračuna za leto 2001, se za dodeljevanje sredstev
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid, Tolmin uporablja 43.
člen Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja
v Posočju (UL RS Št. 45/98).

6. člen

8. člen

(1) Za popotresno obnovo objektov Iz prvega odstavka 3. člena
zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99, v nadaljevanju:
ZPOOSRP) se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo tudi tisti
objekti ali njihovi deli, ki so v »Poročilu o oceni neposredne škode
in potrebnih sredstev za odpravo posledic plazu Stože pod

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, razen 4. člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju, ki se začne uporabljati 1.1.2002, ko neha
veljati 43. člen Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju.
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OBRAZLOŽITEV

Za spodbujanje gospodarskih in socialnih razvojnih programov je
za proračunsko leto 2001 predlagatelj v spremembah in dopolnitvah
zakona predvidel sredstva v višini 300 Mio SIT ter v nadaljnjih
letih do leta 2006 po 400 Mio SIT letno kot dodatno finančno
spodbudo za izvajanje ukrepov razvojne pomoči, za katerih
financiranje sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja že
pridobila poroštvo Republike Slovenije za obveznosti iz kredita
pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj.

Za odpravo posledic potresa, ki je prizadel dne 12. aprila 1998
območja občin Bohinj, Bled, Bovec, Cerkno, Jesenice, Gorenja
vas, Kobarid, Kranjska gora, Radovljica, Škofja Loka, Tolmin,
Železniki in Žiri, na pomembnejših objektih javnega pomena ter
na naseljenih stanovanjskih objektih in objektih, v katerih se je
izvajala na dan potresa dejavnost, so se sredstva zagotavljala
na podlagi Zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v
Posočju (Uradni list RS št. 45/98, 67/98 in 110/99). S tem zakonom
so se zagotovila sredstva za leta 1998, 1999 in 2000 tako za
financiranje klasičnih ukrepov sanacije posledic potresa kot za
financiranje finančno razvojnih ukrepov za občine Bovec, Kobarid
In Tolmin, na območju katerih je imel potres katastrofalne posledice.
V zakonu o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju je
predvideno, da se v primeru, ko se posamezne faze popotresne
obnove ne zaključijo v letu 1999, zagotavljajo sredstva za izvajanje
popotresne obnove v okviru proračuna Republike Slovenije.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se bolj
natančno, kot je v 44. členu zakona opredeljeno, določajo pogoji
za pridobitev sredstev za izvajanje programa javnih del.
Plaz Stože pod Mangrtom se je sprožil dne 22. novembra 2000,
kot posledica razmočene in v potresu zrahljane zemljine. Murasti
tok je povsem uničil 7 objektov, 2 od njih močno poškodoval,
zaradi posegov pri sanaciji posledic plazu pa je pričakovati, da bo
treba iz območja največje ogoženosti umakniti tudi nekaj, sicer
manj poškodovanih objektov. Za vse te objekte je predvidena
zgraditev novih objektov na drugi lokaciji, ker rekonstrukcija ali
gradnja na isti lokaciji zaradi geoloških in gradbenotehnični razlogov
ni mogoča, kot to določa 2. točka prvega odstavka v
amandmiranem 3. členu zakona.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 10. seji dne 1. februarja 2001
sprejela poročilo o izvajanju celovitega programa popotresne
obnove za obdobje od njegovega sprejema na 86. seji Vlade RS,
dne 26.11.1998, do 31. 12. 2000 in ga posredovala Državnemu
zboru Republike Slovenije v obravnavo.
Predlagatelj je z dopolnitvijo zakona predvidel, da se za popotresno
obnovo šteje tudi rekonstrukcija večnadstropnih stanovanjskih
objektov, katerih konstrukcija ne zagotavlja predpisane potresne
varnosti, ker meni, da je preventivno naravnana sanacija teh
objektov upravičena zaradi velike verjetnosti tragičnih posledic,
ki bi nastale pri pomšitvi teh objektov v primeru potresa.

Z amandmajem se upošteva časovni zamik med potresom v letu
1998 in proženjem plazu Stože pod Mangrtom v letu 2000 oziroma
odpravi časovna neusklajenost med potresom in plazom pri
določbah, kjer časovni zamik vpliva na izračun državne pomoči
ali na določitev upravičenca državne pomoči. Dodatno se je pri
obsegu priznanih del obnove upoštevalo dejstvo, da so objekti
zaradi posledic plazu praviloma povsem neuporabni, medtem ko
je bilo treba večino objektov poškodovanih v potresu le statično
sanirati, malo katerega od njih pa zgraditi na povsem novi lokaciji.

Prav tako je predlagatelj z dopolnitvijo zakona predvidel možnost,
da se dodatna sredstva državne pomoči, ki so podeljena na
podlagi hipotekarnega vpisa, namenijo tudi za končno obdelavo
stanovanjskih prostorov tistih upravičencev, ki zaradi slabega
socialnega stanja ne morejo pridobiti stanovanjskega kredita ali
drugih sredstev, da dokončajo popotresno obnovo
stanovanjskega objekta.
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tako, da se najprej izračuna delež sredstev državne pomoči po
postopkih iz 14., 15., in 16. člena tega zakona, nato pa se ta
delež, če je treba, zmanjša tako, da lastni delež upravičenca za
izvedbo popotresne obnove tega objekta ni manjši od najmanjšega
lastnega deleža.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
3. člen

(4) Če je v programu popotresne obnove objektov v lasti oseb
zasebnega prava posameznemu lastniku za popotresno obnovo
posameznega objekta potrjena višina sredstev manjša od
najmanjšega lastnega deleža, lastnik ni upravičen do sredstev
državne pomoči.

(1) Popotresna obnova objektov po tem zakonu pomeni:
1. rekonstrukcija s potresom poškodovanih objektov ali njihovih
delov, ki so kot primerni za rekonstrukcijo opredeljeni v Poročilu o
škodi (v nadaljevanju: rekonstrukcija objektov),
2. odstranitev s potresom poškodovanih oziroma uničenih
objektov ali njihovih delov, ki so v Poročilu o škodi opredeljeni kot
neprimerni za rekonstrukcijo ter zgraditev novih objektov oziroma
njihovih delov na isti lokaciji, razen, če to zaradi geoloških,
gradbenotehničnih in drugih razlogov ni primerno (v nadaljnjem
besedilu: nadomestitev objektov), in
3. zgraditev objektov infrastrukture gospodarskih in drugih javnih
služb v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, ki so izrazito deficitarne
(v nadaljevanju: gradnja v javno korist).

(5) Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo
posameznega objekta nima dovolj lastnih sredstev, oziroma zaradi
nizkih mesečnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov,
ki prebivajo v tem objektu, ne more pridobiti stanovanjskih posojil
po tem zakonu ali na kak drug način, se lahko občini podelijo
nepovratna sredstva državne pomoči v višini, ki je enaka razliki
med sredstvi potrebnimi za popotresno obnovo objekta ter
sredstvi, ki jih je oseba pridobila kot nepovratno pomoč iz sredstev
državne pomoči. Občini se dodelijo ta sredstva, če v to lastnik
objekta privoli in dovoli občini vpis hipotekarne pravice na objektu
v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je bila za ta
objekt dodeljena občini.

(2) Ne glede na določbe 2. točke prvega odstavka tega člena
odstranitev objekta, ki je v Poročilu o škodi opredeljen kot
neprimeren za rekonstrukcijo, ni potrebna, če se v postopku
izdaje dovoljenja za poseg v prostor ugotovi, da ga je mogoče
rekonstruirati, oziroma je obnova nujna zaradi razlogov ohranjanja
kulturne dediščine.

(6) Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo
posameznega objekta ne pristopi k potresni obnovi objekta, zaradi
potresa poškodovan objekt pa ogroža sosednje objekte, javno
infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in njihovo premoženje
ali izrazito kvari izgled naselja, lahko ministrstvo odredi, da
popotresno obnovo izvede občina. Za potresno obnovo objekta
iz prejšnjega stavka občina pridobi sredstva državne pomoči v
višini celotne popotresne obnove objekta in pravico vpisa
hipotekarne pravice na objektu v sorazmernem deležu sredstev
državne pomoči, ki je bila za ta objekt dodeljena občini.

5.člen
(1) Višina sredstev proračuna Republike Slovenije za izvajanje
ukrepov popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena
tega zakona se za proračunski leti 1998 in 1999 določi s tem
zakonom, za naslednja proračunska leta pa s proračunom
Republike Slovenije za posamezno proračunsko leto v okviru
Ministrstva za okolje in prostor.
(2) V proračunu Republike Slovenije se za izvajanje ukrepov
popotresne obnove v letu 1998 zagotovijo sredstva v višini
5.000.000.000 tolarjev, v letu 1999 pa sredstva v višini
4.000.000.000 tolarjev.
(3) Višino sredstev, namenjenih posamezni obliki izvajanja
ukrepov popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena
tega zakona, določi vlada na podlagi celovitega programa
popotresne obnove.
(4) Celovit program popotresne obnove pripravi ministrstvo ob
sodelovanju sveta. Program sprejme vlada.

(7) Za popotresno obnovo posameznega objekta, v katerem na
dan potresa niso prebivale osebe s stalnim bivališčem v tem
objektu, ali v njem niso prebivali lastniki objekta, s stalnim
prebivališčem v občini, v kateri je objekt, zaradi potresa
poškodovan objekt pa ogroža sosednje objekte, javno
infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in njihovo premoženje
ali izrazito kvari izgled naselja, lastnik objekta pa ne pristopi k
popotresni obnovi, lahko ministrstvo odredi, da popotresno obnovo
izvede občina. Za popotresno obnovo objekta iz prejšnjega stavka
občina pridobi sredstva državne pomoči v višini celotne
popotresne obnove objekta in pravico vpisa hipotekarne pravice
na objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki
je bila za ta objekt dodeljena občini.

20. člen

(8) Če ima objekt iz petega ali šestega odstavka tega člena dva
ali več solastnikov, morajo ti solastniki določiti skupnega
predstavnika ali pooblaščenca (v nadaljevanju: pooblaščenec
solastnikov). Če lastnik objekta iz sedmega odstavka tega člena
ni znan ali če je za ta objekt uveden postopek denacionalizacije,
ki z dnem uveljavitve tega zakona še ni pravnomočno dokončan
ali če je takšen objekt predmet lastninjenja in postopek lastninjenja
še ni pravnomočno dokončan, lahko denacionalizacijski
upravičenec in zavezanec oziroma druge stranke v postopku
lastninjenja sporazumno določijo skupnega predstavnika ali
pooblaščenca (v nadaljevanju: pooblaščenec upravičencev in
zavezancev).

(1) Sredstva državne pomoči se dodelijo za popotresno obnovo
objektov v lasti osebe zasebnega prava, ki ima stalno bivališče
ali opravlja pridobitno ali nepridobitno dejavnost na območju
popotresne obnove, objekt pa je na območju popotresne obnove
in je namenjen stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti.
(2) Ne glede na določbe o višini sredstev državne pomoči za
popotresno obnovo objektov v lasti oseb zasebnega prava,
določene na podlagi 14., 15. in 16. člena tega zakona, delež lastnih
sredstev upravičenca pri odpravi posledic potresa ne more biti
manjši 300.000,00 SIT (v nadaljnjem besedilu: najmanjši lastni
delež).

(9) Solastniki oziroma upravičenci in zavezanci iz prejšnjega
odstavka so dolžni v tridesetih dneh, ko so seznanjeni o podelitvi
nepovratnih sredstev državne pomoči sporočiti občini ime in
naslov pooblaščenca solastnikov oziroma upravičencev in
zavezancev.

(3) Če je v programu popotresne obnove objektov v lasti oseb
zasebnega prava posameznemu lastniku za popotresno obnovo
posameznega objekta potrjena višina sredstev manjša od
3.000.000,00 SIT, se višina sredstev državne pomoči določi
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(10) Če solastniki oziroma upravičenci in zavezanci ne postopajo
v skladu s prejšnjim odstavkom, občina vloži zahtevo na pristojno
sodišče, da s sklepom nemudoma določi začasnega skrbnika.
Sodišče je dolžno postaviti začasnega skrbnika v petnajstih dneh
po prejemu zahteve.

druge oblike aktivne politike zaposlovanja iz prejšnjega odstavka
vloži delodajalec na Republiški zavod za zaposlovanje. Vlogi mora
delodajalec priložiti podatke o delavcih za katere predlaga
vključitev in kopijo zapisnika o oceni škode ter druge podatke, na
podlagi katerih je mogoče ugotavljati motnje v delovnem procesu.

(11) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.

(3) Republiški zavod za zaposlovanje v sodelovanju z lokalnim
pospeševalnim centrom v roku enega meseca po uveljavitvi tega
zakona pripravi poseben program javnih del in aktivne politike
zaposlovanja.

(12) Začasni skrbnik opravlja vsa potrebna dejanja, dokler
solastniki oziroma upravičenci in zavezanci ne obvestijo občine
o pooblaščencu solastnikov oziroma pooblaščencu upravičencev
in zavezancev, oziroma do konca popotresne obnove objekta iz
petega, šestega oziroma sedmega odstavka tega člena in
dokončanja postopkov, ki se nanašajo na zavarovanje terjatve
občine, nastale z vpisom hipoteke na takšnem objektu.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA
K 1. členu predloga zakona:
Za rekonstrukcijo objektov večnadstropnih stanovanjskih objektov
z območja popotresne obnove občin Bovec, Kobarid in Tolmin, ki
stojijo na seizmičnih območjih, na katerih je v skladu s potresnimi
predpisi največja pričakovana intenziteta VIII. ali IX. stopnje, je
predvideno 30 stanovanjskih objektov (21 v Tolminu in 9 v
Kobaridu), za katere so že izdelani projekti ojačitev konstrukcije,
ki zagotavljajo predpisano potresno varnost. Skupna vrednost
del za ojačitev konstrukcij na teh večnadstropnih stanovanjskih
objektih je okoli 570 MioSIT v cenah iz leta 1998-1999. Popotresna
obnova teh objektov je predvidena v letih 2002 in 2003. Ob
upoštevanju 10 % povprečnega letnega povečanja cen gradbenih
storitev se ocenjuje, da bodo v obdobju 2002 - 2003 potrebna
sredstva za ojačitev konstrukcij okoli 750 Mio SIT.

43. člen
(1) Razvojna pomoč pri popotresni obnovi Posočja po tem zakonu
se zagotavlja na območju popotresne obnove občin Bovec,
Kobarid in Tolmin za naslednje namene:
1. sofinanciranje novih gospodarskih, izvozno in turistično
usmerjenih investicij, osvajanja novih trgov, spodbujanju
izvoza, ustanavljanja novih podjetij in ohranjanja delovnih mest,
2. sofinanciranje razvojno investicijskih programov, ki
omogočajo ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj
kmetijstva,
3. zagotavljanje sredstev za pripravo in izvedbo posebnih
programov javnih del na področju popotresne obnove
objektov, socialnovarstvenih storitev in aktiviranje razvojnih
potencialov,
4. zagotavljanje sredstev za razvoj javne infrastrukture in
lokalnih gospodarskih javnih služb,
5. trajnostni razvoj kmetijstva.

K 3. členu predloga zakona:
Za končno obdelavo popotresno obnovljenega stanovanjskega
objekta je treba po določbah predloga zakona zagotoviti okoli 1,5
Mio SIT. Ocenjuje se, da bo okoli 60 % od 98 upravičencev dodatne
državne pomoči po določbah 20. člena zakona zaprosilo tudi za
dodatno pomoč za končno obdelavo popotresno obnovljenega
objekta tako, da bi bilo treba zaradi te določbe predloga zakona
zagotoviti do 100 Mio SIT dodatnih sredstev za popotresno obnovo
Posočja. Končna obdelava popotresno obnovljenih objektov je
predvidena v programu popotresne obnove za leto 2001.

(2) Pri izvajanju programov razvojne pomoči in spodbujanju
razvoja morajo sodelovanje zagotoviti Sklad za regionalni
razvoj in,ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja, Sklad
Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
Slovenska razvojna družba ter Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije. Takšne programe pa lahko izvajajo tudi
lokalne razvojne organizacije.
(3) Sredstva iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka tega člena se
dodeljujejo kot kombinacija ugodnih posojil in nepovratnih
sredstev.
(4) Sredstva iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se
zagotavljajo kot trajno nepovratna.

K 6. členu zakona:
Murasti tok je v Logu pod Mangrtom povsem uničil 7 objektov, 10
huje poškodoval, zaradi posegov pri sanaciji posledic plazu pa je
pričakovati, da bo treba iz območja največje ogoženosti umakniti
še okoli 8, sicer manj poškodovanih objektov. Za vse te objekte je
predvidena zgraditev novih objektov na drugi lokaciji, ker
rekonstrukcija ali gradnja na isti lokaciji zaradi geoloških in
gradbenotehnični razlogov ni mogoča. Skupna vrednost izgradnje
novih objektov se ocenjuje na 800 Mio SIT (po cenah gradbenih
storitev v letih 2001 - 2002), od tega je predvideno, da se v letu
2001 zgradi okoli 6 objektov, predvsem tistih, v katerih so lastniki
na dan proženja plazu stalno prebivali. K stroškom odprave
posledic plazu Stože je treba prišteti še za okoli 200 Mio SIT
komunalnih ureditev na lokacijah, kjer se bo izvajala nadomestna
gradnja objektov.

44. člen
(1)Delavci, katerim delodajalci zaradi posledic potresa začasno
ne morejo zagotavljati dela, se lahko ne glede na predpise o
delovnih razmerjih in zaposlovanju vključijo v poseben program
javnih del in druge oblike aktivne politike zaposlovanja pod pogoji,
ki jih določi vlada. V poseben program javnih del se lahko poleg
teh delavcev vključijo tudi druge brezposelne osebe z območja
celotne države.
(2)Vlogo za vključitev delavcev v poseben program javnih del in
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Pregled predvidenih sredstev proračuna RS za izvajanje ukrepov popotresne obnove v
obdobju 2001-2006
Vrsta ukrepa popotresne obnove
Popotresna obnova 134 objektov visoke
gradnje
Popotresna obnova trškega jedra Bovca in
Kobarida
Popotresna obnova cestne in komunalne
infrastrukture
Končna obdelava popotresno obnovljenega
stanovanjskega objekta
Tehnična pomoč pri popotresni obnovi
Rekonstrukcija 30 večnadstropnih
stanovanjskih objektov
Razvojna pomoč pri popotresni obnovi
Posočja
Program ukrepov za razvojno
prestrukturiranje Posoške regije
Odprava posledic plazu Stože pod
Manurtom
SKUPAJ
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
(Mio SIT) (Mio SIT) (Mio SIT) (Mio SIT) (Mio SIT) (Mio SIT)
1.800
300
250

250

-

500

500

500

100

-

-

300
-

150
350

50
400

-

400

400

250

550

200

3.500

2.500

1.550

300
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400

400

400

400

400

400
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE
SKUPNOSTI

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

1) Naslov predloga akta
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
EVA 2001-2511-0021

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

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

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

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

Ne

Akt ni predmet obveznosti iz Evropskega sporazuma o pridružitvi.

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

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhaja|oče obveznosti
Izpolnjene:

Ne

/

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

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

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 uskla|eno, neusklajeno):
Akt ni predmet prava ES.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/
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Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

Dušan Pichler, l.r.
DRŽAVNI PODSEKRETAR

mag. Janez Kopač, l.r.
MINISTER
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Letno poročilo
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KOMISIJE
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LETU

REVIZIJSKE
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-EPA 189 -III

Državna revizijska komisija pošilja v skladu z 32. členom
Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS
št. 78/99) v prilogi Letno poročilo o delu Državne revizijske
komisije v letu 2000.

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Datum: 25.04.2001
Številka: 547/2001
Zadeva: Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije v
letu 2000

11. maj 2001

Marija BUKOVEC MAROVT, univ. dipl. prav., I.r.
Predsednica Državne revizijske komisije
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

LETNO POROČILO O DELU DRŽAVNE REVIZIJSKE
KOMISIJE V LETU 2000
v skladu z 32. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni
list RS št. 78/99)

Ljubljana, april 2001
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PRILOGA: Poročilo Vladi RS o prejetih zahtevkih za revizijo v letu 2000
(v skladu s 33. členom ZRPJN)
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1 UVOD

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna
revizijska komisija) zagotavlja pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil. Organ za
pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil je bil ustanovljen že z Zakonom o javnih
naročilih (Ur.l. RS št. 24/97; v nadaljevanju: ZJN) in sicer Revizijska komisija za javna
naročila, ki je delovala v okviru Vlade Republike Slovenije. V primerjavi z ZJN Zakon o
reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99; v nadaljevanju: ZRPJN)
podrobneje določa status, pristojnosti in delovanje Državne revizijske komisije.
Predsednika in člane Državne revizijske komisije je imenoval Državni zbor na predlog Vlade
RS (Odlok o imenovanju predsednika in članov Državne revizijske komisije; Uradni list RS,
št. 108, z dne 27.12.1999).
Državna revizijska komisija je neodvisen in samostojen državni organ, ki nadzoruje
zakonitost postopkov oddaje javnih naročil. Odloča na podlagi vloženega zahtevka za revizijo
in na podlagi zakonov in predpisov s področja javnih naročil. Državna revizijska komisija na
podlagi 23. člena ZRPJN lahko zavrne zahtevek za revizijo kot neutemeljen, ob ugotovitvi
morebitnih kršitev pa ima pooblastilo, da delno ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega
naročila. Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega
sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od
naročnika.
Državna revizijska komisija ima poleg odločanja o zahtevkih za revizijo tudi nalogo
spremljanja podatkov o vloženih zahtevkih za revizijo in predlaganja ukrepov za izboljšanje
stanja na področju javnih naročil. V skladu z 32. členom ZRPJN Državna revizijska komisija
v nadaljevanju besedila tega poročila navaja podatke o odločanju o zahtevkih za revizyo v
letu 2000.
Priloga tega poročila so tudi podatki, ki jih je Državna revizijska komisija v skladu s 33.
členom ZRPJN posredovala Vladi Republike Slovenije, skupaj s predlogom sprememb
zakonodaje s tega področja.
Ker Državna revizijska komisija praktično deluje šele eno leto, smo v tem času, poleg
reševanja revizijskih zahtevkov sprejeli tudi poslovnik o delu in vse potrebne notranje akte.
Ker smo samostojen državni organ, smo sami morali najeti in opremiti poslovne prostore,
nenazadnje pa tudi vzpostaviti mednarodno sodelovanje s podobnimi ustanovami v tujini.
Glede na številna vprašanja, tako ponudnikov kot tudi naročnikov, smo aktivno sodelovali na
seminarjih s področja javnih naročil in tako prispevali k oblikovanju enotne prakse s tega
področja.
Splošni podatki o Državni revizijski komisiji in zakonskih ter podzakonskih aktih s tega
področja in poročilo Državne revizijske komisije Vladi RS, je dosegljivo tudi na spletni
strani: www.nov.si/dkHm .
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2 Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000

Državna revizijska komisija je v letu 2000 prejela v reševanje 242 zahtevkov za revizijo. V
letu 1999 pa je Revizijska komisija za javna naročila, prejela v reševanje 247 zahtevkov za
revizijo, torej za 2,06 % več zahtevkov za revizijo v primerjavi z letom 2000.
Ob sprejemu ZRPJN so se na področju javnega naročanja pojavljale številne dileme in
razprave o tem, ali bo uvedba takse iz 22. člena ZRPJN povzročila zmanjšanje števila
zahtevkov za revizijo v primerjavi s prejšnjimi leti in ali bo s tem onemogočeno pravno
varstvo ponudnikom, predvsem manjšim podjetjem in podjetnikom posameznikom.
22. člen ZRPJN določa: »1) Vlagatelj zahtevka za revizijo mora, ob vložitvi zahtevka, plačati
na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 1% od vrednosti
javnega naročila, od katere je po zakonu potreben javni razpis. Če vrednost javnega naročila
ne presega vrednosti od katere dalje je po zakonu potreben javni razpis, je taksa 0,5% od
vrednosti javnega naročila, od katere je po zakonu potreben javni razpis.
(2) Če taksa ni vplačana istočasno z vloženim zahtevkom, pozove naročnik vlagatelja
zahtevka za revizijo, da najkasneje v petih dneh od prejema poziva vplača takso. Če tega
predlagatelj ne stori, se šteje, da je umaknil zahtevek za revizijo.
(3) Vsaka stranka trpi stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji.
(4) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo.
(5) Če se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za
revizijo povrniti stroške nastale z revizijo.
(6) Če se zahtevku za revizijo ne ugodi, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na pisno zahtevo
naročnika povrniti stroške nastale z revizijo.
(7) Odločitev o stroških je izvršilni naslov.«
Na podlagi zbranih statističnih podatkov Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je
število vloženih zahtevkov za revizijo v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 neznatno
zmanjšalo. Iz navedenih dejstev je mogoče sklepati, da uvedba plačila takse na podlagi 1.
odstavka 22. člena ZRPJN ni povzročila pričakovanega upada prejetih zahtevkov za revizijo.
Pri tem pa je potrebno poudarili, da prihaja v praksi do nepravilnega tolmačenja citiranega
člena. Nekateri vlagatelji si namreč napačno razlagajo pojem »vrednost javnega razpisa, od
katere je po zakonu potreben javni razpis«, ki ga zasledimo v določbi 1. odstavka 22. člena
ZRPJN. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v 10. členu (Ur.l. RS št. 9/2000;
v nadaljevanju: ZIPRS2000) jasno določa, da je javni razpis potreben, če vrednost predmeta
javnega naročila presega 5.000.000 tolarjev, ko gre za nabavo blaga ali naročanje storitev. V
primeru gradbenih del pa je javni razpis potreben, če vrednost javnega naročila presega
10.000.000 tolarjev. Višina takse se torej določi v 1% oz. 0,5% od teh vrednosti, kar dejansko
pomeni, da je zahtevku za revizijo potrebno priložiti potrdilo o vplačilu takse v višini 50.000
tolarjev, ko so predmet javnega naročila blago in storitve in 100.000 tolarjev, ko so predmet
naročila gradbena dela, vrednost javnega naročila pa presega prej opisan vrednostni prag
oziroma 25.000 tolarjev za storitve in blago in 50.000 za gradbena dela, če vrednost javnega
naročila ne presega prej navedenega vrednostnega praga.
Na podlagi podatkov Ministrstva za finance je Državna revizijska komisija ugotovila, da je
bila taksa v višini 1% od orientacijske vrednosti javnega naročila največkrat vplačana do
meseca avgusta 2000. Ministrstvo za finance je v tem obdobju izvršilo 18 vračil preveč
vplačane takse, v mesecu septembru 3 vračila in v mesecu novembru 3 vračila. Iz navedenih
podatkov je razvidno, da je bilo število vplačanih taks na račun Ministrstva za finance v
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nepravilnem znesku v prvi polovici leta 2000 relativno visoko, medtem ko se je v drugi
polovici leta 2000 število vplačanih taks na račun Ministrstva za finance v nepravilnem
znesku zmanjšalo. Upad nepravilno vplačanih taks je bil nedvomno posledica nenehnega
opozarjanja Državne revizijske komisije tako v medijih kot na seminarjih, kjer je bila še
posebej poudarjena navedena problematika.

3 Dinamika prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po mesecih

TABELA ŠT. 1: Dinamika prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po mesecih
Zap. Si.
111111
l
2
3
4A
5
6
7
8

Mesec

Število prejetih zahtevkov za revizijo

januar
februar
marec
april<1
maj
junij

7
17
19
22
33

julij
avgust

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

Iz tabele št. 1 je razvidno, da je Državna revizijska komisija prejela v letu 2000 kumulativno
242 zahtevkov za revizijo, kar pomeni povprečno 20 zahtevkov za revizijo na mesec.
Dinamika števila zahtevkov za revizijo po mesecih prikazuje, da je v prvi polovici leta
Državna revizijska komisija prejela 93 zahtevkov za revizijo oz. 38,4% vseh prejetih
zahtevkov za revizijo v letu 2000, medtem ko je v drugi polovici leta 2000 prejela 149
zahtevkov za revizijo oz. 61,6% vseh prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000.
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GRAFIKON ŠT. 1: Dinamika prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po mesecih
M
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VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

Iz grafikona št. 1 je razvidna dinamika števila zahtevkov za revizijo po mesecih, ki kaže na
večji porast števila prejetih zahtevkov za revizijo pri Državni revizijski komisiji predvsem v
mesecu maju in se postopoma nadaljuje do meseca avgusta, ko doseže vrhunec, saj se je v
tem mesecu število vloženih zahtevkov za revizijo povzpelo kar na 33 oz. 13,6% od vseh
prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000. Po mnenju Državne revizijske komisije je tolikšen
porast števila prejetih zahtevkov za revizijo v omenjenih poletnih mesecih posledica dokaj
poznega sprejema proračuna za leto 2000 tako v lokalnih skupnostih kot v Republiki
Sloveniji.
Dejstvo je, da morajo naročniki na podlagi 1. odstavka 4. člena ZJN za izvedbo javnega
naročila izpolnjevati tudi nekatere finančne pogoje; med drugim morajo imeti zagotovljena
proračunska sredstva. Citirani člen namreč določba, da naročnik lahko prične s postopkom
oddaje javnega naročila: če je javno naročilo zajeto v državnem proračunu, proračunu lokalne
skupnosti ali finančnem načrtu, oziroma če sredstva ne presegajo z zakonom, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna, dopuščenih obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih
letih; če je javno naročilo vključeno v letni plan nabav po vsebini, po vrednosti in po dinamiki
financiranja; če je javno naročilo za vzdrževalna dela vključeno v letni program vzdrževalnih
del po vsebini, po vrednosti in po dinamiki financiranja.
Poleg tega pa je za izvedbo javnega naročila potrebno upoštevati tudi določene procesne
predpostavke za posamezne vrste postopkov oddaje javnih naročil, med drugimi tudi objavo
javnega naročila v Uradnem listu Republike Slovenije in celoten postopek pregleda in
ocenjevanja ponudb, dokler naročnik na podlagi 42. člena ZJN ne sprejme sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
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Državna revizijska komisija ocenjuje, da bodo postopki oddaje javnih naročil, izvedeni po
določbah Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 39/2000, popravek: 102/2000; v
nadaljnjem besedilu: ZJN-1) še daljši, saj bodo roki za sprejem odločitve naročnika o izbiri
najugodnejšega ponudnika izjemno dolgi, kar pomeni, da naročnik ob takšni zakonodaji, v
primeru razveljavitve postopka javnega naročila s strani Državne revizijske komisije, tega
postopka v tekočem letu praktično ne bo mogel ponoviti. Po mnenju Državne revizijske
komisije bodo k tem prispevale predvsem določbe 78. člena1 in 79. člena2 citiranega zakona,
na podlagi katerih se roki z izdajo poročila obvestila in obrazloženega obvestila podaljšujejo
ne da bi s tem realizacija teh členov prispevala k učinkovitejšemu pravnemu varstvu
ponudnikov.
Iz grafikona št. 1 je razvidno, da so prejeti zahtevki za revizijo v mesecu septembru upadli,
zasledimo pa nenaden porast prejetih zahtevkov za revizijo v mesecu oktobru, novembru in
decembru. V mesecu oktobru je Državna revizijska komisija prejela v reševanje kar 11,6%
vseh prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000. Državna revizijska komisija ugotavlja, da
visok porast prejetih zahtevkov za revizijo v navedenih mesecih kaže na bojazen naročnikov
pred vodenjem postopkov oddaje javnih naročil po ZJN-1, kije stopil v veljavo 12.11.2000.
Glede na to, da se je število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 v primerjavi z letom
1999 le neznatno zmanjšalo, je potrebno opozoriti na pereč problem nezadostnega števila
1

78. člen: »(1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu. Pisno poročilo mora
vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. ime in naslov naročnika,
2. predmet in vrednost naročila,
3. imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za njihovo zavrnitev,
4. ime uspešnega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe,
če je ponudnik navedel, da bo naročilo izvedel s pomočjo podizvajaleev, tudi vsak del izvedbe naročila, ki ga bo
izvedel podizvajalec,
5. pri postopkih izbire izvajalca s pogajanji okoliščine, ki opravičujejo uporabo postopka s pogajanji.
(2) Na podlagi poročila iz prvega odstavka tega člena mora naročnik nemudoma posredovati ponudnikom
obvestilo o oddaji naročila.«
2

79. člen: »(1) Na posebno zahtevo ponudnika, ki ni bil izbran, mu pošlje naročnik tudi obrazloženo obvestilo o
oddaji naročila. Ponudnik sme zahtevati obrazloženo obvestilo o oddaji naročila najkasneje v osmih dneh od
dneva prejetja obvestila o oddaji naročila iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona. Od dneva prejema
obrazloženega obvestila o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja
revizijo postopkov javnega naročanja.
(2) Naročnik mora v petnajstih dneh od prejema pisne zahteve, ki jo posreduje ponudnik ali kandidat, katerega
ponudba ali vloga ni bila sprejeta, ponudnika oziroma kandidata obvestiti o razlogih, zaradi katerih je bila
zavrnjena njegova ponudba ali vloga.
Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke:
1. razloge za zavrnitev njegove ponudbe,
2. nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila,
3. prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril,
4. naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana.
(3) Naročnik sme zavrniti zahtevo po obrazloženem obvestilu delno ali v celoti, če bi lahko bilo razkritje takih
podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko kako drugače v nasprotju z javnim interesom s tem razkril poslovno
skrivnost ponudnika, če bi obvestilo vsebovalo podatke, ki jih drug predpis določa kot zaupne ali bi sporočeni
podatki lahko vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleženci v postopku, skladno z
določili o varstvu podatkov v postopkih naročanja. Naročnik pa ne sme zavrniti zahteve komisije, pristojne za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila.«
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zaposlenih pri Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija od svoje ustanovitve
ni povečala števila zaposlenih, temveč se je v primerjavi s prejšnjo Revizijsko komisijo za
javna naročila (ki je delovala do 25.12.1999), število članov zmanjšalo iz 11 na 5, število
strokovnih sodelavcev pa je ostalo nespremenjeno (4 strokovne sodelavke, 1 administrativna
sodelavka). Ob tem je potrebno poudariti, da je glede na visoke orientacijske vrednosti javnih
naročil in dejstvo, da zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega
pravnega sredstva, odgovornost članov izredno velika. Pri tem je še potrebno dodati, da o
vseh zahtevkih za revizijo ne morejo odločati zgolj člani Državne revizijske komisije, ampak
je zaradi izredno visokih orientacijskih vrednosti javnih naročil in zahtevnosti postopkov v
velikem številu zadev potrebno odločati v senatih. Zato ugotavljamo, da je nujno potrebno
zaposliti nove sodelavce. Tega v preteklem letu zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev
nismo mogli realizirati.

TABELA ŠT. 2: Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 2000 in v letu 2001 po mesecih
(prejeti v letu 2000)

Zap. št.

Mesec

januar, 2000
I
2
februar, 2000
marec, 2000
3
4 1 april, 2000
5
maj, 2000
6
junij, 2000
7
julij, 2000

Število rešenih zahtevkov za revizijo

i'
|

V

9

september, 2000

10
11
if 12
13
14

oktober, 2000
november, 2000
december, 2000
januar, 2001"'
februar, 2001*

flf;- '

f

8
o
o

2
12
15
10
17
25
22
26
26
13
35
17
21

SKUPAJ
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VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
♦Opomba: v mesecih januar in februar 2001 so zajeti le rešeni zahtevki za revizijo, ki so bili
prejeti v letu 2000, ne pa tudi zahtevki za revizijo, ki jih je Državna revizijska komisija
prejela v letu 2001
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GRAFIKON ŠT. 2: Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 2000 in v letu 2001 po
mesecih (prejeti v letu 2000)
,<*g:
Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 2000 in 2001 (prejetih v letu 2000)
februar, 2001
januar, 2001
december, 2000
november, 2000
oktober, 2000
september, 2000
avgust, 2000
M. 2000
iunlj. 2000
maj. 2000
april, 2000
marec, 2000
februar, 2000
januar, 2000
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Število rešenih zahtevkov za revizijo
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I Število rešenih zahtevkov za revizijo
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
Iz grafikona št. 2 je razvidno, daje bilo visoko število zahtevkov za revizijo rešenih v poletnih
mesecih (junij, julij« avgust, september), torej v času poletnih dopustov, zato je bilo zaradi
pomanjkanja števila zaposlenih pri Državni revizijski komisiji reševanje zahtevkov za revizijo
še toliko bolj oteženo.

TABELA ŠT. 3: Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 1999, 2000 in 2001 po mesecih
(prejeti v letu 1999 in 2000)

Število rešenih zahtevkov
revizijo (prejetih v letu 19'
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VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

GRAFIKON ŠT. 3: Število rešenih zahtevkov za revizijo v letu 1999, 2000 in 2001 po
mesecih (prejeti v letu 1999 in 2000)
^ .V. j.':. ■ /f
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Rešeni zahtevki za revizijo po mesecih (primerjava za leto 1999 in leto
2000)
februar (nasledn/e bto)
januar (naahdnje leto)

"f -

mptircar
avgust

;

fabruar
5

10
15
20
Stavilo rešenih zahtevkov za revizijo

I Število reSenih zahtevkov za revizijo
(prejetih v letu 2000)
■ Število rešenih zahtevkov za revizijo
(prejetih v letu 1999)

VIR Sklepi Državne revizijske komisije. 2000
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4 Prejeti zahtevki za revizijo po času reševanja

TABELA ŠT. 4: Število prejetih zahtevkov za revizijo po času reševanja (v dneh) glede na
posamezna intervalna obdobja reševanja
Zap. št.
Mil v m itii
l
2

Intervalno obdobje reševanja
zahtevkov za revizijo (v dneh)

Število zahtevkov
14
■31
XI
74
29
17
22
36
_
7
5

6
7
g
9

iiiiliiS skupaj

O

1-5
6-10
11-15
16-20
" 21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
^1888888888888888 118111
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VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 5: Prejeti zahtevki za revizijo po času reševanja (v dneh) glede na rešitev
zahtevka za revizijo v roku in v podaljšanju roka za rešitev
1
Zap. št.
I
4

3

Rešitev zahtevka

Št, rešenih zahtevkov za
revizijo

V roku (do 15 dni)
Podaljšanje roka za rešitev (rešitev do 35
dni)
Zahtevana
dodatna
dokumentacija
(rešitev v dneh odvisna od časa
pridobitve dod. dokumentacije)

127

SKUPAJ

242

40

'i?? S ■»-ii■■ W

SNNMRRNMI
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 4: Prejeti zahtevki za revizijo po času reševanja (v dneh) glede na rešitev
zahtevka za revizijo v roku in v podaljšanju roka za rešitev
-■

; ..'-.A

a.
Prejeti zahtevki za revizijo po času reševanja
m V roku

M Podaljšanje roka za
rešitev

D Zahtevana dodatna
dokumentacija

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

Povprečen čas reševanja zahtevkov za revizijo v letu 2000 je bil 18,7 dni.
Zahtevkov za revizijo, ki so bili rešeni v roku (do 15 dni) je 125 oz. 51,6% od vseh zahtevkov
za revizijo. Zahtevkov za revizijo, ki so bili rešeni v podaljšanem roku (nad 15 dni) je 117 oz.
48,4% od vseh zahtevkov za revizijo.

GRAFIKON ŠT. 5: Prejeti zahtevki za revizijo po času reševanja (v dneh) glede na rešitev
zahtevka za revizijo v roku in v podaljšanju roka za rešitev

Prejeti zahtevki za revizijo po času
reševanja (v dneh)

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
Eno temeljnih načel, ki vodijo Državno revizijsko komisijo pri njenem delu, je načelo hitrosti.
Da bi bilo le to načelo čimbolj upoštevano, mora Državna revizijska komisija odločati o
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prejetih zahtevkih za revizijo v skladu z 2. odstavkom 20. člena ZRPJN, ki določa: »O
zahtevku za revizijo mora Državna revizijska komisija odločiti in izdati sklep najkasneje v
roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in dokumentacije. V utemeljenih primerih se rok
lahko podaljša največ za 20 dni in o tem obvesti vlagatelja zahtevka za revizijo, naročnika in
ministrstvo, pristojno za finance.«
Iz grafikona št. 6 je razvidno, daje bilo 127 zahtevkov za revizijo rešenih v roku (do 15 dni),
kar predstavlja 52% vseh zahtevkov za revizijo. Pri 75 zahtevkih za revizijo je bil v skladu z
2. odstavkom 20. člena ZRPJN podaljšan rok za rešitev, kar predstavlja 31% zahtevkov za
revizijo. Iz navedenih podatkov sledi, daje bilo potrebno vsak mesec iz upravičenih razlogov
(težavnost zahtevkov za revizijo in kadrovska nezasedenost) povprečno 6-im zahtevkom za
revizijo podaljšati rok za rešitev. Omenjen sklop zahtevkov za revizijo je Državna revizijska
komisija reševala povprečno 28 dni.
Pri tem je potrebno opozoriti tudi na določbo 12. člena ZRPJN. Če Državna revizijska
komisija ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh sestavin iz 12. člena ZRPJN, ravna
v skladu z 21. členom, ki določa: »(1) Če Državna revizijska komisija oceni, da zahtevek za
revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 12. člena tega zakona ali da iz navedb ni mogoče
ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka za revizijo, da ga dopolni. Rok za
dopolnitev zahtevka določi Državna revizijska komisija, vendar ne sme biti daljši od osem dni,
šteto od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne
dopolni zahtevka za revizijo, skladno z zahtevami Državne revizijske komisije, Državna
revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže.
(2) Državna revizijska komisija lahko pred svojo odločitvijo zahteva dodatna pojasnila od
naročnika ali vlagatelja zahtevka za revizijo in si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter
dejanske razmere pri strankah v postopku in zbere druge potrebne podatke
za odločitev.
(3) Državna revizijska komisija lahko od oseb javnega in zasebnega prava zahteva osebne in
druge podatke, ki so nujno potrebni za njeno odločitev. Zahteva za pridobitev podatkov mora
biti obrazložena.«
Državna revizijska komisija je v skladu z 21. členom ZRPJN v 40 primerih prejetih zahtevkov
za revizijo oz. 17% vseh prejetih zahtevkov za revizijo, zahtevala predložitev dodatne
dokumentacije od naročnika ali od vlagatelja. Relativno visok delež prejetih zahtevkov za
revizijo, pri katerih je Državna revizijska komisija morala zahtevati dodatna pojasnila od
naročnikov ali vlagateljev je v nekaterih primerih posledica vloženih zahtevkov za revizijo,
katerih predmet javnega naročila je zelo specifičen in tako potrebuje dodatno obrazložitev
določenih pojmov. Pri omenjeni skupini prejetih zahtevkov za revizijo je potrebno opozoriti
na dejstvo, da so postopki izvedbe javnih naročil strokovno izjemno zahtevni, zato
ugotavljamo, da naročniki (predvsem lokalne skupnosti, šole in vrtci) ne razpolagajo z
ustreznimi strokovnimi kadri, ki so potrebni za izpeljavo tovrstnih postopkov. V postopkih
ugotavljamo, da tako naročniki kot vlagatelji, ne poznajo v celoti zakonov in predpisov s
področja javnih naročil, zaradi česar nemalokrat zahtevamo dodatno dokumentacijo, to pa
vpliva na hitrost reševanja zahtevkov za revizijo.
Državna revizijska komisija pri roku za odločitev zahtevka za revizijo pri naročniku
izpostavlja določbo 16. člena ZRPJN, ki nalaga naročniku: »(1) Po preverjanju naročnik
odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega
naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 20 dni
od prejema zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je
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zahtevo za revizijo zavrnil. O tem se izda sklep, na katerega je možna pritožba v treh dneh na
Državno revizijsko komisijo.
(2) Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za
revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve.«
Po ugotovitvi Državne revizijske komisije je določilo tretjega in četrtega stavka v prvem
odstavku 16. člena ZRPJN nedorečeno, saj ne pove jasno, kaj se zgodi, če naročnik ne odloči
o zahtevku za revizijo, oziroma kdo izda o tem sklep, na katerega je možna pritožba na
Državno revizijsko komisijo. V zvezi z navedeno problematiko bi bilo smiselno spremeniti
določbe 16. člena ZRPJN tako, da bi moral vlagatelj o vloženem zahtevku za revizijo
obvestiti poleg Ministrstva za finance tudi Državno revizijsko komisijo, saj bi s tem imeli
natančen pregled o vloženih zahtevkih za revizijo pri naročnikih. Državna revizijska komisija
je v tej zvezi zaprosila Ministrstvo za finance, Sektor za investicije, javna naročila in
koncesije, za posredovanje podatkov o številu vloženih zahtevkih za revizijo pri naročnikih,
ki so jih prejeli v vednost. Iz odgovora Ministrstva za finance, sektor za investicije, javna
naročila in koncesije, z dne 16.01.2001, je razvidno, da so v letu 2000 prejeli 1002 dopisa v
zvezi z zahtevki za revizijo, v okviru katerih so vključeni tudi odgovori naročnikov na
vložene zahtevke za revizijo, zahtevki vlagateljev zahtevkov za revizijo o nadaljevanju
postopka pred Državno revizijsko komisijo, dopolnitve zahtevkov za revizijo ter umiki
zahtevkov za revizijo. Po njihovi oceni se okrog 70 - 80% oz. okrog 700- 800 dopisov nanaša
na vložene zahtevke za revizijo pri naročnikih. Primerjava števila zahtevkov za revizijo pri
naročnikih, poslanih v vednost na Ministrstvo za finance, z zahtevki za revizijo, ki jih je
dejansko prejela Državna revizijska komisija v reševanje v letu 2000 (242 oz. 30%), nas
privede do zaključka, da predstavlja zgoraj omenjena pravna praznina še toliko bolj pereč
problem.
Poleg zgoraj navedene problematike glede časa reševanja zahtevkov za revizijo se vzpostavlja
še vprašanje smotrnosti daljšega roka za odločitev o zahtevku za revizijo pri naročniku kot pri
Državni revizijski komisiji. Kljub dejstvu, da naročnik ob tekočem spremljanju in vodenju
celotnega postopka oddaje javnega naročila, podrobno pozna situacijo v primeru vložitve
zahtevka za revizijo, ima v skladu s 16. členom ZRPJN na voljo 20 dni za odločitev o
zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija pa le 15 dni oz 35 dni v primeru
utemeljenega podaljšanja roka za rešitev zahtevka za revizijo.

5 Zahtevki za revizijo v letu 2000 glede na vrsto odločitve

TABELA ŠT. 6: Zahtevki za revizijo v letu 2000 glede na vrsto odločitve
, g
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Zap. številka
l
2
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4
%
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■k

llllllllil skupaj

242

al

VIR. Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
Iz tabele št. 6 je razvidna podrobna razčlenitev posameznih rešitev vloženih zahtevkov za
revizijo pri Državni revizijski komisiji. V skladu s 23. členom ZRPJN lahko Državna
revizijska komisija zavrne zahtevek za revizijo kot neutemeljen, ali delno oz. v celoti
razveljavi postopek oddaje javnega naročila.
Glede na določilo 23. člena ZRPJN lahko statistične podatke o rešitvah zahtevkov za revizijo
strnemo v 3 skupine:
- Zavrnjeni zahtevki za revizijo kot neutemeljeni
105
- Delno razveljavljeni postopki oddaje javnih naročil
34
(vključuje tudi razveljavljene sklepe o izbiri najugodnejšega ponudnika v celoti in delno
razveljavljene postopke oddaje javnih naročil)
- V celoti razveljavljeni postopki oddaje javnih naročil
81
Zakonsko določilo 23. člena ZRPJN ne daje natančnih napotil o naravi rešitve zahtevka za
revizijo, medtem ko je 68. člen ZJN jasno določal: »Revizijska komisija lahko s sklepom
zahtevo za revizijo zavrne, razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali odpravi sklep o
izbiri ponudnika.«

GRAFIKON ŠT. 6: Zahtevki za revizijo glede na vrsto odločitve

VIR Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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Grafikon št. 6 prikazuje izredno majhno število zahtevkov za revizijo, ki so bili vloženi pri
Državni revizijski komisiji in nato umaknjeni. Neznaten delež umaknjenih zahtevkov za
revizijo, ki predstavlja le 2% vseh vloženih zahtevkov za revizijo (jasno razvidno iz
spodnjega grafikona št. 7), zahteva podrobno obrazložitev. Pri vseh navedenih umikih gre za
izredno visoke orientacijske vrednosti javnega naročila (610.000.000, 850.000.000,
1.250.000.000 in 1.841.814.000 SIT), predmet javnega naročila pa so pri vseh zahtevkih za
revizijo gradbena dela.
Iz grafikona št. 7 je razviden zanemarljiv delež izdanih pojasnil Državne revizijske komisije
(3%), vendar je potrebno na take primere posebej opozoriti. Namreč vložen zahtevek za
revizijo in celotno dokumentacijo je potrebno ravno tako z vso skrbnostjo proučiti in izdati
določeno pravno mnenje. Poleg navedenih primerov so se v letu 2000 mnogi naročniki in
ponudniki obračali na Državno revizijsko komisijo s prošnjo po pridobitvi določenih pravnih
nasvetov v zvezi z izvedbo postopkov oddaje javnih naročil. Očitno je, da v tem obdobju v
Republiki Sloveniji potrebujemo določeno institucijo, ki bo opravljala svetovalno dejavnost s
tega področja. Gre seveda za Urada za javna naročila, ki gaje Vlada Republike Slovenije v
skladu s 135. členom ZJN-1 že ustanovila (Uradni list RS št. 12/2001). Svetovalne dejavnosti
pa Državna revizijska komisija ne more opravljati, ker lahko prejudicira svoje bodoče
odločitve.
GRAFIKON ŠT. 7: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah

Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah
M Zavrnjeni zahtevki
za revizijo
M Razveljavljen
postopek v celoti
O Razveljavljen sklep o
izbiri v celoti
□ Zavrieni zahtevek za
revizijo
2%
1%
1%

M Pojasnilo
M Umik zahtevka za
revizijo
■ Delno razveljavljen
postopek

43%

□ Delno razveljavljen
sklep o izbiri

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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6 Pregled kršitev členov Zakona o javnih naročilih

TABELA ŠT. 7: Pregled kršitev členov Zakona o javnih naročilih (Ur. 1. RS, št. 94/97) pri
prejetih zahtevkih za revizijo v letu 2000
gamsa- ' ram g i
Kršitev člena ZJN
Število kršitev
Zap. št.
■ ■ ' >?•
mKKm Umni!
21
ittsa i
42 (1. odstavek)
! H3 odstavek)
19 (1. odstavek, 5. točka)
22 (3. odstavek)
41(1. odstavek)
39 (3. odstavek)
39 (2. odstavek
i JB 40(1. odstavek)
39 (1. odstavek)
26(1. odstavek)
22 (2. odstavek)
36 (8. odstavek)
39 (4. odstavek)
36(1. odstavek)
3(1. odstavek)
INKO-odstavekflH1
11(1. odstavek)
25 (l. odstavek)
2 (1. odstavek)
19 (2. odstavek)
40 (2. odstavek)
26142(tomm Bi
27
55 (1. odstavek

35
36
37
38
39

45
m
49
bh
56 (2. odstavek)
12 (2. odstavek) |
13 (1. odstavek)
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40 3Nffl4il. odstavek)
41
20 (5. odstavek)
■MB 24 (2. odstavek)
43
27 (3. odstavek)
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1
1—
1

*■

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
Opomba: Členi, pri katerih ni naveden odstavek, niso razdeljeni na posamezne odstavke.

Grafikon št. 8 predstavlja pogostost kršitve členov ZJN, ki jih je Državna revizijska komisija
ugotovila ob reševanju prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000. Najbolj pogosto so se
pojavljale kršitve 21. člena ZJN (46 kršitev oz. 19,5% vseh kršitev ZJN), ki se nanašajo na
natančno navedbo meril in pomena ter načina uporabe meril za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb ter
skladnost meril v razpisni dokumentaciji z objavljenimi. Nadalje se je pogosteje pojavljala
kršitev 6. odstavka 39. člena ZJN (26 kršitev oz. 11% vseh kršitev ZJN), ki določa pregled in
ocenjevanje ponudb ter izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu z merili iz razpisne
dokumentacije. Kot tretjo najpogostejšo kršitev je po opravljenem analitičnem delu Državna
revizijska komisija zasledila kršitev 1. odstavka 42. člena ZJN (19 kršitev oz. 8% vseh kršitev
ZJN), ki določa, da mora biti sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika obrazložen. V
nadaljevanju besedila so opisane še ostale najpogostejše kršitve členov ZJN:
- 3. odstavek 6. člena: »Vsi ponudniki, ki predložijo svojo ponudbo naročniku in
izpolnjujejo razpisne pogoje, so enakopravni.«
- 5. točka 1. odstavka 19. člena: »Objava javnega razpisa mora vsebovati merila za izbiro
najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju
ponudb.«
- 3. odstavek 22. člena: »Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse potrebno, da
usposobljeni ponudniki lahko na njeni osnovi ocenijo stroške in pripravijo popolno
ponudbo.«
1. odstavek 41. člena: »Če naročniku po pregledu in ocenjevanju ne ostaneta popolni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov, ne sprejme sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.«
- 3. odstavek 39. člena: »Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal
pri pregledu, ovrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali
ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno spremembe cene in take
spremembe, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Naročnik sme v soglasju s
ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb.«
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2. odstavek 39. člena: »O pregledu in oceni prispelih ponudb sestavi komisija poročilo z
oceno ustreznosti in kakovosti ponudb ter navede, katera ponudba najbolj ustreza
objavljenim merilom za izbiro ponudbe. Poročilo posreduje naročniku v skladu z odločbo
o imenovanju komisije.«
1. odstavek 40. člena: »Pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
najugodnejšemu ponudniku mora naročnik preveriti, ali je le-ta sposoben izpolniti javno
naročilo. Naročnik sme v ta namen od ponudnika zahtevati, da ponovno dokaže svojo
sposobnost v skladu z dokazili iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne dokaže
sposobnosti, naročnik njegovo ponudbo zavrne. Če je bil izveden javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, mora naročnik pri
tem uporabiti ista merila kot so bila določana v prvotnem ugotavljanju sposobnosti.«
I. odstavek 39. člena: »Po končanem javnem odpiranju ponudb komisija oceni prispele
ponudbe in ugotovi ali ponudbe izpolnjujejo razpisne pogoje.«
5. odstavek 22. člena: »Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa oceniti,
ali je vsebina razpisne dokumentacije taka, daje možno pričakovati uspešen razpis.«

Pri analizi teh ugotovitev, pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da vlagatelji zahtevkov za
revizijo praktično »dobrega« oz. utemeljenega zahtevka za revizijo velikokrat sploh ne
morejo vložiti, saj je sam postopek pred naročnikom takšen, da ne vedo za tista dejstva in
dokaze, ki pomenijo temeljne kršitve ZJN, zato jih tudi v zahtevkih za revizijo ne morejo
navajati.
Npr.: Naročnik dovoli enemu izmed ponudnikov (izbranemu ponudniku), da po odpiranju
ponudb dopolni oz. spremeni svojo ponudbo tako, da iz nepopolne le ta postane popolna.
Takšno ravnanje naročnika nedvomno pomeni kršitev ZJN, dejstvo pa je, da vlagatelj
zahtevka za revizijo iz objektivnih razlogov tega ne more vedeti in zato tega ne more navesti
v zahtevku za revizijo. Podobnih primerov je še več, to pa je nedvomno posledica specifičnih
postopkovnih določb, ki veljajo za ta postopek.
Državna revizijska komisija na podlagi opravljenih revizij in zbranih podatkov o kršitvah
določil ZJN ugotavlja, da je bilo skupno diskriminatornih kršitev3 179 oz. 75,8% glede na
število vseh kršitev, ki jih je bilo kumulativno 236. Kršitev, ki niso imele značaja
diskriminatornosti ponudnikov, pa je bilo 57 oz. 24,2%. Ta podatek kaže na problem
diskriminacije ponudnikov. Iz spodnjega grafikona št. 8 je nazorno razvidno, da je največ
kršitev glede meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, pri tem pa Državna revizijska
komisija izrecno opozarja na 5. odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa: »Po odločitvi o
dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu je mogel ali
bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za
revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.« Državna revizijska komisija se
zaveda, da je priprava meril strokovno izjemno zahtevna naloga in je zaradi tega razloga
največ kršitev ravno glede meril. Kljub težavnosti navedene naloge pa je potrebno poudariti,
da morajo naročniki v razpisni dokumentaciji določiti merila tako, da jih je mogoče pri
ocenjevanju objektivno upoštevati in v postopku revizije preveriti. Vlagatelji pa lahko iz tega
naslova in drugih kršitev, ki jih lahko ugotovijo iz razpisne dokumentacije, uspešno
uveljavljajo revizijski zahtevek le, če ga vložijo do izdaje sklepa naročnika o izbiri
najugodnejšega ponudnika (5. odstavek 12. člena ZRPJN).
3

Izmed ugotovljenih kršitev pri opravljenih revizijah, se kot diskriminatorne kršitve štejejo naslednja določila
ZJN: 6, I. odstavek 19. člena, 21. člen, 2. odstavek 22. člena, 3. odstavek 22. člena, 5. odstavek 22. člena, 1.
odstavek 36. člena, 8. odstavek 36. člena, I. odstavek 39. člena, 2. odstavek 39. člena, 3. odstavek 39. člena, 4.
odstavek 39. člena, 6. odstavek 39. člena, 2. odstavek 40. člena, 1. odstavek 42. člena, 2. odstavek 42. člena.
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Državna revizijska komisija na podlagi zbranih statističnih podatkov o opravljenih revizijah v
letu 2000 po naročnikih ugotavlja, da je veliko število naročnikov iz lokalnih skupnosti (64
naročnikov oz. 26,4% vseh naročnikov). Glede na uveljavljene kršitve v postopku revizije
Državna revizijska komisija predlaga, da bi bilo smotrno za omenjene naročnike pripraviti
vzorčno dokumentacijo za posamezna javna naročila. Poleg tega pa bi bilo po mnenju
Državne revizijske komisije zelo učinkovito, da bi Služba vlade za lokalno samoupravo
oziroma Urad za javna naročila organizirala za tovrstne naročnike ustrezno izobraževanje.
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GRAFIKON ŠT. 8: Pregled kršitev členov Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 94/97) pri
prejetih zahtevkih za revizijo v letu 2000

Pregled kršitev členov Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 94/97)
pri prejetih zahtevkih za revizijo v letu 2000
24 (1. odstavek)
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11 (1. odstavek)
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I Število kršitev
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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7 FINANČNA SREDSTVA

Državni revizijski komisiji je bilo za njeno delo v letu 2000 dodeljenih 151,4 milijona
tolarjev proračunskih sredstev.
Dejanska poraba sredstev v letu 2000 je znašala 144,3 milijoni SIT. Od tega je bilo
porabljeno 72,4 milijona SIT za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih. 49,8
milijonov SIT je bilo porabljenih za materialne stroške, med katerimi najvišji znesek
predstavljajo stroški najemnine in avtorskih honorarjev za plačilo zunanjih ekspertov ter 22,1
milijona SIT za nakup osnovnih sredstev; Državna revizijska komisija je namreč morala najeti
poslovne prostore, ki jih je bilo potrebno povsem na novo opremiti in nabaviti osnovna
sredstva za delo zaposlenih.
Podrobnejše poročilo o realizaciji finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Državne revizijske komisije za leto 2000 je bilo poslano dne 23.03.2001, na Ministrstvo za
finance.
Na dan 31.12.2000 so bili v Državni revizijski komisiji zaposleni predsednica in štirje člani
Državne revizijske komisije, dve višji svetovalki, ena svetovalka, ena strokovna sodelavka in
administratorka. Povprečno mesečno število zaposlenih v letu 2000 je bilo deset zaposlenih.
Od zaposlenih jih ima osem univerzitetno, ena visoko strokovno in ena srednjo izobrazbo.
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PRILOGA:
POROČILO VLADI RS O PREJETIH ZAHTEVKIH ZA
REVIZIJO V LETU 2000

1 Naloga Državne revizijske komisije o sporočanju podatkov Vladi Republike
Slovenije
Državna revizijska komisija v skladu z 33. členom ZRPJN (Uradni list RS št. 78/99) in 11.
točke Poslovnika Državne revizijske komisije v nadaljevanju besedila navaja podatke o
rešenih zahtevkih za revizijo v letu 2000.

2 Skupno število prejetih zahtevkov za revizijo

V letu 2000 je Državna revizijska komisija prejela v reševanje 242 zahtevkov za revizijo.

2.1 Število prejetih zahtevkov za revizijo glede na posamezne vrste postopkov

Glede na posamezne vrste postopkov,1 je Državna revizijska komisija prejela v reševanje
večino zahtevkov za revizijo, vloženih v postopku za izbiro izvajalca brez omejitev2 (86,4 %),
manjši delež zahtevkov za revizijo je bil vložen v postopku za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti3 (7,4%), v zelo nizkem odstotku pa je bilo na Državno revizijsko
vloženih zahtevkov za revizijo po postopku oddaje javnega naročila brez javnega razpisa"

' "Naročnik lahko odda javno naročilo s predhodno izvedenim:
- javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev,
javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
dvostopenjskim javnim razpisom,
zbiranjem ponudb,
zbiranjem predlogov " (Vir: 3. člen Zakona o javnih naročilih, Ur.l. RS, št. 24/97; v nadaljevanju ZJN)
2
Za postopek oddaje javnega naročila brez omejitev, ZJN ne podaja natančne definicije, lahko pa navedemo, da
gre za postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe,
pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji, (ostale
določbe glej 18. člen ZJN)
javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvede naročnik v primerih, ko so
predmet javnega naročila posebno zahtevna in obsežna dela in je za njihovo izvedbo potrebna izjemna kakovost
oziroma usposobljenost izvajalcev in opreme. " (Vir: 43. člen ZJN)
4
Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa: "Naročnik sme oddati javno naročilo izvajalcu z neposredno
pogodbo brez javnega razpisa v določenih primerih : 1. Če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen
za posamezno proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna, ..." (Ostale postopkovne določbe
glej 55. člen ZJN)
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(3,3%) in po postopku zbiranja ponudb5 (2,9%). Po postopku dvostopenjskega javnega
razpisa ni bilo vloženih zahtevkov za revizijo.
TABELA ŠT. 1: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po vrsti postopka oddaje
javnega naročila
postopka oddaje javnega nar
1
2

Brez omejitev
Predhodno ugotavljanje sposobnosti

3
4

Brez javnega razpisa
Zbiranje ponudb (54. čl.)

H
i prejetih zahtevkov
io1 za revizijo
HNHhMSHMHI
209

S«
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
GRAFIKON ŠT. 1: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po vrsti postopka
oddaje javnega naročila
Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po vrsti postopka
oddaje javnega naročila
Brez Javnega razpisa
Zbiranje ponudb (54. čl.)
Predhodno ugotavljavnje sposobnosti
Brez omejitev
50
100
150
200
Število prejetih zahtevkov za revizijo

250

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

2.2 Število prejetih zahtevkov za revizijo glede na predmet javnega naročila
Državna revizijska komisija je prejela 38,8% zahtevkov za revizijo, katerih predmet javnega
naročila je blago, 33,1% zahtevkov za revizijo, katerih predmet javnega naročila so storitve
ter najnižji delež zahtevkov za revizijo, katerih predmet javnega naročila so gradbena dela
(27,7%).
5

"Postopek zbiranje ponudb se lahko uporabi v primeru, ko obstaja znano končno število usposobljenih
ponudnikov za določeno naročilo" (Ostale postopkovne določbe glej 54. čl. ZJN)
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TABELA ŠT. 2: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu javnega
naročila
HMKMMHMMHIfHNI
a v nega naročila Število prejetih zahtevkov za
1
2
3

94
m ■mmmmm
67

Blago
MMm i
i
Gradbena dela

Vi..-"'.'
HM

242

SKUPAJ
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

GRAFIKON ŠT. 2: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu javnega
naročila
Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu javnega
naročila
Gradbena dela
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VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

3 Zahtevki za revizijo, ločeno za postopek pred odločitvijo naročnika o
dodelitvi in po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila

3.1 Prejeti zahtevki za revizijo za postopek pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega
naročila6
Državna revizijska komisija je prejela 11,6%* (glede na skupno število prejetih zahtevkov za
revizijo7, upoštevaje tudi zahtevke za revizijo, vložene po sprejetju odločitve naročnika o

6

Vlagatelj mora pri vložitvi zahtevka za revizijo ravnati v skladu s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN: "Po odločitvi
naročnika o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu je mogel ali bi
mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo
naročnika o dodelitvi naročila."
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dodelitvi javnega naročila) zahtevkov za revizijo, vloženih v postopku oddaje javnega
naročila pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila.

3.1.1

Prejeti zahtevki za revizijo za postopek pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega
naročila glede na posamezne vrste postopkov

Glede na posamezne vrste postopkov, je Državna revizijska komisija prejela zahtevke za
revizijo, vložene pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila, v najvišjem deležu
po postopkih za izbiro izvajalca brez omejitev (10,9% - glede na skupno število prejetih
zahtevkov za revizijo ter 85,7% - glede na število prejetih zahtevkov za revizijo, vloženi v
postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila); ter v zelo nizkem
deležu po postopkih za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (1,8% glede na skupno število prejetih zahtevkov za revizijo ter 14,3% - glede na število prejetih
zahtevkov za revizijo, vloženi v postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega
naročila).
* Opomba: pri postopku brez omejitev ie bilo izdanih 7 pojasnil, 9 zahtevkov za revizijo je
bilo zavrženih, 2 postopka ustavljena; ter pri postopku predhodno ugotavljanje sposobnosti 2
ustavljena postopka (za vse navedene primere ni podatkov ali so bili zahtevki za revizijo
vloženi v postopku pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila oz. v postopku po
sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila).

TABELA ŠT. 3: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po vrsti postopka javnega
naročila (zahtevki za revizijo vloženi pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

7
V skupno število zahtevkov za revizijo (242) so všteti tudi zahtevki za revizijo, za katere ni podatkov o času
vložitve zahtevka za revizijo, število takih je 22 oz. 9,1% od vseh vloženih zahtevkov za revizijo - glej
*Opombe
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GRAFIKON ŠT. 3: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po vrsti postopka
javnega naročila (zahtevki za revizijo vloženi pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)

Število prejetih zahtevkov za revizijo po vrsti postopka JN
(zahtevki za revizijo vloženi pred odločitvijo o dodelitvi
JN)
Predhodno
ra ugotavljavnje
a sposobnosti
S
V)0
a
s
1e Brez omejitev

10
15
20
Število prejetih zahtevkov za revizijo

25

30

□ Število prejetih zahtevkov za revizijo

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
3.1.2

Prejeti zahtevki za revizijo za postopek pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega
naročila glede na predmet javnega naročila

Glede na predmet javnega naročila, je Državna revizijska komisija prejela zahtevke za
revizijo, vložene pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila, v najvišjem deležu
po postopku za predmet javnega naročila - blago (5,4% - glede na skupno število prejetih
zahtevkov za revizijo ter 46,4% - glede na število prejetih zahtevkov za revizijo, vloženi v
postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila); v malo nižjem deležu
po postopkih za predmet javnega naročila - storitve (4,9% - glede na skupno število prejetih
zahtevkov za revizijo ter 42,9% - glede na število prejetih zahtevkov za revizijo, vloženi v
postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila); in v zelo nizkem
deležu po postopkih za predmet javnega naročila - gradbena dela (1,2% - glede na skupno
število prejetih zahtevkov za revizijo ter 10,7% - glede na število prejetih zahtevkov za
revizijo, vloženi v postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila)
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TABELA ŠT. 4: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu javnega
naročila (zahtevki za revizijo vloženi pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)
Zap. St.

Predmet javnega naročila Število prejetih zahtevkov za revizijo

1

Blago

13

3

JHH
Gradbena dela
SKUPAJ

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
GRAFIKON ŠT. 4: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu javnega
naročila (zahtevki za revizijo vloženi pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)
m

m—m mam m m - m■ m i— —11— m m i—m—
Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu
Javnega naročila (zahtevki za revizijo vloženi pred odločitvijo o
dodelitvi JN)

■>*&#*&■,

VIR; Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

3.2 Prejeti zahtevki za revizijo za postopek po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi
javnega naročila*
Državna revizijska komisija je prejela 79,3%* (glede na skupno število prejetih zahtevkov za
revizijo9, upoštevaje tudi zahtevke za revizijo, vložene pred odločitvijo naročnika o dodelitvi
javnega naročila) zahtevkov za revizijo, vloženih v postopku oddaje javnega naročila po
sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila.

8

Vlagatelj mora pri vložitvi zahtevka za revizijo ravnati v skladu s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN : "Po
odločitvi naročnika o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu je
mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že
pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila."
V skupno število zahtevkov za revizijo (242) so všteti tudi zahtevki za revizijo, za katere ni podatkov o času
vložitve zahtevka za revizijo, število takih je 22 oz. 9,1% od vseh vloženih zahtevkov za revizijo - glej
*Opombe
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3.2.1

Prejeti zahtevki za revizijo za postopek po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi
javnega naročila glede na posamezne vrste postopkov oddaje javnega naročila

Glede na posamezne vrste postopkov, je Državna revizijska komisija prejela zahtevke za
revizijo, vložene po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila, v najvišjem
deležu po postopku za izbiro izvajalca brez omejitev (69% - glede na skupno število prejetih
zahtevkov za revižijo ter 87% - glede na število prejetih zahtevkov za revizijo, vloženih v
postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila); v nizkem deležu po
postopku za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (5% - glede na skupno
število prejetih zahtevkov za revizijo ter 6,2% - glede na število prejetih zahtevkov za
revizijo, vloženi v postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila); ter
v zelo nizkem deležu po postopku oddaje javnega naročila brez javnega razpisa (3,3% - glede
na skupno število prejetih zahtevkov za revizijo ter 4,2% - glede na število prejetih zahtevkov
za revizijo, vloženi v postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila);
in po postopku zbiranja ponudb (2,1% - glede na skupno število prejetih zahtevkov za revizijo
ter 2,6% - glede na število prejetih zahtevkov za revizijo, vloženi v postopku po sprejetju
odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila)

*Opomba: pri postopku brez omejitev je bilo izdanih 7 pojasnil, 9 zahtevkov za revizijo je
bilo zavrženih, 2 postopka ustavljena; pri postopku predhodno ugotavljanje sposobnosti 2
ustavljena postopka; pri postopku oddaje javnega naročila brez javnega razpisa je bil 1
zahtevek za revizijo zavržen ter pri postopku zbiranja ponudb 1 postopek 1 zahtevek za
revizijo zavržen (za vse navedene primere ni podatkov ali so bili zahtevki za revizijo vloženi
v postopku pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila oz. v postopku po
sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila).

TABELA ŠT. 5: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po vrsti postopka javnega
naročila (zahtevki za revizijo vloženi po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi JN)
Zap. St.
1

Vrsta postopka oddaje javnega
naročila
Brez omejitev

Število prejetih zahtevkov za revizijo
167

2
3

Brez javnega razpisa

8

4

Zbiranje
ponudb (54. čl.)
■

5

'■

■'

■. v■

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 5: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po vrsti postopka
javnega naročila (zahtevki za revizijo vloženi po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi JN)
Število prejetih zahtevkov za revizijo po vrsti postopka JN
(zahtevki za revizijo vloženi po odločitvi o dodelitvi JN)
Zbiranje ponudb (54 čl.)
-SO.

Brez javnega razpisa

a Predhodno ugotavljavnje
sposobnosti
Brez omejitev
20

40
60
80
100 120 140
Število prejetih zahtevkov za revizijo

160

180

I Število prejetih zahtevkov za revizijo
msmrnmms
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

3.2.2

Prejeti zahtevki za revizijo za postopek po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi
javnega naročila glede na predmet javnega naročila

Glede na predmet javnega naročila, je Državna revizijska komisija prejela zahtevke za
revizijo, vložene po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila, v najvišjem
deležu po postopkih za predmet javnega naročila - blago (31,4% - glede na skupno število
prejetih zahtevkov za revizijo ter 39,6% - glede na število prejetih zahtevkov za revizijo,
vloženi v postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila); v malo
nižjem deležu po postopkih za predmet javnega naročila - storitve (25,6% - glede na skupno
število prejetih zahtevkov za revizijo ter 32,3% - glede na število prejetih zahtevkov za
revizijo, vloženi v postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila); in
v najnižjem deležu po postopkih za predmet javnega naročila - gradbena dela (22,3% - glede
na skupno število prejetih zahtevkov za revizijo ter 28,1% - glede na število prejetih
zahtevkov za revizijo, vloženi v postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega
naročila)
Opomba: pri predmetu JN - blago je bilo izdano 1 pojasnilo, 4 zahtevki za revizijo so bili
zavrženi; pri predmetu JN - gradbena dela so bila izdana 3 pojasnila, 3 zahtevki za revizijo so
bili zavrženi ter 4 postopki ustavljeni; pri predmetu JN - storitve so bila izdana 4 pojasnila, 4
zahtevki za revizijo zavrženi (za vse navedene primere ni podatkov ali so bili zahtevki za
revizijo vloženi v postopku pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila oz. v
postopku po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila).
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TABELA ŠT. 6: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu javnega
naročila (zahtevki za revizijo vloženi po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi JN)
t .•

V

Zap. št
l
3

Predmet javnega naročila Število prejetih zahtevkov za revizijo
Blago
Storitve
Gradbena dela

76

SKUPAJ

192

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
GRAFIKON ŠT. 6: Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu javnega
naročila (zahtevki za revizijo vloženi po sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi JN)
Število prejetih zahtevkov za revizijo v letu 2000 po predmetu javnega
naročila (zahtevki za revizijo vloženi po odločitvi naročnika o dodelitvi
JN)
Gradbena dela
>S
■2, ■o
o s

Storitve
Blago
10
20
30
40
50
Število prejetih zahtevkov za revizijo

I Število prejetih zahtevkov za
revizijo
immommmmmmmmm

VIR. Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

3.3 Število zavrnjenih zahtevkov za revizijo

3.3.1

za postopek pred odločitvijo naročnika o dodelitvi iavneea naročila

9

3.3.1.1 glede na posamezne vrste postopkov:
- javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
- javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
- dvostopenjski javni razpis
- zbiranje ponudb
- oddaja javnega naročila brez javnega razpisa

9
0
0
0
0

3.3.1.2 glede na predmet javnega naročila:
- blago
- storitve
- gradbena dela

4
4
I
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3.3.2

za postopek po odločitvi naročnika o dodelitvi iavnesa naročila:

96

3.3.2.1 glede na posamezne vrste postopkov:
- javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
- javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
- dvostopenjski javni razpis
- zbiranje ponudb
- oddaja javnega naročila brez javnega razpisa

82
9
0
2
3

3.3.2.2 glede na predmet javnega naročila:
- blago
- storitve
- gradbena dela

35
31
30
L

3.4 Število zavrženih zahtevkov za revizijo
3.4.1

za postopek pred in po odločitvi naročnika o dodelitvi iavneea naročila:

3.4.1.1 glede na posamezne vrste postopkov:
- javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
- javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
- dvostopenjski javni razpis
- zbiranje ponudb
- oddaja javnega naročila brez javnega razpisa

11

9
0
0
1
1

3.4.1.2 glede na predmet javnega naročila:
- blago
4
- storitve
4
- gradbena dela
3
Opomba: Zgoraj navedeni podatki za zavržene zahtevke so podani skupno za zahtevke,
vložene pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila in po odločitvi naročnika o
dodelitvi javnega naročila, kajti za navedene primere ni podatkov ali so bili zahtevki za
revizijo vloženi pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila ali po sprejetju
odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila.

4. Število razveljavljenih postopkov oddaje javnih naročil

4.1 za postopek pred odločitvijo o dodelitvi iavneea naročila:
4.1.1

11. maj2001

glede na posamezne vrste postopkov:
- javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
- javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
- dvostopenjski javni razpis
- zbiranje ponudb
- oddaja javnega naročila brez javnega razpisa
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14*
4
0
0
0
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4.1.2

glede na predmet javnega naročila:
- blago
- storitve
- gradbena dela

9
7*
2*

*Opomba:
1 postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca brez omejitev izmed 14-ih, je bil
razveljavljen delno
- 2 postopka oddaje javnega naročila po predmetu oddaje javnega naročila - storitve izmed
7-ih, sta bila razveljavljena delno
1 postopek oddaje javnega naročila po predmetu oddaje javnega naročila - gradbena dela
izmed 2, je bil razveljavljen delno

4.2 za postopek po odločitvi naročnika o dodelitvi iavneea naročila:

4.2.1

glede na posamezne vrste postopkov:
- javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
- javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
- dvostopenjski javni razpis
- zbiranje ponudb
- oddaja javnega naročila brez javnega razpisa

65

56*
2
0
2
5

4.2.2

glede na predmet javnega naročila:
- blago
27
- storitve
23
- gradbena dela
15
*Opomba:
- \ 2 postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca brez omejitev izmed 56-ih, sta bila
razveljavljena delno
• i
i
5. Število potrjenih odločitev o dodelitvi javnega naročila

105

Število potrjenih odločitev o dodelitvi javnega naročila je enako številu zavrnjenih zahtevkov
za revizijo (glej točko 3.3).
s
'■-j
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6. Tabelarični in grafični prikaz vseh prejetih zahtevkov za revizijo v letu
2000 po rešitvah (vsebovani so tudi umiki zahtevkov za revizijo ter izdana
pojasnila)

TABELA ŠT. 7: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah

Zap. Številka

Rešitev zahtevka za revizijo

1

Zavrnjeni zahtevki za revizijo

5

Pojasnilo

Št. zahtevkov za reviz
105

7

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

GRAFIKON ŠT. 7: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah
Število zahtevkov za revizijo v letu 2000 po reSitvah

Število zahtevkov za revizijo
\mšt. zahtevkov za revizijo |

11. maj2001
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Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah
□ Zavrnjeni zahtevki za
revizijo
■ Razveljavljen
postopek v celoti
□ Razveljavljen sklep o
izbiri v celoti
12%

33%

P Zavrieni zahtevek za
revizijo
M Pojasnilo
□ Umik zahtevka za
revizijo
M Delno razveljavljen
postopek

43%

□ Delno razveljavljen
sklep o izbiri

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

7. Tabelarični in grafični prikaz rešitev prejetih zahtevkov za revizijo pred
odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila glede na vrsto postopka
javnega naročila in glede na predmet javnega naročila

TABELA ŠT. 8: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
postopku brez omejitev, pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)
M
' O
v
St. zahtevkov za revizijo
. ■ • * i* ■ 4
sij*' : .■ ■14
Razveljavljen postopek v celoti
Zavrnjeni zahtevki za revizijo m
^
m
Delno razveljavljen postopek
i

»I V V "'V
Zap. številka Rešitev zahtevka4 za revizijo
*' \"
i
3
>

V^ 'v.'V -

s -f"
24

SKUPAJ
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 8: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po postopku brez omejitev, pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)
Zahtevki za revizijo v letu 2000 po reSitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
postopku brez omejitev, pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)

Delno razveljavljen postopek

Zavrnjeni zahtevki za revizijo

Razveljavljen postopek v celoti
6
8
10
število zahtevkov za revizijo
| O št zahtevkov za revizijo
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 9: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)

Zap. številka jI Rešitev zahtevka za revizijo
1

Št. zahtevkov za revizijo

Razveljavljen postopek v celoti

4

SKUPAJ

4

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 9: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, pred odločitvijo o dodelitvi JN)

Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za
revizijo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
pred odločitvijo o dodelitvi JN)

10) o
■S B Razveljavljen postopek
v celoti
I ®
a
K?)<D
o:
0

0,5

i
1
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Število zahtevkov za revizijo

1
4

1
4,5

B Št. zahtevkov za revizijo

VIR Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 10: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
predmetu JN - storitve, pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)
i "T||pp9|$jNi
Zap. Številka ReSitev zahtevka za revizijo
1
2
3

Razveljavljen postopek v celoti
Zavrnjeni zahtevki za revizijo
Delno razveljavljen postopek

6
4
2

SKUPAJ

12

VIR Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 10: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po predmetu JN - storitve, pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)
"■'V",t- "tv.vnaur'
I ——
Št. zahtevkov za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za
revizijo po predmetu JN ■ storitve, pred odločitvijo o dodelitvi JN)
£
•a

Delno razveljavljen
postopek
Zavrnjeni zahtevki za
revizijo
Razveljavljen postopek v
celoti
2

3
4
5
Število zahtevkov za revizijo
I Št. zahtevkov za revizijo

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 11: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
predmetu JN - gradbena dela, pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)

Zap. Številka

Rešitev zahtevka za revizijo

Št. zahtevkov za revizijo

I

Zavrnjeni zahtevki za revizijo

l

3

Razveljavljen postopek v celoti
Delno razveljavljen postopek

i

■ ■ ■ 'V
SKUPAJ

-V

'

'

.
3

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 11: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po predmetu JN - gradbena dela, pred odločitvijo naročnika o dodelitvi JN)

Št. zahtevkov za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za
revizijo po predmetu JN - gradbena dela, pred odločitvijo o dodelitvi
JN)
Delno razveljavljen
postopek
Razveljavljen postopek v
celoti

i

Zavrnjeni zahtevki za
revizijo
0,4
0,6
0,8
Število zahtevkov za revizijo
Inšf. zahtevkov za revizijo

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

8. Tabelarični in grafični prikaz rešitev prejetih zahtevkov za revizijo po
sprejetju odločitve naročnika o dodelitvi javnega naročila glede na vrsto
postopka javnega naročila in glede na predmet javnega naročila,

TABELA ŠT. 12: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
postopku brez omejitev, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)

Zap. številka

ReSitev zahtevka za revizijo

Št. zahtevkov za revizijo

1

Zavrnjen zahtevek za revizijo

3
4
5

Razveljavljen postopek v celoti
Odpravljen sklep o izbiri
Delno razveljavljen postopek m.
Delno odpravljen sklep o izbiri

82
54
28
2

9H

1
167

SKUPAJ
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 12: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po postopku brez omejitev, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)

Zahtevki za revizijo v letu 2000 po reSitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
postopku brez omejitev, po odločitvi o dodelitvi JN)
Delno odpravljen sklep o izbiri
Delno razveljavljen postopek
Odpravljen sklep o izbiri
Razveljavljen postopek v celoti
Zavrnjen zahtevek za revizijo
30
40
50
60
Število zahtevkov za revizijo
I Št. zahtevkov za revizijo

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 13: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)
;

^
t**#?**?*-'■
Z»p. Številka Rešitev zahtevka za revizijo Št zahtevkov za revizijo
MiiiMiiilMMI SIIIPWiiBM
9
l
Zavrnjen zahtevek za revizijo
2
3

Razveljavljen postopek v celoti HB
Delno odpravljen sklep o izbiri

2

SKUPAJ

12

WKh

i

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 13: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)
f

^ rz,

.!zt.xr....zi

Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti
zahtevki za revizijo po postopku s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, po odločitvi naročnika o
dodelitvi JN)
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revizijo
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Število zahtevkov za revizijo
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□ Št. zahtevkov za revizijo
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i
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Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
I
TABELA ŠT. 14: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
postopku zbiranja ponudb, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)
IMEjllMlMiM
■
7an
ah
p. številka Rešitev zahtevka za revizijo Št. zahtevkov za revizijo
l
i

Zavrnjen zahtevek za revizijo
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Delno odpravljen sklep o izbiri

2

Razveljavljen postopek v celoti
'
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5

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 14: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po postopku zbiranja ponudb, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)
Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti
zahtevki za revizijo po postopku zbiranja ponudb, po
odločitvi o dodelitvi JN)
N

Delno odpravljen sklep
o izbiri

I
S .9, Razveljavljen postopek
v celoti
II
žs
Zavrnjen zahtevek za
•9
«
revizijo
o:
0,5

1
1,5
2
Število zahtevkov za revizijo

2,5

□ Št. zahtevkov za revizijo

VIR Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 15 : Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
postopku brez javnega razpisa, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)

Zap. Jtevilka Rešitev zahtevka za revizijo Št. zahtevkov za revizijo
'i. ■ •< ,
" - *' * Razveljavljen postopek v celoti
5
l
3

Zavrnjen zahtevek za revizijo
mp

SKUPAJ

SBI

8

mm

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 15 : Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po postopku brez javnega razpisa, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)
Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za
revizijo po postopku brez javnega razpisa, po odločitvi naročnika o
dodelitvi JN)
Zavrnjen zahtevek za
revizijo
t
£ 2,
it
£ s
■m41 Razveljavljen postopek
v celoti
o:
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2
3
4
Število zahtevkov za revizijo
□ Št. zahtevkov za revizijo

g
1
I
I
I

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 16 : Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
predmetu JN - storitve, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)
y
Zap. številka ReSitev zahtevka za revizijo St. zahtevkov za revizijo
!
■■■■■■
31
Zavrnjeni zahtevki za revizijo
1
Razveljavljen postopek v celoti
8
Odpravljen sklep o izbiri
3
ifiiiipf lllsaiiilllliSi ^SW8SBillMilil8
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SKUPAJ
VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 16: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po predmetu JN - storitve, po odločitvi naročnika o dodelitvi JN)
KMZV&KKs. *.S>,
<, K:
muz
Št. zahtevkov za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za
revizijo po predmetu JN - storitve, po odločitvi o dodelitvi JN)
•a,
.g Odpravljen sklep o izbiri
C
5
* Razveljavljen postopek v
Ž
celoti
S
Zavrnjeni zahtevki za
revizijo
i

'

.
10

15
20
25
35
Število zahtevkov za revizijo
D Št zahtevkov za revizijo

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 17: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
predmetu JN - gradbena dela, po odločitvi o dodelitvi JN)
mmm
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Zap. številka
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,
Rešitev zahtevka za revizijo
Št. zahtevkov za revizijo
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Zavrnjeni zahtevki za revizijo
Hpfe
1MIMIMN Razveljavljen postopek v celoti
3
Razveljavljen sklep o izbiri v celoti
4
Delno razveljavljen sklep o izbiri
'
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SKUPAJ

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 17 : Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po predmetu JN - gradbena dela, po odločitvi o dodelitvi JN)
št. zahtevkov za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za
revizijo po predmetu JN - gradbena dela, po odločitvi o dodelitvi JN)
Delno razveljavljen sklep o
izbiri
g Razveljavljen sklep o izbiri v
n
celoti
Razveljavljen postopek v
celoti
*g
**

Zavrnjeni zahtevki za
revizijo
10

15
20
25
število zahtevkov za revizijo
I Št. zahtevkov za revizijo \

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

TABELA ŠT. 18: Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo po
predmetu JN - blago, po sprejetju odločitve naročnika dodelitvi JN)

Zap. številka
1
3

.

Rešitev zahtevka za revizijo
Zavrnjeni zahtevki za revizijo
laz^ljavljen sklep« izbiri v celoti1
Delno razveljavljen sklep o izbiri

35

SKUPAJ
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1

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000
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GRAFIKON ŠT. 18 : Zahtevki za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za revizijo
po predmetu JN - blago, po sprejetju odločitve naročnika dodelitvi JN)
Št. zahtevkov za revizijo v letu 2000 po rešitvah (prejeti zahtevki za
revizijo po predmetu JN - gradbena dela, po odločitvi o dodelitvi JN)
Delno razveljavljen sklep o
Izbiri
Razveljavljen sklep o izbiri v
celoti
Razveljavljen postopek v
celoti
Zavrnjeni zahtevki za
revizijo
10

40
35
15
20
25
30
Slavilo zahtevkov za revizijo
■ Št zahtevkov za revizijo

VIR: Sklepi Državne revizijske komisije, 2000

11. maj2001

77

poročevalec, št. 38

9 Predlogi ukrepov Državne revizijske komisije na podlagi ugotovljenih
nepravilnosti v postopkih oddaje javnih naročil

Na podlagi predstavljenih podatkov Državna revizijska komisija ugotavlja, da so nujne
nekatere spremembe Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. Uvodoma pa opozarja
Vlado Republike Slovenije na potrebo po spremembi Zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS št. 39/00; v nadaljevanju ZJN-1) v celoti, saj je že v tem trenutku, brez večjih revizijskih
izkušenj s preverjanjem pravilnosti oddaje postopkov javnih naročil po ZJN-1, mogoče
ugotoviti nekatera področja uporabe zakona, ki bi potrebovala za pravilno, jasno in
nedvoumno uporabo natančnejšo razlago zakonskega besedila in nekatere drugačne rešitve.
ZJN-1 vsebuje nekatere neprimerne nomotehnične rešitve in določbe, ki so nekonsistentne ter
že v dosedanji praksi uporabe ZJN-1 naročnikom povzroče težave tudi ob upoštevanju
dejstva, da še niso sprejeti nekateri pomembni podzakonski predpisi. V tem poročilu Državna
revizijska komisija izpostavlja zlasti nedorečenost urejanja oddajanja koncesij in ureditve
pravnega varstva v postopkih oddaje koncesij, saj ZJN-1 z določbo o smiselni uporabi
nekaterih členov ZJN-1 ne daje dovolj podlag za celovito urejanje te problematike. V tej zvezi
je potrebno jasno določiti pristojnosti Državne revizijske komisije za odločanje v primeru
zahtevkov za revizijo in postopkovna pravila, ki se uporabljajo pri odločanju. Poleg tega je
potrebno opozoriti na določbo 2. odstavka 54. člena ZJN-1, ki zahteva od ponudnikov, da v
primeru vrednosti ponudbe nad 1.000.000.000 SIT predložijo kopijo ponudbe na Državno
revizijsko komisijo. Omenjena določba je za realizacijo učinkovitega pravnega varstva v
postopkih oddaje javnih naročil sicer dobrodošla, vendar zaradi nedoločnosti ravnanja
naročnika, ponudnikov in Državne revizijske komisije v praksi povzroča nekatere težave, ki
jih je mogoče v veliki meri odpraviti s primernimi rešitvami v okviru podzakonskih predpisov
k ZJN-1.
Kot smo že navedli, pa je potrebno spremeniti tudi ZRPJN. V prvi vrsti je potrebna
terminološka in postopkovna uskladitev z ZJN-1.
V tej zvezi posebej opozarjamo na nedoslednost zakonodajalca pri sprejemanju četrtega
odstavka 12. 0 in drugega odstavka 22. člena" ZRPJN. Iz navedenih členov je jasno
razvidno, da je rok, v katerem naročnik lahko zahteva dopolnitev zahtevka različno določen.
Pa ne samo to, zakon določa tudi različne pravne posledice za primere, ko vlagatelj ne sledi
naročnikovi zahtevi. Na podlagi četrtega odstavka 12. člena naročnik v takšnem primeru
vlogo zavrže, na podlagi drugega odstavka 22. člena pa zakon uveljavlja presumpcijo umika.
13., 14. in 15. člen ZRPJN pa uvaja, zaradi zavarovanja naročnikovih in ponudnikovih
interesov in zaradi zagotovitve nepristranosti pri odločanju o zahtevku za revizijo t. im.
revizijskega izvedenca. Tretji odstavek 14. člena ZRPJN določa, da mora Ministrstvo za
finance, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izdati predpis, ki določa pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati revizijski izvedenci ter njihove pravice in obveznosti. Ker pristojno
ministrstvo citiranega podzakonskega predpisa ni izdalo, v zakonskem roku enega leta od
10

Četrti odstavek 12. člena določa: "Če naročnik oceni, da vloženi zahtevek ne vsebuje obveznih podatkov ali da
iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev
zahtevka za revizijo ne sme biti daljši od treh dni, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v
danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik predlog zavrže."
11
Drugi odstavek 22. člena določa: "Če taksa ni vplačana istočasno z vloženim zahtevkom za revizijo, pozove
naročnik vlagatelja zahtevka za rvizijo, da najkasneje v petih dneh od prejema poziva vplača takso. Če tega
vlagatelj ne stori, se šteje, daje umaknil zahtevek za revizijo."

poročevalec, št. 38

78

11. maj 2001

uveljavitve citiranega zakona ni bilo mogoče pripraviti seznam revizijskih izvedencev, ki jih
sicer imenuje Državna revizijska komisija v sodelovanju z Ministrstvom, pristojnim za
finance in Gospodarsko zbornico Slovenije. Glede na številna vprašanja tako naročnikov, kot
vlagateljev, kdaj bodo le ti imenovani, predlagamo Vladi Republike Slovenije, naj ponovno
oceni ustreznost obstoječe ureditve in na podlagi analiz predlaga Državnemu zboru RS
ustrezne spremembe. Pri tem pa je potrebno posebej opozoriti na načelo hitrosti, in na
bojazen, da bi uvedba revizijskih izvedencev roke, potrebne za sprejem odločitve pri
naročniku podaljšala, poleg tega pa bi bil celoten postopek dražji. Po našem mnenju je
potrebno v zakonu jasno določiti, čigav strošek predstavljajo revizijski izvedenci. Če je to
strošek proračuna, kar bi bilo glede na ureditev najbolj logično, potem je to potrebno
zakonsko urediti in tega vprašanja ni mogoče prepustiti podzakonskemu predpisu.
Pri svojem delu pa Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelji zahtevkov za
revizijo velikokrat spregledajo določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa, da po
odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu
je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil
zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila (npr. merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika). Po našem mnenju citirano določilo vsekakor pomeni realizacijo
načela hitrosti postopka. Zato na seminarjih in v strokovnih člankih na to določilo nenehoma
opozarjamo in v zadnjem času opažamo, da se tudi vlagatelji zavedajo dejstva, daje potrebno
zahtevek za revizijo vložiti takoj, ko ugotovijo domnevne nepravilnosti v postopku in ne
čakati na izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Državna revizijska komisija predlaga Vladi Republike Slovenije, da prouči ustreznost zadnjih
dveh stavkov 16. člena ZRPJN, saj ugotavljamo, da nista v smiselni povezavi z ostalimi
določbami zakona.
Nenazadnje, pa je po našem mnenju potrebno spremeniti ali dopolniti določbo 22. člena
ZRPJN, saj ni jasno, kaj vse predstavlja stroške revizijskega postopka. Dejstvo je, da Državna
revizijska komisija na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN12 subsidiarno uporablja
postopkovne določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS št. 26/99; v nadaljnjem
besedilu: ZPP), kljub temu pa ni jasno določeno, čigav strošek so izvedenci (pa ne t.i.
revizijski izvedenci), ampak izvedenci, ki so nujno potrebni za delo Državne revizijske
komisije, saj imajo le ti določena znanja, ki so potrebna za pravilno in zakonito odločitev.
Državna revizijska komisija nadalje meni, da je potrebno prvi odstavek 23. člena ZRPJN
l3
spremeniti tako, da se dodata novi dve alinei, na podlagi katerih bo jasno, da lahko Državna
revizijska komisija na podlagi ugotovljenih procesnih predpostavk zahtevek za revizijo
zavrže, ali pa postopek ustavi. Jasno je, da se zahtevek za revizijo zavrže takrat, kadar ne
obstajajo procesne predpostavke, ki so potrebne za meritorno odločanje. V drugi polovici
lanskega leta pa smo tudi ugotovili, da so nekateri vlagatelji svoj zahtevek umaknili. Ker ni
bilo podlage za nadaljevanje postopka, je bilo potrebno le tega ustaviti. Takšno odločitev smo

12

Peti odstavek 3. člena ZRPJN določa: "Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po določbah tega
zakona, postopkovne določbe zakona o pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če zakon ne določa
drugače."
13
Prvi odstavek 23. člena ZRPJN določa: "Če je zahtevek za revizijo vložen pravočasno in gaje lahko vložila
oseba iz 9. člena tega zakona, Državna revizijska komisija lahko s sklepom:
zavrne zahtevek za revizijo kot neutemeljen,
delno ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila."
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sicer lahko sprejeli na podlagi procesnih določb ZPP, kljub temu pa bi bilo smiselno, da ob
morebitni spremembi citirane zakonodaje upoštevate tudi obstoječo ugotovitve.
Ob tem, pa bi radi opozorili še na nekatere rešitve v drugih zakonskih in podzakonskih
predpisih:
1. ZIPRS2000 v 10. členu določa, da je javni razpis potreben, če vrednost predmeta javnega
naročila presega 5.000.000 tolarjev, ko gre za nabavo blaga in naročanje storitev. V
primeru gradbenihdel, pa je javni razpis potreben, če vrednost javnega naročila presega
10.000.000 tolarjev. Po mnenju Državne revizijske komisije bi bilo smiselno dvigniti
vrednostni prag, od katerega dalje je potreben javni razpis za posamezno vrsto blaga,
storitev ali gradbenih del. S tem bi olajšali položaj lokalnih skupnosti, šol in vrtcev v tem
smislu, da bi na lažji in hitrejši način pridejo do storitve, blaga ali izvedli določeno
gradbeno delo, kljub temu pa bi bilo ponudnikom v nezmanjšanem obsegu zagotovljeno
pravno varstvo, nenazadnje tudi pred Državno revizijsko komisijo. Pri tem Državna
revizijska komisija opozarja tudi na ne dovolj jasno zapisano določilo o višini takse.
Menimo, da bi bilo potrebno takso določiti v nominalnem znesku in je ne vezati na
vrednostni prag, od katerega dalje je po zakonu potrebno izvesti javni razpis, saj bi v
primeru zvišanja vrednostnih pragov višja taksa nedvomno odvrnila potencialne vlagatelje
zahtevkov za revizijo.
Kadar torej javno naročilo ne presega vrednostnega praga, od katerega dalje je potreben
javni razpis, gre za t. im. naročilo male vrednosti (125. člen ZJN-1). Citirani člen v prvem
odstavku namreč določa, da mora naročnik za oddajo naročila male vrednosti s svojim
notranjim predpisom urediti postopek oddaje, upoštevajoč določbe tega zakona.
2. Pri reševanju revizijskih zahtevkov pa smo ugotovili tudi, da je nejasno določilo 4. člena
Navodil o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/2000). V praksi
namreč ni jasno, ali lahko naročnik od ponudnikov zahteva finančno zavarovanje (npr.
bančno garancijo) v primerih, ko vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, za katere
je po zakonu potrebno izvesti javno naročilo. Zato predlagamo Vladi Republike Slovenije,
da s spremembo citiranega določila jasno določi obveznosti naročnikov in ponudnikov, ob
upoštevanju potreb in pravic naročnikov, da ustrezno zavarujejo svoje poslovne interese.
V tej zvezi pa se postavlja tudi vprašanje izdaje bančnih garancij na podlagi ocenjene
vrednosti javnega naročila, glede na dejstvo, da po ZJN-1 naročnik ni več dolžan
objavljati ocenjene vrednosti.
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3. Državna revizijska komisija pa še nadaljuje, daje nejasen 6. člen Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS št. 71, 78/99)14. Problem
predložitve revizijskega poročila v skladu s 6. členom citirane odredbe je opazen zlasti pri
tujih ponudnikih, ki konkurirajo na naših javnih razpisih.15 Predvsem se postavlja
vprašanje, ali lahko tuji ponudniki predložijo mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
izkazovalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa.
Po mnenju Slovenskega inštituta za revizijo, z dne 09.01.2001, Odredba o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, ki jo je izdalo Ministrstvo za finance zahteva, da vsi
ponudniki, ki kandidirajo na javnih razpisih, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena odredbe
predložijo mnenje pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, daje poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila. Glede na to Inštitut za revizijo meni, da morajo tudi tuji
ponudniki izpolniti določbe 6. člena odredbe oziroma razpisne pogoje. Obenem še poudarjajo,
da niso pristojni soditi o tehnični izvedljivosti citirane odredbe glede na veljavno računsko
zakonodajo v Italiji.
Glede na vse navedeno, Državna revizijska komisija meni, da bi bilo smiselno ZRPJN
dopolniti s tako imenovanimi porevizijskimi pristojnostmi Državne revizijske komisije.
Dejstvo je, da Državna revizijska komisija nima nobenih podatkov o tem, kako ravna
naročnik po prejemu našega sklepa. V nekaterih primerih neformalno ugotavljamo, da so
naročniki razveljavili celoten postopek oddaje javnega naročila, ne glede na to, daje Državna
revizijska komisija razveljavila samo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. S takšnimi
porevizijskimi pristojnostmi bi Državna revizijska komisija vlagatelju zahtevka za revizijo
lahko zagotovila dovolj učinkovito pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil.
Predvsem pa opozarjamo na dejstvo, da nihče v državi nima ustreznih podatkov o tem,
kolikšna je bila dejanska pogodbena cena oddanega javnega naročila po njegovi realizaciji v
primerjavi s ponudbeno ceno, ter ali so se naknadno sprejemali aneksi k sklenjeni pogodbi in
v kakšni višini. Šele na podlagi teh podatkov bi lahko ugotavljali, ali so se cene blaga, storitev
in gradbenih del zaradi uvedbe postopkov oddaje javnih naročil znižale in če so se, za koliko.

14
6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov določa: "Če znaša vrednost javnega naročila
več kot 50 mio SIT, morajo naročniki v javnih naročilih v roku 30 dni po objavi te odredbe vnesti v razpisne
pogoje dodatne določbe, na podlagi katerih bodo kot nesposobne izvajalce izločili vse izvajalce, ki ne bodo
izkazali pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s
predložitvijo mnenja pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila."
15
Drugi odstavek 4. člena citiranega zakona določa: "Naročnik ne zahteva:
- bančne garancije za resnost ponudbe, če se naročilo oddaja po sklopih in je vrednost posameznega sklopa ali
sklopov nižja od zneska, ki je določen v 10. členu Zakona o izvrševanju proračuna republike Slovenije, ponudnik
pa predloži ponudbo le za en sklop ali več sklopov, katerih vrednost je nižja od zneska, ki je določen za
posamezno proračunsko obdobje v predpisu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije."
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Glede na navedeno ugotavljamo, da smo si pri dosedanjem delu pridobili veliko praktičnih
izkušenj, na podlagi katerih bi lahko uspešno sodelovali pri spreminjanju predpisov s
področja javnih naročil.

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