




    

   
   

    


   
   

   
     






    
 

 
   

   

   












Porevizijsko poročilo
Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance 
stanja proračuna Republike Slovenije 
na dan 31. 12. 2015



POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih 
poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj 
državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje. 
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1. UVOD 
V revizijskem poročilu o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015,  
št. 320-13/2015/62 z dne 30. 9. 2016 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko 
sodišče) zavrnilo izrek mnenja.  
 
Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od Ministrstva za 
finance zahtevalo predložitev odzivnega poročila. 
 
Ministrstvo za finance je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložilo odzivno poročilo1. V 
odzivnem poročilu, ki ga je z elektronskim podpisom potrdila odgovorna oseba mag. Mateja Vraničar 
Erman, ministrica za finance, so predstavljeni popravljalni ukrepi. 
 
V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost 
izkazanih popravljalnih ukrepov.  
 
V tem poročilu: 

• predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,  
• povzemamo popravljalne ukrepe in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov. 

 

                                                      

1  Št. 060-5/2016/53 z dne 22. 12. 2016. 
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2. NEPRAVILNOSTI IN POPRAVLJALNI 

UKREPI 
2.1 Dolgoročne terjatve iz poslovanja – Sporazum o vprašanjih 

nasledstva 

2.1.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.1.4.b revizijskega poročila je navedeno, da je z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za 
nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo2 (v nadaljevanju: ZSNVPN) med 
drugim določeno, da se Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad (v nadaljevanju: sklad za 
nasledstvo) ustanovi z namenom izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva3 in s tem v zvezi za 
uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic 
in obveznosti nekdanje Socialistične federativne Republike Jugoslavije (v nadaljevanju: SFRJ) ter 
opravljanje drugih nalog, povezanih z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ. 
 
V poslovnih knjigah Republike Slovenije niso izkazani poslovni dogodki, ki nastajajo na podlagi 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva4, temveč so izkazane le dolgoročne terjatve iz poslovanja do sklada za 
nasledstvo5 na skupini kto6 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja ter dolgoročno odloženi prihodki7, ki 
so izkazani na skupini kto 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Na dan 31. 12. 2015 so 
dolgoročne terjatve iz poslovanja do sklada za nasledstvo ter dolgoročno odloženi prihodki izkazani v 
glavni knjigi proračuna RS v znesku 102.939.504 evre in v glavni knjigi Ministrstva za finance v znesku 
8.843.911 evrov. Navedena zneska predstavljata zneska, ki ju sklad za nasledstvo izkazuje na dan 
31. 12. 2015 kot dolgoročno obveznost do Republike Slovenije in Ministrstva za finance.  
 
Način izkazovanja poslovnih dogodkov, povezanih s Sporazumom o vprašanjih nasledstva, v poslovnih 
knjigah Republike Slovenije ne zagotavlja popolnega evidentiranja vseh poslovnih dogodkov. Skladno z 
določbo 3. člena ZSNVPN pravice in obveznosti na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva pripadajo 
državi, zato bi se morali poslovni dogodki, ki nastajajo pri uveljavljanju pravic in poravnavanju obveznosti 

                                                      

2  Uradni list RS, št. 29/06, 59/10. 
3  V letu 2002 je bil ratificiran z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva, Uradni list RS, 

št. 71/02. 
4  Na primer: prejem denarnih sredstev, ki skladno s Sporazumom o vprašanjih nasledstva pripadajo Republiki 

Sloveniji, zmanjšanje terjatev zaradi prejema denarnih sredstev, prihodki in podobno. 
5  Na podskupini konta 085 – Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja.  
6  Konto (v nadaljevanju: kto). 
7  Na podskupini kto 920 – Dolgoročno odloženi prihodki.  
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Republike Slovenije, izkazovati v poslovnih knjigah Republike Slovenije kot spremembe sredstev in 
obveznosti do virov sredstev ter kot prejemki in izdatki. Poslovni dogodki v zvezi s Sporazumom o 
vprašanjih nasledstva se v poslovnih knjigah Republike Slovenije ne izkazujejo na ta način, zato v zbirni 
bilanci stanja niso pravilno izkazane posamezne vrste sredstev in obveznosti do virov sredstev, kot je na 
primer opisano v naslednjem odstavku. V reviziji zbirne bilance stanja nismo mogli ugotoviti pravilnih 
zneskov terjatev in obveznosti, nastalih na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ker Ministrstvo za 
finance ne razpolaga z revidiranimi podatki za ugotovitev pravilnih zneskov vseh poslovnih dogodkov, ki 
se nanašajo na Republiko Slovenijo, izkazanimi pri skladu za nasledstvo. Zato ne moremo potrditi 
vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v skupnem znesku 105.159.557 evrov.  
 
Pri preveritvi terjatve iz poslovanja v znesku 6.623.858 evrov, izkazane v glavni knjigi Ministrstva za 
finance kot dolgoročna terjatev do sklada za nasledstvo8, smo ugotovili, da se navedena terjatev nanaša na 
terjatev Republike Slovenije do javnega podjetja Jugoimport – SDPR, Beograd, Republika Srbija 
(v nadaljevanju: podjetje Jugoimport) kot pravnega naslednika Zvezne direkcije za promet izdelkov 
posebnega namena9, s katerim je Republika Slovenija v letu 2008 sklenila Dogovor o ureditvi medsebojnih 
odnosov (v nadaljevanju: dogovor), iz katerega je razvidno, da Republiki Sloveniji pripada 
7.852.394 ameriških dolarjev (v nadaljevanju: dolarji) in da se podjetje Jugoimport obvezuje, da bo dolg 
v znesku 7.211.394 dolarjev10 plačalo v roku sedmih dni po pravnomočnosti dogovora. Navedena terjatev 
se izterjuje v sodnem postopku v znesku 7.211.394 dolarjev. 
 
Izkazovanje navedene terjatve kot dolgoročne terjatve Republike Slovenije do sklada za nasledstvo je 
napačno. Republika Slovenija, ki jo zastopa sklad za nasledstvo, na podlagi sklenjenega dogovora terja od 
podjetja Jugoimport sredstva, katerih plačilo je zapadlo v roku sedmih dni po pravnomočnosti dogovora, 
zato bi v poslovnih knjigah Republike Slovenije morala biti na dan 31. 12. 2015 evidentirana kratkoročna 
terjatev Republike Slovenije do podjetja Jugoimport v znesku 6.623.858 evrov in ne dolgoročna terjatev 
Republike Slovenije do sklada za nasledstvo v tem znesku.  
 
Zaradi izkazovanja terjatev Republike Slovenije do podjetja Jugoimport na napačni skupini kontov 
oziroma v neskladju z 11. členom, 20. členom, 30. členom in 66. členom Pravilnika o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava11 je v zbirni bilanci stanja na 
skupini kto 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja ter skupini kto 92 – Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve izkazano stanje za 6.623.858 evrov previsoko, na skupini kto 17 – Druge kratkoročne terjatve 
in skupini kto 28 – Neplačani prihodki pa za enak znesek prenizko. 

                                                      

8  Navedeni znesek je izkazan v glavni knjigi Ministrstva za finance na podkontu 085100.  
9  V izvirniku: Savezna direkcija za promet proizvoda sa posebnom namenom.  
10  V dogovoru z dne 24. 4. 2008 je navedeno, da je Republika Slovenija odkupila terjatve, ki so jih imele družbe do 

Iraka, s posredovanjem podjetja Jugoimport v zneskih, ki so opredeljeni v Prilogi 1 k dogovoru. V tej prilogi je 

navedeno, da je Republika Slovenija odkupila terjatve v znesku 30.000.000 dolarjev. Na navedeni znesek so 
obračunane obresti v znesku 48.300.000 dolarjev. Dogovorjeno je bilo, da se na podlagi sporazuma, sklenjenega 

med Irakom in podjetjem Jugoimport 10. 1. 2008, skupna terjatev v znesku 78.300.000 dolarjev plača v višini 

10,25 odstotka, kar je 8.025.750 dolarjev. Podjetje Jugoimport se je obvezalo, da bo v roku sedmih dni po 
pravnomočnosti dogovora poravnalo znesek 8.025.750 dolarjev, zmanjšan za začasno zadržana sredstva v znesku 

641.000 dolarjev, ter da bo odštelo provizijo, ki pripada podjetju Jugoimport v višini 2,16 odstotka in je navedena 

v tej prilogi (173.356,20 dolarja).  
11  Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15. 
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Ministrstvo za finance je moralo v odzivnem poročilu izkazati, da je pripravilo načrt aktivnosti za 
zagotovitev pravilnega izkazovanja poslovnih dogodkov oziroma na njih temelječih sprememb sredstev in 
obveznosti do virov sredstev v zvezi s Sporazumom o vprašanjih nasledstva, ki jih sklad za nasledstvo 
izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije. 

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Ministrstvo za finance je v odzivnem poročilu navedlo, da sta Ministrstvo za finance in sklad za nasledstvo 
sklenila dogovor, ki je podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov v knjigah sklada za nasledstvo in 
proračuna že v letu 2016. Dogovor je bil sklenjen zaradi zahteve za predložitev odzivnega poročila iz 
revizijskega poročila12. 
 
Sklad za nasledstvo je v skladu s 3. členom ZSNVPN ustanovljen z namenom izvajanja Sporazuma o 
vprašanjih nasledstva in s tem v zvezi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike 
Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ ter za opravljanje drugih 
nalog, povezanih z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ. V skladu z 11. členom ZSNVPN ima sklad za 
nasledstvo namensko premoženje. Dogovor opredeljuje evidentiranje poslovnih dogodkov v knjigah 
države in sklada za nasledstvo na način, da sta upoštevana oba člena ZSNVPN. Terjatve do dolžnikov in 
obveznosti do upnikov v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki so sedaj vključene v 
knjige sklada za nasledstvo, se na podlagi dogovora prenesejo med terjatve in obveznosti države, sklad za 
nasledstvo pa jih evidentira izvenbilančno, prav tako vse spremembe na podlagi prejetih sredstev in plačil 
obveznosti. Vsi prilivi v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva se evidentirajo med 
prihodki proračuna Republike Slovenije in se na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije prenesejo v 
namensko premoženje sklada za nasledstvo (skladno z 11. členom ZSNVPN). V bilanci prihodkov in 
odhodkov oziroma na računu financiranja (glede na namen plačila obveznosti) se evidentirajo tudi vsa 
plačila obveznosti v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva. V primeru plačil iz 
namenskega premoženja sklada za nasledstvo se na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije prenos 
sredstev sklada za nasledstvo evidentira na računu finančnih terjatev in naložb proračuna Republike 
Slovenije, na skladu za nasledstvo pa se zmanjša namensko premoženje. Dogovor vsebuje tudi prilogo, ki 
podrobneje pojasnjuje poslovne dogodke, način evidentiranja in dokumentacijo, ki je podlaga za 
evidentiranje. 
 
Ministrstvo za finance je v odzivnem poročilu tudi navedlo, da je na podlagi dogovora na dan podpisa 
18. 10. 2016 preknjižilo terjatve iz nasledstva iz knjige sklada za nasledstvo in knjige Ministrstva za finance 
(proračunski uporabnik 1611) v knjigo proračuna Republike Slovenije (proračunski uporabnik 1099) in s 
tem zagotovilo tudi pravilno evidentiranje terjatev Republike Slovenije do podjetja Jugoimport v znesku 
7.211.394 dolarjev. Navedena dolgoročna terjatev na podskupini kto 085 je bila v poslovni knjigi sklada za 
nasledstvo razknjižena in evidentirana v knjigo Republike Slovenije med druge kratkoročne terjatve v 
okviru podskupine kto 175. Ministrstvo za finance je v odzivnem poročilu predložilo tudi izpise 
povzetkov konto kartic, s katerimi dokazuje že izvedene preknjižbe.  

                                                      

12  Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015, št. 320-12/2015/144 z dne 20. 7. 2016. 
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2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Na podlagi dokumentacije smo preverili evidentiranje terjatev Republike Slovenije do podjetja Jugoimport 
in ugotovili, da je terjatev pravilno evidentirana kot kratkoročna terjatev države do podjetja Jugoimport in 
ne več kot dolgoročna terjatev države do sklada za nasledstvo. Preveritev vseh ostalih že izvedenih knjižb 
samo na podlagi predložene dokumentacije ni bila mogoča.  
 
Ker je v dogovoru med Ministrstvom za finance in skladom za nasledstvo ustrezno opredeljeno 
evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem Sporazuma o nasledstvu, izkazani popravljalni 
ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 
 

2.2 Dolgoročne terjatve iz poslovanja – poslovanje SID banke 

2.2.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.1.4.c revizijskega poročila je navedeno, da na podlagi 2. člena in 9. člena Zakona o zavarovanju 
in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov13 (v nadaljevanju: ZZFMGP) SID banka, d. d., 
Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) izvaja zavarovalne posle ter program izravnave obresti v imenu in za 
račun Republike Slovenije, zato poslovni dogodki, ki pri tem nastajajo, predstavljajo spremembo sredstev 
in obveznosti do virov sredstev ter prejemke in izdatke Republike Slovenije. V poslovnih knjigah države bi 
se zaradi zagotavljanja popolnosti izkazovanja poslovnih dogodkov morale izkazovati posamezne vrste 
sredstev in obveznosti do virov sredstev ter njihove spremembe, ki nastajajo v povezavi z izvajanjem 
zavarovalnih poslov ter izvajanjem programa izravnave obresti na podlagi ZZFMGP.  
 
V zbirni bilanci stanja so na skupini kto 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja izkazane terjatve države do 
SID banke v znesku 126.173.259 evrov, v prav takem znesku pa je izkazano stanje na skupini  
kto 92 – Dolgoročno odloženi prihodki. V revidiranem letnem poročilu SID banke in skupine SID banka 
za leto 201514 so navedeni podatki o poslovanju SID banke v imenu in za račun države. Ob upoštevanju 
teh podatkov smo ocenili, da bi se v zbirni bilanci stanja morala na ustreznih skupinah kto izkazovati 
posamezna sredstva, povezana z izvajanjem zavarovalnih poslov ter z izvajanjem programa izravnave 
obresti na podlagi ZZFMGP, v skupnem znesku 148.916 tisoč evrov, kot je to razvidno iz revidiranega 
letnega poročila SID banke (denarna sredstva strank na transakcijskih računih v znesku 2.936 tisoč evrov, 
terjatve iz finančnih instrumentov v znesku 140.897 tisoč evrov, od tega krediti v znesku 
24.347 tisoč evrov, finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, v znesku 100.443 tisoč evrov in drugo v 
znesku 16.107 tisoč evrov ter naložbe v kapital družb v znesku 5.083 tisoč evrov), pri čemer bi se morale 
upoštevati še morebitne prilagoditve zneskov zaradi razlik v računovodskih usmeritvah SID banke in 
Ministrstva za finance. Poslovanje v imenu in za račun Republike Slovenije ni vključeno v računovodske 
izkaze SID banke15, kar pomeni, da SID banka v svojih računovodskih izkazih ne izkazuje dolgoročnih 
obveznosti do države.  
 

                                                      

13  Uradni list RS, št. 2/04, 82/15. 
14  3. točka poglavja Ostala razkritja – Poslovanje v imenu in za račun Republike Slovenije. Letno poročilo je dostopno 

na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 
15  SID banka je v letnem poročilu navedla, da se poslovanje v imenu in za račun Republike Slovenije evidentira na 

posebnih postavkah, ki jih je Banka Slovenije določila za vodenje teh poslov. 
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Ker Ministrstvo za finance ne razpolaga s podatki, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti pravilne 
(na podlagi ustreznih računovodskih usmeritev) zneske vseh poslovnih dogodkov in na njih temelječih 
sprememb sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, izkazani pa so 
v izvenbilančni evidenci SID banke, ni mogoče potrditi vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v 
skupnem znesku 126.173.259 evrov.  
 
V revizijskem poročilu Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 201016 smo zahtevali, da 
Ministrstvo za finance izdela načrt aktivnosti, s katerimi bo zagotovilo, da bodo poslovni dogodki, ki jih 
SID banka izvaja na podlagi ZZFMGP, izkazani v poslovnih knjigah proračuna RS, in da bo 
vzpostavljeno pravilno stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev iz teh poslov na dan 1. 1. 2012. 
Podobne zahteve so bile tudi v revizijskih poročilih o predlogu zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leti 2012 in 2013. Popravljalne ukrepe Ministrstva za finance smo ocenili kot nezadovoljive17. 
 
Ministrstvo za finance je moralo v odzivnem poročilu izkazati, da je pripravilo načrt aktivnosti za 
zagotovitev pravilnega izkazovanja poslovnih dogodkov oziroma na njih temelječih sprememb sredstev in 
obveznosti do virov sredstev v zvezi s poslovanjem SID banke v imenu in za račun Republike Slovenije. 

2.2.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Ministrstvo za finance je v odzivnem poročilu navedlo, da je v poslovnih knjigah Ministrstva za finance 
(proračunski uporabnik 1611) na podkontu 085000 evidentirana dolgoročna terjatev iz poslovanja do 
SID banke iz naslova varnostnih rezerv, ki jo bo v okviru popravljalnih ukrepov Ministrstvo za finance 
popravilo na dan 31. 12. 2016, kot je opisano v nadaljevanju. 
 
Dolgoročna terjatev iz poslovanja na podkontu 085000 do SID banke se bo zaprla, hkrati pa se bodo 
zaprli tudi dolgoročno odloženi prihodki (skupina kto 92). Odprle se bodo dolgoročne terjatve na 
različnih kto, ki ponazarjajo vsebino poslovnih dogodkov, ki jih SID banka izvaja v imenu in za račun 
Republike Slovenije. 
 
V okviru podkonta 070 – Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi se bo odprl 
nov podkonto, ki bo kto glavne knjige in ne saldakontni kto (kto s partnerjem). Na kto bo izkazan 
sintetičen podatek (skupen znesek posojil), analitični podatki po posameznih partnerjih pa bodo 
zagotovljeni pri SID banki v njenih analitičnih evidencah. 
 
Po navedbah Ministrstva za finance so bili glede na vsebino poslovnih dogodkov odprti podkonti glavne 
knjige v naslednjih podskupinah kto: 072 – Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih 
papirjev, 073 – Dolgoročno dana posojila z odkupom tujih vrednostnih papirjev, 074 – Dolgoročno dani 
depoziti, 075 – Druga dolgoročno dana posojila, 114 – Denarna sredstva na posebnih računih za posebne 
namene, 152 – Kratkoročno dani depoziti, 160 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti in 175 – Ostale 
kratkoročne terjatve. 
 

                                                      

16  Št. 320-18/2010/259 z dne 27. 9. 2011. 
17  Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013, 

št. 320-7/2013/285 z dne 29. 12. 2014. 
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Ministrstvo za finance je v odzivnem poročilu tudi navedlo, da bo preknjižbe terjatev iz varnostnih rezerv 
do SID banke v poslovnih knjigah preknjižilo na ustrezne podkonte glavne knjige po stanju na dan 
31. 12. 2016. Dokazilo o izvedenem popravljalnem ukrepu bo Ministrstvo za finance računskemu sodišču 
posredovalo najkasneje do 31. 1. 2017. 

2.2.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Ministrstvo za finance je v odzivnem poročilu navedlo ustrezen načrtovan ukrep za evidentiranje poslov, 
ki jih SID banka izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije, in roke za izvedbo tega popravljalnega 
ukrepa. Izkazani popravljalni ukrep zato ocenjujemo kot zadovoljiv. 
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3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH 

UKREPIH 
Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o zbirni bilanci stanja 
proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 izdelalo Ministrstvo za finance. Ocenili smo, da je 
odzivno poročilo, ki ga je z elektronskim podpisom potrdila mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za 
finance, verodostojno. 
 
Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in 
dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo 
oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. 
 
S popravljalnimi ukrepi, ki jih je Ministrstvo za finance izkazalo glede pravilnega izkazovanja poslovnih 
dogodkov oziroma na njih temelječih sprememb sredstev in obveznosti do virov sredstev v zvezi s 
Sporazumom o vprašanjih nasledstva in v zvezi s poslovanjem SID banke, d. d., Ljubljana v imenu in za 
račun Republike Slovenije, so bili začeti postopki, ki so ali bodo zagotovili, da bodo odpravljene 
nepravilnosti, ugotovljene v revizijskem poročilu. 
 
Ocenjujemo, da so izkazani popravljalni ukrepi, ki jih je sprejelo Ministrstvo za finance, zadovoljivi. 
 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Ministrstvu za finance, priporočeno; 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
3. arhivu. 
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