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Predlog zakona o JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETE 

KREDITE ZA DOKONČANJE GRADNJE SLOVENSKEGA DELA HE 

GOLICA - EPA 250 

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 10. junija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA NAJETE KREDITE ZA DOKONČANJE GRADNJE 
SLOVENSKEGA DELA HE GOLICA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona obravnava in 
sprejme po hitrem postopku zaradi pravočasne zagotovi- 

tve pogojev za najem kreditov za dokončanje slovenskega 
dela HE Golica in s tem preprečitve gospodarske škode. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 

- Boris SOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospo- 
darske dejavnosti. 

PREDLOG ZAKONA o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje 
gradnje slovenskega dela HE Golica 

l.člen 

Republika Slovenija jamči vračilo kreditov, ki jih bo najel 
ELES - Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos, nakup, 
prodajo, uvoz in izvoz električne energije, Ljubljana, Hajdri- 
hova 2 za financiranje dokončanja gradnje slovenskega dela 
HE Golica. 

Republika Slovenija daje jamstvo za najete kredite, povečane 
za obresti, do skupne višine 71.142.598,00 DEM ali tolarske 
protivrednosti na dan črpanja kredita. 

2. člen 

Posamezne garancije za zavarovanje izpolnitve obveznosti 
Republike Slovenije izda minister za finance, potem ko so 
znani pogoji posameznih kreditov in ko z njimi soglaša Mini- 
strstvo za finance. 

Način zavarovanja regresnega zahtevka Republike Slove- 
nije do ELES - Elektro Slovenija se uredi s posebno 
pogodbo, ki jo s tem javnim podjetjem sklene Ministrstvo za 
finance. _ , 

3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Hidroelektrarno Golica gradimo skupaj z Avstrijci na podlagi 
pogodbe o skupnem sovlaganju in izkoriščanju energetskega 
potenciala reke Bistrice. Pogodbena partnerja sta z naše 
strani EGS - Elektrogospodarstvo Slovenije, razvoj in inženi- 
ring, d.d., Maribor, z avstrijske strani pa KELAG - Kaertner 
Elektrizitaets - Aktiengesellschaft. Pravica pogodbenih part- 
nerjev je sorazmerna investicijskemu vlaganju. Po tej pogodbi 
odpade na Slovenijo 20% delež proizvedene električne ener- 
gije in moči v obdobju 99 let ali 10 MW, 16,06 GWh in 37,4 mio 
DEM investicijskih vlaganj. Hidroelektrarna je akumulacijska 
in že proizvaja vršno električno energijo. 

Slovenija je do sedaj poravnala 15,6 mlo DEM, in sicer leta 
1989 v znesku 9,1, mio DEM in leta 1991 v znesku 6,5 mio 
DEM. Neporavnane obveznosti bodo znašale skupaj 
z obrestmi 31. 06. 1993 še 40,8 mio DEM. Te obveznosti 
začasno premošča KELAG, seveda z zaračunavanjem rednih 
in zamudnih obresti. Obresti se zaračunavajo po veljavni 
lombardni obrestni meri Avstrijske narodne banke za posojila 
na državne zadolžnice s pribitkom 3%. Za poravnavo zapadlih 
obveznosti pri gradnji HE Golica bo najelo čim ugodnejši 
finančni kredit ELES - Elektro Slovenija, javno podjetje za 
prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije, Ljubljana, 
Hajdrihova 2 v višini 40,8 mio DEM. Pri višini zapadle glavnice 
per 30. 06. 1993 40,8 mio DEM znaša skupi znesek glavnice in 

obresti 71,2 mio DEM ob predpostavki, da bo kredit najet 
z 12% letno obrestno mero in z dobo odplačila 10 let. 

Čeprav je pogodbeni partner EGS - Sestavljena organizacija 
elektrogospodarstva Slovenije n. sub. o., Maribor, ki se je po 
reorganizaciji spremenila v EGS - Elektrogospodarstvo Slo- 
venije, razvoj in inženiring, d.d., Maribor, predlagamo, da je 
z ozirom na svojo dejavnost in materialno podlago kreditoje- 
malec ELES - Elektro Slovenija. EGS - Elektrogospodarstvo 
Slovenije nima namreč z ozirom na svojo dejavnost materi- 
alne podlage za najetje in vračanje kreditov. Zaradi tega bo 
potrebno skleniti aneks k pogodbi z AVstrijcI in prenesti vse 
pogodbene obveznosti iz EGS-a na ELES. EGS - razvoj in 
inženiring, d.d. Maribor se s to rešitvijo strinja. 

% 
Z najetjem finančnega kredita pod opisanimi pogoji bi bila 
povprečna cena električne energije v 10 letih 52,43 pf/kWh. Po 
osnovnem investicijskem programu, kjer je bilo predvideno 
sprotno poravnavanje zapadlih obveznosti, pa bi bila 12,75 pf/ 
kWh. Poudariti je treba, da je proizvodna cena vršne elek- 
trične energije v prvem obdobju višja od planirane zaradi 
načina investicijskega financiranja (nasprotno poravnavanje 
zapadlih obveznosti in finančni kredit za plačilo zapadlih 
obveznosti). 
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Poravnava zapadlih obveznosti je nujna zaradi naraščajočih 
stroškov za premostitvena sredstva in zaradi nepreklicno 
odloženega roka za poravnavo zapadlih obveznosti do 30. 06. 
1993. 

Predlog zakona o jamstvu republike Slovenije za najete kre- 
dite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica je 
Državni zbor Republike Slovenije obravnaval že 26. 02. 1993 
in ga ni sprejel. 

Ta zakon ponovno predlagamo Državnemu zboru v obrav- 
navo in sprejem, ker v tem času ni bilo možno najti druge 
rešitve. Na podlagi protokola, podpisanega v Celovcu dne 30. 
03. 1993, mora namreč Slovenija poravnati zapadli dolg 
v celoti do 30. 06. 1993, sicer bo Kelag odstopil od pogodbe. 

Odstop od pogodbe in od pravice do 99-letnega izkoriščanja 
20% deleža proizvedene električne energije in moči pa po- 
meni: 

- nobenih dodatnih finančnih obveznosti; 
- možnost pogajanj o zahtevku za avstrijsko rento za izkoriš- 
čanje našega naravnega vira - energetskega potenciala reke 
Bistrice; 
- izgubo obnovljivega, ekološko čistega naravnega vira 
vršne električne energije, ki jo elektroenergetski sistem Slove- 
nije nujno potrebuje; 

- izgubo ekonomskih učinkov investicije. Skupni investicij- 
ski vložek (brez stroškov morebitnih dodatnih kreditnih aranž- 
majev) znaša do sedaj skupaj z obrestmi 51,4 mio DEM. 
Odpovedali pa bi se vrednosti v 99 letih proizvedeni električni 
energiji v znesku okoli 272,0 mio DEM, ob predpostavki, da je 
proizvedena električna energija v 99-letnem obdobju vredna 
0,16 DEM/kWh. 
- izgubo finančnih sredstev v znesku 11,4 mio DEM za pla- 
čilo obresti za do sedaj najeti premostitveni investicijski kre- 
dit. Neporavnani so še tudi obratovalni stroški v znesku okoli 
4 mio DEM; 
- izgubo vpliva na obratovanje HE in na varnost nizvodnega 
območja. Izvršni svet občine Radlje nasprotuje takšnemu 
ukrepu, ker bi se zmanjšal že dosežen nivo varnosti, povečala 
pa bi se možnost nastanka novih ekoloških in drugih škod. 
(Dopis Izvršnega sveta občine Radlje ob Dravi z dne 20. 4. 
1993). 

Iz navedenih razlogov ponovno predlagamo Državnemu 
zboru, da obravnava in sprejme ta zakon. 

Za izdajo izjav o jamstvih Republike Slovenije za posojila 
zakon pooblašča ministra za finance. 

Za uresničevanje predlaganega zakona bodo potrebna 
dodatna finančna sredstva iz republiškega proračuna v času 
vračanja kreditov le začasno, če uporabnik kreditov ne bi 
mogel pravočasno poravnati svojih obveznosti. 

Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O PLAČAH DELAVCEV V JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH 

s predlogom zakona - EPA 247   

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/ 
92) podpisana poslanca vlagava 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PLAČAH DELAVCEV V JAVNIH 
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH S PREDLOGOM 
ZAKONA, 

ki vam ga pošiljava v obravnavo in sprejem na podlagi 
266., 267., 273. ter 312. člena Poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije (prečiščeno besedilo, Ur. list SRS, št. 34/ 
85) v zvezi s 1. členom začasnega poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 62/92. Prosiva, 
da se predlog zakona uvrsti na dnevni red junijske seje 
Državnega zbora. 

S predlaganim zakonom se popravljajo očitna nesoraz- 
merja v koeficientih za določitev osnovne plače med posa- 

meznimi skupinami delavcev v javnih vzgojnoizobraževal- 
nih zavodih. Hkrati s tem se do sprejema sistemskih reši- 
tev blažijo tudi nesorazmerja v koeficientih za določitev 
osnovnih plač učiteljev, kot nosilcev dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja v primerjavi z nosilnimi poklici v drugih 
negospodarskih dejavnostih. 

Ker gre v tem primeru za manj zahteven zakon, predlaga- 
telja meniva, da so izpolnjeni pogoji za obravnavo in 
sprejem zakona po skrajšanem postopku. 

V primeru, da bo Vlada Republike Slovenije vložila na 
junijsko sejo Državnega zbora svoj predlog za izdajo 
zakona o razmerju plač v javnem sektorju ali predlog za 
spremembe in dopolnitve zakona o plačah delavcev v jav- 
nih vzgojnoizobraževalnih zavodih, bova ta predlog uma- 
knila. 

Dr. Dimitrij Rupel, I. r. 
Rudolf Moge, I. r. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah 
delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Ob sprejemanju Zakona o plačah delavcev v javnih vzgojno- 
izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16 z dne 31. 3.1992) 
je bil izglasovan amandma Vlade Republike Slovenije, s kate- 
rim sta se povišala koeficienta za določitev osnovne plače 
rednemu profesorju na 5,20 in izrednemu profesorju na 4,80. 
Amandma Odbora za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo Skupščine Republike Slovenije na podlagi katerega 
naj bi se zvišal koeficient učiteljem in vzgojiteljem z visoko 
izobrazbo na 3,40 oziroma z višjo na 2,80 in s srednjo izo- 
brazbo na 2,50 pa ni bil sprejet. Tega amandmaja Vlada ni 
podprla z obrazložitvijo, da bi takšno zvišanje koeficientov 
porušilo dokaj usklajeno razmerje med podobnimi tipičnimi 
delovnimi mesti v negospodarskih dejavnostih in da bo kmalu 
pripravljen zakon o javnih službah, ki bo uredil plače za 
celotno področje javnih služb. 

Odbor za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo Skupš- 
čine Republike Slovenije je na podlagi informacije Vlade 

Republike Slovenije o plačah v javnih službah (z dne 11. 11. 
1992), iz katere je bilo razvidno, da sta s plačami najbolj 
zaostajala osnovnošolski in srednješolski segment, pripravil 
predlog sprememb in dopolnitev zakona o plačah delavcev 
v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih s predlogom zakona. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah navedenega 
zakona ni bil obravnavan v skupščinskih zborih zaradi težav 
pri zagotavljanju sklepčnosti. 

Zaradi ponovne stavke učiteljev je Odbor Državnega zbora za 
kulturo, šolstvo in šport na svoji seji dne 3. 6.1993 obravnaval 
problematiko plač v šolstvu. Ob obravnavanju podatkov o sta- 
nju plač na področju negospodarstva, ki izhajajo iz poročila 
Vlade Republike Slovenije o sistemu plač in drugih prejemkov 
v javnem sektorju z dne 19. 5.1993 in ob poslušanju razlogov, 
ki so jih navajali sindikati kot razlog za nezadovoljstvo učite- 
ljev, je odbor ocenil, da so učiteljske plače dejansko neuskla- 
jene s plačami na drugih področjih negospodarskih dejavno- 
sti. To je razvidno iz naslednjih primerjalnih preglednic: 

RAZMERJE PLAČ V NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH DO PLAČ V GOSPODARSTVU 

Dejavnost 1988 raven 1991 raven 1992 raven januar 1993 februar 1993 marec 1993 
Gospodarstvo 
Negospodarstvo 
Izobraževanje 
- osnovno 
- srednje 
- višje 
- visoko 
Kultura, umetnost 
Telesna kultura 
Zdravstvo in socialno varstvo 
Družbenopolitični organi itd. 
- organi DPS 
upravni organi 
- pravosodje 
- SDK 
Gospodarska 
zbornica 

126 
117 
132 
189 
159 
136 
108 
114 
129 
126 
127 
131 
125 
163 

100 
125 
121 
113 
125 
167 
152 
140 
107 
112 
149 
150 
150 
145 
162 
174 

100 
129 
125 
110 
130 
182 
187 
144 
106 
119 
147 
146 
141 
143 
160 
198 

100 
133 
115 
103 
117 
199 
182 
152 
117 
119 
171 
172 
167 
164 
158, 
184 

100 
157 
139 
126 
146 
197 
212 
163 
116 
165 
167 
167 
168 
162 
165 
191 

100 
144 
141 
132 
148 
291 
189 
150 
113 
118 
183 
185 
190 
207 
158 
189 

Primerjava koeficientov za določitev osnovnih plač med neka- 
terimi nosilnimi poklici po dejavnostih 

tarifni razred poklic oz. delo (po stopnji 
(stop. zahtevnosti) 
izobrazbe) 
VII. 

koeficient 

zdravnik 
zobozdravnik 
kostumograf 
scenograf 
koreogaf 
dramski igralec 
operni pevec solist 
orkestrski glasbenik 
bibliotekar III 
dipl. inž. za odrsko opremo 
lektor 
predavatelj višje šole 
psihilog 
vzgojitelj v domu 
učitelj strokovno teoretičnih 
predmetov 

3,60 
3,60 
3,50 
3,50 
3,50 
3,40 
3,40 
3,40 
3,40 
3,20 
3,20 
3,20 
3,20 
3,10 
3,10 

Na podlagi teh dejstev je Odbor Državnega zbora za kulturo, 
šolstvo in špt>rt sklenil, da so podani vsi razlogi, da Državni 
zbor obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona o plačah 
delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih. Ker gre za 
manj zahteven zakon, predlagava, da ga sprejme po 
skrajšanem postopku. 

II. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon določa spremembe in dopolnitve 5. člena zakona o pla- 
čah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki 
določa koeficiente za določitev osnovnih plač posameznim 
tipičnim delovnim mestom. 

Tako predvideva, da se v novi osmi alinei doda delovno mesto 
asistenta z VIII. stopnjo izobrazbe in koeficientom za določi- 
tev plače v višini 3,70. V dosedanji osmi alinei se koeficient 
3,20, določen za asistenta z izobrazbeno stopnjo VII/2 zviša na 
3,40. Prav tako se zviša tudi koeficient za učitelja in vzgojitelja 
s VII stopnjo izobrazbe in sicer s 3,10 na 3,40. Isti koeficient je 
s spremembo desete alinee predviden tudi za strokovne sode- 
lavce in knjižničarje z VII. stopnjo izobrazbe. Zakon določa 
povišane koeficiente tudi za učitelje, vzgojitelje, strokovne 
sodelavce in knjižničarje s VI stopnjo izobrazbe in sicer od 
2,65 do 2,80 ter učitelje in vzgojitelje s V. stopnjo izobrazbe 
z 2,30 na 2,50. 
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III. FINANČNE POSLEDICE 

Uveljavitev predloga sprememb in dopolnitev 5. člena Zakona 
o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih bi, 
ob predpostavki novo predvidene izhodiščne bruto vrednosti 
osnove 26.000,00 SIT in uveljavitve sprememb s 1. 7. 1993, 
terjala dodatna proračunska sredstva in sicer: 

Predvidene spremembe: 

- asistent z doktoratom 
od 3.50 na 3.70 (+0.20 K) 

Sredstva 

21,2 mio SIT 

- asistent z magisterijem (VII/2) 
od 3.20 na 3.40 (+0.20 K) 18,2 mio SIT 
- učitelj, vzgojitelj (VII) 
od 3.10 na 3.40 (+0.30 K) 453,0 mio SIT 
- strokovni sodelavec, knjižničar (VII) 
od 3.00 na 3.40 (+0.40) 63,0 mio SIT 
- učitelj, vzgojitelj (VI) 
od 2.65 na 2.80 (+0.15 K) 543,0 mio SIT 
- strokovni sodelavec, knjižničar (VI) 
od 2.50 na 2.80 (+0.30 K) 37,0 mio SIT 
SKUPAJ SREDSTVA 1.135,4 mio SIT 
Letno potrebna sredstva 2.286,5 mio SIT 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih 
vzgojnoizobraževalnih zavodih  

1. člen 

V 5. členu zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraže- 
valnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92) se za sedmo alineo 
doda nova osma alinea, ki se glasi: 
»—asistent VIII 3,70« 

Dosedanja osma alinea, ki postane deveta alinea, se spremeni 
tako, da se glasi: 
»- učitelj, vzgojitelj, strokovni sodelavec, knjižničar VII 3,40«. 

Dosedanja dvanajsta alinea, ki postane trinajsta alinea, se 
spremeni tako, da se glasi: 

»- učitelj, vzgojitelj, strokovni sodelavec, knjižničar VI 2,80«. 

Dosedanja petnajsta alinea, ki postane šestnajsta alinea, se 
spremeni tako, da se glasi: 
»- učitelj, vzgojitelj V 2,50«. 

V dosedanji enajsti in štirinajsti alinei, ki postaneta dvanajsta 
in petnajsta alinea se črta besedilo: »knjižničar, strokovni 
sodelavec«. 

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

ČLEN, Kl SE V ZAKONU O PLAČAH DELAVCEV 
V JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH 
ZAVODIH SPREMINJA 

5. člen 

Koeficienti za določitev osnovne plače za polni delovni čas za 
vrste tipičnih delovnih mest v zavodih so: 

Vrste tipičnih delovnih mest stop. izo- koeficient 
brazbe 

- redni profesor VIII 5,20 
- izredni profesor VIII 4,80 
- docent VIII 4,10 
- tajnik univerze VII 4,10 
- tajnik visokošolskega zavoda VII 3,90 
- višji predavatelj VII/2 3,60 
- tajnik višješolskega zavoda VII 3,60 
- asistent VII/2 3,20 
- predavatelj, lektor VII 3,20 
- učitelj, vzgojitelj VII 3,10 
- asistent, strokovni sodelavec, 
knjižničar VII 3,00 
- učitelj, vzgojitelj VI 2,65 
- računovodja VI 2,60 
- knjižničar, strokovni sodelavec, VI 2,50 
laborant V 2,30 
- učitelj, vzgojitelj V 2,25 
- računovodja V 2,20 
- administrativni referent V 2,15 
- tehnik - vzdrževalec opreme 
- strokovni sodelavec, laborant, V 2,06 
administrator IV 1,70 
- učitelj, inštruktor, tehnični de- IV 1,60 
lavec III 1,30 
- administrator, kuhar II 1,20 
- administrator, tehnični delavec II 1,10 
- tehnični delavec, kuharski po- I 1,00 
močnik 
- vratar, pralec 
- čistilec 

   t 
poročevalec 

OBRAZLOŽITEV 

Po mnenju odbora Državnega zbora za kulturo, šolstvo in 
šport se vse predolgo odlaša z uskladitvijo razmerja plač 
učiteljev, kot nosilnega poklica v šolstvu s plačami nosilnih 
poklicev v drugih negospodarskih dejavnostih oziroma z dru- 
gimi podobnimi tipičnimi delovnimi mesti v negospodarskih 
dejavnostih. Ponavljajoče se stavke učiteljev, kot oblika priti- 
ska na ureditev plač se negativno odražajo na učencih in 
njihovih starših, zato je potrebno takojšnje ukrepanje. 

Predlagatelja - člana Odbora za kulturo, šolstvo in šport 
predlagata zato Državnemu zboru Republike Slovenije v raz- 
pravo in sprejem predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobra- 
ževalnih zavodih s predlogom zakona. Predlog sprememb in 
dopolnitev navedenega zakona vsebuje najnujnejše popravke 
z rešitvami v obsegu in po vsebini, kot jih je v mesecu 
novembru 1992 predlagal že odbor za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo Skupščine Republike Slovenije. 

Ker predložene spremembe in dopolnitve ne predstavljajo 
celovite rešitve problema plač v šolstvu, bosta predlagatelja 
svoj predlog za izdajo zakona v skladu s sklepom Odbora za 
kulturo, šolstvo in šport umaknila, če bo Vlada Republike 
Slovenije do uvrstitve omenjenega predloga na dnevni red 
zasedanja Državnega zbora, predložila bodisi predlog za 
izdajo zakona o razmerju plač v javnem sektorju, bodisi svoj 
predlog sprememb in dopolnitev navedenega zakona. 
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Predlog za izdajo zakona o PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH 

SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC - 

EPA 237 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 48/92) poslanska skupina Demokratov - Demokratske 
stranke vlaga: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PONOVNI VZPOSTA- 
VITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA 
PREMOŽENJA IN PRAVIC S TEZAMI, 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 266., 267. 
in 274. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
(prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 34/85) v zvezi s 1. 

členom začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/92). 

Sporočajo, da bodo pri delu delovnih teles in Državnega 
zbora Republike Slovenije sodelovali: 

Igor, Bavčar, I. r. 
Tone Peršak, I. r. 

dr. France Bučar, I. r. 
dr. Dimitrij Rupel, I. r. 

mag. Igor Omerza, I. r. 
Danica Simšič, I. r. 

PREDLOG IZDAJO ZAKONA o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o denacionalizaciji (Ur. I. RS. št. 27/91) je v 3. členu ob 
opredelitvi upravičencev do denacionalizacije v okviru pred- 
pisov, ki so predstavljali pravno podlago za podržavljenje 
premoženja, navedel tudi zakon o agrarnih skupnostih (1947) 
in zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skup- 
nosti (1965). Hkrati velja v okviru opredeljevanja pravne pod- 
lage predloga za izdajo zakona upoštevati tudi razveljavitev 
italijanske fašistične zakonodaje za Primorsko. S tem je 
podana pravna osnova za ponovno ustanovitev agrarnih 
skupnosti in vrnitev njihovega premoženja in pravic. Pri tem 
velja upoštevati tudi odločbo Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije št. U-l-25/92-27 z dne 4. 3. 1993, ki je potrdila 
spornost pristopa zakona v denacionalizaciji glede opredelje- 
vanja subjektov, ki imajo pravico do vračila nacionaliziranega 
premoženja. S to odločbo so bile v 3., 4., 5. in 10. členu 
razveljavljene besede »fizične« ter drugi odstavek 10. in drugi 
odstavek 13. člena. Kot temelj takšne odločitve je Ustavno 
sodišče v obrazložitvi navedlo ustavno načelo enakosti pred 
zakonom, ki jo pogojuje načelo pravičnosti. Na tej podlagi je 
kot neutemeljeno ocenilo neenakopravno obravnavanje fizič- 
nih in pravnih subjektov kot tudi pravnih oseb med seboj, saj 
zanj niso podani niti dejanski niti politični razlogi niti razlogi 
racionalnosti ali javni interes. 

Zakon o denacionalizaciji, ki ga je novembra 1991 sprejela 
Skupščina Republike Slovenije, je namreč ob ureditvi vpraša- 
nja vračanja po drugi svetovni vojni nacionaliziranega premo- 
ženja uveljavil načelo, da pravica do vrnitve premoženja ozi- 
roma plačila odškodnine pripada zgolj fizičnim osebam. Kot 
izjemo od tega načela je zakon status upravičenca priznal 
cerkvi in drugim verskim skupnostim. S takšno ureditvijo je 
bilo onemogočeno vračanje nacionaliziranega premoženja 
agrarnim skupnostim kot kolektivnemu pravnemu subjektu, 
saj lahko vračilo v višini idealnega deleža skupnega premože- 
nja zahtevajo samo posamezniki. S tem je zakon v bistvu brez 
potrebe potrdil nacionalizacijo premoženja, le da je katego- 
rijo splošnega družbenega premoženja spremenil v državno 
lastnino. S tem je bil zgrešen tudi osnovni namen zakona 
- vračanje nacionaliziranega premoženja in vzpostavljanje 
prejšnjega stanja na način, ki bi popravil storjene in preprečil 
nastajanje novih krivic. 

Zakon o denacionalizaciji je kot upravičence za denacionali- 
zacijo opredelil fizične osebe in kot izjemo od tega načela tudi 
cerkve in verske skupnosti. Pri tem pa je potrebno opozoriti, 
da niti zakon o agrarnih skupnostih niti zakon o razpolaganju 
s premoženjem bivših agrarnih skupnosti premoženja nista 
odvzemala posameznim fizičnim osebam, ampak sta agrarne 
skupnosti ukinila, jim skupno premoženje v celoti in naenkrat 
odvzela ter ga dala v upravljanje gospodarskim podjetjem, 
zadrugam in drugim upravljalcem družbenega premoženja 

s skupno odločbo. Trditev, da v primeru agrarnih skupnosti ni 
šlo za pravne osebe, ne more biti razlog, da jim premoženje 
ne bi bilo vrnjeno na način, kot jim je bilo odvzeto. 

Osnovni razlog za predlaganje posebne zakonske ureditve je 
torej nedoslednost zakona o denacionalizaciji, ki vračanje 
odvzetega premoženja omejuje le na posamezne fizične 
osebe in pri tem ne upošteva načina razlastitve agrarnih 
skupnosti. Razloge za izdajo zakona pa natančneje pojasnjuje 
tudi pravno-zgodovinski pogled na obstoj agrarnih skupnosti 
kot speoifične in za pravni red nemoteče oblike pravnega 
subjekta, zelo pogostega za slovenski prostor in slovensko 
srednjeveško pravo. Te skupnosti, pridobivanje lastnine in 
posesti so zgodovinsko nastajale različno, vendar so vse 
dobivale podobno vsebino, temelječo na principih skupne 
lastnine in plemenske ureditve vse do prihoda SFRJ. Nekatere 
so se ohranile od plemenske ureditve celo skozi ves srednji 
vek, saj se nekaterim fevdalcem ni uspelo polastiti njihove 
zemlje. Nekaj jih je nastalo v obdobju fiziokratizma, večina pa 
po letu 1848, ko se je začela ukinjati fevdalna ureditev 
v Avstro-Ogrski in so tudi slovenski kmetje začeli odkupovati 
v srednjem veku odvzeto skupno zemljo (regalni sistem) po 
sprejemu Nevolniškega patenta (1848) oziroma Patenta o uki- 
nitvi tlačanskih bremen iz leta 1883, ostalih državnih patentov 
in deželnih zakonov. Dejansko gre torej za eno najstarejših 
oblik lastnine, ki je bila negirana bodisi zaradi nepoznavanja 
tega dejstva bodisi zaradi njenega zavestnega spregledova- 
nja. Podobno stališče je iz raznarodovalnih razlogov zavzela 
tudi Kraljevina Italija do vasi na Primorskem, saj je s kraljevim 
dekretom (1925) in podržavljenjem (1927) skupnih vasi in 
gozdov bistveno zmanjšala ekonomsko osnovo slovenskih 
vasi in s tem možnost za njihovo preživetje. 

Opozoriti velja, da pristop zakona o denacionalizaciji sili 
k razbitju skupne lastnine agrarnih skupnosti, saj pravico do 
vlaganja denacionalizacijskih zahtev omejuje le na posamez- 
nika in ga sili v dolgotrajne, drage pravne postopke ter ga 
nenazadnje destimulira tudi s plačevanjem davka na dediš- 
čino, česar nista poznali ne Avstrija ne kraljevina Jugoslavija. 
Iz tega jasno izhaja namen zakona - zadržati čim večji del 
kmetijskih zemljišč in gozdov v državni lasti, ne da bi bil pri 
tem upoštevan resnični interes države, zapisan v tretjem 
odstavku 71. člena ustave - skrb za gospodarski, kulturni in 
socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih 
območjih. Rešitev vprašanja vračanja premoženja agrarnim 
skupostim, ki je po vsebini pomembno za ohranitev naših vasi 
in poselitveno politiko, je tudi prvorazredno narodnostno 
vprašanje, saj se slovenski kmet sedaj že tretjič, na Primor- 
skem pa celo že četrtič v naši zgodovini, bori za svojo zemljo. 

Ureditev vprašanja zadeva tudi slovensko manjšino v Italiji, 
kjer nekatere pravde proti italijanski državi tečejo že od leta 
1927, ko je ta zemljišča v neki obliki podržavila. Manjšina 
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upravičeno pričakuje, da bo v skladu z Londonskimi spora- 
zumi (1954) in Osimskimi sporazumi v teh prizadevanjih tudi 
podprta. Tudi s tega vidika je nedopustno, da doslej tega 
vprašanja še nismo uredili. 

II. CILJI IN GLAVNE REŠITVE 

Predlagana zakonska ureditev predvideva ponovno vzpostavi- 
tev po vojni ukinjenih agrarnih skupnosti. Šteje se, da so 
agrarne skupnosti ponovno vzpostavljene, če najmanj tretjina 
bivših članov ali njihovih dedičev jasno izkaže voljo za njeno 
ponovno vzpostavitev s podpisom izjave o ponovni vzpostavi- 
tvi. Če se agrarna skupnost na ta način ne vzpostavi, imajo 
prebivalci vasi, kjer je pred ukinitvijo agrarna skupnost že 
delovala, pravico, da se na novo organizirajo kot vaška skup- 
nost, pri čemer so njene pravice in dolžnosti enake pravicam 
in dolžnostim agrarnih skupnosti. Agrarne oziroma vaške 
skupnosti sprejemajo tudi svoja pravila v pisni obliki in v njih 
določijo svojo organizacijo, notranje odnose, pravice in dolž- 
nosti svojih članov. Član agrarne skupnosti lahko izvirno 
pridobi le tolikšen obseg pravic in obveznosti, ki jih je užival 
oziroma nosil pred vzpostavitvijo skupnosti. Pravila so skup- 
nosti dolžne overiti pred sodiščem. 

Tako ustanovljenim agrarnim skupnostim se vrne premoženje 
(nepremičnine s pritiklinami, premičnine in pravice) bivših 
agrarnih skupnosti. Podlaga za ugotavljanje njihovega pre- 
moženja so odločbe o razlastitvi, vknjižbe v zemljiški knjigi in 
drugi dokumenti iz časa pred razlastitvijo leta 1924 (za Pri- 
morsko) oziroma nacionalizacije leta 1947 za ostalo Slove- 
nijo, podatki Francisejskega katastra za Primorsko kot GEME- 
IND, ORTS GEMEIND ali DORF GEMEIND do leta 1918 in za 

ostali del Slovenije do leta 1947. Za vračanje premoženja se 
uporabljajo določbe zakona o denacionalizaciji. Enako velja 
tudi v primeru, da so zemljišča, zdaj pozidana s stavbami, 
cestami in podobnim, torej so podane ovire za vrnitev premo- 
ženja. 

Premoženje bivših agrarnih skupnosti se po predlagani 
zakonski ureditvi vrača na način, ki je enak načinu odvzema, 
torej kot skupno premoženje več lastnikov. Uradni organi, 
pristojni za kmetijstvo, uvedejo postopek po uradni dolžnosti 
v roku enega meseca po tem, ko jih agrarne oziroma vaške 
skupnosti obvestijo o svoji vzpostavitvi. 

III. TEMELJNA NAČELA 

Poglavitno načelo, ki izhaja že iz razlogov za izdajo zakona, je 
dosledna poprava krivic, nastalih v povojnem obdobju zaradi 
poseganja države v lastninske odnose. Pri tem kot izhodišče 
služi načelo pravičnosti in iz njega izhajajoče ustavno načelo 
enakosti pred zakonom. 

Kot izhaja tudi iz razlogov za izdajo zakona, je eno najosnov- 
nejših načel predlagane ureditve ponovna vzpostavitev agrar- 
nih skupnosti in vrnitev njihovega premoženja na način, ki je 
enak načinu odvzema, torej kot skupno premoženje več last- 
nikov z idealnimi deleži v skupni lastnini. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 

Ocenjujemo, da izvajanje zakona ne bo zahtevalo preseganja 
sredstev, predvidenih za izvedbo denacionalizacijskih po- 
stopkov. 

TEZE ZA ZAKON o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega 
premoženja in pravic 

l.teza * 
Agrarnim skupnostim se vrnejo premoženje in pravice, ki so 
jim bile odvzete po predpisih zakona o agrarnih skupnostih 
(Uradni list LRS, št. 52/47) in zakona o razpolaganju s premo- 
ženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 
- prečiščeno besedilo). 

2. teza 

Agrarna skupnost se šteje za ponovno vzpostavljeno, če naj- 
manj tretjina nekdanjih članov ali njihovih dedičev podpiše 
izjavo o ponovni vzpostavitvi. 

Če se agrarna skupnost po prejšnjem odstavku ne vzpostavi, 
se lahko prebivalci vasi, kjer je pred razpustitvijo taka skup- 
nost delovala, organizirajo kot vaška skupnost z vsemi pravi- 
cami in dolžnostmi agrarne skupnosti. 

3. teza 

Agrarna oziroma vaška skupnost mora s pravili v pisni obliki 
na novo določiti svojo organizacijo, notranje odnose ter pra- 

vice in dolžnosti posameznih članov. Član agrarne oziroma 
vaške skupnosti lahko izvirno pridobi le tisti obseg pravic in 
obveznosti, ki jih je užival oziroma nosil pred vzpostavitvijo 
skupnosti. 

Skupnost mora svoja pravila overoviti pred sodiščem. 

4. teza 
Za vračanje premoženja agrarnih skupnosti se smiselno upo- 
rabljajo določbe zakona o denacionalizaciji. 

Če so podane ovire, zaradi katerih zemljišč ni mogoče vrniti, 
se uporabijo določbe zakona o denacionalizaciji. 

5. teza 
Postopek za vrnitev premoženja agrarnih skupnosti uvede 
upravni organ, pristojen za kmetijstvo, po uradni dolžnosti 
najkasneje v enem mesecu po tem, ko ga agrarna oziroma 
vaška skupnost obvesti o svoji vzpostavitvi. 

6. teza 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

- EPA 220 
b—*'—1    

Svet Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je na 22. seji, dne n ^pbpmpmrau im rv->Dm mitwau n 7r>nAwo-rwr: 
18. februarja 1993, sklenil, v skladu z 88: členom ustave 7nFw!/^VFNFM^AVAnfTvaM h " 
Republike Slovenije (Uradni list RS, 33/91-1), predlagati, da « q/Yqqo^ zdravstvenem ZAVAROVANJU (Uradni 
Državni zbor Republike Slovenije sprejme: "st a/1992) 

 'i1"-' r""i  
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstenem zavarovanju 

»"■i i »mm i K . 
1) V 15. členu se za 9. točko 1. odstavka doda nova 9.a točka, 2.) V 23. členu se v 3. alineji 1. točke 1. odstavka za besedami: 

se 9'asi L i »zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki 
. . Is se r&^no šolajo« dodajo besede »zavarovancev iz 9.a točke »9.a brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlova- 15. člfna«. 

nje, ki so delovno razmerje izgubile zaradi stečaja ali zaradi 
nujnih operativnih razlogov in iskalci prve zaposlitve;« 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
v 23. členu določa, kolikšen odstotek cene zdravstvenih stori- 
tev in zdravil za posamezne kategorije zavarovancev pokriva 
obvezno zdravstveno zavarovanje. 1. točka 1. odstavka 23. 
člena določa tiste kategorije zavarovancev, za katere obvezno 
zdravstveno zavarovanje krije 100% cene in se jim zato ni 
potrebno prostovoljno dozavarovati oziroma jim ni treba 
doplačevati. Med njimi ni brezposelnih, ki so zaposlitev izgu- 
bili zaradi stečaja oziroma zaradi nujnih operativnih razlogov. 
Brez lastne krivde odpuščeni delavci, ki prejemajo denarno 
nadomestilo za čas brezposelnosti oziroma denarno pomoč 
zavarova za zaposlovanje, so zgolj upravičeni do obveznega 
zdravstvenega zavarovanja iz sredstev zavarovanja za čas 
brezposelnosti. Sami pa morajo doplačati iz lastnih sredstev 
stroške zdravstvenega varstva, ki jih ne krije obvezno zavaro- 
vanje. Podatki kažejo, da je obolevnost med odpuščenimi 
posebno visoka. Zaradi novega sistema zdravstvenega zava- 
rovanja postaja zdravstveno varstvo za to kategorijo zavaro- 
vancev vse bolj nedostopno. 

Predlagani spremembi zakona rešujeta to vprašanje. V 15. 
členu je uvedena nova kategorija zavarovancev, ki omogoča 

urejanje položaja odpuščenih delavcev tudi potem, ko jim 
prete(ejo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti in 
ki so kljub temu še vedno brez zaposlitve. Predlagana spre- 
memba 23. člena pa zagotavlja, da obvezno zdravstveno zava- 
rovanje krije celotno ceno zdravstvenega varstva odpuščenih 
delavpev. Vezava spremembe 23. člena na novo 9.a točko 15. 
člena zagotavlja, da je ta pravica omejena izključno na odpuš- 
čene delavce. 

V januarju 1993 je bilo pri Republiškem zavodu za zaposlova- 
nje prijavljenih 120.062 brezposelnih. Med njimi je bilo 15.665 
takih, ki so delo izgubili zaradi stečaja in 19.258 takih, ki so 
deto izgubili zaradi operativnih razlogov. V januarju 1993 je 
frilo med prijavljenimi na Republiškem zavodu za zaposlova- 
nje 29.159 iskalcev prve zaposlitve. Gre za mlade, ki so 
uspešno zaključili redno šolanje in ki brezuspešno iščejo 

; zaposlitev. Kljub temu, da nimajo rednih dohodkov, so dolžni 
kot samoplačniki ali s sklenitvijo prostovoljnega zdravstve- 
nega zavarovanja kriti razliko do polne cene zdravstvenih 
storitev. Zaradi mladosti bo njihovo zdravstveno varstvo 
v manjši meri bremenilo solidarnost zavarovancev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
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Predlog za izdajo zakona o PARLAMENTARNI PREISKAVI z osnutkom 

poslovnika - EPA 242  

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS št. 
48/92) poslanci Vitodrag Pukl, Miroslav Mozetič in mag. 
Janez Kocijančič, vlagamo: 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PARLAMENTARNI PRE- 
ISKAVI Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 265., 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
(prečiščeno besedilo. Uradni list RS št. 34/85) v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS št. 62/92). 

Predloženi predlog za izdajo zakona o parlamentarni prei- 
skavi z osnutkom zakona je bil pripravljen v okviru odbora 
za notranjo politiko in pravosodje na podlagi sklepa držav- 
nega zbora, z dne 22. 4.1993. Zakon predvsem predpisuje 
pravice in obveznosti državljanov ter način uresničevanja 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so oziroma so 
lahko s parlamentarno preiskavo določene, omejene ali 
prizadete ter s tem vzpostavlja pogoje za pravno pravilno 
in učinkovito delo parlamentarnih preiskovalnih komisij. 

Državnemu zboru predlagajo, da na podlagi drugega 
odstavka 265. člena poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije hkrati 
obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona z osnut- 
kom zakona. 

Sporočajo, da bomo pri delu delovnih teles in Državnega 
zbora Republike Slovenije sodelovali: 

Vitodrag Pukl, I. r. 
Miroslav Mozetič, I. r. 

mag. Janez Kocijančič, I. r. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o parlamentarni preiskavi 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
O PARLAMENTARNI PREISKAVI 

Ustava Republike Slovenije je v določbi 93. člena predvidela 
parlamentarno preiskavo kot nov institut v našem ustavnem in 
pravnem sistemu. Že ob pripravi poslovnika Državnega zbora 
in pri odločanju o prvi zahtevi za uvedbo parlamentarne 
preiskave, še bolj pa pri dosedanjem delu že ustanovljene 
parlamentarne preiskovalne komisije, se je pokazalo, da je 
potrebno nekatera temeljna vprašanja parlamentarne prei- 
skave urediti z zakonom. To so zlasti tista vprašanja, ki zade- 
vajo pravice in obveznosti državljanov in drugih oseb 
v postopku parlamentarne preiskave. 

Državni zbor je na svoji seji dne 22. aprila 1993 sprejel sklep, 
po katerem naj se v Odboru za notranjo politiko in pravosodje 
pripravi predlog zakona o parlamentarni preiskavi. Prav tako 
je bilo komisiji Državnega zbora za poslovnik naloženo, da 
pripravi poseben poslovnik o delu parlamentarne preisko- 
valne komisije. Glede na to, da se je ob razpravah v komisiji za 
poslovnik in Odboru za notranjo politiko in pravosodje izka- 
zalo, da je njuno usklajeno delo, da ne bi prišlo do nepotreb- 
nega podvajanja dela oziroma nekonsistentnosti rešitev 
v obeh aktih, sta obe delovni telesi oblikovali skupno stro- 
kovno delovno skupino. Delovna skupina je najprej razmejila 
zakonsko in poslovniško materijo v zvezi z parlamentarno 
preiskavo ter izdelala teze za zakon o parlamentarni preiskavi. 
Po obravnavi tez v obeh delovnih telesih in v preiskovalni 
komisiji je strokovna delovna skupina pripravila delovno 
besedilo osnutkov obeh aktov. Na podlagi tega gradiva je 
Odbor Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje 
določil besedilo predloga za izdajo zakona o parlamentarni 
preiskavi z osnutkom zakona, komisija za poslovnik pa je 
določila besedilo predloga za izdajo poslovnika o parlamen- 
tarni preiskavi z osnutkom poslovnika. 

II. NAČELA IN CILJI 

Zakon naj bi uredil predvsem naslednja temeljna vprašanja 
parlamentarne preiskave z namenom, da omogoči pravno 
regularno in organizirano ter učinkovito izvajanje parlamen- 
tarne preiskave: 

- opredelitev namena in vsebine parlamentarne preiskave; 
- temeljna načela organiziranja in izvedbe parlamentarne 
preiskave; 
- pooblastila preiskovalne komisije v parlamentarni prei- 
skavi; 

- položaj udeležencev v postopku parlamentarne preiskave; 
- razmerja preiskovalne komisije do sodišč in drugih držav- 
nih organov; 
- varovanje državne in poslovne tajnosti 
- sankcije za oviranje parlamentarne preiskave 

Pri pripravi osnutka zakona o parlamentarni preiskavi je bila 
upoštevana ureditev parlamentarhih preiskovalnih komisij 
v drugih državah, in sicer v državah Evropske skupnosti ter 
v Avstriji, zlasti pa ureditev v Zvezni republiki Nemčiji, ki edina 
pozna takoimenovano manjšinsko preiskavo, ki jo je uvedla 
tudi naša ustava. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Po določbi 93. člena Ustave Republike Slovenije lahko 
Državni zbor odredi preiskavo v zadevah javnega pomena, 
mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev Državnega 
zbora ali na zahtevo Državnega sveta. V ta namen imenuje 
komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preučevanja 
smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni organi. 

Urejanje parlamentarne preiskave zadeva dve področji, po eni 
strani delovanje Državnega zbora samega, ki ga ureja poslov- 
nik (94. člen Ustave), po drugi strani pa pravice in obveznosti 
državljanov, ki so udeleženci v parlamentarni preiskavi, ki se 
lahko urejajo samo z zakonom (87. člen Ustave). 

Zakon mora določneje opredeliti namen oziroma okvir parla- 
mentarne priskave, zlasti glede na splošno definicijo Ustave, 
ki govori o zadevah »javnega pomena«. Zadeve javnega 
pomena napbi bile tiste, ki so političnega pomena in zadevajo 
ravnanje nosilcev javnih funkcij ali javnih pooblastil. Iz opre- 
delitve namena parlamentarne preiskave naj bi tudi izhajalo, 
da predmet preiskave ne morejo biti zadeve iz redne pristoj- 
nosti sodišč. To bi pomenilo, da se preiskava ne usmerja 
v dejanja, ki se redno obravnavajo v sodnih postopkih in da se 
morebitna med preiskavo odkrita dejanja ali ravnanja, ki spa- 
dajo v pristojnost sodišč, odstopijo v nadaljnje obravnavanje 
pristojnim državnim organom. Seveda pa če v neki zadevi 
teče kazenski postopek, to ni ovira, da ne bi bila o njej 
izvedena parlamentarna preiskava, vendar le v okviru pristoj- 
nosti Državnega zbora. 

Interpretacija pojma zadev javnega pomena na podlagi 
Ustave ne more biti prepuščena prosti volji oziroma interesom 
vsakokratnega predlagatelja oziroma vlagatelja zahteve za 
parlamentarno preiskavo. Z zakonom je potrebno podrobneje 
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določiti pravila odločanja o podanem javnem interesu ozi- 
roma namenu, če bi se ta izkazal ob podanem predlogu 
oziroma zahtevi kot sporen. V ta namen se predvideva rešitev, 
da mora Državni zbor na zahtevo najmanj tretjine poslancev 
zahtevati mnenje Ustavnega sodišča. 
Poleg temeljnih pravil odločanja Državnega zbora v zvezi 
z uvedbo parlamentarne preiskave mora zakon določiti tudi 
bistvene elemente, ki jih mora vsebovati dokazni sklep, kate- 
rega preiskovalna komisija sprejme pred začetkom dokazova- 
nja. Seveda pa mora biti pri sprejetju dokaznega sklepa prei- 
skovalna komisija vezana na sklep Državnega zbora o uvedbi 
parlamentarne preiskave. 

Osnutek zakona o parlamentarni preiskavi predvideva, da se 
v postopku parlamentarne preiskave primerno uporabljajo 
nekatere določbe zakona o kazenskem postopku. Pri tem pa 
izrecno izključuje uporabo določb o izločitvi za člane preisko- 
valne komisije. To vprašanje ureja osnutek poslovnika o par- 
lamentarni preiskavi, ki določa razloge, zaradi katerih posla- 
nec ne sme biti imenovan v preiskovalno komisijo oziroma 
mora biti razrešen članstva v preiskovalni komisiji, če taki 
razlogi nastanejo ali se zanje zve pozneje. Gre za enake ali 
podobne razloge, kot jih določa zakon o kazenskem postopku 
za izločitev sodnika. 

Najbolj občutljivo področje, ki ga mora urediti zakon, je polo- 
žaj udeležencev v postopku parlamentarne preiskave. Zaradi 
primerne uporabe pravil kazenskega postopka morajo le-ti 
imeti enake pravice in dolžnosti kot udeleženci v kazenskem 
postopku. Predvsem preiskovancu je potrebno nekatere nje- 
gove temeljne pravice urediti analogno jamstvom iz 29. člena 
Ustave. 

Glede na določbe ustave o temeljnih svoboščinah in pravicah 
človeka je potrebno v zakonu zagotoviti varstvo tajnosti pisem 
in drugih občil ter nedotakljivost človekove zasebnosti tudi 
v postopku parlamentarne preiskave. 

Analogno določbam kazenskega postopka so se tudi udele- 
ženci v parlamentarni preiskavi dolžni odzvati vabilu preisko- 
valne komisije. Vendar pa na| bi prisilne ukrepe za zagotovitev 
navzočnosti udeležencev in za dokazovanje (prisilni privod 
hišna preiskava, odvzem listin oziroma drugih dokazov) ne 
izvajala sama preiskovalna komisija, temveč bi jih izvajali za 
to pristojni državni organi po predpisih o kazenskem 
postopku na zahtevo preiskovalne komisije. V postopku par- 
lamentarne preiskave naj bi imela preiskovalna komisija zako- 
nito možnost, da se obrača na sodišča in druge državne 
organe zaradi potrebne pravne pomoči. 

V zakonu je potrebno urediti tudi ravnanje s podatki ali gradivi 
zaupnega značaja. Splošna pravila o ravnanju z zaupnimi 
gradivi naj bi veljala tudi za postopek v parlamentarni prei- 
skavi. Ustrezno pa je zavarovati tudi javni interes oziroma 
utemeljeni interes udeležencev v postopku. 

Od vsega začetka razprav v Državnem zboru so bile jasno 
izražene zahteve, da je nujno zagotoviti učinkovito delo parla- 
mentarnih preiskovalnih komisij tudi z ustreznim sankcionira- 
njem oviranja dela le-teh. V ta namen je v zakonu predvideti 
kazniva dejanja z ustreznimi sankcijami, ki pomenijo resda 
nesistemsko ureditev, vendar pa bi jih kasneje lahko vključili 
v novelo kazenskega zakona Republike Slovenije. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Stroški preiskovalne komisije bremenijo proračun Republike 
Slovenije. Parlamentarne preiskave bodo prav gotovo pove- 
zane z določenimi stroški, ki pa jih ni mogoče vnaprej predvi- 
deti, saj niti števila, niti obsega preiskav ni mogoče vnaprej 
opredeliti. V dosedanjih razpravah v Državnem zboru pa je 
bila že jasno izražena zahteva, da je v zvezi z delom preisko- 
valnih komisij nujno zagotoviti ustrezno kadrovsko pokritje, 
za kar bo potrebno zagotoviti sredstva v okviru proračunske 
postavke za funkcioniranje Državnega zbora. 

OSNUTEK ZAKONA o parlamentarni preiskavi 

1. člen 

(1) Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se 
opravi, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko 
podlaga za odločanje državnega zbora o politični odgovorno- 
sti nosilcev javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na 
določenem področju in za druge odločitve Državnega zbora iz 
njegove ustavne pristojnosti. 

(2) Parlamentarna preiskava se opravi po določbah tega 
zakona, poslovnika Državnega zbora in poslovnika o parla- 
mentarni preiskavi. (Varianta: črtajo se besede: »poslovnika 
Državnega zbora«). 

2. člen 

(1) Če nastane dvom o dopustnosti parlamentarne preiskave 
(Varianta: Če nastane dvom, ali gre za zadevo javnega 
pomena), mora Državni zbor na zahtevo najmanj tretjine 
poslancev zahtevati mnenje Ustavnega sodišča, preden 
odloči o predlogu za uvedbo parlamentarne preiskave, ozi- 
roma preden na zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave 
odredi parlamentarno preiskavo. 

(2) Ustavno sodišče sporoči Državnemu zboru svoje mnenje 
v 30 (Varianta: 7) dneh. 
(3) Državni zbor je vezan na mnenje Ustavnega sodišča. 
Varianta k celotnemu členu: Ta člen naj se črta. 

3. člen 

(1) Če v neki zadevi že teče kazenski postopek, to ni ovira, da 
ne bi bila o njej v okviru pristojnosti Državnega zbora izve- 
dena tudi parlamentarna preiskava. 

(2) Ugotovitve in sklepi parlamentarne preiskave ne vežejo 
sodišč. 

4. člen 

V postopku parlamentarne preiskave preiskovanci ne morejo 
zahtevati izločitve članov preiskovalne komisije: (Variantni 
dodatek: zaradi dvoma o njihovi nepristranosti) 

5. člen 

V postopku parlamentarne preiskave je zagotovljeno varstvo 
tajnosti pisem in drugih občil ter nedotakljivost človekove 
zasebnosti. (Variantni dodatek: Na podlagi odločbe pristoj- 
nega sodišča, ki jo izda na zahtevo preiskovalne komisije, se 
lahko, če je to nujno za varnost države, v določenem primeru 
za en mesec ne upošteva varstva tajnosti pisem in drugih 
občil in varstvo človekove zasebenosti. Ta čas se sme iz 
tehtnih razlogov podaljšati, vsakokrat za en mesec ) 

6. člen 

(1) Stroški preiskovalne komisije bremenijo proračun Repu- 
blike Slovenije. Preiskovancem in njihovim pravnim pooblaš- 
čencem, pričam in izvedencem se stroški povrnejo po pravi- 
lih, ki veljajo za kazenski postopek, če pa je prizadeta pravna 
oseba, potem pa po pravilih, ki veljajo za postopek o prekr- 
ških. Pri tem se ne uporabljajo določbe 98. člena ZKP o nalo- 
žitvi plačila stroškov obdolženbu, če je spoznan za krivega, 
oziroma določbe 176. člena zakona o prekrških o plačilu 
stroškov za tistega, ki mu je bila izrečena sankcija za pre- 
kršek. 

(2) O povrnitvi stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena ter 
o nagradah izvedencev in pravnih pooblaščencev preiskovan- 
cev na zahtevo upravičencev odloča preiskovalna komisija 
Upravičenec, ki se s to odločitvijo ne strinia, lahko zahteva 
odmero stroškov pri pristojnem sodišču. 
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7. člen 

(1) V dokaznem sklepu, ki ga sprejme pred začetkom dokazo- 
vanja, preiskovalna komisija določi: 
- način izvedbe parlamentarne preiskave 
- preiskovance 
- dokazila. 
(2) Preiskovalna komisija lahko dokazni sklep kadarkoli spre- 
meni ali dopolni. 

(3) Pri dokaznem sklepu je preiskovalna komisija vezana na 
sklep Državnega zbora o uvedbi parlamentarne preiskave. 

8. člen 

(1) Preiskovanci so osebe, na katere se parlamentarna prei- 
skava nanaša v celoti ali deloma. 

(2) Če preiskovanci niso določeni že z dokaznim sklepom, 
lahko preiskovalna komisija z dopolnitvijo dokaznega sklepa 
kadarkoli ugotovi, kdo je preiskovanec. Osebe, ki bi bile lahko 
preiskovanci, to lahko tudi same prijavijo predsedniku prei- 
skovalne komisije, preiskovalna komisija pa z dopolnitvijo 
dokaznega sklepa odloči, ali jim bo priznala tak položaj. 
Zoper odločitev preiskovalne komisije ni pritožbe. (Varianta: 
Če preiskovalna komisija take prijave ne sprejme, prizadeta 
oseba lahko zahteva, da o tem odloči Državni zbor.) 

(3) Preiskovanec se povabi z zaprtim pismenim vabilom, ki 
obsega: naslov preiskovalne komisije, ime in priimek preisko- 
vanca, dokazni sklep (Varianta: opis predmeta parlamentarne 
preiskave), kraj, kamor naj pride, dan in uro, kdaj naj pride, 
navedbo, da se vabi kot preiskovanec, opozorilo, da bo pri- 
silno priveden, če ne pride, uradni pečat m podpis predsed- 
nika preiskovalne komisije. 

(4) Preiskovanci ne smejo biti zaslišani kot priče, če se prei- 
skava opravlja zoper njih. Če pride v poštev njihovo zasliša- 
nje, imajo smiselno enak položaj kot ga ima pri zaslišanju 
v kazenskem postopku obdolženec. 

(5) Če je bil nekdo v postopku parlamentarne preiskave že 
zaslišan kot priča, kasneje pa je postal preiskovanec, se 
poročilo preiskovalne komisije ne more opirati na njegovo 
izpovedbo kot priče. 

(6) Preiskovanec sme sodelovati pri izvajanju dokazov, razen 
če je preiskovalna komisija sklenila, da se začasno odstrani iz 
dvorane, kjer se opravlja parlamentarna preiskava, če soprei- 
skovanec ali priča v njegovi navzočnosti noče izpovedati, ali 
če okoliščine kažejo, da v njegovi navzočnosti ne bo govoril 
resnice. Po vrnitvi preiskovanca na zasedanje preiskovalne 
komisije se mu prebere izpovedba sopreiskovanca oziroma 
priče. Preiskovanec ima pravico postavljati sopreiskovancu 
oziroma priči vprašanja, predsednik preiskovalne komisije pa 
ga vpraša, ali ima kaj pripomniti k njuni izpovedbi. Po potrebi 
se opravi soočenje. 

(7) Preiskovancem lahko pri uveljavljanju njihovih pravic 
pomagajo pravni pooblaščenci. Preiskovanci lahko predla- 
gajo dokaze. Pričam in izvedencem smejo postavljati vpra- 
šanja. 

(8) Prizadete pravne osebe imajo v postopku parlamentarne 
preiskave smiselno enak položaj kot pravne osebe po zakonu 
o prekrških. 

9. člen 

(1) Priče in izvedenci so se dolžni odzvati vabilu preiskovalne 
komisije. V vabilu morajo biti opozorjeni na posledice neopra- 
vičenega izostanka. 

(2) Zoper izostalega izvedenca, ki je bil v redu vabljen ali noče 
opraviti izvedenskega dela, se lahko na zahtevo preiskovalne 
komisije na pristojnem sodišču izrečejo denarne kazni po 
ZKP. 

(3) Na zahtevo preiskovalne komisije odredi pristojno sodišče 
privedbo preiskovanca, priče ali izvedenca. 

(4) Preiskovalna komisija lahko pri pristojnem sodišču zah- 
teva, da se odredi hišna ali osebna preiskava in zaseg pred- 
metov. 

10. člen 

Glede oprostitve in odklonitve pričevanja ter oprostitve izve- 
denstva se uporabljajo določbe 226. do 229. in 244. člena 
ZKP. 

11. člen 

(1) Pred pričetkom pričevanja je treba priče poučiti o njihovi 
pravici, da odklonijo pričevanje. 
(2) Priče in izvedence je treba pred začetkom zaslišanja opo- 
zoriti, da morajo izpovedati po resnici. Opozoriti jih je treba 
na kazensko-pravne posledice krive izpovedbe. V postopku 
pred preiskovalno komisijo se priče in izvedenci ne zaprise- 
žejo. 

12. člen 

(1) Priče se zaslišujejo vsaka zase. Pri tem ne smejo biti 
navzoče priče, ki še niso bile zaslišane. 

(2) Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne ujemajo 
glede pomembnih dejstev. 

(3) Priče in izvedence zaslišuje predsednik komisije. Ko pred- 
sednik komisije konča zaslišanje posamezne priče ali izve- 
denca, jim lahko člani komisije naravnost postavljajo vpraša- 
nje, preiskovalci pa smejo postavljati vprašanja naravnost 
pričam in izvedencem le z dovoljenjem predsednika komisije. 

(4) Predsednik komisije lahko zavrne vprašanja preiskovanca, 
ki so neprimerna in niso povezana z zadevo. Če predsednik 
komisije prepove določeno vprašanje ali odgovor, sme prei- 
skovalec zahtevati, naj o tem odloči preiskovalna komisija. 

(5) Če je preiskovalna komisija sklenila, da je vprašanje, na 
katero je že bilo odgovorjeno, nedopustno, se poročilo prei- 
skovalne komisije na takšno vprašanje ne sme sklicevati. 

« 
13. člen 

(1) Sodišča in drugi državni organi so dolžni preiskovalni 
komisiji dati potrebno pravno pomoč. Pri tem morajo posto- 
pati kar se da hitro. 

(2) Preiskovalna komisija lahko sklene, da se priče ali izve- 
denci zaslišijo pred sodiščem. Ustrezno zahtevo je treba vlo- 
žiti pri sodišču, na čigar območju naj bi potekala preiskava. 

(3) Zahtevi je treba priložiti sklep o predmetu preiskave in 
dokazni sklep. Če je potrebno, se v zahtevi vprašanja podrob- 
neje opredelijo in obrazložijo. 

(4) Prisilni ukrepi zoper preiskovance, priče in izvedence: 
privedba, kazni, hišna in osebna preiskava in zaseg predme- 
tov (variantni dodatek: ter odstop od načela tajnosti pisem in 
drugih občil ter nedotakljivosti človekove zasebnosti), se 
v postopku parlametarne preiskave lahko izvajajo le prek 
sodišča (5. oziroma 9. člen tega zakona). Ustrezno zahtevo 
z obrazložitvijo, ki ji je treba priložiti sklep o predmetu prei- 
skave, je treba vložiti pri sodišču, na čigar območju naj bi se 
izvedel omenjeni ukrep. Če pa meni, da ni v skladu z zako- 
nom, zahteva odločitev višjega sodišča. Zoper odločitev viš- 
jega sodišča ni pritožbe. 

14. člen 

(1) Vlada, upravni organi, organizacije, ki opravljajo javno 
službo in vsi nosilci javnih pooblastil so dolžni kadarkoli 
dovoliti preiskovalni komisiji ali njenim pooblaščencem 
dostop do dokumentacije, s katero razpolagajo, izdati 
potrebna dovoljenja za pričevanje ter predložiti spise. 
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(2) Sodišča so dolžna preiskovalni komisiji predložiti svoje 
spise. 

(3) Organi iz prvega odstavka tega člena, ki nasprotujejo 
ugoditvi zahtevi, ker bi to škodovalo odnosom Republike 
Slovenije z drugimi državami ali njeni varnosti, so dolžni 
ugoditi ponovni zahtevi preiskovalne komisije, sprejeti z 2/3 
glasov vseh njenih članov (varianta:... so dolžni ugoditi 
ponovni zahtevi, če tako sklene Državni zbor). 

15. člen 

(1) Predsednik in člani preiskovalne komisije so ves čas dela 
preiskovalne komisije in po njeni razpustitvi dolžni varovati 
tajnost zaupnih dejstev, s katerimi so se seznanili. Brez dovo- 
ljenja predsednika Državnega zbora ne smejo pričati pred 
sodiščem ali pred drugimi organi. 

(2) Če se predsednik ali član preiskovalne komisije v okviru 
preiskovalne naloge seznani s tujo tajnostjo, tajnostjo iz 
poimensko imenovane osebne sfere ali poslovno tajnostjo, 
sme takšno tajnost razkriti le, če ima pooblastilo prizadete 
osebe. To ne velja, če zakon nalaga razkritje tajnosti. 

16. člen 

(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neopravičeno 
vodena parlamentarna preiskava zoper neko osebo prikazan 
v sredstvu javnega obveščanja in je bilo s tem prizadeto njeno 
dobro ime, objavi preiskovalna komisija, po njenem preneha- 
nju pa predsednik Državnega zbora na zahtevo prizadete 
osebe v časniku ali drugem sredstvu javnega obveščanja 
poročilo, iz katerega izhaja neupravičenost vodenja parla- 
mentarne preiskave. 

(2) V primeru iz 1. odstavka tega člena ima prizadeta oseba 
tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je utrpela zaradi nepra- 
vičnega postopka pred parlamentarno komisijo. 

17. člen 

(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki 
v postopku parlamentarne preiskave pred sodiščem ali prei- 
skovalno komisijo po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki 
dsf krivo pismeno mnenje, ali prevajalec, ki da lažni pisni 
prevod, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Če ima dejanje iz 1. odstavka te teze posebno hude 
posledice za preiskovanca 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj dveh let. 

(3) če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo, 
preden izda preiskovalna komisija svoje končno poročilo, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev, 
sme pa se mu tudi odpustiti kazen. 

Varianta: Ta določba naj se vnese v KZ RS: 

18. člen 
(1) Kdor z namenom, da bi preprečil ali otežil dokazovanje 
v parlamentarni preiskavi, skrije, uniči ali poškoduje tujo 
listino ali jo napravi delno ali popolno nerabno, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje, kdor brez upravičenega razloga prei- 
skovalni komisiji ne izroči zahtevanih spisov ali listin ali ne 
dovoli vpogleda v te listine ali spise, ali priča, ki kljub opozo- 
rilu na posledice, brez zakonitega razloga noče pričati pred 
preiskovalno komisijo. 

Varianta: Ta določba naj se vnese v KZ RS. 

19. člen 

Kdor neupravičeno izda, kar je zvedel v postopku parlamen- 
tarne preiskave, za kar je z zakonom določeno, da se ne sme 
objaviti, ali je bilo z odločbo preiskovalne komisije ali sodišča 
odločeno, da ostane tajno, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
Varianta: Ta določba naj se vnese v KZ RS: 

20. člen 

(1) Če ni drugače določeno, je pristojno sodišče po tem 
zakonu sodišče prve stopnje v Ljubljani. 

(2) Poleg določb ZKP in zakona o prekrških, ki se po tem 
zakonu neposredno uporabljajo, se glede drugih vprašanj, ki 
z njim niso urejena, smiselno uporabljajo tudi druge ustrezne 
splošne določbe ZKP ter njegove določbe o preiskavi, glavni 
obravnavi in XXXII. poglavje (Uradni list SFRJ št. 4/77-3/90), 
glede prizadetih pravnih osebah pa zakon o prekrških (Uradni 
list SRS št. 25/83 - 5/90 in Uradni list RS št. 10/91 in 13/93). 

21. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Po določbi 93. člena Ustave Republike Slovenije lahko 
državni zbor odredi preiskavo v zadevah javnega pomena, 
mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev Državnega 
zbora ali na zahtevo Državnega sveta. V ta namen imenuje 
komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preučevanja 
smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni organi. 

Urejanje parlamentarne preiskave zadeva dve področji, po eni 
strani delovanje Državnega zbora samega, ki ga ureja poslov- 
nik (94. člen Ustave), po drugi strani pa pravice in obveznosti 
državljanov, ki so udeleženci v parlamentarnih preiskavi, kise 
lahko urejajo samo z zakonom (87. člen Ustave). Zato je 
v prvem členu predvideno, da se parlamentarna preiskava 
opravi po določbah tega zakona, poslovnika Državnega zbora 
in poslovnika o parlamentarni preiskavi. Glede na to, da 
predlog poslovnika Državnega zbora ne vsebuje posebnih 
določb o parlamentarni preiskavi. Glede na to, da predlog 
poslovnika Državnega zbora ne vsebuje posebnih določb 
o parlamentarni preiskavi, pa bi njegovo omenjanje lahko 
izpustili. 

Predmet parlamentarne preiskave je, da se v zadevah javnega 
pomena ugotovi in oceni dejansko stanje s političnega vidika, 
o morebitnih posledicah: politični odgovornosti nosilcev jav- 
nih funkcij, spremembi zakonodaje na določenem področju 
in drugih odločitvah Državnega zbora iz njegove ustavne 
pristojnosti, pa sklepa Državni zbor (1. člen). Zato parlamen- 
tarna preiskava ni sojenje, čeprav se lahko nanaša tudi na 
zadeve, ki jih obravnava oziroma ki jih bo obravnavalo 
sodišče (3. člen). 

Ker se utegne, tako pri manjšinski parlamentarni preiskavi (to 
je tisti, ki jo zahteva tretjina poslancev), kot pri večinski, 
pojaviti dvom, ali je uvedba parlamentarne preiskave sploh 
dopustna (npr. ali gre za zadevo javnega pomena) je umestno, 
da da o tem predhodno svoje mnenje ustavno sodišče (2. 
člen). Obstaja pa tudi mnenje, da gre pri tem zgolj za politično 
odločitev, o kateri Ustavno sodišče ne more dajati mnenja. 

Določbe, ki zadevajo postopek pred preiskovalno komisijo (4. 
do 16. člen), so pretežno povzete po ZKP, ki je najbližji 
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postopku parlamentarne preiskave, ta zakon pa Se tuđi Sicer 
smiselno uporablja v parlamentarni preiskavi. Le pri prtzMe- 
tih pravnih osebah se smiselno uporabljajo določbe zškona 
o prekrških, ki za razliko od kazenskega prava, ki potna le 
odgovornost fizičnih oseb, pozna tudi odgovornost pravnih 
oseb (20. člen). Pri tem velja opozoriti na nekatere posebnosti 
oziroma v primerjavi z ZKP, ki so zato izrečno določene v tem 
zakonu: 

- preiskovanci ne morejo zahtevati izločitve članov preisko- 
valne komisije (4. člen), 
- odstop od načela tajnosti pisem in drugih občil ter nedotak- 
ljivosti človekove osebnosti se zgleduje po delovnem osftutttu 
novega ZKP (5. člen), 
- preiskovancu se ne naloži plačila stroškov parlamentarne 
preiskave, kadar se le-ta konča v njegovo škodo (6. člen), 
- ni tožilca, zato tudi ni posebnega obtoženega akta, marveč 
le dokazni sklep, ki nadomešča tudi sklep o preiskavi, kot ga 
pozna kazenski postopek (7. člen), 
- preiskovanci so osebe, na katere se nanaša parlamentarna 
preiskava, 
- osebe, ki bi bile lahko preiskovanci, se lahko tudi same 
prijavijo preiskovalni komisiji, ki z dopolnitvijo dokaznega 
sklepa odloči, ali jim bo priznala tak položaj (8. člen), 
- prisilni ukrepi zoper preiskovance, priče in izvedence se 
izvajajo le prek sodišča, zoper preiskovanca ni mogoče odre- 
diti pripora (9. in 13. člen), 
- nI zaprisege prič in izvedencev (11. člen), 
- glede na naravo posameznih preiskovalnih Opravil, ki jih bo 
smotrneje izvesti prek sodišč in drugih organov, je natančneje 
določeno, kako ta pravna pomoč poteka (13. čleh), 
- posebej je urejena zahteva preiskovalne komisije za doku- 
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mentacijo, ki se nahaja pri drugih organih (14. člen), njena 
neupravičena odklonitev pa je sankcionirana tudi kot kaznivo 
dejanje (18. člen). 

Pri predvidenih kaznivih dejanjih (17. do 19. člen) gre za 
začasno, nesistemsko ureditev, saj so sicer kazniva dejanja 
praviloma določena le v KZ RS. Zakon o parlamentarni prei- 
skavi bo namreč predvidoma sprejet pred novim KZ RS, ki naj 
bi nato kot sistemski zakon v svoji končni verziji vseboval tudi 
omenjena kazniva dejanja. So pa te določbe nujne, saj obsto- 
ječe določbe 210. do 212. člena KZ RS ne ščitijo tudi parla- 
mentarne preiskave. Sicer pa so vsa tri na novo predvidena 
kazniva dejanja v tem zakonu podobna obstoječim: kaznivo 
dejanje v 17. členu kaznivemu dejanju krive izpovedbe v 210. 
členu KZ RS, kaznivo dejanje v 18. členu kaznivemu dejanju 
preprečitve dokazovanja v 211. členu KZ RS in kaznivo deja- 
nje v 19. členu kaznivemu dejanju kršitve tajnosti postopka 
v 212. členu KZ RS. Pri tem je pomembna dopolnitev v 2. 
odstavku 18. člena, ki zajema tudi ravnanje, ki bi ga lahko 
imenovali »nespoštovanje preiskovalne komisije'. V zvezi 
s tem pa se pojavlja nadaljnje pravno sistemsko vprašanje, saj 
je sicer tako ravnanje prič v procesnih zakonih kaznivo le 
disciplinsko in sicer z denarno kaznijo ali z zaporom največ 
enega meseca (237. člen ZKP oziroma 248. člen ZPP). Vari- 
antno se predvideva takojšen prenos določb o kaznivih deja- 
njih v KZ RS. 

Pomembno vlogo pri izvajanju pravne pomoči za preisko- 
valno komisijo bodo imela sodišča. V tej zvezi je bilo treba 
zato posebej določiti, da je zanjo, kolikor že iz samega zakona 
ne izhaja drugače, pristojno sodišče prve stopnje v Ljubljani 
(20. člen). 

K«"* 
Predlog za izdajo POSLOVNIKA 0 

z osnutkom poslovnika - EPA 262 

LAMENTARNI PREISKAVI 

«■'+«f i 

Na podlagi prvega odstavka 319. člena poslovnika skupščine 
Republike Slovenije ( Uradni list SRS, št. 34/85) v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/92) pošilja 
komisija za poslovnik besedilo: 

jU 
- PREDLOGA ZA IZDAJO POSLOVNIKA O PARLAMENTA«!# 
PREISKAVI Z OSNUTKOM POSLOVNIKA, 

ki ga je določila na seji dne 14. 6. 1993 in predlaga, da ga 
obravnava državni zbor Republike Slovenije. 

Komisija je na podlagi sklepa državnega zbora z dne 22. 4. 
1993, ki določa, da mora komisija za poslovnik pripraviti 
poslovnik o parlamentarni preiskavi, pripravila predlog za 
izdajo poslovnika z osnutkom poslovnika. Komisija za poslov- 
nik je osnutek poslovnika o parlamentarni preiskavi pripravila 
v tesnem sodelovanju z odborom za notranjo politiko i»i 
pravosodje, ki je pripravil osnutek zakona o parlamantarrti 
preiskavi. Osnutek tega zakona ureja predvsem pravice in 
obveznosti državljanov ter način uresničevanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ki so oziroma so lahko z parla- 
mentarno preiskavo določene, omejene ali prizadete. Osnu- 
tek poslovnika o parlamentarni preiskavi pa ureja p red vse rti 
način uvedbe parlamentarne preiskave, samo ižvMbd 
postopka parlamentarne preiskave v preiskovalni kdmiafti in 
razpravo o poročilu preiskovalne komisije v državnetn zboru 
kot zaključno fazo parlamentarne preiskave. Tako je potrebni* 
hkrati sprejeti omenjen zakon in poslovnik, saj skupaj ftteritB 
celoto. V komisiji je prevladalo stališče, da je pripravljerta 
besedilo osnutka poslovnika ustrezno izhodišče za razpravo 
v državnem zboru, ki bo pokazala na možna odprta i rt še 
  . ■ ■■ >' '<* 

sporna vprašanja parlamentarne preiskave. Parlamentarna 
preiskava namreč pomeni novost v slovenski pravni praksi, 
saj gre za nov pravni institut, ki ga je uvedla ustava Republike 
Slovenije v 93. členu. 

Komisija glede na navedene razloge predlaga državnemu 
žboru, da na podlagi 1. odstavka 319. člena poslovnika skupš- 
čine Republike Slovenije obravnava in sprejme predlog za 
izdajo poslovnika z osnutkom poslovnika državnega zbora. 

Za poročevalce komisije na sejah zainteresiranih delovnih 
teles in državnega zbora je komisija določila naslednje po- 
slance: 

- Miran Potrč, predsednik komisije 
- Miroslav Mozetič, član komisije, 
- Tone Anderlič, član komisije. 
- Janez Jančar, član komisije, 
- Jožef Školč, član komisije, 
- Jadranka Šturm-Kocjan, članica komisije, 
- Ignac Polajnar, član komisije, 
- dr. Ciril Ribičič, član komisije, 
- Franc Lipoglavšek, član komisije 
- Zmago Jelinčič, član komisije, 
- Anton Peršak, član komisije, 
- Žarko Pregelj, član komisije, 
- dr. Franc Zagožen, član komisije, 
- Vladimir Topler, član komisije, 
- Vitodrag Pukl, član komisije, 
- Marjan Stanič, član komisije, 
- Roberto Battelli, član komisije. 
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PREDLOG ZA IZDAJO poslovnika o parlamentarni preiskavi 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO POSLOVNIKA 
O PARLAMENTARNI PREISKAVI 

Ustava v 93. členu določa, da državni zbor lahko odredi 
preiskavo v zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na 
zahtevo tretjine poslancev državnega zbora ali na zahtevo 
državnega sveta. V ta namen imenuje komisijo, ki ima v zade- 
vah poizvedovanja in preučevanja smiselno enaka pooblastila 
kakor pravosodni organi. 

4 
Glede na to, da je parlamentarna preiskava nov institut, se je 
že v prejšnji skupščini pokazala potreba, da se vprašanja 
v zvezi z uvedbo in izvedbo parlamentarne preiskave uredijo 
s poslovnikom. Komisija prejšnje skupščine za pripravo in 
spremljanje izvajanja poslovnika skupščine je že v februarju 
1992 organizirala posvet o tem s pravnimi strokovnjaki. Na 
podlagi tega posveta ter po vzoru na osnutek nemškega 
zakona o parlamentarni preiskavi je izdelala osnutek poslov- 
nika o parlamentarni preiskavi, ki ga je v septembru 1992 
predložila v obravnavo skupščini. 

Prejšnja skupščina tega osnutka ni obravnavala. Rešitve iz 
tega osnutka pa so bile uporabljene pri pripravi osnutka 
poslovnika državnega zbora, ki ga je pripravila in v marcu 
letos predložila državnemu zboru komisija za poslovnik. 
Osnutek poslovnika državnega zbora je v poglavju o parla- 
mentarni preiskavi vseboval le nekatere temeljne določbe 
o uvedbi in izvedbi parlamentarne preiskave, sicer pa je pred- 
videl, da se organizacija in delo preiskovalnih komisij uredi 
s posebnim poslovnikom. Državni zbor je osnutek poslovnika 
obravnaval in sprejel na seji v aprilu. 

Že ob pripravi osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi 
v prejšnji skupščini kot tudi ob pripravi osnutka poslovnika 
državnega zbora je bilo opozorjeno, da so nekatera vprašanja 
v zvezi z izvedbo parlamentarne preiskave take narave, da se 
lahko urejajo le z zakonom. To so zlasti tista vprašanja, ki 
zadevajo pravice in obveznosti državljanov in drugih oseb 
v postopku parlamentarne preiskave. Pri pripravi osnutka 
poslovnika državnega zbora je bilo to upoštevano in so bila 
v poglavju o parlamentarni preiskavi urejena le tista temeljna 
vprašanja v zvezi z uvedbo in izvedbo parlamentarne prei- 
skave, ki so materija poslovnika. Vprašanje razmejitve med 
zakonsko in poslovniško materijo v zvezi z izvedbo parlamen- 
tarne preiskave, pa naj bi se reševalo po pripravi posebnega 
poslovnika o organizaciji in delu preiskovalnih komisij. 

Potreba po takojšnji ureditvi parlamentarne preiskave pa je 
nastala, ko je v aprilu 36 poslancev zahtevalo uvedbo parla- 
mentarne preiskave o sumu zlorabe javnih pooblastil v poslo- 
vanju podjetij HIT, d.o.o., Nova Gorica, Elan, Slovenske žele- 
zarne, bank, ki so v sanacijskem postopku, in dodelitve kon- 
cesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv. Zato 
je državni zbor sprejel sklep poslovniške narave o parlamen- 
tarni preiskavi, s katerim so urejena nekatera temeljna vpraša- 
nja v zvezi z uvedbo in izvedbo parlamentarne preiskave, pri 
čemer so v sklep prevzete določbe iz poglavja o parlamen- 
tarni preiskavi v osnutku poslovnika državnega zbora. Državni 
zbor je hkrati naložil komisiji za poslovnik, da pripravi osnu- 
tek poslovnika o parlamentarni preiskavi, odboru za notranjo 
politiko in pravosodje pa je naložil, da pripravi osnutek 
zakona o parlamentarni preiskavi, s katerim naj se uredijo 
tista vprašanja v zvezi s parlamentarno preiskavo, ki zadevajo 
pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb, in druga 
vprašanja, ki se lahko urejajo le z zakonom. 

Komisija za poslovnik in odbor za notranjo politiko in pravo- 
sodje sta imenovala skupno strokovno delovno skupino, ki je 
najprej razmejila zakonsko in poslovniško materijo v zvezi 
z parlamentarno preiskavo ter izdelala teze za zakon o parla- 
mentarni preiskavi in teze za poslovnik o parlamentarni prei- 
skavi. Po obravnavi tez v obeh delovnih telesih in v preisko- 
valni komisiji je strokovna delovna skupina pripravila delovno 
besedilo osnutkov obeh aktov s predlogoma za izdajo. Na 

podlagi tega gradiva je odbor za notranjo politiko in pravoso- 
dje določil besedilo predloga za izdajo zakona o parlamen- 
tarni preiskavi z osnutkom zakona, komisija za poslovnik pa je 
določila besedilo predloga za izdajo poslovnika o parlamen- 
tarni preiskavi z osnutkom poslovnika. 

II. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

Komisija za poslovnik je ob pripravi predloga poslovnika 
državnega zbora ocenila, da ni smotrno, da se poslovniška 
materija v zvezi s parlamentarno preiskavo ureja v dveh 
poslovnikih: deloma - glede temeljnih vprašanj - v poslov- 
niku državnega zbora, deloma pa v posebnem poslovniku 
o organizaciji in delu preiskovalnih komisij. Zato v predlog 
poslovnika državnega zbora ni vključila določb o parlamen- 
tarni preiskavi iz osnutka poslovnika državnega zbora. V pred- 
logu poslovnika državnega zbora je v poglavju o parlamen- 
tarni preiskavi predvideno, da se parlamentarna preiskava 
uredi s posebnim poslovnikom, do uveljavitve posebnega 
poslovnika o parlamentarni preiskavi pa velja sklep poslovni- 
ške narave o parlamentarni preiskavi, v katerega so prevzete 
določbe o parlamentarni preiskavi iz osnutka poslovnika 
državnega zbora. Osnutek poslovnika o parlamentarni prei- 
skavi, ki ga je pripravila komisija za poslovnik, tako obsega 
celotno poslovniško materijo v zvezi s parlamentarno prei- 
skavo. 

Pri pripravi osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi in 
osnutka zakona o parlamentarni preiskavi je bila upoštevana 
ureditev parlamentarnih preiskovalnih komisij v drugih drža- 
vah, in sicer v državah Evropske skupnosti ter v Avstriji, zlasti 
pa ureditev v Zvezni republiki Nemčiji, ki edina pozna tako- 
imenovano manjšinsko preiskavo, ki jo je uvedla tudi naša 
ustava. Nekatere rešitve iz osnutka nemškega zakona o parla- 
mentarni preiskavi, po katerih se je zgledoval že osnutek 
poslovnika o parlamentarni preiskavi, ki je bil pripravljen 
v prejšnji skupščini, so bile upoštevane tudi pri pripravi 
osnutka zakona o parlamentarni preiskavi in pričujočega 
osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi. 

Osnutek poslovnika o parlamentarni preiskavi razlikuje med 
uvedbo parlamentarne preiskave na predlog, ki ga lahko vloži 
vsak poslanec in o njem odloči državni zbor z običajno večino 
(takoimenovana večinska preiskava), in med uvedbo parla- 
mentarne preiskave na zahtevo tretjine poslancev ali držav- 
nega sveta, o kateri državni zbor ne odloča, ampak je na 
podlagi take zahteve dolžan odrediti parlamentarno preiskavo 
(takoimenovana manjšinska preiskava). Pri odločanju o pred- 
logu za uvedbo parlamentarne preiskave državni zbor lahko 
predlog sprejme ali zavrne. Predlog lahko sprejme v celoti, 
lahko pa predlagano parlamentarno preiskavo tudi zoži, raz- 
širi ali dopolni. Drugače je pri zahtevi za uvedbo parlamen- 
tarne preiskave. Državni zbor mora v tem primeru odrediti 
parlamentarno preiskavo tako, kot je zahtevana, lahko pa jo 
razširi ali dopolni, kolikor je to v skladu s predmetom in 
namenom zahtevane preiskave in če temu ne nasprotuje 
predlagatelj ijahteve. 

Razlika med večinsko in manjšinsko preiskavo je samo pri 
odločanju o uvedbi in obsegu parlamentarne preiskave, njeni 
prekinitvi in ustavitvi. Osnutek poslovnika samo v variantni 
rešitvi predvideva razliko tudi v sestavi preiskovalne komisije, 
kadar je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo tretjine 
poslancev. Glede same vsebine predloga oziroma zahteve za 
uvedbo parlamentarne preiskave, imenovanja preiskovalne 
komisije ter izvedbe parlamentarne preiskave med večinsko 
in manjšinsko preiskavo osnutek poslovnika ne predvideva 
razlik. 

Osnutek zakona o parlamentarni preiskavi predvideva, da se 
v postopku parlamentarne preiskave primerno uporabljajo 
nekatere določbe zakona o kazenskem postopku. Pri tem pa 
izrecno izključuje uporabo določb o izločitvi za člane preisko- 
valne komisije. To vprašanje ureja osnutek poslovnika o par- 
lamentarni preiskavi, ki določa razloge, zaradi katerih posla- 
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nec ne sme biti imenovan v preiskovalno komisijo oziroma 
mora biti razrešen članstva v preiskovalni komisiji, če taki 
razlogi nastanejo ali se zanje zve pozneje. Gre za podobne 
razloge, kot jih določa zakon o kazenskem postopku za izloči- 
tev sodnika. Osnutek poslovnika predvideva kot razlog, zaradi 
katerega poslanec ne sme sodelovati v preiskovalni komisiji, 
tudi primer, če poslanec pred koncem posvetovanj v preisko- 
valni komisiji javno presoja dokaze v zadevi, ki je predmet 
preiskave, oziroma daje ocene o odgovornosti preiskovancev. 
O izločitvi poslanca iz preiskovalne komisije odloča državni 
zbor na predlog predsednika preiskovalne komisije oziroma 
njegovega namestnika. Osnutek poslovnika ne predvideva 
pravice preiskovanca in drugih udeležencev v postopku parla- 
mentarne preiskave, da zahtevajo izločitev poslanca iz prei- 
skovalne komisije zaradi drugih okoliščin, ki lahko vzbujajo 
dvom o njegovi nepristranosti. Izločitveni razlogi, določeni za 
poslance, veljajo smiselno tudi za sekretarja in strokovne 
svetovalce preiskovalne komisije. 

Postopek parlamentarne preiskave obsega: 
- pripravljalna preiskovalna dejanja, če so potrebna za pri- 
pravo ali za dopolnitev dokaznega sklepa, 
- oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa, ki je podlaga za 
izvajanje dokazov, 
- izvajanje dokazov, ki se praviloma opravi na javni seji 
preiskovalne komisije, 
- posvetovanje in sklepanje preiskovalne komisije o ugotovi- 
tvah preiskave, 
- izdelavo in sprejem poročila za državni zbor. 

Osnutek poslovnika določa pristojnosti predsednika preisko- 
valne komisije pri vodenju sej in izvajanju dokazov ter pravice 
članov preiskovalne komisije pri izvedbi parlamentarne prei- 
skave. Predsednik je pri svojem delu vezan na sklepe preisko- 
valne komisije. 

Osnutek poslovnika ureja izvedbo pripravljalnih preiskovalnih 
dejanj, ki jih po sklepu preiskovalne komisije lahko opravijo 
posamezni člani komisije ali tudi sekretar in strokovni sveto- 
valci. S pripravljalnimi preiskovalnimi dejanji se zbira in ureja 
gradivo za preiskavo in preskrbi potrebno dokazno gradivo, 
zlasti ustrezni spisi in listine. Pripravljalna preiskovalna deja- 
nja so podlaga za oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa. 
Vendar ugotovitve pripravljalnih preiskovalnih dejanj ne zave- 
zujejo preiskovalne komisije. Preiskovalna komisija lahko 
zahteva dopolnitev pripravljalnih preiskovalnih dejanj ali pa 
sama opravi pripravljalna preiskovalna dejanja. Glede na to, 
da se s pripravljalnimi preiskovalnimi dejanji šele zbira gra- 
divo za preiskavo in oblikovanje dokaznega sklepa, priprav- 
ljalna preiskovalna dejanja niso javna. 

V dokaznem sklepu preiskovala komisija določi preiskovance, 
dokaze, ki se izvedejo v parlamentarni preiskavi, in način 
izvedbe dokazov. Pri izvajanju dokazov je preiskovalna komi- 
sija vezana na dokazni sklep, ki ga pa lahko po potrebi 
kadarkoli dopolni. Izvajanje dokazov poteka na javni seji po 
vrstnem redu, ki ga določi predsednik po sklepu preiskovalne 

komisije. Osnutek poslovnika določa tudi razloge za izključi- 
tev javnosti pri izvajanju dokazov. O sejah preiskovalne komi- 
sije se vodi zapisnik in dobesedni zapis (magnetogram), ki je 
sestavni del zapisnika. 

Na predlog preiskovalne komisije državni zbor lahko prekine 
parlamentarno preiskavo, razen če temu nasprotuje predlaga- 
telj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali preiskova- 
nec. Prekinjeno parlamentarno preiskavo je mogoče kadar- 
koli nadaljevati po sklepu državnega zbora na predlog prei- 
skovalne komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamen- 
tarne preiskave ali preiskovanca. Državni zbor lahko parla- 
mentarno preiskavo tudi ustavi na predlog preiskovalne komi- 
sije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne prei- 
skave ali tretjine poslancev. Parlamentarne preiskave pa ni 
mogoče ustaviti, če temu nasprotuje predlagatelj zahteve za 
uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjina poslancev. Ustav- 
ljene parlamentarne preiskave ni mogoče obnoviti v isti man- 
datni dobi državnega zbora. 

Glede poročila preiskovalne komisije državnemu zboru osnu- 
tek poslovnika povzema rešitev iz veljavnega sklepa poslovni- 
ške narave o parlamentarni preiskavi, s tem da dodatno 
določa, da preiskovalna komisija izdela vmesno poročilo 
o poteku preiskave ne le po lastni pobudi, ampak tudi po 
sklepu državnega zbora, ki ga sprejme na zahtevo predlagate- 
lja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjine 
poslancev. Prav tako osnutek poslovnika povzema rešitev iz 
veljavnega sklepa poslovniške narave o parlamentarni prei- 
skavi za primer, če se pokaže, da preiskovalna komisija ne bo 
mogla opraviti svojega dela do konca mandatne dobe držav- 
nega zbora. Parlamentarna preiskava, ki ni bila končana 
v mandatni dobi državnega zbora, se šteje za zaključeno. Novi 
državni zbor pa lahko ponovno uvede tako parlamentarno 
preiskavo v skladu s tem poslovnikom. 

Državni zbor pri obravnavi poročila preiskovalne komisije 
lahko ugotovitve in ocene preiskovalne komisije sprejme ali 
zavrne, lahko pa tudi zahteva dopolnitev preiskave. Predloge 
sklepov iz poročila preiskovalne komisije državni zbor lahko 
sprejme ali zavrne, lahko pa sprejme tudi drugačne sklepe. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Parlamentarne preiskave so povezane z določenimi stroški, ki 
bremenijo državni proračun. S predloženim poslovnikom se 
določajo pravila postopka parlamentarne preiskave, ki bodo 
pripomogla tudi k racionalni izvedbi parlamentarnih preiskav, 
kar bo lahko prispevalo k znižanju stroškov teh preiskav. Tako 
uporaba tega poslovnika ne bo pomenila novih izdatkov 
državnega proračuna, pač pa bo nasprotno lahko prispevala 
k znižanju teh izdatkov, kolikor bo pripomogla k racionaliza- 
ciji in' znižanju stroškov parlamentarnih preiskav. Pravila, ki 
jih določa ta poslovnik, zagotavljajo pravni red v izvedbi 
parlamentarnih preiskav in pravno varnost udeležencev parla- 
mentarne preiskave. 

OSNUTEK poslovnika o parlamentarni preiskavi 

1. člen 

Uvedbo parlamentarne preiskave lahko predlaga vsak po- 
slanec. 

Državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to 
zahteva tretjina poslancev ali Državni svet. 

2. člen 

Predlog oziroma zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave 
se vloži pisno.. 

Predlog oziroma zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje: 

- zahtevek za odreditev parlamentarne preiskave, ki vsebuje 
kratek opis zadeve javnega pomena, ki je predmet parlamen- 
tarne preiskave, z navedbo namena in predvidenega obsega 
parlamentarne preiskave, 
- navedbo razlogov za uvedbo parlamentarne preiskave, 
- predlog dokazov, ki naj se izvedejo v parlamentarni prei- 
skavi. 

Zahtevek iz prve alinee prejšnjega odstavka se oblikuje tako, 
da se lahko povzame kot vsebina akta o odreditvi parlamen- 
tarne preiskave (5. člen). 

Zahtevi tretjine poslancev za uvedbo parlamentarne preiskave 
mora biti priložen seznam poslancev z njihovimi podpisi. 
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Tretjina poslancev oziroma Državni svet (v nadaljnjem bese- 
dilu: predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne prei- 
skave) določi svojega predstavnika pri obravnavi zahteve na 
seji Državnega zbora. 

3. člen 

Predlog oziroma zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave 
se pošlje predsedniku Državnega zbora. 

Predsednik Državnega zbora uvrsti predlog oziroma zahtevo 
za uvedbo parlamentarne preiskave na dnevni red prve 
naslednje seje Državnega zbora, če je predlog vložen najkas- 
neje 30 dni pred to sejo, oziroma, če je zahteva vložena 
najkasneje 15 dni pred to sejo. 

4. člen 

Predlagatelj ali predsednik Državnega zbora lahko zahteva, 
naj o predlogu oziroma zahtevi za uvedbo parlamentarne 
preiskave da pisno pravno mnenje Sekretariat za zakonodajo 
in pravne zadeve. 

5. člen 

O predlogu za uvedbo parlamentarne preiskave Državni zbor 
odloči s sklepom. Državni zbor v sklepu, s katerim odredi 
parlamentarno preiskavo na predlog, lahko v celoti povzame 
vsebino zahtevka za odreditev parlamentarne preiskave iz 
predloga, sme pa predlagano parlamentarno preiskavo tudi 
zožiti, razširiti ali dopolniti. 

O zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave Državni zbor ne 
glasuje. V aktu, s katerim odredi parlamentarno preiskavo na 
zahtevo, v celoti povzame vsebino zahtevka za odreditev 
parlamentarne preiskave iz zahteve, sme pa zahtevano parla- 
mentarno preiskavo tudi razširiti ali dopolniti, kolikor je to 
v skladu s predmetom in namenom zahtevane parlamentarne 
preiskave in če temu ne nasprotuje predlagatelj zahteve. 

Predlogi za razširitev ali dopolnitev zahteve za uvedbo parla- 
mentarne preiskave se usklajujejo s predstavnikom predlaga- 
telja zahteve v kolegiju predsednika Državnega zbora. 

6. člen 

Državni zbor za vsako parlamentarno preiskavo imenuje 
posebno preiskovalno komisijo. 

Državni zbor imenuje preiskovalno komisijo praviloma na isti 
seji, na kateri sprejme sklep oziroma izda akt o odreditvi 
parlamentarne preiskave, najkasneje pa na prvi naslednji seji. 

7. člen 

Preiskovalno komisijo sestavljajo predsednik in njegov 
namestnik ter najmanj sedem (varianta: pet) članov. 

V preiskovalno komisijo se lahko imenujejo samo poslanci. 

Vsaka poslanska skupina lahko predlaga v preiskovalno 
komisijo najmanj enega člana, lahko pa zahteva tudi soraz- 
merno zastopanost v preiskovalni komisiji. 

(Varianta za 3. odstavek: 

Če je parlamentarna preiskava uvedena na predlog poslanca 
ali na zahtevo Državnega sveta, ima vsaka poslanska skupina 
v preiskovalni komisiji sorazmerno število članov glede na 
številčno zastopanost poslanske skupine v Državnem zboru. 

Če je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo tretjine 
poslancev, imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komi- 
siji enako število članov. 

Poslanska skupina lahko sklene, da v preiskovalni komisiji ne 
bo sodelovala.) 

8. člen 

V preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec: 

- če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje, 
- če je ali je bil s preiskovancem ali njegovim pravnim 
pooblaščencem v zakonski zvezi oziroma živi ali je živel z njim 
v izvenzakonski skupnosti ali če je s preiskovancem ali njego- 
vim pravnim pooblaščencem v sorodstvu v ravni vrsti do 
kateregakoli kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega 
kolena ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, 
- če je bil sam ali je oziroma je bila katera od oseb iz prejšnje 
alinee odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere 
dejavnost se preiskuje , v času, na katerega se nanaša prei- 
skava, 
- če je ali je bil kakorkoli udeležen v kazenskem ali drugem 
sodnem ali upravnem postopku ali postopku o prekršku, ki je 
v neposredni zvezi s predmetom preiskave, 
- če pred koncem posvetovanj preiskovalne komisije o ugo- 
tovitvah preiskave javno presoja dokaze v zadevi, ki je pred- 
met preiskave, oziroma daje ocene o odgovornosti preisko- 
vancev (25. člen). 

Če so okoliščine iz prejšnjega odstavka znane ob imenovanju 
preiskovalne komisije, tak poslanec ne sme biti imenovan 
v preiskovalno komisijo. Kolikor take okoliščine nastanejo 
pozneje ali se zanje šele pozneje izve, mora tak poslanec takoj 
prenehati z delom v preiskovalni komisiji, predsednik preisko- 
valne komisije pa mora o tem takoj obvestiti Državni zbor 
s predlogom, da takega poslanca razreši in imenuje v preisko- 
valno komisijo drugega poslanca. Če se okoliščine iz prejš- 
njega odstavka nanašajo na predsednika preiskovalne komi- 
sije, obvesti o tem Državni zbor namestnik predsednika prei- 
skovalne komisije. 

9. člen 

Preiskovalna komisija ima sekretarja. 

Preiskovalna komisija ima lahko enega ali več strokovnih 
svetovalcev, ki nudijo strokovno pomoč predsedniku in čla- 
nom preiskovalne komisije. 

Sekretar komisije ali vsaj en strokovni svetovalec mora imeti 
visoko pravno izobrazbo in pravosodni izpit. 

% 
Sekretar in strokovni svetovalci lahko po pooblastilu preisko- 
valne komisije opravljajo pripravljalna preiskovalna dejanja. 

Za sekretarja in strokovne svetovalce preiskovalne komisije 
veljajo smiselno določbe prejšnje člena. 

(Opomba: 

Preiskovalna komisija je predlagala, da se v lem členu 
dodatno določi: 
- da ima vsak član preiskovalne komisije svojega strokov- 
nega svetovalca, 
- da ima preiskovalna komisija pravico zahtevati, da neod- 
visna revizijska hiša, tudi tuja, opravi revizijo za potrebe 
parlamentarne preiskave. 

Komisija za poslovnik teh predlogov ni sprejela iz naslednjih 
razlogov: 
- Strokovni svetovalci se imenujejo kot svetovalci preisko- 
valne komisije, ne pa kot osebni svetovalci njenih posameznih 
članov. Strokovni svetovalci preiskovalne komisije delajo za 
komisijo kot celoto, s posameznimi člani komisije pa sodelu- 
jejo, kadar posamezni člani opravljajo pripravljalna preisko- 
valna dejanja. 
- Katere dokaze bo preiskovalna komisija izvedla in kateremu 
izvedencu bo poverila revizijo, je stvar njene odločitve pri 
oblikovanju dokaznega sklepa.) 
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10. člen 

Postopek parlamentarne preiskave obsega: 
- pripravljalna preiskovalna dejanja, če so potrebna za pri- 
pravo ali dopolnitev dokaznega sklepa, 
- oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa, 
- izvajanje dokazov, 
- posvetovanje in sklepanje o ugotovitvah preiskave, 
- izdelavo in sprejem poročila za Državni zbor. 

11. člen 

V teku parlamentarne preiskave sme Državni zbor na predlog 
preiskovalne komisije razširiti obseg preiskave v skladu s 5. 
členom tega poslovnika. 

Če v preiskovalni komisiji nastane dvom o vsebini predmeta 
parlamentarne preiskave, mora preiskovalna komisija na zah- 
tevo najmanj dveh tretjin navzočih članov zahtevati odločitev 
Državnega zbora. Odločitev Državnega zbora je sprejeta, če ji 
ne nasprotuje tretjina poslancev. 

12. člen 

Predsednik preiskovalne komisije vodi postopek parlamen- 
tarne preiskave in ima zlasti naslednje pristojnosti: 

- sklicuje in vodi seje preiskovalne komisije, 
- izdaja odredbe za izvedbo preiskovalnih dejanj, 
- določa kraj in čas dokazovanja, 
- določa vrstni red zaslišanj preiskovancev, prič in izve- 
dencev, 
- daje sodiščem in drugim državnim organom zaprosila za 
pravno pomoč pri izvedbi preiskave, 
- predloži poročilo preiskovalne komisije Državnemu zboru. 

Predsednik je pri svojem delu vezan na sklepe preiskovalne 
komisije. 

Predsednik skrbi za vzdrževanje reda na sejah. Iz sejne dvo- 
rane sme odstraniti preiskovance, priče, izvedence in druge 
udeležence seje, ki ne spoštujejo navodil o vzdrževanju reda. 

V odsotnosti predsednika izvršuje njegove pristojnosti njegov 
namestnik. 

13. člen 

Člani preiskovalne komisije imajo pravico: 
- predlagati dokaze, 
- dajati druge predloge v postopku parlamentarne preiskave, 
- postavljati vprašanja preiskovancem, pričam in izve- 
dencem, 
- v poročilu Državnemu zboru navesti svoje mnenje o poteku 
in izidu parlamentarne preiskave. 

(Opomba: 

Preiskovalna komisija je predlagala: 

- da se v prvi alinei prvega odstavka pred besedo »predla- 
gati« doda še »raziskovati in« ter da se v tem členu dodatno 
določi: 
- da, ima vsak Član pravico postaviti vprašanje državnim in 
pravosodnim organom v zvezi z parlamentarno preiskavo; 
vprašanje mora poslati predsedniku Državnega zbora, ki ga 
nemudoma pošlje naslovniku; odgovor na postavljeno vpra- 
šanje mora član komisije prejeti v 3 dneh in z njim seznaniti 
ostale člane, 
- da, ima vsak član preiskovalne komisije pravico zahtevati 
varstvo, če se čuti ogroženega. 

Komisija za poslovnik prvih dveh predlogov ni sprejela. Parla- 
mentarno preiskavo opravlja preiskovalna komisija kot celota 
in ne njeni posamezni člani. Ti so po sklepu preiskovalne 

komisije lahko zadolženi za izvedbo posameznih pripravljal- 
nih preiskovalnih dejanj v okviru pooblastil, ki jih določi 
preiskovalna komisija. 

Tretji predlog je komisija za poslovnik smiselno upoštevala 
v 16. členu.) 

14. člen 

Preiskovalna komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali 
njegov namestnik in večina članov. 

Če preiskovalna komisija ni sklepčna, predsednik odloži zače- 
tek seje oziroma prekine začeto sejo za določen čas. Če tudi 
po preteku tega časa komisija ni sklepčna, predsednik določi 
nov datum seje. 

Če se član preiskovalne komisije večkrat neopravičeno ne 
udeleži seje komisije, predsednik preiskovalne komisije pred- 
laga predsedniku Državnega zbora, naj uvrsti na dnevni red 
seje Državnega zbora vprašanje razrešitve takega člana. 

15. člen 

Preiskovalna komisija sprejema sklepe z večino glasov navzo- 
čih članov, če ta poslovnik ne določa drugače. 

16. člen 

Če preiskovalna komisija ugotovi, da varnostni razlogi zahte- 
vajo varovanje preiskovalne komisije ali posameznih njenih 
članov, predsednik preiskovalne komisije o tem pisno obvesti 
predsednika Državnega zbora z zahtevo, naj minister za 
notranje zadeve zagotovi ustrezno varovanje. 

Če preiskovalna komisija sklene, da bo preiskovalna dejanja 
opravila zunaj sedeža Državnega zbora, predsednik preisko- 
valne komisije o tem pisno obvesti predsednika Državnega 
zbora. 

17. člen 

Preiskovalna komisija lahko kadarkoli sprejme sklep o izvedbi 
pripravljalnih preiskovalnih dejanj, ki jih opravijo člani prei- 
skovalne komisije ali druge od nje pooblaščene osebe. 

S pripravljalnimi preiskovalnimi dejanji se zbira in ureja gra- 
divo za preiskavo in preskrbi potrebno dokazno gradivo, zlasti 
ustrezni spisi in listine. Lahko se zbirajo tudi obvestila od 
oseb, ki lahko dajo podatke o obravnavani zadevi. 

Pripravljalna preiskovalna dejanja niso javna. Preiskovalna 
komisija lahko sklene, da se o opravljenih preiskovalnih deja- 
njih obvesti javnost. 

(Opomba k 3. odstavku: 

Preiskovalna komisija je predlagala, da se določi kot pravilo, 
da so pripravljalna preiskovalna dejanja javna, preiskovalna 
komisija pa lahko sklene, da posamezna pripravljalna prei- 
skovalna dejanja niso javna. 

Komisija za poslovnik tega predloga ni sprejela. S pripravljal- 
nimi preiskovalnimi dejanji se šele zbira in ureja potrebno 
dokazno gradivo, ki bo podlaga za oblikovanje in sprejem 
dokaznega sklepa. Gre torej za izrazito delovno pripravljalno 
fazo preiskave, ki ne more biti javna, pač pa se javnost lahko 
obvesti o že opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih. 
Javnost dela preiskovalne komisije je zagotovljena v nadalnji 
fazi, to je v fazi izvajanja dokazov na podlagi sprejetega 
dokaznega sklepa.) 

O kraju in času izvedbe pripravljalnih preiskovalnih dejanj se 
obvestijo predsednik in člani preiskovalne komisije. Ti imajo 
pravico, da so navzoči pri pripravljalnih preiskovalnih deja- 
njih. 
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O pripravljalnih preiskovalnih dejanjih se vodi zapisnik. 

Ko so pripravljalna preiskovalna dejanja opravljena, se o nji- 
hovem izidu obvesti preiskovalna komisija. 
(Varianta za 6. odstavek: 

O opravljenih preiskovalnih dejanjih se sproti obvešča prei- 
skovalna komisija.) 

Ugotovitve pripravljalnih preiskovalnih dejanj ne zavezujejo 
preiskovalne komisije. Preiskovalna komisija lahko zahteva 
dopolnitev pripravljalnih preiskovalnih dejanj ali pa sama 
opravi dodatna pripravljalna preiskovalna dejanja. 

Pripravljalna preiskovalna dejanja so podlaga za oblikovanje 
in sprejem dokaznega sklepa oziroma njegovih dopolnitev. 

18. člen 

V dokaznem sklepu preiskovalna komisija določi preisko- 
vance, dokaze, ki se izvedejo v parlamentarni preiskavi, in 
način izvedbe dokazov. 

Pri izvajanju dokazov je preiskovalna komisija vezana na 
dokazni sklep. 

Če je dopustnost dokaznega predloga sporna, sme predsed- 
nik odločitev o njegovi dopustnosti odložiti do naslednje seje 
preiskovalne komisije. Dokaznemu predlogu pa je treba ugo- 
diti, če mu ne nasprotujeta dve tretjini navzočih članov prei- 
skovalne komisije. 

19. člen 

Izvajanje dokazov poteka na javni seji po vrstnem redu, ki ga 
določi predsednik po sklepu preiskovalne komisije. 

Pred pričetkom izvajanja dokazov morajo priče na zahtevo 
predsednika komisije zapustiti sejno dvorano. Če tako sklene 
preiskovalna komisija, morajo zapustiti sejno dvorano tudi 
osebe, za katere je predvideno, da bodo zaslišane, vendar 
preiskovalna komisija o tem še ni sklepala. 

Preiskovalna komisija odloči, ali dovoli magnetofonsko in 
slikovno snemanje seje predstavnikom sredstev javnega ob- 
veščanja. 

20. člen 

Dokazi, ki so označeni kot zaupni, se izvajajo na nejavni seji. 

Preiskovalna komisija sme pri izvajanju dokazov izključiti 
javnost v celoti ali pri posameznih dokazilih, če to narekuje 
utemeljen interes posameznika ali če preiskovanec ali priča 
v navzočnosti javnosti noče izpovedovati ali če okoliščine 
kažejo, da v navzočnosti javnosti ne bo govoril resnice. O isk- 
Ijučitvi javnosti iz teh razlogov preiskovalna komisija odloči 
z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 

Preiskovalna komisija sme razen v primerih iz prejšnjega 
odstavka pri izvajanju dokazov izključiti javnost, če to nare- 
kuje javni interes. Odločitev o tem sprejme z dvotretjinsko 
večino navzočih članov. 

O izključitvi javnosti odloča preiskovalna komisija na nejavni 
seji. Če je sprejet sklep o popolni ali delni izključitvi javnosti, 
mora biti tak sklep objavljen na javni seji. 

(Opomba k 3. odstavku: 

Preiskovalna komisija je predlagala, naj se določi, da o izklju- 
čitvi javnosti odloča preiskovalna komisija na javni seji. 

Komisija za poslovnik tega predloga ni sprejela. Pri odločanju 
o izključitvi javnosti se obravnavajo razlogi za izključitev jav- 

nosti, ki so po svoji vsebini zaupne narave, zato je potrebno, 
da se ti razlogi obravnavajo in odločitev o izključitvi javnosti 
sprejme na nejavni seji.) 

21. člen 

Posvetovanja preiskovalne komisije niso javna. 

(Opomba: 

Preiskovalna komisija je predlagala, naj se določi, da so 
posvetovanja javna, razen če preiskovalna komisija sklene, da 
so posvetovanja zaprta za javnost. 

Komisija za poslovnik tega predloga ni sprejela. Posvetovanja 
preiskovalne komisije se nanašajo zlasti na sprejem sklepa 
o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, na sprejem 
dokaznega sklepa, na sprejem sklepa o izključitvi javnosti in 
na presojo dokazov in sprejem ugotovitev o razultatih prei- 
skave ter na izdelavo in sprejem zaključnega poročila. Gre 
torej za izrazito delovne faze postopka parlamentarne prei- 
skave in zlasti za izmenjavo in usklajevanje različnih mnenj, 
zato je potrebno, da se posvetovanja opravijo na nejavnih 
sejah.) 

22. člen 

O sejah preiskovalne komisije se vodi zapisnik in dobesedni 
zapis (magnetogram). 

Zapisnik vodi sekretar ali strokovni svetovalec preiskovalne 
komisije, podpišeta pa ga predsednik preiskovalne komisije 
in zapisnikar. 

Zapisnik vsebuje: kraj in čas seje, imena in priimke predsed- 
nika oziroma namestnika predsednika in navzočih članov 
preiskovalne komisije, imena in priimke drugih oseb, ki sode- 
lujejo na seji, podatek, ali je bila seja javna ali nejavna, ter 
bistvene podatke o poteku dokazovanja. Sestavni del zapis- 
nika je dobesedni zapis (magnetogram) seje. 

Za obravnavanje in za zapisnik o izvajanju dokazov, ki so 
označeni kot zaupni, veljajo ustrezni predpisi o varovanju 
tajnosti in akti Državnega zbora o ravnanju z zaupnimi gradivi. 

Dokler parlamentarna preiskava ni končana, se sme zapisnike 
o javnih in nejavnih sejah dati le sodiščem in drugim državnim 
organom v okviru pravne pomoči po določbah zakonov o sod- 
nih postopkih in upravnem postopku. 

23. člen 

Zapisnike o preiskovalnih dejanjih zaprošenih sodišč in dru- 
gih državnih organov ter spise, ki so bili sestavljeni pri pri- 
pravljalnih preiskovalnih dejanjih ali služijo kot dokazila, je 
treba pred preiskovalno komisijo prebrati. 

Na javni seji se lahko sporoči le bistvena vsebina zapisnikov in 
spisov iz prejšnjega odstavka. 

Na javni seji se ne preberejo zapisniki in spisi niti se ne 
sporoči njihova bistvena vsebina, če vsebujejo podatke, 
zaradi katerih so podani pogoji za izključitev javnosti. 

(Opomba k 3. odstavku: 

Preiskovalna komisija je predlagala, naj se besedilo -zaradi 
katerih so podani pogoji za izključitev javnosti« nadomesti 
z besedilom »za katere preiskovalna komisija ugotovi, da so 
podani pogoji za izključitev javnosti«. 

Komisija za poslovnik tega predloga ni sprejela. Samo po sebi 
se razume, da preiskovalna komisija, ki vodi postopek parla- 
mentarne preiskave, tudi ugotavlja, ali posamezni zapisniki in 
spisi vsebujejo podatke, zaradi katerih so podani razlogi za 
izključitev javnosti.) 
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24. člen 27. člen 

Pred koncem posvetovanj sme biti javnost obveščena 
o poteku nejavne seje le, če je tako sklenila preiskovalna 
komisija, in le v obsegu, ki ga je določila. 

25. člen 

Pred koncem posvetovanj o ugotovitvah preiskave preisko- 
valna komisija in njeni člani ne smejo javno presojati dokazov 
v obravnavani zadevi oziroma dajati ocen o odgovornosti 
preiskovancev. 

(Opomba: 

Preiskovalna komisija je predlagala, naj se namesto tega 
določi, da se člani preiskovalne komisije v javnih izjavah 
o obravnavani zadevi ne smejo žaljivo izražati, ogrožati naci- 
onalne varnosti in posegati v osebno sfero preiskovancev in 
prič. 

Komisija za poslovnik tega predloga ni sprejela. Navedene 
vrednote so že varovane s kazenskim zakonom. Bistvo predla- 
gane rešitve v tem členu je, da preiskovalna komisija in njeni 
člani pred koncem posvetovanj o ugotovitvah preiskave s svo- 
jimi javnimi Izjavami o obravnavani zadevi ne prejudicirajo 
presoje dokazov in odgovornosti preiskovancev.) 

26. člen 

Na predlog preiskovalne komisije Državni zbor lahko prekine 
parlamentarno preiskavo. Parlamentarne preiskave ni 
mogoče prekiniti, če temu nasprotuje predlagatelj zahteve za 
uvedbo parlamentarne preiskave ali preiskovanec. 

Prekinjeno parlamentarno preiskavo je mogoče kadarkoli 
nadaljevati po sklepu Državnega zbora na predlog preisko- 
valne komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamen- 
tarne preiskave ali preiskovanca. Predlog za nadaljevanje 
prekinjene preiskave je treba uvrstiti na dnevni red prve 
naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najmanj 30 dni 
pred to sejo. 

Državni zbor lahko vsak čas med postopkom parlamentarne 
preiskave ustavi parlamentarno preiskavo na predlog preisko- 
valne komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamen- 
tarne preiskave ali tretjine poslancev. Preiskave ni mogoče 
ustaviti, če temu nasprotuje predlagatelj zahteve za uvedbo 
parlamentarne preiskave ali tretjina poslancev. 

Ustavljene parlamentarne preiskave ni mogoče obnoviti v isti 
mandatni dobi Državnega zbora. 

Če je predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave 
tretjina poslancev, se šteje, da predlagatelj zahteve naspro- 
tuje prekinitvi oziroma ustavitvi parlamentarne preiskave, če 
temu nasprotuje večina vseh podpisnikov zahteve za uvedbo 
parlamentarne preiskave. 

Po končani parlamentarni preiskavi preiskovalna komisija 
predloži Državnemu zboru pisno poročilo. Poročilo mora vse- 
bovati opis poteka postopka, dokazila in bistvene ugotovitve 
preiskave ter predlog sklepov, ki naj jih po obravnavi sprejme 
Državni zbor. 

Če v preiskovalni komisiji ni soglasja o ugotovitvah preiskave, 
je treba v poročilu navesti tudi ločena mnenja. 

Po sklepu Državnega zbora, ki ga sprejme na zahtevo predla- 
gatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjine 
poslancev, mora preiskovalna komisija med parlamentarno 
preiskavo predložiti Državnemu zboru vmesno poročilo 
o poteku preiskave. Vmesno poročilo lahko preiskovalna 
komisija predloži Državnemu zboru tudi na lastno pobudo. 

28. člen 

Če se pokaže, da preiskovalna komisija ne bo mogla opraviti 
svojega dela do konca mandatne dobe Državnega zbora, 
mora preiskovalna komisija pravočasno, najkasneje pa za 
obravnavo na zadnji seji Državnega zbora, predložiti Držav- 
nemu zboru poročilo o poteku in ugotovitvah preiskave ter 
o razlogih, zaradi katerih komisija preiskave ne bo mogla 
končati. 

Parlamentarna preiskava, ki ni bila končana v mandatni dobi 
Državnega zbora, se šteje za zaključeno. Novi Državni zbor 
lahko ponovno uvede tako parlamentarno preiskavo v skladu 
s tem poslovnikom. 

29. člen 

Državni zbor pri obravnavi poročila preiskovalne komisije 
lahko ugotovitve in ocene preiskovalne komisije sprejme ali 
zavrne, lahko pa tudi zahteva dopolnitev postopka parlamen- 
tarne preiskave. 

Predloge sklepov iz poročila preiskovalne komisije Državni 
zbor lahko sprejme ali zavrne, lahko pa sprejme tudi dru- 
gačne sklepe. 

30. člen 

Kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno, veljajo za 
uvedbo parlamentarne preiskave ter za imenovanje in delo 
preiskovalne komisije določbe poslovnika Državnega zbora. 

31. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek poslovnika o parlamentarni preiskavi vsebuje 
celotno poslovniško materijo v zvezi z uvedbo In izvedbo 
parlamentarne preiskave. Komisija za poslovnik je pri pripravi 
predloga poslovnika državnega zbora opustila prvotni kon- 
cept iz osnutka poslovnika državnega zbora, po katerem naj 
bi temeljna vprašanja v zvezi z uvedbo in izvedbo parlamen- 
tarne preiskave urejal poslovnik državnega zbora, organiza- 
cijo in delo preiskovalnih komisij pa naj bi urejal posten 
poslovnik. Drugi del materije v zvezi z uvedbo in izvedbo 
parlamentarne preiskave, ki zadeva zlasti pravice in obvezno- 
sti državljanov in drugih oseb, bo uredil zakon o parlamen- 
tarni preiskavi, katerega osnutek je pripravil odbor za notra- 
njo politiko in pravosodje. 

Osnutek poslovnika v skladu z ustavo razlikuje med uvedbo 
parlamentarne preiskave na predlog, ki ga lahko vloži vsak 
poslanec in o katerem odloči državni zbor z običajno večino 
(večinska preiskava), ter uvedbo parlamentarne preiskave na 
zahtevo tretjine poslancev ali državnega sveta, o kateri 
državni zbor ne odloča, ampak je na podlagi take zahteve 
dolžan odrediti parlamentarno preiskavo (manjšinska prei- 
skava). Predlog za uvedbo parlamentarne preiskave državni 
zbor lahko sprejme ali zavrne. Predlog lahko sprejme v celoti, 
lahko pa predlagano parlamentarno preiskavo tudi zoži, raz- 
širi ali dopolni. Drugače je pri uvedbi parlamentarne prei- 
skave na zahtevo tretjine poslancev ali državnega sveta. 
Državni zbor mora v tem primeru odrediti parlamentarno 
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preiskavo, tako kot je zahtevana, lahko pa jo razširi ali 
dopolni, kolikor je to v skladu s predmetom in namenom 
zahtevane parlamentarne preiskave in če temu ne nasprotuje 
predlagatelj zahteve (1. in 5. člen). 

Razlika med večinsko in manjšinsko preiskavo je samo pri 
odločanju o uvedbi in obsegu parlamentarne preiskave (5. 
člen) ter njeni prekinitvi in ustavitvi (26. člen). Osnutek poslov- 
nika samo v variantni rešitvi 7. člena predvideva razliko tudi 
v sestavi preiskovalne komisije, kadar je parlamentarna prei- 
skava uvedena na zahtevo tretjine poslancev. Glede same 
vsebine predloga oziroma zahteve za uvedbo parlamentarne 
preiskave, sestave in imenovanja preiskovalne komisije ter 
izvedbe parlamentarne preiskave osnutek poslovnika ne 
predvideva razlik. 

Osnutek v 2. členu določa obliko in vsebino predloga oziroma 
zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave. Tako predlog 
kot zahteva se vloži pisno in mora obsegati opredeljen zahte- 
vek, ki vsebuje kratek opis predmeta preiskave z navedbo 
namena in predvidenega obsega preiskave, razloge za 
uvedbo preiskave in predlog dokazov, ki naj se izvedejo 
v parlamentarni preiskavi. Zahtevek mora biti oblikovan tako, 
da se njegova vsebina lahko povzame v akt o odreditvi prei- 
skave, kot je to določeno v 5. členu. Razlogi za uvedbo 
parlamentarne preiskave in predlog dokazov se ne povzameta 
v akt o odreditvi preiskave, pač pa ti dve sestavini predloga 
oziroma zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave služita 
preiskovalni komisiji kot vodilo pri njenem delu in zlasti pri 
oblikovanju dokaznega sklepa. Predlog dokazov v predlogu 
oziroma zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave je lahko 
splošen (pregled spisov, zaslišanje prič in izvedencev itd.) ali 
konkreten (navedba določenih listin, imen preiskovancev in 
prič itd.). , 

V 3. členu je določeno, da mora biti predlog oziroma zahteva 
za parlamentarno preiskavo uvrščena na dnevni red prve 
naslednje seje državnega zbora, če je predlog vložen najkas- 
neje 30 dni oziroma zahteva najkasneje 15 dni pred to sejo. Te 
zadeve imajo torej prednost pred drugimi zadevami, saj pred- 
log poslovnika državnega zbora v 52. členu predvideva, da se 
druge zadeve uvrstijo na dnevni red seje državnega zbora 
najkasneje na drugo redno sejo po seji, pred katero je bila 
zadeva vložena. 

V 4. členu je predvideno, da predlagatelj ali predsednik držav- 
nega zbora lahko zahtevata, naj o predlogu oziroma zahtevi 
za uvedbo parlamentarne preiskave da pisno pravno mnenje 
sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve. Takšno pravno 
mnenje bo potrebno, če bo nastal dvom o dopustnosti parla- 
mentarne preiskave ali o skladnosti predloga oziroma zahteve 
z določbami 2. člena osnutka poslovnika, ki določajo obliko in 
vsebino predloga oziroma zahteve za uvedbo parlamentarne 
preiskave. Na podlagi tega pravnega mnenja bo predlagatelj 
lahko predlog oziroma zahtevo pred obravnavo na seji držav- 
nega zbora ustrezno popravil, spremenil ali dopolnil. 

V 5. členu je določen postopek pri obravnavi predloga ozi- 
roma zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave na seji 
državnega zbora in vsebina akta o odreditvi parlamentarne 
preiskave. Razlike med uvedbo parlamentarne preiskave na 
predlog (večinska preiskava) in uvedbo parlamentarne prei- 
skave na zahtevo tretjine poslancev ali državnega sveta (manj- 
šinska preiskava) so pojasnjene v uvodu obrazložitve. V tem 
členu je določeno tudi, da se predlogi za razširitev ali dopolni- 
tev zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave usklajujejo 
s predstavnikom predlagatelja zahteve v kolegiju predsednika 
državnega zbora. Komisija za poslovnik šteje to rešitev za 
ustreznejšo od rešitve, da bi se v ta namen imenovala 
posebna delovna skupina ali da bi se usklajevanje opravilo 
neposredno na seji državnega zbora. 

V 6. členu je določeno, da se za vsako parlamentarno prei- 
skavo imenuje posebna preiskovalna komisija. Taka rešitev je 
potrebna zato, ker se ista komisija ne more ukvarjati z več 
preiskavami hkrati, različni predmeti preiskav pa lahko nare- 
kujejo različne sestave preiskovalnih komisij, med drugim 
tudi iz razlogov, zaradi katerih posamezni poslanci ne morejo 
sodelovati v preiskovalni komisiji (8. člen). Osnutek predvi- 

deva, da državni zbor imenuje preiskovalno komisijo pravi- 
loma na isti seji, na kateri sprejme sklep oziroma izda akt 
o odreditvi parlamentarne preiskave, najkasneje pa na prvi 
naslednji seji. 

Veljavni sklep poslovniške narave o parlamentarni preiskavi 
določa, da preiskovalno komisijo sestavljajo predsednik in 
osem članov. Osnutek poslovnika v 7. členu predvideva poleg 
predsednika tudi njegovega namestnika in najmanj sedem 
članov, kar pomeni, da bo število vseh članov preiskovalne 
komisije lahko tudi večje, kot je predvideno v veljavnem 
sklepu poslovniške narave o parlamentarni preiskavi. V vari- 
anti pa je predlagana rešitev, da sestavljajo preiskovalno 
komisijo predsednik, njegov namestnik in najmanj pet članov, 
kar pomeni, da bo lahko število vseh članov preiskovalne 
komisije tudi manjše. Predvideno je, da vsaka poslanska sku- 
pina lahko predlaga v preiskovalno komisijo najmanj enega 
člana, kar pomeni, da se posamezna poslanska skupina lahko 
tudi odreče zastopstvu v preiskovalni komisiji, lahko pa zah- 
teva tudi sorazmerno zastopstvo glede na število članov 
poslanske skupine v državnem zboru. V nadaljnji varianti pa je 
predvidena različna sestava preiskovalne komisije za primer, 
če je parlamentarna preiskava uvedena na predlog poslanca 
ali državnega sveta, in za primer, če je parlamentarna prei- 
skava uvedena na zahtevo ene tretjine poslancev državnega 
zbora. Za prvi primer je predvideno, da ima vsaka poslanska 
skupina v preiskovalni komisiji sorazmerno število članov 
glede na zastopanost poslanske skupine v državnem zboru. 
Za drugi primer pa je predvideno, da imajo vse poslanske 
skupine v preiskovalni komisiji enako število članov. V obeh 
primerih vsaka poslanska skupina lahko sklene, da v preisko- 
valni komisiji ne bo sodelovala. 

V 8. členu so določeni razlogi zaradi katerih poslanec ne sme 
biti imenovan v preiskovalno komisijo oziroma mora biti 
razrešen članstva v preiskovalni komisiji, če taki razlogi nasta- 
nejo ali se zanje zve pozneje. Gre za podobne razloge, kot jih 
določa zakon o kazenskem postopku za izločitev sodnika. 
Poleg tega pa osnutek poslovnika predvideva kot razlog za 
izločitev poslanca iz preiskovalne komisije, če pred koncem 
posvetovanj v preiskovalni komisiji javno presoja dokaze 
v zadevi, ki je predmet preiskave, oziroma daje ocene o odgo- 
vornosti preiskovancev. Na ta način naj bi se zagotovilo 
objektivno, nepristransko delo preiskovalne komisije pri 
izvedbi parlamentarne preiskave. O izločitvi poslanca iz prei- 
skovalne komisije odloča državni zbor ob imenovanju prei- 
skovalne komisije, pozneje pa na predlog predsednika prei- 
skovalne komisije oziroma njegovega namestnika. Osnutek 
poslovnika ne predvideva pravice preiskovanca in drugih ude- 
ležencev v postopku parlamentarne preiskave, da zahtevajo 
izločitev poslanca iz preiskovalne komisije zaradi drugih oko- 
liščin, ki lahko vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti. 

V 9. členu je predvideno, da ima preiskovalna komisija sekre- 
tarja, lahko pa ima tudi enega ali več strokovnih svetovalcev, 
ki nudijo strokovno pomoč predsedniku in članom preisko- 
valne komisije. Sekretar ali vsaj en strokovni svetovalec mora 
imeti visoko pravno izobrazbo in pravosodni izpit, da lahko 
svetuje predsedniku in članom v postopkovnih vprašanjih. 
Osnutek predvideva, da sekretar in strokovni svetovalci lahko 
po pooblastilu preiskovalne korhisije opravljajo tudi posa- 
mezna pripravljalna preiskovalna dejanja, to je zbiranje in 
urejanje gradiva za preiskavo ter zbiranje potrebnega dokaz- 
nega gradiva, kot so zlasti ustrezni spisi in listine ter obvestila 
od oseb, ki lahko dajo podatke o obravnavani zadevi (17. 
člen). Izločitveni razlogi, določeni za poslance, veljajo smi- 
selno tudi za sekretarja in strokovne svetovalce preiskovalne 
komisije. 

V 10. členu so določene faze postopka parlamentarne prei- 
skave. Najprej se po sklepu preiskovalne komisije opravijo 
pripravljalna preiskovalna dejanja, če so potrebna za pripravo 
dokaznega sklepa, na podlagi katerega preiskovalna komisija 
nato izvaja dokaze. Sklep o izvedbi pripravljalnih preiskoval- 
nih dejanj lahko preiskovalna komisija sprejme tudi pozneje, 
če je to potrebno zaradi morebitne dopolnitve dokaznega 
sklepa. Sprejemu dokaznega sklepa sledi izvajanje dokazov, 
ki se praviloma izvajajo na iavni seji. Izvedbi dokazov pa sledi 
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posvetovanje in sklepanje o ugotovitvah parlamentarne prei- 
skave ter izdelava in sprejem poročila za državni zbor. 

V teku parlamentarne preiskave sme državni zbor na predlog 
preiskovalne komisije razširiti obseg preiskave v skladu s 5. 
členom tega poslovnika. To pomeni, da državni zbor med 
parlamentarno preiskavo njen obseg lahko razširi z dopolni- 
tvijo sklepa oziroma akta o odreditvi parlamentarne preiskave 
na način in pod pogoji, ki so določeni za njegov sprejem v 5. 
členu osnutka poslovnika. Če pa v preiskovalni komisiji 
nastane dvom o vsebini predmeta preiskave, mora preisko- 
valna komisija na zahtevo dveh tretjin navzočih članov zahte- 
vati odločitev državnega zbora, ki je sprejeta, če ji ne naspro- 
tuje tretjina poslancev (11. člen). 

V 12. in 13. členu so določene pristojnosti predsednika prei- 
skovalne komisije pri vodenju in izvajanju dokazov ter pravice 
članov preiskovalne komisije pri izvedbi parlamentarne prei- 
skave. Predsednik je pri izvrševanju svojih pristojnosti vezan 
na sklepe preiskovalne komisije. 

Preiskovalna komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali 
njegov namestnik in večina članov (14. člen), sklepe pa spre- 
jema z večino glasov navzočih članov, če ta poslovnik ne 
določa drugače (15. člen). Osnutek poslovnika predvideva 
drugačno večino v 11. členu, po katerem mora v primeru 
dvoma o vsebini predmeta parlamentarne preiskave preisko- 
valna komisija zahtevati odločitev državnega zbora na zah- 
tevo najmanj dveh tretjin navzočih članov, v 18. členu, po 
katerem mora v primeru dvoma o dopustnosti dokaznega 
predloga preiskovalna komisija ugoditi dokaznemu predlogu, 
če temu ne nasprotujeta dve tretjini navzočih članov, in v 20. 
členu, po katerem preiskovalna komisija sprejme sklep o izk- 
ljučitvi javnosti pri izvajanju dokazov, če niso podani razlogi 
za izključitev javnosti iz drugega odstavka tega člena, z dvo- 
tretjinsko večino navzočih članov. V 16. členu je predvideno, 
da se preiskovalni komisiji in njenim članom zagotovi 
posebno varovanje, če preiskovalna komisija ugotovi, da je to 
potrebno iz varnostnih razlogov. O takšni ugotovitvi preisko- 
valne komisije obvesti njen predsednik predsednika držav- 
nega zbora z zahtevo, da ustrezno varovanje zagotovi mini- 
ster za notranje zadeve. Predvideno je tudi, da predsednik 
preiskovalne komisije obvesti predsednika državnega zbora 
o sklepu preiskovalne komisije, da bo preiskovalna dejanja 
opravila izven sedeža državnega zbora. 

V 17. členu osnutek poslovnika ureja izvedbo pripravljalnih 
preiskovalnih dejanj, ki jih po sklepu preiskovalne komisije 
lahko opravijo posamezni člani komisije ali tudi sekretar in 
strokovni svetovalci. S pripravljalnimi preiskovalnimi dejanji 
se zbira in ureja gradivo za preiskavo in preskrbi potrebno 
dokazno gradivo, kot so zlasti ustrezni spisi in listine ter 
obvestila od oseb, ki lahko dajo podatke o obravnavani 
zadevi. Pripravljalna preiskovalna dejanja so podlaga za obli- 
kovanje in sprejem dokaznega sklepa, ki je podlaga za izvaja- 
nje dokazov. Vendar ugotovitve pripravljalnih preiskovalnih 
dejanj ne zavezuje preiskovalne komisije, ki lahko zahteva 
dopolnitev pripravljalnih preiskovalnih dejanj ali pa sama 
opravi pripravljalna preiskovalna dejanja. Glede na to, da se 
s pripravljalnimi preiskovalnimi dejanji šele zbira gradivo za 
preiskavo, pripravljalna preiskovalna dejanja niso javna. 

Pri izvajanju dokazov je preiskovalna komisija vezana na 
dokazni sklep, s katerim določi preiskovanca, dokaze in način 
njihove izvedbe, ki pa ga lahko po potrebi kadarkoli dopolni 
(18. člen). Izvajanje dokazov poteka na javni seji po vrstnem 
redu, ki ga določi predsednik po sklepu preiskovalne komisije 
(19. člen). 

Osnutek poslovnika v 20. členu določa razloge za izključitev 
javnosti pri izvajanju dokazov. Dokazi, ki so označeni kot 
zaupni, se izvajajo na nejavni seji. O izključitvi javnosti iz 
razlogov, naštetih v drugem odstavku tega člena (utemeljen 
interes posameznika ali če preiskovanec ali priča v navzočno- 
sti javnosti noče izpovedovati ali če okoliščine kažejo, da 
v navzočnosti javnosti ne bo govoril resnice), odloča komisija 
z običajno večino, o izključitvi javnosti iz razloga, navedenega 
v tretjem odstavku tega člena (drug javni interes), pa odloči 
z dvotretjinsko večino navzočih članov. 

Posvetovanja preiskovalne komisije niso javna (21. člen). Ta 
posvetovanja se nanašajo zlasti na sprejem sklepa o izvedbi 
pripravljalnih preiskovalnih dejanj, na sprejem dokaznega 
sklepa, na sprejem sklepa o izključitvi javnosti in na presojo 
dokazov in sprejem ugotovitev o rezultatih preiskave ter na 
izdelavo in sprejem zaključnega poročila. Gre torej za izrazito 
delovne faze postopka parlamentarne preiskave in zlasti za 
izmenjavo in usklajevanje različnih mnenj, zato je potrebno, 
da se posvetovanja opravijo na nejavnih sejah. 

O sejah preiskovalne komisije se vodi zapisnik in dobesedni 
zapis (magnetogram), ki je sestavni del zapisnika. Dokler 
parlamentarna preiskava ni končana, se sme zapisnike o jav- 
nih in nejavnih sejah dati le sodiščem in drugim državnim 
organom v okviru pravne pomoči po določbah zakona o sod- 
nih postopkih in o upravnem postopku (22. člen). 

V 23. členu je urejeno izvajanje Iistinskih dokazov. Zapisniki in 
spisi se pred preiskovalno komisijo preberejo ali pa se spo- 
roči njihova bistvena vsebina. Če zapisniki oziroma spisi vse- 
bujejo podatke, zaradi katerih so podani pogoji za izključitev 
javnosti, se taki zapisniki in spisi ne preberejo in se ne sporoči 
njihova bistvena vsebina na javni seji. 

V 24. členu so določene omejitve obveščanja javnosti 
o poteku nejavne seje pred koncem posvetovanj. V 25. členu 
pa je določena prepoved, da preiskovalna komisija in njeni 
člani pred koncem posvetovanj preiskovalne komisije o ugo- 
tovitvah preiskave ne smejo javno presojati dokazov o obrav- 
navani zadevi oziroma dajati ocen o odgovornosti preiskovan- 
cev. Kršitev te prepovedi je razlog za izločitev člana preisko- 
valne komisije (8. člen). 

Na predlog preiskovalne komisije državni zbor lahko prekine 
parlamentarno preiskavo, če temu ne nasprotuje predlagatelj 
zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali preiskovanec. 
Prekinjeno preiskavo je mogoče kadarkoli nadaljevati po 
sklepu državnega zbora na predlog preiskovalne komisije, 
predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali 
preiskovanca. Državni zbor lahko parlamentarno preiskavo 
tudi ustavi na predlog preiskovalne komisije, predlagatelja 
zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjine 
poslancev, če temu ne nasprotuje predlagatelj zahteve za 
uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjina poslancev. Ustav- 
ljene parlamentarne preiskave ni mogoče obnoviti v isti man- 
datni dobi državnega zbora. Če je parlamentarna preiskava 
uvedena na zahtevo tretjine poslancev, se šteje, da predlaga- 
telj zahteve nasprotuje prekinitvi oziroma ustavitvi parlamen- 
tarne preiskave, če temu nasprotuje večina podpisnikov zah- 
teve za uvedbo parlamentarne preiskave (26. člen). 

Glede poročila preiskovalne komisije osnutek poslovnika 
povzema rešitev iz veljavnega sklepa poslovniške narave 
o parlamentarni preiskavi, s tem, da dodatno določa, da 
preiskovalna komisija izdela vmesno poročilo o poteku prei- 
skave ne le po lastni pobudi, ampak tudi po sklepu državnega 
zbora na zahtevo predlagatelja zahteve za uvedbo parlamen- 
tarne preiskave ali tretjine poslancev (27. člen). Prav tako 
osnutek poslovnika povzema rešitev iz veljavnega sklepa 
poslovniške narave o parlamentarni preiskavi za primer, če se 
pokaže, da preiskovalna komisija ne bo mogla opraviti svo- 
jega dela do konca mandatne dobe državnega zbora. Parla- 
mentarna preiskava, ki ni bila končana v mandatni dobi držav- 
nega zbora, se šteje za zaključeno. Novi državni zbor pa lahko 
ponovno uvede tako preiskavo v skladu s tem poslovnikom 
(28. člen). 

t 
V 29. členu je urejeno odločanje državnega zbora pri obrav- 
navi poročila preiskovalne komisije. Državni zbor lahko ugo- 
tovitve in ocene preiskovalne komisije sprejme ali zavrne, 
lahko pa zahtevo tudi dopolnitev preiskave. Predloge sklepov 
iz poročila preiskovalne komisije državni zbor lahko sprejme 
ali zavrne, lahko pa sprejme tudi drugačne sklepe. 

V 30. členu je predvideno, da glede vprašanj, ki s tem poslov- 
nikom niso drugače urejena, veljajo določbe poslovnika 
državnega zbora. 
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Ob pripravi osnutka je komisija preučila tudi mnenje odbora 
za notranjo politiko in pravosodje ter razpravo na preiskovalni 
komisiji. Komisija je v celoti upoštevala mnenje odbora za 
notranje zadeve in pravosodje in je vključeno v besedilo 
osnutka poslovnika. Pripombe preiskovalne komisije pa je 
komisija za poslovnik lahko upoštevala le deloma, saj so 
nekatere izhajale iz drugačnega razumevanja vloge parlamen- 
tarne preiskave. Kjer jih je mogla vključiti v besedilo ali kot 
alternativno rešitev, jih je zaradi preglednosti in korektnosti 
zapisala kot opombo pri posameznem členu osnutka poslov- 
nika ter hkrati navedla tudi razloge, zaradi katerih predloga ni 
mogla sprejeti. 

OPOMBA: 

Prilog*: 

- Evropski parlament- Parlamentarna preiskovalne komi- 
el|e v državah članicah skupnosti 

- Osnutek Zakona o ustanovitvi in delu preiskovalnih odbo- 
rov v nemikem zveznem parlamentu 

so na voljo v strokovni službi državnega zbora In v komisiji 
za poslovnik 

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O POMORSKEM 

PROMETU - EPA 240 

Vlada Republike Slovenije je na 29. seji dne 3/6-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE ALBANIJE O POMORSKEM PROMETU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi 
314. člena začasnega poslovnka Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona 
o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bo kot njen predstavnik pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Reublike Slovenije sode- 
loval: 

- mag. Igor UMEK, minister za promet in zveze. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Albanije o pomorskem prometu 

1-člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Albanije o pomorskem prometu, podpisan 
v Tirani 21. 12. 1992. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku 
glasi: 

Besedilo izvirnika v albanščini je na vpogled v Službi za mednarod- 
nopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE 
O POMORSKEM PROMETU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Albanije (v 
nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki) sta se v želji, da 
poglobita sodelovanje na področju pomorskega prometa 
z namenom, da vzpostavita pogoje za pomorsko plovbo, utrje- 
vanja enakopravnega in obojestranskega koristnega sodelo- 
vanja ter pospeševanja razvoja pomorskega prometa med 
državama 

sporazumeli o naslednjem: 

l.člen 

Posamezni v tem sporazumu uporabljeni izrazi imajo nasled- 
nji pomen: 

1. »ladja ene pogodbene stranke« označuje vsako ladjo, ki 
pluje pod zastavo ene ali druge države; 

Ta izraz ne obsega: 

a) vojnih ladij in ladij, ki oskrbujejo oborožene sile ene ali 
druge podobene stranke in drugih ladij, izključno v sestavi 
oboroženih sil, 
b) znanstveno raziskovalnih ladij (s področja hidrografije, 
oceanografije in znanstvenih raziskav), reševalnih ladij in 
drugih ladij za posebne netrgovinske namene, na primer: 
bolniške ladje, šolske ladje in druge ladje z vojaškim osebjem, 
c) ribiških ladij, jaht itd. 

2. »ladjar« ali »prevoznik« je fizična ali pravna oseba, ki je 
nosilec plovbnega podjema; 

3. »član posadke ladje« označuje vsako osebo, ki je med 
potovanjem zaposlena na ladji in opravlja delo v zvezi z izko- 
riščanjem ali vzdrževanjem ladje in je vpisana v seznam čla- 
nov posadke; 

4. »pomorski promet« pomeni prevoz blaga in/ali potnikov. 
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2. člen 

Pogodbeni stranki bosta priznali nacionalnost ladjam druge 
pogodbene stranke na podlagi 1. točke tega sporazuma in 
potrdila o pregledu ladje, ki ga je po predpisih izdal pristojni 
organ pogodbene stranke. 

Pogodbeni stranki bosta medsebojno priznali potrdila o izme- 
ritvi in druga potrdila ali ladijske listine, ki so jih po predpisih 
izdali pristojni organi druge pogodbene stranke ali, ki jih je 
izdala tretja država, ki jo prizna ena pogodbena stranka, 
druga pogodbena stranka pa se s tem strinja, brez ponovnega 
merjenja ali pregledovanja ladij. Pristaniške in druge ladjar- 
ske takse se obračunavajo na podlagi podatkov omenjenih 
listin. Te takse in pristojbine se plačajo na podlagi tarif, ki 
veljajo v zadevnem pristanišču. 

3. člen 

Pogodbeni stranki bosta v mejah svojih ustrezih zakonov in 
predpisov dajali potrebno pomoč ladjam, zaposlenim pri pre- 
vozih komercialnega tovora in/ali potnikov po morju med 
pristanišči obeh držav in se bosta vzdržali ravnanja, ki bi 
utegnilo škoditi razvoju pomorskega ladjarstva in plovbe med 
državama. 

Ladje obeh pogodbenih strank imajo pravico pluti med prista- 
nišči obeh držav, odprtimi za mednarodni promet ter oprav- 
ljati storitve prevoza potnikov in tovora med eno izmed obeh 
držav in kakšno tretjo državo. 

4. člen 

Vsaka pogodbena stranka bo v mejah svojih zakonov in pred- 
pisov sprejela potrebne ukrepe, da bi zagotovila nemoteno 
plovbo med obema državama, čim krajše rtiuditve ladij v pri- 
staniščih in poenostavitev administrativnih, carinskih in sani- 
tarih formalnosti. 

Določbe tega sporazuma ne omejujejo pravice vsake pogod- 
bene stranke, da opravlja carinske preglede na ladjah druge 
pogodbene stranke. 

5. člen 

Ladje ene pogodbene stranke, njihove posadke, potniki in 
tovor, ki so v teritorialnih in notranjih vodah in morskih 
pristaniščih druge pogodbene stranke morajo spoštovati 
zakon« in predpise te pogodbene strake, zlasti tiste, ki se 
nanašajo na varnost plovbe, javni red, prehajanje čez mejo, 
carinski in devizni nadzor, sanitarni, veterinarski in fitosani- 
tarni nadzor. 

Nobena pogodbena stranka se ne bo vmešavala v notranje 
zadeve ladij druge pogodbene stranke med njihovo muditvijo 
v njenih teritorialnih vodah, notranjih vodah in morskih prista- 
niščih, razen v naslednjih primerih: 

- na pisno zahtevo poveljnika ladje ali z dovoljenjem diplo- 
matskih ali konzularnih predstavnikv druge pogodbene 
stranke; 
- kadar dogodki na ladjah ali njihove posledice vplivajo na 
mir, red in javno varnost pristanišča 
- v cilju preprečevanja tihotapljenja narkotikov ali psihotrop- 
nih substanc. 

6. člen 

Ladje ene pogodbene stranke in člani posadke, potniki in 
tovor takšnih ladij bodo ob prihodu in odhodu iz pristanišča 
druge pogodbene stranke ter ob muditvi teh ladij za naklada- 
nje in razkladanje tovora ali za vkrcanje in izkrcanje potnikov, 
obravnavane kot suvereno ozemlje in pod enakim režimom 
kot velja za domače ladje v mednarodnem pomorskem pro- 
metu in sicer pri: 

a) privezu, spremembi priveza, nakladanju in razkladanju in/ 
ali vkrcanju in izkrcanju v pristaniščih, dokih in sidriščih; 

b) uporabi piiotaže in vleke ladij, pri uporabi kanalov in 
signalnih naprav za plovbo; 
c) uporabi pristaniških dvigalnih naprav, tehtnic, opreme za 
zlaganje, skladičenje in uporabi skladišč; 
d) oskrbovanju z gorivom in mazivom, pitno vodo in hrano; 
e) nuđenju zdravniških storitev. 

Določbe iz prejšnjega odstavka ne dajo pravice nobeni 
pogodbeni stranki, da v pristaniščih ali teritorialnih vodah 
druge pogodbene stranke opravlja kakršnekoli pristaniške 
storitve, vključujoč tudi storitve piiotaže, izmeritve in tudi ne 
drugih ladijskih storitev. 

Določba prvega in drugega odstavka tega člena ne velja za 
pristanišča, ki so zaprta za mednarodni promet. 

7. člen 

Kabotaža med pristanišči druge pogodbene stranke je prepo- 
vedana, razen če pogodbeni stranki o tem skleneta poseben 
dogovor. 

8. člen 

Določbe tega sporazuma veljajo tudi za ladje, ki pljujejo pod 
zastavo kakšne tretje države, sprejemljive za obe pogodbeni 
stranki, ki jih je zakupilo oziroma z njimi upravlja podjetje ene 
pogodbene stranke za promet med pristanišči obeh pogodbe- 
nih strank ali pristanišči držav pogodbenih strank in prista- 
nišči kakšne tretje države in obratno. 

9. člen 

Pogodbeni stranki medsebojno priznavata osebne listine 
pomorščakov, ki jih izda pristojni organ druge pogodbene 
stranke ali, ki jih je izdala tretja država, ki jo prizna ena 
pogodbena stranka, druga pogodbena stranka pa se s tem 
strinja. 

To sta naslednji listini: 

- v Republiki Sloveniji: »pomorska knjižica« 

- v Republiki Albaniji: »pashaporte lundrimi«. 

Pomorščaki ene pogodbene stranke, ki imajo veljavno 
osebno listino, lahko kot člani posadke ladje vstopijo brez 
vizuma na ozemlje pristanišča druge pogodbene stranke in 
bivajo v pristaniškem mestu skladno z nacionalnimi predpisi 
vsake pogodbene stranke. 
Pri vstopu na ozemlje druge pogodbene stranke v tranzitu ali 
izstopu s tega ozemlja morajo pomoroščaki ladij ene pogod- 
bene stranke spoštovati nacionalne predpise države gostite- 
ljice. 

10. člen 

Med muditvijo ladje ene pogodbene stranke v pristanišču 
druge imajo diplomatski in konzularni organi prve ter člani 
posadke te pogodbene stranke pravico med seboj vzpostav- 
ljati stike in se srečevati, pred tem pa je treba po predpisih 
opraviti ustrezne formalnosti, ki veljajo pri drugi pogodbeni 
stranki. 

11. člen 

Če ima ladja ene pogodbene stranke brodolom, nasede, ali 
ima kakšno drugo havarijo, dobi takšna ladja, njena posadka, 
potniki in tovor od druge pogodbene stranke zahtevano 
pomoč pod enakimi pogoji, kot so določeni za podobne 
primere v predpisih navedene pogodbene stranke za njene 
ladje, posadke, potnike in tovor. 

Rešeno premoženje (tovor, oprema, zaloge ali drugo blago) 
z ladje, ki je v stiski, ki je imela brodolom, nasedla ali kakšno 
drugo havarijo, ni zavezano plačilu carine, razen, če ni name- 
njeno za porabo na ozemlju pogodbene stranke, kamor je 
prispela. 
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Za uskladiščenje rešenega premoženja na za to določenih 
mestih se zaračunavajo takse na podlagi načela vzajemnosti. 

Določbe tega člena ne predpisujejo oprostitve plačila taks za 
reševanje ladij ali za pomoč ladjam, potnikom, posadki in 
tovoru. 

Pristojni organi pogodbene stranke, na katere obali je imela 
brodolom, nasedla ali imela kakšno drugo havarijo ladja 
druge pogodbene stranke, poročajo o tem najbližjemu diplo- 
matskemu predstavniku države, kateri ladja pripada. 

12. člen 

Vsa plačila, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma, bodo 
potekale v skladu z veljavnimi plačilnimi sporazumi med 
obema državama. 

13. člen 

Pogodbeni stranki sta se sporazumeli, da njuni pristojni 
organi in ladjarji organizirajo posvetovanja v zvezi z uporabo 
tega sporazuma in za krepitev tega sodelovanja med drža- 
vama na področju pomorskega prometa. 

14. člen 

Pogodbeni stranki se strinjata, da ustanovita skupno mešano 
komisijo, ki bo spremljala uporabo tega sporazuma, reševala 
morebitne spore in po potrebi predlagala vladama podpisni- 
cama ukrepe za pospeševanje sodelovanja na področju 
pomorske plovbe med državama. 

Mešana komisija se bo sestajala, kadarkoli bo to po mnenju 
pogodbenih strank potrebno, najmanj pa enkrat letno izme- 
nično v Republiki Sloveniji in Republiki Albaniji. 

15. člen 

Sestavo mešane komisije določijo pristojni organi pogodbe- 
nih strank. 

16. člen 

Za uporabo določb tega sporazuma je pristojni organ s slo- 
venske strani Ministrstvo za promet in zveze Republike Slove- 
nije, z albanske strani pa Ministrstvo za promet in zveze 
Republike Albanije. 

17. člen 

Pogodbeni stranki po diplomatski poti obvestita druga drugo 
o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za uveljavitev tega spora- 
zuma. Ta sporazum stopi v veljavo trideseti dan po prejemu 
zadnjega izmed takšnih obvestil, začasno pa se uporablja od 
dneva podpisa. 

Ta sporazum velja za dobo pet let. Veljavnost sporazuma se 
podaljša za nadaljnjih pet let, kolikor nobena od pogodbenih 
strank pisno ne obvesti po diplomatski poti druge pogodbene 
stranke o prekinitvi sporazuma šest mesecev pred iztekom 
pogodbene dobe. 

Sklenjeno v TIRANI, dne 21. 12.1992 v treh izvirnikih v sloven- 
skem, albanskem in angleškem jeziku, s tem, da so vsa bese- 
dila enako verodostojna. 

Ob morebitnem neskladju pri uporabi kot razlagi, je mero- 
dajno angleško besedilo. 

■ ZA VLADO 74 VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE ALBANIJE 
Marjan Krajne l.r. Fatos Bitincka l.r. 

OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrsko za promet in zveze. 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Albanije o pomorskem prometu je bil podpisan v Tirani 21. 12. 
1992. Podpisala sta ga g. Marjan Krajne, minister za promet in 
zveze Republike Slovenije in g. Fatos Bitincka, minister za 
promet in zveze Republike Albanije. Sporazum med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije temelji na 
načelih olajšav pri opravljanju meddržavnega potniškega in 
tovornega pomorskega prometa in je usklajen z našo zakono- 
dajo. 

Sporazum določa listine, ki jih morajo imeti ladje in člani 
posadke, olajšave pri muditvi ladje v pristanišču, nuđenju 
storitev pri pilotaži, vleki, pri nakladanju in razkladanju tovora 
ter pri vkrcavanju in izkrcavanju potnikov. V vseh navedenih 
primerih so ladje ene pogodbene stranke, člani posadke, 
potniki in tovor takšnih ladij obravnavani pod enakim reži- 
mom kot velja za domače ladje v mednarodnem pomorskem 
prometu. 

Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. 

Sporazum v skladu z drugim odtavkom 63. člena zakona 
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije. 

Zaradi uresničevanja sporazuma ni treba sprejeti ali spreme- 
niti predpisov. 

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskega 
dela mešane komisije (stroški potovanj, dnevnice) predvi- 
doma enkrat letno oziroma po potrebi. Predlagamo, da se ta 
sredstva zagotovijo iz proračunskih sredstev Vlade Republike 
Slovenije. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE O MEDSEBOJNI UREDITVI 

MEDNARODNEGA CESTNEGA POTNIŠKEGA IN TOVORNEGA PROMETA 

- EPA 238 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Italije o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in 
tovornega prometa 

Vlada Republike Slovenije je na 29. seji dne 3/6-1993 
določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE ITALIJE O MEDSEBOJNI UREDITVI MEDNAROD- 
NEGA CESTNEGA POTNIŠKEGA IN TOVORNEGA PRO- 
META, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi 
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zuna- 
njih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih tples Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- mag. Igor UMEK, minister za promet in zveze, 

- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze. 

1. člen 

Ratificira se sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Italije o medsebojni ureditvi mednarodnega 
cestnega potniškega in tovornega prevoza, podpisan v Ljub- 
ljani, 29. marca 1993. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku 
iglasi: 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE 
0 MEDSEBOJNI UREDITVI MEDNARODNEGA 
CESTNEGA IN TOVORNEGA PREVOZA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Italije sta se 
- z namenom, da bi v obojestranskem interesu olajšali in 
Uredili cestni prevoz potnikov in stvari med obema državama, 
tako v bilateralnem kot v tranzitnem prometu čez njuni ozem- 
lji - dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbeni stranki imata pravico do opravljanja prevoza pot- 
nikov in stvari tako v bilateralnem kot v tranzitnem prometu 
Čez ozemlje druge pogodbene stranke z motornimi vozili, 
registriranimi v svoji državi, v skladu s pogoji, določenimi 
v tem sporazumu. 

I. PREVOZ POTNIKOV 

PODROČJE VELJAVNOSTI 

2. člen 

Ta sporazum velja za mednarodni prevoz potnikov, ki se 
izvaja med obema državama z vozili, namenjenimi prevozu 
več kot 9 oseb (avtobusi). 

REDNE LINIJE MED OBEMA DRŽAVAMA 

3. člen 

Redne linije po tem sporazumu so prevozi potnikov, ki se 
opravljajo z avtobusi po vnaprej določenem in objavljenem 
itinererju, voznih redih in tarifah. 

Pri tovrstnem prevozu ima prevoznik pravico sprejemati in 
odložiti potnike na začetni in končni postaji, ter v krajih, ki so 
bili za to določeni. 

Vozila, ki se uporabljajo za tovrstne prevoze, morajo biti 
v normalnem voznem stanju. 

Zato, da se uresniči namen tovrstnega prevoza, mora prevoz- 
nik, če ima v vozilu prosta mesta, sprejeti kateregakoli pot- 
nika, ki želi vstopiti v krajih odhoda ali na postajah. 

4. člen 

Redne linije med obema državama se ustanovijo na podlagi 
dogovora pristojnih organov pogodbenih strank, sprejetega 
na podlagi odločitev Mešane komisije iz 28. člena tega spora- 
zuma. 

5. člen 

Redna linija za prevoz potnikov se vzpostavi na podlagi 
posebnega dovoljenja. 

Z rednimi linijami se ne smejo pokrivati potrebe, ki so že 
zadovoljivo pokrite z železniškim prevozom ali pa z že obsto- 
ječim cestnim prevozom. 

Dovoljenje izdajo pristojni organi pogodbenih strank, vsak za 
del linije na ozemlju svoje države na osnovi reciprocitete, 
v kolikor se ti organi ne dogovorijo drugače. 

Rok veljavnosti dovoljenja določa sporazumno Mešana komi- 
sija iz 28. člena tega sporahzuma. 

Dovoljenje za opravljanje prevoza po določenem itinererju se 
izda na podlagi prošnje, ki jo prevoznik vloži pri pristojnem 
organu tiste pogodbene stranke, na ozemlju katere je njegov 
sedež. 
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Prošnja mora vsebovati opis itinererja, letni vozni red in tarife, 
ki so določene na podlagi tistih, ki so sporazumno sprejete na 
zasedanju Mešane komisije in vse druge ustrezne podatke, ki 
jih morebiti zahtevajo pristojni organi pogodbenih strank. 
Prošnji mora biti priložena tudi skica predlagane linije z ozna- 
čenimi postajami in kilometri. 

Pristojni organ ene pogodbene stranke pošlje pristojnemu 
organu druge stranke prošnje, ki jih je sam odobril, skupaj 
s celotno zahtevano dokumentacijo. 

Za navedene prošnje, ki bodo ugodno rešene na seji Mešane 
komisije iz 28. člena tega sporazuma, bosta pogodbeni 
stranki izdali dovoljenja, ki omogočajo opravljanje prevoza na 
lastnem ozemlju. 

• 
Med prevozom se mora v vozilih, namenjenih rednim linijam, 
nahajati original dovoljenja, ki ga je izdal pristojni organ ali 
ustrezna kopija dovoljenja. 

6. člen 

Prevozniki ne smejo opravljati notranjega prevoza potnikov 
na ozemlju druge pogodbene stranke razen v primeru, če se 
pristojni organi dogovorijo drugače. 

REDNE TRANZITNE LINIJE 

7. člen 

Redna tranzitna linija je po tem sporazumu prevoz potnikov iz 
odhodnega kraja na ozemlju ene od pogodbenih strank preko 
ozemlja druge stranke in do namembne postaje v tretji državi, 
ne da bi na ozemlju druge stranke vstopil ali izstopil en sam 
potnik. 

Redne tranzitne linije se opravljajo na podlagi dovoljenja, ki 
ga izda pristojni organ države, preko katere poteka tranzit in 
pri katerem je prevoznik vložil ustrezno prošnjo preko organa 
matične države. 

IZVENLINIJSKI PREVOZI 

8. člen 

Izvenlinijski prevoz je po tem sporazumu organiziran prevoz 
skupin potnikov, ki so v naprej oblikovane za predviden čas 
bivanja, iz istega odhodnega kraja v isti kraj bivanja, počitni- 
kovanja ali v turistično zanimiv kraj in za prevoz sleherne 
skupine nazaj v kraj odhoda, s še dodatno vožnjo ob koncu 
obdobja, predvidenega za bivanje. Potniki, ki so skupaj poto- 
vali do namembnega kraja, se morajo skupaj tudi vrniti, razen, 
če se pristojni organi pogodbenih strank drugače dogovorijo. 

V izvenlinijski prevoz sodijo samo efektivne vožnje v eno in 
drugo smer, prva vožnja ob vrnitvi in zadnja vožnja ob odhodu 
pa se mora opraviti s praznim vozilom. 

9. člen 

Za opravljanje izvenlinijskih prevozov iz 8. člena tega spora- 
zuma med dvema krajema, od katerih se eden nahaja na 
ozemlju ene pogodbene stranke in drugi na ozemlju druge 
pogodbene stranke, je potrebno dobiti dovoljenje obeh 
pogodbenih strank. 

Dovoljenje se prevoznikom izda na podlagi prošnje, naslov- 
ljene na pristojni organ pogodbene stranke, kjer ima prevoz- 
nik sedež. 

Prošnja mora vsebovati namen prevoza, itinerer, število 
voženj, datume teh voženj, skupno število potnikov in število 
potnikov za vsako vožnjo posebej in vse druge podatke, ki jih 
bodo po skupnem dogovoru zahtevali pristojni organi pogod- 
benih strank. 

Zato, da pristojni organ druge pogodbene stranke izda 
ustrezno dovoljenje, mora pristojni organ pogodbene 

stranke, ki je prejel prošnje, poslati pristojnemu organu druge P 
stranke prošnje, ki jih je sam odobril, skupaj s predpisano n 
dokumentacijo. v: 

Vi 
Pristojni organ druge stranke sporoči svoje odločitve v roku 
30 dni po prejetju prošnje. 

Potem pristojni organ države, kjer ima prevoznik, ki je zapro- 
sil za dovoljenje svoj sedež, izda dovoljenje. 

OBČASNI PREVOZI 

10. člen 

Občasni prevoz je po tem sporazumu prevoz potnikov, ki se 
opravi v eni izmed naslednjih oblik: 

a) prevoz istih oseb, z istim vozilom po vsem itinererju, ki se 
mora začeti in končati na ozemlju države, kjer je vozilo regi- 
strirano! 

b) prevoz istih oseb z istim vozilom, kadar se vožnja začne 
v morskem pristanišču ali pa na letališču države, kjer je vozilo 
registrirano in se konča v morskem pristanišču ali na letališču 
na ozemlju druge države in se mora vozilo vrniti: 

- prazno, 
- ali s potniki, ki so z ladjo ali letalom prispeli v pristanišče ali 
na letališče, kjer je vozilo pri prihodu odložilo prve potnike in 
ki nadaljujejo pot z ladjo ali z letalom tako, da se vkrcajo 
v nekem drugem pristanišču ali na letališču na ozemlju 
države, kjer je vozilo registrirano, 
- ali s potniki, ki so z ladjo ali letalom pripotovali v neko 
drugo pristanišče ali na letališče v isti državi, kjer se nahaja 
pristanišče ali letališče, kjer je vozilo pri prehodu odložilo 
prve potnike in ki nadaljujejo pot z ladjo ali letalom tako, da se 
vkrcajo v nekem drugem pristanišču ali na letališču na ozem- 
lju države, kjer je vozilo registrirano: 

c) prevoz s praznim vozilom na ozemlju druge pogodbene 
stranke, zato, da se v državo, kjer je vozilo registrirano, 
prepelje skupine, oblikovane na podlagi predhodnega dogo- 
vora med prevoznikom in nekim naročnikom. 

11. člen 

Prevozi iz alinej a) in b) prejšnjega 10. člena tega sporazuma 
se opravijo, četudi gre za tranzitni promet, brez kakršnega 
koli dovoljenja. 

V takšnih primerih mora imeti voznik vozila pri sebi poimenski 
seznam potnikov. 

Tudi v primeru, ko gre za nadomestitev avtobusa v okvari 
z drugim avtobusom, v skladu z določili Mešane komisije iz 
28. člena tega sporazuma, ni potrebno posebno dovoljenje. 

V primeru, ki je predviden v alineji c) istega 10. člena tega 
sporazuma, mora pristojni organ države, kjer je sedež prevoz- 
nika, ki mora opraviti prevoz, zaprositi za dovoljenje drugo 
pogodbeno stranko. Pristojne oblasti si izmenjajo letni kon- 
tingent obrazcev dovoljenj, ki ga določi Komisija iz 28. člena 
tega sporazuma. 

DRUGI AVTOBUSNI PREVOZI 

12. člen 

Za vse druge avtobusne prevoze, ki niso navedeni v predhod- 
nih členih tega sporazuma, je potrebno vsakbkrat, od primera 
do primera, predhodno dobiti dovoljenje, ki ga izda pristojni 
organ druge pogodbene stranke. 

Dovoljenje se prevozniku izda na podlagi prošnje, ki jo naslovi 
na pristojni organ države pogodbenice, kjer ima prevoznik 
svoj sedež. 
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Prošnja mora vsebovati namembni kraj vožnje, itinerer, 
namen prevoza, opis vozila, ki bo uporabljeno za prevoz in 
vse druge podatke, ki jih bodo po skupnem dogovoru zahte- 
vali pristojni organi pogodbenih strank. 

Pristojni organ ene pogodbene stranke pošlje prošnje, ki jih je 
sam odobril, pristojnemu organu druge pogodbbene stranke 
zato, da bi dobil njegovo dovoljenje, tem prošnjam pa priloži 
vso zahtevano dokumentacijo. 

Pristojni organ druge stranke sporoči svoje odločitve v roku 
30 dni po prejemu prošnje. 

Potem pristojni organ države, kjer ima prevoznik, ki je zapro- 
sil za dovoljenje svoj sedež, izda dovoljenje. 

II. PREVOZ STVARI 

PREVOZI MED OBEMA DRŽAVAMA IN PREVOZI 
V TRANZITNEM PROMETU 

13. člen 

Prevoznik, ki opravlja transport stvari in ima ustanovitveni 
sedež na ozemlju ene od pogodbenih strank, mora imeti za 
prevoz stvari med obema državama dovoljenje, ki ga izda 
pristojni organ druge države, razen v primerih, ki so določeni 
v 14. in 15. členu in v primeru, če se Mešana komisija iz 28. 
člena drugače odloči glede izjem iz izdaje dovoljenj v bilate- 
ralnem transportu. 

14. člen 

Posebno dovoljenje iz prejšnjega člena ni potrebno za: 
1) prevoze posmrtnih ostankov; 
2) prevoze materiala, namenjenega razstavam; 
3) prevoze pohištva in opreme pri selitvah; 
4) priložnostne prevoze stvari na letališču ali z letališč v pri- 
meru preusmeritve letov; 
5) prevoze prtljage s pomočjo prikolic, ki so dodane vozilom 
za prevoz potnikov in prevoze prtljage s kakršnokoli vrsto 
vozila, če je namenjeno na letališče ali pa od tam prihaja; 
6) prevoze poštnih pošiljk; 
7) prevoze poškodovanih vozil ali vozil, ki potrebujejo popra- 
vilo; 
8) prevoze stvari z motornimi vozili, katerih skupna dovoljena 
masa, vklučno s prikolico, ne presega 6 ton in katerih dovo- 
ljena nosilnost, vključno z nosilnostjo prikolice, ne presega 
3,5 ton; 
9) prevoze medicinskega materiala v primeru nujnega reševa- 
nja, še zlasti v primeru naravnih nesreč; 
10) prevoze dragocenih stvari (na primer dragih kovin), ki se 
opravijo s posebnimi vozili, ki imajo policijsko spremstvo ali 
spremstvo drugih organov zaščite; 
11) prevoze nadomestnih delov za pomorsko plovbo ali za 
zračni promet; 
12) vožnjo praznega vozila za prevoz stvari, ki bo zamenjalo 
vozilo, ki je ostalo v nevoznem stanju v neki državi, kjer to 
vozilo ni registrirano kot tudi za nadaljevanje prevoza z nado- 
mestnim vozilom, kjer le-to uporablja dovoljenje, ki je bilo 
izdano vozilu, ki je ostalo v nevoznem stanju; 
13) priložnostne prevoze predmetov ali materialov, ki so 
namenjeni izključno reklami ali informiranju; 
14) prevoze materialov, potrebščin in živali, ki so namenjeni 
ali ki prihajajo z gledaliških, glasbenih, kinematografskih, 
športnih in cirkuških prireditev, sejmov ali proslav, ali pa so 
namenjeni radijskemu, filmskemu in televizijskemu sne- 
manju; 
15) prevoze čebel in ribjih mladic; 
16) vozila, ki so namenjena nuđenju pomoči vozilom v okvari. 

15. člen 

Dovoljenje ni prenosljivo in prevozniku daje pravico do oprav- 
ljanja prevozov z motornim vozilom ali kompleksom vozil 

(tovornjak brez priklopnika, tovornjak s priklopnikom, tovor- 
njak z dvema priklopnikoma), za katere je bilo izdano, in sicer 
za obdobje, ki je navedeno v samem dovoljenju, v nobenem 
primeru pa ne dlje od enega leta. 

Pristojni organi pogodbenih strank se skupno dogovorijo 
o številu dovoljenj za mednarodni prevoz, ki jih bodo izdali 
vsako leto. 

Za prevoze v tranzitnem prometu preko ozemlja pogodbenih 
strank ni potrebno dovoljenje, razen v primeru, če se stranki 
dogovorita drugače. 

16. člen 

Na ozemlju druge pogodbene stranke ni dovoljeno sprejemati 
tovorov blaga, ki bi se ga raztovorilo na njenem ozemlju. 

Prav tako je prepovedan prevoz, ki bi ga prevoznik s sedežem 
na ozemlju ene pogodbene stranke opravil med drugo pogod- 
beno državo in neko tretjo državo, razen v primeru, če dobi 
ustrezno posebno dovoljenje druge pogodbene države. 

III. SPLOŠNE DOLOČBE 

17. člen 

Pogoje tehnične in strokovne usposobljenosti prevoznikov, 
primernost vozil, vsebino prometnih dovoljenj za vozila, uspo- 
sobljenost voznikov za vožnjo, zavarovalno pokritje in maksi- 
malne zneske pri odškodninski odgovornosti do tretjih oseb 
in do potnikov, ki potujejo z vozilom, določijo pristojni državni 
organi obeh držav ob spcštovanju veljavnih državnih pred- 
pisov. 

Določila, navedena v zavarovalni polici, morajo biti v skladu 
z zakonskimi predpisi, ki veljajo v državi, v kateri se opravlja( 
prevoz. 

18. člen 

Način izdajanja voznih kart, izpolnjevanja zahtevanih doku- 
mentov za prevoz potnikov in stvari, vodenja registrov in 
zbiranja statističnih podatkov, ki si jih bodo pristojni organi 
izmenjevali, skupno določijo pristojni organi pogodbenih 
strank. 

19. člen 

Prevozniki in vozno osebje motornih vozil, s katerimi se 
opravlja prevoz po tem sporazumu, so dolžni spoštovati dolo- 
čila o cestnem prometu in o prevozu, ki veljajo na ozemlju 
pogodbene stranke, ko se ta vozila nahajajo na njenem 
ozemlju. 

Za kršitve določil iz prejšnjega odstavka odgovarjajo pred 
pristojnimi organi pogodbene stranke, na katere ozemlju je 
prišlo do kršitve. 

20. člen 

Prevozniki obeh pogodbenih strank so dolžni spoštovati 
fiskalne in valutne predpise, ki so v veljavi na ozemlju pogod- 
bene stranke, kjer se opravlja prevoz. 

Mešana komisija iz 28. člena lahko predlaga olajšave fiskalne 
narave, ki jih dopušča zakonodaja obeh držav. 

21. člen 

Vsaka od pogodbenih strank dovoljuje, da na njeno ozemlje 
vstopajo vozila, ki so registrirana na ozemlju druge pogod- 
bene stranke. Ta vozila so začasno izvzeta iz plačila carinskih 
dajatev, brez prepovedi in omejitev in sicer pod pogojem, da 
se ta vozila ponovno izvozijo. 
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Pogodbeni stranki lahko zahtevata, da se za ta vozila opravijo 
carinske formalnosti, ki jih vsaka izmed njih določa za začasni 
uvoz na njeno ozemlje. 

22. člen 

Voznik in drugi člani posadke motornega vozila lahko 
začasno uvozijo, ob oprostitvi plačila carine in uvoznih daja- 
tev, razumno količino predmetov, potrebnih za njihove 
osebne potrebe, za normalne potrebe potovanja v sorazmerju 
s trajanjem njihovega bivanja na ozemlju druge pogodbene 
stranke in sicer pod pogojem, da jih ne odstopijo drugim. 

Prav tako so, ob spoštovanju carinskih določil, ki so v veljavi 
na ozemlju druge pogodbene stranke, oproščene carine in 
uvoznih dajatev zaloge hrane za potovanje in majhna količina 
tobaka, cigar in cigaret, ki so namenjeni njihovi osebni rabi. 

Te ugodnosti so usklajene s pogoji, ki jih določajo carinski 
organi in ki se nanašajo na začasni uvoz ob oprostitvi carine 
za predmete, namenjene osebni rabi potnikov. 

23. člen 

Ob oprostitvi plačila carine in uvoznih dajatev, brez prepovedi 
in omejitev, je dovoljen uvoz goriva, ki se nahaja v normalnih 
rezervoarjih vozil, ki se jih začasno uvaža, pri čemer za nor- 
malni rezervoar šteje tisti, ki ga je konstruktor določil za tip 
vozila, ki se začasno uvaža. 

24. člen 

Uvoz rezervnih delov, namenjenih popravilu vozila, ki je že 
bilo začasno uvoženo in ki opravlja enega od prevozov po tem 
sporazumu, je dovoljen ob začasni oprostitvi carine in uvoz- 
nih dajatev, brez omejitev in prepovedi in ob spoštovanju 
carinskih formalnosti, ki jih predvideva ureditev vsake od 
pogodbenih strank. 

Za dele, ki so bili zamenjani in niso bili ponovno izvoženi, se 
plača carino in uvozne dajatve, razen če se, v skladu z zakon- 
skimi določili države, v katero so bili uvoženi, navedene dele 
brezplačno odstopi tej državi ali pa se jih pod carinskim 
nadzorom uniči na stroške zainteresiranih. 

d) eno od sankcij, ki jih predvidevajo veljavna določila v državi 
prevoznika, če gre za prevoz potnikov. 

27. člen 

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje tega sporazuma, 
bodo sporazumno reševali pristojni organi pogodbenih f8 

strank. r® 
Wc 

28. člen 

Ustanovi se Mešana komisija, ki jo sestavljajo predstavniki 
pristojnih organov pogodbenih strank in ima naslednje na- 
loge: 

a) daje mnenja glede rednih linij za prevoze potnikov in če je 
potrebno, se dogovori o takšnih načinih opravljanja teh pre- 
vozov, za katere obe strani menita, da so koristni; 
b) določa število dovoljenj za prevoz potnikov iz 5., 9. in 11. 
člena; 

c) po skupnem dogovoru določa kontingente dovoljenj za 
prevoz stvari iz 13. člena ali pa izvzetja iz izdaje dovoljenj 
v bilateralnem transportu; 
d) opredeli obrazce dovoljenj iz 5., 9., 11. ali 13. člena in 
določi pogoje in načine njihovega izdajanja: 
e) rešuje probleme in vprašanja, ki bi se lahko pojavila z izva- 
janjem tega sporazuma; 
f) sprejema ukrepe, za katere meni, da so ustrezni za olajšanje 
in pospeševanje razvoja cestnega prevoza med obema drža- 
vama; 
g) prouči možnosti, da se dajo olajšave fiskalne narave, ki 
temeljijo na načelu recipročnosti in ki so dovoljene v okviru 
veljavnih zakonskih predpisov v obeh državah. 

Pristojni organi pogodbenih strank določijo predstavnike, ki 
se sestanejo v Mešani komisiji, izmenično na ozemlju obeh 
držav in na zahtevo ene od pogodbenih strank. 

Odločitve Mešane komisije morajo potrditi pristojni organi 
obeh držav. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Fakturiranje in plačila za prevoze, opravljene na podlagi tega 
sporazuma, se opravijo v valuti, ki je prosto konvertibilna po 
tržnem menjalnem tečaju, ki velja na dan plačila. 

Navedeni transferji se opravijo brez omejitev ali zamud po 
predhodni izpolnitvi davčnih obveznosti. 

Če bo med pogodbenima strankama sklenjen sporazum o pla- 
čilnem prometu, se bodo zgoraj navedena plačila izvajala 
v skladu z določili slednjega sporazuma. 

26. člen 

V primeru kršitve določil tega sporazuma, do katerih pride na 
ozemlju druge pogodbene stranke, mora pristojni organ 
pogodbene stranke, kjer je vozilo registrirano - na zahtevo 
pristojnega organa druge pogodbene stranke - uporabiti eno 
od naslednjih kazni: 

a) opozorilo; 
b) svarilo z opozorilom, da bo v primeru ponovne kršitve 
uporabljen eden od ukrepov, določenih v naslednjih alinejah 
c) ali d): 
c) začasni suspenz dovoljenja za opravljanje prevoza stvari 
v državo, kjer je prišlo do kršitve; 

29.člen 

Ta sporazum morata obe državi podpisnici ratificirati in 
v veljavo stopi z dnem, ko si izmenjata obvestili o ratifikaciji. 

Sporazum velja leto dni od dneva, ko stopi v veljavo in se 
avtomatično podaljšuje iz leta v leto, v kolikor ga ena od 
pogodbenih strank ne odpove najmanj 3 mesece pred izte- 
kom njegove veljavnosti. 

Sestavljeno v Ljubljani, dne 29. marca 1993 v štirih izvodih, 
dva v slovenskem in dva v italijanskem jeziku, pri čemer so •>. 
besedila enako avtentična. b| 

Za Vlado ^ 
Republike Italije 

Giancarlo Tesini I. r. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 
Igor Umek I. r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe 
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OBRAZLOŽITEV 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Italije sta 29. 
">arca 1993 sklenili sporazum o medsebojni ureditvi medna- 
rodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza. 

Sporazum temelji na načelih olajšav pri opravljanju meddr- 
žavnega in na ozemlju obeh držav potekajočega ter tranzit- 
nega potniškega in tovornega prometa, krepitve liberalizacij- 
*kih procesov na področju cestnih prevozov med obema 
državama ter pomembnosti upoštevanja varstva okolja in pro- 
metne varnosti. 

!'revoz potnikov med državama je v sporazumu usklajen 
našo zakonodajo in to tako, da redni linijski avtobusni 

revoz poteka na podlagi dovoljenj obeh držav, izvenlinijski 
revoz potnikov pa je urejen v skladu z mednarodno konven- 
ijo o občasnem mednarodnem cestnem prevozu potnikov 
avtobusi (ASOR). 

Glede prevoza blaga osnutek sporazuma določa, da se ta 
vrsta transporta opravlja na podlagi dovolilnic. Število in vrsto 
dovolilnic po določilih osnutka sporazuma določijo pristojni 
organi obeh držav neposredno ali na podlagi sklepov Mešane 
komisije obeh držav, ustanovljene za reševanje problemov, 
nastalih v zvezi oziroma ob izvedbi določb sporazuma. Dolo- 
čene so tudi vrste prevozov stvari, za katere dovolilnice niso 
potrebne. 

Obe državi podpisnici morata sporazum ratificirati in spora- 
zum začne veljati z dnem, s katerim si državi podpisnici 
izmenjata obvestili o ratifikaciji. Ratifikacija ne bo narekovala 
izdaje novih oziroma spremembe veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bo treba zagotoviti finančna sredstva 
za pokritje stroškov za delo slovenskega dela mešane komi- 
sije in to predvidoma enkrat letno. 

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE 0 REDNEM ZRAČNEM 

°ROMETU - EPA 239 

Vlada Republike Slovenije je na 29. seji dne 3/6-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MFD VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE ITALIJE O REDNEM ZRAČNEM PROMETU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi 
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zuna- 
njih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- mag. Ivor UMEK, minister za promet in zveze, 

- Jernej KOSMAČ, vodja oddelka za mednarodne odnose 
v Republiški upravi za zračno plovbo. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Italije o rednem zračnem prometu 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
'lado Republike Italije o rednem zračnem prometu, podpisan 
' Ljubljani dne 29. marca 1993. 

2. člen 

»porazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem 
'revodu glasi: 

>POMBA: Sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE ITALIJE O REDNEM ZRAČNEM 
PROMETU 

Vlada Republike Slovenije in 

Vlada Republike Italije 

(v nadaljnem besedilu »pogodbenici«) 
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Kot pogodbenici Konvencije o mednarod- 
nem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za 
podpis v Chicagu 7. decembra 1944. 

sta se z namenom skleniti sporazum, ki bo 
urejal vprašanja zračnega prometa med dr- 
žavama po načelu recipročnosti 

dogovorili o naslednjem: 

1-člen 

DEFINICIJE 

1. Posamezni izrazi v tem sporazumu, razen če iz konteksta 
izhaja drugače imajo naslednji pomen: 
a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civil- 
nem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. 
decembra 1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na 
podlagi 90. člena omenjene konvencije, in vsako spre- 
membo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. 
členom, če te priloge in spremembe veljajo za obe pogod- 
benici; 
b) »pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Mini- 
strstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno 
plovbo in za Italijansko Republiko Ministrstvo za promet, 
Generalno direkcijo civilnega letalstva, ali v obeh primerih. 
katerokoli drugo osebo ali telo, pooblaščeno za opravlja- 
nje nalog, na katere se sporazum nanaša; 
c) »določeni prevoznik« pomeni prevoznika v zračnem 
prometu, ki ga je, v skladu s 4. členom tega sporazuma, 
določila posamezna pogodbenica; 
d) »ozemlje« v državnem smislu ima pomen določen v 2. 
členu konvencije; 
e) »zračni promet«, »mednarodni zračni promet«, »letal- 
ska družba« in »pristanek v nekomercialne namene« imajo 
pomen, ki je zanje določen v 96. členu konvencije; 
f) »tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in 
blaga ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, 
vključno s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agen- 
cijo ali za prodajo prevoznih listin, izvzeta pa so nadome- 
stila in pogoji za prevoz pošte. 

2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje 
na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno 
drugače določeno. 

2. člen 

UPORABA ČIKAŠKE KONVENCIJE 

Določila tega sporazuma so odvisna od določil konvencije 
v tisti meri, v kateri se ta določila nanašajo na mednarodni 
zračni promet. 

3. člen 

PROMETNE PRAVICE 

1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem spora- 
zumu določene pravice, da vzpostavi in opravlja zračni 
promet na progah, ki so določene v prilogi (v nadaljnjem 
besedilu »dogovorjeni promet« in »določene proge«). 

2. Letalska družba, ki jo bo določila vsaka pogodbenica bo 
uživala naslednje pravice: 
a) do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka; 
b) do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v nekomer- 
cialne namene; 
c) med opravljanjem prometa na določenih progah na 
ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih v prilogi 
tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago, blago 
in pošto, ki so namenjeni v kraje ali prihajajo iz krajev 
določenih v prilogi; 

3. Določeni prevoznik ene pogodbenice nima pravice, da na 
ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca 
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potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen 
drug kraj na njenem ozemlju. 

4. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih 
spopadov, političnih nemirov ali posebnih in neobičajnih ?> 
okoliščin ne more normalno opravljati prometa, si bo 
druga pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje 
takega prometa z ustreznimi spremembami, vključno 
z dodelitvijo pravic, ki so nujne za opravljanje prometa 
v tem času. 

4. člen 

DOLOČITEV IN IZDAJA DOVOLJENJA PREVOZNIKOM 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico pisno določiti in sporočiti 
drugi pogodbenici letalsko družbo, ki bo opravljala dogo- 
vorjeni promet na določenih progah. 

2. Po prejemu takšne določitve, bo druga pogodbenica, razen '• 
v primerih določenih v tretjem in četrtem odstavku tega 
člena, brez odlašanja izdala določenemu prevozniku 
potrebno dovoljenje za opravljanje prometa. tt 

3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega 
prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica zahteva 
da dokaže, da izpolnjuje pogoje določene v zakonih in4 

predpisih, ki jih običajno in razumno uporablja omenjeni 
organ, glede opravljanja mednarodnega zračnega pro- 
meta v skladu z določili Konvencije. 

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja 
za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali 
naložiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni pri dolo- 
čenem prevozniku za uveljavitev pravic iz 3. člena tega 
sporazuma, če nima dokazov, da je druga pogodbenica ali 
njeni državljani večinski lastnik in imajo dejanski nadzor1 

nad določenim prevoznikom, ki ga je pogodbenica dolo- 
čila za opravljanje dogovorjenega prometa. 

5. Ko sta prevoznika obeh pogodbenic tako določena in jima?' 
je bilo izdano dovoljenje, lahko začneta kadarkoli oprav- 
ljati dogovorjeni promet, pod pogojem, da spoštujeta 
ustrezna določila tega sporazuma. 

5. člen ^ 

PREKLIC ALI ZAČASNA PREPOVED OPRAVLJANJA 
PROMETA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za 
opravljanje prometa ali ustaviti uresničevanje v 3. členu^ 
tega sporazuma določenih pravic določenemu prevozniku 
druge pogodbenice ali določiti take pogoje, ki se ji zdijo 
potrebni za izvrševanje teh pravic v naslednjih primerih: 
a) Če prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbe- 
nica ali njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski^ 
nadzor; 
b) če prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogod- 
benice, ki daje te pravice; 
c) Če prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod 
pogoji, ki so določeni v tem sporazumu. 

2. Razen, če je takojšen preklic ali ustavitev izvrševanja ali 
uveljavitev pogojev navedenih v 1. odstavku tega člena 
nujna za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in pred- 
pisov, bo ta pravica uporabljena le po posvetovanju!, 
z drugo pogodbenico. 

6. člen 

OPROSTITEV CARIN, DAVŠČIN IN TAKS ? 

1. Zrakoplovi, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem pro- 
metu določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova obi- 
čajna oprema, rezervni deli vključno z motorji, zaloge 
goriva in maziv ter druge zaloge (vključno s hrano, pijačo*- 
in tobakom), ki so na njih, so po prihodu na ozemlje druge 
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pogodbenice oproščeni vseh davščin in taks in kakršnih 
koli drugih obdavčitev pod pogojem, da ta redna oprema 
in drugi predmeti ostanejo na zrakoplovu. 

2. Omenjenih davščin, taks in prispevkov razen stroškov za 
opravljene storitve, so oproščeni tudi: 
a) goriva, maziva, zaloge na zrakoplovu, rezervni deli 
vključno z motorji in običajna oprema na letalu, uvožena 
na ozemlje ene pogodbenice in ki je izključno namenjena 
za uporabo na zrakoplovih tega prevoznika; 
b) goriva, maziva, zaloge na zrakoplovu, rezervni deli 
vključno z motorji in običajna oprema na zrakoplovu, vkr- 
cani na ozemlju vsake pogodbenice na letala določenega 
prevoznika ene pogodbenice, medtem ko opravlja dogo- 
vorjeni promet in so namenjeni samo za uporabo in 
porabo v zračnem prometu. V takem primeru so lahko 
dane pod nadzor pristojnih oblasti, dokler niso ponovno 
izvoženi ali ocarinjeni. 

3. Blago navedeno v prejšnjih odstavkih tega člena je oproš- 
čeno carine in drugih davščin samo, če se porabi v medna- 
rodnem zračnem prometu in mora biti, če ni porabljeno, 
ponovno izvoženo, razen v primeru če je dano drugemu 
letalskemu prevozniku ali je v skladu z veljavnimi predpisi 
države pogodbenice dovoljen, stalni uvoz. 

4. Oprostitve navedene v tem členu veljajo tudi za del blaga, ki 
je bil uporabljen ali porabljen med poletom nad ozemljem 
pogodbenice ki oprostitev daje, potrebno pa je zadovoljiti 
formalnostim, ki so na določenem ozemlju normalne, 
vključno s carinsko kontrolo. 

7. člen 

URESNIČEVANJE PRAVIC 

1. Določeni prevozniki obeh pogodbenic imajo primerne in 
enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa na 
določenih progah. 

I Pri dogovorjenem prometu bo vsak določeni prevoznik 
vsake pogodbenice upošteval interese prevoznika, ki ga je 
določila druga pogodbenica, da ne bi neupravičeno ogro- 
žal njegovega dogovorjenega prometa na vsej progi, ali na 
delu te proge. 

i. Dogovorjeni promet, ki ga opravljata določena prevoznika 
obeh pogodbenic bo ustrezal povpraševanju po javnem 
prevozu na dogovorjenih progah in bo imel vedno za prvi 
cilj zagotovitev kapacitete, ki bo ustrezala trenutnemu ali 
pametno predvidenemu povpraševanju po prevozu potni- 
kov, prtljage ali pošte med ozemljema pogodbenic. 

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora pristojnemu 
organu druge pogodbenice predložiti v odobritev red lete- 
nja in tip letala, ki ga bo uporabljal, najmanj 60 dni pred 
začetkom vsake poletne ali zimske sezone. 

>. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslova- 
nja določenega prevoznika druge pogodbenice, razen 
v skladu z določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki 
bi bili določeni s konvencijo. 

8. člen 
li 
a TARIFE 
14 
ul. Tarife, ki jih bo prevoznik ene pogodbenice zaračunal za 

prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, bodo 
določene v primernih zneskih; pri čemer bodo upoštevani 
vsi ustrezni dejavniki kot so poslovni stroški, primeren 
dobiček in tarife, ki jih zaračunavajo drugi prevozniki. 

(• Tarife opisane v 1. odstavku tega člena bodo, če je mogoče, 
>- predmet dogovora med določenima prevoznikoma obeh 
j- pogodbenic. 
e. 
of- Tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom 
e obeh pogodbenic najmanj devetdeset (90) dni pred dnem, 

ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V izjemnih primerih 
se lahko omenjeni organi dogovorijo za krajši rok. 

4. Odobritev je lahko dana izrecno. Če pristojni organi nobene 
od pogodbenic niso izrazili svojega nestrinjanja v 30 dneh 
od predložitve zahtevka po 3. odstavku tega člena, se te 
tarife štejejo za potrjene. V primerih, ko se pristojni organi 
v skladu s 3. odstavkom tega člena dogovorijo za krajši 
rok, se lahko dogovorijo tudi, da je rok v katerem morajo 
izraziti svoje nestrinjanje krajši kot 30 dni. 

5. Če tarifa ne more biti dogovorjena v skladu z določili 2. 
odstavka tega člena ali če je v roku predvidenem v 4. 
odstavku tega člena en pristojni organ sporočil drugemu 
pristojnemu organu svoje nestrinjanje s katerokoli tarifo 
dogovorjeno v skladu z določili 2. odstavka, si bosta pri- 
stojna organa, po posvetovanju z organi pristojnimi za 
zračno plovbo katerekoli države katere nasvet ocenita kot 
koristen, prizadevala sporazumno določiti tarifo. 

6. Če se pristojna organa ne moreta dogovoriti o katerikoli 
tarifi, ki jima je bila predložena v skladu z določili 3. 
odstavka tega člena, ali določiti tarife v skladu z določili 5. 
odstavka tega člena, se bo spor reševal v skladu z določili 
15. člena tega sporazuma. 

7. Tarifa določena v skladu z določili tega člena bo ostala 
v veljavi dokler se ne določi nova tarifa. 

9. član 

UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakoni, predpisi in upravna navodila ene pogodbenice 
s katerimi so urejeni prihod, bivanje in odhod z njenega 
ozemlja, letal ki opravljajo mednarodni zračni promet in ki 
se nanašajo na operacije takih letal, medtem ko so na 
njenem ozemlju, se bodo uporabljali tudi za letala določe- 
nega prevoznika druge pogodbenice in jih bodo ta letala 
spoštovala pri vstopu v, odhodu z in medtem ko bodo na 
ozemlju te pogodbenice. 

2. Zakoni, predpisi in upravna navodila ene pogodbenice 
s katerimi so urejeni prihod, bivanje in odhod z njenega 
ozemlja za potnike, posadko, tovor ali pošto na letalih, 
vključno s predpisi, ki se nanašajo na vstop, carinjenje, 
priseljevanje, potne liste, carino in karanteno, veljajo tudi 
za potnike, posadko, tovor ali pošto v letalu prevoznika 
druge pogodbenice pri prihodu ali odhodu in medtem, ko 
so na ozemlju prve pogodbenice. 

3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku 
v primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice 
dajati kakršne koli prednosti pri uporabi zakonov in pred- 
pisov iz tega člena. 

10. člen 

PRIZNAVANJE POTRDIL IN DOVOLJENJ 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovo- 
ljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo dokler so 
veljavna, razen v primerih iz drugega odstavka tega člena 
priznavala tudi druga pogodbenica. 

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za polete nad 
svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom 
o plovnosti, spričevalom o sposobnosti in dovoljenjem, ki 
jih je njenim državljanom izdala ali potrdila druga pogod- 
benica ali katera koli druga država. 

11. člen 

PREDSTAVNIŠTVA 

1. Vsaka pogodbenica bo dovolila določenemu prevozniku 
druge pogodbenice, da bo imel na njenem ozemlju, v kra- 
jih določenih v prilogi, urade ter administrativno, komerci- 
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alno in tehnično osebje izbrano med državljani vsake ali 
obeh pogodbenic v skladu s potrebami določenega pre- 
voznika. 

2. Zaposlovanje državljanov tujih držav bo na ozemlju obeh 
pogodbenic dovoljeno pod pogojem, če bodo to odobrile 
pristojne oblasti. 

3. Vse navedeno osebje bo spoštovalo zakone o vstopu in 
bivanju na ozemlju druge pogodbenice kot tudi druge 
zakone, predpise in upravna navodila, ki veljajo na tem 
ozemlju. 

4. Število osebja, ki bo sporazumno dogovorjeno med dolo- 
čenima prevoznikoma, bodo odobrili organi, ki so v obeh 
pogodbenicah za to pristojni. 

5. Obe pogodbenici bosta nudili potrebno pomoč in olajšave 
omenjenim uradom in osebju. 

12. člen 

VARNOSTZRAČNE PLOVBE 

1. V skladu s svojimi pravicami in obveznostmi po mednarod- 
nem pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medse- 
bojna obveznost varovanja civilnega zračnega prometa 
pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. 

2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da 
bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih zrakoplovov in 
druga nezakonita dejanja proti varnosti takih zrakoplovov, 
njihovih potnikov in posadk, letališč in navigacijskih 
naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne 
plovbe. 

3. Pogodbenici bosta ravnali v skladu z določili Konvencije 
o kaznivih dejanjih in nekih drugih aktih storjenih na 
letalih, sprejeti v Tokiju 14. septembra 1963, Konvencije 
o zatiranju nezakonite ugabitve zrakoplovov, sprejete 
v Haagu 16. decembra 1970 in Konvencije o zatiranju 
nezakonitih aktov zoper varnost civilnega letalstva, spre- 
jete v Montrealu 23. septembra 1971. 

4. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu 
s standardi o varnosti civilne zračne plovbe in, v tisti meri 
v kateri veljajo za obe pogodbenici, s priporočili Medna- 
rodne organizacije civilnega letalstva, ki so vsebovana 
v aneksih konvencije. Pogodbenici bosta zahtevali od upo- 
rabnikov zrakoplovov, ki so vpisani v njunih registrih, ali ki 
opravljajo pretežni del svoje dejavnosti ali imajo svoj sedež 
na njunem ozemlju ter od letaliških podjetij na njunem 
ozemlju, da ravnajo v skladu s takimi varnostnimi predpisi. 
V tem odstavku pomenijo standardi o varnosti civilne 
zračne plovbe tudi vse spremembe, ki Jih sporoči posa- 
mezna pogodbenica. Vsaka pogodbenica bo v naprej sez- 
nanila drugo pogodbenico o svojem namenu, da objavi 
spremembo teh standardov. 

5. Pogodbenici se strinjata, da morajo uporabniki zrakoplo- 
vov spoštovati letalske varnostne predpise, ki jih zahteva 
druga pogodbenica za vstop, odhod, oziroma dokler so 
zrakoplovi na ozemlju te druge pogodbenice. Vsaka 
pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju 
učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje zrako- 
plovov in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, 
prtljage, blaga in potrošnega blaga, hrane, pijače ipd. pred 
in med vkrcavanjem In natovarjanjem. Pogodbenici bosta 
z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogod- 
benice za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov 
zaradi neposredne grožnje. 

6. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma 
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti potnikov in 
posadke, zrakoplova, letališč ali navigacijskih naprav, 
bosta pogodbenici pomagali druga drugi, s tem da bosta 
poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi 
se čim hitreje in varno končal tak Incident ali grožnja. 

7. Kadar ena pogodbenica upravičeno meni, da druga 
pogodbenica ne ravna v skladu s predpisi o varnosti 
zračne plovbe iz tega člena, lahko zahteva takojšnje posve- 
tovanje z drugo pogodbenico. 

13. člen 

PRODAJA IN TRANSFER ZASLUŽKA 

1. Vsaka pogodbenica dovoljuje določenemu prevozniku 
druge pogodbenice pravico do proste prodaje v domači 
valuti in/ali v konvertibilni valuti storitev zračnega prometa, 
vključno s komplementarnimi storitvami, na določenih 
progah in vse ostale storitve v lastni mreži in mrežah ; 
drugih zračnih prevoznikov, direktno ali preko agentov. 

2. Določeni prevoznik vsake pogodbenice bo lahko izvršil t 
dejanski transfer presežka prihodka nad stroški v tujino 
v skladu s prodanim prevozom potnikov, blaga in pošte, 
vključno s pripadajočimi bančnimi obrestmi, brez zamude 
in omejitev. 

3. Vsaka pogodbenica bo zagotovila določenemu prevozniku 
druge pogodbenice izvršitev transfera v prosto konverti- 
bilno valuto najkasneje v 30 dneh od vložitve zahtevka. Za 
te transfere se bo uporabljal menjalniški tečaj na dan ^ 
prodaje. ( 

4. Če ena pogodbenica določi omejitve ali odloge transfera ' 
za določenega prevoznika druge pogodbenice, ima druga < 
pogdobenica pravico začasno ustaviti določenemu pre- 
vozniku prve pogodbenice izvrševanje pravic določenih 
v 2. in 3. odstavku tega člena: 

5. Kadarkoli je plačilni sistem med pogodbenicama določen 
s posebnim sporazumom, se bo uporabljal ta sporazum, j 

F 
14. člen s 

r 
POSVETOVANJA r 

1. V duhu tesnega sodelovanja bodo pristojni organi pogod 
benic občasno imeli posvetovanja, da bi zagotavljali uve 
Ijavljanje in zadovoljivo izvrševanje določil tega spora 
zuma in njegove priloge. 

2. Če ena pogodbenica meni, da bi bilo zaželjeno spremeniti 1 
katerokoli določilo tega sporazuma, lahko tako spre F 
membo kadarkoli pisno predlaga drugi pogodbenici 
Posvetovanja med pogodbenicama glede predlaganih 
sprememb so lahko ustna ali pisna in se bodo začela, če n 
drugače določeno v šestdesetih (60) dneh, razen kadar s* 
posvetovanja zahtevana v skladu s sedmim odstavkom 12 
člena, ko se morajo začeti v petnajstih (15) dneh od dneva E 

ko je ena pogodbenica posvetovanje zahtevala. 

3. Če ena od pogodbenic meni, da bi bilo zaželjeno spreme 
niti prilogo tega sporazuma, se bosta o tej spremembi n! 
posvetovanju dogovorila pristojna organa obeh pogod s 
benic. v 

4. Vsaka sprememba tega sporazuma po drugem odstavki 
tega člena bo stopila v veljavo, ko bo taka spremembi ^ 
potrjena z izmenjavo not po diplomatski poti. ° 

15. člen ? tt 
REŠEVANJE SPOROV z 

C 
1. Če pride med pogodbenicama do spora o razlagi ali izvaja d 

nju tega sporazuma, si bosta pogodbenici prizadevali, di 
bi ga rešili s pogajanji. 

2. Če pogodbenici spora ne moreta rešiti s pogajanji, sj 
lahko dogovorita, da odločitev o sporu prepustita neK 
osebi ali organu. Če se pogodbenici tega ne moreta dogc 
voritl, bo o sporu na zahtevo katere koli pogodbenic' 
odločala arbitraža treh razsodnikov, od katerih vsaki 
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pogodbenica imenuje po enega, ta dva pa skupaj določita 
tretjega. Vsaka pogodbenica bo imenovala svojega raz- 
sodnika v šestdesetih dneh od dneva, ko je po diplomatski 
poti prejela zahtevo druge pogodbenice o razrešitvi spora 
na arbitražnem razsodišču. Tretji razsodnik bo določen 
v nadaljnjih šestdesetih dneh. Če katera koli pogodbenica 
ne imenuje razsodnika v predvidenem času, ali če tretji 
razsodnfk ni določen v predvidenem času lahko predsed- 
nik Sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva na 
zahtevo katerekoli pogodbenice imenuje razsodnika ali 
razsodnike, ki so v posameznem primeru potrebni. V vsa- 
kem primeru .bo tretji razsodnik državljan tretje države in 
bo deloval kot predsednik arbitraže. 

3. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo spre- 
jeta po drugem odstavku tega člena. 

4. Spor, ki bi se nanašal na katere koli carinske obveznosti ali 
druge fiskalne obremenitve ne bo v nobenem primeru 

'■ predložen v postopek arbitražnemu razsodišču, ki je dolo- 
6 čeno v drugem odstavku tega člena. 

(J 16. člen 

'• USKLADITEV Z MNOGOSTRANSKIMI KONVENCIJAMI a 
n V primeru sprejetja mnogostranske konvencije ali sporazuma 

o zračnem prometu h kateremu pristopita obe pogodbenici, 
bo ta sporazum po posvetovanjih med pogodbenicama tako 

3 spremenjen, da bo ustrezal določilom take konvencije ali 
a sporazuma. 

17. člen 

STATISTIČNI PODATKI 

Pristojni organi ene pogodbenice bodo na zahtevo pošiljali 
pristojnim organom druge pogodbenice periodične stati- 
stične podatke ali druge podobne informacije, ki se nanašajo 
na promet, ki so ga določeni prevozniki opravili na dogovorje- 
nih progah na in z ozemlja druge pogodbenice. 

18. člen 

REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI 
CIVILNEGA LETALSTVA 

iti Ta sporazum in vse naknadne spremembe bodo registrirane 
s pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. 

19. člen 

PRENEHANJE 

Ena pogodbenica lahko kadarkoli sporoči drugi pogodbenici, 

da želi odpovedati ta sporazum; tako sporočilo bo istočasno 
poslano Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. V takem 
primeru bo sporazum prenehal veljati dvanajst (12) mesecev 
po prejemu sporočila, razen če je odpoved sporazumno 
umaknjena pred potekom tega časa. če druga pogodbenica 
ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je 
prejela štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je prejela Medna- 
rodna organizacija civilnega letalstva. 

20. člen 

UVELJAVITEV 

Ta sporazum bo stopil v veljavo, ko bosta pogodbenici izme- 
njali ratifikacijske instrumente. 

V potrditev tega sta podpisana, ki sta pravilno pooblaščena 
s strani svojih vlad, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno dne 29. marca 1993 v Ljubljani v dveh izvirnikih 
v angleškem jeziku. 

Za vlado Republike Slovenije 
Igor Umek, l.r. 

Za Vlado Republike Italije 
Ciancarlo Tesini, l.r. 

PRILOGA 

PREGLED PROG 

PREGLED PROG I 

Proge na katerih lahko opravlja zračni promet določeni pre- 
voznik Republike Slovenije: 

Kraji v Sloveniji / Rim in v.v. 

PREGLED PROG II 

Proge na katerih lahko opravlja zračni promet določeni pre- 
voznik Republike Italije: 

Kraji v Italiji / Ljubljana in v.v. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Sporazum je bil podpisan v ponedeljek, 29. marca 1993 
v Ljubljani. 

,1 Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju 

\ in preklicu oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, 
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj in reguliranju kapaci- 
tet, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti 
zračne plovbe, priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi 
carin, davščin in taks, komercialnih aktivnostih in transferu 

g dobička, določitvi tarif, reševanju sporov, itd. 
U 

Sporazum prične veljati 
mentov. 

izmenjavo ratifikacijskih instru- 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1) sporazum ratificira Državni 
zbor Republike Slovenije. 

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spreme- 
niti veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale 
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. 
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Poročilo o delu javnih tožilstev v Republiki Sloveniji v letu 1992 

DELO JAVNIH TOŽILSTEV 

Pri vseh javnih tožilstvih v Republiki Sloveniji je bilo ob koncu 
leta 1992 zaposlenih 240 delavcev, od tega 131 funkcionarjev, 
tajnik pri Javnem tožilstvu RS, 5 strokovnih sodelavcev 
z opravljenim pravosodnim izpitom, 12 pripravnikov in 91 
administrativnih delavcev. Od skupaj 157 sistemiziranih funk- 
cionarskih mest je bilo lani ob koncu leta zasedenih 131 mest 
ali 83%. Fluktuacija kadrov se vsako leto povečuje, saj je v letu 
1992 odšlo iz tožilstva v druge poklice 10 funkcionarjev. 
Odhajajo predvsem tisti z daljšo prakso (poprečje 10 let) in to 
zlasti v odvetništvo (7). Iz tožilstva odhajajo namestniki pred- 
vsem zaradi osebnega dohodka, neznanega bodočega sta- 
tusa državnih tožilcev in zaradi prepovedne klavzule v novem 
zakonu o odvetništvu. Prezreti tudi ne gre dejstva, da je skoraj 
usahnila vsaka možnost dodatnega izobraževanja, ker tožil- 
stva nimajo sredstev, da bi si vsaj občasno nabavljala stro- 
kovno literaturo in omogočila svojim<zaposlenim udeležbo na 
kakšnem seminarju ali posvetovanju oziroma pravniškem sre- 
čanju. 

Pripad ovadb na javna tožilstva se je v letu 1992 povečal za 
20%. Takšno povečanje je pripisati predvsem povečani brez- 
poselnosti in splošnemu padcu življenjskega standarda, saj 
odpade približno polovica kriminalitete na kazniva dejanja 
zoper premoženje, in novim pojavnim oblikam kaznivih dejanj 
v zvezi s spremembami lastninskih razmerij. Verjetno so na 
povečanje vplivale tudi spremembe v organizaciji in usmeritvi 
policijskega dela po prenehanju vojnih in osamosvojitvenih 
razmer v letu 1991. Na dejanski porast kriminalitete kaže tudi 
dejstvo, da se je v primerjavi z letom 1991 močno povečalo 
število kaznivih dejanj neznanih storilcev. 

Spričo povečanega števila ovadb se je povečalo število vseh 
prvostopnih javnotožilskih procesnih opravil, ki pa so po 
številu v približno enakem medsebojnem razmerju kot v letu 
1991. Kljub povečanju števila ovadb in s tem tudi obtožnih 
aktov, se to ni izrazilo v večjem številu sodb, ampak se je 
število obsodilnih sodb zmanjšalo. 

Višja javna tožilstva so proučila 2157 zadev in o njih izdelala 
pisna mnenja. Tako je višje javno tožilstvo v Celju proučilo 
254 zadev, v Kopru 323, v Ljubljani 1240 in v Mariboru 340. To 
je 9% manj kot leto poprej. Funkcionarji z višjih javnih tožil- 
stev so se udeležili 112 sej v navzočnosti strank in 1373 
nejavnih sej pritožbenih senatov. Višja javna tožilstva so Jav- 
nemu tožilstvu RS podala precej pobud za vložitev zahteve za 
varstvo zakonitosti. Temeljnim javnim tožilstvom so nudila 
pomoč z instruktažnimi pregledi in dajanjem pravnih mnenj. 
Ugotavljala so pomanjkljivosti in napake pri delu temeljnih 
javnih tožilstev v posameznih zadevah, ki so jih prejela v pro- 
učitev v pritožbenem postopku, in jih opozarjala nanje. 
O vprašanjih, pomembnih za enotno uporabo zakonov, so 
predhodno zaprosili za mnenje Javno tožilstvo RS. S temelj- 
nimi javnimi tožilstvi so imeli stalne stike zaradi zagotovitve 
enotnih pravnih stališč pri uporabi kazenske zakonodaje in 
dogovorjenih kriterijev v politiki kazenskega pregona ter zla- 
sti uporabe instituta neznatne družbene nevarnosti. 

Višja javna tožilstva ugotavljajo, da so bile pritožbe temeljnih 
tožilstev v glavnem zadovoljive, v določenih primerih pa bi 
bilo mogoče njihovo kvaliteto še izboljšati. To velja posebej za 
pritožbe, vložene zaradi odločbe o kazni, v katerih se kot 
obtoževalne okoliščine navajajo posamezni znaki kaznivega 
dejanja ali celo število odprtih kazenskih postopkov oziroma 
podanih kazenskih ovadb. 

Javno tožilstvo RS je v letu 1992 vložilo na Vrhovno sodišče 
RS 79 zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskih, civilnih in 
upravnih zadevah. Največ zahtev je bilo vloženih v kazenskih 
zadevah in sicer 49. Večini zahtev je Vrhovno sodišče RS 
ugodilo, o nekaterih pa še ni odločalo. Javno tožilstvo RS je 
s pisnimi mnenji sodelovalo v postopkih za izreden preizkus 
pravnomočne sodbe in v postopku za izredno omilitev kazni.. 

Tako je v preteklem letu obravnavalo skupno 650 kazenskih 
ter 946 civilnih in upravnih zadev. 

Javno tožilstvo RS je usmerjalo delo nižjih javnih tožilstev, 
dajalo splošna navodila za poenotenje tožilske prakse ter 
pomoč pri reševanju konkretnih zadev. Javno tožilstvo RS je 
obiskala delegacija državnega tožilstva Republike Slovaške, 
s katero je bil sklenjen dogovor o sodelovanju in izmenjavi 
izkušenj pri preobrazbi tožilstva ob prehodu v demokratični 
večstrankarski sistem. Namestniki javnega tožilca RS so se 
udeležili tudi več mednarodnih seminarjev in strokovnih sre- 
čanj v tujini. 

Javna tožilstva so organizirala skupna posvetovanja oziroma 
strokovne pogovore z vsemi organi, s katerimi sodelujejo 
v predkazenskem postopku. Na njih so obravnavali in razreše- 
vali različno strokovno problematiko in vprašanja pravilne 
uporabe kazenskih zakonov in drugih predpisov. Pogoste so 
bile tudi konzultacije v konkretnih zadevah, zlasti o gospodar- 
ski kriminaliteti. Uspešni so bili tudi stiki z drugimi organi. Na 
pobudo javnega tožilstva so bili vzpostavljeni kontakti in tudi 
enodnevni obisk na Inštitutu za sodno medicino Medicinske 
fakultete v Ljubljani. Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani 
poroča o dobrih odnosih s Pokrajinskim štabom teritorialne 
obrambe, s katerim so sklenili pogodbo o brezplačnem hra- 
njenju orožja in razstreliva, ki ga prejemajo ob kazenskih 
ovadbah. Zlasti v Ljubljani je ostalo nekaj odprtih vprašanj 
v stikih s sodiščem, še posebej neizpolnitev dogovora o upo- 
rabi sobe za javne tožilce na sodišču. 

V letu 1992 so se z osebnimi računalniki opremila tudi višja 
javna tožilstva. Vsa javna tožilstva razen enot so preko oseb- 
nih računalnikov povezana s centralnim računalnikom na 
Republiškem centru za informatiko in imajo tako dostop do 
pravosodne in drugih baz podatkov. Vpisniki in letna stati- 
stika o pregonu polnoletnih storilcev kaznivih dejanj se je 
vodila in zbirala računalniško, prihodnje leto pa se bo raču- 
nalniško evidentirala in zbirala tudi statistika o pregonu mla- 
doletnih in neznanih storilcev kaznivih dejanj. 

PREGON STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ 

V letu 1992 so temeljna javna tožilstva, ki so v Republiki 
Sloveniji stvarno pristojna za pregon vseh kaznivih dejanj, 
pregonljivih po uradni dolžnosti, prejela ovadbe zoper 22.122 
polnoletnih, 4824 mladoletnih in 24.582 neznanih storilcev 
kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 1991, ko je bilo ovadenih 
18.298 polnoletnih, 2915 mladoletnih in 20.456 neznanih sto- 
rilcev kaznivih dejanj, se je število prijavljenih polnoletnih 
storilcev kaznivih dejanj povečalo za 3824 ali 21%, mladolet- 
nih storilcev za 1909 ali 65% in neznanih storilcev za 4126 ali 
20%. 

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 5058 polno- 
letnih oseb so javna tožilstva v letu 1992 obravnavala skupaj 
27.180 polnoletnih storilcev, kar je za 4669 ali 21% več kot 
v letu 1991. 

Po proučitvi ovadb, zbranih obvestil, podatkov in zapisnikov 
so bile zavržene ovadbe za 4159 oseb, kar predstavlja 19% 
obravnavanih ovadenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. 
V letu 1991 so bile zavržene ovadbe zoper 3267 polnoletnih 
oseb, kar je predstavljalo 14,5% ovadenih. 

Zoper 795 oseb so bile zavržene ovadbe na podlagi inštituta Ko 
neznatne družbene nevarnosti, ker so bila prijavljena dejanja ka 
majhnega pomena, škodljive posledice pa neznatne ali pa jih Po 
sploh ni bilo. kij 

ha 
Ob koncu leta 1992 so ostale nerešene ovadbe glede 6590 de 
oseb, kar je za 1867 oseb več kot v predhodnem letu. hj< 

Nerešene ovadbe so še v delu pri javnih tožilstvih zoper 2244 V 
oseb in pri drugih organih zoper 4346 oseb. Do 
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Kazenski postopek so v letu 1992 javna tožilstva sprožila 
Zoper 16.285 oseb in sicer zoper 5956 oseb z vložitvijo obtož- 
nega predloga, zoper 2029 oseb z vložitvijo neposredne 
obtožnice in zoper 8300 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske 
Preiskave pri preiskovalnih sodnikih temeljnih sodišč. 

Javna tožilstva so pred odločitvami o vložitvi obtožnih predlo- 
gov ali pred drugačno rešitvijo predlagala preiskovalnim sod- 
nikom posamezna preiskovalna dejanja zoper 5739 oseb. Po 
končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 3949 
oseb, zoper 1759 oseb pa so javna tožilstva na osnovi zakoni- 
tih razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec leta so 
Ostale nerešene preiskave glede 8766 oseb. V letu 1992 je bilo 
obtoženih 11.934 oseb, kar je v primerjavi z letom 1991, ko je 
bilo obtoženih 11.011 oseb, za 923 ali 8% več obtoženih 
Polnoletnih oseb. 

V letu 1992 so se javni tožilci in njihovi namestniki udeležili 
9078 glavnih obravnav, kar je za 25% manj kot leto poprej. 
Poleg tega so sodelovali pri zaslišanju obdolžencev in prič 
v 1467 zadevah, kar je za 9% več kot leta 1991 ter pri izveden- 
8tvu in ogledih v 504 zadevah. 

Na podlagi vloženih obtožb so temeljna sodišča odločila 
s sodbami o 8281 osebah, kar je za 959 oseb ali 10% manj 
kakor leta 1991, ko je bila izrečena sodba glede 9240 obtože- 
nih oseb. 

V letu 1992 je bilo pred sodiščem spoznanih za krive 6870 
oseb, oproščene obtožbe so bile 904 osebe in za 589 oseb je 
bila izdana zavrnila sodba, ker je javno tožilstvo obtožbo 
umaknilo. 

Zoper sodbe sodišča prve stopnje so javna tožilstva vložila 
868 pritožb, od tega zaradi odločbe o kazni 467. Upoštevaje 
obsodilne in oprostilne sodbe so javna tožilstva napadala 
vsako 9. sodbo. Uspeh pritoževanja je bil 62%, kar kaže na 
ustrezno politiko pritoževanja javnih tožilstev. 

Zoper pravnomočne odločbe sodišč v kazenskem postopku je 
Javno tožilstvo Republike Slovenije vložilo v letu 1992 skupno 
49 zahtev za varstvo zakonitosti, ker je bil kršen materialni 
Zakon ali določbe kazenskega postopka. S temi zahtevami je 
bilo zajetih 158 oseb. Vrhovno sodišče RS je ugodilo 37 
zahtevam za 144 oseb, 5 zahtev je zavrnilo in sicer za 5 oseb, 
f zahtev pa Vrhovno sodišče RS še ni rešilo. 

Nekateri problemi v zvezi z delom temeljnih 
JAVNIH TOŽILSTEV 

Pri odkrivanju kaznivih dejanj prihaja do vrste težav, ki so 
Posledica zakonskih sprememb pri pooblastilih organov za 
notranje zadeve, kot so odpoved uporabe člena 196 ZKP, 
hišna preiskava in ostalo. Z ukinitvijo nekaterih pooblastil ni 
Prišlo do nujne hkratne drugačne sistemske rešitve. To je 
Pripeljalo do slabše kvalitete ovadb in dokaznega gradiva, ker 
ie policija za razčiščevanje okoliščin od prejetja do izročitve 
Upoštevala 24-urni rok iz čl. 192 ZKP. V novi zakonodaji bo 
nujno to vprašanje primerno urediti. Izvajanje določil 195. 
tlena ZKP vodi v praksi do neživljenjskih in nehumanih situ- 
acij, saj se obdolženci zaslišujejo ponoči potem, ko so dalj 
'asa brez prehrane in počitka prisiljeni sodelovati s policijo. 
Kljub prizdevnostim policije je dokazni material ob privedbah 
Zaradi pomanjkanja časa največkrat izredno pomanjkljiv, zato 
so odločitve o utemeljenosti suma pripora na taki podlagi več 
kot težavne. Lahko prihaja do napak, ki jih je naknadno težko 
ali pa sploh nemogoče popraviti. 

Kot nedorečeno se je pokazalo določilo čl. 61/11 zakona o ban- 
kah in hranilnicah, ki organom pregona pred uvedbo 
Postopka onemogoča pribavo podatkov o bančnih vlogah, 
kljub odredbi sodišča. To v praksi pomeni, da s podatki, ki se 
lahajajo v bankah ni mogoče odkriti nikakršne kriminalne 
dejavnosti. Ta določba bi lahko zavrla tudi učinkovito odkriva- 
nje takoimenovanega »pranja denarja.« 

^ zvezi s prepovedjo obnove v škodo obdolženca, bi bilo 
totrebno doseči selektivno uporabo inštituta nadaljevanega 

kaznivega dejanja. Sedaj namreč prihaja do situacij, ko 
naknadno odkritih kaznivih dejanj ni mogoče preganjati, ker 
sodijo v sklop nadaljevanega kaznivega dejanja. 

Opozoriti je treba na problem v zvezi s spremembami vredno- 
sti, ki so element premoženjskih kaznivih dejanj. Zaradi 
načela denarnega nominalizma prihaja do tega, da se premo- 
ženjski delikti velikih vrednosti, pri katerih gre za odvzem 
avtomobilov, strojev ali dragocenosti, ki so denarno ovredno- 
teni v času storitve kaznivih dejanj, spremenijo v denarno 
izraženo popolnoma nepomembne premoženjske delikte. 

Primerno bi bilo, da bi imela temeljna javna tožilstva še naprej 
možnost direktno podati predlog za postopek zaradi prekr- 
ška. Takšno stališče narekujejo kratki zastaralni roki za pre- 
gon prekrškov in opravljen študij kazenske ovadbe, ki omo- 
goča javnemu tožilcu podajo hitrega in kakovostnega pred- 
loga za uvedbo postopka zaradi prekrška. 

POJAVNE OBLIKE KAZNIVIH DEJANJ 

Spremenjene družbene razmere, osamosvojitev Slovenije, 
spremembe v lastninskih razmerjih ter neposredna bližina 
vojnih območij se odražajo tudi v strukturi kaznivih dejanj. 
V nekaterih zadevah gre za organizirani kriminal velike druž- 
bene nevarnosti, ki se ukvarja s preprodajo mamil, prekupče- 
vanjem z orožjem, ponarejanjem in razpečevanjem ponareje- 
nega denarja in izsiljevanji. 

Pri trgovini z orožjem gre za nabavo in prodajo orožja za 
potrebe državljanov drugih republik bivše SFRJ. Tamkajšnje 
vojne razmere s pridom izkoriščajo tovrstni preprodajalci 
v Sloveniji. 

Razmahnilo se je ponarejanje denarja, tako tolarskih bonov, 
kot tudi nemških mark, avstrijskih šilingov in ameriških do- 
larjev. 

Nova pojavna oblika so razna izsiljevanja pri izterjavi dolgov, 
ki jih izvajajo posamezniki in tudi firme, specializirane za to 
dejavnost. Problem je tudi v opredeljevanju kaznivega deja- 
nja, saj kaznivo dejanje izsiljevanja navadno ne pride v poštev, 
če se nasilno izterjujejo dolgovi, ki v resnici obstajajo. Zato bi 
bilo nujno kaznivo dejanje izsiljevanja v novem zakonu prila- 
goditi potrebam prakse in novim pojavnim oblikam premo- 
ženjskega nasilništva. 

Javna tožilstva so obravnavala več kaznivih dejanj, ki bi jih 
lahko označili kot poslovne goljufije. Gre za dejanja, ki jih 
storijo lastniki zasebnih podjetij, ki nabavijo blago, ne da bi 
imeli možnost že ob nabavi blago plačati ali pa obljubljajo 
nakup avtomobilov na leasing, ne da bi za realizacijo imeli 
finančno možnost. Takšen primer je kazenska zadeva zoper 
Sandija Grubeliča, zoper katerega je bila vložena obtožba 
zaradi goljufije po čl. 171/111 in I KZ RS, z očitkom, da je 
ogoljufal preko 4800 najemnikov vozil po leasing pogojih in 
tako podjetju Trend in sebi pridobil za okoli 30.000.000 DEM 
protipravne premoženjske koristi. Na sodišču prve stopnje je 
bila izrečena oprostilna sodba, saj je sodišče menilo, da ni 
z gotovostjo dokazan obdolženčev goljufivi namen. 

V zvezi s poslovnim kriminalom je omeniti še znane probleme 
divjih privatizacij, kjer je zakonodaja povsem nedorečena, 
izoblikovane sodne prakse pa tudi ni. 

Pri kaznivih dejanjih povezanih z vojno v Sloveniji je sodišče 
prve stopnje oprostilo majorja JLA Danila Radovanoviča, 
obtoženega kaznivega dejanja nedovoljene uporabe bojnih 
sredstev, ker naj bi izdal ukaz za usmrtitev dveh avstrijskih 
novinarjev. Na pritožbo javnega tožilca je bila sodba na 
sodišču druge stopnje razveljavljena in vrnjena sodišču prve 
stopnje v ponovno sojenje. 

V letu 1992 se je na pobudo Temeljnega javnega tožilca iz 
Ljubljane nadaljevala dne 8. 8. 1985 prekinjena preiskava 
zoper Vinka Levstika zaradi suma storitve vojnih hudodelstev. 
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KAZNIVA DEJANJA POVEZANA Z LASTNINJENJEM 
-DRUŽBENEGA PREMOŽENJA 

Na podlagi 3. odstavka 89. člena zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji vroči stečajno sodišče sklep o začetku 
stečajnega postopka tudi pristojnemu javnemu tožilstvu. 
Temeljna javna tožilstva so ocenjevala te sklepe, da bi preve- 
rila očitke o številnih divjih privatizacijah, ki se občasno širijo 
po slovenskih medijih javnega obveščanja. Iz sklepov 
o začetku posameznih stečajnih postopkov ni bilo mogoče 
v nobenem primeru ugotoviti, da je šlo za načrtno slabitev 
družbene lastnine z namenom, da bi prišlo do lastninjenja 
pod ugodnejšimi pogoji. Stečajni postopki so bili uvedeni 
predvsem za manjša podjetja, med njimi tudi za mnoga pred 
kratkim nastala zasebna podjetja in to iz objektivnih, tržnih 
razlogov. 

Obstaja sum, da se je v nekaterih večjih mariborskih podjetjih- 
pripravljalo lastninjenje skozi razdelitev in notranjo organiza- 
cijo na manjše enote, ki so samostojno obračunavale doho- 
dek tako, da so se le posamezni deli podjetij pokazali kot manj 
uspešni, tam zaposleni delavci pa kot tehnološki višek. Ven- 
dar pa javno tožilstvo še ni prejelo ovadb v tej zvezi. Zaradi 
sprejetja zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij pa so 
prepovedane vse statusne spremembe, dokler se podjetja ne 
preoblikujejo v skladu s tem zakonom. Ker ima javno tožilstvo 
po tem zakonu možnost, da v primeru tovrstnih sprememb pri 
SDK zahteva postopek revizije, so temeljna javna tožilstva 
v sodelovanju s policijo v več primerih to tudi storila in se na 
ta način vključila v reševanje teh vprašanj. 

Mariborsko temeljno javno tožilstvo je vložilo zahtevo za 
preiskavo zoper delavce Komunalnega ingeniringa Maribor, 
ki je bil ustanovljen za različne komunalne dejavnosti v okviru 
SIS kot organizacija posebnega družbenega pomena, nato pa 
kot družbeno podjetje po zakonu o podjetjih. Nekateri bivši 
vodilni delavci so ustanovili zasebna podjetja in si prilastili 
nekatera osnovna sredstva KIM, zlasti računalniško opremo, 
s katero so opravljali delo, ki je še pred transformacijo v druž- 
beno podjetje pomenilo dejavnost posebnega družbenega 
pomena. 

Temeljno javno tožilstvo v Murski Soboti pa je prejelo ovadbo 
zoper direktorja zdravilišča Moravske Toplice, ki mu očita, da 
je ob lastninjenju zlorabil svoja pooblastila na ta način, da je 
podpisal sporazum o prenosu družbenih sredstev (poslov- 
nega sklada) na podjetje HIT Invest d. o. o. Nova Gorica 
v znesku 200.000 SIT z namenom, da zmanjša vrednost zdravi- 
lišča zaradi lažjega lastninjenja. Zadeva je v fazi preiskave. 

UMORI IN KAZNIVA DEJANJA Z ELEMENTI NASILJA 

Kazniva dejanja umorov in kazniva dejanja z elementi nasilja 
so v letu 1992 nekoliko porasla, vendar niso tako številna, kot 
to morda izhaja iz sredstev javnega obveščanja. Za tovrstna 
kazniva dejanja velja v glavnem ugotovitev, da so rezultat 
nasilnega reševanja sporov in to zlasti med sorodniki. Motivi 
so v glavnem klasični kot družinski spori, spori zaradi premo- 
ženja in ljubosumje. Umor predsedniškega kandidata Ivana 
Krambergerja je odstopal od naštetih klasičnih motivov, prav 
tako pa tudi umor na mariborskem Lentu, ko je šlo za neke 
vrste obračunavanja v kriminalnem podzemlju. 

Umor Ivana Krambnergerja je bil političnega značaja in to po 
subjektivnem in objektivnem kriteriju. Obdolženec sam je 
poudarjal, da po njegovem Kramberger ne more imeti najvišje 
politične oziroma državne funkcije, zaradi česar je utemeljeno 
sklepati, da je svoj zločin »izkoristil« tudi za uveljavitev svo- 
jega političnega prepričanja o tem, kdo je lahko in kdo ne 
more biti na taki funkciji. Po objektivnih kriterijih pa ima umor 
politični pomen. Kramberger je bil umorjen kot politična 
osebnost, kot član politične stranke, ki jo je sam ustanovil in 
kot deklarirani predsedniški kandidat na predstojećih volitvah 
ter v trenutku političnega zborovanja. Te navedene okoliščine 
so pomembne tudi za odmero kazni, kar prvostopno sodišče 
ni upoštevalo. Takšno mnenje tožilstva pa je upoštevalo višje 
sodišče v pritožbenem postopku in je morilcu Petru Rotarju 
zvišalo zaporno kazen 9 let na 12 let, ker je upoštevalo, da je 
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njegova družbena nevarnost dosti večja, saj umor take osebe 
in na tak način vzbuja splošni občutek ogroženosti politič- ] 
nega delovanja in celo sistema. 

UNIČEVANJE GOZDOV | 

Na celjskem območju so v letu 1992 registrirali izjemen porast , 
kazenskih ovadb zaradi kaznivih dejanj uničevanja gozdov pO { 
čl. 175/11 in I KZ RS. Prejeli so kar 26 ovadb proti storilcem | 
tega kaznivega dejanja. V vseh primerih so storilci tudi last- | 
niki gozdov, v nekaterih primerih pa se poleg njih pojavljajo | 
tudi kupci lesa, ki so s pogodbo dobili pravico poseka in 
odvoza lesa ter njegove prodaje in so tako tudi sami izvršili ■ 
nedovoljen posek. Motiv storilcev je seveda izključno materi- . 
alne narave, saj so zaslužki s prodajo lesa zelo veliki, s čime' 
ljudje rešujejo svojo finančno situacijo. Količine podrtega 
lesa na enega obdolženca se gibljejo od približno 40 do več 
kot 900 m3 iglavcev in listavcev. Pri tem je bila povzročena 
ogromna škoda, saj so bile devastirane celotne površine 
Preprečena je obnova gozda z naravnim mladjem, začeli so se 
pojavljati zemeljski plazovi in erozija tal, ogroženi sta favna in 
flora kot naravni del gozda. V bistvu je škoda neizmerljiva, saj 
se bodo posledice takšnega uničenja poznale še desetletja 
Kot pojavne oblike tega kaznivega dejanja se v največji meri 
pojavljajo goloseki, krčenje gozda v večjem obsegu, v nekate- 
rih primerih pa je bilo dejanje storjeno v varovanem gozdu 
Takšno uničevanje gozdov je nedvomno posledica nekega 
obdobja, v katerem stara zakonodaja, konkretno še veljavn 
Zakon o gozdovih, nima posebne veljave, nova zakonodaja pa ' 
še ni sprejeta. To je tudi posledica določenega mišljenja, da je 
zasebna lastnina absolutno nedotakljiva in lahko lastnik 
v svojem gozdu počne z lesom, kar hoče, ne glede na kata- ! 

strofalne posledice. Pristojno temeljno javno tožilstvo je 
zaradi zavestnega kršenja določil zakona o gozdovih zopei 
storilce vložilo obtožne predloge in se v primerih pogojnifi 
obsodb in nizkih kazni zapora tudi že pritožilo. 

IGRANJE NA SREČO 

Z množičnim odpiranjem zasebnih gostišč so se kot spremlje 
valci gostinske dejavnosti pojavili tudi igralni avtomati. Bre2 
njih skorajda ni več nobenega novega lokala, saj prinašajc 
dodatne zaslužke. V minulem letu je bilo podanih prece 
ovadb zaradi kaznivih dejanj igranja na srečo po čl. 234/11 in 
I KZ RS. 

V nekaterih primerih so bili postopki končani, izrečene so biU 
obsodilne sodbe in varnostni ukrepi odvzema avtomatov 
Pogosto pa so bile izrečene tudi oprostilne sodbe, ker j< 
sodišče na glavni obravnavi ugotovilo, da je bil storilec 
v pravni zmoti. Obdolženci so namreč predložili odločbe 
občinskega upravnega organa, na podlagi katere jim je ta da 
dovoljenje za uporabo igralnih avtomatov, ki prinašajo 
denarne dobitke in občinam za to dejavnost celo plačujejc 
davek na dobiček. V teh primerih se je tožilstvo strinjale 
z odločitvijo sodišča, da gre za pravno zmoto. Upravni organ 
so izdali takšne odločbe kljub temu, da so določila Zakon« 
o igrah na srečo glede posebnih iger na srečo jasna. 

Po informacijah, ki jih tožilstva dobijo od policije, odvzem teh 
avtomatov in kazenski postopki ne vplivajo dosti na storilci 
teh kaznivih dejanj. V zadnjem času lastniki v svoje lokal? v 

pospešeno instalirajo nove igralne avtomate, čeprav se pd 
obširnih polemikah v časopisih v lanskem letu gotovo zave« 
dajo, da je to kaznivo. Vendar zaradi velikih zaslužkov tfl 
zavestno počnejo, kljub grožnji zaplembe takšnega aparata. 

PRESTOPNIŠTVO MLADOLETNIKOV 

V letu 1992 so javna tožilstva dobila ovadbe zoper 482^ 
mladoletnikov, kar pomeni v primerjavi z letom 1991, ko je 
bilo prijavljenih 2915 mladoletnikov, 65% porast. Tako močno 
povečan pripad pripisujejo javna tožilstva predvsem povečan 
brezposelnosti mladih oseb in splošnemu padcu življenjskega 
standarda. Opazno je tudi povečanje povratništva in storilce« 
kaznivih dejanj v skupinah. V strukturi mladoletniške krimina 
litete še vedno prevladujejo premoženjski delikti, žal vedno 
težji, in kazniva dejanja z elementi nasilja. Potrdile so s« z 
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zaznave prejšnjih obdobij, da mladoletni storilci stopnjujejo 
svoje nasilje s številom izvršenih kaznivih dejanj. Med storilci 
prevladujejo brezposelne moške osebe z dokončano osnovno 
ali srednjo šolo. To so osebe, ki naj bi se zaposlile in večina 
med njimi bi najbrž se, če bi imela tako možnost. 

Vojna v neposredni bližini in z njo povezan beg ljudi z ogrože- 
nih območij je k nam pripeljala tudi mladoletnike, storilce 
kaznivih dejanj. Kazenski postopek zoper mladoletne tujce- 
begunce steče le v primeru, če izvršijo hujša oziroma številna 
kazniva dejanja. 

Temeljno javno tožilstvo v Novi Gorici meni, da vloga centrov 
za socialno delo v odnosu do kazenskega postopka zoper 
mladoletnike ni zadosti precizirana in je zlasti v zvezi z ukrepi 
sodišča nedorečena, ker vseh širokih pristojnosti centrov za 
socialno delo v kazenskem postopku zoper mladoletnike 
mimo določb sodišča ni mogoče ne uveljavljati ne uporabljati. 

Temeljno javno tožilstvo v Celju opozarja na še vedno 
veljavno zakonodajo, ki onemogoča zaključek vseh postop- 
kov z izrekom ustrezne sankcije. Pri težjih kaznivih dejanjih 
pogrešajo pri kazni mladoletniškega zapora možnost pogojne 
obsodbe. Opažajo namreč, da se storilci pogosto kmalu za 
tem, ko je postopek zaradi dosežene polnoletnosti ustavljen, 
kot specialni povratniki ponovno znajdejo v kazenskem 
postopku, pa v tem postopku veljajo za nekaznovane. 

KAZNIVA DEJANJA POVEZANA Z MAMILI 

Tožilstva so v minulem letu ugotavljala ne samo že običajen 
številčni porast kaznivih dejanj prometa in proizvodnje mamil, 
ampak tudi njihove nevarnejše oblike. Gre za porast organizi- 
ranih skupin prodajalcev bolj nevarnih mamil, zlasti heroina. 
Precejšnje količine mamil, skritih med prtljago, pridejo 
v državo iz Turčije preko letališča Brnik. Tako je 6 državljanov 
raznih afriških držav decembra 1992 vneslo v Slovenijo okrog 
11 kg heroina. Na Primorskem je kriminal, povezan z drogami, 
vse bolj organiziran in lahko govorimo o pravi narkomafiji, ki 
naj bi bila v rokah Albancev. Med kupci, mamil na tem 
področju prevladujejo italijanski državljani. Za nakup mamil 
v Sloveniji, zlasti heroina, se odločajo predvsem zaradi boljše 
kakovosti oziroma čistosti mamila, nižje cene, manj stroge 
kazenske zakonodaje in le občasnih kontrol. Vse to znižuje 
nevarnost te prepovedane dejavnosti in pocenjuje dostop do 
drog. V Pomurju je bilo največ teh dejanj zaradi pridobivanja 
surovega opija iz glavic vrtnega maka, ki ga kmetje v večjih 
količinah gojijo na njivah in storilci brez večjega tveganja in 
finančnih sredstev lahko pridejo do mamila. Splošna značil- 
nost je, da organi odkrivanja zajemajo v glavnem le preproda- 
jalce z manjšimi količinami mamil. Podatki iz spisov namreč 
kažejo, da gre pri tej kriminaliteti za organiziran kriminal, 
vendar policija s svojo aktivnostjo ne more seči do organiza- 
torjev te kriminalitete. Za uspešno odkrivanje in pregon teh 
kaznivih dejanj bi bilo potrebno zakonsko urediti nekatere 
metode policijskega dela, kot so odkup mamil, slednje, varo- 
vanje informatorjev, vključevanje v mrežo prekupčevalcev in 
podobno. Takim policijskim ravnanjem bi morali dati pri- 
merno zakonsko veljavo. To s sedanjimi zakoni ni urejeno, je 
pa nujno, če želimo v relativno uspešen boj z organizirano 
narkomafijo. 
Javna tožilstva ocenjujejo, da je bila kaznovalna politika 
sodišč pri teh kaznivih dejanjih zadovoljiva. Temeljno javno 
tožilstvo v Ljubljani pa je ugotovilo, da v določenem številu 
pravnomočno dokončanih kazenskih zadev od leta 1986 dalje 
ni bil izrečen obvezen varnostni ukrep odvzema mamil. Zato 
je predlagalo sodišču, da v smislu čl., 500 ZKP izda posebne 
sklepe, ki so bili v več kot 70 primerih tudi izdani. To bo 
omogočilo uničenje zasluženih mamil. 

Gospodarski prestopki 
i j 
10 Javna tožilstva so v letu 1992 zaradi gospodarskih prestopkov 
n! prejela zoper pravne osebe 1782 ovadb, kar je za 133 ovadb 
V' manj kot leto pred tem. Skupaj z nerešenimi 375 ovadbami iz 

prejšnjega obdobja so obtožila 1431 pravnih oseb, kar je za 87 
a več kot leto prej, zoper 276 oseb pa so ovadbe zavrgla. 
'<! Obsojenih je bilo 627, oproščenih 56, obtožba pa je bila 
3* zavrnjena glede 86 pravnih oseb. Javna tožilstva so vložila 98 

pritožb, od katerih je bilo doslej ugodeno 47 pritožbam, 6 pa 
je bilo zavrnjenih. Ob koncu leta so imela tožilstva 158 nereše- 
nih ovadb. 

Področje gospodarskih prestopkov je edino, glede katerega 
javna tožilstva ne opozarjajo na porast števila zadev. Zmanjša- 
nje vloženih ovadb pa ni vplivalo na število vloženih obtožnih 
predlogov. Ovadbe so bile namreč bolj utemeljene, zaradi 
česar je bilo v letu 1992 zavrženih tudi manjše število ovadb 
kot leto prej. 

* 
Nekatere izmed zagroženih kazni za gospodarske prestopke 
niso bile zvišane že od leta 1986 in zato tudi niso mogle biti 
vzpodbuda za prijavljanje gospodarskih prestopkov. Ob tem 
tožilstvu opozarjajo na nerazumljivo dolgo odlašanje s spreje- 
mom zakona o valorizaciji denarnih kazni, ki je pričel veljati 
šele 5. 12. 1992. Doslej sodišča kljub hudim kršitvam niso 
mogla izreči ustreznih, ampak le simbolične kazni, kot npr. po 
zakonu o zdravstveni oporečnosti živil in predmetov splošne 
rabe. Prav zaradi tega so se tožilstva pritoževala predvsem 
zaradi prenizkih kazni. V velikem številu so bile pritožbe tudi 
uspešne. 

Javna tožilstva menijo, da glasno razpravljanje o predvideni 
preobrazbi SDK ni moglo vplivati na inšpektorje v tej smeri, da 
bi temeljiteje pregledovali podjetja in zavzeteje prijavljali ugo- 
tovljene gospodarske prestopke, ampak ravno nasprotno. 
Malo verjetno je, da finančno hudo bolni gospodarski velikani 
pri reševanju svojih težav ne bi storili gospodarskih prestop- 
kov, pa vendar je zoper njih tožilstvo prejelo ne neznatno 
število ovadb. Težave s preživetjem so bile očitno razlog, da 
so bile pri njih le redko opravljene kontrole zaradi odkrivanja 
prestopkov. 

Večina prijavljenih kršitev gospodarskega in finančnega 
poslovanja se nanaša na najlažje ter tudi najenostavnejše 
ugotovljive gospodarske prestopke po Zakonih o podjetjih in 
računovodstvu. 

Z zahtevo za varstvo zakonitosti pri Vrhovnem sodišču RS je 
tožilstvo uspelo izposlovati pravno stališče glede vezane 
odgovornosti obdolženih pravnih in odgovornih oseb v smislu 
čl. 10 Zakona o gospodarskih prestopkih. V sodbi sprejeto 
pravno stališče predstavlja novoto, ki bo prav gotovo bistveno 
vplivala na bodoče odločitve javnega tožilstva in sodišč in 
poleg zvišanja kazni pripomogla k učinkovitejšemu pregonu 
gospodarskih prestopkov. 

DELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM PODROČJU 

Vsa javna tožilstva v Republiki Sloveniji so v letu 1992 obrav- 
navala 953 civilnih zadev, Javno tožilstvo Republike Slovenije 
pa še 27 upravnih zadev. 

Temeljna javna tožilstva so v treh primerih ukrepala na pod- 
lagi pooblastil iz 2. odstavka 109. člena zakona o obligacijskih 
razmerjih z vložitvijo tožb zaradi ničnosti pogodb. 

Javno tožilstvo Republike Slovenije je na civilnem področju, 
poleg 711 revizij po 1. odstavku 390. člena zakona o pravd- 
nem postopku, med drugim obravnavalo 195 pobud za vloži- 
tev zahteve za varstvo zakonitosti. To izredno pravno sredstvo 
smo vložili v 25 zadevah. Vrhovno sodišče Republike Slove- 
nije je do konca obdobja poročanja odločilo v 9 zadevah: 
v dveh primerih je zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo, 
v enem pa zavrglo. 

V strukturi zadev, v katerih smo ukrepali na podlagi 1. 
odstavka 401. člena zakona o pravdnem postopku, prevladu- 
jejo stvarnopravna razmerja (6 zadev), kar 16 zadev pa je 
statistično uvrščenih med »ostale« zadeve. Med temi ome- 
njamo registrsko zadevo v zvezi s preoblikovanjem POZD po 
zakonu o preoblikovanju pogodbenih organizacij združenega 
dela (Uradni list RS št. 8/91) ter dve zemljiškoknjižni zadevi 
zaradi poočitanja nove izmere, delitve ter spremembe vrste 
rabe parcel. Z zahtevo za varstvo zakonitosti smo proti prav- 
nomočni sodbi glede odločitve o varstvu in vzgoji otrok v raz- 
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vezanem postopku uspešno uveljavili kršitev določb konven- 
cije Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ 
št. 15/90 in Uradni list RS št. 35/92 - Mednarodne pogodbe 9/ 
92) v zvezi s 1. in 2. odstavkom 78. člena zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS št. 14/89). 

Na podlagi pooblastil po 4. odstavku 2. člena zakona o uprav- 
nih sporih smo v dveh primerih vložili tožbo v upravnem sporu 
proti upravnima aktoma, s katerima je bil po naših ugotovi- 
tvah kršen zakon v korist posameznika oziroma pravne osebe. 
Pristojno sodišče teh upravnih zadev s področja zakona 
o državljanstvu (Uradni list RS št. 1/91-1 in 30/91-1) ter zakona 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in posebnih varnostnih 
ukrepih pri uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ št. 62/84 
v zvezi s 1. odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije - Uradni list RS št. 1/91-1) še ni obravnavalo in o njih 
še ni odločilo. 

Med vloženimi zahtevami za varstvo zakonitosti po 21. členu 
zakona o upravnih sporih omenjamo dve zadevi po zakonu 
o volitvah v državnih zbor (Uradni list RS št. 44/92, v katerih 
smo proti sodbama upravnega senata Vrhovnega sodišča RS 
v zvezi z odločitvijo volilnih komisij o zavrnitvi kandidatne 
liste uveljavljali kršitve določb 38. člena zakona o volitvah 
v državni zbor. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zah- 
tevi za varstvo zakonitosti zavrnilo. Ustavno sodišče pa je 
z odločbo št. Up 16/92-5 (Uradni list RS št. 57/92) sodbe sodišč 
odpravilo. 

V času, ki ga zajema poročilo, pooblastila,iz 2. odstavka 49. 
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list RS št. 55/92) še niso vplivala na povečan obseg dela. 
Sprotno evidentiranje spornih zadev ter tekoče usklajevanje 
v zvezi s sprožanjem eventualnih postopkov s Službo družbe- 
nega knjigovodstva ter Družbenim pravobranilcem samou- 
pravljanja v tej časovni fazi uresničevanja zakona še ni pov- 
zročalo težav. Te so se zaostrile v zadnjih dneh izteka (podalj- 
šanega) roka iz citirane določbe, ko so številne, tudi ano- 
nimne in že po izteku roka, na tožilstvu naslovljene pobude, 
objektivno jemale možnost formalno korektivnega vlaganja 
zahtev za postopek revizije. 

Tabela št. 1 

OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 

Leto polnoletni mladoletni neznani naknadno 
storilci storilci storilci odkriti prej 

neznani 
storilci 

1988 21.775 2548 17.058 845 
1989 22.023 3287 18.929 479 
1990 18.678 2914 17.449 598 
1991 18.298 2915 20.456 571 
1992 22.122 4824 24.582 1089 

* 

Tabela št. 2 

POSTOPEK PRI JAVNIH TOŽILSTVIH 

(od ovadbe do obtožbe po osebah)    
Temeljno javno tožilstvo ovadeni zavržene zah.za odstopi od obtož. po neposred. obtožni 

storilci ovadbe preiskavo pregona preiskavi obtožnice predlogi 

Celje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
SKUPAJ: 22.122 4159 8300 1759 3949 2029 5956 

3482 
1656 
1467 
7121 
4481 
1164 

769 
1982 

608 
368 
236 

1491 
744 
162 
151 
399 

1190 
526 
545 

2523 
1967 
489 
311 
749 

281 
126 
79 

475 
434 

90 
73 

201 

485 
319 
273 

1132 
836 
282 
219 
403 

343 
256 
161 
731 
229 

87 
63 

159 

870 
436 
442 

1986 
1065 
343 
207 
607 

Tabela št. 3 

UDELEŽBA JAVNIH TOŽILSTEV PRI ZASLIŠANJU OBDOLŽENCEV, PRIČ TER NA GLAVNIH 
OBRAVNAVAH 

Temeljno javno tožilstvo Udeležba pri zaslišanjih obdolžencev in prič Udeležba na glavnih obravnavah številčno 
Celje 72 734 < 
Koper 80 692 
Kranj 105 916 
Ljubljana 801 3093 
Maribor 123 2424 
Murska Sobota 59 606 
Nova Gorica 203 235 
Novo mesto 24 378 ] 
SKUPAJ: 1467 9078 ! 
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Tabela St. 4 

OBSODILNE IN OPROSTILNE SODBE TER PRITOŽBE JAVNIH TOŽILSTEV 

(paosebah, brez zavrnilnih sodb) 
Temeljno javno obsodil. oprostil. % obsodil- vse pri- pritožbe 
tožilstvo sodbe sodbe nihsodb tožbe zaradi 

javnih kazni 
tožilstev 

uspeh napadena vsaka 
pritožb sodba 

v% vi. 1991 vi. 1992 

Celje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 

1040 
569 
649 

1991 
1216 
490 
227 
606 

178 
51 
30 

416 
73 
50 
23 
83 

85 
92 
96 
83 
94 
90 
91 
88 

58 
82 
75 

396 
84 
47 
53 
73 

37 
28 
31 

235 
57 
20 
26 
33 

71 
65 
65 
56 
71 
60 
69 
59 

18 
7 

23 
5 

17 
13 
5 

10 

21 
8 
9 
6 

15 
13 
5 
9 

SKUPAJ: 6788 904 88 868 467 62 

Tabela št. 5 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH MLADOLETNIKOV OD 1988-1992 

Leto število ovadenih število uveden ustavljen vložen predlog 
mladoletnikov mladoletnikov, pripravljalni pripravljani za izrek 

glede katerih so postopek postopek sankcije 
bile ovadbe 

zavržene 

ustavljen 
postopek po 

senatu za 
mladol. 

Izrečene 
sankcije 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

2548 
3287 
2914 
2915 
4824 

356 
410 
384 
244 
452 

2138 
2599 
2512 
2409 
4004 

594 
619 
739 
568 
873 

1447 
1619 
1553 
1392 
1774 

417 
544 
476 
445 
356 

1099 
1137 
1109 
1032 
1184 

Tabela št. 6 

PREGLED MLADOLETNIKOM IZREČENIH SANKCIJ 

Leto 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Vse sankcije Mladoletniški 
zapor 

1099 
1137 
1109 
1032 

1184 

4 
6 
4 

11 
5 

Disciplinski ukrep 
ukor 

618 
615 
668 
600 
706 

oddaja 
v disciplinski 

center 
100 
100 

71 
78 
85 

Strožje nadzorstvo Oddaja v 
staršev organa socialnega 

skrbstva 

35 
30 
43 
35 
21 

256 
299 
256 
250 
300 

vzgojni prevzgojni zavod za 
zavod dom usposabljanje 

57 18 
57 30 
42 25 
43 15 
42 25 

Tabela št. 7 

PREGLED DELA VIŠJIH JAVNIH TOŽILSTEV V PRITOŽBENEM POSTOPKU 

Sprejeti predmeti v proučitev Udeležba na sejah 
Višje javno tožilstvo 

Celje 
Koper 
Ljubljana 
Maribor 

kazniva dejanja 

243 
305 

1123 
326 

Skupaj: 1997 

gospodarski 
postopki 

ii 
18 

117 
14 

160 

ja vnih 
kazniva dejanja gospodarski 

prestopki 
5 - 

32 
58 
 17 - 

112 

kazniva 
dejanja 

225 
251 
528 
228 

1234 

nejavnih 
gospodarski 

prestopki 
vi 
16 
88 
24 

139 
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Tabela št. 8 
SISTEMIZACIJA IN ZASEDENOST JAVNEGA TOŽILSTVA REPUBLIKE, VIŠJIH IN TEMELJNIH JAVNIH TOŽILSTEV NA 
DAN 31.12.1992 

javnitožilec namestnik jav. tož. 
sistemiz. zased, sistemiz. zased. 

Javno tožilstvo 
Republike Slovenije 
VJT Celje 
VJT Koper 
VJT Ljubljana 
VJT Maribor 
SKUPAJ: 

1 
*1 

1 
1 

1 
1 
8 
4 

~U 

1 
1 
6 
3 

17" 

TJT Celje 
TJT Koper 
TJT Kranj 
TJT Ljubljana 
TJT Maribor 
TJT Murska Sobota 
TJT Nova Gorica 
TJT Novo mesto 
SKUPAJ: 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH OSEB 
PO TJT V LETU 1032 

U MS MB KR NM 
Tcensno 

NG KP CE 

ggg PRENOS I PRIPAD 92 

DEIfZ OBRAVNAVANIH OSEB 
po nr v uru iobz 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - V.d. odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 
4. telefon (061) 161-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o.. Dunajska 5, Ljubljana - Cena Izvoda 80 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija se 
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 161-222 (215), Številka faksa: 
(061) 158-173.   
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