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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 POLITIČNIH 

STRANKAH 

- EPA 1120 - SKRAJŠANI POSTOPEK 

SAŠO LAP, poslanska skupina SND 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
(Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljam podpisani poslanec 
v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O POLITIČ- 
NIH STRANKAH. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora pred- 
lagam, da se zakon obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku, ker gre le za manjšo dopolnitev zakona. Hitro 
sprejetje zakona po skrajšanem postopku utemeljujem 
s potrebo, da bi se strankam, ki so v Parlamentu, vendar 
niso prišle v Parlament na osnovi volitev v Državni zbor, 

ampak so nastale kasneje, ker se je stranka, ki je prišla 
v Državni zbor, razdelila na več posameznih delov, omogo- 
čilo, da dobijo sredstva, s katerimi bi financirala svojo 
dejavnost. Takšna rešitev bi po mnenju predlagatelja omo- 
gočila nadaljnjo demokratizacijo političnega življenja 
v Parlamentu, ker bi odprla pot, da se mnogokrat še 
politično nedokončno definirana oz. heterogena politična 
grupacija razdeli in si poišče politično formo, ki bi ustrez- 
neje odražala socialno politično realnost družbe v tranz- 
ciji. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih delovnih teles sodeloval kot predlagatelj. 

Sašo Lap, I. r. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o političnih strankah (Ur.l.RS, št.62/94) v določbah, ki 
govorijo o financiranju strank iz proračuna, ne predvideva 
možnosti, da bi stranka, ki je nastala z razdelitvijo parlamen- 
tarne stranke ter ima poslance v DZ, dobila sredstva iz prora- 
čuna RS. 

Glede na to, da proces političnega in družbenega prestruktu- 
riranja naše države še ni končan, je potrebno omogočiti 
strankam, ki so se oblikovale z razdružitvijo iz stranke, katera 
je prišla v Parlament, financiranje njihove dejavnosti iz prora- 
čuna. Takšna rešitev bi po mnenju predlagatelja omogočila 
nadaljnjo demokratizacijo političnega življenja v naši državi in 
posledično tudi v Parlamentu. Odprla bi namreč pot, da bi se 
lahko mnogokrat še politično nedoločno definirana in hetero- 
gena politična grupacija razdelila in si poiskala politično 
obliko (oblikovala v novo stranko), ki bi ustrezneje odslikavala 
socialno in politično realnost družbe v tranziciji. 

V 1. odstavku 14. člena zakonodajalec predvideva, da se lahko 
stranka tudi razdruži, vendar v 1. odstavku 23. člena Zakona 
o političnih strankah ni predvidel načina razdelitve sredstev 
stranke med novo oblikovane stranke, nastalih z razdružitvijo 
parlamentarne stranke. 

S predloženim zakonom bi razrešili problem financiranja 
dejavnosti strank, ki so nastale z razdelitvijo stranke, ki je 
prišla na volitvah v DZ. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predloženim zakonom omogočamo financiranje parlamen- 
tarnih strank, ki so nastale z razdelitvijo stranke, katera je 
prišla v Parlament, iz sredstev proračuna. 

1. odstavek 14. člena Zakona o političnih strankah (Ur.l.RS, 
št.62/94) dopušča, da se stranka lahko tudi razdruži, vendar 
določba 23. člena v 1. odstavku ne določa, kako se razdelijo 
sredstva, ki jih je dobila parlamentarna stranka, ki je prišla 
v DZ in se je kasneje razdružila v več novih strank. 

S predlogom zakona razrešujemo predhodno nakazano 
dilemo tako, da si posamezni deli razdeljene stranke, ki se 
oblikujejo v nove stranke, razdelijo finančna sredstva iz prora- 
čuna, namenjena za delovanje stranke, sorazmerno s števi- 
lom poslancev, ki bi jih imele posamezne na novo oblikovane 
stranke v DZ. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Zakon o dopolnitvi zakona o političnih strankah ne bo imel 
nikakršnih finančnih posledic za proračun Republike Slove- 
nije. Predlog zakona le prerazporeja sredstva stranke, ki je 
prišla v DZ in se je kasneje razdelila na več delov. 

T 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 23. členu Zakona o političnih strankah (Ur.l.RS, št.62/94) se 
doda nov 2. odstavek, ki se glasi: 

»V PRIMERU, ČE SE STRANKA, KI JE PRIŠLA V DRŽAVNI 
ZBOR RAZDELI, IMAJO POSAMEZNI DELI RAZDELJENE 
STRANKE, KI SO SE OBLIKOVALI V NOVO STRANKO, PRA- 

VICO DO FINANČNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA, NAMENJE- 
NIH ZA DELOVANJE STRANKE SORAZMERNO ŠTEVILU 
POSLANCEV, KI JIH IMAJO V DRŽAVNEM ZBORU«. 

Sedanji 2. odstavek postane 3. odstavek. 

2. člen 

»TA ZAKON ZAČNE VELJATI NASLEDNJI DAN PO OBJAVI 
V URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE«. 

OBRAZLOŽITEV 

1. odstavek 23. člena določa, da ima stranka, ki je bila izvo- 
ljena v DZ, pravico do sredstev iz proračuna glede na število 
dobljenih glasov v vseh volilnih enotah na zadnjih volitvah 
v DZ. 

S predloženim zakonom omogočamo, da dobi sredstva iz 
proračuna tudi stranka, ki se je oblikovala z razdelitvijo 
stranke, katera je prišla v DZ. 

Določba 1. odstavka 14. člena Zakona o političnih strankah 
(Ur.l.RS, št.62/94) dopušča, da se stranka lahko združuje oz. 

razdruži, vendar 1. odstavek 23. člena ne določa, kako se 
razdelijo sredstva, ki jih je dobila parlamentarna stranka, 
katera je prišla v DZ in se je kasneje razdružila v dve ali tri 
nove stranke. 

Z dopolnitvijo 23. člena Zakona o političnih strankah razrešu- 
jemo v predhodnem odstavku nakazan problem tako, da si 
posamezni deli razdeljene stranke, ki se oblikujejo v nove 
stranke, razdelijo finančna sredstva iz proračuna, namenjena 
za delovanje stranke, sorazmerno s številom poslancev, ki bi 
jih imele posamezne na novo oblikovane stranke v DZ. 

BESEDILO 23. ČLENA ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

Stranka, katere kandidatke oz. kandidati so bili na zadnjih 
volitvah izvoljeni v državni zbor, ima pravico do sredstev iz 
proračuna glede na število dobljenih glasov v vseh volilnih 
enotah na zadnjih volitvah v državni zbor. 

Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico do sredstev iz 
proračuna za vsak dobljen glas na volilnega upravičenca 
v višini 30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesečno. 
Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z indek- 
som rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN REPUBLIKO HRVAŠKO 0 IZROČITVI 

- EPA 1121 

Vlada Republike Slovenije je na 143. seji 18. maja 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O RATI- 
FIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
REPUBLIKO HRVAŠKO O IZROČITVI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in 
drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

I.člen 

2. člen zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo 
in Republiko Hrvaško o izročitvi (Uradni list RS - Medna- 
rodne pogodbe, št. 2/95) se spremeni tako, da se v predzadnji 
vrstici drugega odstavka 13. člena besedila pogodbe v sloven- 
skem besedilu besedi »državi prosilki« nadomestita z bese- 

dami -zaprošeni državi«, v hrvaškem besedilu pa besedi 
»državi moliteljici« z besedama »zamoljenoj državi«. 

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

OBRAZLOŽITEV 

V Pogodbi med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
o izročitvi, podpisani 8. julija 1994, je ugotovljena pomenska 
napaka v drugem odstavku 13. člena tako v slovenskem kot 
hrvaškem besedilu, ki sta jo državi odpravili z izmenjavo not 
z dne 13. 3. 1995. Glede na že opravljeno ratifikacijo v Slove- 

niji, t. j. sprejem zakona o ratifikaciji pogodbe dne 24. januarja 
1995, je zato potrebno spremeniti zakon o ratifikaciji 
pogodbe, objavljen v Uradnem listu RS - Mednarodne 
pogodbe, št. 2/95). 

S poročevalec, št. 20 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

0 ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM 

SODELOVANJU MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE MADŽARSKE 

- EPA 1131 

Vlada Republike Slovenije je na 144. seji 25. maja 1994 
določila besedilo; 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE MADŽARSKE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, 
- Borut MAHNIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sode- 
lovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madžarske, podpisan 28. aprila 1994 v Budimpešti. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem, madžarskem in angle- 
škem jeziku glasi: 

SPORAZUM 
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v 
nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se 

v želji da bi spodbujali in pospeševali sodelovanje na 
področju znanosti In tehnologije na osnovi enakosti in vza- 
jemnih koristi, 

ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega 
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh 
držav, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih 
gospodarstev in dobro obeh držav 

in v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in 
tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med drža- 
vama, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehno- 
loško sodelovanje med sodelujočimi organizacijami obeh 
držav na podlagi enakosti in v obojestransko korist. 

Sodelujejo lahko znanstveni inštituti, znanstvena združenja, 
univerze, vladne organizacije in druge raziskovalne in raz- 
vojne organizacije. 

2. člen 

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje 
potekalo v okviru: 

a) znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvojnih projektov 
na skupno dogovorjenih področjih 

b) izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in 
ekspertov 

c) izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in doku- 
mentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja 
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d) skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in 
drugih srečanj 

e) drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, 
o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita. 

Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri 
spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno 
z dogovori o tehničnem sodelovanju. 

3. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in 
udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehno- 
loških in razvojnih programih in projektih. 

4. člen 

Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v skladu 
z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu 
s pravili mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogod- 
benici. 

5. člen 

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti sode- 
lovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju 
med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno 
ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelu- 
joče organizacije bodo postale solastnice intelektualne last- 
nine, ko bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu. 

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega zna- 
čaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, 
bodo last obeh strani in bodo tajne: če bo potrebno, bodo na 
razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno 
med sodelujočimi organizacijami. 

6. člen 

Znanstvenike, strokovnjake in institucije tretjih držav ali med- 
narodnih organizacij se lahko na podlagi soglasja obeh 
pogodbenic na njihove stroške, če ni drugače pisno dogovor- 
jeno, povabi k sodelovanju pri projektih in programih po tem 
sporazumu. 

7. člen 

Določila tega sporazuma so lahko predmet sprememb ali 
dopolnil le s privolitvijo obeh pogodbenic. 

8. člen 

Za izvajanje dveletnih programov sodelovanja pogodbenici 
imenujeta izvajalske organizacije. 

9. člen 

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni 
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljeva- 
nju: Skupni odbor), sestavljen iz predstavnikov in strokovnja- 
kov, ki jih imenuje vsaka stran na principu enakosti. 

Skupni odbor načrtuje in usklajuje sodelovanje v znanosti in 
tehnologiji in ocenjuje razvoj sodelovanja. Sprejema dveletne 
programe o sodelovanju, nadzira izvajanje programov in če je 
potrebno, predlaga konkretne ukrepe za realizacijo rezulta- 
tov, ki so plod sodelovanja. 

Srečanja Skupnega odbora so vsaki dve leti, ali na zahtevo 
ene od pogodbenic, izmenično v Republiki Sloveniji in 
v Republiki Madžarski. 

10. člen 

Ta sporazum prične veljati, ko pogodbenici izmenjata obve- 
stili o izpolnitvi zahtev internega postopka za njegovo uvelja- 
vitev. 

Ta sporazum velja pet let in ostane v veljavi nadaljnja obdobja 
petih let, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom 
pisno ne sporoči svoje namere po odpovedi sporazuma. 

11. člen 

Z veljavnostjo tega sporazuma preneha veljati Sporazum 
o sodelovanju v znanosti in tehnologiji, sklenjen v Beogradu, 
25. maja 1956, med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo 
in Ljudsko Republiko Madžarsko. 

Sporazum je sestavljen v slovenskem, madžarskem in angle- 
škem jeziku, vsi trije izvodi so enako verodostojni. Ob razlikah 
v razlagi je odločilno angleško besedilo. 

Sestavljeno in podpisano v BUDIMPEŠTI, dne 28. APRILA 
1994 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v madžarskem in 
angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehno- 
logijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske sta 
28. aprila 1994 podpisala v Budimpešti minister za znanost in 
tehnologijo Republike Slovenije, dr. Rado Bohinc in dr. Emo 
Pungor, predsednik Nacionalnega komiteja za tehnološki raz- 
voj Republike Madžarske. 

Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med 
državama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik: 
izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in 
strokovnjakov, izmenjavo dokumentacije in informacij znan- 
stvene in tehnološke narave, skupno organizacijo znanstve- 
nih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in dru- 
gih srečanj, izvajanje skupnih raziskav in poskusov ter izme- 
njavo rezultatov ter druge oblike sodelovanja po dogovoru. 

Sporazum zagotavlja tudi možnost sklepanja dodatnih dvo- 
stranskih dogovorov. Nadalje je predvidena tudi ustanovitev 
skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, 
ki naj bi skrbel za izvajanje tega sporazuma. 

S slovenske stran naj bi sredstva za izvajanje aktivnosti iz tega 
sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno dejavnost. 

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe 
veljavnih predpisov. 

Podpisani sporazum bo veljal pet let. Njegova veljavnost se 
podaljšuje nadaljnja petletna obdobja, če katera od podpisnic 
pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporazuma. 
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Poročilo 

ODBORA ZA NADZOR PRORAČUNA IN 

DRUGIH JAVNIH FINANC U STANJU 

VOZIL V LASTI IN UPURARI DRŽAVNIH 

ORGANOV OZIROMA UPORADNIKOV 

PRORAČUNA 

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je obravnaval na 20. seji odbora, 22. maja 1995, poro- 
čilo k obravnavi poročila Vlade RS o stanju vozil v lasti in 
uporabi državnih organov oziroma uporabnikov proračuna. 
Člani odbora so za razpravo prejeli poročilo Vlade z dne 17.1. 
1995 s prilogami. 

Predsednica odbora je uvodoma povedala, da je bilo poročilo 
Vlade pripravljeno na podlagi sklepa, ki ga je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel ob obravnavi predloga rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 1994 na 20. izredni seji 
zbora, 11. novembra 1994. 

Predstavnik Vlade je na kratko predstavil poročilo in ob tem 
opozoril, da je po njihovem mnenju avtomobilov v državnih 
organih premalo, da so zastareli in da bi jih bilo potrebno 
zamenjati. Povedal je tudi, da je Vlada sicer sprejela sklep, ki 
omogoča dodelitev avtomobilov v stalno osebno uporabo 
Širokemu krogu ljudi, da pa to v resnici ni uveljavljeno, saj 
mnogi funkcionarji, ki bi bili po sklepu upravičeni do avtomo- 
bila, tega ne morejo dobiti. 

V razpravi so prisotni opozarjali predvsem na to, da ni priprav- 
ljene analize stroškov in ekonomičnosti uporabe avtomobilov. 
Ni tudi analize ali je bolj ugodno avtomobile najemati ali 
kupovati. 

Glede pravilnikov o uporabi službenih avtomobilov so člani 
odbora menili, da so pravilniki zelo različni in postavljajo 
funkcionarje in delavce v različnih upravnih organih v neena- 
kopraven položaj. Odbor je zato menil, da je potrebno pravil- 
nike poenotiti in racionalizirati uporabo avtomobilov. Po mne- 
nju članov odbora bi bilo zato najbolj primerno, da bi vsi 
porabniki državnega proračuna sprejeli podoben pravilnik 
o uporabi avtomobilov, kot ga ima Ministrstvo za finance. 
Standard za nabavo avtomobilov za potrebe upravnih orga- 
nov (razen za ministre) naj bi bil avtomobil z močjo do 1800 
ccm oziroma v vrednosti do 2,8 milijona SIT. 

Nekateri člani odbora so tudi menili, da je potrebno zasebne 
zadeve ministrov, državnih sekretarjev in funkcionarjev 
povsem ločiti od državnih in službenih obveznosti, zato je 
dodeljevanje vozil v osebno uporabo vprašljivo. Tudi pri tem 
naj bi Vlada kot osnovo za ureditev dodeljevanja avtomobilov 
v stalno osebno uporabo upoštevala pravilnik Ministrstva za 
finance, kjer ima vozilo v osebni uporabi samo minister. 

Posamezni člani odbora so menili, da je na nekaterih delovnih 
mestih nujno imeti avtomobil - to velja zlasti za inšpektorje. 

V razpravi so člani odbora opozarjali še na neracionalnost, ki 
se kaže v tem, da so znamke avtomobilov zelo različne. Menili 
so, da bi morali nabavo avtomobilov poenotiti v smeri, da bi 
podpirali domače proizvajalce avtomobilov. Predstavnik 
Vlade je pojasnil, da to v zadnjih dveh letih delajo, prej pa so 
se dejansko nabavljali zelo različni avtomobili in ker je vozni 
park precej star, so v njem ostale različne znamke. Sedaj 
avtomobile v glavnem kupujejo od firm Revoz in Cimos, le 
izjemoma pa znamke BMW (za potrebe policije) in Subaru (za 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora - zaradi 
pogona na 4 kolesa). 

Postavljeno je bilo še vprašanje, ali so upravni organi, kjer 
imajo funkcionarji in delavci v stalni osebni uporabi avtomo- 
bile, to prijavili upravi za javne prihodke v skladu s 16. členom 
zakona o dohodnini. Predstavnik Vlade je pojasnil, da so bili 
vsi upravni organi na to opozorjeni in da so to naredili. 

************ 

Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in 
drugih javnih financ sprejel naslednji 

SKLEP 

Odbor predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da ob 
sprejemu proračuna Republike Slovenije za leto 1995 sprejme 
naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da za vse državne upravne organe sprejme enoten 
pravilnik o dodeljevanju in načinu uporabe avtomobilov. 
Osnova za pripravo tega pravilnika naj bo Pravilnik o uporabi 
službenih vozil, s katerimi razpolaga Ministrstvo za finance in 
organi v njegovi sestavi za opravljanje svoje dejavnostil. 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga ostalim uporabni- 
kom državnega proračuna, ki niso pod pristojnostjo Vlade 
Republike Slovenije, naj svoje pravilnike o dodeljevanju in 
načinu uporabe avtomobilov, uskladijo z navedenim pravilni- 
kom Ministrstva za finance v roku treh mesecev. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

O kriterijih, ki urejajo položaj narodnih skupnosti 

ROBERTO BATTELLI, poslanec DZ, Je 23. 3. 1995 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Iz medijskih poročil smo izvedeli, da je pri zunanjem ministr- 
stvu imenovan državni sekretar za Slovence po svetu in 
narodne skupnosti v Sloveniji. Če je to res, sprašujem po 
kakšnem kriteriju lahko položaj in pravice narodnih skupno- 
sti v Sloveniji spadajo v resor, ki naj bi se sicer ukvarjal 
z zunanjimi zadevami. 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je pripravilo odgovor: 

Ministrstvo za zunanje zadeve se ne ukvarja z vprašanji polo- 
žaja narodnostnih skupnosti v Sloveniji. Za to je odgovoren 
Urad za narodnosti Vlade RS. Stiki s predstavniki narodnost- 
nih skupnosti z MZZ se s pomočjo navedenega urada odvijajo 
ob priložnostih, ko minister ali drugi višji funkcionarji ministr- 
stva obiskujejo ali se srečujejo z visokimi predstavniki 
Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske. 

O financiranju materialnih stroškov v visokem 
šolstvu 

FRANC ČERNELIČ, poslanec SKD, je 22. 3. 1995 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Vlada R Slovenije naj na seji DZ odgovori, ali je res, da je 
financiranje delovanja fakultet tako okrnjeno, da te nimajo 
denarja za materialne stroške, kot so izdelava prosojnic, 
vezava gradiv, nakup avdiovizualnih pripomočkov za proces 
Izobraževanja, sredstev za omogočitev minimuma razisko- 
vanj za bodoče diplomante, ki taka raziskovanja potrebujejo 
za izdelavo diplomskih nalog, in podobno. Prav tako sprašu- 
jem, ali je res, da nekateri raziskovalci na institutih sicer 
dobijo odobreno raziskovalno nalogo, ki pa je onemogo- 
čena zaradi premajhnih sredstev za izvedbo raziskovanj. 
S tem je raziskovalec, ki sicer prejema plačo, onemogočen 
pri delu in tako vprašljivo koristen. 

V kolikor je navedba vsaj delno resnična, naj vlada razloži, 
kako bo problem rešen v proračunu za leto 1995 in v organi- 
zaciji evidenc problemov. 

Obrazložitev: 

V pogovoru o delu na fakultetah z različnimi profesorji sem 
dobil informacije, da plača sicer redno prihaja, da pa je velik 
problem s pokrivanjem materialnih stroškov za učne pro- 
cese, ki jih načrtuje in potrebuje vsak profesor za svoje 
področje. 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je pripravilo odgovor: 

Dajemo odgovor na tisti del vprašanja, ki se nanaša na pristoj- 
nosti Ministrstva za šolstvo in šport: 

Poleg zakonskih predpisov o proračunu Republike Slovenije 
ureja financiranje dejavnosti s področja visokega šolstva 
Zakon o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93). Četrto poglavje 
tega zakona opredeljuje javno službo v visokem šolstvu, ki se 
določi z nacionalnim programom visokega šolstva. Do spre- 
jema nacionalnega programa se javna služba v visokem šol- 
stvu financira v skladu s 64. členom Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/91-1). 
Priprave na sprejem nacionalnega programa so se pričele po 
nedavnem sprejemu odlokov o preoblikovanju univerz. 
Podrobneje ureja to področje še Sklep o normativih in stan- 
dardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in 
visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 39/92). 

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ter stan- 
dardi in normativi zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport 
kritje materialnih stroškov pedagoškega procesa v visokem 
šolstvu. Od uveljavitve Zakona o visokem šolstvu zagotavlja 
tudi kritje materialnih stroškov tistega individualnega razisko- 
valnega dela visokošolskih učiteljev, ki je podlaga pedago- 
škega procesa. Del materialnih stroškov v visokem šolstvu 
nastaja tudi ob drugih dejavnostih in bi se moral zato vračati 
iz ustreznih delov drugih prihodkov. Čeprav je primer pomanj- 
kanja prosojnic verjetno pretiran in prej opominja na načela 
dobrega gospodarjenja, pa splošno stanje materialnih stro- 
škov v šolstvu nasploh nikakor ni ugodno. 

Pri proračunskem določanju materialnih stroškov se že nekaj 
let ne uveljavlja načelo polne revalorizacije, pač pa je revalori- 
zacija bistveno manjša od inflacijskih gibanj. Realna višina 
materialnih stroškov v zadnjih letih torej pada. V primerjavi 
z letom 1993 je bilo v letu 1994 za izobraževalno dejavnost 
v globalu sicer zagotovljenih za približno 20% več proračun- 
skih sredstev za materialne stroške, s čimer pa nismo 
bistveno kompenzirali več let nastajajočega primanjkljaja. 
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Na področju visokega šolstva je bilo lani teh sredstev za 38% 
več kot leto poprej (v absolutnem znesku 1.738.855.830 SIT). 
Sredstva za materialne stroške so obsegala 17% vseh sred- 
stev v visokem šolstvu oziroma 24% sredstev za plače v viso- 
kem šolstvu (7.146.308.421 SIT), kar je še vedno daleč pod 
priporočljivim razmerjem 30:70. Po večkratnem usklajevanju 
predloga proračuna za letošnje leto v zadnjih tednih je sedaj 
na področju šolstva predvidena globalno le 4% revalorizacija 
sredstev za materialne stroške. 

Sredstva za materialne stroške se visokošolskim zavodom 
dodeljujejo po veljavnih normativih. Pri tem so visokošolski 
zavodi razdeljeni v štiri stroškovne kategorije (od cenejšega 
družboslovnega do zelo dragega medicinskega področja). 
Materialni stroški za izdelavo dipomskih nalog so ovrednoteni 
dodatno po sistemu točkovanja. Npr. na naravoslovno-tehnič- 
nem področju je bilo za materialne stroške posamezne viso- 
košolske diplome proračunsko zagotovljenih približno 
135.000 SIT. 

Področje raziskovalne dejavnosti je urejeno v skladu z Zako- 
nom o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 8/91) in podzakon- 
skimi akti Ministrstva za znanost in tehnologijo. 

O zaposlovanju v organih carinske službe 

IVO HVALICA, poslanec SDSS, je 6. 4. 1995 Ministrstvo za 
finance in Ministrstvo za notranje zadeve vprašal: 

Zakon o carinski službi (Uradni list RS, it. 1/91—1, 58/93 in 
65/93) določa, da delovno razmerje v organu carinske 
službe lahko sklene, kdor izpolnjuje poleg pogojev, določe- 
nih s predpisi, ki urejajo delovna razmerja delavcev v držav- 
nih organih, tudi posebne zdravstvene in psihofizične spo- 
sobnosti za opravljanje določenega dela. Zakon o delavcih 
v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 
22/91, 2/91-1, 4/93 in 18/94) pa pravi, da v državnem organu 
lahko sklene delovno razmerje, kdor poleg splošnih pogo- 
jev, določenih z zakonom, izpolnjuje med drugim še pogoj, 
da je državljan SFRJ. Poleg tega Zakon o zaposlovanju 
tujcev (Uradni list št. 33/92) le v enem členu omenja, da 
dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja s tujcem, držav- 
nem organu po posebnem zakonu izda ministrstvo, pri- 
stojno za upravo. 

Ministrstvo za finance zato sprašujem, ali ima lahko dela- 
vec, ki nima državljanstva RS, sklenjeno delovno razmerje 
v organu carinske službe, in če lahko, koliko je danes 
takšnih primerov. 

Ministrstvo za finance/ Carinska uprava Republike Slovenije 
mu je odgovorila: 

Na poslansko vprašanje G. Iva Hvalice glede zaposlovanja 
delavcev brez državljanstva RS v organih carinske službe vam 
dajemo sledeči odgovor: 

V organih carinske službe imamo še vedno zaposlenih šest (6) 
delavcev, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije. To so 
delavci, ki so bili na dan osamosvojitve Republike Slovenije že 
zaposleni v carinski službi, v carinarnicah na območju Slove- 
nije, in so v skladu z Ustavnim zakonom nadaljevali z delom 
kot delavci upravnih organov RS. 

Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 
1/91 - z dne 25. 6 1991) namreč v 2. odstavku 6. člena določa, 
da delavci upravnih organov SFRJ, njihove enote in deli, ki so 
opravljali zadeve iz svoje pristojnosti na ozemlju Republike 
Slovenije (torej tudi carinarnice na ozemlju Slovenije), nada- 
ljujejo z delom kot delavci upravnih organov Republike Slove- 
nije Z zakoni se določi rok, do katerega morajo ti delavci 
izpolniti splošne pogoje, ki so predpisani za sklenitev delov- 
nega razmerja v organih Republike Slovenije. Podobno kot 

v Ustavnem zakonu je določeno tudi v 1. odstavku 37. člena 
zakona o carinski službi (Ur. I. RS št. 
1/91-1, 58/93 in 65/93) saj so vsi delavci, ki so bili z dnem 
uveljavitve tega zakona (torej 25. 6. 1991) razporejeni na delo 
v carinarnicah in njihovih organizacijskih enotah, postali 
delavci Republiške carinske uprave. Tako so tedaj vsi delavci 
tako rekoč pogojno izpolnjevali pogoje za sklenitev delov- 
nega razmerja v državnem organu iz 4. člena Zakona o delav- 
cih v državnih organih (Ur. I. RS št. 15/90, 
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93 in 10/94). 

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91, 
30/91 in 38/92) v 40. členu določa izredni ter olajšani in 
poenostavljeni način za pridobitev slovenskega državljanstva 
državljanom druge republike bivše SFRJ, če so v predpisa- 
nem roku (v šestih mesecih) vložili vlogo za pridobitev sloven- 
skega državljanstva. Pri tem so morale te osebe izpolnjevati 
dva pogoja, ki pa sta formalne narave. To sta stalno prebiva- 
lišče v Republiki Sloveniji na dan plebiscita o neodvisnosti in 
samostojnosti Republike Slovenije dne 23. 12. 1990 in dejan- 
sko bivanje v Republiki Sloveniji. 

Tako kot vrsta drugih državljanov drugih republik bivše SFRJ, 
je tudi teh šest delavcev v roku vložilo vloge za pridobitev 
slovenskega državljanstva, vendar vse do danes niso prejeli 
ne pozitivne niti negativne odločbe. To pomeni, da so še 
vedno v postopku za pridobitev slovenskega državljanstva in 
so v smislu Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
izenačeni v pravicah in dolžnostih državljanov Republike Slo- 
venije. Navedeno smiselno izhaja tudi iz 1. odstavka 81. člena 
Zakona o tujcih (Ur. I. RS št. 1/91-1), ki pravi, da vse do 
dokončnosti odločbe v upravnem postopku za sprejem v slo- 
vensko državljanstvo, določbe tega zakona ne veljajo za 
državljane SFRJ, ki so državljani druge republike, in v roku 
šest mesecev zaprosijo za slovensko državljanstvo. 

Glede na navedeno, je še vedno vseh šest delavcev 
v postopku za pridobitev slovenskega državljanstva, torej niso 
tujci, zato vse do dokončne odločitve pristojnega organa 
pogojno izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v državnih organih. 

O uresničevanju sporazumov z Madžarsko 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 20.10.1994 Ministrstvo 
za zunanje zadeve vprašal: 

Sprašujem vlado, kdaj bo zagotovila dejansko uresničeva- 
nje sporazuma o znanstvenem, kulturnem ter prosvetnem 
sodelovanju med Republiko Madžarsko In Republiko Slove- 
nijo ter sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madiar- 
ski narodni skupnosti v Sloveniji in slovenske manjšine na 
Madžarskem? 

Dejstvo je, da so iz Budimpešte pred kratkim poslali 
v Porabje sveženj učbenikov in delovnih zvezkov za zemlje- 
pis in zgodovino za osnovno šolo (6., 7. in 8. razred) v slo- 
venskem jeziku, ki naj bi bili namenjeni učencem slovenske 
narodnosti, vendar v njih ni o Sloveniji in Slovencih niti 
besede, tudi o porabskih Slovencih ne! Gre za 500 izvodov 
osnovnošolskih učbenikov za madžarsko osnovno šolo, pre- 
vedenih v slovenski jezik. 

Dejstvo je tudi, da v porabskih šolah obvladajo jezik narod- 
nosti, torej slovenski jezik le učitelji slovenskega jezika! 
Sicer pa nihče od geografov in zgodovinarjev ne obvlada 
slovenskega jezika, razen učitel|ice na števanovski šoli, ki 
pa zgodovino poučuje dosledno v madžarščini! 

Dejstvo je, da pri nas v Lendavi v dvojezičnih šolah Slo- 
vence poučujejo v madžarskem jeziku, o čemer sem ie 
postavil poslansko vprašanje, pa še do danes nisem dobil 
odgovora! 
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Zato ponovno sprašujem, kdaj bodo porabski Slovenci spo- 
štovanje navedenih sporazumov in enak tretman, kot ga ima 
madžarska manjšina v Sloveniji?! 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je posredovalo odgovor: 

V skladu z navedenim sporazumom se je 4. 4. 1995 v Ljubljani 
sestala mešana slovensko madžarska medvladna komisija, ki 
je obravnavala uresničevanje vseh določil sporazuma, ki 
zadevajo položaj madžarske narodnostne skupnosti v Slove- 
niji in slovenske manjšine na Madžarskem. Poročilo 
o sestanku mešane komisije z ocenami, sklepi in predlogi bo 
dostavljeno Državnemu zboru in Vladi RS, ki je potrdila naša 
izhodišča za zasedanje komisije. 

Uvedba vizumov za državljane Ruske federacije 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, |e 4. 7. 1994 Ministrstvo 
za zunanje zadeve vprašal: Sprašujem Ministrstvo za zuna- 
nje zadeve, ali v času odpiranja državnih meja, dejansko 
misli vpeljati vizume za državljane Ruske federacije? Če je 
informacija resnična, potem najostreje protestiram proti 
uvedbi vizumov z Rusijo, ker bi to naši državi prineslo samo 
ikodo, tako politično kot gospodarsko! Sprašujem ministr- 
stvo, kako utemeljuje uvedbo vizumov z Rusijo, medtem ko 
minister Lojze Peterle potuje po eksotičnih deželah, kot so 
Uzbekistan, Tadžikistan, Bantustan, Tunguzija itd. in jim 
obljubja odpravo vizumov?! 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu odgovarja: 
Med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo poteka posto- 
pek sukcesije dvostranskih mednarodnih pogodb med nekda- 
njo SFRJ in ZSSR, med katerimi je tudi Sporazum med vla- 
dama SFRJ in ZSSR o vzajemnih potovanjih državljanov, 
podpisan dne 31. oktobra 1989 v Moskvi. 
Omenjeni sporazum ne predvideva ukinitev vizumov, ampak 
le olajšave pri potovanjih državljanov. Določa, da brez vizu- 
mov lahko potujejo državljani v naslednjih primerih: 
- z diplomatskim ali službenim potnim listom; 
- s klavzulo »poslovno« vtisnjeno v potnem listu; 
- s predpisanimi vzorci vabil in 
- skupinsko v organizaciji turističnih agencij. 
V ostalih primerih se vizum zahteva. 
Slovenska stran v razgovorih o sukcesiji zastopa stališče, da 
je sporazum sklenjen med SFRJ in ZSSR o medsebojnih 
potovanjih državljanov zapleten in zastarel, saj predvideva 
olajšave le za potovanja državljanov, ki so potrjena s strani 
države in praktično izključuje individualna potovanja. Poleg 
tega državljani ostalih držav na ozemlju nekdanje ZSSR imajo 
še vedno potne liste ZSSR in bi bilo zelo težko ugotavljati, kdo 
je res državljan Ruske federacije in kdo ni, zato obstajajo na 
naši strani tudi varnostni zadržki do popolne odprave vizumov 
med državama. Nenazadnje so države Schengenskega spora- 
zuma Rusko federacijo vključile v spisek držav katerih držav- 
ljani potrebujejo vizum. 

Na podlagi navedenega smo ruski strani predlagali, da bi 
sporazum o vzajemnih potovanjih državljanov izpustili iz suk- 
cesije, saj obe državi imata svoji predstavništvi v Moskvi oz. 
v Ljubljani, ki bi izdajali vizume. Istočasno smo predlagali 
podpis sporazuma o ukinitvi vizumov za diplomatske in služ- 
bene potne liste. Ruska stran se z našim predlogom ne strinja 
in vprašanju vizumskega režima med državama daje politična 
obeležja, zato se razgovori o tem vprašanju nadaljujejo. 

O vlačilcih Brodospas Koper, d.o.o. 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 13. 2. 1995 Ministrstvu 
za finance postavil poslansko vprašanje in dopolnilno pisno 
vprašanje: 

V zvezi z javno izjavo Kabineta ministra za finance, objav- 
ljeno v drugem TV dnevniku TVS v petek 10. 2. 1995 in 
v Dnevniku v soboto dne 11.2. 1995 na drugi strani, sprašu- 
jem Ministrstvo za finance in ministra Mitjo Gasparija, na 
kakšni podlagi zanj ne veljajo zakoni, ki veljajo za druga 
ministrstva in za vse slovenske državljane? 

Državna sekretarka v Ministrstvu za ekonomske odnose in 
razvoj Vojka Ravbar je v imenu Ministrstva za zunanje 
zadeve izdala potrdilo v skladu z zakonom o tujih vlaganjih 
(Ur. I. SFRJ, št. 77/88), ki se na podlagi 4. člena Ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti 
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-1 in 45/94-1) uporab- 
lja kot slovenski predpis! Po 21. členu zakona o tujih vlaga- 
njih lahko tuji vlagatelj ustanovi lastno podjetje na način in 
pod pogoji, pod katerimi lahko domače osebe ustanovijo 
zasebno podjetje. Vendar se takšno podjetje po tretjem 
odstavku 2. člena istega zakona ne šteje za domačega 
vlagatelja! Tuja oseba, ki ima lastno podjetje torej s tem 
podjetjem (gl. drugi odstavek 2. člena tega zakona) ne more 
sklepati nobenih pogodb o tujem vlaganju, saj vendar ne 
gre za vlaganje tuje osebe v domačo osebo! Brodospas 
Split je edini ustanovitelj Brodospasa Koper z istim direktor- 
jem, pri čemer vlačilca nista vpisana v register ne kot 
kapitalski vložek, ne kot stvarni vložek, ne kot osnovno 
sredstvo ne kot oprema, pa sta bila vendar oproščena 
plačila carine, carinskih dajatev in prometnega davka! Ali je 
to zato, ker za Ministrstvo za finance ne velja zakon o tujih 
vlaganjih? 
Oba vlačilca Brodospasa Split alias Brodospas Koper pa sta 
vpisana v slovenski vpisnik ladij ter plujeta v slovenskem 
morju ter z nelojalno konkurenco in z dumpinškimi cenami 
uničujeta slovensko podjetje. Sprašujem ministra za 
finance ali je to ustavno in zakonito? 

Nadalje sprašujem ministrstvo in ministra Mitjo Gasparija, 
zakaj ne ravna z vsemi osebami domačega prava enako? 
Če je po mnenju ministrstva oseba domačega prava vsaka 
gospodarska družba, ki je vpisana v sodni register ne glede 
na lastništvo (čeprav je n.pr. Brodospas Koper, d.o.o., vpi- 
sana v nasprotju z 20. členom zakona o gospodarskih druž- 
bah - Ur. I. RS, št. 30/93), zakaj potem Brodospasu Koper ni 
bilo treba plačati za dva vlačilca ne carine, ne carinskih 
dajatev, ne prometnega davka v skupnem znesku cca 
900.000 ameriških dolarjev, druga oseba domačega prava, 
ki je prav tako vpisana v isti sodni register, pa je za svoja 
dva vlačilca morala plačati vse navedene dajatve. Zakaj 
takšna razlika? Morda zato, ker je SPAICK - VLAČILCI, 
d.o.o., slovensko podjetje, BRODOSPAS SPLIT OZ. KOPER 
pa hrvaško podjetje? , 

Sprašujem tudi, na kakšni podlagi za ministrstvo in za mini- 
stra za finance ne veljata zakon o vladi Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 4/93) in zakon o organizaciji ministrstev (Ur. I. 
RS, št. 71/94), po katerem sta Davčna uprava oz. Uprava za 
javne prihodke in Carinska uprava v sestavu Ministrstva za 
finance? Davčna uprava je pristojna za odmero in pobiranje 
davkov ter za inšpekcijsko nadzorstvo v teh zadevah: carin- 
ska uprava pa je pristojna za carinjenje blaga in storitev 
s tujino za carinski nadzor ter za postopek o carinskih 
prekrških; minister pa daje politične usmeritve za delo mini- 
strstva in organov v njegovi sestavi, nadzoruje njihovo delo 
ter odgovarja za svoje za svoje odločitve pri vodenju mini- 
strstev, kakor tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih moral 
sprejeti! Sprašujem ministra Gasparija, zakaj zanj te 
določbe obeh navedenih zakonov ne veljajo? 

V zvezi z javno izjavo nadalje sprašujem Ministrstvo za 
finance, od kdaj za ugotavljanje in preprečevanje nezakoni- 
tosti in kaznivih dejanj velja zakon o splošnem upravnem 
postopku? 

Sprašujem pa tudi ali je v skladu z zakonom o splošnem 
upravnem postopku enoletno zadrževanje odločbe o plačilu 
carine in carinskih dajatev za Brodospas Split oz. Koper, ko 
sta oba njuna vlačilca še vozila po slovenskem morju 
s hrvaško zastavo? Zakaj tu minister ne ukrepa v skladu 
z ustavo in zakonom ter v skladu s svojimi pristojnostmi? 
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Ministra Mitjo Gasparija končno še sprašujem, ali je pozabil 
na svojo prisego, ki jo je dal ob izvolitvi pred Državnim 
zborom?! 

Dopolnilno pisno vprašanje: 

Dne 13. 2. 1995 sem vložil poslansko vprašanje v zvezi 
z javno izjavo Ministrstva za finance. Vprašanje sem imel 
namen zastaviti ustno na današnjem zasedanju državnega 
zbora. Ker pa sem prijavil sairto dve ustni vprašanji, po 
poslovniku ne morem zastaviti še tretjega, zato prosim, da 
mi na navedeno poslansko vprašanje odgovorite pisno. 

K temu pa dodatno sprašujem: 

Kako bo Ministrstvo za finance, oziroma Republiška carin- 
ska uprava, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance, 
ukrepala na prijavo carinskega prekrška, ki ga je dne 23. 2. 
1995 iz Kopra poslalo podjetje SPAICK-VLAĆILCI, d.o.o., 
KOPER, BOŠAMARIN 57? 

Iz prijave ter iz priloženih dokumentov k prijavi je nesporno 
dokazano, da gre v primeru dveh vlačilcev podjetja Brodo- 
spas, d.o.o., Koper za kršitev 1. točke prvega odstavka 348. 
člena takrat veljavnega carinskega zakona, in da je v tem 
primeru po prvem odstavku 363. člena istega zakona obve- 
zen odvzem blaga, to je odvzem obeh vlačilcev. Ali boste 
ukrepali po zakonu? 

Posebej me zanima, kdaj boste ukrepali, glede na to, da je 
odločba o tem carinskem prekršku v predalu na Republiški 
carinski upravi že več kot eno leto? 

Ministrstvo za finance mu je pripravilo odgovor: 

Na dopolnilna vprašanja Zmaga Jelinčiča, poslanca Držav- 
nega zbora Republike Slovenije, o problematiki vleke ladij 
v Luki Koper z dne 6/2-1995: 

- Zakaj pristojna ministrstva ne upoštevajo v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavljenih pravnih mnenj Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije ter mnenj Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, ki je po 109. členu Zakona o sodišču 
pristojno skrbeti za enotno sodno prakso? 

- Zakaj državna sekretarka v Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj mag. Vojka Ravbar, v nasprotju z zakonom, 
izdaja upravne odločbe v imenu Ministrstva za zunanje za- 
deve? 

- Zakaj ministrstvo za finance ne upošteva mnenja Ministr- 
stva za pravosodje, zakaj minister za finance ne upošteva 
stališča Republiške carinske uprave, ki je v sestavi Ministrstva 
za finance, in zakaj ne upošteva stališča Agencije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje? 

- Zakaj Vlada v svojem odgovoru pravilno ugotavlja, da je 
Brodospas Split ustanovil svoje podjetje v Republiki Sloveniji 
na podlagi 21. člena Zakona o tujih vlaganjih, nato pa nepra- 
vilno in protislovno ugotavlja, da je veljavna pogodba o skup- 
nem vlaganju, sklenjena med Brodospasom Split in Brodo- 
spasom Koper, čeprav je pogodbo za obe strani podpisal isti 
človek, t. j. Vicko Batinica kot direktor Brodospasa Split in 
direktor Brodospasa Koper? 

- Zakaj podjetje Brodospas Koper d. o. o. ne plača vseh 
dajatev tako kot slovenska pravna oseba Sapick iz Kopra? 

- Zakaj Vlada na ta način omogoča tuji pravni osebi izvajanje 
dumpinških cen, ki bo uničilo domačo pravno osebo, posle- 
dično temu pa tudi Luko Koper, da bosta vse posle Luke 
Koper prevzeli Luka Reka in Luka Trst? 

- Smiselno iz 6. odstavka: Zakaj Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj ni razveljavilo izdanega potrdila, ki je itak 
veljalo samo 6 mesecev, ko je bil sprejet Zakon o gospodar- 
skih družbah? 

- Kdaj bo Vlada Republike Slovenije končno ustrezno in 
zakonito ukrepala v tej zadevi? 
Na vprašanja pod 1., 2., 4., 5., 6. in 7. alineo odgovarjamo: 
1. V zvezi s tujimi vlaganji in oprostitvijo plačila carine in 
carinskih' dajatev za opremo, ki jo vlagajo tuji vlagatelji za 
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, je Ustavno 
sodišče Republike Slovenije na predlog podjetja Spaick 
- Vlačilci d. o. o. Koper v postopku za oceno ustavnosti 
z odločbo št. U-l-138/93-26 z dne 15. 4. 1994 ugotovilo, da 
določbe 32. člena Carinskega zakona (prečiščeno besedilo) 
(Ur. list SFRJ, št. 34/90), ki se v Republiki Sloveniji uporablja 
na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-1) niso v neskladju z Ustavo. 
Navedena odločba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 
29/94, in je bilo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
z njo seznanjeno ter jo je tudi upoštevalo, kar pomeni, da so 
se upravni postopki, ki jih vodi v zvezi z izdajo potrdil po izdaji 
odločbe Ustavnega sodišča, nadaljevali in se po 25. 1. 1995 
izvajajo ob upoštevanju novega Carinskega zakona, ki je bil 
sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije in je objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 1/95). 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je bilo z dopisom 
Ministrstva za pravosodje seznanjeno z mnenjem evidenč- 
nega oddelka Vrhovnega sodišča, ki pravilno ugotavlja, da 
spornih določb, na katere opozarja Republiška carinska 
uprava, ne morejo vsebovati ustanovitveni akti družb, ter še 
da stvari, glede katerih so v ustanovitvenem aktu takšne 
določbe, ni mogoče šteti kot stvarni vložek. Od Ministrstva za 
pravosodje smo prejeli pojasnilo, da v tem primeru ne gre za 
oblikovanje sodne prakse oziroma za sprejem načelnega 
pravnega mnenja, ki bi ga sprejela občna seja Vrhovnega 
sodišča, niti za sklep, temveč zgolj za mnenje, ki je bilo 
oblikovano glede na dane ugotovitve Republiške carinske 
uprave pod pogojem seveda, da so te ugotovitve točne. 
Poudariti je še treba, da tovrstno mnenje ni zavezujoče, da se 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj z njim v celoti 
strinja, da pa se to mnenje sploh ne nanaša na konkreten 
primer Brodospasa, kjer gre za obliko pogodbenega vlaganja 
na temelju 13. člena zakona o tujih vlaganjih. Vlačilca ne 
pomenita stvarnega vložka v podjetje Brodospas Koper d. o. 
o., kar je jasno razvidno iz vpisa podjetij v sodni register iz 
ustanovitvenega akta in vpisa podjetja v sodni register, iz 
ustanovitvenega akta in kasneje iz akta, ki je usklajen z novim 
zakonom o gospodarskih družbah. 

2. V zadevi »Brodospas« so bile izdane: odločba po 21. členu 
Zakona o tujih vlaganjih, s katero se tujemu vlagatelju Brodo- 
spas Split dovoli ustanoviti lastno podjetje Brodospas Koper 
d. o. o. v Sloveniji, ki jo je izdalo takrat pristojno Ministrstvo za 
zunanje zadeve, odločba po 13. členu Zakona o tujih vlaganjih 
k pogodbi o vlaganju in potrdilo o oprostitvi plačila carine in 
carinskih dajatev, ki ju je po reorganizaciji uprave izdalo 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, kar je razvidno iz 
navedbe organa v glavi odločb in iz štampiljke, ki je dodana 
pri podpisu odločb. Res pa je, da je v uvodu slednjih dveh 
aktov nastala napaka, ker je navedeno Ministrstvo za zunanje 
zadeve namesto Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. 
V bistvenih elementih odločbe je navedeno pravilno ministr- 
stvo. Napaka je zgolj tehnična in jo je treba skladno z Zako- 
nom o splošnem upravnem postopku na enostaven način 
odpraviti, saj ne gre za napako, ki bi pomenila kršitev materi- 
alnega prava. 

3. Pogodbe o vlaganju, ki je arhivirana v Ministrstvu za eko- 
nomske odnose in razvoj in na podlagi katere sta bila izdana 
odločba in potrdilo, ni podpisala ista oseba. 

4. Podjetje Brodospas Koper d. o. o. je bilo ustanovljeno na 
podlagi takrat še veljavnega Zakona o podjetjih (Ur. list SFRJ, 
št. 77/88) in takrat še veljavnega 21. člena Zakona o tujih 
vlaganjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88), ki sta se uporabljala v Repu- 
bliki Sloveniji na podalgi 4. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/92-1). Tako zakon 
o podjetjih kot tudi prvi odstavek 21. člena Zakona o tujih 
vlaganjih sta se prenehala uporabljati z uveljavitvijo Zakona 
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o gospodarskih družbah (Ur. list, št. 30/93), ki je začel veljati 
10. julija 1993, po katerem je Brodospas Koper d. o. o. uskladil 
svoje akte, kar pomeni, da se kontinuiteta pravne osebe 
nadaljuje tudi po uveljavitvi navedenega zakona. 

Po obeh temeljnih predpisih, ki urejata status podjetij oz. 
družb, imajo pravne osebe, ustanovljene in registrirane na 
območju Republike Slovenije, status domačih, to je sloven- 
skih pravnih oseb, ne glede na to ali je lastnik osnovnega 
kapitala domača ali tuja oseba, glede na to je Brodospas 
Koper d. o. o. dolžan plačati vse dajatve kot slovenska pravna 
oseba, ki jih določajo predpisi. 

Vprašanje se nanaša verjetno na to, zakaj niso bile plačane 
carina in carinske dajatve v konkretnem primeru uvoza 
opreme - dveh vlačilcev. Plačane niso bile, ker je bila 
oprema, ki jo je vlagal tuji vlagatelj, oproščena plačila carine 
in carinskih dajatev po 30. b členu oziroma 32. členu prečišče- 
nega besedila Carinskega zakona. 

5. Vlada oziroma pristojno ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj je z izdajo potrdila, na podalgi katerega je bila pri 
uvozu oproščena plačila carine in carinskih dajatev oprema, 
ki jo je po pogodbi vlagal tuji vlagatelj, izvajalo takrat veljavni 
zakon, ki je tako oprostitev plačila carine in carinskih dajatev 
omogpčal, določal pa je tudi postopek in pogoje za izdajo le- 
tega. Šlo je za obliko ekonomske spodbude, ki naj bi spodbu- 
jala vlaganja tujega kapitala v Republiko Slovenijo. Z izdajo 
potrdila tako Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj oz. 
Valda nikakor ni zagrešila v poslanskem vprašanju očitanega 
omogočanja tuji pravni osebi izvajanja dumpinških cen. 

6. Pri izdaji potrdila, katerega sestavni del je specifikacija 
opreme, ki jo tuji vlagatelj vlaga, je Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj kot običajno overilo specifikacijo za šest 
mesecev (kar pomeni, da je treba opremo v tem obdobju 
uvoziti). Potrdilo in specifikacija sta v carinskem postopku 
temeljni listini za uvoz opreme brez plačila carine in carinskih 
dajatev. Po 6 mesecih opreme z oprostitvijo ni več mogoče 
uvoziti. Na veljavnost obeh listin pazi carinski organ v tre- 
nutku uvoza. Oprema oz. navedeni vlačilci so bili uvoženi 12. 
6. 1993 (datum na uvozni carinski deklaraciji), torej znotraj 
šestmesečnega roka iz potrdila Ministrstva za ekonomske 
odnose in razvoj. Z iztekom roka uvoz opreme brez plačila 
carine in carinskih dajatev ni več možen. Glede na to ni 
potrebno, da organ, ki je izdal potrdilo in overil specifikacijo, 
še posebej razveljavlja izdane upravne akte. 

7. Vlada Republike Slovenije je z odgovori na poslanska 
vprašanja obrazložila in utemeljila postopek v konkretni 
zadevi ter s tem razjasnila postopek v konkretni upravni 
zadevi. Razen tega pa je s predlogom novega Carinskega 
zakona predlagala ukinitev tovrstne spodbude, kar je Državni 
zbor Republike Slovenije sprejel, tako da novi carinski zakon, 
ki je že začel veljati, te oblike spodbude tujim vlagateljem ne 
daje več. 

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Zmago Jelin- 
čič je v zvezi z izjavo za javnost kabineta ministra za finance, 
ki se je nanašala na predhodno objavo vesti v občilih, da je 
Slovenska nacionalna stranka vložila ovadbo zoper ministra 
za finance Mitja Gasparija, »zaradi kaznivega dejanja zlorabe 
uradnega položaja ali uradnih pravic, in sicer v primeru hrva- 
škega podjetja Brodospas Split«, postavil Ministrstvu za 
finance in ministru Gaspariju dne 13. 2. 1995 več vprašanj. 
Bistvo navedene izjave kabineta ministra za finance za javnost 
je ugotovitev, da minister za finance v skladu z veljavno 
ureditvijo nima pooblastil za odločanje v davčnih oziroma 
carinskih prestopkih. 

Ministrstvo za finance ne odstopa od navedene izjave za 
javnost, na posamezna vprašanja poslanca Zmaga Jelinčiča 
pa daje naslednje odgovore. 

1. Na vprašanja, kdo je lahko tuji in kdo domači vlagatelj pri 
tujem vlaganju, o obveznosti vpisa vložene opreme v sodni 
register (v tem primeru dveh vlačilcev Brodospasa pri pogod- 
benem vlaganju), o pogojih oprostitve plačila carine, drugih 

uvoznih dajatev ter prometnega davka je odgovora na 
osnovno in dopolnilno poslančevo vprašanje že dalo Ministr- 
stvo za ekonomske odnose in razvoj, zato teh odgovorov ne 
ponavljamo. 

2. Glede poslančeve navedbe o odgovornosti ministra za 
finance za dajanje političnih usmeritev in izvajanje nadzora 
nad Upravo za javne prihodke in Carinsko upravo kot organov 
v sestavi Ministrstva za finance oziroma opustitve ukrepov, ki 
bi jih moral sprejeti na podlagi zakona o vladi (24. člen) in 
zakona o organizaciji ministrstev (5. člen), pa naslednje: 

- zakon o Vladi Republike Slovenije in zakon o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev ne zožujeta pristojnosti in 
odgovornosti organov v sestavi ministrstva, ki jih imajo le-ti 
po posameznih zakonih. Za carinsko področje sta to pred- 
vsem zakon o carinski službi in carinski zakon, za davčno 
področje pa zakon o davčni službi ter zakon o Agenciji RS za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje. V upravnih zade- 
vah oziroma postopkih so te službe in njihovi organi popol- 
noma samostojni in odgovorni, na primer pri vodenju in 
odločanju o davčnih in carinskih upravnih postopkih. Kon- 
kretneje ta postopek urejujejo naslednji predpisi: 

- zakon o carinski službi (Ur. list RS, št. 1/91-1 58/93 in 65/93) 
v tretji točki 6. člena določa, da Carinska uprava Republike 
Slovenije odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajajo 
carinarnice vupravnem postopku, in odloča na prvi stopnji 
v upravnem postopku, kadar je to predpisano z zakonom; 14. 
člen tega zakona pa določa, da na pravi stopnji o carinskih 
prekrških odločajo carinarnice, na drugi stopnji pa Republiški 
senat za prekrške; 
- Ministrstvo za finance in njegov minister nimata nikakršnih 
pooblastil tudi v revizijskem postopku, saj so po 260. členu do 
zdaj veljavnega carinskega zakona udeleženci v carinskem 
postopku dve leti od vložitve deklaracije oz. dve leti po prene- 
hanju omejitev o prostem razpolaganju z blagom, ki je bilo 
uvoženo brez plačila carine, carinskim organom dolžni omo- 
gočiti pregled poslovnih knjig, listin, obračunov kot tudi pre- 
gled blaga, da ti preverijo podatke, ki so jih ugotovili v carin- 
skem postopku, na podlagi dejstev, od katerih je odvisen 
obračun carine in drugih uvoznih davščin. Torej imajo v revi- 
zijskih postopkih vsa pooblastila carinski organi; 

- v skladu z določbo 82. člena zakona o prometnem davku se 
glede kontrolnega postopka, pravnih sredstev in obnove 
postopka uporabljajo predpisi o Službi družbenega knjigo- 
vodstva (od 10. 8. 1994 zakon o Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje), če gre za 
določitev obveznosti in plačilo prometnega davka za pravne 
osebe, razen pri davčnih obveznostih pri uvozu, ko se ravna 
v skladu s carinskimi predpisi. 
Iz navedenega izhaja, da Ministrstvo za finance in minister za 
finance nimata pooblastil za izdajo drugostopenjskih odločb 
oziroma dajanje mnenj o ugotovitvah navedenih organov, 
temveč imajo davčni in carinski zavezanci, pri katerih se 
opravlja kontrola, možnost dati pripombe ter uporabiti pravna 
sredstva (redna in izredna) po navedenih predpisih in po 
zakonu o splošnem upravnem postopku. Ministrstvo za 
finance tudi nima pristojnosti posegati v potek carinskih in 
davčnih postopkov, temveč je treba zadeve prepustiti pristoj- 
nim organom, ki so zadevo dolžni izpeljati v skladu s predpi- 
sanim postopkom. Minister je po zakonu o upravi odgovoren 
za zakonito delovanje organa, ki ga vodi, vendar bi bilo 
v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in zakoni, če bi 
v okviru te svoje odgovornosti vplival oziroma poskušal vpli- 
vati na potek posameznih upravnih postopkov, ki so v pristoj- 
nosti Carinske uprave Republike Slovenije in Agencije Repu- 
blike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 

Sicer pa je Ministrstvo za finance pri opravljanju svojih nalog 
ob pisnem opozorilu Carinske uprave Republike Slovenije in 
Deviznega inšpektorata Republike Slovenije, da pri tujih vla- 
ganjih prihaja do sklepanja fiktivnih pogodb o tujih vlaganjih 
in drugih zlorab tega instituta carinskih in davčnih olajšav, na 
to opozorilo druga pristojna ministrstva ter pripravilo 
posebno informacijo o tej problematiki za Vlado Republike 
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Slovenije. Poleg tega pa carinarnice po dogovoru z Ministr- 
stvom za finance in Carinsko upravo Republike Slovenije že 
kakšno leto in pol izvajajo revizijo vseh tujih vlaganj. To je ena 
do zdaj najobširnejših revizijskih dejavnosti carinske službe 
nasploh. Do decembra 1994 so carinarnice pregledale 611 
podjetij s tujimi vlaganji, kontrola pa je zajela 1700 uvoznih 
carinskih deklaracij. V več kot 160 primerih so bile odkrite 
kršitve. Pri tujih vlaganjih motornih vozil so carinarnice opra- 
vile kontrolo v 57 podjetjih. Nepravilnosti so bile ugotovljene 
v 22 podjetjih. V dejavnosti sta vključena tudi kriminalistična 
služba Ministrstva za notranje zadeve in Devizni inšpektorat 
Republike Slovenije. Rezultat vsega tega je, da novi carinski 
zakon (Ur. list RS. št. 1/95) ne vsebuje več carinskih olajšav za 
tuja vlaganja oziroma da je 32. člen carinskega zakona prene- 
hal veljati že 25. januarja letos, in ne šele 1. julija 1995, kot 
velja to za uporabo drugih določb. 

Na podlagi navedenega v tem primeru ne gre za opustitev 
ukrepov ministrstva in ministra za finance, ker so bili taki 
ukrepi sprejeti in izvedeni. 

3. V zvezi s prekoračitvijo roka za izdajo drugostopenjske 
odločbe po zakonu o splošnem upravnem postopku o plačilu 
carine in carinskih dajatev za Brodospas Split oziroma Koper 
za čas t. i. začasnega uvoza, ko nekaj časa po osamosvojitvi 
Slovenije še niso bila urejena vsa statusna vprašanja Brodo- 
spasa, pa Carinska uprava Republike Slovenije, ki je vodila 
drugostopenjski postopek, navaja, da je bila drugostopenjska 
odločba izdana 29. 1. 1995. Izključni vzrok za prekoračitev 
roka za izdajo določbe je reševanje pritožb po vrstnem redu, 
kot so prispele, in njihovo veliko število. 

4. Ob upoštevanju vsega navedenega Ministrstvo za finance, 
kar zadeva ravnanje ministrstva in ministra za finance, ne vidi 
nikakršnih elementov »kaznivega dejanja zlorabe uradnega 
položaja in uradnih pravic« ministra za finance. Sicer pa so za 
ugotavljanje kaznivih dejanj pristojni drugi organi in se obrav- 
navajo po drugih postopkih. 

O generalnem državnem tožilcu 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 16.2.1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, kdaj je bil g. Anton 
Orobnič imenovan za generalnega državnega tožilca Repu- 
blike Slovenije? 

Po 2. odstavku 17. člena zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, »t 63-2169/94), ki je začel veljati 28. oktobra 
1995, imenuje generalnega državnega tožilca Republike 
Slovenije državni zbor na predlog vlade; po prvem odstavku 
22. člena tega zakona pa generalni državni tožilec nastopi 
funkcijo z dnem, ko priseže pred predsednikom državnega 
zbora. Kot poslancu državnega zbora mi je dobro znano, da 
se nič od tega ni zgodilo, zato sprašujem, od kod g. Orobniču 
pravica, da se v javnosti predstavlja in podpisuje kot gene- 
ralni državni tožilec? 

Na Televiziji Slovenija na drugem TV dnevniku, dne 6. febru- 
arja 1995 ob 19.45 uri je bil pod njegovo sliko podnapis 
»generalni državni tožilec«, enako pa se je podpisal dne 13. 
12. 1994 na drugi strani Dela pod člankom »Ravnanje jav- 
nega tožilstva ni protiustavno«. V ictem članku je g. Drobnič 
svojega podrejenega pa kljub zakonu še vedno imenoval 
»namestnik javnega tožilca«. Na ta članek sem mu odgovo- 
ril, odgovor je bil v Delu objavljen, vendar mi g. Drobnič 
nikdar ni odgovoril, niti ni (»ojasnil svojih stališč na mojih pet 
vprašanj! Peto vprašanje oz. pripomba je bila tudi vsebina 
tega poslanskega vprašanja. Morda je odgovor v tem, da se 
neupravičeno, neutemeljeno in nezakonito ter nemoralno 
še naprej predstavlja kot generalni državni tožilec, čeprav bi 
se po 71. členu zakona lahko imenoval le vodja državnega 
tožilstva! 

Sprašujem vlado, kaj bo ukrenila proti tej samovolji? 

Ministrstvo za pravosodje mu je odgovorilo: 

Na poslansko vprašanje podobne vsebine, ki je bilo naslov- 
ljeno na Vlado RS, je Ministrstvo za pravosodje kot pristojni 
resorni organ, že odgovorilo in odgovor v skladu s poslovni- 
kom Vlade Republike Slovenije poslalo le tej v obravnavo in 
sprejem. Kot nam je znano, vam je bil ta odgovor s strani 
Vlade tudi poslan. Pričujoči odgovor se zato navezuje na 
prejšnjega in ga dodatno pojasnjuje. 

17. in 22. člen zakona o državnem tožilstvu v našem prejšnjem 
odgovoru nista bila pojasnjena, ker nista relevantna za kon- 
kretno vprašanje, ki ste ga zastavili. Urejata namreč situacijo 
v primeru imenovanja in prisege novih državnih tožilcev, tudi 
generalnega državnega tožilca. 

Situacija, v zvezi s katero ste zastavili poslansko vprašanje, pa 
je prehodna in se nanaša na tiste državne tožilce, ki so bili do 
uveljavitve zakona o državnem tožilstvu javni tožilci in 
namestniki le teh, po prehodnih določbah zakona, ki smo jih 
pojasnili že v prejšnjem odgovoru, pa so nadaljevali z delom, 
prvi kot vodje državnih tožilstev in drugi kot državni tožilci. 

Konkretni nazivi posameznih vodij višjih in okrožnih državnih 
tožilstev v zakonu niso eksplicitno našteti. Glede na to, katero 
državno tožilstvo vodijo, pa je sestavni del njihovega naziva 
tudi nazive organa. Naziva posameznih državnih tožilcev 
navaja 51. člen zakona o državnem tožilstvu. Le za vodjo 
državnega tožilstva Republike Slovenije zakon v prvem 
odstavku 57. člena posebej določa, da se imenuje generalni 
državni tožilec Republike Slovenije. (Posebne nazive uvaja 
zakon tudi za državne tožilce imenovane pri državnem tožil- 
stvu RS - vrhovni državni tožilci.) 

Prehodna določba 71. člena zakona o državnem tožilstvu ne 
našteva konkretnih nazivov, s katerimi po uveljavitvi zakona 
nadaljujejo delo javni tožilci. Govori le splošno o vodjih držav- 
nih tožilstev in pri tem ne določa nobenih izjem. Iz tako 
splošne opredelitve pa jasno izhaja, da je pri oblikovanju 
konkretnih nazivov potrebno uporabiti v prejšnjem odstavku 
navedene splošne določbe zakona. 

Glede na navedeno se naziv Generalni državni tožilec Repu- 
blike Slovenije (kot tudi npr. naziv Vodja okrožnega držav- 
nega tožilstva v Kranju ali Vodja višjega državnega tožilstva 
v Kopru...) uporablja po uveljavitvi zakona o državnem tožil- 
stvu tako za prehodno obdobje, ko javni tožilec nadaljuje 
z delom kot vodja državnega tožilstva, kot tudi v primeru 
imenovanja vodje državnega tožilstva po določbah novega 
zakona. Na tako razlago napotuje tudi dejstvo, da zakon 
o državnem tožilstvu v določbah, ki se nanašajo na vodjo 
državnega tožilstva Republike Slovenije (pristojnosti,...), 
vedno uporablja naziv generalni državni tožilec Republike 
Slovenije. 

O kazenski ovadbi zoper Janeza Mernika 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 28. 2. 1995 postavil 
pisno poslansko vprašanje: 

Sprašujem Vlado, zlasti pa Ministrstvo za notranja zadeva, 
kaj bo ukrenilo v zvezi s kazensko ovadbo zoper Janeza 
Mernika, Skaručna 36, Vodice? Ali in kdaj bo zahtevalo 
njegovo izročitev od Avstrije, glede na to, da se pred kazen- 
skim pregonom skriva v Avstriji v NEUNKIRCHEN, TRIE- 
STER STRASSE 10, AVSTRIJA? 

Zahtevam tudi odgovor, zakaj Ministrstvo za notranje 
zadeve, oziroma pristojni organi v okviru ministrstva ničesar 
ne ukrepajo in ne odgovarjajo na zahteve državne tožilka 
gospe Branke Zobec-Hrastar? 
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Glede na dopis Dušana Vulovlća in pojasnilo tožilke Hra- 
starjeve je razvidno, da so v preprodajo ukradenih osebnih 
avtomobilov poleg Janeza Mernika vpleteni tudi posamezni 
policisti, oziroma kriminalisti kot na primer Marjan Stare, 
Srečko Lavrenčič, Jože Predanič in Boris Stadler. Sprašu- 
jem, ali je to res in če je res, zahtevam, da se proti imenova- 
nim ustrezno ukrepa. Ce pa ni res, zahtevam odgovor, zakaj 
se zoper Janeza Mernika ničesar ne ukrepa in zakaj se ne 
zahteva njegova izročitev? Sprašujem tudi, zakaj policija 
dopušča enako kriminalno dejavnost njegovemu sinu Mar- 
tinu Merniku in hčerki Mateji Mernik? 

Ministrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo odgovor: 

Odgovarjamo na pisno vprašanje poslanca g. Zmaga JELIN- 
ČIČA z dne 28. 2. 1995, v katerem zahteva od Ministrstva za 
notranje zadeve naslednje odgovore: 

1. Kaj bo ministrstvo za notranje zadeve ukrenilo v zvezi 
s kazensko ovadbo zoper Janeza MERNIKA, Skaručna 36, 
Vodice? 

2. Zakaj Ministrstvo za notranje zadeve oziroma pristojni 
organ v okviru tega ministrstva nič ne ukrepa in ne odgo- 
varja na zahteve državne tožilke gospe Branke ZOBEC 
HRASTAR? 

3. Ali so v preprodajo ukradenih avtomobilov poleg Janeza 
MERNIKA vpleteni tudi posamezni policisti oziroma krimi- 
nalisti: Marjan STARC, Srečko LAVRENČIČ, Jože PREDA- 
NIČ in Boris STADLER? 

4. Zakaj se zoper Janeza MERNIKA ne ukrepa? 

5. Zakaj se ne zahteva izročitve Janeza MERNIKA? 

6. Zakaj se dopušča enaka kriminalna dejavnost sinu in hčeri 
Janeza MERNIKA? 

Ad. 1 in 2: 

Dušan VULOVIČ, ki stanuje v Ljubljani, Lepodvorska ulica št. 
2, se je 4. 10. 1991 zglasil pri takratnem vodji operativnega 
urada kriminalistične službe UNZ Ljubljana Jožetu PREDA- 
NIČU z namenom, da poda zoper Janeza MERNIKA kazensko 
ovadbo zaradi suma in storitve kaznivega dejanja goljufije. 
Jože PREDANIČ je ugotovil, da ni elementov kaznivega deja- 
nja goljufije, zato je VULOVIČA napotil na zasebno tožbo. 

VULOVIČ je namreč junija 1991, za posojeni denar Janezu 
MERNIKU v višini 70.000 DEM (sedemdeset tisoč nemških 
mark), od slednjega prejel osebni avtomobil znamke »Merce- 
des 260 E«, reg. št.: Li 692 489, kot garancijo za terjatev. Isti 
avtomobil so VULOVIČU dne 17. 9. 1991 zasegli nemški var- 
nostni organi, ker je bil ukraden. 

Dne 18. 9.1991 je MERNIK predal VULOVIČU osebni avtomo- 
bil znamke »Pontiac« in mu na ta način želel poplačati odvzeti 
avtomobil v Nemčiji oz. posojilo. VULOVIČ je dne 21.10.1991 
vozilo vrnil MERNIKU, saj sta sklenila pogodbo, v kateri se je 
MERNIK zavezal VULOVIČU vrniti dolg v višini 85.000 DEM 
(petinosemdesettisoč nemških mark) do 31. 12. 1991. V pri- 
meru, da MERNIK dolga ne bi vrnil, bi VULOVIČ ob doplačilu 
15.000 DEM (petnajsttisoč nemških mark) pridobil lastninsko 
pravico nad opremo MERNIKOVEGA lokala »Avtoagent« 
v Ljubljani, oz. na stanovanjski hiši v Skaručni 36. 

MERNIK je imel ob sklenitvi pogodbe z VULOVIČEM stano- 
vanjsko hišo že obremenjeno s hipoteko, dne 27. 9. 1992 je 
zgorela oprema v gostinskem lokalu, ko pa se je MERNIK 
preselil v Avstrijo je VULOVIČ ugotovil, da svojega posojila ne 
more izterjati. Dne 15. 3. 1994 je VULOVIČ poslal na UNZ 
Ljubljana kazensko ovadbo zoper vse člane družine MERNIK 
zaradi suma, da so zaradi zgoraj opisanega storili kaznivo 
dejanje goljufije. 

VULOVIČ je podal kazensko ovadbo po storitvi kaznivega 
dejanja samovoljnosti (pregon je na zasebno tožbo). Dne 28. 
2. 1994 je Mateji MERNIK za izterjavo svojega posojila odvzel 
osebni avtomobil znamke »BMW«, avstrijske registracije NK 
13 HP, ki ga je imel v posesti do 7. 2. 1995. 

UNZ Ljubljana je o ugotovitvah preiskave na tiskovni konfe- 
renci dne 23. 6. 1994 posredovala informacijo javnosti. Na 
podlagi kazenske ovadbe in zahtevkov TJT je UNZ Ljubljana 
poslala TJT več poročil in sicer 11. 4., 31. 5. in 24. 6.1991. UNZ 
Ljubljana v naslednjih treh letih ni prejela zahtevka za dopol- 
nitev kazenske ovadbe in poročil. Ko je UNZ Ljubljana dne 26. 
5.1994 prejela zahtevo TJT za dopolnitev kazenske ovadbe je 
dne 17. 6. 1994 poslala TJT v Ljubljani poročilo št.: 1229-4/ 
334-91, ki zajema tudi ugotovitve glede suma storitve kaznivih 
dejanj Janeza MERNIKA, ki se nanašajo na vozila ukradena 
v tujini. 

Ad 3: 

V poročilu št.: 1229-4/334-91, ki je bilo 17. 6.1994 poslano TJT 
je navedeno, da so Srečko LAVRENČIČ, Jože PREDANIČ, 
Rudi EREMITA in Hinko ZAJTL iz UNZ Ljubljana razpolagali 
s sumom, ki je temeljil na indicih, da naj bi bil MERNIKOV 
osebni avtomobil znamke »Mercedes« pridobljen s kaznivim 
dejanjem (ker ga je kupil od osumljenega STEVIČA). Zaradi 
prekinjenih odnosov s Srbijo, UNZ Ljubljana od leta 1991 ni 
dobila odgovora s strani SUP Priština, ki je izdal prve doku- 
mente vozila. Neuspešno je bilo tudi telefonsko preverjanje 
pri nemških varnostnih organih v mesecu februarju 1991. 

Ministrstvo ne razpolaga z ugotovitvami, da so omenjeni 
delavci kriminalistične službe UNZ Ljubljana sodelovali ali 
podpirali preprodajo ukradenih osebnih avtomobilov. Marjan 
STARC in Boris STADLER, takratna vodilna delavca UNZ 
Ljubljana, nista sodelovala pri raziskavi teh kaznivih dejanj. 
Ne razpolagamo s podatki o njunem poznanstvu z MERNI- 
KOM ali VULOVIČEM. 

Ad 4 in 5: 

UNZ Ljubljana je ob vsakem utemeljenem sumu storitve kaz- 
nivega dejanja, zoper Janeza MERNIKA dosledno ukrepala. 
Temeljno sodišče v Ljubljani je zoper njega vodilo kazenske 
postopke. Obsojen je bil na zaporne kazni (6 in 4 mesece). 
Pred pravnomočnostjo sodb je pobegnil v Avstrijo. 

Naslov Janeza MERNIKA v Republiki Avstriji je organom za 
notranje zadeve znan. Ministrstvo za notranje zadeve je dne 9. 
11. 1993 zoper Janeza MERNIKA razpisalo mednarodno tira- 
lico. Dne 21. 3. 1994 je Ministrstvo za pravosodje zaprosilo 
zvezno ministrstvo Republike Avstrije za MERNIKOVO izroči- 
tev. Zvezno ministrstvo v Avstriji še ni odgovorilo na zahtevo, 
menimo, da je razlog v tem, ker zoper MERNIKA teče kazenski 
postopek tudi v Republiki Avstriji. O izročitvi bodo verjetno 
odločali po končanem postopku. 

Ad 6: 

Organi za notranje zadeve so in bodo ukrepali zoper vsakega 
državljana, ki je osumljen kaznivega dejanja, prekrška ipd. 
V omenjenem poročilu UNZ Ljubljana, z dne 17. 6.1994 so bili 
navedeni tudi ukrepi zoper Martina MERNIKA, hkrati pa 
organi za notranje zadeve zbirajo obvestila tudi o drugih 
prekrških in kaznivih dejanjih v okviru omenjene zadeve. 

Zoper Matejo MERNIK organi za notranje zadeve niso ukre- 
pali ker niso razpolagali z indici o kaznivih dejanjih oz. prekr- 
ških. 

O širitvi dvojezičnega ozemlja v občini Koper 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 29. 3. 1995 postavil 
Vladi Republike Slovenije vprašanje: 
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»Leta 1982, ko je bil župan v Kopru Italijan, je prišlo do 
razširitve dvojezičnega ozemlja, ne glede na Osimske spo- 
razume, ki so to točno določali. Danes, ko je zopet župan 
nekdo, ki se deklarira za Italijana, hoče v statutu občine 
Koper zopet doseči še dodatno širitev dvojezičnega ozem- 
lja. Sprašujem, kaj bosta na tem področju storila Ministrstvo 
za zunanje zadeve in Ministrstvo za notranje zadeve?« 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je odgovorilo: 

Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. I. 
RS št. 60/94) v čl. 5 določa, da so narodnostno mešana 
območja po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo 
statuti občin Lendava, Murska Sobota, Koper, Izola in Pirah. 

V osnutku statuta občine Koper so v čl. 7 zajeta naselja, 
v katerih živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skup- 
nosti. Seznam teh naselij se ujema s seznamom, ki je zapisan 
v statutu občine Koper, ki je veljal ob uveljavitvi zakona 
o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Razlika 
nastopa samo pri naselju Prade, ki je nastalo z delitvijo 
naselja Bertoki, ki je v vseh dosedanjih statutih opredeljeno 
kot narodnostno mešano območje. Tudi v tem primeru torej ni 
mogoče govoriti o širjenju narodnostno mešanega območja, 
zato menimo, da je osnutek statuta občine Koper v tej točki 
v skladu z zakonom. 

O denarju namenjenim za Onkološko kliniko 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je na ministra za zdrav- 
stvo naslovil vprašanje: 

Sprašujem ministra za zdravstvo, ali je v proračunu zagotov- 
ljen denar za Onkološko kliniko? 

Sprašujem tudi, za kakšne namene uporablja Zavod za 
zdravstveno zavarovanje viške sredstev? Ali je utemeljen 
nakup računalnikov, namesto, da bi se višek sredstev upo- 
rabil za zdravje? 

Ministrstvo za zdravstvo mu je pripravilo odgovor: 

V zakonu o investicijah v zdravstvu je Onkološki inštitut plani- 
ran z največjim deležem sredstev, preko 4,5 milijarde SIT. 

Že pred letom in pol je bil na Ministrstvu za zdravstvo sklican 
skupni sestanek predstavnikov Kliničnega centra in Onkolo- 
škega inštituta, na katerem je bilo pisno dogovorjeno in 
s strani obeh direktorjev inštitutov podpisano, da se prične 
z adaptacijo Onkološkega inštituta in Kliničnega centra. 

Ko se je pričelo z zbiranjem dokumentacije, se je ugotovilo, 
da Klinični center in Onkološki inštitut nimata uporabnih 
dovoljenj za novogradnje, ki so bile zgrajene že pred več kot 
20 leti. Zato se je pristopilo h kompletiranju celotne dokumen- 
tacije in napravljeni so bili idejni načrti za adaptacijo Nevrolo- 
ške klinike, očesne klinike in Onkološkega inštituta. 

Nato se je pristopilo k soglasju Urbanističnega zavoda Ljub- 
ljana glede urbanističnih rešitev omenjenih inštitucij in tedaj 
se je ugotovilo, da globalni urbanistični načrt ne predvideva 
nikakršne gradnje v višino. Ugotovilo se je namreč, da bi 
manjši stolpič z 7. do 8. nadstropji rešil celotno problematiko 
Onkološkega inštituta in naj bi stal na južnem delu bolnišnič- 
nega kareja ob Zaloški cesti. Pretekli mesec smo imeli uradni 
obisk na Onkološkem inštitutu in se sestali s predstavniki 
Ministrstva za okolje in vodstom Onkološkega inštituta ter 
predstavniki ljubljanskega Urbanističnega zavoda. Vsi so 
obljubili maksimalno angažiranje in tudi minister za zdravstvo 
doc. dr. Božidar Voljč je zahteval, da se ti nesporazumi čim- 
preje uredijo, ker je denar, ki je namenjen za adaptacijo 
Onkološkega inštituta, rezerviran v Skladu za investicije. 

O zaposlovanju tujih delavcev 

ZMAGO JELINČIČ in RAFAEL KUŽNIK, poslanca SNS, sta 5. 
4.1995 ministrico za delo, družino In socialne zadeve gospo 
Rino Klinar vprašala: 

Sprašujeva ministrico za delo, družino in socialne zadeve 
gospo Rino Klinar, kako je mogoče, da ob tolikšni nezapo- 
slenosti Slovencev in slovenskih državljanov Kovinopla- 
stika Lož zaposluje Hrvate in hrvaške državljane? Zakaj se 
to ne prepreči? Zakaj se Izdajajo dovoljenja in delovne vize 
hrvaškim državljanom? 

V primeru, da se na razpis ne javijo nezaposleni slovenski 
državljani, potem so samo fiktivno nezaposleni; zato jih je 
treba izbrisati iz spiska nezaposlenih in jim prenehati izpla- 
čevati nadomestilo za brezposelnost! Zakaj Republiški 
zavod za zaposlovanje tega ne počne? 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve / Republiški 
zavod za zaposlovanje jima je pripravil odgovor: 

Julija 1992 je začel veljati zakon o zaposlovanju tujcev, ki je 
v svojih določilih uredil problematiko novega zaposlovanja 
tujcev, v prehodnih določilih pa tudi status že zaposlenih 
delavcev iz drugih republik bivše Jugoslavije, ki so na osnovi 
določil zakona o tujcih (Ur. I. RS št. 1/1991) s 27. 2. 1992 
postali tujci v Sloveniji, vkolikor niso zaprosili za sprejem 
slovenskega državljanstva po prehodnih določilih zakona 
o državljanstvu (40. člen zakona o državljanstvu, Ur. I. RS 1/ 
1991). 

Na osnovi prehodnih določil zakona o zaposlovanju tujcev 
(23. člen) so lahko pridobili osebno delovno dovoljenje vsi tuji 
delavci iz območja bivše Jugoslavije, ki so bili ob uveljavitvi 
zakona v delovnem razmerju v Sloveniji, in so vložili prošnjo 
za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja v roku 90-ih dni 
od uveljavitve zakona. 

Tuji delavci, ki so bili ob uveljavitvi zakona v rednem delov- 
nem razmerju za nedoločen čas in so imeli že več kot 10 let 
delovne dobe v Sloveniji, so pridobili osebno delovno dovolje- 
nje za nedoločen čas, vsi ostali pa le za dobo enega leta. Ob 
tem pa je potrebno posebej poudariti, da 2. odstavek 23. člena 
zakona izrecno določa, da delavci, ki so zaposleni kot dnevni 
delovni migranti, ne morejo pridobiti osebnega delovnega 
dovoljenja za nedoločen čas, ne glede na delovno dobo 
v Sloveniji. 

Delavci, ki so pridobili osebna delovna dovoljenja za nedolo- 
čen čas, so glede iskanja zaposlitve praktično izenačeni 
z domačimi delavci, medtem ko nadaljnja zaposlitev delavcev, 
ki so pridobili osebna delovna dovoljenja za eno leto, zavisi 
od interesa delodajalca in obstoja oziroma neobstoja doma- 
čih ustreznih iskalcev zaposlitve, ki so pripravljeni sprejeti 
ponujeno zaposlitev, saj je potrebno za te delavce vsako leto 
obnoviti delovno dovoljenje. 

Ena od firm, kjer je bilo ob uveljavitvi zakona o zaposlovanju 
tujcev zaposleno večje število tujcev, dnevnih delovnih 
migrantov, je bila tudi Kovinoplastika Lož, kjer je bilo ob 
uveljavitvi zakona o zaposlovanju tujcev zaposleno 98 hrva- 
ških delavcev, ki so se dnevno vozili na delo iz sosednje 
republike. 

Glede na zakonska določila, ki so tujim delavcem, dnevnim 
delovnim migrantom, ki se vsakodnevno vozijo na delo iz 
sosednje države, omogočala le pridobitev osebnega delov- 
nega dovoljenja za eno leto, je omenjena firma v letu 1993 
izpeljala določene aktivnosti na uradih za delo v matični in 
sosednjih občinah Ilirski Bistrici, Postojni, Ribnici in Kočevju 
z namenom pridobitve informacij o možnostih zaposlitve več- 
jega števila domačih delavcev vseh stopenj izobrazbe, ki bi 
nadomestili večji del zaposlenih tujih delavcev, ko bi jim 
preteklo enoletno osebno delovno dovoljenje. 
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Glede na to, da s strani omenjenih uradov za delo ni bilo 
možno zagotoviti ustrezno število domačih kadrov in skladno 
s smernicami RZZ glede izdaje delovnih dovoljenj v primeru 
»podaljševanja« delavcem, ki že dalj časa delajo v Sloveniji, je 
bilo večini teh delavcev (91 delavcev od 98 zaposlenih v letu 
1992) v letih 1993 in 1994 delovno dovoljenje »obnovljeno« za 
eno leto. Glede na to je sedaj v firmi zaposlenih še vedno 91 
hrvaških delavcev, ki se dnevno vozijo na delo iz sosednje 
države in ki so bili v firmi zaposleni že ob osamosvojitvi 
Slovenije, dodatno pa je bilo v letu 1994 glede na številne 
nove potrebe po delavcih zaposleno še 7 tujih delavcev. 

V firmi Kovinoplastika Lož je bilo konec leta 1994 zaposleno 
1163 delavcev, to je za 67 več kot v decembru 1993. V letu 
1994 je to podjetje prijavilo 172 prijav potreb po delavcih, od 
katerih je 7 pokrilo z zaposlitvijo tujih delavcev, ostalo pa 
z domačimi delavci. 

S tujimi delavci pokriva Kovinoplastika delovna mesta vseh 
zahtevnostnih stopenj, prevladujejo pa delavci s srednjo izo- 
brazbo (50 delavcev), sledijo nekvalificirani in polkvalificirani 
delavci (32 delavcev) in delavci z višjo in visoko izobrazbo (14 
delavcev). Pri delavcih z višjo in visoko izobrazbo gre za 
delavce s področja strojništva in ekonomije, kakršnih v občini 
med brezposelnimi ni bilo, pri delavcih s srednjo izobrazbo pa 
so delavci pogosto razporejeni na dela, ki zahtevajo daljše 
delovne izkušnje. 

Iz omenjenega poročila je razvidno, da v omenjenem primeru 
pri izdaji delovnih dovoljenj, razen v sedmih primerih, prak- 
tično nikdar ni šlo za novo zaposlovanje tujcev, ampak le za 
zakonsko urejanje statusa že zaposlenih delavcev, ki so imeli 
delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas še iz časa bivše 
Jugoslavije in je bila večina (cca 3/4) v firmi zaposlena že dalj 
kot 10 let, s čimer bi v primeru enakega obravnavanja kot za 
ostale delavce iz bivše Jugoslavije imeli tudi pravico do prido- 
bitve osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas. 

O oddelku »Projekt - kakovost« 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 10. 4. 1995 Ministrstvu 
za obrambo zastavil vprašanje: 

Sprašujem Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 
zakaj je bil v okviru ministrstva ustanovljen poseben odde- 
lek z naslovom »PROJEKT - KAKOVOST« in s čim se ta 
»projekt« ukvarja? 

Sprašujem zakaj je ta oddelek sklenil pogodbo s firmo 
TANORAM v vrednosti 23 mio SIT za pridobitev standarda 
ISO 9001? Sprašujem zakaj MORS potrebuje ta standard, 
saj vendar ni proizvodna organizacija, in kdo je odobril 
sredstva, ki so bila uporabljena v te namene? 

Posebej še sprašujem, ali so bila v MORS popisana vsa 
materialna sredstva glede na to, da gre za skupno vrednost 
najmanj tri milijarde tolarjev?! 

Ministrstvo za obrambo mu odgovarja: 

V Ministrstvu za obrambo se izvaja projekt pod naslovom 
»Program kakovosti«. Za njegovo izvajanje, koordinacijo in 
usklajevanje je zadolžen samo en delavec ministrstva. Pose- 
ben oddelek ni ustanovljen, niti ga ministrstvo ne namerava 
ustanoviti. 

Omenjeni program je ministrstvo začelo izvajati iz naslednjih 
razlogov: 

- po osamosvojitvi Republike Slovenije se obrambni sistem, 
zlasti pa Slovenska vojska, vzpostavlja povsem na novo kot 
klasična državna funkcija; 
- organizacija ministrstva, zlasti pa Slovenske vojske, je po 
25. 6.1991 rasla izjemno hitro, število zaposlenih, organizacij- 

ska struktura in poslovni procesi so se postavljali izredno 
dinamično v skladu s takratnimi varnostnimi razmerami in 
zato niso bili vedno v celoti domišljeni ter razdelani; 
- realna je ocena, da je mogoče tako vzpostavljeno organiza- 
cijo še izpolniti, racionalizirati ter povečati njeno učikovitost. 

Temeljni cilj omenjenega projekta je določiti čim večjo pre- 
glednost organiziranosti ter procesov v Ministrstvu za 
obrambo, vključno z vsemi organi v sestavi ter kar največjo 
učinkovitost delovanja posameznega procesa ali njegovega 
dela. V prvi fazi zato projekt obsega uvajanje oziroma prilaga- 
janje zahtevam standarda ISO 9001 ter aktivni odnos do 
kvalitete dela na podlagi stalnih izboljšav. V drugi fazi projekt 
obsega doseganje standardov, ki zagotavljajo evropsko in 
mednarodno primerljivost, vključno s sistemom vodenja. To 
je bistveno za uresničevanje temeljnih ciljev na obrambnem 
področju za doseganje primerljivosti in kompatibilnosti 
z zahodno evropskimi vojaškimi organizacijami oziroma stan- 
dardi, ki veljajo v NATO. Takšna politična opredelitev je bila 
sprejeta tudi v Državnem zboru z resolucijo o izhodiščih 
zasnove nacionalne varnost (Ur. I. RS št. 71/93). Omenjene 
zahteve in cilji temeljijo tudi na učinovitem izvajanju zakona 
o zagotavljanju sredstev za temeljne razvojne programe 
obrambnih sil Republike Slovenije v obdobju 1994-2003 (Ur. 
I. RS št. 13/94), ki predstavlja materilane, organizacijske, 
kadrovske in tehnične predpogoje za preraščanje teritorialne 
obrambe v Slovensko vojsko kot klasično vojaško organiza- 
cijo. 

Ministrstvo za obrambo kot eden večjih proračunskih porab- 
nikov uveljavlja zahteve, ki izhajajo iz standardov ISO 9000 
tudi od svojih dobaviteljev v državi, v vseh primerih kjer je to 
smiselno in možno. Obenem je Ministrstvo za obrambo akti- 
ven član pri uresničevanju nacionalnega programa kakovosti 
Republike Slovenije, ki je bil sprejet 1993. leta. 

Uveljavljanje standarda ISO 9001 in pridobivanje neodvisnega 
certifikata ni vezano in pogojeno samo s proizvodnimi ozi- 
roma pridobitvenimi dejavnostmi, ampak |e v svetu razširjeno 
tudi na storitvene organizacije ter javno upravo. V siovenski 
praksi je prioritetno uveljavljanje tega standarda v proizvod- 
nih organizacijah, čedalje bolj pa se uveljavlja tudi v storitve- 
nih. Aktivnosti in prizadevanja za uveljavitev tega standarda 
namreč pomenijo povečanje učinkovitosti, racionalnosti in 
ekonomičnosti poslovanja, ki v optimalnih razmerah lahko 
pomeni nad 10% boljšo izrabo proračunskih sredstev. Glede 
na načelno opredelitev Državnega zbora, da za obrambo 
izdvaja sredstva po merilih in v obsegu, ki je uveljavljen 
v razvitih primerljivih zahodno evropskih državah (okoli 1,5% 
BDP), kar predstavlja najnižji razred obremenitev z obramb- 
nimi stroški, pa je tako povečanje učinkovitosti za Ministrstvo 
za obrambo temeljnega pomena. 

Ministrstvo za obrambo je svetovalno organizacijo pridobilo 
predvsem zaradi velikosti organizacije ministrstva, raznoliko- 
sti te organizacije in izjemno velike dinamike njenega vzpo- 
stavljanja. Javni razpis je bil objavljen skladno z obstoječimi 
predpisi (Ur. I. RS št. 55/94). Izbira je bila opravljena med 
devetimi ponudniki 16. 9. 1994. Pogodba pa je bila sklenjena 
z izbrano organizacijo le za prvo fazo uveljavljanja standardov 
ISO 2001. Sredstva v ta namen so bila zagotovljena v prora- 
čunu za leto 1994. 

V Ministrstvu za obrambo so popisana tudi vsa materialna 
sredstva, njihovo stanje se redno ugotavlja z letno inventuro, 
pri čemer so upoštevana tudi od bivše JLA prevzeta sredstva 
in oprema. 

O psihološki dejavnosti 

Mag. Janez Jug, poslanec LDS je 14. 3. 1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije vprašal: 

Potrebno je zakonsko urediti psihološko dejavnost, pred- 
vsem iz naslednjih razlogov: 
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— nejasen poklicni profil psihologa ter njegov položaj v raz- 
merju do sorodnih profilov; 
— neenoten je sistem standardov storitev; 
— nejasne so razlike med usmeritvami in usposobljenostjo 
psihologov ter razmejitve in povezave med različnimi obli- 
kami psihološke pomoči; 
— potreba po ustanovitvi organizacije, ki bo skrbela za 
razvoj in nadzor nad strokovnim usposabljanjem psihologov 
in prispevala strokovne podlage za podzakonske akte 
s tega področja; 
— potreba po ureditvi enotnega strokovnega nadzora; 
— in potreba po prilagoditvi evropskim standardom kot nam 
narekujejo kriteriji mednarodnih združenj, kamor je bilo Dru- 
štvo psihologov Slovenije s temi pogoji že sprejeto 8. 7. 
1993. 

Predlog zakona o psihološki dejavnosti predstavlja popolno 
novost v pravnem redu Slovenije, saj bi uredil področje, ki 
še ni bilo nikoli sistemsko urejeno, temveč so ga urejali 
posamezni področni zakoni, kar pomeni parcialno in 
neenotno ureditev tega področja. Po vzoru evropskih držav 
je potrebno področje psihološke dejavnosti enotno urediti 
(ne glede na področje: šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, 
gospodarstvo, vojska). 

Zakonska ureditev psihološke dejavnosti je nujna zlasti 
zato, ker ta dejavnost neposredno posega v človekovo 
osebnost, pri kateri lahko z nepravilno uporabo metod, 
postopkov in sredstev nastanejo nepopravljive posledice 
v človekovem življenju. 

Ker so se s sprostitvijo zasebne pobude tudi široko odprle 
možnosti opravljanja psihološke dejavnosti z zasebnim 
delom, mora zakon določiti tudi zahtevane pogoje in s tem 
preprečiti izvajanje psiholoških storitev neusposobljenim. 

Zakon mora biti prvenstveno nemenjen zaščiti uporabnikov 
psiholoških storitev, s tem pa se seveda omogoča in zago- 
tavlja tudi ustrezen strokovni razvoj na tem področju. 

Zato sprašujem Vlado RS, kdo In kdaj bo začel urejati 
področje psiholoških dejavnosti ter ji istočasno dajem 
pobudo, da predloži Državnemu zboru RS v čimkrajšem 
času Zakon o psihološki dejavnosti. 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je potrebo po 
zakonski ureditvi psihološke dejavnosti ugotovilo iz enakih 
razlogov, kot jih navaja mag. Janez Jug v svojem vprašanju in 
pobudi, saj področje psihološke dejavnosti pri nas še nikoli ni 
bilo celovito urejeno. Ugotavljamo, da se pojavljajo pobude za 
opravljanje psihološke dejavnosti z zasebnim delom in ker gre 
pri tem za dejavnost, ki neposredno posega v človekovo 
osebnost z raznimi metodami dela, je vsekakor treba uporab- 
nikom psiholoških storitev zagotoviti strokovnost storitev in 
omogočiti strokovni razvoj na področju psihološke dejav- 
nosti. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v marcu 
1995 imelo sestanek s predsednico Društva psihologov Slove- 
nije o gradivih za predlog zakona o psihološki dejavnosti. Na 
sestanku je bilo dogovorjeno, da se zaradi neurejenosti 
področja pripravi zakon o psihološki dejavnosti in da se 
imenuje delovna skupina za pripravo gradiva za predlog 
zakona. V delovno skupino naj bi Društvo psihologov imeno- 
valo enega člana in trenutno čakamo' na njihov predlog. 

Pričakujemo, da bo delovna skupina začela s pripravo gradiva 
za predlog zakona že kmalu in da bo zakon predložen Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije v čim krajšem času. 

Duty fre shop 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 16. 2.1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije vprašal zakaj »duty free shop« ne plačuje 

nobenega prometnega davka za prodano blago, ampak le 
takso, ki je desetkrat manjša obremenitev kot v trgovini na 
drobno? Razlika je prevelika! Navedene prosto-trgovinske 
cene so mnogo bolj profitna dejavnost kot Igralnice, pa se 
jim obremenitve niso povečale. Zakaj ne? 

Na navedeno vprašanje Vlada Republike Slovenije odgovarja: 

V skladu z 2. točko 18. člena Zakona o prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93) se od proizvodov, ki se 
prodajajo v prostih carinskih prodajalnah, ne plačuje davek 
od prometa proizvodov. 

Navedena ureditev je v skladu z mednarodnimi ureditvami 
o obdavčevanju izdelkov v prostih carinskih prodajalnah. 

Proste carinske prodajalne pri posredovanju prodaje blaga 
opravljajo trgovinske storitve in so zato zavezanke za obračun 
davka od prometa storitev (5%). Davčna osnova je pri tem 
ustvarjena razlika med nabavno in prodajno ceno, provizija 
oziroma drugo plačilo. 

Od cigaret in alkoholnih pijač, ki se prodajajo v prostih carin- 
skih prodajalnah, pa se na podlagi Zakona o posebnem pro- 
metnem davku od cigaret in Zakona o posebnem prometnem 
davku od alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 71/93) plačuje 
posebni prometni davek. 

O Iskrinih tovarnah v Šentjerneju 

ALOJZIJ METELKO, poslanec SLS je Ministrstvu za gospo- 
darske dejavnosti postavil vprašanje: Zakaj je Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti dovolilo, da so propadle tovarne 
Iskre v Šentjerneju? 

Obrazloiltev: 

V letu 1990 je bilo zaposlenih v Iskrinih tovarnah 2.000 
delavcev in to v tovarni Upori in tovarni Hipot. Tega leta je 
ila v stečaj tovarna Upori s 750 zaposlenimi in ustanovili sta 
se dve novi firmi Rezistor In Pio. S 16.1.1995 je šla v stečaj 
firme Rezistor, še edina tovarna v Evropi, ki je delala upore. 
Firma Rezistor je prevzela vso opremo tovarne Uporov. Zdi 
se ml, da je bil stečaj nameren in da se je s tem okoristilo 
vodstvo tovarne, veliko preko 200 ljudi pa je ostalo brez 
dela. 

Tovarna Hipot je zašla v težave že v letu 1991. Podjetje je 
sicer ustanovilo štiri hčerinske firme in sicer: Prons, Poten- 
cimeter, Ecd in Hibridi. Celotna firma Hipot je sicer prešla 
v leto 1992 v sklad za razvoj (Koržetov sklad). Tega leta se je 
začelo veliko odpuščanje delavcev - tehnološki višek. 250 
delavcev je postalo takoj tehnološki višek, vodstvo podjetja 
pa je obljubilo, da bodo vsi ti delavci dobili odpravnino. Te 
odpravnine ni bilo, ampak so dobili le razne bone za pre- 
hrano. V letu 1994 je šla v stečaj najprej firma Prons, čeprav 
je podjetje zelo dobro delalo, saj so dobili visoko priznanje 
za svoje izdelke na Obrtnem sejmu v Celju. 5.1.1995 pa je 
šla v stečaj tudi firma Potencimetrl in ponovno je bilo odpuš- 
čenih 120 delavcev, čeprav so njim obljubili samozaposlltev 
In nekaterim prezaposlitev v Revoz. 

Ministrstvo za delo, družino In socialne zadeve, je tovarni 
Hipot že leta 1991 odobrilo 1,200.000 DEM (v tolarski proti- 
vrednosti). Denar naj bi bil namenjen za razvoj podjetja in 
ohranjanje delovnih mest. Od omenjenih sredstev pa ni bilo 
nikakršnega učinka, zato tudi Ministrstvo za delo, družino In 
socialne zadeve sprašujem, kako je bil porabljen denar in 
koliko sredstev so v celoti namenili omenjeni firmi. 

Tudi v tovarni Hipot se je zaradi prestrukturiranja in ukinja- 
nja raznih firm zgodilo le to, da se je znašlo na cesti veliko 
delavcev, tako, da je trenutno zaposlenih le še 120 ljudi. 
Vodstvo firme pa je ostalo isto, ne glede na propad podjetja. 
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Odgovor Ministrstva za gospodarske dejavnosti: 

1. Iskra tovarna uporov in opreme p. o., Šentjernej 

Za finančno sanacijo podjetja je Vlada Republike Slovenije, 
na podlagi Zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev za 
prestrukturiranje gospodarstva (Uradni list 5/90), sprejela 17. 
9. 1990 sklep o dodelitvi podjetju 5,8 mio Sit kredita iz 
naslova izdanih obveznic RS1. Kljub temu so upniki sprožili 
stečajni postopek, ki je bil uveden 21. 1. 1991 in končan 24.1. 
1994. Republika Slovenija je iz upniške mase dobila poplačilo 
svojih terjatev v višini 11.570.339,00 SIT. 

Dejavnost podjetja sta nadaljevali dve privatni podjetji: Iskra 
PIO d. o. o. in Iskra RESISTOR d. o. o., Šentjernej, ki so ju 
ustanovili bivši zaposleni delavci (tudi vodilni) in, ki nista 
pravni naslednici podjetja, ki je šlo v stečaj. 

2. Iskra Hipot d. o. o., Šentjernej 

Za finančno sanacijo podjetja je Vlada Republike Slovenije, 
na podlagi Zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev za 
prestrukturiranje gospodarstva (Uradni list 5/90), dodelila 
podjetju s sklepom z dne 27. 11. 1990 21.697.144,00 SIT 
kredita iz naslova izdanih obveznic RS1 (ta znesek je ob 
pretvorbi kredita v kapitalski delež znašal 89.392.383,00 SIT). 
Ta sredstva so bila po sklepu Vlade Republike Slovenije 
konec leta 1993 prenešena na Sklad Republike Slovenije za 
razvoj kot njegova dokapitalizacija. 

Podjetje Iskra Hipot d. o. o., Šentjernej, ki je organizirano kot 
holding z štirimi družbami: Iskra HYB d. o. o., ISKRA LCD d. o. 
o., ISKRA LCD d. o. o., ISKRA POT d. o. o. (stečaj 5. 1. 1995), 
ISKRA PRONS (stečaj 19. 9. 1994), je s sklepom organa 
upravljanja v začetku leta 1992 prenesla svoj družbeni kapital 
na Sklad Republike Slovenije za razvoj. Poslovanje skupine 
podjetij Iskre Hipot je bilo ob prevzemu lastništva Sklada 
Republike Slovenije za razvoj katastrofalno, podjetje je bilo 
zrelo za stečaj. Padec prodaje napram letu 1990 je bil za 57%, 
izguba je znašala 34% prodaje, dolgovi so bili 15% nad zne- 
skom letne prodaje (od tega 85% kratkoročnih), zaposlenih je 
bilo 595 delavcev, produktivnost je bila nizka. 

Sklad Republike Slovenije za razvoj je v času lastništva pre- 
strukturiral proizvodnjo, povečal prodajo za 22% (od tega 
70% izvoz), produktivnost za 73%, izguba se je zmanjšala na 
8% prodaje v letu 1994 (za leto 1995 pa se načrtuje 5% 
dobička). Zaposlenih je 309 delavcev od vodilnih enajstih 
delavcev so sedaj zaposleni le trije. Da pa se bo lahko dosegel 
pozitiven rezultat v letu 1995 je moral lastnik sprejeti tudi 
ukrep stečaja dveh družb in to Iskra POT d. o. o. in Iskra 
PORNS, ki sta generirali največje izgube. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v obdobju 
november 1992 - januar 1994 za sofinanciranje programa 
kadrovske sanacije podjetja ISKRA HIPOT Šentjernej, ki pred- 
videva rezreševanje 194 presežnih delavcev, nakazalo 
podjetju 115.415.355,00 SIT za razrešitev 116 presežnih delav- 
cev (98 pasivne oblike, 18 aktivne oblike). V času izvajanja 
programa, zaradi delovno-pravnih sporov, sklepi s katerimi so 
bili delavci določeni kot presežni delavci, nikakor niso mogli 
postati dokončni. Meseca februarja 1994 je bilo financiranje 
prekinjeno! čeprav program ni bil zaključen. 

Ministrstvo sedaj na podlagi programa in v soglasju z Skla- 
dom Republike Slovenije za razvoj sofinancira drugi program 
kadrovske sanacije. Po programu, ki predvideva razreševanje 
116 trajno presežnih delavcev (v vseh štirih podjetjih) v skup- 
nem znesku 66.395.584,00 SIT, je bilo v februarju 1995 za 
razreševanje aktivnih oblik zaposlovanja (za 12 samozaposli- 
tev in za zaposlitev pri drugem delodajalcu) nakazano 
15.815.427,00 SIT. Pri podjetju ISKRA POT, ki je šlo januarja 
1995 v stečaj, financira Ministrstvo samo aktivne oblike razre- 
ševanja presežnih delavcev. 

O ohranitvi radijskih in televizijskih signalov v Ita- 
liji 

BREDA PEČAN, poslanka ZLSD je 29. 3. 1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije zastavila vprašanje: 

»Vlado Republike Slovenije sprašujemo katere ukrepe bo 
podvzela, da bo zagotovila ohranitev radijskih in televizij- 
skih signalov RTV Koper-Capodistria in TV Slovenija 1 na 
preostalih frekvencah Pontecove mreže in s tem preprečila 
popoln umik vidnosti in slišnosti naših televizijskih in radij- 
skih signalov iz sosednje Italije. Klub primorskih poslancev 
se bo na osnovi odgovora odločil ali bo uporabil možnost, ki 
jo poslancem daje drugi odstavek 29. člena in zahteval 
razpravo o odgovoru Vlade. 

Vlada Republike Slovenije ji je odgovorila: 

1. Pravna podlaga 

Ustava Republike Slovenije (5. člen) določa, da država »varuje 
in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske 
narodne skupnosti. Skrbi za avtohtone slovenske narodne 
manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in 
zdomce ter pospešuje njihove stike z domovino«. 

Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94), v okviru 
ustavnih obveznosti, zavezuje javni zavod RTV Slovenija 
(katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija), da ustvarja, 
pripravlja in oddaja »po en radijski oziroma televizijski pro- 
gram za italijansko narodno skupnost« v Republiki Sloveniji 
ter »radijske in televizijske programe za slovenske narodne 
manjšine v sosednjih državah«. 

Zakon (14. člen) tudi določa, da se del sredstev za te pro- 
grame zagotavlja iz državnega proračuna, prav tako pa se iz 
državnega proračuna mora financirati del stroškov za 
izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja za oddajanje 
in razširjanje programov RTV Slovenija, torej tudi omrežja, 
potrebnega za oddajanje in razširjanje narodnostnih progra- 
mov ter programov, namenjenih Slovencem v zamejstvu. 

Ob tem je treba opozoriti na določbo 5. člena Zakona o RTV 
Slovenija, ki terja od RTV Slovenija, da zagotovi vidnost in 
slišnost narodnostnih programov na 90% ozemlja, kjer živijo 
pripadniki italijanske (oz. madžarske) narodne skupnosti, t. j. 
samo na t. i. narodnostno mešanih območjih (zunaj tega 
območja bi bilo treba program v italijanskem jeziku prevajati 
v slovenski jezik ali opremiti s slovenskimi podnapisi). To tudi 
pomeni, da - glede na določbe zakona - niti RTV Slovenija 
(iz sredstev RTV naročnine) niti Republika Slovenija (iz prora- 
čunskih sredstev) nista dolžni financirati razširjanja narod- 
nostnega (italijanskega) programa RTV Koper-Capodistria 
zunaj območja, kjer živi italijanska narodna skupnost v Slove- 
niji, niti zunaj ozemlja Republike Slovenije, konkretno za 
italijansko javnost. 

Zakon o RTV Slovenija nalaga javnemu zavodu RTV Slovenija, 
da ustvarja in oddaja programe, namenjene Slovencem 
v zamejstvu (v slovenskem jeziku). Za zagotavljanje vidnosti in 
slišnosti teh programov na območjih, kjer živi slovenska 
narodna manjšina, skrbi RTV Slovenija - organizacijska 
enota Oddajniki in zveze, v skladu z meddržavnimi pogod- 
bami (11. člen zakona). 

2. Sodelovanje RTV Slovenija s Pontecom in RAI 

2.1. Družba Ponteco je bila ustanovljena v septembru leta 
1981 po poslovnem dogovoru med družbo zamejskih Sloven- 
cev Safti iz Trsta, ki je delovala v okviru Slovenske kulturno- 
gospodarske zveze ter vodstvom RTV Ljubljana, in sicer 
z namenom, da bi ta družba skrbela za širjenje italijanskega 
programa TV in Radia Koper. Njena funkcija v tem odnosu je 
bila, da zagotovi sama ali z drugimi specializiranimi podjetji in 
ustanovami v Italiji oddajniško in pretvorniško omrežje, oskr- 
buje TV Koper s televizijskim programom, ki naj bi bil zanimiv 
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za italijansko območje, ter opravlja posle raziskave oglaševal- 
nega trga in prodajo ekonomsko-propagandnih programov 
TV in Radia Koper v Italiji. 

V pogodbi o poslovnotehničnem sodelovanju med RTV in 
Pontecom, ki je bila sklenjena 25. 2.1982 je bilo tudi dogovor- 
jeno, da bi k družbi Ponteco v najkrajšem času pristopila tudi 
RTV Ljubljana s 45 odstotnim deležem v družbenem kapitalu. 
Do tega ni prišlo vse do danes. 

Poslovno razmerje s Pontencom se je končalo s sporazumom 
dne 15. 2.1992, po katerem je Ponteco izplačal TV Kopru 440 
mio SIT v treh enakih obrokih (februarja, marca in avgusta 
1992). Po tem dogovoru je Ponteco prevzel tudi obveznost do 
poravnave posojila RAI, na RTVS pa se je preneslo breme za 
poravnavo ostanka posojila za oddajnik na Belem križu. 

Ponteco je v letu 1993 skušal najti novega poslovnega part- 
nerja v Italiji za prodajo reklam TV Kopra na omenjenem 
območju Furlanije-Julijske krajine in Veneta. To bi bilo tudi 
v interesu TV Kopra, ker je v letu 1993 popolnoma usahnil 
komercialni prihodek v Italiji, tako da je bil v tem letu prikraj- 
šan za eno četrtino potrebnih prihodkov, Ponteco pa bi 
s komercialno ugodnim aranžmajem lahko poravnaval obvez- 
nosti do RAI. 

Vendar Pontecu ni uspelo pridobiti solidne in zanesljive agen- 
cije v Italiji. Tudi v RTVS so se razmere povsem spremenile 
(samostojna država, zakon o RTVS, zakon o javnih glasilih) in 
po mnenju RTVS ni bilo pravih pogojev za nadaljevanje raz- 
merja s Pontecom. Družba Ponteco je v stečaju in je frek- 
vence, s katerimi je razpolagala, odstopila RAI. 

Problem pokrivanja z radijskimi in televizijskimi signali RTV 
Koper-Capodistria v regiji in Italiji je z vso silovitostjo izbruh- 
nil s t. i. zatemnitvijo naših signalov v Italiji oz. z dnem, ko je 
RAI uvedel eksperimentalni program za slovensko manjšino 
v Italiji. Vprašanje pokrivanja regije se prej nikoli ni pojavljajo 
v tako zaostreni obliki, medtem ko je bil problem pokrivanja 
Italije navzoč ves čas delovanja s TV Koper. V Italiji se je 
mreža pretvornikov širila in krčila skladno s poslovnimi inte- 
resi partnerjev v Italiji in seveda na račun popolne neurejeno- 
sti nacionalnega frekvenčnega prostora v Italiji. Leta 1992 so 
v Italiji razmere glede frekvenc zakonsko uredili - prilagodili 
so zakon o telekomunikacijah standardom Evropske unije in 
glede frekvenc sprejeli posebne predpise. 

K temu le še to, da sta po mednarodni konvenciji samo kratki 
in srednji val namenjena za t. i. globalno pokrivanje, medtem 
ko za druga frekvenčna področja velja pravilo, da so frek- 
vence UKV, VHF in UHF namenjene nacionalnemu pokrivanju. 
Pravilnik ITU (Mednarodne telekomunikacijske zveze) dovo- 
ljuje pokrivanje ozemlja sosednje države le, če se tako dogo- 
vorita pristojni administraciji obeh držav. 

2.2. Dosedanje sodelovanje RTVS in TV Koper z RAI je teme- 
ljilo na sporazumu o sodelovanju med RAI in JRT, ki je imel 
postavko o posebnem sodelovanju s TV Koper. Ta sporazum 
je bil podpisan 1974 in obnovljen 1979 in 1981. Postavka 
o sodelovanju s TV Koper pa je prenehala veljati na zahtevo 
RAI januarja 1989, ko je Ponteco podpisal sporazum s Finin- 
vestom. Tedaj je RAI grozila, da bo pretrgla odnose z JRT. 

Od ustanovitve samostojne Slovenije si RTVS prizadeva skle- 
niti posebni sporazum o sodelovanju med RTVS in RAI. Aprila 
leta 1993 je bil že pripravljen, pa je prišlo v vrhu RAI do 
sprememb in do političnega nastopa Berlusconija, ki je pov- 
zročil, da so zastali vsi tovrstni mednarodni stiki RAI. 

Od poletja 1994 si RTVS spet pospešeno prizadeva za skleni- 
tev, vendar pa so ponovno nastali administrativni problemi 
zaradi zaostritve meddržavnih odnosov (vse tovrstne spora- 
zume usklajujejo z zunanjim ministrom). 

Po napovedih RTVS je pričakovati, da bo sočasno z novim 
srečanjem meddržavne komisije za kulturna vprašanja (tema- 
tika medijev) italijanska stran naposled privolila v besedilo 
sporazuma, ki predvideva tudi obveznosti do obeh manjšin. 

3. Vlada RS je že dne 9. februarja 1994 obravnavala projekt 
RTVS, s katerim bi izboljšali pokritost z radijskimi in televizij- 
skimi signali območij v Italiji, kjer živijo Slovenci, in sprejela 
mnenje: 

»Vlada Republike Slovenije predlagani projekt v celoti pod- 
pira, saj bi njegova realizacija pomenila, da bodo vsa 
območja, kjer živijo Slovenci v Italiji, primerno pokrita z radij- 
skim in televizijskim signalom, razen manjšega dela Trsta in 
dela Čedada in Benečije. S predlagano rešitvijo povečane 
oddajne moči bi po eni strani zaščitili tako pokrivanje in 
sprejem nacionalnih programov na ozemlju Republike Slove- 
nije (ki so ob zahodni meji moteni zaradi velikega števila 
zasebnih postaj v sosednji Italiji) kot pametno izbiro tehničnih 
parametrov dosegli ustrezno pokrivanje na obmejnem pasu 
sosednje Italije in tako zagotovili sprejem slovenskih naci- 
onalnih RTV programov. 

Temeljni problem pri realizaciji pobude RTVS pa je zagotovi- 
tev finančnih sredstev. Smiselno bi bilo, da bi projekt razdelili 
na obdobje dveh ali več let in skušali zagotoviti sredstva za 
njihovo realizacijo v proračunu Republike Slovenije za leto 
1995. Proračunska postavka v ta namen bi morala biti v okviru 
Ministrstva za promet in zveze.« 

RTV Slovenija je 9. 11. 1994 poslala Ministrstvu za promet in 
zveze vlogo za uvrstitev programa RTV mrež v proračun 
Slovenije, ki v prvem delu obravnava tudi Program izgradnje 
in dopolnitve oddajniških mrež nacionalnih programov za 
zamejce. RTV Slovenija je predlagala, naj bi Program realiza- 
cije projekta za zamejce obsegal tri stopnje (v skupni vredno- 
sti 438 mio SIT) in ga je možno izvajati po stopnjah in predno- 
stih. Prva stopnja predvideva povečanje moči oddajnika TV 
Slovenija I. programa na Nanosu, povečanje moči oddajnikov 
TV Slovenija I in II na Belem križu ter zamenjavo antenskega 
sistema, povečanje moči oddajnikov TV Slovenija I in II na Sv. 
gori, povečanje moči TV Slovenija I in II na Trstelju ter postavi- 
tev radijskih oddajnikov Radia Slovenija za I., II. in III. pro- 
gram, razširitev za TV Slovenija I in II ter Radio Slovenija I, II in 
III na Slavniku, Kuku, Peči in Stolu. Sredstva za I. stopnjo 
v vrednosti 224,4 mio SIT, ki predvideva izboljšanje pokrivanja 
zamejstva z dvema nacionalnima televizijskima programoma 
in tremi nacionalnimi radijskimi programi RTV Slovenija, je 
Ministrstvo za promet in zveze vključilo v predlog proračuna 
za leto 1995, vendar je izpadla zaradi pomanjkanja sredstev. 

Šele v III. stopnji predvideva program tudi postavitev treh do 
štirih televizijskih pretvornikov v Benečiji, štiri televizijske 
pretvornike na Koroškem, en televizijski pretvornik na 
območju Porabja, en televizijski pretvornik za Kanalsko 
dolino, za območje Rezije pa še ni izdelana tehnična rešitev. 

4. Ocena stanja in predlogi ukrepov 

4.1. Pokrivanje regije s programi RTV Koper-Capodistria 

TV Koper-Capodistria ima v Sloveniji 30 pretvornikov ter 
matični oddajnik na kanalu 27 na Nanosu. Z nekaterih teh 
postojank, predvsem z Nanosa, Kuka, Belega križa in Tinjana, 
je s signalom TV Koper-Capodistria delno pokrito tudi ozem- 
lje sosednje Italije. Ta pokritost se je v zadnjih letih precej 
zmanjšala zaradi vpliva povečanega števila zasebnih italijan- 
skih postaj. 

Z radijskimi programi sta severna in južnoprimorska regija 
zadovoljivo pokriti tako na srednjem valu kot tudi na UKV 
(italijanska manjšina je pokrita 100%). 

S televizijskimi programi je nadstandardno pokrita (po 
zakonu o RTVS, člen 5 je zahteva najmanj 90%) južnoprimor- 
ska regija, medtem ko ima severnoprimorska regija več t.i. 
sivih lis. 

Sive lise in s tem homologeno pokrivanje celotne primorske 
regije s programi TV Koper-Capodistria se lahko doseže 
s postavitvijo dodatnih televizijskih pretvornikov: TRSTELJ, 
KANAL, KAMBRESKO. AVČE, BREGINJ, KANIN, SERPENICA, 
ŽAGA in SLAVNIK. 
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Okvirna cena za postavitev teh PTV je 1,200.000 DEM. Težave 
zaradi frekvenc nastopijo pri PTV TRSTELJ in SLAVNIK, kjer 
je načrtovani frekvenčni fond že izčrpan in bi bilo treba iskati 
nove rešitve. 

Spomniti je treba, da je bila doslej sekundarna mreža (PTV) 
grajena po načelu sofinanciranja in da je za razširjanje pro- 
grama TV Koper-Capodistria veljalo izključno načelo, da so 
vse stroške naložbe pokrili zainteresirani občani, krajevne 
skupnosti in druga združenja. 

4.2. Pokrivanje zamejstva s programi RTV Koper-Capodistria 

Za radijske programe so možnosti pokrivanja z našega ozem- 
lja zaradi »džungle« zasebnih in komercialnih postaj v Italiji 
izčrpane. Za izboljšanje pokrivanja bi bilo treba restavrirati 
stanje (UKV oddajnik na Monte Česen še prenaša program 
radia Koper-Capodistria) s sedanjim oddajnikom, ki je po 
nepreverjenih podatkih še last Ponteca. 

Televizijsko pokrivanje dela tržaškega ozemlja s programom 
TV Koper-Capodistria bi se od sedanjega nekoliko izboljšalo 
s postavitvijo pretvornikov na Slavniku, kjer pa sta, kot 
rečeno, še nerešeni vprašanji dodelitve frekvenc (za katere pa 
po podatkih Uprave RS za telekomunikacije RTV Slovenija 
doslej ni zaprosila) in finančnih sredstev. 

Na podlagi navedenih informacij Vlada ugotavlja, da bo 
z ozemlja Republike Slovenije predvidoma možno pokrivanje 
dela Italije samo v omejenem obsegu v primerjavi z območ- 
jem, ki so ga pokrivali pretvorniki firme Ponteco. 

4.3. Predlogi ukrepov 

Čim prej je treba poiskati ustrezne rešitve, zato se vlada 
zavzema za: 

- podporo projektu RTVS, s katerim bi izboljšali pokritost 
z radijskimi in televizijskimi signali tistih območij v Italiji, kjer 
živijo Slovenci, ter predlaga Državnemu zboru, da v ta namen 
zagotovi Ministrstvu za promet in zveze potrebna proračun- 
ska sredstva; pred realizacijo projekta pa bo vlada po pristoj- 
nem ministrstvu poskušala doseči meddržavni sporazum 
o pokrivanju čez mejo v skladu z akti Mednarodne telekomu- 
nikacijske zveze; 

- uresničitev projekta »Slovenija na satelitu«, ki bi s sloven- 
skimi programi pokril tudi del ozemlja v Italiji, kjer živijo 
Slovenci; 

- sklenitev sporazuma med RTVS in RAI (s sodelovanjem 
pristojnih ministrstev obeh držav). 

O podjetju DONU LAMINATI 

Dr. JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, je 28. 2. 1995 Vladi 
Republike Slovenije postavil dodatno vprašanje: »Zahvalju- 
jem se Vladi za zelo ažuren odgovor na vprašanje, ki sem ga 
imel glede okoliščin prodaje podjetja Donit Laminati. Iz 
odgovora je razvidno, da Sklad Republike Slovenije za raz- 
voj pred prodajo podjetij preverja boniteto kupca. 

Sprašujem se, kajti tukaj je bil kupec družba Gender d.o.o. iz 
Ljubljane, kaj je s to boniteto, saj je znano, da ta firma 
praktično prej sploh ni poslovala, preden je to kupila? 

Drugo vprašanje: Glede na informacijo, da je žena enega od 
lastnikov družbe Gender, tudi finančni direktor Sklada 
Republike Slovenije za razvoj. Kako bi to komentirala 
Vlada? 

In seveda tretje vprašanje: V odgovoru piše: »V času pro- 
daje 100 %-nega deleža družbe Donit Laminati do danes je 
kupec izpolnil pogodbeno dogovorjene pogoje«. Sprašujem 

se, ali so bili del pogodbeno dogovorjenih pogojev tudi 
kakšni poboti?« 

Vlada mu odgovarja: 

Vlada Republike Slovenije je dobila od Sklada Republike 
Slovenije za razvoj, ki je bil pred prodajo 100% lastnik 
podjetja Donit Laminati, tale pojasnila na zastavljena vpra- 
šanja: 

1. Namen preverjanja bonitete kupca je določiti zanesljivost 
partnerja, da bo plačal kupnino, da bo zagotovil poslovanje 
podjetja in da bo izpolnil pogoje iz poslovnega načrta, ki se 
nanašajo na nove investicije in jamstvo glede zaposlovanja 
delavcev. 

Ugotavljamo, da je kupec izpolnil pogoje, ki jih je prevzel 
s podpisom pogodbe, in sicer glede plačila kupnine, izvedbe 
novih naložb in zaposlitve delavcev. Podjetje posluje z dobič- 
kom, kar zagotavlja ohranjanje poslovanja in delovnih mest. 
Menimo, da je bilo preverjanje bonitete uspešno. 

2. Izjavljamo, da g. Matjaž Prinčič, solastnik podjetja Gender 
d.o.o., ni mož finančne direktorice Sklada Republike Slove- 
nije za razvoj. 

3. Po naših informacijah je bila kupnina Donitu plačana in 
nimamo informacij, da bi bili opravljeni kakršni koli poboti. 

O vzdrževanju gozdnih cest 

JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, je 21. 3.1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije zastavil vprašanje v zvezi z vzdrževanjem 
gozdnih cest; (kriterij za določitev gozdnih cest v posamez- 
nih občinah; delež državnega proračuna in občin pri vdrže- 
vanju teh cest). 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je pri- 
pravilo odgovor: 

1. Kriterij za določitev gozdnih cest je kataster gozdnih cest, 
ki se je na podlagi pravilnika o gradnji in vzdrževanju gozdnih 
prometnic (Uradni list SRS, št. 44/87) vodil na gozdnogospo- 
darskih območjih. Kataster gozdnih cest je od gozdnogospo- 
darskih organizacij prevzel Zavod za gozdove Slovenije, ki po 
določilih zakona o gozdovih pripravlja program vzdrževanja 
gozdnih cest in spremlja tudi izvajanje programa. 

V Sloveniji je 12.582 km gozdnih cest: v zasebnih gozdovih 
7.536, v državnih gozdovih 3.925, v gozdovih, ki so lahko 
predmet denacionalizacije 1.121 km. Prikaz dolžine po obči- 
nah je podan v prilogi št. 1. Po analizi je v skupni dolžini 
gozdnih cest vključenih od 2.000 do 2.500 km cest, ki v pre- 
težni večini služijo javnemu namenu, v manjšem delu pa 
gospodarjenju z gozdovi„To so ceste, ki naj bi jih po določilih 
96. člena zakona o gozdovih prevzele lokalne skupnosti in 
upravljale z njimi na podlagi zakona o cestah. Do prevzema pa 
se tudi za njihovo vzdrževanje zagotavljajo sredstva po 
sistemu, ki ga določa zakon o gozdovih. 

2. Delež vzdrževalnih stroškov, ki odpade na občine in na 
proračun Republike Slovenije, je določen na podlagi metodo- 
logije, ki je sestavni del uredbe o pristojbini za vzdrževanje 
gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94). Na podlagi te metodo- 
logije je bil za vse gozdne ceste ugotovljen delež njihove rabe 
za gospodarjenje z gozdovi in delež njihove javne rabe. Na 
podlagi te razvrstitve je bil izračunan delež pokrivanja vzdrže- 
valnih stroškov, ki v posamezni občini odpade na lastnike 
gozdov (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi 
49. člena zakona o gozdovih) in delež, ki odpade na proračun 
Republike Slovenije. Razpon deleža, ki ga za vzdrževanje 
gozdnih cest občini prispeva proračun Republike Slovenije, je 
od 20,00% do 48,67%. Deleži po posameznih občinah so 
prikazani v prilogi št. 2. 
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Priloga 1: Dolžina gozdnih cest po občinah 

Zap. 
št. 

Občina ZG 
(km) 

DG 
(km) 

GPD 
(km) 

Skupaj 
(km) 

1 AJDOVŠČINA 39.46 109.6 149.06 

2 BELTINCI 2.54 5.51 8.05 

3 BLED 61.59 173.88 4.81 240.28 

4 BOHINJ 71.91 176.07 4.18 252.16 

5 BOROVNICA 29.01 29.01 

6 BOVEC 1 61.68 62.68 

7 BRDA 6.7 6.7 

8 BREZOVICA 45.2 1.57 46.77 

9 BREŽICE 49.25 19.48 2.2 70.93 

10 CANKOVA-TIŠINA 13.19 0.36 13.55 

11 CELJE 6.4 6.4 

12 CERKLJE 25.1 25.1 

13 CERKNICA 193.09 21.16 23.3 237.55 

14 CERKNO 53.2 53.2 

15 ČRENŠOVCI 6.79 18.13 24.92 

16 ČRNA NA KOROŠKEM 150.6 33.6 111.1 295.3 

17 ČRNOMELJ 44.06 61.99 0.55 106.6 

18 DIVAČA 57.25 6.5 63.75 

19 DOBREPOUE 61.95 31.71 0.23 93.89 

20 DOBROVA HORJUL 20.78 20.78 

21 DOMŽALE 25.33 25.33 

22 DRAVOGRAD 229.2 37.9 267.1 

23 DUPLEK 3.4 3.4 

24 GORENJA VAS 
•POLJANE 

77.6 0.8 10.01 88.5 

25 GORNJA RADGONA 28.98 23.83 3.05 55.86 

26 GORNJI GRAD 102.9 46.9 7.3 157.1 

27 GORNJI PETROVCI 19.4 0.4 19.8 

28 GROSUPLJE 66.49 5.62 2.75 74.86 

29 HODOŠ-ŠALOVCI 32.78 0.76 1.46 35 

30 HRASTNIK 11.58 7.4 18.98 

31 HRPEUE KOZINA 54.1 54.1 

32 IDRIJA 188.8 175.8 25 389.6 

33 IG 48.9 24.64 0.79 74.33 
34 ILIRSKA BISTRICA 172.72 186.4 21.5 380.62 

35 IVANČNA GORICA' 61.07 4.5 65.57 

36 JESENICE 69.39 13.55 82.94 

37 KAMNIK 142.55 32.89 175.44 

38 KANAL 42.9 36 14.3 93.2 

39 KIDRIČEVO 1.5 1.5 

40 KOBARID 25.2 16.5 8.5 50.2 

41 KOBILJE 0.38 7.65 8.03 

42 KOČEVJE 75.17 666.81 19.61 761.62 

43 KOMEN 3.1 17.4 20.5 

44 KOPER 23.1 44.9 68 

45 KOZINA 8 8 

46 KOZJE 12.1 38.7 3.1 53.9 

47 KRANJ 60.4 60.4 

48 KRANJSKA GORA 116.02 2.01 118.03 

Zap. 
št. 

Obćina ZG 
(km) 

DG 
(km) 

GPD 
(km) 

Skupaj 
(km) 

49 KRŠKO 60.86 4.8 38 103.66 
50 KUNGOTA 12.3 3 15.3 
51 KUZMA 5.94 3.59 1.3 10.83 

52 LAŠKO 45.2 34.2 79.4 

53 LENART 7.5 0.5 8 

54 LENDAVA 2.23 33.46 35.69 

55 LITIJA 55.41 66.12 10.7 132.23 

56 LJUBLJANA 14.59 14.59 

57 LJUBNO OB SAVINJI 154.9 20.9 175.8 

58 LJUTOMER 19.15 0.44 0.15 19.74 

59 LOGATEC 170.31 35.36 205.67 

60 LOŠKA DOLINA 155.1 99.4 10.6 265.1 

61 LOŠKI POTOK 63.59 63.59 127.18 

62 LUČE 188.1 49.7 18.4 256.2 

63 LUKOVICA 18.41 18.41 

64 MAJŠPERK 16.2 27.8 2.4 46.4 

65 MARIBOR 60.9 29.9 4 94.8 

66 MEDVODE 3.75 3.75 

67 MENGEŠ 6.59 0.4 6.99 

68 METLIKA 2.28 3 5.28 

69 MEŽICA 37.4 7.8 11.2 56.4 

70 MIREN-KOSTANJEVICA 7.8 7.8 

71 MISLINJA 187 68.6 255.6 

72 MORAVČE 3.83 3.83 

73 MORAVSKE TOPLICE 12.12 7.6 19.72 

74 MOZIRJE 92.7 8.1 0.1 100.9 

75 MURSKA SOBOTA 4.55 4.55 

76 MUTA 83.1 83.1 

77 NAKLO 17.4 17.4 

78 NAZARJE 46.5 30.7 0.6 77.8 

79 NOVA GORICA 27.55 125 4.8 157.35 

80 NOVO MESTO 66.48 247.64 314.12 

81 ORMOŽ 8.5 4.6 13.1 

82 OSILNICA 0.75 11.97 12.72 

83 PIVKA 111.1 89.3 20.2 220.6 

84 PODČETRTEK 14.6 20.1 34.7 

85 POSTOJNA 106.9 132.4 25.9 265.2 

86 PREDDVOR 67.9 40.3 3.1 111.3 

87 PTUJ 2 2 

88 PUCONCI 22.54 3.32 25.86 

89 RAČE 14 5.3 19.3 

90 RADEČE 15.4 4.8 17.4 37.6 

91 RADENCI 7.93 0.84 0.34 9.11 

92 RADLJE 153.2 6.5 40.9 200.6 

93 RADOVUICA 114.74 1.06 8.84 116.64 

94 RAVNE 
NA KOROŠKEM 

210.5 0 44 254.5 

95 RIBNICA 180.36 19.75 200.11 

96 RIBNICA-PODVELKA 264.6 21.6 129.3 415.5 

97 ROGAŠEVCI 2.29 2.16 4.45 
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Zap. 
št. 

Občina ZG 
(km) 

DG 
(km) 

GPD 
(km) 

Skupaj 
(km) 

98 ROGAŠKA SLATINA 10.1 6.8 4.1 21 

99 ROGATEC 24 26.1 4.4 54.5 

100 RUŠE 217.4 126 343.4 

101 SEMIČ 18.5 107.2 125.35 

102 SEVNICA 102.4 2.5 3.6 108.5 
103 SEŽANA 15.9 15.7 31.6 
104 SLOVENJ GRADEC 274.2 54 328.2 
105 SLOVENSKA 

BISTRICA 
107.7 62 50.3 220 

106 SLOVENSKE KONJICE 12.7 11 2.3 26 
107 SVETI JURIJ 17.53 1.06 0.81 19.4 
108 ŠENČUR 24 24 
109 ŠENTILJ 5.6 1 2 8.6 
110 ŠENTJERNEJ 20.07 3.1 9.7 32.87 
111 ŠENTJUR PRI CELJU 28.43 29.8 58.23 
112 ŠKOCJAN 4 3.5 7.5 
113 ŠKOFJA LOKA 80.6 1.6 3.7 85.9 
114 ŠKOFLJICA 6.01 7.02 13.03 
115 ŠMARJE PRI JELŠAH 20.4 12.3 6.1 38.8 
116 ŠMARTNO OB PAKI 1.7 1.7 
117 ŠOŠTANJ 61.5 1.4 6.6 69.5 
118 ŠTORE 21.1 0.6 21.7 
119 TOLMIN 102.7 39.8 142.5 
120 TRBOVLJE 12.67 12.67 
121 TREBNJE 45.89 21.73 26.6 94.22 
122 TRNOVSKA VAS 0.5 0.5 
123 TRŽIČ 46.6 90.6 0.5 137.7 
124 TURNIŠČE 2.6 2.6 
125 VELENJE 17.3 0.3 17.6 
126 VELIKE LAŠČE 51.96 22.54 74.5 
127 VIDEM PRI PTUJU 10.8 4.1 5 19.9 
128 VIPAVA 31.14 17 15 63.14 
129 VITANJE 40.2 20.5 9.5 70.2 
130 VODICE 15.5 15.5 
131 VOJNIK 21 4.5 25.5 
132 VRHNIKA 65.77 12.36 78.13 
133 VUZENICA 96.9 10.9 15.4 123.2 
134 ZAGORJE 27.74 27.74 
135 ZAVRČ 2 1 3 
136 ZREČE 47.6 10.3 57.9 
137 ŽALEC 127.4 20.7 148.1 
138 ŽELEZNIKI 99.7 11.6 111.3 
139 ŽIRI 30.95 30.95 

SKUPAJ 7536.4 3924.9 1121 12582.1 

Opombe: 
ZG «= zasebni gozdovi 
DG = državni gozdovi 
GDP — gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije 

Priloga 2: Delež sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest 
v zasebnih gozdovih 

OBČINA Dolžina 
gozdnih 

cest (km) 

Delež 
lastnik 

(%) 

Delež 
proračun 

% 
AJDOVŠČINA 39.46 70.21 29.79 
BELTINCI 2.54 63.19 36.81 
BLED 61.59 65.18 34.82 
BOHINJ 71.91 63.31 36.69 
BOROVNCI 29.01 79.61 20.39 
BOVEC 1 51.81 48.19 
BRDA 6.7 71.53 28.47 
BREZOVICA 45.2 73.97 26.03 
BREŽICE 49.25 51.41 48.59 
CANKOVA-TIŠINA 13.19 69.06 30.94 
CELJE 6.4 51.32 48.68 
CERKLJE 25.1 71.38 28.62 
CERKNICA 193.09 61.03 38.97 
CERKNO 53.2 63.28 36.72 
ČRENŠOVCI 6.79 63.28 36.72 
ČRNA NA KOROŠKEM 150.6 63.12 36.88 
ČRNOMELJ 44.06 77.97 22.03 
DIVAČA 57.25 74.9 25.1 
DOBREPOLJE 61.95 73.76 26.24 
DOBROVA HORJUL 20.78 72.13 27.87 
DOMŽALE 25.33 71.72 28.28 
DRAVOGRAD 229.2 51.35 48.65 
GORENJA VAS-POLJANE 77.6 71.51 28.49 
GORNJI GRAD 102.9 71.45 28.55 
GORNJI PETROVCI 19.4 78.4 21.6 
GROSUPLJE 66.49 71.53 28.47 
HODOŠ-ŠALOVCI 32.78 79.7 20.3 
HRASTNIK 11.58 70.59 29.41 
HRPELJE KOZINA 54.1 80 20 
IDRIJA 188.8 63.33 36.67 
IG 48.9 71.53 28.47 
ILIRSKA BISTRICA 172.72 74.99 25.01 
IVANČNA GORICA 61.07 75.1 24.9 
JESENICE 69.39 68.18 31.82 
KAMNIK 142.55 67.82 32.18 
KANAL 42.9 71.53 28.47 
KOBARID 25.2 70.87 29.13 
KOBILJE 0.38 71.53 28.47 
KOČEVJE 75.17 77.2 22.8 
KOMEN 3.1 71.97 28.03 
KOPER 23.1 80 20 
KOZJE 12.1 61.27 38.73 
KRANJ 60.4 68.18 31.82 
KRANJSKA GORA 116.02 68.19 31.81 
KRŠKO 60.86 58.15 41.85 
KUNGOTA 12.3 51.32 48.68 
KUZMA 5.94 80 20 
LAŠKO 45.1 73.03 26.97 
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OBČINA Dolžina 
gozdnih 

cest (km) 

Delež 
lastnik 

(%) 

Delež 
proračun 

% 
LENART 7.5 71.43 28.57 
LITIJA 55.41 68.69 31.11 
LJUBLJANA 14.59 64.8 35.2 
LJUBO OB SAVINJI 154.9 52.48 47.52 
LJUTOMER 19.15 51.76 48.24 
LOGATEC 170.31 63.39 36.61 
LOŠKA DOLINA 155.1 66.9 33.1 
LUČE 188.1 63.25 36.75 
LUKOVICA 18.41 79.29 20.71 
MAJŠPERK 16.2 53.28 46.72 
MARIBOR 60.9 51.34 48.66 
MEDVODE 3.75 79.02 20.98 
MENGEŠ 6.59 71.53 28.47 
METLIKA 2.28 79.79 20.21 
MEŽICA 37.4 63.17 36.83 
MISLINJA 187 59.65 40.35 
MORAVČE 3.83 79.79 20.21 
MORAVSKE TOPLICE 12.12 52.98 47.02 
MOZIRJE 92.7 71.48 28.52 
MURSKA SOBOTA 4.55 63.23 36.77 
MUTA 83.1 51.32 48.68 
NAKLO 17.4 71.53 28.47 
NAZARJE 46.5 71.68 28.32 
NOVA GORICA 27.55 73.24 26.76 
NOVO MESTO 66.48 69.88 30.12 
ORMOŽ 8.5 71.53 28.47 
OSILNICA 0.75 67.87 32.13 
PIVKA 111.1 73.89 26.11 
PODČETRTEK 14.6 60.7 39.3 
POSTOJNA 106.9 64.85 35.15 
PREDDVOR 67.9 65.55 34.45 
PUCONCI 22.54 74.13 25.87 
RAČE 14 51.32 48.68 
RADEČE 15.4 63.28 36.72 
RADENCI 7.93 62.19 37.81 
RADLJE 153.2 58.98 41.02 
RADOVLJICA 114.74 71.53 28.47 
RAVNE NA KOROŠKEM 210.5 51.37 48.63 
RIBNICA 180.36 77.49 22.51 
RIBNICA-PODVLEKA 264.6 67.21 32.79 
ROGAŠEVCI 2.29 80 20 
ROGAŠKA SLATINA 10.1 63.21 36.79 
ROGATEC 24 71.53 28.47 
RUŠE 217.4 57.97 42.03 
SEMIČ 18.15 74.25 25.75 
SEVNICA 102.4 51.41 48.59 
SEŽANA 15.9 72.9 27.1 
SLOVENJ GRADEC 274.24 55.26 44.74 
SLOVENSKA BISTRICA 107.7 52.2 47.8 
SLOVENSKE KONJICE 12.7 63.22 36.78 

OBČINA Dolžina 
gozdnih 

cest (km) 

Delež 
lastnik 

(%) 

Delež 
proračun 

% 
ŠENČUR 24 71.53 28.47 
ŠENTILJ 5.6 51.32 48.68 
ŠENTJUR PRI CELJU 28.43 67.68 32.32 
ŠKOCJAN 4 59.87 40.13 
ŠKOFJA LOKA 80.6 65.82 34.18 
ŠKOFLJICA 6.01 64.73 35.27 
ŠMARJE PRI JELŠAH 20.4 54.99 45.01 
ŠMARTNO OB PAKI 1.7 51.32 48.68 
ŠOŠTANJ 61.5 60.27 39.73 
ŠTORE 21.1 51.32 48.68 
TOLMIN 102.7 66.11 33.89 
TRBOVLJE 12.67 68.5 31.5 
TREBNJE 45.89 62 38 
TRŽIČ 46.6 63.29 36.71 
TURNIŠČE 2.6 63.28 36.72 
VELENJE 17.3 55.18 44.82 
VELIKE LAŠČE 51.96 63.3 36.7 
VIDEM PRI PTUJU 10.8 57.33 42.67 
VIPAVA 31.14 68.89 31.11 
VITANJE 40.2 71.46 28.54 
VODICE 15.5 72.54 27.46 
VOJNIK 21 62.49 37.51 
VRHNIKA 65.77 79.56 20.44 
VUZENICA 96.9 63.16 36.84 
ZAGORJE 27.74 73.4 26.6 

ZAVRČ 2 63.28 36.72 
ZREČE 47.6 68.74 31.26 

ŽALEC 127.4 68.23 31.77 
ŽELEZNIKI 99.7 71.53 28.47 

ŽIRI 30.95 71.3 28.7 

SKUPAJ 7536 

O kobariški mlekarni in tolminski kmetijski za- 
drugi 

JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, |e 7. 4.1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije zastavil vprašanje: 

Vladi Republike Slovenije postavljam poslansko vprašanje 
v zvezi z velikimi težavami v tolminski kmetijski zadrugi in 
kobariški mlekarni, ki grozijo, da se bo na Tolminskem 
prenehalo z odkupovanjem mleka. To bi pomenilo zlom 
kmetijstva na tem območju, kar pa bi imelo Izredno nega- 
tivne posledice za celotni razvoj Posočja. 
Kot je znano, gre za izgubo pri poslovanju Kraš Planike i* 
Kobarida (to podjetje zaposluje okrog 140 delavcev); da bi 
težave vsaj delno omilila, jih že več let iz dobička svoji'1 

dodatnih dejavnosti poskuša reševati tolminska kmetijska 
zadruga. Toda v zadnjem času je prav zaradi tega tudi sama 
zašla v hude likvidnostne težave. 

Prav tako je znano, da težave izvirajo iz neurejenih lastnin' 
aklh razmerij med Josipom KraSem Iz Zagreba, ki je nepre- 
mičnine zadruge in mlekarne pridobil na podlagi sporne 
pogodbe o prenosu lastništva iz leta 1989 in kmeti, ki b1 

morali biti dejanski lastniki nepremičnin (številnih vaški" 
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mlekarn, zemljišč, kobariške mlekarne Idr.), sa] so večino 
lega premoženja ustvarili sami. Vlado RS sprašujem: 1) Kaj 
je storila, da bi v okviru svojih prltojnostl preprečila, da bi se 
zaustavil odkup mleka posoiklh kmetovalcev. Če slovenska 
država rešuje železarne, Splošno plovbo, Tam, potem si 
zaradi nacionalnih interesov ne sme privoščiti, da bi dopu- 
stila nadaljevanje agonije posoškega kmetijstva. Ce se 
sesuje prireja mleka na Tolminskem, to pomeni začetek 
propada celotnega kmetijstva na tem predelu Slovenije. 
Sledilo bo le še hitrejše propadanje In praznenje podeželja 
in še bolj Intenzivno zaraščanje gorskih kmetijskih površin; 
2). S kakinlmi stališči Je vlada oziroma ustrezno ministrstvo 
nastopalo pri pogajanjih z republiko Hrvaiko, da bi proble- 
matika prenosa lastništva objektov ne onemogočila teko- 
čega poslovanja; oziroma, da bi z meddržavnim lastniškim 
sporazumom (saj je Slovenija nenazadnje lastnik številnih 
objektov na Hrvaškem) omogočila aktivno vlaganje tako 
mlekarne kot Kmetijske zadruge Tolmin v nove programe. 
Ker so težave zelo akutne, predlagam, da o temu vprašanju 
razpravljata tudi Odbor DZ za gospodarstvo In Odbor DZ za 
kmetijstvo. Na podlagi teh razprav pa naj se odloči, ali se 
z rešitvami seznani tudi državni zbor in sprejme rešitve, ki 
bodo jamčile nemoteno prirejo mleka in razvoj kmetijstva na 
Tolminskem. 

Vlada Republike Slovenije mu je dala na vprašanja naslednji 
odgovor: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije se je srečalo s problemi, ki zadevajo poslovanje in 
premoženje podjtij KRAS KOOPERACIJA d.o.o., Tolmin in 
KRAŠ PLANIKA d.o.o. Kobarid že leta 1992 ob izvajanju 
postopkov lastninjenja podjetij po 3. odstavku 57. člena 
Zakona o zadrugah (Ur. I. RS 13/92 in 7/93). Podjetji sta v lasti 
tujega podjetja JOSIP KRAŠ. 

Iz razpoložljive dokumentacije s katero ministrstvo razpolaga, 
to je iz potrdila Temeljnega sodišča v Novi Gorici z dne 21. 6. 
1993., izpisov iz zemljiške knjige, pogodb in listin o ustanovi- 
tvi Kmetijske zadruge Tolmin, je razvidno: 

- da je na Tolminskem do leta 1975 poslovala KMETIJSKA 
ZADRUGA TOLMIN, ki je 24. 9. 1975 prenehala obstajati, ker 
se je pripojila k podjetju JOSIP KRAŠ Zagreb; 
- da sta leta 1979 v okviru podjetja JOSIP KRAS Zagreb začeli 
delovati oz. sta bili ustanovljeni TOK Tolmin n. sub. o. in TOZD 
Planika tovarna mlečnih izdelkov n. sub o. Kobarid, njuno 
konstituiranje pa je bilo vpisano pri Okrožnem sodišču 
v Zagrebu dne 29. 10. 1979 z imenom: 

»JOSIP KRAŠ« industrija čokolade, bombona i keksa n. sub. 
o., Zagreb, Branimirova 29. 
OSNOVNA ORGANIZACIJA KOOPERANTA s n. sub. o. TOL- 
MIN OOUR-a »PLANIKA« tovarna mlečnih izdelkov, Kobarid 
s n. sub. o.; 

- da sta bili v letu 1989 tako TOK Tolmin kot tudi TOZD 
Planika zaradi sprememb v organiziranju izbrisani iz sodnega 
registra zaradi uskladitve z zakonom o podjetjih in sta tako 
postali enoti podjetja JOSIP KRAŠ Zagreb. S samoupravnim 
sporazumom o spremembah v organiziranju DO »Josip 
KRAŠ« Zagreb so se z 31. 12. 1989 vsa sredstva, pravice in 
obveznosti TOZD in TOK, ki so delovale v okviru podjetja 
JOSIP KRAš Zagreb, prenesla na to podjetje v njem pa so 
nadaljevali z delom tudi delavci nekdanjih TOZD in TOK. Ta 
sporazum je bil sklenjen v skladu s takrat veljavno zakono- 
dajo; 

- da je podjetje JOSIP KRAŠ Zagreb s sklepi delavskega 
sveta 24. 10. 1991 januarja meseca leta 1992 ustanovilo 
podjetje KRAŠ KOOPERACIJA, d.o.o., Tolmin z osnovnim 
kapitalom 50.000,00 SIT in podjetje PLANIKA d.o.o., Kobarid 
z ustanovnim kapitalom 334.000,00 SIT, vendar pa na nobeno 
od teh ni preneslo niti ene same nepremičnine, ki so po 
navedenem sporazumu prešle nanj; 

- da sta v zemljiški knjigi na nepremičninah še vedno vpi- 

sana kot imetnika pravice uporabe »JOSIP KRAŠ« - Temel|na 
organizacija kooperantov TOLMIN in »JOSIP KRAŠ« - TOZD 
Planika Kobarid, ki ne obstajata več in katerih premoženje je 
v skladu s sporazumom iz prejšnje alinee prešlo na »JOSIP 
KRAŠ« Zagreb; 

Podjetje JOSIP KRAŠ Zagreb je tako nepremičnine, ki jih je ob 
pripojitvi leta 1975 prineslo v podjetje Kmetijska zadruga 
Tolmin, kljub vsem reorganizacijam in ustanovitvam novih 
podjetij obdržal v svojem premoženju. 

Dne 29. 5. 1992 so kooperanti in delavci podjetja KRAŠ 
KOOPERACIJA, d.o.o., Tolmin izvedli referendum in sprejeli 
sklep o organiziranju kmetijske zadruge, ki zdaj uveljavlja 
vračilo premoženja po zakonu o zadrugah od podjetja JOSIP 
KRAŠ. Na njen predlog je Občina Tolmin dne 19. 5. 1993 
izdala sklep, s katerim je podjetju JOSIP KRAŠ Zagreb 
začasno prepovedala razpolaganje z nepremičninami na 
naslovu Tolmin, Rutarjeva 35 vpisanimi na vi. št. 824, k.o., 
Tolmin, vendar je ta sklep Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno obrav- 
navo in odločitev pristojnemu organu. Sklep je namreč izdal 
organ, ki ni bil pristojen. Predstavniki omenjene zadruge so 
že od vsega začetka opozarjali na neurejene premoženjske 
razmere podjetja Josip Kraš na Slovenskem in na slabo poslo- 
vanje obeh podjetij, še posebej podjetja Kraš Planika Kobarid, 
d.o.o., ki ni zmoglo več redno plačevati mleka in je postajalo 
vse večji dolžnik zadruge. 

Ker so se zadeve začele zapletati, se je v razreševanje proble- 
mov vključilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in v ta namen dne 14. 7. 1993 organiziralo razgovor 
s predstavniki podjetja JOSIP KRAŠ in Kmetijske zadruge 
Tolmin, nanj pa je povabilo tudi predstavnike Ministrstva za 
zunanje zadeve, Ljubljana, Ministrstva za ekonomske odnose 
in razvoj, Ministrstva za notranje zadeve in Zadružne zveze 
Slovenije. Predstavnik podjetja JOSIP KRAŠ Zagreb je takrat 
prisotnim povedal, da podjetje ne namerava delati težav pri 
vračanju premoženja, da pa je treba premoženje, ki ga bo 
vrnilo, natančno opredeliti. Izrazil pa je tudi dvom o tem, ali je 
Kmetijska zadruga Tolmin resnično tista, ki je po zakonu 
o zadrugah upravičena zahtevati vrnitev premoženja in pove- 
dal, da bi po njihovem mnenju to lahko zahtevala le Zadružna 
zveza Slovenije. V skladu z ugotovitvami na tem sestanku je 
bilo dogovorjeno, da bo: 

a) Zadružna zveza Slovenije v skladu z Zakonom o zadrugah 
vložila zahtevke za vračilo zadružnega premoženja, s katerim 
razpolagajo podjetja JOSIP KRAŠ Zagreb, KRAŠ KOOPERA- 
CIJA, d.o.o., Tolmin, KRAŠ PLANIKA, d.o.o., Kobarid; 

b) podjetje JOSIP KRAŠ Zagreb do 15.8.1993 dostavilo vsem 
na sestanku prisotnim pisni predlog vračanja premoženja in 
vso dokumentacijo o lastništvu in vlaganju sredstev v nepre- 
mičnine; 

c) podjetje JOSIP KRAŠ Zagreb v 8 dneh dostavilo predlog 
uporabe nepremičnin na Rutarjevi 35 v Tolminu za čas do 
dokončne odločitve o vrnitvi premoženja; 

Po tem sestanku je Zadružna zveza Slovenije res vložila zahte- 
vek za vračilo zadružnega premoženja, podjetje JOSIP KRAŠ 
pa je poslalo predlog rešitve, ki zadeva uporabo nepremičnin 
na Rutarjevi 35 v Tolminu, vendar se KZ Tolmin s tem ni 
strinjala. Zadnja točka dogovora ni bila uresničena saj svo- 
jega predloga vračanja premoženja in dokumentacije o lastni- 
štvu nepremičnin oziroma predloga sporazuma Kraš Zagreb 
vse do danes ni poslal, čeprav je bilo o tem ponovno dogovor- 
jeno na razgovoru dne 18. 12. 1994. 

Razgovor, dne 18.12.1994 je bil organiziran na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po obisku hrvaškega vele- 
poslanika in predsednika upravnega odbora podjetja JOSIP 
KRAŠ, ki sta izrazila željo, da se problem premoženja, ki ga 
ima to podjetje v Sloveniji, reši sporazumno in ob upoštevanju 
njegovih vlaganj v to premoženje. 

Na razgovoru v mesecu decembru so tako predstavniki Kme- 
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tijske zadruge kot tudi Podjetja Josip Kraš izrazili željo, da se 
problem premoženja podjetja Josip Kraš v Republiki Sloveniji 
reši sporazumno. Ponovno je bilo dogovorjeno, da bosta obe 
strani pripravili vsaka svoj predlog sporazumne rešitve v zvezi 
z vračanjem premoženja. Vendar pa je bil tudi ta dogovor 
uresničen le delno in le s strani Zadružne zveze Slovenije. 
Podjetje Josip Kraš pa je šele na urgenco ministrstva po 
svojem odvetniku 4. 4. 1995 poslalo dopis, v njem pa svoja 
stališča do reševanja tako vprašanja svojega prembženja 
v Republiki Sloveniji kot do reševanja vprašanja poslovanja 
družbe Kraš-Planika, d.o.o., Kobarid. Vztraja, da se zadružno 
premoženje vrne po postopku, ki ga predpisuje zakon 
o zadrugah in meni, da vračanje tega premoženja ni povezano 
z reševanjem motenj v poslovanju navedene družbe. Temeljni 
pogoj za sprejetje kakršnihkoli ukrepov sanacije poslovanja 
te družbe predstavlja po njegovem ureditev lastninskih raz- 
merij. 

V januarju letošnjega leta so se na ministrstvu oglasili tudi 
predstavniki samega podjetja Kraš-Planika, d.o.o., Kobarid 
in opozorili na slab položaj, v katerem se je to podjetje znašlo. 
Podjetju grozi stečaj, posledice tega pa ne bi čutilo samo 143 
njegovih delavcev, temveč tudi kmetijstvo na Tolminskem, ki 
vključuje približno 700 kmetov. Sanacija tega podjetja je po 
njihovem možna le z večjimi investicijskimi vlaganji, izvedbo 
prestrukturiranja proizvodnje in pa seveda z razrešitvijo last- 
ninskih odnosov, kar naj bi bil osnovni pogoj. Predstavnike 
ministrstva so seznanili tudi z organizacijo podjetja, pri čemer 
je treba poudariti to, da v upravnem odboru tega podjetja ni 
niti enega samega delavca tega podjetja in da je sedež tega 
pravzaprav v Zagrebu, kar prizadevanja kolektiva, da bi se 
podjetje rešilo iz sedanjega položaja še dodatno ovira, saj je 
v celoti odvisno od odločitev, sprejetih v Zagrebu. 

Dne, 15. 3. 1995, so se predstavniki podjetja Kraš-Planika, 
d.o.o., Kobarid na ministrstvu oglasili skupaj s predstavniki 
Kmetijske zadruge. Ob tej priložnosti je bil sprejet dogovor, 
da tako eni kot drugi pripravijo svoj predlog rešitve tega 
podjetja. Dogovor je bil v celoti uresničen in je bil podlaga za 
razgovor, ki je z namenom, da se zagotovijo pogoji za nadalje- 
vanje sodelovanja med partnerji iz obeh držav in zaradi ugoto- 
vitve potrebe po sprejemu določenih ukrepov ministrstva ozi- 

. roma vlade, potekal dne, 21. 4. 1995, v podjetju Kraš Zagreb 
s predsednikom upravnega odbora te delniške družbe in 
predstavniki ministrstev za kmetijstvo obeh držav. Tega raz- 
govora se je z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano Republike Slovenije udeležil državni sekretar g. Ivan 
Obal. Po daljši razpravi so se oblikovala naslednja izhodišča 
za rešitev problematike: 

- lastninsko vprašanje tega podjetja se bo reševalo v skladu 
z načeli iz ustreznih dogovorov med državama; 

- težaven gospodarski položaj podjetja Kraš-Planika, d.o.o., 
in celotne pr ireje mleka se bo reševal z razdelitvijo dejavnosti 
tega podjetja na: 
a. predelavo mleka in 
b. proizvodnjo konditorskih izdelkov 

- program predelave mleka bo reševala slovenska stran, to 
je KZ Tolmin in mlekarski del sedanjega podjetja, ki zato 
izdelata program sanacije; 

- program izdelave konditorskih izdelkov bo sanirala hrva- 
ška stran, to je Kraš, d.d., Zagreb oziroma v Sloveniji ustanov- 
ljeno podjetje te družbe. 

Dne 24. 4. 1995 so bili z zgoraj navedenimi izhodišči sezna- 
njeni na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
predstavniki KZ Tolmin, podjetja Kraš-Planika, d.o.o. in 
občine Tolmin. 

O aferi »Bezenškova - Končar - Žlajpah« 

MARIJAN POLJŠAK, poslanec SND, je 12. 4. 1995 Ministr- 
stvu za pravosodje zastavil vprašanje; 

V znani že opisani aferi »BEZENŠKOVA-KONČAR-ŽLAJ- 
PAH« se je zgodila dvakratna prodaja nepremičnine. Ga. 
LUŠIN MARIJA, Tržaška 294, Ljubljana je hišo na Bežen- 
škovi 14 prodala najprej družini ŽLAJPAH, in dva meseca 
kasneje še specialcu KONČARJU. ŽLAJPAHOVI so 30. 9. 
1994 na sodišču sprožili tožbo za izpolnitev pogodbe 
o nakupu. Primer je javno znan preko medijev in pomaga 
med ljudmi ustvarjati prepričanje, da pri nas pravice in 
pravne države ni. Ker Ministrstvo za pravosodje skrbi tudi za 
objektivno javno mnenje o pravni državi, bi moralo pospešiti 
pravdni postopek tega primera, namesto tega pa se posto- 
pek še ni začel. 

Ministrstvo za pravosodje sprašujem ali se čuti odgovorno, 
da s pospešitvijo tipičnih primerov sodnih postopkov, ki so 
povezani z javnimi aferami, pozitivno vpliva na javno mne- 
nje glede vprašanje ali je Slovenija pravna država? Ali 
Ministrstvo pospešuje sodno reševanje javnosti znanih 
tipičnih primerov kršitev zakonov? Ali namerava Ministrstvo 
za dvojno prodajo in nasilje v primeru »BEZENŠKOVA-ŽLAJ- 
PAH-KONCAR« pospešiti sodni postopek? 

Ministrstvo za pravosodje mu je pripravilo odgovor: 
V zvezi z vprašanjem poslanca g. Marijana Poljšaka, ki se 
nanaša na primer dvakratne prodaje nepremičnine, vložitev 
tožbe za izpolnitev pogodbe s strani Žlajpahovih in javno 
odmevnostjo primera, ki naj bi ustvarjal prepričanje, da ni pri 
nas pravice in pravne države, odgovarjamo naslednje: 

V konkretnem, zgoraj opisanem primeru so Žlajpahovi vložili 
tožbo za izpolnitev pogodbe o nakupu dne 30. 9. 1994 pri 
ljubljanskem temeljnem sodišču. Ministrstvo za pravosodje se 
je v okvirau svojih pristojnosti, na podlagi člena 72 Zakona 
o sodiščih pozanimalo o ažurnosti reševanja tega primera in 
ugotovilo, da pri reševanju primera ni prišlo do zaostanka, ki 
bi bil plod neažurnega delovanja sodišča, ampak je bil nave- 
deni primer reševan tekoče. Potrebno pa je vedeti, da je 
v času po vložitvi tožbe prišlo do reorganizacije sodstva in 
sodišč in s tem v zvezi obilice dela tehnične narave, tudi 
v zvezi z prerazporeditvijo spisov in zadev med okrožnimi in 
okrajnimi sodišči. Posledica reorganizacije je nekaj daljše 
obravnavanje prav v vseh zadevah sodne pristojnosti in pri- 
mer Žlajpah v tem pogledu ni izjema. Ministrstvo za pravoso- 
dje je še izvedelo, da je glavna obravnava v navedenem 
primeru predvidena za sredino meseca maja 1995. 

V zvezi z pospešitvijo tipičnih primerov sodnih postopkov, 
povezanih z javnimi aferami, pa naslednje. V ustreznih zako- 
nih je točno določeno, katere zadeve morajo sodišča obrav- 
navati prioritetno, to so v kazenskih postopkih npr. priporne 
zadeve, v civilnih motenjske tožbe ipd.. Mediji in z njimi 
povezano javno mnenje ne smejo vplivati na selekcioniranje 
postopkov le zato, da bi s tem pomirili in utišali javno mnenje. 
Ustava Republike Slovenije v 22. členu določa, da je vsako- 
mur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku 
pred sodiščem, v 23. členu pa je določeno, da ima vsakdo 
pravico, da o njegovi zadevi brez nepotrebnega odlašanja 
odloča sodišče. V kolikor bi sodišča upoštevala in se ravnala 
po pritiskih javnega mnenja in medijsko podprte zadeve 
obravnavala pred ostalimi, bi to nedvomno pomenilo kršitve 
zgoraj navedenih ustavnih določil in bi bila tako storjena 
večja škoda pravici in pravni državi kot na način, da se zadeve 
obravnavajo le po prioritetah, kot jih določajo zakoni, dru- 
gače pa po vrstnem redu, kot so bile vložene pri sodišču. 

V zvezi z zadnjim vprašanjem, to je ali namerava Ministrstvo 
za pravosodje v primeru »Bezenškova-Žlajpah-Končar« 
pospešiti sodni postopek, je potrebno pojasniti, da Ministr- 
stvo za pravosodje na podlagi 72. člena Zakona o sodiščih 
lahko le zahteva od predsednika sodišča, da o ugotovitvah 
v zvezi z morebitnim zavlačevanjem postopka, obvesti min'" 
strstvo. To je v konkretnem primeru ministrstvo tudi storilo- 
Ne more pa Ministrstvo za pravosodje samo pospeševati sod- 
nega postopka. 
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O kmetijskih izdelkih 

FRANC POTOČNIK, poslanec SLS, je 31. 3. 1995 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 
Koliko najpomembnejših kmetijskih pridelkov In živilskih 
izdelkov smoVTetu l994 odkupili v SToveni)!, uvozili, Izvozili 
in predelali v drugih državah in kakšni so trendi v letošnjem 
lefiT? 
Spoštovani! Moje vprašanje se nanaša na prehransko 
bilanco v Republiki Sloveniji in v tej zvezi zastavljam Vladi 
naslednja vprašanja. Koliko najpomembnejših kmetijskih 
pridelkov in živilskih izdelkov smo v letu 1994 odkupili 
v Republiki Sloveniji, uvozili, izvozili in predelali v drugih 
državah ter kakšni so trendi v letošnjem letu. 

Ta vprašanja zastavljam Vladi predvsem zaradi trenutnih 
razmer pri govedoreji in prašičereji. Po številnih izjavah 
rejcev in zadrug namreč v zadnjem času nastajajo številni 
problemi, zastoji pri prodaji oziroma odkupu govejih pitan- 
cev in prašičev. Vzrok temu naj bi bil povečan uvoz živali 
oziroma mesa zaradi prenizkih prelevmanov oziroma zaš- 
čite domače pridelave. 

Vemo, da imamo v Sloveniji za dobro polovico nižje pov- 
prečne vzpodbude oziroma subvencije za kmetijstvo kot 
Evropska skupnost na eni strani, na drugi strani pa tudi 
veliko nižjo zaščito pri večini pridelkov, predvsem pa pri 
govejem mesu, kot bi jo sicer po sporazumu Gatt lahko 
imeli. Eno in drugo vodi k nazadovanju slovenskega kmetij- 
stva In še k manjši konkurenčnosti. Država bi to lahko 
z mehanizmi, ki jih ima na voljo, preprečila; z večjim prora- 
čunom za kmetijstvo oziroma subvencijo za kmetijstvo in pa 
z večjo zaščito oziroma višjimi prelevmani. 

Kar se tiče predelave v drugih državah gre predvsem za 
mleko. Ali je na tem področju kontrola države natančna? 
Kontrolira država vsako firmo posebej, koliko mleka izvozi 
in koliko na ta račun uvozi mlečnih izdelkov? Lahko posa- 
mezniki to izkoriščajo? Pri tem, ko uvažajo mlečne izdelke, 
ki naj bi bili izdelani iz slovenske surovine v tujini, ni treba 
plačati uvoznih dajatev oziroma so veliko manjše. Pa naj to 
ponazorim z enim primerom. Primer za topljeni sir, izdelan 
v tovarni Alma v Bregancu v Avstriji. Na ovitku, originalnem 
piše »Ostgreichisches Erzeugnis« - avstrijski izdelek. Na 
nalepki uvoznika pa piše, da je proizveden, ta sir namreč, iz 
slovenske surovine. Je to res? Koliko naj bi bilo sloven- 
skega mleka predelanega v tej tovarni v Avstriji in koliko 
mlečnih izdelkov je bilo iz te tovarne uvoženih z napisom: 
izdelano iz slovenske surovine? Tu gre po eni strani za to, 
da so pač, kot sem že rekel, dajatve manjše, po drugi pa 
lahko gre tudi za zavajanje kupca, če to ni res. 

Naj kot zanimivost povem še to, da je eden od lastnikov te 
firme, ki to uvaža, bivši glavni računovodja, drugi lastnik pa 
bivši direktor mlekarne Arja vas, gospod Culk, ki sta spra- 
vila pred leti to mlekarno skoraj na kant preko svojih by- 
pass firm. 

Potem pa sta se ta dva prijavila kot rešitelja te mlekarne, za 
katero so morali zadružniki, da so pokrili to izgubo, Koržeto- 
vemu skladu plačati 3,8 milijona mark. 

Dodatno vprašanje 

Za odgovor se ministru lepo zahvaljujem. V zvezi z letoš- 
njimi trendi pa tole: 

Problematika je pereča, zato prosim ministrstvo, da to pro- 
uči, da se pozanima pri Zadružni zvezi, pri zadrugah, kako je 
z odkupom. Prosil bi tudi, da mi v nekem doglednem času 
pisno odgovori. Prav tako bi prosil, da bi o konkretnem 
primeru Alma Bregenz, od ministrstva oziroma od Vlade, 
dobil pisni odgovor. Hvala. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je pri- 
pravilo odgovor: 

I. CELOTEN ODKUP V SLOVENIJI V LETU 1994 

Celoten vrednostni odkup v Sloveniji za vse skupine in vrste 
proizvodov kot jih evidentira državni zavod za statistiko, je 
v obdobju januar-december 1994 znašal 56.267.559.890,- 
SIT, v letu 1993 45.602.887.405,- SIT, v letu 1992 pa 
42.303.664.407,- SIT. Pregled fizičnega odkupa pomembnej- 
ših kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov po istem viru 
podatkov je sledeč: 

1. ODKUP GOVEJE ŽIVINE 

v letu 1994 je bilo odkupljeno 68673 (št. živali) klavnih govedi, 
kar je za 2,7% manj kot v letu 1993 oz. za 14,7% manj kot v letu 
1992. Odkup mladega pitanega goveda za zakol se je v letu 
1994 še naprej zmanjševal, medtem ko se je odkup pitanih 
telet za zakol v letu 1994 močno povečal (za 128,8%). Ravno 
tako je bilo v letu 1994 odkupljeno za polovico manj kot v letu 
1993 mladih govedi za pitanje (leta 1994 - 2955 živali, leta 
1993 pa 6089) ter za 38,7% telet za pitanje (v letu 1994 - 12419 
telet, v letu 1993 pa 20261 telet). 

2. ODKUP PRAŠIČEV 

V letu 1994 je bilo odkupljenih skupaj 375958 klavnih prašičev 
(391341), od tega 359503 mesnatih (366731) ter 16455 mastnih 
prašičev (2461 t), kar je po številu glav za 2% več kot leto 
poprej, glede na težo zaklanih živali (v t) pa 2% manj kot leta 
1993. Odkup pujskov za zakol se je v letu 1994 glede na 1993 
zmanjšal za 7,5%. 
3. ODKUP PERUTNINE IN JAJC 
V letu 1994 se je glede na leto 1993 zmanjšal odkup piščancev 
- brojlerjev, drugih kokoši in jajc, izrazito pa se je povečal 
odkup puranov (kar za 173%). 

4. ODKUP MLEKA 

Po podatkih Poslovnega združenja za prehrano je bilo v letu 
1994 odkupljeno 373.868.600 litrov mleka, kar je 8,0% več kot 
leta 1993. 
5. ODKUP POMEMBNEJŠIH POLJŠČIN IN VRTNIN 

Po podatkih državnega zavoda za statistiko se je v letu 1994 
glede na leto 1993 odkupilo za 15,0% več pšenice (927851), za 
33,7% več rži (1206 t), ječmena se je odkupilo le 293 t, v letu 
1993 pa 36571, za 39,5% več ovsa (7631), za 36,7% več koruze 
v zrnju (39077 t), za 5,7% oljne ogrščice (4165 t), za 68,5% 
sladkorne pese (166245 t), za 84,8% krompirja (18299 t), za 
4,4% paradižnika (547 t),,za 21,6% več čebule (157 t), itd. 

6. ODKUP SADJA, VINA IN HMELJA 

Po virih državnega zavoda za statistiko je bilo v letu 1994 
v primerjavi z letom 1993 odkupljeno za 3,6% več namiznih 
jabolk (227241), za 23,0% manj jabolk za predelavo (91021), za 
67,4% več hrušk (4889 t), za 128,8% več breskev (1446 t), 
odkupljenega je bilo 29847 t grozdja za predelavo, 13823000 
litrov vina ter 2772 t hmelja (1,5% več kot leto poprej). 

II. UVOZ IN IZVOZ KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV 
V LETU 1994 

Celoten slovenski izvoz kmetijskih in živilskih proizvodov 
v letu 1994 znaša 337.150.000 USD (kar je -13,3% več kot 
v predhodnem letu), uvoza 672.024.000 USD (15,0% več kot 
leta 1993). V letu 1994 se je zlasti zmanjšal izvoz živine, mesa, 
rib, medtem ko se je uvoz le-tega povečal, povečal pa se je 
izvoz mleka, vrtnin (zlasti krompirja), sadja, proizvodov mlin- 
ske industrije, izdelkov iz mesa, sladkornih proizvodov, raznih 
drugih živil, itd. Po drugi strani pa se je prav tako povečal 
uvoz cvetja, vrtnin, sadja, začimb, sladkornih proizvodov, 
izdelkov iz žit, moke, mleka, vrtnin in sadja, itd. 

1. GOVEJA ŽIVINA IN MESO 

v letu 1994 smo v primerjavi z letom 1993 uvozili za 44,7% več 
mladega pitanega goveda (764 t), za 216,2% več juncev in 
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junic-drugih (2751 t), za 250,6% več telet (603 t), za 218,5% 
svežega govejega mesa (6106 t) ter za 6,7% zmrznjenega 
govejega mesa (4465 t). 
Izvoza žive goveje živine v letu 1994 ne beležimo. Izvozilo pa 
se je 37631 svežega govejega mesa (17,8% manj kot leta 1993) 
ter 79 t zmrznjenega govejega mesa (29,5% manj kot leto 
poprej). 

2. PRAŠIČI IN SVINJSKO MESO 

Po uradnih statističnih podatkih je bilo v letu 1994 uvoženih 
1835 ton mesnatih klavnih prašičev, kar je za 75,1% več kot 
leta 1993. 
Uvoz svežega svinjskega mesa se je v letu 1994 v primerjavi 
z letom 1993 zmanjšal za 2,7% (15537 t), uvoz zmrznjenega 
svinjskega mesa pa se je povečal za 1,2% (8531 t). 
Medtem ko se živih prašičev ni izvažalo, je znašal lanskoletni 
izvoz svežega svinjskega mesa 13 t (leta 1993 — 33 t), izvoz 
zmrznjenega mesa pa 185 t (leta 1993 le 91 t). 

3. MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

Uvoz mleka in mlečnih izdelkov se je po uvedbi posebnih 
dajatev močno zmanjšal. Tako se je v letu 1994 uvozilo 1751 
t mleka in mlečnih izdelkov, kar je 53,6% manj kot leta 1993. 
Povečal pa se je izvoz in je znašal 74698 t (leta 1993 - 57284 
t) vendar le na račun izvoza svežega mleka in sirov (izvoz 
svežega mleka se je v letu 1994 glede na 1993 povečal za 
38,8%, ivzoz sirov pa za 23,7%). 

4. POLJŠČINE IN VRTNINE 

V letu 1994 je bilo uvoženo 114848 t pšenice (leta 1993 
- 1419801), 204601 rži (Ieta1993- 10531 t), 1160681 ječmena 
za krmo (leta 1993 - 102030 t), 201931 t koruze za zrnje (leta 
1993 - 202541 t), 1796 t krompirja (leta 1993 - 8473 t), 9904 
t paradižnika (leta 1993 - 9459 t), 6076 t paprik (leta 1993 
- 5755 t). 

V letu 1994 se je tudi zaradi uvedbe izvoznih stimulacij precej 
povečal izvoz krompirja (12707 t, leta 1993 le 935 t). 

5. SADJE 

V letu 1994 se je uvozilo 4547 t jabolk (17,2% manj kot leta 
1993), 14661 hrušk (70,0% več kot leta 1993) ter 55791 breskev 
(91,7% več kot leta 1993). 
Prav tako se je močno povečal izvoz tako jabolk (skupaj 15774 
t) kot hrušk (3403 t), medtem ko je bil izvoz breskev precej 
manjši (le 28 t). 

6. PIVO IN VINO 

Po podatkih državnega zavoda za statistiko se je v letu 1994 
uvozilo 5707 t piva (2,3% več kot leto poprej), izvozilo pa 
30449 t piva, kar je 25,3% več kot leta 1993. 

Za vino so statistični podatki naslednji: 
Skupaj je bilo v letu 1994 uvoženo 141411 vina, od tega 11558 
t namiznega, nevstekleničenega vina (za primerjavo: v letu 
1993 je bilo uvoženo skupaj 27776 t vina, od tega 22411 
t namiznega). Izvoz vina se je v letu 1994 zmanjšal za 9,6%. 
Skupaj se je v letu 1994 izvozilo 13584 t vina, od tega večino 
kakovostnega. 

III. PREDELAVA V DRUGIH DRŽAVAH V LETU 1994 

Po uradnih statističnih podatkih se je v letu 1994 izvozilo na 
oplemenitenje v druge države 2498 ton oz. v vrednosti 
2.813.000,- USD kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov, po 
izvršenem oplemenitenju pa se je uvozilo v Slovenijo 1937 ton 
oz. vrednostno za 4.062.000 USD predelanih kmetijskih pridel- 
kov oz. živil, kar je 0,6% delež v celotnem lanskem sloven- 
skem uvozu kmetijskih pridelkov in živil. Iz predelave oz. 
oplemenitenja v drugih državah se je v letu 1994 med drugim 
uvozilo predvsem 3701 predelanega mesa, 340 t predelanega 
mleka, mlečnih izdelkov in jajc. 522 t oplemenitenih semen- 

skih žit, 3341 pijač, alkohola, 189 ton tobaka, itd. Podrobnejši 
pregled izvoza mleka in uvoza mlečnih proizvodov (t. i. 
pasivno oplemenitenje) v letu 1994, kot nam ga je posredoval 
državni zavod za statistiko, je razviden iz priložene tabele: 
Izvoz in uvoz mleka in mlečnih izdelkov v letih 1993, 1994,... 

Za pojasnitev problematike predelave slovenskega mleka 
v Avstriji in kako je s kontrolo države na tem področju, 
oziroma za proučitev konkretnega primera tovarne »Alma 
Bregenz«, smo celotno zadevo predali Ministrstvu za finance 
oz. Republiški carinski upravi pri MF, ki bo navedena dejstva 
proučila in v doglednem času pripravila pisni odgovor. 

IV. TRENDI V LETOŠNJEM LETU (1995) 

Zaradi zanimanja - glede na razmere, ki so vladale v prvem 
kvartalu letošnjega leta v govedoreji in prašičereji, odgovar- 
jamo predvsem z vidika teh dveh panog. 
V prvih dveh mesecih letošnjega leta se je po uradnih stati- 
stičnih podatkih odkupilo v Sloveniji 9940 klavnih govedi (oz. 
4825 t), od tega 7171 mladega pitanega goveda za zakol (4023 
t). V enakem lanskem obdobju je bil ta odkup za skoraj 18% 
višji (skupaj 11727 glav oz. 5423 t, od tega 7910 mladega 
pitanega goveda oz. 4252 t). 
Odkup prašičev je bil v prvih dveh mesecih letošnjega leta za 
skoraj 2% višji od lanskega. 

Po podatkih Poslovnega združenja za prehrano, ki spremlja 
informacijo o pridobljenem mesu govedi in prašičev v klavni- 
cah, pa so podatki naslednji: 

Mesec GOVEJE MESO PRAŠIČJE MESO 
 indeks (95/94) indeks (95/94) 
januar 95 89,4 100,7 
februar 95 86,2 108,3 
marec 95 76,8 79,9  
V istem obdobju se je v primerjavi z lanskim povečal tudi 
uvoz, zlasti žive goveje živine (v obdobju januar - februar 95 
se je uvozilo 621 t mladega pitanega goveda, lani v enakem 
obdobju 4401) ter svežega govejega mesa (letos 14611, lani le 
2821), medtem ko se je uvoz zmrznjenega govejega mesa celo 
zmanjšal (160 t - I. - II. 95, 774 t - I. - II. 94) 

Tudi pri uvozu prašičev izstopa zlasti uvoz živih prašičev, ki jih 
v glavnem uvažamo iz Nizozemske. V obdobju dveh mesecev 
letošnjega leta se je uvozilo 6356 prašičev (745 t), lani v istem 
obdobju le 1455 (1691). Za informacijo navajamo tudi dejstvo, 
da je bilo v letu 1994 75% žive govedi ter 90% prašičev 
uvoženih po 5. členu CZ, Uredbe o uvozu blaga, namenjenega 
za proizvodnjo za izvoz, po katerem so uvozniki oproščeni 
tako carinskih kot tudi drugih dajatev. V letošnjem letu se ta 
trend nadaljuje. 

Uvoz svežega svinjskega mesa je ostal na približno enaki 
lanski ravni, uvoz zmrznjenega svinjskega mesa pa se je celo 
nekoliko zmanjšal. 

V prvem kvartalu letošnjega leta se je močno povečaja 
ponudba tako goveje živine kot tudi prašičev, medtem ko se je 
odkup skoraj popolnoma zaustavil (kar se da sklepati tudi iz 
navedenih podatkov). Vse to se je odražalo na gibanju odkup- 
nih cen domače goveje živine in prašičev, ki so v začetku 
marca pričele hitreje padati. Zaradi velike ponudbe govedi in 
prašičev in majhnega povpraševanja (zaradi uvoza in zalog) j0 
obstajala bojazen, da bodo odkupne cene še naprej padale. 
Ponovno poslabšanje ekonomskega položaja prireje gove- 
jega in prašičjega mesa bi izničilo prve znake oživljanja te 
proizvodnje, ki so rezultat doslej izvedenih ukrepov. V ta 
namen in v smislu zagotavljanja ter uresničevanja sprejetih 
ciljev Strategije razvoja slovenskega kmetijstva (povečevanje 
staleža živine ter prireje domačega govejega in prašičjega 
mesa) je Vlada Republike Slovenije sprejela: 

- Uredbo o prepovedi klanja telet in mlade govedi (Ur. I. RS. 
št. 20/95) in 
- Uredbo o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živil- 
skih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebno 

poročevalec, št. 20 30 

. 



dajatev (Ur. I. RS, št. 21/95), s katero je ustrezno zvišala višine 
posebnih dajatev pri uvozu goveje živine in mesa ter prašičev 
in svinjskega mesa. 

- Celoten odkup in povprečne odkupne cene govedi v Slove- 
niji (v letih 1992, 1993, 1994 in I. - II. 95), 
- Celoten odkup prašičev v Sloveniji (v letih 1992, 1993,1994 
in I. - II. 95), 
- Celoten odkup in povprečne odkupne cene perutnine in 
jajc v Sloveniji (v letih 1993, 1994 in I. - II. 95), 
- Odkup pomembnejših poljščin in vrtnin v letih 1991 - 1994, 
- Primerjava odkupa sadja, grozdja za predelavo, vina in 
hmelja v letih 1993 in 1994, 
- Celotna blagovna menjava kmetijskih in živilskih proizvo- 
dov v letih 1993, 1994 ter v prvih dveh mesecih leta 1995 (po 
poglavjih carinske tarife), 
- Izvoz in uvoz govedi in govejega mesa po posameznih 
tarifnih postavkah, 
- Izvoz in uvoz prašičev in svinjskega mesa po posameznih 
tarifnih postavkah, 
- Izvoz in uvoz mleka in mlečnih izdelkov v letih 1993,1994 in 
v obdobju jan. - febr. 1995, 
- Pregled uvoza in izvoza pomembnejših poljščin in vrtnin 
v letih 1992 - 1994, 
- Pregled uvoza in izvoza jabolk, hrušk in breskev v letih 1992 
- 1994, 
- Pregled uvoza in izvoza piva in vina v letih 1993 in 1994. 
OPOMBA: Priloge so na voljo v glavni pisarni Državnega 
zbora 

Odgovor na dodatno vprašanje (o konkretnem primeru »Alma 
Bregenz«) bo pripravilo Ministrstvo za finance, oziroma Repu- 
bliška carinska uprava pri MF. 

O morskem ribištvu 

ŽARKO PREGELJ, poslanec SLS, je 29. 3. 1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije postavil vprašanje: 

»Katere operativne ukrepe za zaščito in ohranitev sloven- 
skega morskega ribištva je Vlada sprejela v zadnjem letu 
dni?« 

Zahtevam natančen seznam ukrepov z opisom njihovih 
učinkov na reševanje problemov, s katerimi se srečuje slo- 
vensko morsko ribištvo, hkrati pa prosim za krajši pogled 
Vlade na perspektivo te tako prizadete in zapostavljene 
prehrambene panoge! 

Obrazložitev 

Opažam, da se stanje v slovenskem morskem ribištvu po 
znanem protestu ribičev na Črnem kalu ni kaj prida spreme- 
nilo, v marsičem je celo še slabše kot prej. 

Tako na primer naša država še vedno dovoljuje praktično 
prost uvoz podcenjenih svežih in konzerviranih rib in drugih 
morskih živil iz sosednje Hrvaške, tako da je že resno 
ogrožen obstoj slovenskega ribištva in ribje predelovalne 
industrije. 

Obveščen sem, da se je v zadnjem času izredno povečala 
nelegalna prodaja rib na terenu po vaseh oziroma nepo- 
sredno po gostilnah in restavracijah s strani tujih, predvsem 
hrvaških državljanov in se s tem skoraj onemogočila pro- 
daja rib slovenskih ribičevi 

V kolikor je podatek resničen, je potrebno preveriti aktivnost 
in uspešnost inšpekcijskih služb in nemudoma sprejeti 
ustrezne ukrepe. 

Še posebej pa me je presenetila informacija, da je naše 
podjetje Delamaris zaradi neustrezne tehnologije lova z leb- 
dečo mrežo, ki baje ribe preveč zmečka, prisiljeno uvažati 

kvalitetne, klasično ulovljene ribe - sardele za konzervira- 
nje iz Italije in to po sorazmerno neugodni ceni. 
Nedvomno gre za vrsto zapletenih problemov, ki so očitno 
plod nerešenih sporov v zvezi z nasledstvom morskih dobrin 
in razmejitvijo na morju s sosednjo Hrvaško, hkrati pa se 
pojavljata tako pravna kakor tudi strokovna praznina, kot 
posledici neorganiziranosti tako ribiške stroke in upravno 
inšpekcijskega nadzora kakor odsotnosti že celo večnost 
pripravljajočega se nujno potrebnega zakona, ki edini lahko 
celovito uredi problematiko morskega ribištva. 

Ne glede na pravkar navedeno pa menim, da Vlada mora 
oblikovati smel odnos do ribiške problematike in v okviru 
pristojnosti nemudoma ukrepati predvsem na področju reši- 
tev, ki jih lahko ponudijo odgovori na vprašanja, kot so: 

- ali je Vlada sposobna v zelo kratkem času sprejeti strožjo 
carinsko politiko pri uvozu morskih živil z oblikovanjem 
zaščitnih carin In ocenjevanjem uvoznih kontingentov?; 

- ali je Vlada pripravljena pomagati pri preživetju doma- 
čega ribištva vsaj z regresiranjem pogonskega goriva in 
prispevkov za ribiče, če že ne s posebnimi izvoznimi stimu- 
lacijami?; 

- ali je Vlada sposobna vsaj omejiti, če že ne izkoreniniti 
nelegalne, tržno in sanitarno nenadzorovane prodaje rib 
neposredno na terenu in gostinskih lokalih?; 

- ali Vlada res želi pripraviti zakon o morskem ribištvu, ki bi 
končno določil pravno in strokovno ogrodje za reševanje 
nakopičenih težav in kdaj ga misli predložiti državnemu 
zboru v obravnavo?; 

- ali Vlada namerava vključiti tudi morsko ribištvo v resolu- 
cijo o kmetijstvu ali pa vsaj pripraviti poseben načrt za 
ohranitev in razvoj slovenskega morskega ribištva?; 
- ali se Vlada zaveda, da bo potrebno končno določiti 
obseg in način ribolova kakor tudi količino ulova, ki ga 
omejenost našega morja brez večje škode za ekosistem še 
prenese? Kateri strokovni instituciji bo zaupala pripravo 
takega elaborata?; 

- ali Vlada še ni spoznala, da je nujno potrebno oblikovati 
poseben oddelek za morsko ribištvo v okviru ministrstva za 
kmetijstvo in mu tako priznati vlogo posebne prehrambene 
panoge, kar brez dvoma je? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Na vprašanja Žarka Preglja, poslanca Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije, o problematiki slovenskega morskega ribištva 
in ukrepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela v zad- 
njem letu dni za njegovo zaščito, odgovarjamo naslednje: 

V letu 1994 so se nadaljevali ukrepi, ki jih je Vlada Republike 
Slovenije sprejela že v letu 1992 ob obravnavi problematike 
morskega ribištva po osamosvojitvi Republike Slovenije. 

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v letu 
1992 in v letu 1993 tako Delamarisu kot zasebnim ribičem 
refundiralo plačilo vseh prispevkov za socialno varnost. 
Zasebni ribiči so bili deležni refundacije tudi v prvem polletju 
1994. leta. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
v zadnjem poročilu z dne 20. 3. 1995 ugotavlja, da ni več 
nobene zakonske in druge podlage, na osnovi katere bi mini- 
strstvo lahko še naprej dodeljevalo sredstva za pokrivanje 
prispevkov za socialno varnost zasebnih ribičev. 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v letu 
1995 nadaljuje z dvema ukrepoma v obliki subvencije za delež 
plave ribe, ki se predela v ribje konzerve, in s sofinanciranjem 
programov prestrukturiranja presežka zasebnih ribičev. Ti 
navedeni ukrepi so prispevali k delni razrešitvi problematike 
presežka ribičev, ki jim slovensko morje ne daje več tolikš- 
nega ulova in zaslužka, kot so ga bili navajeni v preteklosti. 
Število zasebnih ribičev se je zmanjšalo s prvotnih 119 na 75. 
Najbolj se je zmanjšal obseg ulova in proizvodnje v podjetju 
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Delamaris, in sicer s 5000 ton letnega ulova na 2000 ton, 
število zaposlenih pa je zmanjšano s 750 na 445 delavcev. 

3. Vladna delegacija Republike Slovenije se pogaja z Repu- 
bliko Hrvaško, da bi v letu 1995 podpisali novo pogodbo 
o morskem ribištvu, ki bo imela trajnejšo naravo in po kateri 
se bo slovenskim ribičem omogočil za primerno odškodnino 
ribolov plave ribe tudi v hrvaškem teritorialnem morju. 

Nezadovoljstvo nad razreševanjem problematike morskega 
ribištva izhaja predvsem iz dela zasebnih ribičev z večjimi 
ribolovnimi sredstvi in s tehnologijo ulova globinske povlečne 
mreže za ulov belih vrst rib, ki so komercialno zanimivejše in 
so jih slovenski ribiči v preteklosti pretežno lovili v hrvaškem 
morju. Ker tudi v Sloveniji zaradi ogroženosti teh ribolovnih 
fondov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
predpisuje restriktivni režim ribolova, po katerem je od 15. 
februarja do 15. novembra prepovedana uporaba teh vrst 
mrež, so ti ribiči zlasti v teh mesecih omejeni pri svoji dejav- 
nosti. 

Glede na razpoložljivi ribolovni fond male plave ribe, ki jo je 
edino mogoče v večji meri eksploatirati tudi v slovenskem 
morju, se pričakuje, da se bo še nekaj ribičev iz dosedanje 
tehnologije kočarjenja preusmerilo na tehnologijo ulova 
plave ribe. V zvezi s tem se v okviru združenja ribičev priprav- 
lja program preusmeritve. 

Glede na konkretna vprašanja pa je odgovor naslednji: 

- Vlada pripravlja zakon o carinski tarifi, s katero se bodo 
z Evropo uskladile ravni carinske zaščite za tiste tarifne 
postavke, ki jih je smiselno ščititi pred tujo konkurenco. 
V našem primeru je to predvsem sardela in konzerve na njeni 
osnovi. Pri preostalih vrstah rib je stanje namreč takšno, da 
domači ulov, oziroma prodaja svežih rib in ribjih izdelkov 
predstavlja v skupni potrošnji le dobrih 10%. 90% vsega 
oziroma 7.205 ton vseh vrst rib pa je bilo npr. v letu 1994 
uvoženih. Uvozna zaščita bi zato imela za posledico zgolj dvig 
cen in slabšo ponudbo na slovenskem trgu. 

- Glede regresiranja pogonskega goriva za ribiške ladje so le- 
te po obstoječem Zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, 
št. 4/92) in Uredbi o spremembi stopenj davka od prometa 
določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 47/94) obravna- 
vane v tarifni številki 5 tč. 2, in deležne 50% zmanjšane 
stopnje prometnega davka na enak način, kot to velja za 
vozila v železniškem prometu in druga plovila v pomorskem, 
rečnem in jezerskem prometu. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 
1993 še zagotavljalo sredstva za izvozne spodbude za izvoz 
ribjih konzerv na osnovi sardele, v letu 1994 pa je ukrep 
spremenjen in se subvencionira ulov oziroma odkup plave 
ribe za potrebe konzervne industrije. Te spodbude so lahko 
deležni tako Delamaris kot zasebni ribiči. 

- Pri nelegalni, tržno in sanitarno nenadzorovani prodaji rib 
gre verjetno za množico manjših ribičev, ki poleg ulova tudi 
tržijo z ribo neposredno na trgu in gostinskih lokalih. Vlada 
bo v zvezi s to problematiko posebej pozvala pristojna mini- 
strstva, da preko svojih inšpekcij preverijo dejansko stanje in 
po potrebi zaostrijo nadzor nad nenadzorovano prodajo rib. 

Novi zakon o morskem ribištvu je v pripravi in ga bo vlada 
predvidoma predložila v obravnavo Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije v letošnjem drugem polletju. 

V Strategiji razvoja slovenskega kmetijstva, ki jo je Državni 
zbor Republike Slovenije obravnaval in sprejel v letu 1993, je 
vključeno tudi morsko ribištvo kot pomembna gospodarska 
panoga tako z vidika oskrbe domačega trga s svežo ribo kot 
z vidika turizma. V skladu s prostorskimi možnostmi se bo 
torej tudi v prihodnje pospeševal tak obseg ribolova in mari- 
kulture, kot ga bodo dopuščale ribolovne in ekološke možno- 
sti slovenskega morja. Z uveljavitvijo zakona o varstvu okolja 
in urejanju prostora, po katerem je država podržavila vse 
naravne dobrine, vključno z morjem in morskim življem, je 

Republika Slovenija s tem prevzela še posebno skrb za izko- 
riščanje in ohranjanje te naravne dobrine. V zvezi s tem so 
v pripravi nekatere študije, ki bodo strokovna podlaga za 
bodoče podeljevanje koncesij in celovito ureditev izrabe 
morja in pripadajoče obale z vidika vseh interesov. Na tej 
osnovi bo pripravljen tudi celovit program izrabe morja in 
obale. 

V letu 1988 je bila v Republiki Sloveniji v okviru Inštituta za 
biologijo Univerze v Ljubljani opravljena prva večja razisko- 
valna naloga o pridnenih vrstah rib in drugih morskih organiz- 
mih v Tržaškem zalivu. Na tej osnovi so bile opravljene neka- 
tere spremembe in dopolnitve podzakonskih predpisov 
o morskem ribištvu, Inštitut za biologijo pa na tej osnovi izvaja 
dolgoročni program monitoringa ribolovnih fondov, ki je pod- 
laga za vsakoletno predpisovanje ribolovnega režima v slo- 
venskem morju. Z izjemnimi ribolovnimi dovoljenji se vsako 
leto za globinske povlečne in lebdeče mreže (koče) in za 
rampone predpišejo dovoljeni čas ribolova, območje dovolje- 
nega lova in dovoljene tehnologije. Zapora ribolova za pri- 
dnene vrste rib velja od 15. februarja do 15. novembra. Druge 
vrste ribolova in zlasti ribolov plave ribe so dovoljeni skozi vse 
leto. Hkrati je med zaporo ribolova s posebnim dovoljenjem 
dovoljen tako imenovani testni ribolov z eno globinsko 
povlečno mrežo v raziskovalne namene in v primeru, da se 
pojavi večja količina migratornih vrst doraslih rib ali drugih 
organizmov, ki jih je smotrno izloviti, se ribolov ponovno 
odpre. S takšnim fleksibilnim uravnavanjem ribolovi se ure- 
jata zaščita in hkrati optimalno gospodarsko izkoriščanje 
morja. 

Bolj kot sam ribolov je z naravovarstvenega vidika problema- 
tično širjenje marikulture v slovenskem morju, in to še zlasti 
rib. Na pobudo Ministrstva za okolje in prostor je do nadalj- 
njega ustavljeno podeljevanje novih morskih parcel za širje- 
nje te dejavnosti. Ocena o ekološki ranljivosti okolja, ki je 
v pripravi, pa bo dala odgovor na to, koliko je še mogoče širiti 
to dejavnost. 

Z novim predlogom organiziranosti Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je morsko in sladkovodno ribištvo 
vključeno kot samostojni referat v sektorju kmetijstva. 

O trgovini v vojašnici 

CIRIL PUCKO, poslanec SKD, je Vlado RS vprašal: 

»V eni izmed vojašnic obstaja prodajalna pijač, trgovina kjer 
posluje privatno podjetje in cene pijač so naslednje: pla- 
stenka 1,5 litrske Cocte, Juplja ali kaj podobnega - 360 
tolarjev; 2-litrska plastenka - 480 tolarjev; kava expres 
s smetano - 90 tolarjev. Za primerjavo, cene teh artiklov 
v normalnih trgovinah, ne za mlade slovenske vojake so 
približno naslednje: plastenke pijač od 140 do 200 tolarjev 
v Ljubljani, kava s smetano na avtocesti Hoče—Arja vas 
v Tepanjah - 80 tolarjev. Zaradi tega dejstva me zanima 
naslednje in hočem pisni odgovor skupaj s prilogami. Kdaj 
je bil objavljen razpis In kje, sestavo razpisne komisije, 
število prijavljenih na razpis in seveda, odločitev razpisne 
komisije, da se omenjeno poslovanje znotraj vojašnice 
proda podjetju »Mačeplast Vrhnika«? 

Ministrstvo za obrambo mu je odgovorilo: 

Poslanec Ciril Pucko je na 30. seji Državnega zbora postavil 
poslansko vprašanje, v katerem navaja, da v eni izmed vojaš- 
nic obstaja prodajalna pijač ter trgovina v lasti privatnega 
podjetja, v kateri so cene bistveno višje kot v običajnih trgovi- 
nah. Zato sprašuje in zahteva pisni odgovor, kdaj je bil objav- 
ljen razpis in kje, kakšna je bila sestava razpisne komisije, 
koliko je bilo prijavljenih na razpis in na podlagi česa je bija 

sprejeta odločitev, da se omenjeno poslovanje proda podjetji 
Mačeplast Vrhnika. 
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Poslanec sicer ne navaja na katero vojašnico se poslansko 
vprašanje nanaša, nedvomno pa je, da gre za Učni center 
Slovenske vojske na Vrhniki. Ministrstvo za obrambo v zvezi 
s postavljenimi vprašanji daje naslednji odgovor: 

1. Prostori vojaške kantine v Učnem centru na Vrhniki niso 
bili prodani, temveč oddani v najem, tako kot v vseh ostalih 
vojašnicah v Republiki Sloveniji. Oddaja v najem je bila izve- 
dena zato. ker v formaciji Slovenske vojske niti v sistemizaciji 
Ministrstva za obrambo niso več predvideni delavci kot so 
prodajalci v trafikah, natakarji v vojaških kantinah ipd. 

2. Razpisne pogoje za oddajo v najem prostorov kantine 
v vojašnici Vrhnika je objavila na oglasnih deskah ministrstva 
gradbena skupina Uprave za logistiko Ministrstva za obrambo 
v januarju 1992. leta. Razpisni pogoji so se nanašali na zbira- 
nje ponudb za najem poslovnih prostorov za izvajanje gostin- 
sko trgovinske dejavnosti v učnih centrih Slovenske vojske. 
Sestavni del razpisa so bili tudi načrti poslovnih prostorov. 
V aktu št. 351-6-32/92 so bili razdelani in določeni tudi 
natančni pogoji za zbiranje ponudb za oddajo kantin oziroma 
okrepčevalnic. Te pogoje je potrdil tedanji direktor Uprave za 
logistiko dr. Jože Zagožen. 

3. Razpis je trajal do 27. 2. 1992, vodila pa ga je posebna 
razpisna komisija, ki jo je imenoval dr. Jože Zagožen, takratni 
direktor Uprave za logistiko. Komisijo so sestavljali delavci 
omenjene uprave in predstavnik posameznega učnega centra 
oziroma vojašnice ter pri delu komisije so sodelovali delavci iz 
omenjene gradbene skupine. 

4. Razpisna komisija je 23. 3. 1992 izbrala kot najugodnej- 
šega ponudnika za najem okrepčevalnice oziroma kantine 
v vojašnici na Vrhniki podjetje Mačeplast, d.o.o.. Skupaj je 
bilo vloženih pet ponudb. Pogodba z omenjeno firmo je bila 
sklenjena 3. 4. 1992. 

5. Komisija Uprave za logistiko za oddajo v najem okrepče- 
valnice v vojašnici je na seji 7. in 13. 12. 1993 obravnavala 
problematiko najemnin in pogoj za poslovanje okrepčevalnic. 
Na tej podlagi je bila določena nova višina najemnin in kriteriji 
oziroma dopustna odstopanja od prodajnih cen v okrepčeval- 
nicah glede na nabavne cene. Na tej podlagi so bili k osnovni 
najemni pogodbi sklenjeni aneksi št. 363/221,363/75,363-563/ 
94,363-172/95 ter 363-214/95. Z zadnjim aneksom se pogodba 
podaljšuje do 30. 6. 1995. 

6. Nov razpis za oddajo okrepčevalnic oziroma kantin 
v najem v vojašnicah Slovenske vojske je bil objavljen v Urad- 
nem listu Republike Slovenije 21. 4. 1995. Razpis je v teku in 
do 30. 6. 1995 bodo izbrani novi najemniki. 

7. Poslovanje vseh najemnikov okrepčevalnic v vojašnicah 
Slovenske vojske poteka po splošnih predpisih in nadzor nad 
njihovim poslovanjem je v pristojnosti ustreznih inšpekcijskih 
služb, ki pa niso v sestavi Ministrstva za obrambo. 

O sodbi v zadevi »ELAN« 

Dr. JOŽE PUČNIK, poslance SDSS, j« 29. 3. 1995 na mini- 
strico za pravosodja gospo Mato Zupančič naslovil vpra- 
šanje: 

Spoštovana ga. ministrica! 

Prosim za informacijo, ali ja zaradi anolatna zamude pisme- 
nega odpravka sodbe v zadavi Elan (obtoženi g. Aljančič in 
g. Koder) prišlo do zastaranja postopka. 

Po mojih informacijah naj bi to enoletno zamudo povzročil 
sodnik Okrožnega sodišča v Kranju, g. Šubic. 

Ali je ta informacija pravilna? 

Ministrstvo za pravosodje mu je odgovorilo: 

V zvezi z vprašanjem poslanca dr. Jožeta Pučnika, ali je zaradi 
enoletne zamude pismenega odpravka sodbe v kazenski 
zadevi Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. K 256/90, ki jo je 
vodil okrožni sodnik in v. d. predsednika Okrožnega sodišča 
v Kranju Anton Šubic, prišlo do zastaranja kazenskega pre- 
gona, Vam sporočamo, da smo opravili ustrezne poizvedbe in 
ugotovili naslednje: 

Kazenska zadeva opr. št. K 256/90 zoper obt. Pavla Kodra in 
Uroša Aljančiča zaradi kaznivih dejanj po čl. 143 in 146 KZ RS 
se je reševala dalj časa zaradi različnih procesnih ovir in 
obsežnih dokazov, katerih izvedba je bila vezana na tujino. 
Sodba je bila razglašena konec marca 1994, pismeni odpra- 
vek sodbe pa je bil strankam vročen v decembru 1994. Zadeva 
je sedaj v pritožbenem reševanju in je bila predložena Višjemu 
sodišču v Ljubljani dne 24. 1. 1995 zaradi pritožb zagovorni- 
kov obeh obtožencev. 

S prvostopenjsko sodbo je bil obt. Pavle Koder spoznan za 
krivega kaznivega dejanja neupravičene uporabe po čl. 143 
KZ RS in kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslov- 
nih listin po drugem odstavku 146. čl. KZ RS, obt. Uroš 
Aljančič pa je bil spoznan za krivega napeljevanja h kazni- 
vemu dejanju neupravičene uporabe po čl. 143 KZ RS v zvezi 
s čl. 23 KZ SFRJ. 1.1. 1995 je začel veljati Kazenski zakonik 
Republike Slovenije, ki v 3. členu določa, da se za storilca 
kaznivega dejanja uporablja zakon, ki velja ob storitvi kazni- 
vega dejanja, v drugem odstavku pa da, če se po storitvi 
kaznivega dejanja zakon spremeni, se uporablja zakon, ki je 
milejši za storilca. Za kaznivo dejanje neupravičene uporabe 
je v čl. 143 KZ RS predpisana kazen zapora do 5 let, v čl. 246 
kazenskega zakonika pa je za tako kaznivo dejanje predpi- 
sana denarna kazan ali zapor do 3 let. Za kaznivo dejanje 
ponareditve ali uničenja poslovne listine je v čl. 146 KZ RS 
predpisana kazen zapora od 3 mesecev do 5 let, v čl. 240 
kazenskega zakonika pa le kazen zapora do 2 let. Iz navede- 
nega izhaja, da je kazenski zakonik kot novejši zakon milejši 
od zakona, ki je veljal v času, ko naj bi bila storjena kazniva 
dejanja, in ga bo zato sodišče, ko bo odločalo o zadevi, 
moralo uporabiti, tudi z vidika eventualnega zastaranja kazen- 
skega pregona. 

Z našimi ugotovitvami bomo seznanili tudi Sodni svet Repu- 
blike Slovenije. 

iskratec v Kranju 

DR. JOŽE PUČNIK, poslanec SDSS, je na Ministrstvo za 
gospodarska delavnosti naslovil vprašanje: 

Iz sindikalna organizacije v podjetju ISKRATEC v Kranju 
prihajajo informacije in ocene, da se v tem podjetju dogaja 
ena od oblik divje privatizacije v škodo slovenskega gospo- 
darstva in v škodo zaposlenih v tem podjetju. Ker mi ni 
mogoče preveriti vseh teh navedb, vas prosim, da mi posre- 
dujete informacije o dogajanju v tem podjetju. 

Kot mi je znano, je podjetje v stečaju, proti določenemu 
stečajnemu upravitelju g. Antauerju pa obstojajo pri zapo- 
slenih številni pomisleki. Seveda nisem v stanju te pomi- 
sleke oceniti bodisi za utemeljene ali pa za neutemeljene. 
Ker predstavniki sindikalne organizacije v tem podjetju pri- 
čakujejo od mene pomoč pri njihovem prizadevanju za ohra- 
nitev delovnih mest, vas prosim, da mi te podatke dostavite 
čim prej. 

Zanima me, kaj ja z razmišljanjem, da bi se del podjetja 
ISKRATEC (tiskane vezi) priključil podjetju »ISKRASTEVCI« 
v Kranju. Slišal sem, da bi to podjetje bilo pripravljeno kupiti 
celotno proizvodnjo tiskanja vezi. 
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Odgovor Ministrstva za gospodarske dejavnosti: 

Del odgovora na poslansko vprašanje o položaju v ISKRATEC 
Kranj je Vlada Republike Slovenije posredovala Državnemu 
zboru že v odgovoru na poslansko vprašanje dr. Janeza 
Podobnika, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije 
na vprašanje o okoliščinah prodaje podjetja DONIT Laminati, 
dne 13. 1. 1995, ki se glasi: 

»Vlada Republike Slovenije je od Sklada Republike Slovenije 
za razvoj dobila sledeče pojasnilo v zvezi s podjetjem ISKRA- 
TEC Kranj. 

Podjetje ISKRATEC je v 100% lasti dveh podjetij, in sicer 
EXACT d. o. o. (26% delež) in podjetja VARIFORM d. o. o. 
(47% delež). Navedeni podjetji sta v lasti podjetja Iskra Tele- 
kom Holding, ki je v 100% lasti Sklada Republike Slovenije za 
razvoj. 

Podjetji Exact in Variform sta od ustanovitve dalje (preden je 
Sklad prevzel 100% lastništvo nad Iskro Telekom Holding) kot 
neaktivni podjetji brez zaposlenih opravljala zgolj vmesno 
lastniško funkcijo, ne pa tudi poslovnih dejavnosti. Hkrati sta 
znatna dolžnika podjetja Iskra Telekom Holding in upnika 
podjetja Iskratec. Za podjetji je bil junija 1994 predlagan in 
uveden likvidacijski oziroma stečajni postopek pri Temeljnem 
sodišču v Kranju. Sodišče je za stečajnega upravitelja 
podjetja Variform d. o. o. imenovalo g. Francija Perčiča, za 
stečajnega upravitelja podjetja Exact pa g. Mateja Robleka 
Majcna. Organi upravljanja so v obeh podjetjih Exact in Vari- 
form z uvedbo stečajnega postopka prenehali in premoženje 
obeh podjetij v korist upnikov upravljata stečajna upravitelja. 
Premoženje obeh podjetij predstavlja tudi, kot omenjeno, 
100% delež v podjetju Iskratec. 

Sklad z uvedbo stečajnega postopka v podjetjih lastnikih 
Iskratec nima nobenih možnosti za poseganje v odločitve 
stečajnih upraviteljev. Tudi ne v njune odločitve o morebitni 
prodaji lastniških deležev 'Exacta in Varoforma v podjetju 
Iskratec.« 

Podjetje ISKRATEC d. o. o., Kranj je v stečaj predlagala 
Gorenjska banka d. d., Kranj. Sodišče je stečajni postopek 
uvedlo dne 17. 2.1995, za stečajnega upravitelja je bil imeno- 
van g. Igor Antauer iz Ljubljana 

Tako Sklad Republike Slovenije za razvoj kot Vlada Republike 
Slovenije nimata v stečajnem postopku nobene možnosti oz. 
pravice posegati v odločitve in pristojnosti stečajnega upravi- 
telja oz. sodišča. Zato se morajo prizadeti obračati s svojimi 
zahtevami na pristojno sodišče, ki vodi stečajni postopek. 
V kolikor obstoji sum zlorabe položaja ali pooblastil, pa se 
morajo prizadeti obrniti na pristojne institucije. 

O kadrovski politiki MZZ 

Dr. DIMITRIJ RUPEL, poslanec LDS, je 10. 2. 1994, Vlado 
Republike Slovenije vprašal: Glede na, bi rekel delikatnost 
odnosov med Hrvaško In Slovenijo, seveda bi pričakovali, 
da bo Slovenija v svojo komisijo za mejo, bodisi diplomat- 
sko, bodisi strokovno — ekspertno komisijo, imenovala 
svoje najboljše strokovnjake. 

Moje vprašanje je: na podlagi kakšna strokovne ocene in na 
podlagi kakšne diplomatske sposobnosti je Slovenija za 
predsednika komisije za mejo imenovala gospoda Kunstlja, 
ki je med drugim tudi generalni sekretar Ministrstva za 
zunanje zadeve? 

Prav tako me zanima na podlagi kakšnega preizkusa, na 
podlagi kakšnih kadrovskih kriterijev je zunanje ministrstvo 
za kadrovske zadeve na pol zaposlilo ali honorarno zapo- 
slilo gospo Tovšakovo, ki sicer, kot vem dela v nekem 
gradbenem podjetju stran — daleč stran od Ljubljane. 

V čem so kadrovske sposobnosti gospe Tovšakove, ki dovo- 
ljuje, da hkrati vodi kadrovsko politiko nekega gradbenega 
podjetja in zunanjega ministrstva države Republike Slove- 
nije? 

In še eno podvprašanje v zvezi z gospodom Kunstljem. 
Minister Peterle je nedavno tega pojasnil, da gospod Kun- 
stelj ni predsednik strokovne komisije za mejo, ampak, da je 
predsednik diplomatske komisije za mejo. To se pravi, da bi 
morali imeti diplomatske sposobnosti in diplomatske veš- 
čine. 

Sprašujem, na podlagi katerega preizkusnega izpita je mini- 
ster oziroma kadrovska komisija Vlade ugotovila, da gospod 
Kunstelj ima kot lesarski inženir, če prav vem, sposobnosti 
za to, da opravlja mesto vodje diplomatske komisije za 
določanje meje med Slovenijo in Hrvaško. 

Prav tako moram reči, da se name obračajo številni priza- 
deti, na podlagi katere ekspertize oziroma na podlagi kate- 
rih postopkov se v zadnjem času pošiljajo v Inozemstvo 
ljudje — diplomati »brez preizkusnih izpitov, brez znanja, 
ustreznih diplomatskih veščin, brez znanja ustreznih jezikov 
in tako naprej.« 

V zunanjem ministrstvu, po moji sodbi, morajo veljati neka 
pravila za pošiljanje ljudi v diplomatsko službo. 

še v stari gnili Jugoslaviji, mislim tisti socialistični je veljalo, 
da so morali ljudje, ki so bili predstavniki države v inozem- 
stvu opravljati posebne izpite za jezike, morali so opravljati 
posebne izpite, ki so dokazovali njihovo diplomatsko veš- 
čino.« 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Med poslanskimi vprašanji postavljenimi pred 27. 1. 1995, na 
katere ni bilo odgovorjeno, je tudi vprašanje dr. Dimitrija 
Rupla, poslano 10. 2. 1994 v zvezi s kadrovsko politiko v Mini- 
strstvu za zunanje zadeve. 

Glede na to, da vprašanje zadeva kadrovsko politiko MZZ 
v času takratnega ministra g. Lojzeta Peterleta menim, da ni 
ne mogoče - ne upravičeno, sedaj po zamenjavi ministra 
nanj odgovarjati. 

O podjetjih, katerih lastniki so tujci... 

DANICA SIMŠIČ, poslanka DS, je 28. 2. 1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije vprašala: Na temelju katerih zakonov, katere 
zakonodaje, poslujejo v Sloveniji podjetja, katerih lastniki 
so tujci, kakšna je pravna in socialna varnost slovenskih 
državljanov, ki so zaposleni v diplomatskih, gospodarskih in 
drugih vladnih, pa tudi nevladnih predstavništvih, tujih 
podružnicah In podjetjih, ter v slovenskih podjetjih s tujim 
vodstvom (managementom)? 

Ali obstaja pravna podlaga, ki tujim predstavništvom nalag* 
enako obveznost obračunavanja In plačevanja prispevkov 
kot slovenskim podjetjem? Če je ni, ali to pomeni, da je 
obveznost polnjenja proračuna prenešena izključno na 
delavce v slovenskih podjetjih, slovenski delavci v tujih 
podjetjih pa v zameno niso pravno zaščiteni? 

Kdo in kako lahko kontrolira njihovo finančno poslovanje? 
Kako je z registracijo teh podjetij oziroma predstavništev? 
Kakšen je davčni nadzor? Komu se lahko pritožijo zapO' 
sleni? Ali Ima Republiška inšpekcija za delo v primeru 
delovno-pravnih sporov kakšne pristojnosti? 

Bojim se namreč, da na tem področju sistem ne deluje, da 
obstaja pravna praznina, ki so jo tujci hitro spregledali in p" 
nas uvajajo svoja pravila igre in tako se nam dogaja tisto- 
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kar bi se nam najmanj smelo: razprodajamo se, razproda- 
jamo svojo nematerialno substanco oziroma tisto, čemur 
pravimo »goodwili« (ali »ugled«, če ta slovenski izraz doje- 
mamo enako kot angleški). 

Eden od spremljajočih pojavov vsega tega je, da morajo 
zaposleni v takih predstavništvih postati davčni utajevalci, 
saj jim firme uradno prijavijo bistveno nižje plače, kot jih 
dobijo in kot so zapisane v pogodbah — običajno največ 
tretjinsko vrednost, od česar plačujejo tudi davke in pri- 
spevke; da ne priznavajo naših državnih praznikov, da šefi 
pregledujejo zdravniške izvide in po lastni presoji oziroma 
narodnih običajih držav, iz katerih prihajajo, priznavajo ozi- 
roma (ne)priznavajo bolniške, dopustov, regresov... 

Na drugi strani pa država take »delodajalce« oprosti plačila 
carin na uvoz avtomobilov, odpusti jim plačilo prometnega 
davka, kar se običajnemu slovenskemu smrtniku niti slu- 
čajno ne more zgoditi, da o drugih podrobnostih niti ne 
govorim... 

Vlada Republike Slovenije ji odgovarja tako: 

Poslanka Danica Simšič je postavila več vprašanj, ki se nana- 
šajo na poslovanje podjetij, katerih lastniki so tujci, v Repu- 
bliki Sloveniji, na t. i. socialno varnost zaposlenih pri teh 
podjetjih ter v predstavništvih oziroma podružnicah tujih oseb 
v Republiki Sloveniji, na obračunavanje in plačevanje davkov, 
carin in drugih dajatev, na opravljanje nadzora ter na pristoj- 
nosti republiške inšpekcije dela v zvezi s poslovanjem nave- 
denih podjetij. 

Na navedena vprašanja Vlada Republike Slovenije odgovarja: 

1. Obstoječi pravni okvir za tuje naložbe v Republiki Sloveniji 
temelji na dveh temeljnih predpisih: Zakonu o tujih vlaganjih 
(Uradni list SFRJ, št. 77/88 v zvezi z Uradnim listom RS, št. 1/ 
91), ki ureja vlaganje na podlagi sklenjene pogodbe o skup- 
nem vlaganju oziroma t. i. pogodbeno vlaganje in določa 
splošna načela glede zaščite oziroma omejitve pravic tujih 
vlagateljev, in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), ki ureja neposredne oziroma tuje 
investicije. Ta zakon izhaja iz temeljnega načela, da imajo vse 
družbe v Republiki Sloveniji ne glede na izvor lastništva 
v kapitalu zagotovljen nacionalni tretma. 

Podjetja, katerih lastniki so tujci, poslujejo v Republiki Slove- 
niji na podlagi domače zakonodaje, deloma pa so vprašanja 
poslovanja teh podjetij urejena tudi z mednarodnimi dvo- in 
večstranskimi pogodbami. Statusna vprašanja gospodarskih 
subjektov ureja že navedeni zakon o gospodarskih družbah, 
druga vprašanja pa urejajo predpisi z matičnih področij, med 
slednje spadajo tudi predpisi o davkih, carinah in drugih 
dajatvah. Gospodarske družbe se vpišejo v register, ki ga vodi 
sodišče, samostojni podjetniki posamezniki pa v vpisnik 
samostojnih podjetnikov posameznikov pri izpostavah Repu- 
bliške uprave za javne prihodke. 

Zakon o gospodarskih družbah ne ureja predstavništev kot 
posebnih pravnoorganizacijskih oblik, razen v delu, v katerem 
se nanaša na njihovo preoblikovanje (sedmi odstavek 580. 
člena). V skladu z navedenim členom zakona o gospodarskih 
družbah so bila predstavništva tujih podjetij dolžna do 31.12. 
1994 uskladiti svojo organizacijo z določbami tega zakona. 
Tuja podjetja, ki so imela svoja predstavništva v Sloveniji, so 
morala do tega roka izbrati eno izmed oblik, ki jih zakon 
o gospodarskih družbah ponuja tujim pravnim in fizičnim 
osebam za opravljanje pridobitne dejavnosti v Sloveniji. Tuje 
podjetje je lahko predstavništvo preoblikovalo v podružnico 
ali pa je ustanovilo gospodarsko družbo v skladu s 5. odstav- 
kom 5. člena zakona o gospodarskih družbah, v katero je 
vložilo tudi sredstva predstavništva. 

Kot je bilo že omenjeno, se podružnica tujega podjetja 
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah vpiše v sodni 
register (562. člen zakona). 

Na podlagi istega zakona so podružnice tudi dolžne voditi 
poslovne knjige ter izdelati letna poročila (drugi odstavek 565. 
člena zakona). Podružnice tujih oseb v Republiki Sloveniji 
bodo v prihodnje poslovale pod enakimi pogoji kot domače 
pravne osebe, t. j. preko žiro računov, ne glede na obseg 
registrirane dejavnosti. Tuja podjetja, ki so v Republiki Slove- 
niji ustanovila podružnice, lahko stopaja v neposredna raz- 
merja z domačimi osebami in imajo pri banki odprt nereziden- 
čen račun. 

2. a) Po zakonu o davku ©d dobička pravnih oseb (Uradni list 
RS, št. 72/93) so neomejeni davčni zavezanci pravne osebe, ki 
imajo sedež (so registrirane) na območju Republike Slovenije. 
Tovrstni davčni zavezanci so torej pravne osebe - rezidenti 
Republike Slovenije ne glede na lastništvo (2. člen zakona). 

Po istem zakonu so omenjeni davčni zavezanci tudi pravne 
osebe, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije, in 
sicer le za dobiček, ki ga dosežejo s trajnim opravljanjem 
dejavnosti na območju Republike Slovenije (3. člen zakona). 
Za trajno opravljanje dejavnosti se med drugim šteje, če tuja 
pravna oseba posluje v Republiki Sloveniji preko podružnice 
(4. in 5. člen zakona). 

Davčni nadzor oziroma naloge davčnega organa po tem 
zakonu opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni pro- 
met, nadziranje in informirane (58. in 59. člen zakona). 

b) Po zakonu o prometnem davku so podružnice tujih prav- 
nih oseb izenačene v pravicah in obveznostih s pravnimi 
osebami. 

c) V skladu z določili mednarodne konvencije o diplomatskih 
odnosih oziroma konvencije o konzularnih odnosih ureja 
carinski zakon možnost oprostitve plKfila carine za diplomat- 
ska in konzularna predstavništva tujih držav, in sicer za pred- 
mete, namenjene za njihove službene potrebe. Poleg tega so 
šefi tujih diplomatskih predstavništev in njihovi ožji družinski 
člani oproščeni plačila carine za predmete, ki so namenjeni za 
njihovo osebno rabo. Za uveljavitev carinske oprostitve se 
mora carinarnici predložiti potrdilo Ministrstva za zunanje 
zadeve, da so uvoženi predmeti namenjeni za službene 
potrebe diplomatskih oziroma konzularnih predstavništev 
oziroma za osebno rabo navedenih oseb. V treh letih tako 
uvoženega blaga ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo 
drugemu, ne da bi bile prej plačane carina in druge uvozne 
dajatve. Enaka ugodnost velja tudi za mednarodne in meddr- 
žavne organizacije in njihove uradne predstavnike. 

Na podlagi vzajemnosti je plačila carine oproščeno tudi diplo- 
matsko oziroma konzularno osebje tujih diplomatskih pred- 
stavništev z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za pared- 
mete, namenjene za njihovo osebno rabo, ter osebje tujih 
diplomatskih in konzularnih predstavništev - za gospodinj- 
ske predmete, ki jih uvQzijo v 12 mesecih po prihodu na 
službo v Republiko Slovenijo. Teh ugodnosti ne morejo izko- 
ristiti državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki stalno 
živijo v Republiki Sloveniji. 

Za uveljavitev carinske oprostitve se mora carinarnici predlo- 
žiti potrdilo Ministrstva za zunanje zadeve, da so uvoženi 
predmeti namenjeni za osebno rabo omenjenih oseb in da 
velja za carinsko oprostitev vzajemnost. Tudi v teh primerih 
velja tiletna prepoved odtujitve ali posojanja drugim osebam. 

Na podlagi carinskega zakona ni možna oprostitev plačila 
carine za opremo za potrebe predstavništev tujih vlad ali 
nevladnih organizacij ter podružnic tujih pravnih oseb. 
V skladu z zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju je 
odredba o začasnem izvozu in uvozu blaga uredila le možnost 
začasnega uvoza opreme za potrebe mednarodnih nevladnih 
organizacij, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, njihovih 
predstavništev ter predstavništev tujih vladnih organizacij. 
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Z opremo je mišljeno blago (teleks, telefaks, osebno motorno 
vozilo, aparati za razmnoževanje ipd.), ki je namenjeno za 
službene potrebe tujih oseb. Začasni uvoz se dovoli za eno 
leto, v upravičenih primerih pa se lahko ta rok podaljša, 
dokler trajajo potrebe zadevnega predstavništva. 

Tudi podružnice tujih pravnih oseb lahko začasno uvozijo 
opremo za svoje potrebe, če so registrirane na območju 
Republike Slovenije, vendar le za čas do treh mesecev. Za to 
blago se ne plačujejo carinske dajatve, razen če se je vrednost 
začasno uvoženega blaga zmanjšala zaradi uporabe, rabe ali 
drugačnega razpolaganja, ki je deklarantu ali drugim osebam 
prinesla ali mogla prinesti neko korist. V tem primeru se 
carinske dajatve obračunavajo izplačujejo letno od zneska 
20% vrednosti, ki pomeni carinsko osnovo. V vsakem primeru 
pa se ob začasnem uvozu osebnih avtomobilov plača pro- 
metni davek v celoti. 

Prispevki zavarovancev in delodajalcev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti 
in za porodniško varstvo ter davek od osebnih prejemkov so 
tudi obračunavajo in plačujejo preko Agencije Republike Slo- 
venije za plačilni promet, nadziranje in informiranje na način, 
kot je določen za izplačevalce osebnih prejemkov v Republiki 
Sloveniji. 

c) Skladno z Zakonom o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/ 
94) opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem omenje- 
nih predpisov pri vseh subjektih inšpektorat za delo, ki pri 
svojem delu sodeluje z zavodi, pristojnimi za zaposlovanje, za 
zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, kot tudi z drugimi organizacijami, hkrati pa daje delo- 
dajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z uresničeva- 
njem zakonov in drugih predpisov iz svoje pristojnosti. 

Tudi pri začasnem uvozu velja prepoved odtujitve ali posoja- 
nja opreme za čas, ko je oprema na začasnem uvozu. Po 
poteku roka za začasni uvoz se mora oprema izvoziti, lahko 
pa se prijavi za redni uvoz, vendar je v tem primeru treba 
plačati vse predpisane carinske dajatve. 

Do 25. 1. 1995 pa je obstajala tudi možnost oprostitve plačila 
carine za osebe, ki so uvažale opremo iz naslova vloge tuje 
osebe, in sicer le pod pogojem, da je tuja oseba vlagala 
opremo za več kot pet let in če je vloga tuje osebe znašala 
najmanj 20% celotnega vlaganja. V tem primeru je veljala 
petletna prepoved odtujitve in posojanja opreme drugim 
osebam. 

3. a) V skladu s 1. členom Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. $<>/90, 5/91 in 71/93) se delovna razmerja 
delavcev, ki delajo pri organizacijah in delodajalcih v Repu- 
bliki Sloveniji, urejajo skladu z ratificiranimi mednarodnimi 
konvencijami, zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja, zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo 
oziroma splošnim aktom. To pomeni, da so navedeni predpisi 
obvezen pravni vir za vse delavce vseh organizacij in deloda- 
jalcev, ki delajo v Republiki Sloveniji. Če je zaradi opravljanja 
dejavnosti v Republiki Sloveniji ustanovljena pravna oseba, se 
ta družba šteje za osebo domačega prava, ker samo lastništvo 
družbe oziroma kapitala ni pomembno. Tudi za podjetnika 
posameznika, ki je tuji državljan in ima sedež v Republiki 
Sloveniji, veljajo predpisi Republike Slovenije. 

Osebe, zaposlene v predstavništvih tujih držav ali mednarod- 
nih organizacij, ki nimajo diplomatskega statusa, so v skladu 
z mednarodnimi konvencijami običajno zaposlene pod 
pogoji, ki so določeni s predpisi, ki veljajo v kraju opravljanja 
zaposlitve. 

b) Do ureditve statusa predstavništev tujih oseb v skladu 
z zakonom o gospodarskih družbah so bile osebe, zaposlene 
v teh predstavništvih, zavarovane po 1. alinei 9. člena zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in po 3. točki 15. 
člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro- 
vanju kot samostojni zavezanci za prispevke. Na tej podlagi so 
bili dolžni sami obračunati in plačati prispevke za t.i. socialno 
varnost preko Republiške uprave za javne prihodke. V skladu 
z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93,1/94 in 7/95) 
so bile fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji zavezanke za dohodnino in so bile dolžne te pre- 
jemke napovedati pri izpostavi, na območju katere so imele 
stalno prebivališče. Od ureditve statusa v skladu z zakonom 
o gospodarskih družbah dalje se osebe, zaposlene v podruž- 
nicah tujih oseb, ki so že prejele sklep o vpisu v sodni register, 
štejejo kot osebe v delovnem razmerju po prvem odstavku 8. 
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
prvi točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju in 14. členu Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. 

O selitvi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Ljub 
Ijani 

DANICA SIMŠIČ, poslanka DS, je 30. 3. 1995 Ministrstvu z« 
pravosodje zastavila vprašanje: 

V krogih sodnikov, sodnega osebja in odvetnikov se j* 
v zadnjih mesecih razvnela razprava, ki jo je sprožila zami- 
sel o selitvi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Ljubljani iz 
sodne palače na Tavčarjevi ulici v prostore bivšega hotela 
Miklitsch oziroma javnosti nekoliko bolj znanega in prav 
tako bivšega doma JLA. Razumljiva in vse pohvale vredna 
je sicer skrb za ureditev sedaj domala nevzdržnih prostor- 
skih razmer, kljub temu pa se doslej izdelani idejni projekt 
nove sodne zgradbe (kot je to razvidno iz vrste izjav in 
pripomb sodnikov in odvetnikov) tej svoji ambiciji ne bo 
mogel niti približati, kaj šele, da bi jo uresničil. Že sama 
podoba in lokacija stavbe (neposredna bližina železniške in 
avtobusne postaje), za nameček pa še predvidena soseš- 
čina javnih prostorov, kot so stranišča, garaže, gostinski 
lokali, pošta in banka, nikakor ne morejo prispevati k ohra- 
njanju ugleda sodišč. Ob tem pa ne bi bilo dopustno spre- 
gledati tudi opozoril in tehtnih argumentov sodnikov, ki so 
prek svojega dela nedvomno najbolje seznanjeni z doseda- 
njimi pogoji in potrebami (tudi prostorskimi) delovanja so- 
dišč. 

Ministrstvo za pravosodje (in Vlado RS) zato sprašujem, ali 
vztraja(ta) pri preselitvi Okrožnega in Okrajnega sodišča 
v Ljubljani na omenjeno lokacijo in če da, kateri razlogi ob 
vseh znanih pomislekih sodnikov in odvetnikov govorijo 
v prid takšni odločitvi. V primeru pa, da je uresničitev te 
zamisli opuščena, želim odgovor na vprašanje, kakšni so 
drugi načrti reševanja prostorskega vidika dela sodišč. 

Ministrstvo za pravosodje ji je pripravilo odgovor: 

Sodna zgradba Tavčarjeva 9 je bila zgrajena leta 1900 za 
takratne celotne pravosodne potrebe. Več desetletij je svo- 
jemu namenu primerno služila, več desetletij pa je že odkar se 
v pravosodnih službah srečujemo z nerešljivo prostorsko pro- 
blematiko. Iz objekta Tavčarjeva 9 je bilo v preteklosti izselje- 
nih že več organov, ki danes poslujejo raztreseni na več 
lokacijah z dokaj visoko najemnino. 

V zgradbi Tavčarjeva 9 trenutno posluje Vrhovno sodišč® 
Republike Slovenije, Višje sodišče, Okrožno in Okrajno 
sodišče, s tem, da je del izvršilnega oddelka Okrajnega 
sodišča v objektu Komenskega 7. 
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V zadnjem obdobju se je znatno povečalo delovanje pravnih 
subjektov s sedežem na območju, ki ga pokriva sodstvo 
v Ljubljani. Spremenila se je zakonodaja, ki sodiščem in 
tožilstvom daje vedno večje pristojnosti, hkrati pa zagotavlja 
strankam v postopku večjo pravno varnost. S tem se je število 
sodnikov, tožilcev in drugih zaposlenih v teh organih pove- 
čalo, prostori pa so ostali isti in ne omogočajo normalnega 
poslovanja. V preteklem obdobju se je nastala situacija delno 
blažila s prezidavami (stranišča so postala kabineti za sod- 
nike, deli kleti brez primerne svetlobe in zračenja pa raz- 
pravne dvorane). 

Nova organiziranost in nove pristojnosti v sodstvu predvide- 
vata več sodniških mest, strokovnih sodelavcev in ostalih 
zaposlenih, ki pa jih ne bo mogoče zaposliti, zaradi pomanj- 
kanja prostorov. 

Nerešenih zadev se je nabralo že zelo veliko število, kar ni 
v prid državljanom Slovenije. 

Prvostopenjski sodišči potrebujeta veliko večje število pisarn, 
predvsem pa sodniških kabinetov in razpravnih dvoran. Sod- 
niki morajo zmanjševati število razpravnih dni. Mnogi zaslišu- 
jejo kar v svojih kabinetih, ki so za taka postopkovna dejanja 
povsem neprimerni. 

Skrajno zaostrena prostorska problematika je rešljiva edino 
s pridobitvijo novih prostorov za delovanje Okrožnega in 
Okrajnega sodišča. 

Poleg pridobitve ustreznih prostorov za sodnike in strokovne 
sodelavce ter prepotrebnih razpravnih dvoran, je treba poskr- 
beti za varnost sodnega osebja, ker je vedno več groženj in 
napadov na sodnike. Na sodišču mora biti poseben vhod za 
privod pripornikov, razpravne dvorane morajo biti ločene od 
sodniških kabinetov. Sodniki naj bi s strankami prihajali v stik 
le na obravnavah in razpisnih narokih, nad čakajočimi stran- 
kami bi morala biti dana možnost nadzora varnostne službe. 

Poudarjena skrb za varnost je rešljiva samo z izgradnjo 
novega objekta. 

Tudi zemljiška knjiga in register se morata posodobiti in 
približati strankam. 

V smislu navedb je bil napravljen idejni projekt in je bila 
naročena lokacijska dokumentacija za prenovo hotela 
Miklitsch na vogalu Masarykove in Kolodvorske ulice, kate- 
rega lastnik je SKB - N&L, vse za namen poslovnih prostorov 
sodišča. Z delno dozidavo, nadzidavo in novo zidavo osred- 
njega objekta, kjer so locirane razpravne dvorane bi se pokri- 
valo zahtevane elemente arhitekturne rešitve za moderno 
poslovanje in razvoj, z dejansko prilagojenostjo posebnostim 
in potrebam delovanja sodišča. 

Na podlagi navedenih dejstev je Vlada Republike Slovenije 
dne 8. 12. 1994 dala pismo o nameri za pridobitev prostorov 
za Okrožno in Okrajno sodišče v Ljubljani v Kompleksu stavb 
CO 2/3 Metropol. 

S sklepom z dne 14. 4.1995 je od le-tega odstopila in sklenila, 
da se za ureditev prostorske problematike navedenih sodišč 
opravi javni razpis. 

O Gimnaziji Šiška 

DANICA SIMŠIČ, poslanka DS, je 12. 4. 1995 Ministrstvu za 
šolstvo in šport zastavila vprašanje: 

Na Ministrstvo za šolstvo in šport se obračam z vprašanjem, 
kdaj bo odgovorilo na pritožbo staršev dijakov Gimnazije 
Šiška, ki so konec decembra lani v pisni pritožbi ministrstvu 
(oziroma inšpektoratu) med drugim napisali (navajam): 
»Pouk slovenskega jezika je preveč religiozno obarvan, saj 
bodo učenci opravljali maturo iz slovenskega jezika in ne iz 
verouka.« 

Ne bi se želela spuščati v vsebinsko ozadje pritožbe. 
Zanima me predvsem, ali ministrstvo na takšne pritožbe ne 
odgovarja iz načelnih ali kakšnih drugačnih razlogov ter ali 
za take pritožbe ne velja enomesečni oziroma dvomesečni 
v 218. členu zakona o upravnem postopku predvideni rok, 
v katerem mora pristojni organ izdati odločbo. Seveda pa bi 
želela izvedeti tudi ali je pristojna inšpekcija v tej zadevi že 
kakorkoli ukrepala in če je, v kakšni fazi postopka je ome- 
njena zadeva. 

Ministrstvo za šolstvo in šport ji je odgovorilo: 

Dne 3. 1. 1995 je Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in 
šport prejel dopis staršev dijakov 1. f razreda Gimnazije Ljub- 
ljana Šika, v katerem se starši pritožujejo, da profesorica 
slovenskega jezika in književnosti Helena Bizjak ne izvaja 
pouka strokovno, poleg tega pa redno v pouk vključuje medi- 
tacije, ki pred pisnimi nalogami lahko trajajo tudi celo šolsko 
uro. Starši so v pritožbi izrazili bojazen, da njihovi otroci ne 
bodo mogli opravljati mature enakovredno v primerjavi z dru- 
gimi učenci. 

Sedem dni kasneje sta inšpektorja inšpektorata za šolstvo in 
šport obiskala Gimnazijo Ljubljana Šiška in opravila razgovor 
z vodstvom šole, medtem ko je ga. H. Bizjak ob tem obisku 
zagotovila, da bo dala pisno izjavo pozneje. Na inšpektorat jo 
je prinesla dne 17. 1. 1995. 

Inšpektorat je preveril, ali ga. Helena Bizjak, profesorica slo- 
venskega jezika in književnosti, izvaja vzgojno-izobraževalno 
delo v obsegu, kot ga določa veljavni vzgojno-izobraževalni 
program in kot to zahteva 1. točka 217. člena Zakona o usmer- 
jenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) 
ter ali je pouk religiozno obremenjen. 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport še nima 
pravne osnove za vključevanje ustreznih strokovnjakov za 
presojo pravilnosti oz. nepravilnosti učiteljevih postopkov pri 
njegovem vzgojno-izobraževalnem delu z dijaki, pa tudi ne 
izvedencev za to presojo. To materijo bo natančno uredil 
Zakon o šolski inšpekciji, ki ga bo predvidoma v mesecu maju 
skupaj s paketom šolske zakonodaje drugič obravnaval 
Državni zbor Republike Slovenije. Željo staršev in izrecno 
željo profesorice Bizjak, da bi zaprosili Urad Republike Slove- 
nije za šolstvo, da imenuje svetovalca za slovenski jezik in 
književnost, ki bi opravil pregled strokovnega dela omenjene 
profesorice, je inšpektorat zavrnil, saj bi bilo to v nasprotju 
z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(UL RS 71/94). 

Zato je postopek v zvezi s pritožbo inšpektorat sklenil na 
podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskem obisku dne 
10. 1. 995, na podlagi razgovorov z vodstvom gimnazije, 
pisnih poročil vodstva in delavcev gimnazije Ljubljana Šiška 
in na podlagi pisnih izjav in potrdil ge. Helene Bizjak. Iz 
pisnega poročila ravnatelja g. M. Verbca in njegove pomoč- 
nice ge. O. Paulič ter ge. Jane Ozimek, vodje strokovnega 
aktiva učiteljev slovenskega jezika in književnosti, izhaja, da 
je ob hospitacijah ga. H. Bizjak izvajala pouk strokovno 
korektno, pedagoško ustrezno in zanimivo ter versko neobre- 
menjeno. Predelana učna snov je v predvidenem okviru in 
v skladu s programom. Ravnatelj gimnazije g. Miha Verbec 
tudi pisno zagotavlja, da prof. Bizjak v 1. f oddelku, kjer imajo 
svoje otroke starši, ki so se pritožili, ne izvaja več meditacij, 
v drugih oddelkih pa le v primeru, če ima za to soglasje. Ga. 
Olga Paulič, pomočnica ravnatelja, ki je s pooblastilom nado- 
meščala dlje časa odsotnega ravnatelja, je namreč že pred 
tem (9. 9., 13. 10., in 17. 11. 1994) zaradi opozoril pritožnikov 
ge. Bizjak prepovedala izvajati vse dejavnosti, ki so ji očitane 
v pritožbi. 
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Na podlagi vsega navedenega ugotavljamo, da ga. Helena 
Bizjak, profesorica slovenskega jezika in književnosti na Gim- 
naziji Ljubljana Šiška, po zagotovilih ravnatelja, ki je v skladu 
s 15. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/91-1) kot poslovodni organ in 
pedagoški vodja šole odgovoren za zakonitost dela zavoda in 
vodenje pedagoškega procesa, izvaja pouk tega predmeta 
strokovno ustrezno in da je tudi prenehala izvajati v pritožbi ji 
očitane aktivnosti. 

O kadrovskih zadevah v Svetu RTV 

IVAN SISINGER, poslanec ZLSD, je 29. 3. 1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije postavil vprašanje: 

»Sprašujem Vlado Republike Slovenije in njen pristojni 
resorski organ, to je Urad za Informiranje, zakaj ni upošte- 
van kadrovski predlog koordinacijskega odbora upokojen- 
skih organizacij in strank, ki so imenovali neposredno v Svet 
radio-televizije Slovenije v skladu z veljavnim 16. členom 
zakona o Radio-televiziji Slovenije. 

V Svetu RTV pa ima še naprej mandat g. Mišo Jezernik in to 
v imenu upokojencev, čeprav ga ti niso predlagali niti ime- 
novali kot to zahtevajo določila že omenjenega zakona RTV. 

Iz ugotovljenega nesporno izhaja, da ima g. Mišo Jezernik 
očitno nezakonit mandat v Svetu RTV Slovenije, zato zahte- 
vam od pristojnega urada vlade za informiranje, da nave- 
denmo nezakonito stanje na tem področju nemudoma 
odpravi v Svetu RTV tako, da od pristojnega organa uprav- 
ljanja zahteva takojšnjo sprožitev razrešitve navedenega 
kadrovskega problema v skladu s 16. in 17. členom zakona 
o RTV in da v Svetu RTV deluje imenovani član od strani 
koordinacijskega odbora in organizacij strank upokojencev 
Slovenije g. Lado Pohar.« 

Vlada RS mu je odgovorila: 

Zakon o RTV Slovenija je bil objavljen 8. aprila, veljati pa je 
začel 23. aprila lani. 

Pri objavi zakona v Uradnem listu št. 18/94 je nastala napaka 
v besedilu 16. člena, in sicer v 4. točki, ki določa, da po tej 
točki v Svet RTV Slovenija ne morejo biti imenovane osebe, 
»ki so bile zaposlene v RTV Slovenija v preteklih letih«. 
Pravilno besedilo te določbe bi se moralo glasiti: »v preteklih 
TREH letih« (popravek je bil objavljen v Uradnem listu št. 29, 
dne, 31. maja lani). 

Zaradi zmotne objave zakonske norme je eden od kandidatov, 
g. Lado Pohar, umaknil kandidaturo, do česar pa ob pravilni 
objavi besedila zakona ne bi prišlo. 

Koordinacijski odbor organizacij in strank upokojencev Slo- 
venije je za tolmačenje nastalega zapleta v zvezi z objavo 
popravka in umikom kandidature zaradi napake pri objavi 
besedila zakona zaprosil Sekretariat Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve, ki pa ga je napotil za pojasnilo 
na Urad Vlade RS za informiranje. Urad je pojasnilo oziroma 
pravno mnenje poslal Koordinacijskemu odboru avgusta lani; 
v tem mnenju je urad zavzel načelno stališče: 

»V pravni teoriji je uveljavljeno stališče, da se popravek šteje 
za sestavni del zakona od sprejema zakona oziroma da je ne 
glede na napake pri objavi pravno relevantno besedilo 
zakona, kot je bilo sprejeto v Državnem zboru. Navedeno 
teoretično stališče po razpoložljivih podatkih doslej tudi 
v sodni praksi ni bilo sporno. 

Glede na opisano pravno naravo in učinkovanje popravka 
zakona tisti, na katerega se nanaša zakonska določba, katere 
besedilo je bilo napačno objavljeno, načeloma ni dolžan trpeti 
morebitnih pravnih posledic, ki so iz tega nastale. 

Postopek kandidiranja se po našem mnenju lahko ponovi, če 
tisti, katerega pravica je bila z zavajajočo objavo prizadeta, to 
zahteva.« 

Koordinacijski odbor je po objavi popravka ponovil kandida- 
cijski postopek, v katerem je bil za člana Sveta RTVS izvoljen 
g. Lado Pohar. Septembra lani je poslal obvestilo Svetu RTVS 
o zamenjavi člana, ki sta ga obravnavala Mandatna komisija 
Sveta RTVS in Svet RTVS, vendar Svet RTVS zamenjave ni 
potrdil. Mandatna komisija Sveta RTVS je namreč že julija lani 
pisno zaprosila Državni zbor za obvezno razlago postopka ob 
odstopu ali odpoklicu člana Sveta RTVS (ne pa tudi ekspli- 
citno v zvezi z učinkom popravka zakona). Predsednik Držav- 
nega zbora je za mnenje zaprosil Sekretariat za zakonodajo in 
pravne zadeve ter Komisijo DZ za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve. 

Omenjena komisija se je na seji 8. 9. lani seznanila z mnenjem 
sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve 
ter sprejela sklep, v katerem je predlagala predsedniku Držav- 
nega zbora, da »pristojna delovna telesa Državnega zbora 
zadolži, da pripravijo obvezno razlago 17. člena Zakona 
o RTVS oziroma da proučijo tudi potrebo za oblikovanje 
predloga za spremembe in dopolnitve tega zakona«. 

V zvezi z zahtevo g. Sisingerja, naj Urad Vlade RS za informi- 
ranje nemudoma odpravi navedeno nezakonito stanje, vlada 
ugotavlja, da Urad nima teh pooblastil. Za zakonitost dela 
javnega zavoda RTVS je odgovoren generalni direktor zavoda 
(21. člen Zakona o RTV Slovenija). 

Urad Vlade za informiranje je pripravil odgovor: 

Zakon o RTV Slovenija je bil objavljen 8. aprila lani, veljati pa 
je začel 23. aprila. 

Pri objavi zakona v Uradnem listu je prišlo do napake v bese- 
dilu 16. člena in sicer v 4. točki, ki določa, da po tej točki 
v Svet RTV Slovenija med drugim ne morejo biti imenovane 
osebe, »ki so bile zaposlene v RTV Slovenija v preteklih letih«. 
Pravilno besedilo te določbe bi se moralo glasiti: »v preteklih 
TREH letih« (popravek je bil objavljen v Uradnem listu št. 29 
dne 31. maja). 
Zaradi zmotne objave zakonske norme je eden od kandidatov, 
g. Lado Pohar, umaknil kandidaturo, do česar pa v primeru 
pravilne objave besedila zakona ne bi bilo prišlo. 

Koordinacijski odbor organizacij in Strank upokojencev Slo- 
venije je za tolmačenje nastalega zapleta v zvezi z objavo 
popravka in umikom kandidature zaradi napake pri objavi 
besedila zakona zaprosil Sekretariat Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve, ki pa ga je napotil za pojasnilo 
na naš urad. 

Urad je pojasnilo oz. pravno mnenje poslal Koordinacijskemu 
odboru avgusta lani; v tem mnenju je urad zavzel naslednje 
načelno stališče: 

»V pravni teoriji je uveljavljeno stališče, da popravek šteje za 
sestavni del zakona od sprejema zakona, oziroma, da je, ne 
glede na napake pri objavi, pravno relevantno besedilo 
zakona, kot je bilo sprejeto v Državnem zboru. Navedeno 
teoretično stališče po razpoložljivih podatkih doslej tudi 
v sodni praksi ni bilo sporno. 

Glede na opisano pravno naravo in učinkovanje popravka 
zakona tisti, na katerega se nanaša zakonska določba, katere 
besedilo je bilo napačno objavljeno, načeloma ni dolžan trpeti 
morebitnih pravnih posledic, ki so iz tega nastale. 

Postopek kandidiranja se po našem mnenju lahko ponovi, če 
tisti, katerega pravica je bila z zavajajočo objavo prizadeta, to 
zahteva«. 

Koordinacijski odbor je po objavi popravka ponovil kandi- 
datni postopek, v katerem je bil izvoljen za člana Sveta RTVS 
g. Lado Pohar. 

poročevalec, št. 20 38 



Koordinacijski odbor je septembra lani poslal obvestilo svetu 
RTVS o zamenjavi člana, ki sta ga obravnavala Mandatna 
komisija Sveta RTVS in Svet RTVS. 

Dejstvo je, da je urad pojasnilo v zvezi s tolmačenjem zakona 
posredoval pisno, vendar stališče ni obvezujoče in ga Svet 
RTVS ni upošteval. 

Vstopni vizum za Vladimirja Žirinovskega 

Dr. VLADIMIR TOPLER, poslanec LDS, |e 28. 2.1994 Ministr- 
stvu za zunanje zadeve postavil vprašanje: »Poslansko 
vprašanje naslavljam na zunanje ministrstvo. Vlado Repu- 
blike Slovenije oziroma zunanjega ministra sprašujem, na 
kakšni zakonski podlagi je bil izdan vstopni vizum za Slove- 
nijo Vladimirju Žirinovskemu, predsedniku Liberalno demo- 
kratske stranke Rusije. Obstojijo namreč ustavni zakonski 
razlogi za zavrnitev izdaje vstopnega vizuma v 63. členu 
Ustave naše Republike, ki določa, da je protiustavno vsa- 
kršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neena- 
kopravnosti ter razpihovanje narodnega rasnega, verskega 
ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 

Ustava nadalje določa, da je protiustavno vsakršno spodbu- 
janje k nasilju in vojni. 23. člen določa, da tujcem lahko na 
podlagi zakona omejimo vstop v našo državo. V zakonu 
o tujcih pa nam je ta podlaga tudi dana. 

Vladimir Žirinovski, kot vidite tu danes iz časopisov, je 
v svoji poslanici slovenski vladi, zunanjemu ministrstvu, 
parlamentu in javnosti sporoča, da prihaja v Slovenijo na 
oddih. V resnici pa se bo srečal s svojimi somišljeniki iz vse 

Evrope, ker smo pač v nekaterih evropskih državah to že 
prepovedali, kar pomeni, da je bila prošnja za vizum zavaju- 
joča in že kot takšna predstavlja osnovo za zavrnitev vstop- 
nega vizuma. 

Žirinovski ponuja Sloveniji, da bi Rusija postala porok var- 
nosti in stabilnosti, samostojnosti Slovenije. V Isti poslanici 
pa tudi nasprotuje naši vključitvi v varnostni sistem NATO. 
S tem očitno nasprotuje integraciji Slovenije v evropske 
procese in si prizadeva vrniti v Slovenijo politične povezave 
pred letom 1948. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je dolžno poleg ustave in 
zakona o tujcih upoštevati tudi globalne nacionalne inte- 
rese Slovenije in mednarodno-pravno prakso vrste zahod- 
noevropskih držav, ki so Žirinovskemu prepovedale vstop 
zaradi njegovega pozivanja k nacionalni nestrpnosti. Hkrati 
pa smo prepovedali pevskemu zboru Srbije, kar po svoje 
tudi odobravam. Vendar tudi gospod Žirinovski za Slovenijo 
ne dela nikakršne promocije.« 

Ministrstvo za zunanje zadeve daje naslednje pojasnilo: 

Vladimir Žirinovski je zaprosil za izdajo vize na našem velepo- 
slaništvu v Moskvi za privatni - turistični obisk v Sloveniji in 
sicer za oddih na Bledu in v Portorožu. Kot imetnik novega 
potnega lista je tudi izpolnjeval pogoje za vstop v Slovenijo 
(veljavni potni list, znan namen potovanja in zagotovljeno 
bivanje, finančna sredstva itd.), oziroma pogoje, ki jih predvi- 
deva 10. člen Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91). Ker je 
Vladimir Žirinovski navedel, da prihaja zgolj na oddih v Repu- 
bliko Slovenijo, ni bilo zadržkov za izdajo vizuma. 

Po znanih dogodkih na Bledu pa je Ministrstvo za zunanje 
zadeve imenovanemu svetovalo, da čimprej zapusti ozemlje 
Republike Slovenije. 

BELEŽKE: 
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POSLANSKE POBUDE 

ODGOVOR 
Ministrstva za promet in zveze na pobudo IVA 
HVALICE za odprtje ukinjene pošte Ročinj 

V zvezi z dano pobudo je Ministrstvo za promet in zveze 
v sodelovanju s Pošto Slovenije d. o. o. proučilo možnosti 
odprtja ukinjene pošte Ročinj. 

Po veljavnih predpisih, ki urejajo poštno dejavnost v Sloveniji, 
mora biti poštno omrežje organizirano tako, da zajema vsa 
naselja v državi. Za odpiranje ali zapiranje pošt se upošteva 
naslednje: 

- ekonomska upravičenost pošt, 
- možnost pridobitve ustreznih prostorov, 
- drugi pogoji, potrebni za normalno delo pošte, 
- obstoječa gostota pošt. 

Za ukinitev pošte Ročinj je bil prevladujoč ekonomski razlog, 
saj majhno število poštnih storitev ne opravičuje obstoja 
redne pošte. Celotni okoliš pošte Ročinj je bil vključen v oko- 
liš pošte 65213 Kanal. 

V naselju Ročinj je organizirana 5 krat tedenska dostava 
pošiljk z avtomobilom. Pismonoša ima v Ročinju enourni 
postanek v posebnem prostoru. Krajanom je tako zagotov- 
ljena dostava in sprejem poštnih pošiljk ter opravljanje tudi 
drugih storitev, ki jih nudi pošta. 

V pripravi je pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje pošt- 
nih storitev kot podzakonski akt zakona o poštni dejavnosti. 
Pravilnik bo med ostalim urejal tudi kriterije za odprtje in 
delovni čas pošt in merila za določitev poštnih okolišev. 
S pravilnikom bo omogočeno tudi odpiranje pogodbenih 
pošt, kar bo gotovo primerno tudi za kraje kot je Ročinj. 

Z uveljavitvijo zgoraj navedenega pravilnika bo poslanska 
pobuda za odprtje ukinjene pošte Ročinj ponovno proučena. 
V primeru spremenjenih okoliščin in danih možnosti bo 
ustrezno ukrepano. Zaenkrat žal ni razloga za ponovno 
odprtje pošte Ročinj. 

ODGOVOR 
Banke Slovenije na pobudo JOŽETA JAGOD- 
NIKA, poslanca ZLSD, za razreševanje proble- 
matike izvoznikov 

Banka Slovenije je po Zakonu o Banki Slovenije zadolžena 
predvsem za stabilnost domače valute in za splošno likvid- 
nost plačevanja v državi in do tujine. 

Banka Slovenije je vse od monetarne osamosvojitve 8. okto- 
bra 1991 dosledno uresničevala tako postavljene cilje, pri 
čemer se je jasno zavedala, da je konkurenčnost tako majhne 
ekonomije, kot je slovenska, vezana predvsem na dva predpo- 
goja: odprtost svojega trga do tretjih in stabilnosti svoje 
domače valute. Pri tem se je zavedala, da bo moralo narodno 
gospodarstvo skozi veliko prestrukturiranje zaradi razpada 
bivšega jugoslovanskega trga in da ta proces ob spremembah 
družbenega sistema vsekakor ne bo neboleč. Zaradi pomanj- 
kanja deviznih rezerv in navedenih dejstev, se je v letu 1991 
Svet Banke Slovenije odločil za plavajoči tečaj in tudi mehko 
stabilizacijo in s tem postopno zmanjšanje inflacije. Pri tem si 
je kot cilj, ki ga spremlja, izbral količino primarnega denarja, 
ki je potreben, da bi denar v obtoku pri obstoječem bruto 
družbenem proizvodu in ostalih predpostavkah zagotavljal 
primerno likvidnost v gospodarstvu. Pri tem je tečaj domače 
valute odvisna spremenljivka, odvisna od ponudbe in povpra- 
ševanja po devizah na deviznem trgu. Centralna banka je že 
v preteklosti s svojim instrumentarijem poskušala nevtralizi- 
rati (sterilizirati) presežno ponudbo deviz na trgu. Vsekakor 
pa njena namera nikoli ni bila in tudi ne more biti, da bi 
avtomatično indeksirala tečaj domače valute s tekočo infla- 
cijo, ker bi to nujno vodilo v ustvarjanje novih inflacijskih 
pričakovanj. V zadnjem času so se v javnosti pojavile zahteve 
po nevtralizaciji spremenjenih navzkrižnih tečajev posamez- 
nih tujih valut, in sicer predvsem zaradi depreciacije ameri- 
škega dolarja in italijanske lire. Ob tej priliki moramo ponovno 
poudariti, da Banka Slovenije ne more vplivati, niti nevtralizi- 
rati takih učinkov, ki so odsev dogajanja na svetovnih denar- 
nih trgih. Tudi druge nacionalne ekonomije se morajo prilaga- 
jati spremenjeni konkurenčnosti svojih izdelkov zaradi spre- 
memb tečajev posameznih valut. Vsekakor pa ob tem razu- 
memo težave realnega sektorja, posebej še, če so posamezne 
panoge vlagale v posamezne trge dolga leta, se pa le ti 
v sedanjem trenutku kažejo kot nezanimivi, ker izvoz ustvarja 
izgubo. 

V lanskem letu smo se soočali z velikim presežkom priliva 
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deviz, ki je izviral na eni strani iz naslova tekočih transakcij, na 
drugi pa iz naslova kapitalnih tokov. Centralna banka je v pre- 
teklem letu s svojim instrumentarijem umaknila z blagajni- 
škimi zapisi v tujem denarju cca 650 milijonov DEM, poleg 
tega je neto dokončno odkupila od poslovnih bank za 627,8 
milijonov DEM deviz. Povečanje primarnega denarja je v letu 
1994 znašalo 24,5 milijard SIT (takšno povečanje je še zago- 
tavljalo zmanjševanje stopenj rasti cen). Povečanje primar- 
nega denarja je bilo v celoti usmerjeno v devizno intervencijo 
centralne banke. Ob tem velja ponoviti, da centralna banka 
nima neomejenih možnosti odkupa deviz, ker s takim kreira- 
njem primarnega denarja povečuje obseg denarne mase, ki 
neposredno pritiska na splošno nivo cen. Poleg tega je Banka 
Slovenije v letu 1994 povečala obveznosti do poslovnih bank 
iz naslova blagajniških zapisov v tujem denarju v višini 41,8 
milijard SIT. Skupne devizne terjatve v bilanci Banke Slove- 
nije so tako povečane za 74 milijard SIT. 

Centralna banka je v mesecu marcu sprejela restriktivne 
ukrepe pri prilivu kratkoročnega kapitala z uvedbo depozita 
na najemanje tujih finančnih kreditov v višini 40% od pogod- 
benega zneska za ročnost do 5 let. Obenem je sprejela vrsto 
ukrepov pri poslovanju v menjalnicah. Samo v lanskem letu je 
znašal neto odkup deviz v menjalnicah 600 milijonov DEM. 
Banka Slovenije bo tudi v bodoče s svojo politiko skrbela za 
stabilnost nacionalne valute, obenem pa v okviru svojih mož- 
nosti sterilizirala presežno ponudbo deviz. Vsekakor pa si bo 
skupaj z Vlado R Slovenije v letošnjem letu prizadevala pred- 
vsem znižati inflacijo, kar bo najbolj prispevalo h konkurenč- 
nosti slovenskega gospodarstva. Banka Slovenije bo iz teh 
razlogov še naprej vodila omejevalno denarno politiko, od 
drugih pa pričakuje omejevalno dohodkovno politiko in 
ustrezno zmanjšanje rasti cen nemenjalnega sektorja. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA o dopolnitvi bele knjige o odnosih 
z Italijo 

Pri pregledu vprašanj in pobud poslank in poslancev Držav- 
nega zbora Republike Slovenije, naslovljenih na Ministrstvo 
za zunanje zadeve Republike Slovenije v obdobju do 27. 1. 
1995, je bilo ugotovljeno, da na pobudo poslanca Zmaga 
Jelinčiča o dopolnitvi bele knjige o odnosih z Italijo, ki je bila 
posredovana z dopisom dne, 13. 10.1994 še ni bilo odgovor- 
jeno. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sprejema 
pobudo poslanca Državnega zbora g. Zmaga Jelinčiča, ki se 
nanaša na pripravo oz. dopolnitev t.i. bele knjige o odnosih 
z Italijo. V zvezi s tem Ministrstvo poudarja, da želi slovenska 
stran do posameznih vsebinskih vprašanj oblikovati jasna 
stališča, ki bi služila kot temelj za naše odnose s sosednjo 
državo. Republika Slovenija je lansko leto v Aide - memoire 
podrobno razložila svoja stališča glede italijanskih zahtev do 
Slovenije, in sicer: veljavnost sporazumov med državama, 
delovanje različnih mešanih komisij, vprašanje vračanja 
nepremičnin italijanskim optantom, itd. Kar se tiče vračanja 
nepremičnin je treba poudariti, da Slovenija zagovarja urav- 
noteženo in recipročno reševanje tega vprašanja, in sicer 
italijanskim zahtevam po vračanju nepremičnin nekdanjim 
italijanskim državljanom Slovenija postavlja podobno zah- 
tevo, to je, vrnitev narodnih domov, institucij, bank, hranilnic, 
posestev, ki so jih izgubili Slovenci v času fašizma. 

Kar se tiče izdelave t.i. bele knjige je treba poudariti, da si 
Ministrstvo prizadeva, da bo še naprej natančno in ažurno 
zbiralo podatke in najrazličnejše dokumente za mogočo 
sestavo bele knjige. V sedanjem občutljivem trenutku odno- 
sov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo in spričo 
nekaterih odprtih vprašanj med državama je postalo priori- 
tetna naloga tega Ministrstva zbiranje obstoječega gradiva, ki 
zajema vse medsosedske odnose. 

V sklop te dokumentacije, ki bi služila za sestavo bele knjige, 
spadajo v prvi vrsti tisti dokumenti, ki se nanašajo na urejanje 
in uresničevanje mednarodnih obveznosti med Republiko 
Slovenijo in Republiko Italijo. 

Prav tako se natančno zbira, shranja in vodi vsa diplomatska 
korespondenca med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo 
od osamosvojitve naprej. 

Poseben doprinos k zbiranju različne dokumentacije o odno- 
sih med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo daje tudi 
zgodovinsko-kulturna komisija, ki preučuje vrsto vprašanj 
med državama v zadnjih 100 letih. 

Ministrstvo si še posebno prizadeva zbrati vse najvažnejše 
dokumente, ki se nanašajo na slovensko manjšino v Italiji. 

Ministrstvo prav tako zbira dokumente z drugih področij, ki 
prav tako oblikujejo odnose med državama. 

Ministrstvo poudarja, da bi k tej široki in tako važni nalogi 
zbiranja dokumentacije morali odločnejše pritegniti znan- 
stveno raziskovalne institucije, ki bi z znanjem, strokovnostjo 
in kompetenco pripomogle k najboljši izpeljavi tega projekta. 

Pri tem bi bilo treba ustrezno zagotoviti tista finančna sred- 
stva, ki so potrebna za normalno delo odgovornih pri urejanju 
tega gradiva in sestavi bele knjige. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudi ZMAGA 
JELINČIČA o sodelovanju s t.i. »ZRJ« 

1. Pobuda za oživitev gospodarskega sodelovanja s t.i. »ZRJ« 

2. Pobuda za odprtje neformalnih predstavništev v t. i. »ZRJ« 
in Sloveniji 

Ad. 1./ S sprejemom resolucij Varnostnega sveta OZN št. 757/ 
92 in 820/93 so bile uvedene ekonomske sankcije zoper t.i. 
»ZRJ«. Z resolucijo št. 943/94 Varnostnega sveta OZN je 
začela dne 5. 10. 1994 veljati začasna (100 dni) omilitev 
sankcij iz zgoraj omenjenih resolucij, in sicer na področju 
transporta, kulture in športa. Z resolucijo 970/95 z dne 12. 
januarja 1995 je bila omilitev sankcij podaljšana za nadaljnjih 
100 dni. Določbe zadnjih dveh resolucij dovoljujejo: 

- prevozno potniško dejavnot z letali na in z letališča Beo- 
grad, 
- udeležbo športnikov, ki predstavljajo t.i> »ZRJ« na priredi- 
tvah v tujini 
- kulturno dejavnost 
- obiske oseb ter skupin tudi če jih sponzorira ali predstav- 
ljajo t.i. »ZRJ«. 

Na drugih področjih vključno z gospodarskimi odnosi so 
sankcije še naprej v veljavi do suspenza, zato Slovenija ne 
more inicirati gospodarskih odnosov med državama, ki bi 
implicirali kakršnekoli finančne transakcije. 

Slovenija je kot članica OZN dolžna spoštovati resolucije 
Varnostnega sveta OZN in njihove določbe prenesti v notranjo 
zakonodajo, kar je tudi storila s sprejemom ustreznih zakonov 
v Državnem zboru (Zakon o izvajanju resolucij VS OZN št. 757/ 
92 in 820/93, Ur. I. RS 53/92 in 27/93 in Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o izvajanju resolucij VS OZN 757/92 in 
820/93, Ur. I. RS 76/94). 

Prepoved izvoza ali dobave blaga in storitev ne glede na izvor 
kateremukoli posamezniku ali pravni osebi v Republiko Srbijo 
oz. Republiko Črno goro zaradi opravljanja poslov v teh 
republikah ne velja za blago, ki je namenjeno za zdravstvene 
potrebe, za prehrambene proizvode ter za humanitarne 
namene. V tem primeru je fizična ali pravna oseba, ki 

poročevalec, št. 20 42 



opravila izvoz, dolžna predhodno pridobiti dovoljenje Ministr- 
stva za zunanje zadeve. Ministrstvo za zunanje zadeve odobri 
izvoz na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za prehrano, 
zdravstvo ali industrijo, da blago zadovoljuje naštete kriterije, 
in na podlagi obvestila Komiteja za nadzor embarga, ustanov- 
ljenega z resolucijo VS OZN št. 724/94. 

Po omilitvi sankcij je prišlo do nekaterih pobud s strani t.i. 
»ZRJ« za bilateralne stike s predstavniki iz Slovenije in tudi do 
prvih tovrstnih stikov (srečanje guvernerjev NBJ in Banke 
Slovenije, obisk podpredsednika srbske gospodarske zbor- 
nice pri GZS, obisk srbskih ekonomistov pri Ekonomski fakul- 
teti v Ljubljani). 

Ni dvoma, da je s strani slovenskega gospodarstva izražen 
interes za obnovitev gospodarskega sodelovanja med Slove- 
nijo in t.i. »ZRJ«, še bolj pa bo ta interes prišel do izraza po 
morebitni nadaljnji omilitvi sankcij VS OZN do t.i. »ZRJ«. 
Vsekakor je ob interesu za gospodarsko sodelovanje 
potrebna previdnost, da se to s strani Srbije ne izkoristi za 
politične pritiske na Slovenijo, kakor se je to dogajalo v bivši 
skupni državni. Kot rečeno, pa do ukinitve sankcij iz resolucij 
VS OZN 757/92 in 820/93 ne pride v poštev vzpostavljanje 
gospodarskega sodelovanja s t.i. »ZRJ«, ker bi to pomenilo 
kršenje omenjenih resolucij in bi lahko povzročilo za Slove- 
nijo neugodne in škodljive posledice zaradi reakcij stalnih 
članic VS OZN kot tudi drugih pomembnih partnerjev Slove- 
nije. 

Ad. 2.1 V perspektivi bi kazalo razmišljati o odprtju neformal- 
nega predstavništva v Beogradu kakor tudi o možnih oblikah 
in nalogah takega predstavništva. Po našem mnenju bo ob 
spremenjenih razmerah in ko bo sprejeta ocena, da je nivo 
odnosov med Slovenijo in t.i. »ZRJ« tak, da obstajajo možno- 
sti in potreba za odprtje predstavništva Slovenije v Beogradu, 
posredovan ustrezen predlog pristojnemu organu. 

ODGOVOR 
Ministrstva za okolje in prostor na pobudo 
JANEZA PODOBNIKA o spremembi Zakona 
o dimnikarski službi v določbah, ki se nanašajo 
na podeljevanje koncesij za izvajanje dimnikar- 
ske službe 

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja dve odredbi na 
podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o varstvu okolja: 

- Odredbo o organiziranosti in izvajanju dimnikarske službe; 
- Odredbo o vzdrževalnih standardih dimnikarske službe. 

Osnutka obeh Odredb sta trenutno v javni razpravi pri izvajal- 
cih dimnikarskih storitev. V zvezi s podeljevanjem koncesij na 
območju ene občine preberemo iz 4. in 5. člena osnutka 
Odredbe o organiziranosti in izvajanju dimnikarske službe 
naslednje: 

II. OBVEZNOSTI LOKALNE SKUPNOSTI 

4. člen 

Občina zagotavlja izvajanje dimnikarske službe neposredno 
z ustanavljanjem javnih podjetij ali z dajanjem koncesij posa- 
meznim osebam in fizičnim osebam za vse storitve iz 3. člena 
te odredbe ter za celo svoje območje. 

Glede na število naprav na svojem območju in s tem poveza- 
nim obsegom potrebnih storitev dimnikarske službe lahko 
občina podeli koncesije za izvajanje dimnikarske službe na 
svojem območju večim izvajalcem, vendar tako, da vsak od 
izvajalcev dimnikarske službe opravlja praviloma vse storitve 
dimnikarske službe na svojem področju. 

Dve ali več sosednjih občin lahko podeli koncesijo za izvaja- 
nje dimnikarske službe za skupno območje dveh ali več občin 
ali pa za teritorialno povezano področje, ki sega v območja 
dveh ali več občin. 

5. člen 

Će občina razdeli svoje območje na več področij izvajanja 
dimnikarske službe, mora pri razdelitvi upoštevati naslednji 
merili: 

- vsako od področij znotraj območja občine je teritorialno in 
s cestno infrastrukturo povezano področje, 

- posamezno področje delovanja dimnikarske službe, ne 
glede na to ali je to znotraj območja ene ali več občin, ne 
more obsegati manj kot 2000 lastnikov naprav iz 2. člena te 
odredbe. Občina, katere velikost ne zagotavlja minimalni 
obseg izvajanja dimnikarske službe, lahko izvaja dimnikarsko 
službo v manjšem obsegu naprav. 

Ministrstvo meni, da bo z novo odredbo vprašanje podeljeva- 
nja koncesij večim izvajalcem dimnikarske službe na območju 
iste občine zadovoljivo rešeno. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo na pobudo VIKE POTOČ- 
NIK v zvezi z uvajanjem računalniške obdelave 
podatkov v zdravstvu 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju 
Zavod) zbira in obdeluje podatke v skladu z zakonom o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakonom 
o uvedbi matične številke občanov, internim pravilnikom 
o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih in zaupnih 
podatkov ter priporočili republiškega inšpektorja za varstvo 
osebnih podatkov. 

Zavod ne vodi računalniških zbirk podatkov z občutljivimi 
informacijami o diagnozah in stanjih po identificiranem posa- 
mezniku, temveč obdeluje predvsem poslovne in zavarovalni- 
ške informacije. S prenovo informacijskega sistema Zavoda je 
zaščita pred nepooblaščenim pristopom vgrajena v samo 
arhitekturo informacijskega sistema in podprta z internimi 
standardi. 

V Zavodu je v teku projekt razvoja nove računalniške aplika- 
cije za pokrivanje evidenc obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja. Zaradi že dlje časa prisotne ideje o ukinitvi EMŠO-ja, 
samo v načrtu predvideli uvedbo nove interne identifikacijske 
številke za zavarovano osebo. Nova aplikacija (predvidena 
uvedba v jeseni 1995) bo torej ob zagotovitvi ustreznih organi- 
zacijskih ukrepov omogočila Zavodu ukinitev enotne matične 
številke tudi za osnovne zavarovalniške podatke. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo MARIJE 
POSZONEC za pripravo zakonodaje za razpis 
referenduma za ustanovitev občine 

Na pobudo poslanke Marie Poszonec za pripravo zakonodaje 
za razpis referenduma za ustanovitev občine z dne 12. 4.1995, 
odgovarjamo naslednje: 

Pobuda se nanaša na zakonodajo s področja lokalne samou- 
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prave, ki jo je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za 
reformo lokalne samouprave. 

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
(Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) določa območja novih občin. 
Teritorialne spremembe občin, določenih v tem zakonu, bo 
mogoče obravnavati po sprejemu posebnega zakona 
o postopku za ustanovitev občin in določitev njihovih obmo- 
čij, kot je to predvideno v prvem členu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
14/95). Ta poseben zakon bo nadomestil sedanji zakon o refe- 
rendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 5/94), ki je 
bil uporaben le za postopek za ustanovitev sedanjih občin, ni 
pa več uporaben za postopek za združevanje in delitev teh 
občin ter izločanje njihovih delov v nove občine oziroma 
njihovo priključevanje k sosednjim občinam. 
V Službi Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samo- 
uprave bodo predlog o postopku za ustanovitev občin in 
določitev njihovih območij pripravili v juniju 1995. 

BELEŽKE: 

ODGOVOR 
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo 
TONETA PERŠAKA za ustanovitev skupne komi- 
sije za sodelovanje s slovensko manjšino v Ita- 
liji 

Sodelovanje in dialog z vsemi slovenskimi manjšinskimi orga- 
nizacijami v Italiji poteka takorekoč dnevno in to v Italiji kot 
v Sloveniji ob raznih priložnostih, vključno s sestanki z najviš- 
jimi predstavniki Republike Slovenije. 

Poleg navedenega opozarjamo tudi na to, da v okviru Odbora 
za mednarodne odnose Državnega zbora deluje posebna 
delovna skupina za slovenske manjšine v zamejstvu, ki 
sprotno obravnava aktualna vprašanja položaja slovenskih 
manjšin in tudi neposredno sodeluje oz. vodi dialog s pred- 
stavniki slovenskih manjšinskih organizacij v zamejstvu. 

■ 

poročevalec, št. 20 44 



BELEŽKE: 

' , 

■ 
i. 

. 

. 

   —  
45 
      

poročevalec, št. 20 



BELEŽKE: 

• * 

■ 

- 

■ 

* 

' 

. ■ 

\ 

7 
' 

■ 

' 

■ 
■ 

— 
pc 
    

št. 20 46 
      

   



BELEŽKE: 

■ 

■ >C v ■ ? : 

' 
. 

■ 

■ ' 




	ZAČETNE STRANI
	POLITIČNE STRANKE
	Predlog zakona o dopolnitvi zakona o političnih strankah - EPA 1120 - skrajšani postopek

	RATIFIKACIJE
	Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi - EPA 1121
	Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske - EPA 1131

	IZ DELA DELOVNIH TELES DZ
	Poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ o stanju vozil v lasti in uporabi državnih organov oziroma uporabnikov proračuna

	Poslanska vprašanja
	Poslanske pobude

