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Dokončno poročilo 

RAČUNSKEGA SODIŠČA 0 REVIZIJI 

FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE ZA 

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZA 

KANDIDATE: 

- DR. JOŽEFA BERNIKA 

- DR. BOGOMIRJA KOVAČA 

- TONETA PERŠAKA 

- MARJANA POLJŠAKA 

Na podlagi drugega odstavka 24.b člena zakona o volilni 
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in prvega 
odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora 
objavljamo dokončna poročila Računskega sodišča o 
reviziji financiranja volilne kampanje za volitve 
predsednika republike za kandidate: 

- dr. Jožefa Bernika 
- dr. Bogomirja Kovača 
-Toneta Peršaka 
- Marjana Poljšaka 

poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za volitve 
predsednika republike, za kandidata dr. Jožefa Bernika. Gre 
za predhodno poročilo, ki je s sklepom št. 1217-8/98-20 z dne 
22.4.1998 postalo dokončno. 

dr. Vojko A. Antončič.H.r. 
predsednik 

Priloge: 
- Poročilo št. 1217-8/98-19 
- Sklep št. 1217-8/98-20 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 

Zadeva: poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje 
za volitve predsednika republike za kandidata 
dr. Jožefa Bernika 

Na podlagi 27. člena Zakona o računskem sodišču (UL RS, št. 
48/94) in v skladu z 29. členom Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS, št. 20/95), vam v prilogi pošiljam 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 

Številka: 1217-8/97-20 
Datum: 22.4.1998 

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS št. 20/95) izdajam naslednji 

SKLEP 

Predhodno poročilo o reviziji, določeni s 24. b členom Zakona o 
volilni kampanji, za volitve predsednika republike dne 23.11.1997, 
za kandidata dr. JOŽEFA BERNIKA, ŠT. 1217-8/97-19, z dne 
1.4.1998, je postalo dokončno dne 18.4.1998. 

Obrazložitev: 

Predhodno poročilo o reviziji, določeni s 24. b členom Zakona o 
volilni kampanji, za volitve predsednika republike dne 23.11.1997, 

za kandidata dr. JOŽEFA BERNIKA, št. 1217-8/97-19, z dne 
1.4.1998, je bilo nadzorovani osebi - organizatorju volilne 
kampanje, Socialdemokratski stranki Slovenije in Slovenskim 
krščanskim demokratom, vročeno dne 2.4.1998. 

Nadzorovana oseba v roku 15 dni od vročitve predhodnega 
poročila ni podala pisnih pripomb, zato je predhodno poročilo z 
dnem 18.4.1998 postalo dokončno. 

Ana PRAPROTNIK, l.r. 
članica Računskega sodišča 

Poslano: 
1. Socialdemokratska stranka Slovenije 

Komenskega 11, Ljubljana 
2. Slovenski krščanski demokrati 

Beethovnova 4, 1000 Ljubljana 
3. arhiv, tu 
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§ 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 

Na podlagi 1. odstavka 24. .člena Zakona o Računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94), 

23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 20/95) in 
24.a člena Zakona o volilni kampanji (Ur. 1. RS, št. 62/94 in 17/97) izdaja pristojna 

članica Računskega sodišča naslednje 

PREDHODNO POROČILO 

o reviziji, 

določeni s 24. b členom Zakona o volilni kampanji, 

za volitve predsednika republike dne 23.11.1997 

- za kandidata dr. JOŽEFA BERNIKA 

Številka: 1217-8/98-19 

Ljubljana, 1. april 1998 
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1. UVOD 

1.1. Splošno 

Revizija, določena s 24. b členom Zakona o volilni kampanji, za 
volitve predsednika republike, za kandidata dr. Jožefa Bernika, je 
bila opravljena pri skupnem organizatorju volilne kampanje 
Socialdemokratski stranki Slovenije in Slovenskih krščanskih 
demokratih na podlagi sklepa Računskega sodišča, št. 1217-8/ 
98-1, z dne 23.1.1998. 

Revizijo sta opravili revizorki Cvetka Černigoj in Bojana Podbregar 
v času od 26.1.1998 do 16.3.1998 na sedežu Računskega 
sodišča, sedežu Socialdemokratske stranke Slovenije (v 
nadaljevanju: SDS), Komenskega 11, Ljubljana in sedežu 
Slovenskih krščanskih demokratov (v nadaljevanju: SKD), 
Beethovnova 4, Ljubljana. 

1.2. Cilji revizije 

Namen revizije je bil ugotoviti zakonitost, popolnost in točnost 
izkazanih podatkov o volilni kampanji, in sicer s preverjanjem: 
•formalne pravilnosti predloženih poročil in izvajanje določil 18. 

člena Zakona o volilni kampanji (v nadaljevanju: ZVolK) v zvezi 
z odprtjem in zaprtjem posebnega žiro računa (Ur. I. RS, št. 62/ 
94 in 17/97), 

• podatkov o zbranih in porabljenih sredstvih volilne kampanje, 
• ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva 

za volilno kampanjo v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih 
strankah (Ur. I. RS, št. 62/94) 

ter ugotoviti, ali je organizator volilne kampanje upravičen do 
delnega povračila stroškov in če je, izračunati višino le-tega. 

1.3. Podatki o organizatorju volilne kampanje 

Za zakonitost izvajanja skupne volilne kampanje za predsedni- 
škega kandidata dr. Jožefa Bernika sta odgovorna: 
- Tone Krkovič za SDS 
- Hilda Tovšak za SKD. 
Navedeno je v skladu z 2. členom ZVolK. 

1.4. Pravna podlaga delovanja 

Pravno podlago delovanja organizatorja volilne kampanje 
predstavljata: 
• ZVolK 
• Zakon o političnih strankah (v nadaljevanju: ZPoIS). 

Ugotovili smo, da so podatki iz vmesnega in zaključnega poročila 
navedeni v obliki, kot je bila predpisana. 

Preverjali smo, ali je organizator volilne kampanje v primeru, daje 
prenesel na poseben žiro račun sredstva s katerega od svojih 
drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek računov, 
s katerih so bila sredstva prenesena, in sicer poročilo za obdobje 
šestih mesecev pred dnevom glasovanja (2. odstavek 19. člena 
ZVolK). Za poročilo iz 2. odstavka 19. člena ZVolK oblika ni bila 
predpisana. 
Ugotovili smo: 
Na poseben žiro račun za volilno kampanjo so bila do 23.12.1997 
prenesena sredstva iz: 

- rednega žiro računa SDS v znesku 5.924.400,00 SIT 
- rednega žiro računa SKD v znesku 4.571.408,75 SIT 
- iz žiro računov 7-ih odborov SDS1 v znesku 565.793,50 SIT 
- iz žiro računov 10-ih odborov SKD2 v znesku 1.967.138,70 SIT 
V obdobju od 24.12.1997 do 31.1.1998, to je po roku za predložitev 
zaključnega poročila, so bila na poseben žiro račun za volilno 
kampanjo prenesena sredstva iz rednega žiro računa SDS v 
znesku 17.810,00 SIT ter žiro računov dveh odborov SDS3 v 
znesku 409.555,00 SIT. 
V zaključnem poročilu so zajeti podatki o šestmesečnem 
poslovanju (od 23.5.1997 do 23.11.1997) rednega žiro računa 
SDS št. 50101-678-65513 in rednega žiro računa SKD št. 50100- 
678-43965. 
Podatki v zaključnem poročilu organizatorja volilne kampanje so 
torej nepopolni, saj ne vključujejo podatkov o šestmesečnem 
poslovanju 19-ih odborov4. 

Zaključno poročilo za volilno kampanjo je bilo predloženo 
Računskemu sodišču dne 23.12.1997. Predloženo je bilo 
pravočasno (19. člen ZVolK). 

Poseben žiro račun z imenom "SDS - volitve za predsednika 
države 1997" št. 50101-678-798950 je bil odprt dne 9.10.1997. 
Odprt je bil pravočasno (18. člen ZVolK). 

Po obvestilu Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (v 
nadaljevanju: APP) je organizator volilne kampanje dne 20.2.1998 
zaprl poseben žiro račun, kar je v skladu z 18. členom ZVolK. 

2.2. Preveritev podatkov o zbranih in porabljenih 
sredstvih 

V postopku revizije smo preverili točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji (18.a in 19. člen ZVolK). 
V ta namen smo pregledali naslednje: 
• kumulativne podatke APP o prometu na posebnem žiro računu 
• obvestila APP o spremembah stanja na posebnem žiro računu 
• prejete račune v zvezi z volilno kampanjo 
• podatke nekaterih izvajalcev storitev za volilno kampanjo. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil 

Preverjali smo, ali vmesno in zaključno poročilo navajata vse 
podatke, določene z obrazcema št. 1 in št. 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo (Ur. 
I. RS, št. 39/97). 

1 Odbori SDS, ki so prenesli sredstva na poseben žiro račun so: Grosuplje, 
Kamnik, Litija, Logatec, Mengeš, Novo mesto in Ptuj. 
1 Odbori SKD, ki so prenesli sredstva na poseben žiro račun so: Ajdovščina, 
Kamnik, Ljubljana, Logatec, Maribor, Medvode, Novo mesto, Ptuj, Trbovlje in 
Žalec. 
1 Odbora SDS, ki sta po 23.12.1997 prenesla sredstva na poseben žiro 
račun sta: Celje in Trbovlje. 
4 Razvidno iz priloge 1 k temu poročilu. 
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Zap.št. Postavka Znesek 

1. A Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 2.000,00 SIT 
l.B Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 0,00 SIT 
2. Prispevki organizatorju volilne kampanje - 

3. Posojila - 

Vmesno poročilo organizatorja volilne kampanje 
(obrazec št. 1) 

Organizator volilne kampanje jedne 12.11.1997 Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložil vmesno poročilo, ki izkazuje: 

Ugotovili smo, da so podatki točni. Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje 
(obrazec št. 2) 

Organizator volilne kampanje je dne 23.12.1997 Računskemu 
sodišču predložil zaključno poročilo, ki izkazuje: 

Zap.št. Postavka ' Znesek / ostali 

podatki 

1. Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 19.188.970,95 SIT 

2. Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 23.943.122,60 SIT 

3. Skupna višina prejetih prispevkov, ki-presegajo trikratno povprečno 

mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji za to leto 

4.935.730,00 SIT 

4. Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 

mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji za to leto 

5.924.400,00 SIT 

5. Naziv in naslov posojilodajalca iz 4. točke tega poročila Krekova banka d.d. 
Ciril-Metodov trg 1, 

Ljubljana 

6. Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 

iz 1. točke poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni 

4.907.084,40 SIT 

7. Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, ki je odlog iz 5.točke 

odobrila 

21 nazivov in 
naslovov5 

5 Razvidno iz priloge zaključnega poročila 
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Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo (zap. št. 1) 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu navedel 
podatek o skupni višini zbranih sredstev do 23.12.1997 (rok 
predložitve zaključnega poročila) v znesku 19.188.970,95 SIT. 
Podatek je točen. 

Ker pa je prihajalo do poslovnih dogodkov na posebnem žiro 
računu tudi po tem datumu, smo opravili preveritev poslovnih 
dogodkov in sprememb na posebnem žiro računu za obdobje od 
24.12.1997 do 31.1.1998. Skupna višina zbranih sredstev se 
zaradi tega poveča za 430.330,50 SIT in znaša 19.619.301,45 
SIT do 31.1.1998. 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
(zap. št. 2) 

V znesku 23.943.122,60 SIT so zajeti podatki iz prejetih računov 
na sedež SDS do 23.12.1997 in provizija APP. 

Podatek o skupni višini porabljenih sredstev je zaradi 
neupoštevanja popustov, ki so jih izvajalci odobrili organizatorju, 
prenizko izkazan v znesku 26.355,00 SIT, kar pomeni kršitev 
17.a člena ZVolK. 

• V podatek o skupni višini porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo je napačno zajeto naslednje: 
Strošek nastopa glasbene skupine "duo M4M" je prikazan v 
znesku 62.700,00 SIT na podlagi napotnice študentskega 
servisa. Dne 5.2.1998 je organizator volilne kampanje z 
nastopajočima sklenil avtorski pogodbi št. 1-98/V v znesku 
70.000,00 SIT, kar je za 7.300,00 SIT več od zneska vključenega 
v poročilo. 

Zaradi zgoraj navedenih ugotovitev je skupna višina porabljenih 
sredstev za volilno kampanjo prenizko izkazana za 1.233.137,70 
SIT. 
Ugotovljena skupna višina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo znaša 25.184.512,35 SIT (v tem znesku je upoštevana 
tudi plačana provizija APP v času do zaprtja posebnega žiro 
računa). 

Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji za to leto 
(zap. št. 3) 

V znesku 4.935.730,00 SIT so prikazani prispevki, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki 
Sloveniji za leto 1997. 
Po podatkih Satističnega urada Republike Slovenije znaša 
povprečna mesečna plača na delavca v Republiki Sloveniji 

•V podatek o skupni višini porabljenih sredstev ni zajeto 
naslednje: 

- stroški po 26-ih računih, ki so na sedež SDS prispeli od 
23.12.1997 do 19.2.1998 v skupnem znesku 1.181.527,70 SIT, 

- strošek po računu št. 701991 z dne 18.11.1997 (Radio Kranj 
d.o.o., Kranj) v znesku 17.955,00 SIT, ki smo ga izsledili na 
podlagi preverjanj podatkov pri izvajalcih storitev. 
Zaradi navedenega je podatek o skupni višini porabljenih sredstev 
prenizko izkazan za znesek 1.199.482,70 SIT. 
Organizator volilne kampanje SDS je za nepravilne podatke 
podal pisno obrazložitev, v kateri navaja, da je organizacija 
volilne kampanje potekala na dveh ravneh, centralni ravni - na 
sedežu SDS in SKD ter občinski oz. regijski ravni odborov strank. 
Odbori niso pravočasno pošiljali računov na sedeže strank. 

• Organizatorju volilne kampanje je bil priznan popust, ki bi ga bilo 
potrebno upoštevati v podatku o skupni višini porabljenih 
sredstev. Popust je bil priznan po naslednjih računih: 

144.251,00 SIT za leto 1997, trikratna povprečna mesečna plača 
pa 432.753,00 SIT. 
Ugotovili smo, da je podatek v zaključnem poročilu previsok, ker 
vključuje prispevek J. B. v znesku 405.000,00 SIT. Organizator 
volilne kampanje ob oddaji poročila (23.12.1997) ni razpolagal s 
podatkom o višini povprečne mesečne plače na delavca v Republiki 
Sloveniji za leto 1997, saj je bil podatek objavljen šele konec 
meseca februarja 1998 (Ur. I. RS, št. 15/98). 

Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji za to leto ter 
nazivi in naslovi posojilodajalca (zap. št. 4 in 5) 

SDS je dne 11.11.1997 s Krekovo banko d.d. Maribor sklenila 
pogodbo o kratkoročnem kreditu št. 976/97-LJ v znesku 
6.000.000,00 SIT. Iz vsebine pogodbe in pisnega pojasnila, ki ga 
je v času nadzora posredovala vodja računovodstva SDS, je 
razvidno, da je bil kredit najet za redno poslovanje SDS. Krekova 
banka d.d. Maribor je sredstva v višini 5.924.400,00 SIT (znesek 
kredita zmanjšan za stroške kredita v višini 75.600,00 SIT) 
pomotoma nakazala na poseben žiro račun za volilno kampanjo. 
Sredstva v višini 5.924.400,00 SIT so vsebinsko sredstva, ki jih 
je SDS iz rednega žiro računa namenila na poseben žiro račun za 
volilno kampanjo. Glavnico in obresti kredita odplačuje SDS iz 
rednega žiro računa. 
Sredstva v višini 5.924.400,00 torej niso posojilo tretjih oseb 
organizatorju, ki ga je potrebno v zaključnem poročilu posebej 
prikazati. 
Iz istih razlogov je napačen tudi podatek o nazivu in naslovu 
posojilodajalca iz zapr. št. 5. 

Zap. št. Izvajalec storitve Številka računa Znesek popusta 
(v SIT) 

1. Festival, Novo mesto, F. Kek, 

Marjan Pimar, s.p., Novo mesto 
- 109a/97 19.740,00 

2. NT & RC d.o.o. Celje 3258 6.615,00 

Skupaj 26.355,00 
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Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 
iz prve točke poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni ter nazivi 
in naslovi pravnih ali fizičnih oseb, ki so odlog odobrile 
(zap. št. 6 in 7) 

Ugotovili smo, da je podatek o skupnem znesku odloženih plačil 
napačen. Organizator volilne kampanje ni imel odloženih plačil, ki 
bi presegala znesek iz prve točke 19. člena ZVolK. V zaključnem 
poročilu je navedel podatek o vseh neplačanih računih na dan 
23.12.1997. 
Iz istega razloga je napačen tudi podatek pod zap. št. 7. 

2.3. Poročila o šestmesečnem poslovanju prek 
računov, s katerih so bila sredstva prenesena na 
poseben žiro račun za volilno kampanjo 

Opravili smo preveritev točnosti in popolnosti podatkov iz poročila 
o poslovanju prek računov organizatorja, s katerih so bila sredstva 
prenesena na poseben žiro račun, in sicer za obdobje šestih 
mesecev pred dnevom glasovanja (po 2. odstavku 19. člena 
ZVolk). 

Ugotovitve: 
• Redni račun SDS 

Promet blagajne za obdobje od 30.9.1997 do 24.10.1997 ni bil 
zajet v glavno knjigo. Tako so bili prihodki prenizko izkazani za 
369.853,00 SIT, odhodki pa za 323.301,50 SIT. Na zahtevo 
revizork je vodja računovodstva SDS navedeno napako 
popravila in sestavila novo poročilo dne 16.2.1998. 

• Redni račun SKD 
V SKD so sami ugotovili napake v poročilu, zato so dne 11.2.1998 
predložili popravljeno poročilo. Iz njega izhaja, da so prihodki 
višji za 703.633,94 SIT, odhodki pa za 9.779.140,04 SIT. Iz 
pisne obrazložitve k popravljenjemu poročilu je razvidno, da so 
bili podatki v prvem poročilu nepravilni zaradi zamud pri dostavi 
knjigovodskih listin računovodstvu. 

• V poročilu niso bili zajeti podatki o šestmesečnem poslovanju 9 
odborov SDS in 10 odborov SKD, ki so prenesli sredstva na 
poseben žiro račun volilne kampanje. Na zahtevo revizork so 
vsi odbori, razen mestnega odbora SDS Ptuj, sestavili omenjeno 
poročilo. Občinski odbor SDS Litija je predložil poročilo za obdobje 
od 1.1.1997 do 31.12.1997. Iz predloženih poročil izhaja, da so 
bili prihodki v poročilu prenizko izkazani za 20.835.263,74 SIT, 
odhodki pa za 17.288.912,17 SIT. 
Poslovanja preko računov 19-ih odborov obeh strank nismo 
preverjali. 

Zbirno je prikaz podatkov o šestmesečnem poslovanju 9 odborov 
SDS in 10 odborov SKD, ki so prenesli sredstva na poseben žiro 
račun volilne kampanje, predstavljen v tabeli, ki je v prilogi 1 tega 
poročila. 

Navedene nepravilnosti razkrivajo, da podatki v poročilu po 2. 
odstavku 19. člena ZVolK niso popolni in točni. 

2.4. Preveritev, ali je organizator volilne kampanje 
poravnal vse stroške volilne kampanje izključno s 
posebnega žiro računa 

Mestni odbor SDS Kranj je dne 3.2.1998 podal pisno izjavo, da "v 
zvezi z volitvami predsednika republike 1997 - za kandidata dr. 
Jožeta Bemika ni imel nobenih stroškov in prihodkov in ni izdal 
nobene naročilnice v ta namen". 
Z revizijo smo ugotovili, da je navedeni odbor dne 1.12.1997 iz 
svojega žiro računa plačal račun za volilno kampanjo v znesku 
17.955,00 SIT (Radio Kranj d.o.o. Kranj, račun št. 701991 z dne 

18.11.1997). 
Dne 25.3.1998 nam je organizator posredoval pisno izjavo 
predsednika mestnega odbora SDS Kranj, "da je plačilo zgoraj 
navedenega računa odobril v prepričanju, da obvestilo v času 
prihoda in odhoda avtobusov v Škofjo Loko oz. Kranj ne podleže 
kriteriju propagandnih stroškov volilne kampanje kot določa 
zakon." 
Omenjena izjava ni točna, sam smo dne 25.3.1998 s strani 
izvajalca storitev pridobili tekst reklamnega obvestila, ki se glasi 
"Mestni odbor SDS vabi člane in simpatizerje na predvolilno 
zborovanje za dr. Jožeta Bemika - v soboto, 15. novembra ob 17f 

na Mestnem trgu v Škofji Loki." Iz teksta izhaja, da gre za strošek 
volilne kampanje po 3. točki 17.a člena ZVolK. 

Tudi občinski odbor SDS Škofja Loka je dne 20.2.1998 podal 
pisno izjavo, da "v zvezi z volitvami predsednika republike 1997 
- za kandidata dr. Jožeta Bernika ni imel nobenih stroškov in 
prihodkov in ni izdal nobene naročilnice v ta namen". 
Z revizijo smo ugotovili, da je navedeni odbor dne 7.1.1998 iz 
svojega žiro računa plačal račun za volilno kampanjo v znesku 
33.600,00 SIT (Radio Sora, Podjetje za informiranje d.o.o. Škofja 
Loka, račun št. 970870 z dne 14.11.1997). 
Po pisnem pojasnilu organizatorja je občinski odbor SDS Škofja 
Loka dne 19.2.1998 zgoraj omenjeni račun poslal na sedež SDS. 
organizator pa ga je dne 20.2.1998 ponovno plačal iz posebnega 
žiro računa. 

Organizator volilne kampanje torej ni poravnal vseh stroškov 
volilne kampanje s posebnega žiro računa kot zahteva 18 člen 
ZVolK. 

2.5. Preveritev, ali je organizator volilne kampanje 
pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v 
skladu z zakonom 

ZVolK v 17. členu predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače. ZPoIS določa v zvezi s 
pridobivanjem sredstev v 21., 22. in 25. členu naslednje: 

• prepovedano je pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih 
zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja 
stranke v tujini, iz volil in daril iz tujine oz. vsakršno drugo 
pridobivanje sredstev za politično stranko iz tujine. 
- Opravili smo preveritve in nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

• prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov ne smejo v 
skupnem znesku presegati desetkratne povprečne mesečne 
plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije za to leto. 
- Opravili smo preveritve in nepravilnosti niso bile ugotovljene 

• državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih 
skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi 
gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital v višini 
najmanj 50 %, ne smejo financirati političnih strank. 
Opravili smo preveritve in ugotovili: 
- KPL - Gradnje, Rast, Inženiring, družba za projektiranje, gradnjo 
in vzdrževanje cest ter zelenih površin d.d. Ljubljana je dne 
13.11.1997 plačala na poseben žiro račun za volilno kampanjo 
znesek 300.000,00 SIT. Iz izpiska sodnega registra je razvidno, 
da imajo trije skladi Republike Slovenije in Mestna Občina 
Ljubljana 63,8 % vložek v osnovnem kapitalu omenjene delniške 
družbe. 
- Splošna plovba d.o.o. Portorož je dne 14.11.1997 plačala na 
poseben žiro račun za volilno kampanjo znesek 200.000,00 
SIT. Iz izpiska sodnega registra je razvidno, da ima Republika 
Slovenija 100 % vložek v osnovnem kapitalu omenjene družbe 
Ker je v omenjenih družbah vložen javni kapital v višini več kot 
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50 %, ne bi smeli financirati volilne kampanje. S tem je bilo 
kršeno določilo 17. člena ZVolK v povezavi s 25. členom ZPolS. 

Pri preverjanju zakonitosti prejemkov rednega žiro računa 
organizatorja SKD je bilo ugotovljeno: 
- Pomurka, Mesna industrija d.o.o. Murska Sobota - v STEČAJU 
je dne 29.9.1997 financirala glasilo SKD "VIR" v znesku 
200.000,00 SIT. Iz izpiska sodnega registra je razvidno, da ima 
Sklad Republike Slovenije za razvoj 55 % vložek v osnovnem 
kapitalu omenjene družbe. 
Ker je v omenjeno družbo vložen javni kapital v višini več kot 
50%, ne bi smela financirati stranke. S tem je bilo kršeno določilo 
25. člena ZPolS. 

Preverjanje zakonitosti prejemkov na žiro računih odborov SDS 
in SKD, s katerih so bila sredstva prenesena na poseben žiro 
račun, in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja, v revizijo nismo vključili. 

ZVolK predpisuje v zvezi z uporabo sredstev za volilno kampanjo 
organizatorju volilne kampanje naslednje: 
• stroški volilne kampanje so stroški, ki so potrebni za izvedbo 

volilne kampanje za posameznega kandidata in so naslednji: 
- stroški tiskanja in razobešanja plakatov 
- stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 
- stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 
- stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega 

materiala, ki se pošilja neposredno volilcem. 
Opravili smo preveritve in nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

• Ugotavljali smo tudi, ali skupni znesek porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo ne presega zneska določenega v 20. členu 
ZVolK. Po podatkih Republiške volilne komisije (Ur. I. RS, št. 76/ 
97) je bila dovoljena višina skupnega zneska porabljenih 
sredstev za volilno kampanjo 62.031.000,00 SIT6. 
Ugotovljeni znesek porabljenih sredstev ni presegel dovoljenega 
zneska. 

Ker znaša na dan 31.1.1998 znesek denarnih sredstev na 
posebnem žiro računu za volilno kampanjo 404.992,37 SIT, 
znesek obveznosti za neporavnane račune pa 5.941.710,95 SIT, 
smo zahtevali pisno izjavo o načinu poravnavanja manjka, ki 
znaša 5.536.718,58 SIT. Po pisni izjavi organizatorja z dne 
3.3.1998 "so del dolga po računih dobaviteljev za volitve 
predsednika države 1997 že poravnali, preostanek pa bodo 
poplačali iz sredstev dotacij Državnega zbora v razmerju 50 : 50 
tako kot so se dogovorili v skupni izjavi dne 17.11.1997." 

2.6 Delno poročilo stroškov volilne kampanje 

ZVolK v 22. členu določa, da so do delne povrnitve stroškov 
volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje oz. 
kandidati za predsednika republike, za katere je glasovalo najmanj 
10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
Organizatorjem volilne kampanje oz. kandidatom za predsednika 
republike se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni 
glas. 

Republiška volilna komisija je v poročilu o izidu volitev predsednika 
republike (Ur. I. RS, št. 76/97) objavila izid glasovanja in izid volitev, 
iz katerega je razvidno, da je dr. Jožef Bernik dobil 98 996 glasov, 
kar predstavlja 9,50 % od skupnega števila volilnih upravičencev, 
ki so glasovali. 

Organizator volilne kampanje ni upravičen do delne povrnitve 
stroškov volilne kampanje. 

• Število volilnih upravičencev = 1.550.775 
Dovoljena višina skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
= 1.550.775 X 40,00 SIT = 62.031.000,00 SIT. 

3. MNENJE 

Na podlagi opravljenih preveritev o zakonitosti, popolnosti in 
točnosti podatkov o volilni kampanji za volitve predsednika 
republike, za kandidata dr. Jožefa Bernika, dajem 

mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev: 

1. Podatek o skupni višini porabljenih sredstev je prenizko 
izkazan v znesku 1.233.137,70 SIT zaradi: 

- neažurnega prejema računov s strani odborov strank v znesku 
1.199.482,70 SIT, 

- neizkazanega popusta v znesku 26.355,00 SIT 
- nepravilnega obračuna stroškov za nastop glasbene skupine 

"duo M4M" v znesku 7.300,00 SIT. 

2. Zaključno poročilo je nepopolno in netočno, ker ni zajemalo 
podatkov o šestmesečnem poslovanju odborov obeh strank, 
s katerih so bila sredstva prenesena na poseben žiro račun, 
kot zahteva drugi odstavek 19. člena ZVolK. 

3. Vsi stroški volilne kampanje niso bili poravnani iz posebnega 
žiro računa, kot zahteva 18. člen ZVolK. Iz žiro računa 
občinskega odbora SDS Škofja Loka je bil poravnan račun v 
znesku 33.600,00 SIT, iz mestnega odbora SDS Kranj pa 
račun v znesku 17.955,00 SIT. 

Druga pomembna razkritja, 
za katera organizator volilne kampanje, po ZPolS, ni 
odgovoren 

1. KPL - Gradnje, Rast, Inženiring, družba za projektiranje, 
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih površin d.d. Ljubljana 
je financirala volilno kampanjo v znesku 300.000,00 SIT. 

Splošna plovba d.o.o. Portorož je financirala volilno kampanjo 
v znesku 200.000,00 SIT. 

Ker je v omenjenih družbah vložen javni kapital v višini več kot 
50%, ne bi smeli financirati volilne kampanje. S tem je bilo 
kršeno določilo 17. člena ZVolK v povezavi s 25. členom ZPolS. 

2. Pomurka, Mesna industrija d.o.o. Murska Sobota - v STEČAJU 
je financirala glasilo SKD "VIR" v znesku 200.000,00 SIT. 

Ker je v omenjeno družbo vložen javni kapital v višini več kot 
50%, ne bi smela financirati stranke. S tem je bilo kršeno 
določilo 25. člena ZPolS. 

Pravni pouk: Zoper to predhodno poročilo je po 1. točki 24. člena 
Zakona o Računskem sodišču možno vložiti 
pripombe. Pripombe se vloži pisno v roku 15 dni od 
dneva vročitve na Računsko sodišče Republike 
Slovenije, Prežihova 4, Ljubljana. 

Ana Praprotnik, l.r. 
članica Računskega sodišča 

Priloga 1 
Tabela 

Vročiti: 
1. Socialdemokratska stranka Slovenije 

Komenskega 11, Ljubljana. 
2. Slovenski krščanski demokrati 

Beethovnova 4, Ljubljana. 
3. Arhiv, tu. 
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PRILOGA 1 k predhodnemu poročilu o reviziji, St. 1217-8/97-19, z dne 1.4. 1998 

Poročilo o šestmesečnem poslovanju prek računov organizatorja, s katerih so 

bila sredstva prenesena na poseben žiro račun za volilno kampanjo 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 
Številka: 1217-6/98-15 
Datum: 23.4.1998 

Zadeva: poročilo o opravljeni reviziji pri Demokratski 
stranki Slovenije, organizatorju volilne kam- 
panje za Toneta Peršaka 

Na podlagi 27. člena Zakona o računskem sodišču (UL RS, št. 
48/94) in v skladu z 29. členom Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS, št. 20/95), vam v prilogi pošiljam 

poročilo o opravljeni reviziji pri Demokratski stranki Slovenije, 
organizatorju volilne kampanje za Toneta Peršaka. Gre za 
predhodno poročilo, ki je s sklepom št. 1217-6/98-14 z dne 
20.4.1998 postalo dokončno. 

dr. Vojko A. Antončič, l.r. 
predsednik 

Priloge: 
- Poročilo št. 1217-6/98-13 
- Sklep št. 1217-6/98-14 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 
Številka: 1271-6/98-14 
Datum: 20.4.1998 

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS št. 20/95) izdajam naslednji 

SKLEP 

Predhodno poročilo o opravljeni reviziji pri Demokratski stranki 
Slovenije, organizatorju volilne kampanje za Toneta Peršaka, 
Ljubljana, Linhartova ul. 13, št. 1217-6/98-13 z dne 20.3.1998 je 
postalo dokončno dne 7.4.1998. 

Obrazložitev: 

Predhodno poročilo o opravljeni reviziji pri Demokratski stranki 

Slovenije, organizatorju volilne kampanje za Toneta Peršaka, 
Ljubljana, Linhartova ul. 13, št. 1217-6/98-13 z dne 20.3.1998 je 
bilo nadzorovani osebi vročeno dne 23.3.1998. 

Ker nadzorovana oseba v roku 15 dni od vročitve predhodnega 
poročila ni podala pisnih pripomb, je predhodno poročilo z dnem 
7.4.1998 postalo dokončno. 

mag. Nataša Knaubert-Šorli, l.r. 
članica Računskega sodišča 

Poslano: 
- Demokratska stranka 

Slovenije, Linhartova ul. 13, Ljubljana 
- arhivu 
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§ 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

RAČUNSKO SODISCE 

Na podlagi 24. člena Zakona o Računskem sodišču (Ur. 1. RS št. 48/94), 23. člena Poslovnika 

Računskega sodišča (Ur. 1. RS št. 20/95) in 24.a člena Zakona o volilni kampanji (Ur. 1. RS št. 

62/94 in Ur. 1. RS št. 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO 

o opravljeni reviziji pri 

DEMOKRATSKI STRANKI SLOVENIJE 

ORGANIZATORJU VOLILNE KAMPANJE ZA 

TONETA PERŠAKA 

Številka: 1217-6/98-13 

3. junij 1998 
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L 

1 UVOD 

1.1 Splošno 

Revizija financiranja volilne kampanje za volitve predsednika 
republike je bila opravljena pri Demokratski stranki Slovenije, kot 
organizatorju volilne kampanje za Toneta Peršaka, na podlagi 
Sklepa Računskega sodišča št. 1217-6/98-1 z dne 19.1.1998. 

Revizijo je opravil revizijski delavec Jorg K. Petrovič v času od 
24.1.1998 do 2.3.1998, na sedežu Računskega sodišča in na 
sedežu Demokratske stranke Slovenije, Linhartova ulica 13. 

1.2. Cilji revizije 

Osnovni namen revizije je bil ugotoviti pravilnosti izkazanih 
podatkov organizatorja volilne kampanje, z naslednjimi cilji: 
• preveriti formalno pravilnost predloženih poročil in izvajanje 

določil 18. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. 1. RS št. 62/94, št. 
17/97; v nadaljevanju: ZVolK) v zvezi z odprtjem in zaprtjem 
posebnega žiro računa 

• preizkusiti višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje 
• preizkusiti ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil 

sredstva za volilno kampanjo v skladu z ZVolK in Zakonom o 
političnih strankah (Ur. 1. RS št. 62/94; v nadaljevanju ZPoIS) 

• preizkusiti višino in upravičenost do delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katerega je po ZVolK upravičen organizator 
volilne kampanje. 

1.3 Podatki o organizatorju volilne kampanje 

V skladu z 2. členom ZVolK je za zakonitost izvajanja volilne 
kampanje odgovoren organizator volilne kampanje predsedni- 
škega kandidata - Demokratska stranka Slovenije (v nadaljevanju 
DSS). Odgovorne osebe organizatorja volilne kampanje so: 
- Tone Peršak, predsednik stranke 
- Peter Orešič, glavni tajnik 
- Jožica Osolnik, glavni računovodja. 

1.4 Pravna podlaga delovanja 

Pravno podlago delovanja organizatorja volilne kampanje 
predstavljata: 
• ZVolK 
• ZPoIS. 

2 UGOTOVITVE 

2.1 Formalna pravilnost predloženih poročil 

Preverjeno je bilo, ali vmesno in zaključno poročilo navajata vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in št. 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo (Ur. 
1. RS št. 39/97; v nadaljevanju: Odredba o obrazcih). Zaradi 
preverjanja točnosti podatkov iz vmesnega in zaključnega poročila 
o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje DSS je bilo 
pregledano naslednje: 
• Izpiski APP o poslovanju preko posebnega žiro računa (v 

nadaljevanju: PŽR) od dneva odprtja 6.10.1997 do zaprtja 
23.2.1998. 

• Izstavljeni računi organizatorja volilne kampanje in njihovo plačilo 
s sredstvi zbranimi na PŽR 

• Vsa odložena plačila, ki bremenijo sredstva na PŽR in njihove 
višine 

• Izpiski APP o poslovanju preko rednega žiro računa DSS OZ 
Maribor v nadzorovanem obdobju šestih mesecev (23.5.1997- 
23.11.1997) 

• Višini in izvor vseh prihodkov zbranih na žiro računu DSS OZ 
Maribor v nadzorovanem obdobju šestih mesecev (23.5.1997- 
23.11.1997) 

• Vsi izstavljeni računi, njihova vsebina in njihova plačila s strani 
DSS OZ Maribor z njihovega žiro računa v nadzorovanem 
obdobju šestih mesecev (23.5.1997-23.11.1997) 

• Vsa izplačila preko blagajne DSS OZ Radovljica v nadzoro- 
vanem obdobju šestih mesecev (23.5.1997-23.11.1997) 

• Izpiske APP o poslovanju preko rednega žiro računa DSS OZ 
Radovljica v nadzorovanem obdobju šestih mesecev 
(23.5.1997-23.11.1997) 

• Višina in izvor vseh prihodkov zbranih na žiro račun DSS OZ 
Radovljica v nadzorovanem obdobju šestih mesecev 
(23.5.1997-23.11.1997) 

• Vsi izstavljeni računi, njihova vsebina in njihovo plačilo s strani 
DSS OZ Radovljica z njihovega žiro računa v nadzorovanem 
obdobju šestih mesecev (23.5.1997-23.11.1997) 

• Vsa izplačila preko blagajne DSS OZ Radovljica v nadzoro- 
vanem obdobju šestih mesecev (23.5.1997-23.11.1997). 

• Vsi izstavljeni računi, njihovo vsebino in njihova plačila s strani 
DSS preko njihovega žiro računa v nadzorovanem obdboju 
šestih mesecev (23.5.1997-23.11.1997). 

• Vsa izplačila preko blagajne DSS v nadzorovanem obdobju 
šestih mesecev (23.5.1997-23.11.1997). 

Pri pregledu vmesnega poročila o poslovanju preko PŽR je bilo 
ugotovljeno, da je predloženo v pravilni obliki (obrazec št. 1 po 
Odredbi o obrazcih) ter, da so podatki navedeni v vmesnem 
poročilu DSS točni in odražajo stanje na računu z dne 6.11.1997 
(izpisek APP št. 10) oz. 17. dan pred volitvami. Do neskladja z 
zakonskim določilom o poročanju o stanju na računu 15. dan 
pred volitvami (8.11.1997), do 11. dne pred volitvami (12.11.1997), 
prihaja zaradi zamika, pri poročilih o stanju na računu, ki jih lastnik 
dobi od APP). DSS je v vmesnem poročilu o volilni kampanji navedla 
naslednje podatke: 
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Tabela 1: Vmesno poročilo 

Z. št Postavka 
1. Sredstva, zbrana za volilno kampanjo do vključno... 354.000 SIT 
2. Sredstva, porabljena za volilno kampanjo do vključno... 0 SIT 
j. Prejeti prispevki, ki presegajo trikratno povprečno... 0SIT 
4. Odobrena posojila, ki presegajo trikratno povprečno... OSIT 

5. Naziv in naslov posojilodajalcev... / 

6. Znesek odloženih plačil, če višina plačila presega iz 1. točke... OSIT 
7. Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, ki je odlog... / 

Pri pregledu zaključnega poročila o poslovanju preko PŽR je bilo 
ugotovljeno, da je predloženo v pravilni obliki (obrazec št. 2 po 
Odredbi o obrazcih). Podatki v zaključnem poročilu o poslovanju 
preko PŽR odražajo dejansko stanje prihodkov na dan 19.12.97 
v višini 714.000 SIT. Izkazana višina porabljenih sredstev 899.748 
SIT predstavlja vsoto vseh evidentiranih stroškov, čeprav so bili 

dejanski odhodki (dejanska izplačila s PŽR do 19.12.1997) le 
566.332 SIT. Razlike je za 333.416 SIT. Višina odloženih plačil, v 
4. točki (313.600 SIT, Tiskarna Tone Tomšič) odraža dejansko 
stanje. DSS je v zaključnem poročilu o volilni kampanji navedla 
naslednje podatke: 

Tabela 2: Zaključno poročilo 

Z. št 1 -i 

1. Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 714.000 SIT 
2. Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 899.748 SIT 
3. Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno... OSIT 
4. Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno... OSIT 
5. Naziv in naslov posojilodajalca (EV) iz 4. točke tega poročila / 
6. Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek iz 

1. točke poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni. 
313.600 SIT 

7. Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, ki je odlog iz 5. točke 

odobrila:Tiskama T. Tomšič, Gregorčičeva 25 a, Ljubljana 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje v primeru, 
da je prenesel na posebni žiro račun sredstva s katerega od 
svojih drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek 
računov, s katerih so bila sredstva prenesena (18.a in 19. člen 
ZVolK). 
Pri vmesnem poročilu je bilo ugotovljeno, da manjka poročilo o 
poslovanju preko rednega računa DSS Maribor (za obdobje od 
8.5.1997 do 8.11.1997 - šest mesecev pred 15 dnevom pred 
volitvami), s katerega je bilo 7.10.1997 na PŽR nakazano 57.000 
SIT, kar predstavlja kršitev 18. a člena v povezavi z drugim 
odstavkom 19. člena ZVolK. 
Končno poročilo vsebuje poročila o poslovanju preko rednih 
strankinih žiro računov št. 51800-679-000-0030832, katerega 
imetnik je DSS OZ Maribor, in 51540-679-000-0073169, katerega 
imetnik je DSS OZ Radovljica. 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje za volitve 
predsednika republike predložil poročila Državnemu zboru in 
Računskemu sodišču v predpisanih rokih. Po 18. a členu ZVolK je 

organizator dolžan 11 dan pred dne vom volite v (12.11.1997) oddati 
Državnemu zboru vmesno poročilo, ki mora vsebovati podatke o 
dogodkih iz 1. do 4. alinee prvega odstavka 19. člena, ki so se 
zgodili na PŽR iz 18. člena oziroma drugih ŽR iz 2. odstavka 19. 
člena do 15 dneva pred dnevom volitev (8.1.1997). Vmesno 
poročilo DSS je bilo dostavljeno v Državni zbor 12.11.1997, kar 
pomeni, da je bilo poslano v skladu z zakonsko določenim rokom. 
Po 19. členu ZVolK je organizator dolžan 30 dan po dnevu 
glasovanja (23.12.1997) oddati Državnemu zboru in Računskemu 
sodišču poročilo, ki mora vsebovati podatke o dogodkih iz 1. do 4. 
alinee prvega odstavka 19. člena, ki so se zgodili na PŽR iz 18. 
člena do dneva oddaje poročila in o poslovanju na drugih ŽR iz 2. 
odstavka 19. člena za obdobje pol leta pred dnevom glasovanja. 
Končno poročilo je Računsko sodišče prejelo 23.12.1997, kar 
pomeni, da je prispelo v roku, ki ga določa zakon. 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl poseben žiro račun, t.j. najpozneje 45 dni pred dnevom 
glasovanja (9.10.1997) in ali je bil račun zaprl tri mesece po 
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dnevu glasovanja (23.2.1998). Ugotovljeno je bilo, da je bil PŽR 
(50102-678-000-0798945) odprt 6.10.1997, kar pomeni 48 dni 
pred dnevom glasovanja oz. 3 dni pred zakonsko predpisanim 
rokom in zaprt 23.2.1998. Pri odprtju in zaprtju so bila torej 
upoštevana zakonska določila. V tem obdobju je bilo na PŽR 
nakazanih 880.500 SIT in z računa plačanih 880.200 SIT. Razlika 
prihodkov nad odhodki, v višini 300 SIT, je bila ob zaprtju računa 
prenešena na redni žiro račun stranke. 

2.2.2. Preizkus ali je organizator volilne kampanje 
pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v 
skladu z zakonom 

Preverjeno je bilo ali je organizator volilne kampanje pridobil 
sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom. 17. člen ZVolK 
predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje uporabljajo 
določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), če ta zakon 
ne določa drugače. Zakon o političnih strankah določa v zvezi s 
pridobivanjem sredstev v 21. in 22. členu naslednje: 
• prepovedano je pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih 

zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja 
stranke v tujini, iz volil in daril iz tujine oz. vsakšrno drugo 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje vse stroške 
volilne kampanje poravnal izključno s posebnega žiro računa. 
Zato je Računsko sodišče zaprosilo medije, za katere se je 
predpostavljalo, da so objavili predvolilne oglase in sporočila, da 
posredujejo podatke o doseženem prometu s prodajo medijskega 
prostora posameznemu organizatorju volilne kampanje. Preverjeni 
so bili plačani in odprti računi posameznega organizatorja volilne 
kampanje do vključno 15.1.1998. Poleg tega je bila podrobno 
pregledana vsebina vseh faktur in izplačil preko blagajne pri OZ, 
z katerih rednih žiro računov so bila nakazana sredstva na PŽR 
(DSS OZ Maribor in DSS OZ Radovljica). 

Ugotovljeno je bilo, da je bil v časopisu Gorenjski glas 7.11.1997 
objavljen oglas naslednje vsebine: 
"Demokrati Slovenije občinski zbor DS Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Škofja Loka, Tržič. 
Zahvala in vabilo 
Spoštovana občanka in občan! 
V imenu predsednika stranke Demokratov Slovenije, kandidata 
za predsednika Republike Slovenije, Toneta Peršaka, se Vam 
zahvaljujemo za dragoceni glas podpore k njegovi kandidaturi. 
Prepričani smo, da pomeni vaš glas željo po sremembah. 
Naj Vas ob tej priložnosti povabimo na srečanja s predsedniškim 
kandidatom, ki se bodo v prihodnjih dneh vrstila tudi v večjih 
krajih Gorenjske. O dnevu in uri predvidenega srečanja Vas bomo 
obvestili preko medijev in oglasnih mest. 
Pričakujemo Vas! 
Občinski zbori DS" 
Ocenjujemo, da bi lahko bil oglas poizkus vpliva na volilce, zato bi 
morali biti stroški za objavo plačani s PŽR. 

pridobivanje sredstev za stranko iz tujine 
• prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov ne smejo v 

skupnem znesku presegati desetkratne povprečne mesečne 
plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega 
urada RS za to leto 1997 (v obdobju od jan.-nov. 1997 je to 
143.023 SIT) 

• državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih 
skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi 
gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital v višini 
najmanj 50 %, ne smejo financirati strank. 

Ugotovljeno je bilo, da so bila sredstva PŽR in na žiro računih 
DSS OZ Radovljica in DSS OZ Maribor, v nadzorovanem obdobju, 
od 23.5.1997 do 23.11.1997 zbrana v skladu z določili zakona. 

Pri preverjanju, ali je organizator volilne kampanje uporabil 
sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, je bilo 
ugotovljeno, da so bila sredstva porabljena v skladu z zakonskimi 
določili. Do zaprtja je bilo z PŽR nakazanih dobaviteljem 880.200 
SIT, stroški APP so znašali 1.812 SIT, stroški tiskanja in 
razobešenih plakatov (17. a člen ZVolK/1) 799.744 SIT in stroški 
objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih (17.a 
člen ZVolK/2) so bili 78.645 SIT 

Pri pregledu vsebine vseh faktur in izplačil preko blagajne pri OZ, 
z katerih rednih žiro računov so bila nakazana sredstva na PŽR, 
je bilo odkrito nekaj izplačil, ki jih je mogoče uvrstiti med stroške 
volilne kampanje po 17. a členu. Tako nastalih stroškov je bilo za 
2.620 SIT in predstavljajo stroške občinskega dovoljenja za 
uporabo plakanih mest ter stroške lepila za lepljenje plakatov. 

Skupina višina sredstev plačanih mimo PŽR (28.077 SIT za oglas 
v Gorenjskem glasu in 2.620 SIT za uporabo plakatnih mest ter 
stroške lepila za lepljenje plakatov; skupaj 30.697 SIT) predstavlja 
3 % sredstev plačanih preko PŽR (880.200 SIT do zaprtja računa 
dne 23.2.1998). Plačila mimo računa pomenijo kršitev zakonskega 
določila 18. člena ZVolK o obveznosti poravnavanja vseh stroškov 
izključno z PŽR. 

2.2.4. Preizkus višine delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katerega je po zakonu upravičen 
organizator volilne kampanje 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje upravičen 
do delne povrnitve stroškov volilne kampanje. 

ZVolK v 22. členu določa, da so do delne povrnitve stroškov 
volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje oz. 
kandidati za predsednika republike, za katere je glasovalo najmanj 
10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
Organizatorjem volilne kampanje oz. kandidatom za predsednika 
republike se povrnejo stroški v višini 20 SIT za vsak dobljeni 
glas. 

Tabela 3: Poraba sredstev 

Postavka ' Znesek 

17a/l Tiskanje in razobešanje 799.744 SIT 

17a/2 Objavljanje predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 78.645 SIT 

ostalo (APP) 1.812 SIT 

SKUPAJ 880.200 SIT 
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Republiška volilna komisija je v poročilu o izidu volitev predsednika 
republike (Ur. 1. RS št. 76/97) objavila izid glasovanja in izid volitev, 
iz katerega je razvidno, da je Tone Peršak dobil 32.039 glasov, 
ker predstavlja 3 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki 
so glasovali, zato DSS kot organizator volilne kampanje Toneta 
Peršaka ni upravičena do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje. 

3 MNENJE 

Pravni pouk: Na predhodno poročilo je možno vložiti pripombe 
v roku 15 dni od prejema poročila. Pripombe se vložijo pismeno 
na Računsko sodišče Republike Slovenije, Prežihova 4, 
Ljubljana 

mag. Nataša Knaubert-Šorli, l.r. 
Članica Računskega sodišča 

Vročiti: 1. Demokratska stranka Slovenije 
2. arhiv- tu- 

Na podlagi preverite zakonitosti, popolnosti in točnosti podatkov 
Računsko sodišče izreka o fiinanciranju volilne kampanje za 
predsednika republike v letu 1997. 

MNENJE S PRIDRŽKOM 

Obrazložitev: 

Na oblikovanje mnenja so vplivale naslednje nepravilnosti: 
• Pri vmesnem poročilu manjka poročilo o poslovanju preko 

rednega žiro računa DSS OZ Maribor, s katerega so bila 
nakazana sredstva na PŽR, kar predstavlja kršitev 18. a člena 
v povezavi z drugim odstavkom 19. člena ZVolK. 

• Plačila mimo računa pomenijo kršitev zakonskega določila 18. 
člena ZVolK o obveznosti poravnavanja vseh stroškov izključno 
s PŽR. 

4 PRIPOROČILA 

Zaradi večje preglednosti poslovanja in lažjega notranjega 
nadzora, kot tudi zaradi bodočih revizij, Računsko sodišče 
priporoča DSS en sam žiro račun. 

PRILOGA 

Uporabljeni zakoni In drugI predpisi ter poročilo: 

1. Zakon o volilni kampanji (Ur. 1. RS, št. 62/94 in 17/97; ZVolK) 
2. Zakon o političnih strankah (Ur. 1 RS, št. 62/94; ZPoIS) 
3. Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 

za volilno kampanjo (Ur. 1. RS, št. 39/97) 
4. Poročilo o izidu volitev predsednika republike (Ur. 1. RS, št. 

76/97) 
5. Zakon o Računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94) 
6. Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. 1. 

RS, št. 20/95) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 
Številka: 1217-5/98-8 
Datum: 18.3.1998 

Zadeva: poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje 
za volitve predsednika republike za kandidata 
Marjana Poljšaka 

Na podlagi 27. člena Zakona o računskem sodišču (UL RS, št. 
48/94) in v skladu z 29. členom Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS, št. 20/95), vam v prilogi pošiljam 

poročilo o reviziji volilne kampanje za volitve predsednika 
republike za kandidata Marjana Poljšaka. Gre za predhodno 
poročilo, ki je s sklepom št. 1217-5/98-7 z dne 17.3.1998 
postalo dokončno. 

dr. Vojko A. Antončič, l.r. 
predsednik 

Priloge: 
- Poročilo št. 1217-5/98-6 
- Sklep Št. 1217-5/98-7 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 
Številka: 1217-5/98-7 
Datum: 17.3.1998 

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS št. 20/95) izdajam naslednji 

SKLEP 

Predhodno poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za 
volitve predsednika republike za kandidata Marjana Poljšaka, št. 
1217-5/98-6 z dne 25.21998, je postalo dokončno dne 13.3.1998. 

Obrazložitev: 

Predhodno poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za 
volitve predsednika republike za kandidata Marjana Poljšaka, 
številka 1217-5/98-6 z dne 25.2.1998 je bilo nadzorovani osebi 
vročeno dne 26.2.1998. 

Ker nadzorovana oseba v roku 15 dni od vročitve predhodnega 
poročila ni podala pisnih pripomb, je predhodno poročilo z dnem 
13.3.1998 postalo dokončno. 

Zdenka Vidovič, l.r. 
Članica Računskega sodišča 

Poslano: 
- Nacionalna stranka dela 

Šibeniška 21 
5270 Ajdovščina 

- arhivu 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 
Številka: 1217-5/98-6 
Datum: 25.02.1998 

Na podlagi 24. a člena Zakona o volilni kompanji (Ur.l. RS, št. 62/ 
94 in 17/97), 24. člena Zakona o Računskem sodišču (Ur.l. RS, 
št. 48/94) in 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike 
Slovenije (Ur.l. RS, št. 20/95), izdajam naslednje 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

ZA VOLITVE PREDSEDNIKA 

REPUBLIKE ZA KANDIDATA MARJANA 

POLJŠAKA 

1 UVOD 

Na podlagi sklepa štev. 1217-5/98-1 z dne 20.1.1998 je bila 
izvedena revizija financiranja volilne kampanje za predsednika 
republike za kandidata Marjana Poljšaka (v nadaljevanju kandidat), 
katere organizatorje bila Nacionalna stranka dela, Šibeniška 21, 
Ajdovščina (v nadaljevanju NSD). 

Nadzor sta opravili ravizorki Katica Drndelič, pooblaščena 
revizorka in Metka Cerar. Vsa dejanja v nadzoru so bila v dogovoru 
s kandidatom, ki je istočasno predsednik NSD, izvedena v 
prostorih Računskega sodišča, Slovenska 27, Ljubljana. 
Revizijski postopki so zajemali izvedbo intervjuja s predstavnikom 
organizatorja in hkrati kandidatom ter pregled dokumentacije 
organizatorja volilne kampanje, to je NSD. 

1.1 Cilji revizije 

Temeljni cilj revizije volilne kampanje je bil pridobiti zadostne in 
zanesljive dokaze o resničnosti ter pravilnosti izkazanih podatkov 
v zaključnem poročilu organizatorja volilne resničnosti in pravilnosti 
izvedbe dejanj, povezanih s financiranjem voline kampanje glede 
na določila Zakona o volilni kampanji (v nadaljevanju ZVolK), na 
podlagi katerih je oblikovano revizorjevo mnenje. Za dosego tega 
cilja so bili z revizijskimi postopki preverjeni: 

• formalna pravilnost predloženih poročil in izvajanje določil ZVolK 
v zvezi z odprtjem in zaprtjem posebnega žiroračuna, 

• oblika, vsebina in čas poročanja o volilni kampanji v skladu z 
ZVolK, 

• podatki o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, 
izkazani v vmesnem in zaključnem poročilu, 

• pridobivanje in uporaba sredstev za volilno kampanjo glede na 
določila ZVolK in Zakona o političnih strankah. 
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1.2. Podatki o organizatorju volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje za predsedniškega kandidata 
Marjana Poljšaka je bila Nacionalna stranka dela, Šibeniška 21, 
Ajdovščina. NSD je bila vpisana v register političnih strank z 
odločbo Ministrstva za notranje zadeve, št. 0001/2-6-S-D59/96- 
3 z dne 26.8.1996, pod zaporedno številko 30. 

Svet NSD je na seji dne 05.10.1997 za kandidata na volitvah za 
predsednika republike določil Marjana Poljšaka, dipl. ing., Šibeniška 
21, Ajdovščina, predsednika stranke. Njegovo kandidaturo je 
potrdila Republiška volilna komisija, s potrdilom št. 10-4/96-4/97 z 
dne 29.10.1997. 

1.3 Pravna podlaga delovanja 

Pravni okvir delovanja organizatorja volilne kampanje določajo: 

• Zakon o volilni kampanji (Ur.l. RS, št. 62/94 in 17/97), 
• Zakon o političnih strankah (Ur.l. RS, 62/94), 
• Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 

za volilno kampanjo (Ur.l. rtS, št. 39/97). 

2 UGOTOVITVE 

2.1 Formalna pravilnost predloženih poročil o volilni 
kampanji 

Vmesno in zaključno poročilo o volilni kampanji je NSD predložila 

V revizijske postopke ni bilo zajeto vmesno poročilo o volilni 
kampanji, ker organizator volilne kampanje v njem ni prikazal 

na obrazcu št. 1 in 2, v obliki in vsebini, ki jo določa Odredba o 
obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo. Vmesno poročilo je NSD posredovala Državnemu 
zboru Republike Slovenije dn 13.11.1997, to je v skladu z rokom, 
ki ga določa 18.a člen ZVolK, zaključno poročilo o volilni kampanji 
pa je NSD posredovala Računskemu sodišču dne 9.12.1997, to 
je v roku, ki ga določa 19. člen ZVolK. 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Nova 
Gorica (v nadaljevanju APP), je na osnovi zahtevka NSD, dne 
07.10.1997 odprla poseben žiroračun za volilno kampanjo za 
predsednika republike 1997 (št. 52010-678-79370). Na zahtevo 
imetnika računa, z dne 25.11.1997, pa je APP dne 26.11.1997 ta 
račun zaprla. Dejanja odprtja in zaprtja posebnega žiroračuna so 
bila v rokih, ki jih je določil 18. člen. ZVolK. 

Iz predložene dokumentacije, s katero razpolagata NSD in 
kandidat ter neodvisno potrditvijo APP dne 13.1.1998 je bilo 
ugotovljeno, da v obdobju med odprtjem in zaprtjem posebnega 
žiroračuna na njem ni bilo prometa. To prav tako dokazuje, da 
organizator volilne kampanje oziroma NSD na posebni račun ni 
prenesla sredstev s svojega računa in s tem ni bila dolžna poročati, 
kot to zahteva drugi odstavek 19. člena ZVolK. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Osnova za preskus pravilnosti in resničnosti zbranih in porabljenih 
sredstev sta bili pridobljeni vmesno in zaključno poročilo o volilni 
kampanji. Vmesno poročilo o volilni kampanji (obrazec št. 1), ki ga 
je Računsko sodišče za organizatorja volilne kampanje NSD 
pridobilo od Državnega zbora je vsebovalo naslednje podatke: 

zneskov ali drugih informacij, ki bi lahko bili osnova za nadaljnje 
preizkušanje. 

Z.št ■.Opis Znesek v SIT 

1 Sredstva, zbrana za volilno kampanjo do vključno petnajstega dne 

pred dnevom volitev 0 

2 Sredstva, porabljena za volilno kampanjo do vključno petnajstega 
dne pred dnevom volitev 0 

3 Prejeti prispevki, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 

na delavca v RS za to leto, do vključno petnajstega dne pred 

dnevom volitev 0 

4 Odobrena posojila, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 
na delavca v RS za to leto, do vključno petnajstega dne pred 

dnevom volitev 0 

5 Naziv in naslov posojilodajalca (EV) iz 4. točke tega poročila 

(lahko tudi priloga k poročilu) / 

6 Znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek iz 1. 
točke, čas odloga pa je daljši kot 30 dni 0 

7 Naziv in naslov pravne in fizične osebe, ki je odlog iz 6. točke 

odobrila (lahko tudi priloga k poročilu) / 
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NSD je Računskemu sodišču posredovala zaključno poročilo o v naslednji tabeli: 
volilni kampanji (obrazec št. 2), v obliki in vsebini, kot je prikazano 

Z.št. Opis Znesek v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 0 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 0 

j Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno 

plačo na delavca v RS za to leto 0 

4 Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
plačo na delavca v RS za to leto 0 

5 Naziv in naslov posojilodajalca iz 4. točke tega poročila / 

6 Skupni znesek odloženih plačil, če je višina plačila presegla znesek 

iz 1. točke poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni 0 

7 Naziv in naslov pravne in fizične osebe, ki je odlog iz 6. točke ^ 

odobrila / 

Čeprav NSD v zaključnem poročilu o volilni kampanji ni prikazala 
zneskov in drugih informacij, so revizorji preizkusili resničnost in 
pravilnost predloženega poročila o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo. 

2.2.1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Organizator volilne kampanje v zaključnem poročilu o volilni 
kampanji pod zap. št. 1 (skupna višina zbranih sredstev za volilno 
kampanjo) in pod zap. št. 3 (skupna višina prejetih prispevkov, ki 
presegajo trikratno povprečno plačo na delavca v RS za leto 
1997) ni izkazal nobenih zneskov oziroma sredstev. 

Po neodvisnih podatkih, ki jih je posredovala APP, na posebnem 
žiroračunu ni bilo odobritev oziroma prilivov. 

V postopku intervjuja je kandidat pojasnil, da se vodstvo stranke 
ni odločilo za nobeno obliko denarne ali nedenarne pomoči 
kandidatu. V primeru, da bi kandidat vendarle potreboval določena 
sredstva pri svoji volilni kampanj, mu je bila NSD pripravljena 
finančno pomagati do višine 200.000,00 SIT. Kandidat je prav 
tako zatrdil, da v času volilne kampanje ni prejel nikakršnih 
denarnih nakazil posameznih fizičnih oseb preko poštnih 
nakaznic, to je mimo posebnega žiroračuna. 

Zaradi preverjanja pravilnosti izkazanih prihodkov, je bilo v revizijo 
zajeto tudi poslovanje NSD v letu 1997 z namenom, da se ugotovi, 
ali je v obdobju predvolilne kampanje na žiroračun NSD prispel 
kakšenkoli priliv sredstev, ki bi se nanašal na finanaciranje volilne 
kampanje. Ugotovljeno je bilo, da NSD v obdobju od vložene 
kandidature do volitev ni imela nobenega priliva, ki bi se nanašal 
na volilno kampanjo. Prav tako NSD v času pred začetkom volilne 
kampanje in po izvedbi volitev na svoj žiroračun ni prejela nobenih 
prilivov za namene volilne kampanje. 

Na podlagi podatkov APP, pregledanih prihodkov NSD, 
dokumentacije o poslovanju posebnega žiroračuna in opravljenega 
intervjuja, je bilo v postopku revizije ugotovljeno, da so podatki v 
poročilu za volilno kampanjo pod zap. št. 1 in 3, prikazani resnično 
in pravilno. 

2.2.2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Organizator volilne kampanje v zaključnem poročilu o volilni 
kampanji pod zap. št. 2 (skupna višina porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo) ni izkazal nobenih sredstev. 

ZVolK je v 18. členu med drugim določil, da morajo biti vsi stroški 
volilne kompanje poravnani izključno iz posebnega žiroračuna 
Po podatkih, ki jih je Računskemu sodišču posredovala APP, na 
posebnem žiroračunu organizatorja volilne kampanje ni bilo 
nobenih obremenitev oziroma odlivov. Pravilnost navedb v poročilu 
so revizorji preizkušali s pregledom poslovanja NSD zaleto 1997, 
pri čemer so želeli ugotoviti, ali ni NSD poravnavala stroške, ki so 
se nanašali na volilno kampanjo. 

V postopku intervjuja je kandidat pojasnil, da se je sicer sprva 
načrtovala izdelava določenih propagandnih letakov, s katerimi 
naj bi bili povezani stroški do višine 200.000 SIT. Po vloženi 
kandidaturi se je kandidat zaradi pomanjkanja časa (pogoje za 
kandidaturo je namreč izpolnil šele 29.10., to je manj kot en mesec 
pred glasovanjem) odrekel tudi tiskanju propagandnih letakov. 

Kandidat je dne 26.01.1998 v pogovoru z revizorji izjavil, da v 
času volilne kampanje niti on niti NSD nista bila naročnik plakatov 
ali kakršnega koli drugega pisnega propagandnega materiala ter 
radijskih ali televizijskih oddaj. Zagotovil je tudi, da v tem obdobju 
niti on niti NSD nista organizirala nobenega shoda ali sodelovala 
na kakšnem drugem shodu. 

Na podlagi informacij, ki so jih na zahtevo Računskega sodišča, 
posredovale posamezne organizacije s področja radijske in 
televizijske dejavnosti ter dejavnosti izdajanja časopisov, je bilo 
ugotovljeno, da kandidatu ali NSD v času predvolilne kampanje ni 
bil izstavljen noben račun, in da se ni poslužil možnosti naročenih 
oblik propagande na svojo kandidaturo. 

ZVolK je v 17.a členu določil, da so stroški volilne kampanje 
stroški tiskanja in razobešanja plakatov, objavljanja predvolilnih 
oglasov in sporočil v javnih glasilih, organizacije in izvedbe 
predvolilnih shodov ter tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja 
predvolilnega materiala, ki se pošilja neposredno volilcem. 
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S pregledom poslovanja NSD v obdobju od dneva odprtja 
posebnega žiroračuna, oziroma od 7.10. do 31.12.1997 je bilo 
ugotovljeno, da je NSD v tem obdobju iz svojega žiroračuna 
poravnala tri račune v skupni vrednosti 36.274,00 SIT. Dva računa 
sta se nanašala na Tiskarno Premiere, d.o.o., Ljubljana, ki je 
tiskala letake, tretji račun pa na provizijo plačilnega prometa APP 
oziroma stroške plačila računa. Letaki so pozivali volivke in volivce, 
ki podpirajo ali simpatizirajo NSD in njeno politiko, k podpisu 
podpore kandidaturi Marjana Poljšaka kot predsedniškega 
kandidata stranke. 

V 2. členu ZVolK je določeno, da se volilna kampanja začne lahko 
največ 30 dni pred dnevom glasovanja (to pomeni od 23.10.1997 
dalje), tisk in delitev letakov pa se je za kandidata opravilo v 
začetku oktobra 1997. Revizorji so s pregledom dokumentacije 
ocenili, da se navedeni stroški ne nanašajo na volilno kampanjo. 

Poleg plačila omenjenih treh računov, je bilo ugotovljeno, da je bil 
iz žiroračuna stranke, dne 15.11.1998 opravljen dvig gotovine v 
višini 25.000 SIT. Poraba gotovine je bila ustrezno dokumentirana 
in se je nanašala na poslovanje stranke (pisarniški material, poštne 
storitve, najemnina prostorov za sestanke stranke). 

Z revizijo je bilo ugotovljeno, da NSD ni izkazovala stroškov za 
volilno kampanjo, kot jih določa 17.a člen ZVolK. 

Na podlagi podatkov APP, pregledanih odhodkov NSD, 
dokumentacije o poslovanju posebnega žiroračuna, opravljenega 
intervjuja ter izjave kandidatov, je bilo v postopku revizije 
ugotovljeno, da je znesek porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
pod zap. št. 2 poročila, prikazan resnično in pravilno. 

2.2.3 Odobrena posojila 

Organizator volilne kampanje v zaključnem poročilu o volilni 
kampanji pod zap. št. 4 (skupna višina odobrenih posojil, ki 
presegajo trikratno povprečno plačo na delavca v RS za leto 
1997) ni izkazal nobenih sredstev. Prav tako tudi pod zap. št. 5, v 
kateri je bilo potrebno navesti nazive in naslove posojilodajalcev, 
ni bilo podatka. 

Iz pregledane dokumentacije ter intervjuja s kandidatom je bilo 
ugotovljeno, da sta oba podatka v poročilu, izkazana resnično in 
pravilno. 

2.2.4 Odlogi plačil 

Organizator volilne kampanje v zaključnem poročilu o volilni 
kampanji pod zap. št. 6 (skupni znesek odloženih plačil, katerih 
znesek plačil presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa 
je daljši kot 30 dni) ni izkazal nobenih sredstev. 

Z revizijo je bilo ugotovljeno, da je omenjena postavka izkazana 
resnično in pravilno. 

2.3 Povrnitev stroškov volilne kampanje 

Organizatorji volilne kampanje, oziroma kandidati za predsednika 
republike, ki so dosegli najmanj 10 % glasov od skupnega števila 
volilnih upravičencev, so bil na podlagi 22. člena ZVolK upravičeni 
do delnega povračila stroškov, in sicer v višini 20 SIT za dobljeni 
glas. 

Po podatkih iz poročila Republiške volilne komisije o izidu volitev 
predsednika republike (Ur.l. RS, št. 76/97) je kandidat Marjan 
Poljšak dobil 33.477 ali 3.21 % glasov volilnih upravičencev. 
Ugotovoljeno je bilo, da na podlagi doseženih volilnih rezultatov 
kandidata, organizator volilne kampanje NSD, ni bila upravičena 
do delnega povračila stroškov. 

Na podlagi ugotovitev revizije financiranja volilne kampanje za 
volitve predsednika republike za kandidata Marjana Poljšaka, daje 
Računsko sodišče 

3 MNENJE 

Zaključno poročilo o volilni kampanji, s katerim je Nacionalna 
stranka dela, kot organizatorica volilne kampanje za predsedni- 
škega kandidata Marjana Poljšaka poročala o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, izkazuje podatke 
resnično in pravilno. 
Prav tako so bila dejanja povezana s financiranjem volilne 
kampanje izvedena pravilno in v skladu z zakonom o volilni 
kampanji, zato Računsko sodišče o financiranju volilne kampanje 
za predsedniškega kandidata Marjana Poljšaka izreka pozitivno 
mnen|e. 

Pravni pouk: Zoper to predhodno poročilo je po 24. členu Zakona 
o Računskem sodišču možno vložiti pripombe. 
Pripombe se posredujejo pisno v roku 15 dni od 
dneva vročitve na Računsko sodišče Republike 
Slovenije, Prežihova 4, Ljubljana. 

Zdenka Vidovič, l.r. 
članica Računskega sodišča 

Vročiti: 

- Nacionalna stranka dela, 
Šibeniška 21, Ajdovščina 

- arhiv 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 
Številka: 1217-7/98-8 
Datum: 23.4.1998 

Zadeva: poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje 
za volitve predsednika republike za kandidata 
dr. Bogomirja Kovača 

Na podlagi 27. člena Zakona o računskem sodišču (UL RS, št. 
48/94) in v skladu z 29. členom Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS, št. 20/95), vam v prilogi pošiljam 

poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za volitve 
predsednika republike za kandidata dr. Bogomirja Kovača. Gre 
za predhodno poročilo, ki je s sklepom št. 1217-7/98-7 z dne 
20.4.1998 postalo dokončano. 

dr. Vojko A. Antončič, l.r. 
predsednik 

Priloge: 
- Poročilo Št. 1217-7/98-6 
- Sklep št. 1217-7/98-7 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 
Številka: 1217-7/98-7 
Datum: 20.4.1998 

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (Uradni list RS, štev. 20/95) izdajam naslednji 

SKLEP: 

Predhodno poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za 
volitve predsednika republike za kandidata dr. Bogomirja Kovača 
štev. 1217-7/98-6 z dne 31. marca 1998, je postalo dokončano 
dne 16. aprila 1998 

Obrazložitev: 

Predhodno poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za 

volitve predsednika republike za kandidata dr. Bogomirja Kovača 
štev. 1217-7/98-6 z dne 31. marca 1998, je bilo nadzorovani osebi 
vročeno dne 1. aprila 1998. 

Ker nadzorovana oseba v roku 15 dni od vročitve predhodnega 
poročila ni podala pisnih pripomb, je predhodno poročilo z dnem 
16. aprila 1998 postalo dokončno. 

Namestnica predsednika 
Računskega sodišča 

dr. Etelka Korpič Horvat, l.r. 

Poslano: 
- Liberalna demokracija Slovenije, 

Trg republike 3, 1000 Ljubljana 
- Arhiv 

poročevalec, št. 36 22 3. junij 1998 



9 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAČUNSKO SODIŠČE 

Prežihova 4, 1000 LJUBU ANA 

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o Računskem sodišču Republike Slovenije (Ur. 

1. RS št. 48/94), 23. člena Poslovnika Računskega sodišča (Ur. 1. RS št 20/95) in 24.a Člena 

Zakona o volilni kampanji (Ur. 1. RS št. 62/94 in Ur.l. št. 17/97) 

izdajam naslednje 

PREDHODNO POROČILO 

o reviziji 

FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

ZA KANDIDATA DR. BOGOMIRJA KOVAČA 

Številka: 1217-7/98-6 

Ljubljana, 31.3.1998 
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III. MNENJE 

DODATEK: 

I. UVOD 

1. Splošno 

Revizija financiranja volilne kampanje za volitve predsednika 
republike je bila opravljena pri organizatorju volilne kampanje 
Liberalni demokraciji Slovenije (v nadaljevanju organizator volilne 
kampanje), na podlagi Sklepa Računskega sodišča št. 1217-7/ 
98-1 z dne 22.1.1998. Liberalna demokracija Slovenije je bila 
organizator volilne kampanje za volitve predsednika republike, 
za predsedniškega kandidata dr. Bogomirja Kovača. 

Revizijo sta opravili revizijski delavki Lidija Turel in Dominika 
Ambrožič, v času od 22.1.1998 do 2.3.1998 na sedežu 
Računskega sodišča ter na sedežu podjetja Žurnal d.o.o., podjetje 
za finančno-računovodsko svetovanje in izvajanje storitev, 
Komenskega 7, Ljubljana, ki je po pogodbi o vodenju finančno 
materialnega poslovnja z dne 27.9.1994 in po pogodbi o vodenju 
finančno materialnega poslovanja lokalnih odborov Liberalne 
demokracije Slovenije z dne 28.12.1995 odgovorno za opravljanje 
del in nalog finančno materialnega poslovanja organizatorja volilne 
kampanje. 

2. Cilji revizije 

Cilj revizije je bil ugotoviti pravilnost izkazanih podatkov 
organizatorja volilne kampanje, in sicer: 
• preveriti formalno pravilnost predloženih poročil 
• preveriti izvajanje določil 18. člena Zakona o volilni kampanji (v 

nadaljevanju ZVolK) v zvezi z odprtjem in zaprtjem posebnega 
žiro računa 

• preizkusiti višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje 
• preizkusiti ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil 

sredstva za volilno kampanjo v skladu z ZVolK in Zakonom o 
političnih strankah (v nadaljevanju ZPoIS) 

• izračunati višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, 
do katerega je po ZVolK upravičen organizator volilne kampanje. 

3. Podatki o organizatorju volilne kampanje 

V skladu z 2. členom ZVolK je za zakonitost izvajanja volilne 
kampanje odgovorna Liberalna demokracija Slovenije kot 
organizator volilne kampanje predsedniškega kandidata dr. 
Bogomirja Kovača. Odgovorna oseba organizatorja volilna 
kampanje je Gregor Golobič, generalni sekretar. 

4. Pravna podlaga delovanja 

Pravno podlago delovanja organizatorja volilne kampanje 
predstavljata: 
• ZVolK 
• ZPoIS. 

II. UGOTOVITVE 

1. Formalna pravilnost predloženih poročil 

V postopku revizije je bilo preverjeno, ali vmesno in zaključno 
poročilo o volilni kampanji navajata vse podatke določene z 
obrazcem št. 1 in obrazcem št. 2 iz Odredbe o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo (v nadaljevanju 
Odredba). Ugotovljeno je bilo, da so izkazani podatki na obrazcih 
skladni z določili Odredbe. 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje v primeru, 
da je prenesel na posebni žiro račun sredstva s katerega od 
svojih drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek 
računov, s katerih so bila sredstva prenesena, in sicer za obdobje 
šestih mesecev do vključno petnajstega dne pred dnevom 
glasovanja (18.a člen ZVolK) ter za obdobje šestih mesecev pred 
dnevom glasovanja (drugi odstavek 19. člena ZVolK). Ugotovljeno 
je bilo, da je organizator volilne kampanje predložil: 
• vmesno poročilo o poslovanju prek računa, s katerega so bila 

sredstva prenesena na posebni račun za obdobje šestih 
mesecev do vključno petnajstega dne pred dnevom glasovanja, 
to je za obdobje od 9.5. do vključno 8.11.1997 (18.a člen ZVolK) 
ter 

• poročilo o poslovanju prek računa, s katerega so bila sredstva 
prenesena na posebni račun za obdobje šestih mesecev pred 
dnevom glasovanja, to je za obdobje od 23.5. do vključno 
22.11.1997 (drugi odstavek 19. člena ZVolK). 

Iz obeh poročil je razvidno šestmesečno poslovanje preko računa, 
s katerega so prenesena sredstva na posebni račun. Navedeni 
so vsi prilivi (po vrstah) in odlivi (po vrstah) z računa organizatorja 
volilne kampanje, s katerega so bila sredstva prenesena na 
posebni žiro račun. Posebej je izkazan znesek prenesenih 
sredstev na posebni'žiro račun in skupna višina porabljenih 
sredstev za volilno kampanjo, ki je enaka višini prenesenega 
zneska. 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje za volitve 
predsednika republike predložil poročilo Računskemu sodišču v 
predpisanem roku, tj. najpozneje v tridesetih dneh po dnevu 
glasovanja (19. člen ZVolK). Zadnji dan za oddajo poročila je bil 
23.12.1997. Organizator volilne kampanje je predložil zaključno 
poročilo Računskemu sodišču dne 23.12.1997, to je v 
predpisanem roku. 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl posebni žiro račun, to je najkasneje v 45 dneh pred dnevom 
glasovanja (18. člen ZVolK). Zadnji dan za odprtje posebnega žiro 
računa je bil 9.10.1997. Na podlagi podatkov Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet je razvidno, da je bil dne 9.10.1997 
odprt žiro račun št. 50100-678-000-0798966 z imenom "LDS - 
volitve za predsednika Republike Slovenije 1997", to je v 
predpisanem roku. 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
zaprl posebni žiro račun, to je najpozneje v treh mesecih po 
dnevu glasovanja. Ugotovljeno je bilo, da je organizator volilne 
kampanje posredoval Agenciji za plačilni promet zahtevek za 
zaprtje posebnega žiro računa dne 20.2.1998, to je v zakonitem 
roku. 
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2. Preizkušanje višine zbranih in porabljenih sredstev 

V postopku revizije je bila preverjena popolnost in točnost podatkov 
vmesnega in zaključnega poročila o volilni kampanji (18. a in 19. 
člen ZVolK) organizatorja volilne kampanje. 
Preverjeno je bilo naslednje: 
• komulativni podatki Agencije za plačilni promet o prometu na 

posebnem žiro računu z dne 13.1.1998 
•sporočila Agencije za plačilni promet o gibanju sredstev 

posebnega žiro računa za obdobje 9.10.1997 do 31.1.1998 
• vsi prejeti računi v zvezi z volilno kampanjo 
• pogodbe, ki jih je organizator sklenil z drugimi izvajalci 
• prejeta obvestila, ki so jih na zaprosilo Računskega sodišča 

posredovali posamezni mediji o zakupu oz. prodaji medijskega 
prostora. 

Organizator volilne kampanje je v vmesnem poročilu o volilni 
kampanji navedel naslednje podatke: 

Tabela 1: Vmesno poročilo o volilni kampanji (Obrazec št. 1) 

v SIT 

Postavka Znesek 

1. Sredstva, zbrana za volilno kampanjo do vključno petnajstega 

dne pred dnevom volitev 

201.915.00 

2. Sredstva, porabljena za volilno kampanjo do vključno 
petnajstega dne pred dnevom volitev 

201.915,00 

3. Prejeti prispevki, ki presegajo trikratno povprečno plačo na 
delavca v RS za to leto do vključno petnajstega dne pred dnevom 
volitev 

4. Odobrena posojila, ki presegajo trikratno povprečno plačo na 

delavca v RS za to leto do vključno petnajstega dne pred dnevom 
volitev 

5. Naziv in naslov posojilodajalca (EV) iz 4. točke tega poročila 
(lahko tudi priloga k poročilu) 

6. Znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek iz 1. 
točke, čas odloga pa je daljši kot 30 dni 

7. Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, ki je odlog iz 5. točke 
odobrila (lahko tudi priloga k poročilu) 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki izkazani v vmesnem poročilu o 
volilni kampanji pod zaporedno št. 1 in 2 enaki prilivom (v višini 
201.915,00 SIT) in odlivom (v višini 201.915,00 SIT) posebnega 
žiro računa od dne 9.10. do vključno 8.11.1997, tj. za obdobje za 
katerega je bil organizator v skladu s 18.a členom ZVolK dolžan 
predložiti podatke. V poslovnih knjigah organizatorja volilne 

kampanje ni evidentiranih poslovnih dogodkov v zvezi s podatki 
pod zaporedno št. 3 do 7. Vmesno poročilo o volilni kampanji je 
popolno in točno. 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu o volilni 
kampanji navedel podatke: 
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Tabela 2: Zaključno poročilo o volilni kampanji (Obrazec št. 2) 
v SIT 

Postavka Znesek 

1. Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 21.134.045,01 

2. Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 21.134.045.01 

3. Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

3.296.086,00 

4. Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

0,00 

5. Naziv in naslov posojilodajalca (EV) iz 4. točke tega poročila 0,00 

6. Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega 
znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni 

0,00 

7. Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, kije odlog iz 6. točke 
odobrila 

0,00 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki izkazani v zaključnem poročilu 
o volilni kampanji pod zaporedno št. 1 in 2 enaki prilivom (v višini 
21.134.045,01 SIT) in odlivom (v višini 21.134.045,01 SIT) 
posebnega žiro računa od dne 9.10. do vključno 23.12.1997, tj. za 
obdobje za katerega je bil organizator volilne kampanje v skladu 
s 19. členom ZVolK dolžan predložiti podatke. Ker pa je prihajalo 
do poslovnih dogodkov na posebnem žiro računu tudi po datumu 
23.12.1997, so bili preverjeni tudi poslovni dogodki in gibanje 
sredstev na posebnem žiro računu od dne 23.12.1997 do 
31.1.1998. Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 
izkazana v zaključnem poročilu se poveča za 1.271.36 SIT iz 
naslova obresti a'vista, ki jih je dne 22.1.1998 nakazala Nova 
Ljubljanska banka d.d. Ljubljana. 

Podatki iz točke 3. zaključnega poročila o volilni kampanji v 
vrednosti 3.296.086,00 SIT so enaki vsoti prilivov prispevkov 
pravnih oseb v obdobju od dne 9.10. do 23.12.1997, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto. V 
poslovnih knjigah organizatorja volilne kampanje ni evidentiranih 
poslovnih dogodkov v zvezi s podatki pod zaporedno št. 4 do 7 v 
obrazcu 2. 

Zaključno poročilo o volilni kampanji je popolno in točno. 

Za preveritev zakonske zahteve, da se vsi stroški volilne 
kampanje poravnajo izključno s posebnega žiro računa (18. člen 
ZVolK), je bilo: 
• preverjeno ali so vsi računi izstavljeni s strani medijev za volilno 

kampanjo zajeti in skladni s poročilom organizatorja volilne 
kampanje. Pri tem je bilo ugotovljeno, da račun dobavitelja Podjetje 
za informiranje d.d. Murska Sobota v višini 54.600,00 SIT ni 
evidentiran v knjigovodski evidenci organizatorja volilne 
kampanje. Podjetje za informiranje d.d. Murska Sobota, je 
posredovalo Računskemu sodišču podatek o doseženem 
prometu za volilno kampanjo za kandidata Bogomirja Kovača v 
višini 54.600,00 SIT ter, da račun s tem zneskom do 15.1.1998 
še ni bil plačan. Organizator volilne kampanje je izdal 
omenjenemu dobavitelju naročilnico št. 76 z dne 12.11.1997, in 
sicer za radijsko predstavitev predsedniškega kandidata. Iz 
pisne izjave organizatorja volilne kampanje je razvidno, da 
računa dobavitelja Podjetja za informiranje d.d. Murska Sobota 
ni prejel, dobavitelj tudi ni izstavil nobenega opomina in zato do 
dneva revizije račun še ni bil plačan. Iz pisne izjave organizatorja 
volilne kampanje je tudi razvidno, da je dne 6.2.1998 prejel kopijo 

omenjenega računa in da bo poravnan. Ker organizator volilne 
kampanje ni prejel računa dobavitelja Podjetje za informiranje 
d.d. Murska Sobota št. 9-71543, znesek v višini 54.600 SIT ni 
mogel biti vključen v stroške volilne kampanje v zaključnem 
poročilu o volilni kampanji z dne 23.12.1997. 

• analizirana organizacija in poslovanje politične stranke Liberalna 
demokracija Slovenije kot organizatorke volilne kampanje. 
Organizator volilne kampanje ima en skupni žiro račun. Vsak 
lokalni odbor stranke se lahko opredeli kot samostojna 
obračunska enota, ki ima pri Agenciji za plačilni promet odprt 
podračun 765 za potrebe blagajniškega poslovanja. Preverjeno 
je bilo blagajniško poslovanje štirih slučajno izbranih lokalnih 
odborov. Ugotovljeno je bilo, da revidirani lokalni odbori niso 
poravnavali obveznosti (računov) iz naslova volilne kampanje. 
Poleg tega so vsi lokalni odbori, ki so v obdobju od 23.5. do 
22.11.1997 poslovali preko podračuna 765, podali Računskemu 
sodišču pisno izjavo, da niso plačevali računov iz naslova volilne 
kampanje; 

• pregledano poslovanje organizatorja volilne kampanje prek 
računa, s katerega so se prenesla sredstva na posebni žiro 
račun, in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja, t.j. obdobje od 23.5.1997 do 22.11.1997. 

Na podlagi navedenih revizijskih postopkov je bilo ugotovljeno, 
da so bili vsi stroški, ki so nastali v času volilne kampanje poravnani 
izključno iz posebnega žiro računa. 

3. Preizkus ali je organizator volilne kampanje pridobil 
in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z 
zakonom 

V 17. členu ZVolK je predpisano, da se za financiranje volilne 
kampanje uporabljajo določila zakona, ki ureje financiranje strank 
(ZPoIS), če ta zakon ne določa drugače. ZPoIS določa v zvzezi s 
pridobivanjem sredstev v 21., 22. in 25. členu naslednje: 

• prepovedano je pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih 
zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja 
stranke v tujini, iz volil in daril iz tujine oz. vsakršno drugo 
pridobivanje sredstev za stranko iz tujine 

• prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov ne smejo v 
skupnem znesku presegati desetkratne povprečne mesečne 
plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega 
urada RS za to leto 
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•državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih 
skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi 
gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital v višini 
najmanj 50 %, ne smejo financirati strank. 

Na posebnem računu je bilo pridobljenih sredstev v višini 
21.134.045,01 SIT, od teh je bilo prenesenih sredstev iz rednega 
žiro računa v višini 15.624.959,01 SIT, prispevkov pravnih in 
fizičnih oseb ter zasebnikov pa je bilo v višini 5.509.086,00 SIT. 
Pri preverjanju višine prejemkov na posebnem žiro računu iz 
naslova prispevkov pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov je bilo 
ugotovljeno, da je organizator volilne kampanje pridobil sredstva 
v skladu s tretjim odstavkom 22. členom Zakona o političnih 
strankah ter da je organizator volilne kampanje zakonito pridobil 
sredstva na posebni žiro račun. 

Med stroški volilne kampanje so evidentirani tudi stroški storitev 
Agencije za plačilni promet ter odvedeni prometni davek (od 
prispevkov sredstev pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov). 
Čeprav zakon teh stroškov posebej ne navaja ugotavljamo, da 
vsebinsko sodijo med stroške volilne kampanje. 

Preverjeno je bilo, ali skupni znesek porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo ne presega zneska določenega v 20. členu ZVolK. Po 
podatkih Republiške volilne komisije je bila dovoljena višina 
skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
62.071.600 SIT. 

Preverjena je bila tudi zakonitost pridobljenih sredstev na žiro 
računu, s katerega so bila sredstva prenesena na posebni žiro 
račun in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja 
(od dne 23.5. do 22.11.1997). V ta namen so bile pregledane 
knjigovodske evidence, izvirna dokumentacija o poslovanju 
organizatorja volilne kampanje preko tega računa ter izpiski 
Agencije za plačilni promet. Ugotovljeno je bilo, da je organizator 
volilne kampanje zakonito pridobil sredstva na žiro račun, s 
katerega so bila sredstva prenesena na posebni žiro račun. 

ZVolK določa v 17. a členu vrste stroškov, za katere je dovoljeno 
uporabljati zbrana sredstva za izvedbo volilne kampanje. V tabeli 
3 je v točki 1 po predpisanih vrstah stroškov zbran znesek 
plačanih računov do 31.11.1998. V točki 2 pa so navedeni drugi 
stroški volilne kampanje. 

4. Izračun višine delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, do katerega je po zakonu upravičen 
organizator volilne kampanje 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje upravičen 
do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v smislu 22. člena 
ZVolK, ki določa, da so do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje oz. kandidati 
za predsednika republike, za katere je glasovalo najmanj 10 % 
od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
Organizatorjem volilne kampanje oz. kandidatom za predsednika 
republike se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni 
glas. 

Iz poročila Republiške volilne komisije o izidu volitev predsednika 
republike, objavljenega v Uradnem listu RS št. 76/97, je razvidno, 
da je dobil dr. Bogomir Kovač 28.110 glasov, kar predstavlja 2.70 
% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 

Tabela 3: Vrednost stroškov po vrstah 

v SIT 

Vrsta stroška Znesek 

1. Vrsta stroška po 17.a členu ZVolK 20.865.533,80 

1.1. Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 6.279.949,30 
1.2 Stroški oblikovanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih 

medijih 
10.551.765,40 

1.3. Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 110.354,80 
1.4. Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega 

materiala, ki se pošilja neposredno volivcem 
3.923.464,30 

2. Drugi stroški volilne kampanje 268.511,21 

2.1. Stroški Agencije za plačilni promet 6.173,71 

2.2. Davek od prometa storitev T. Št. 1 262.337,50 

3. Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo (2+3) 21.134.045,01 
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Organizator volilne kampanje ni upravičen do delne povrnitve 
stroškov volilne kampanje, ker za njegovega kandidata ni 
glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev. 

III. MNENJE 

Na podlagi preveritev zakonitosti, popolnosti in točnosti podatkov 
financiranja volilne kampanje za predsednika republike v letu 1997 
izdajam 

pozitivno mnenje. 

Pravni pouk: Zoper to predhodno poročilo so po prvi točki 24. 
člena ZRacS možne pripombe v roku 15 dni od 
dneva vročitve. Pripombe se pošljejo v 3 izvodih 
na Računsko sodišče Republike Slovenije, 
Prežihova ulica 4, Ljubljana. 

dr. Etelka Korpič - Horvat, l.r. 
namestnica predsednika 

Računskega sodišča 

DODATEK: 

Uporabljeni so bili predvsem naslednji zakoni, drugi predpisi in 
interni akti: 

1. Zakon o volilni kampanji, ZVolK, Uradni list RS, št. 62/94, s 
spremembami in dopolnitvami, Uradni list RS, št. 17/97. 

2. Zakon o političnih strankah, ZPS, Uradni list RS, št. 62/94. 
3. Zakon o Računskem sodišču, ZRacS, Uradni list RS, št. 48/ 

94 
4. Poslovnik Računskega sodišča Republike Sloveije, Uradni list 

RS, št. 20/95 
5. Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 

za volilno kampanjo, Uradni list RS, št. 39/97. 
6. Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju stranke, 19. 

oktober 1995 
7. Poročilo o izidu volitev predsednika republike, Uradni list RS 

št. 76/97 

Vročiti: 

1. Liberalna demokracija Slovenije, 
Trg republike 3, Ljubljana 

2. Arhiv, tu 
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Zahteva za odreditev 

PARLAMENTARNE PREISKAVE 0 

VPLETENOSTI IN ODGOVORNOSTI NOSILCEV 

JAVNIH FUNKCIJ V ZVEZI Z NAJDBO 

OROŽJA NA MARIBORSKEM LETALIŠČU 

EPA 496 -II- 

DRZAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
skupina poslancev 

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 
33/91, 42/97), 48. člena in 313 . člena Poslovnika državnega 
zbora (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, popravek 3/95, 28/96) in 
drugega odstavka 1. člena ter drugega odstavka 23. člena 
Poslovnika o parlametarni preiskavi (Ur.l. RS, št. 63/93) podpisani 
poslanci zahtevamo, da Državni zbor Republike Slovenije 

ODREDI 

ponovno uvedbo parlamentarne preiskave o vpletenosti in 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na 
mariborskem letališču. 

Namen preiskave je ugotoviti ali in v kakšni meri so v nezakonito 
trgovanje z orožjem vpleteni nosilci javnih funkcij. 

Obrazložitev: 

Parlamentarna preiskava o vpletenosti in odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču 
je bila odrejena na seji državnega zbora dne 16.09.1993. 
Pristojna komisija, ki je delovala v prejšnjem mandatu, ni prišla 
do oprijemljivih zaključkov. 

Menimo, da bi bilo potrebno zaradi razčiščenja dvomov, ki so 
nastali zaradi nedokončanega dela prejšnje preiskovalne 
komisije, posebej pa zaradi razlogov za uvedbo parlamentarne 
preiskave v prejšnjem obdobju, preiskavo nadaljevati v tem 
mandatu oziroma do sprejetja njenih dokončnih sklepov o 
ugotovitvah preiskave ter do dokončne izdelave in sprejema 
poročila za državni zbor (pri tem se sklicujemo na drugi 
odstavek 23. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi, Ur.l. 
RS, št. 63/93). 

Parlamentarno preiskavo je potrebno ponovno uvesti tudi zaradi 

identičnih razlogov za uvedbo parlamentarne preiskave, 
predlogov dokazov in opisa predmeta parlamentarne 
preiskave, ki so bili navedeni v predlogu za odreditev 
parlamentarne preiskave iz dne 16.09.1993. 

Podpisi poslancev: 
Rudolf Moge 
Mirko Kaplja 

Geza Džuban 
Jožef Špindler 

Darja Lavtižar Bebler 
Aleksander Merlo 

Franci Rakavec 
Stanislav Brenčič 

Janez Per 
Branko Tomažič 

Alojz Vesenjak 
Peter Hrastelj 

Ciril Metod Pungartnik 
Richard Beuermann 

Štefan Kline 
Josip Baje 

Darinka Mravljak 
Roman Jakič 

Mario Gasparini 
Andrej Gerenčar 

Jože Avšič 
Jožef Košir 

Davorin Terčon 
Miran Jerič 

Maksimiljan Lavrinc 
Peter Petrovič 
Jože Možgan 
Zoran Lešnik 
Rafael Kužnik 

Peter Lešnik 
Boris Sovič 
Ciril Ribičič 

Leon Gostiša 
Franc Kangler 
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Predlog zakona o 

ODPISU TERJATEV REPUBLIKE 

SLOVENIJE IZ NASLOVA NEPLAČANIH 

POVRAČIL ZA OBREMENJEVANJE 

VODE (ZOPOV) 

- EPA 498 - II - prva obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih ter 174. in 175. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije pošiljajo 
popdisani poslanci v zakonodajni postopek 

- PREDLOG ZAKONA O ODPISU TERJATEV REPUBLIKE 
SLOVENIJE IZ NASLOVA NEPLAČANIH POVRAČIL ZA 
OBREMENJEVANJE VODE, 

ki naj bi ga Državni zbor Republike Slovenije obravnaval v prvi 
obravnavi. 

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije vam sporočajo, da bodo na sejah Državnega zbora 

Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali 
predlagatelji zakona poslanci Jože Lenič, Roman Jakič in 
Jakob Presečnik. 

Hkrati poslanec Jože Lenič kot sopredlagatelj zakona umika 
iz zakonodajnega postopka predog zakona o poračunu plačila 
vodnih povračil za obremenjevanje voda - hitri postopek (433- 
06796-2/1), EPA 1645, ki so ga Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložili v zakonodajni postopek poslanci prejšnjega 
sklica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Jože 
Protner, Žarko Pregelj, Miroslav Geržina, Breda Pečan, Danica 
Simšič in Jože Lenič. 

predlagatelji zakona: 
Jože Lenič, l.r. 

Roman Jakič, l.r. 
Jakob Presečnik, l.r. 

I. UVOD 

Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije Iz naslova 
neplačanih povračil za obremenjevanje vode, predstavlja 
pravno podlago za odpis terjatev Republike Slovenije do pravnih 
oseb iz naslova vodnih povračil po Zakonu o vodah, v obdobju 
med uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja in uveljavitvijo Uredbe 
o taksi za obremenjevanje vode. 

1. Ocena stanja 

Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS št. 32 / 93 in 1 / 96) je v 80. in 101. 
členu naložil Vladi Republike Slovenije, da predpiše način in merila 
za oprostitev ali zmanjšanje takse za obremenjevanje vode. Vlada 
Republike Slovenije je sprejela Uredbo o taksi za obremenje- 
vanje vode (Ur. I. RS št. 41 / 95), ki je pričela veljati 29.7.1995 (v 
nadaljnjem besedilu: uredba). 
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V vmesnem obdobju (od uveljavitve Zakona o varstvu okolja do 
uveljavitve Uredbe o taksi za obremenjevanje vode) so nekatera 
podjetja Ministrstvu za okolje in prostor predložila program za 
zmanjšanje obremenitev voda in tudi dejansko investirala sredstva 
v okoljske programe. Ti programi že dosegajo delne ali popolne 
okoljske učinke. 

Ker je bila uredba sprejeta dve leti po sprejemu Zakona o varstvu 
okolja, so bila ta podjetja dolžna plačevati vodna povračila po 
Zakonu o vodah (Ur. I. SRS št. 38 / 81, 19 / 86 in Ur. I. RS št. 15/ 
91). 
Takih podjetij je po podatkih Ministrstva za okolje in prostor 8 
(natančen seznam, vključno z višino terjatve, je priložen k zakonu, 
priloga št. 1). 

Podjetja so z investicijami v okoljske programe dosegla zmanjšanje 
obremenitev voda, navkljub temu so bila dolžna po Zakonu o 
vodah plačevati vodna povračila. 
Takšno stanje je v nasprotju s temeljnim načelom, ki izhaja iz 
Zakona o varstvu okolja, ki subjektom, ki vlagajo v okoljske 
investicije, zmanjšuje ali odpisuje obveznosti iz naslova 
obremenjevanja okolja. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

S sprejetjem zakona bi podjetjem, ki so investirala v okoljske 
sanacijske programe, odpisali plačilo vodnega povračila po 
Zakonu o vodah, vendar največ do višine vloženih sredstev. 

Taksa za obremenjevanje voda je instrument, ki onesnaževalce 
stimulira k investiranju v okoljske programe, saj se jim tako 
dolgoročno obremenitve zmanjšujejo. 
V primeru, da zakona ne sprejmemo, bi podjetja, ki so investirala 
v okoljske programe in dosegla učinek manjših emisij, morala 
poleg stroškov investicije nositi še strošek za vodno povračilo. 
V nekaterih primerih, ko so bile investicije velike, bi takšna plačila 
lahko resno ogrozila likvidnost omenjenih podjetij. 

3. Cilji in načela zakona 

V Zakonu o varstvu okolja je podana osnova za stimuliranje podjetij 
v okoljske programe (člena 80 in 81), z Uredbo o taksah za 
obremenjevanje vode so predpisana merila za uveljavljanje take 
stimulacije. Namen predlaganega zakona je uveljaviti podobno 
načelo tudi za obdobje med 2.7.1993 in 29.7.1995, to je obdobje, 
ko je Zakon o varstvu okolja že veljal, uredba pa še ni bila sprejeta 
in uveljavljena. 

4. Ocena finančnih sredstev 

Skupni znesek odpisa terjatev je cca. 250.000.000 SIT (znesek 
ne vključuje pripadajočih obresti). 
Ocena skupnih dobrobiti zaradi okolju prijaznih investicij je težko 
izračunljiva, nedvomno pa je vrednost znatno pozitivna in verjetno 
večja od stroškov. 

II. BESEDILO ČLENOV 

ZAKON O ODPISU TERJATEV REPUBLIKE 
SLOVENIJE IZ NASLOVA NEPLAČANIH POVRAČIL ZA 
OBREMENJEVANJE VODE 

1. člen 

Ta zakon ureja odpis terjatev Republike Slovenije iz naslova 
neplačevanja povračil za obremenjevanje vode na podlagi Zakona 
o vodah (Uradni list SRS, št. 38 / 81, 19 / 86 in Uradni list RS, št. 
15/91) (v nadaljnjem besedilu: terjatve), nastalih v obdobju od 
2.7.1993 do 29.7.1995. 

Odpis terjatev se nanaša samo na pravne osebe. 

2. člen 

Pravna oseba je upravičena do odpisa obveznosti iz prejšnjega 
člena v višini neplačanih obveznosti s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi, vendar največ do višine vloženih sredstev za izvedbo 
sanacijskega programa aii drugega programa za zmanjšanje 
onesnaševanje voda ( v nadaljnjem besedilu: program). 

3. člen 

Pravna oseba, ki želi uveljaviti odpis obveznosti, mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

1. da je v obdobju od 2.7.1993 do 29.7.1995 predložila ministrstvu, 
pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), program, 

2. da je predložila finančno ovrednotenje programa, 

3. da je ministrstvo predloženi program odobrilo, 

4. da je odobreni program do uveljavitve tega zakona izveden in 
dosega načrtovane učinke. 

4. člen 

V 30 dneh od uveljavitve tega zakona mora pravna oseba, ki želi 
uveljaviti odpis obveznosti, ministrstvu vložiti zahtevo, ki vsebuje 
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena. 

5. člen 

Ministrstvo ugotovi izpolnitev pogojev iz tretjega člena tega zakona 
in o tem izda odločbo. 
Odločba vsebuje tudi višino odpisane terjatve. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka pritožba ni možna, možen 
pa je upravni spor po Zakonu o upravnih sporih. 

Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bila 
obveznost pravne osebe plačana. 
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Ministrstvo pošlje odločbo tudi ministrstvu, pristojnemu za finance, 
Davčni upravi Republike Slovenije in Agenciji za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje. 

6. člen 

Z denarno kaznijo do 1000000 SIT do 50000000 SIT se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zahtevi iz 4. člena tega 
zakona navede napačne podatke. 

Z denarno kaznijo od 100000 do 1000000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

7. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih 
povračil za obremenjevanje vode predstavlja pravno podlago za 
odpis terjatev Republike Slovenije do podjetij, ki niso plačala vodnih 
povračil v skladu z Zakonom o vodah, vendar so v istem času 
vlagala v sanacijske programe, ki so zmanjšali onesnaževanje 
voda. 

Zmanjševanje dajatev za tiste, ki vlagajo v okotjevarstvene 
projekte, je osnovna filozofija, ki izhaja iz Zakona o varstvu okolja. 
Stimulira onesnaževalce, da investirajo v varovanje okolja in imajo 
po zaključku investicije tudi relativno pozitivni finančni učinek. 

Legalizacijo te filozofije predstavlja Uredba o taksi za 
obremenjevanje vode, ki je bila uveljavljena 29.7.1995. V obdobju 
od uveljavitve Zakona o varstvu okolja 2.7.1993 do uveljavitve 
uredbe 29.7.1995 so mnoga podjetja (glej prilogo št. 1) vlagala v 

okoljevarstvene sanacijske programe in jih tudi predhodno 
predstavila na Ministrstvu za okolje in prostor. Če bi uredba že 
veljala ob uveljavitvi Zakona o varstvu okolja, tem podjetjem ne 
bi bilo potrebno plačevati vodnih povračil po Zakonu o vodah, 
ampak bi plačevala takso, ki pa bi bila glede na učinke investicije 
ustrezno zmanjšana.Tako so podjetja investirala v okoljske 
programe in bila poleg tega dolžna plačevati tudi vodna povračila. 

I/ primeru nesprejetja zakona bodo morala podjetja vodna 
povračila plačati in tako bi bila močno ogrožena njihova likvidnost, 
bila pa bi tudi nestimulirana za ekološke investicije. 
V skladu s pogoji, kot jih določa zakon, in podatki, ki jih je predložilo 
Ministrstvo za okolje in prostor, je podjetij, ki lahko pridobijo to 
boniteto, osem. Za državni proračun je pomembno, da ta lista ni 
odprta in da je višina finančnih posledic za proračun predvidljiva 
in vnaprej znana. 

Tabela zavezancev za plačilo takse kot priloga k Zakonu o odpisu terjatev RS iz 
naslova neplačanih povračil za obremenjevanje vode 

Zavezanec Vsota Številka zavezanca 

Vesna Maribor 2.450.725 20005 

Svila Maribor 2.636.868 20040 

Farma Ihan 92.672.918 52025 

KOTO 90.006.230 50724 / 52508 

Galma Radomlje 741.464 50359 / 52525 

TKI Hrastnik 959.912 52143 

AGROIMD Vipava 27.087.132 70138 

IUV Vrhnika 6.442.033 
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Predlog zakona o 

EVIDENCAH NA PODROČJU 

ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

(ZEPZZ) 

- EPA 497 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 14/5-1998 določila 
besedilo: 

-PREDLOG ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU 
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Do 29.2.1992 je v Republiki Sloveniji veljal sistem nacionalnega 
zdravstvenega varstva, ki je zagotavljal vsakomur vse pravice, 
ne glede na lastni finančni prispevek in ne glede na finančne 
možnosti prebivalstva ter same države. Ta sistem je spremenil s 
1.3.1992 uveljavljeni Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/92). Uvedel je 
namreč zdravstveno zavarovanje, v katerega morajo biti obvezno 
vključene vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu. Pravice 
zavarovanih oseb so dosledno povezane s plačilom prispevka. 
Obvezno zdravstveno zavarovanje sedaj vključuje večino 
zdravstvenih tveganj, vendar ne vseh in tudi ne v celoti, obsega 
pa tudi pravice, s katerimi se določenim zavarovanim osebam 
zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda 
in smrti. Obseg pravic do zdravstvenih storitev zakon določa v 
odstotku od njihove s standardi opredeljene vrednosti, 
zavarovanim osebam pa daje možnost, da razliko do polne 

vrednosti zdravstvenih storitev plačajo same ali pa se za to 
dodatno zavarujejo v okviru prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja, kar je tudi novost. Pomembno vlogo v sistemu 
zdravstvenega zavarovanja namenja zakon izbranemu 
osebnemu zdravniku (80. člen) in na novo uvaja zdravniške 
komisije kot izvedenski in nadzorni organ. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev 
v Republiki Sloveniji na podlagi 61. in 69. člena zakona izvaja 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
Zavod). Zato je z dnem uveljavitve zakona prevzel Zavod tudi 
ves arhiv in vso dokumentacijo (baze, evidence) s področja 
zdravstvenega zavarovanja, s katerim je pred tem upravljala 
Republiška uprava za zdravstveno varstvo. Prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje na podlagi 62. člena zakona lahko 
uvedejo tudi druge zavarovalnice. 

V 76. členu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je predvideno, da bo področje evidenc s področja 
zdravstvenega zavarovanja urejal poseben zakon. Do izdaje tega 
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zakona pa se v Republiki Sloveniji, skladno z določbo 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti (Uradni list RS, št. 1/92) za vodenje 
in vzdrževanje evidenc še vedno uporabljajo naslednji predpisi 
bivše SFRJ: 

- Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št.17/ 
90); 

- Zakon o uporabi predpisov o reševanju kolizij med republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov 
in taks (Ur. list SFRJ, št. 47/83, Ur. list RS, št. 4/91) - krajevna 
pristojnost 

- Navodilo o metodoloških načelih za vodenje evidenc na področju 
dela ter o sredstvih, načinu in rokih za pošiljanje prijav in poročil 
(Ur. I. SFRJ, št. 58/77, 49/82) 

Glede na omenjene sistemske spremembe zdravstvenega 
zavarovanja v letu 1992, obstoječa zakonodaja ne omogoča 
Zavodu uspešnega izvajanja nalog na tem področju. Z zakonom 
je zato potrebno vzpostaviti take zbirke podatkov, ki bodo pokrile 
potrebe Zavoda in omogočile nadzor države nad njegovim delom 
ter zadostile potrebam državne statistike, skladno s standardi in 
zahtevami, ki se oblikujejo v okviru svetovnih in evropskih 
integracijskih procesov. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je ureditev evidenc s področja zdravstvenega 
zavarovanja, skladno z Ustavo ter Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Glede na pomembnost podatkov o socialnem zavarovanju za 
moralno in osebnostno integriteto posameznika in za uveljavljanje 
njegovih interesov, so bila pri pripravi osnutka zakona upoštevana 
načela za varovanje osebnih podatkov, kot jih opredeljuje Zakon 
o varstvu osebnih podatkov in smernice OECD ter direktiva 
Evropske unije (COM 90 314 final SYN287), za varstvo 
posameznika v zvezi z avtomatsko obdelavo podatkov pa 
konvencija sveta Evrope (Ur.l. RS, št. 11/94) in direktiva Evropske 
unije. 

Poleg navedenih so v zakon vključena še naslednja načela: 

- načelo obveznega dajanja podatkov 
Do podatkov za svoje evidence Zavod oziroma zavarovalnice 
lahko pridejo le s pomočjo drugih pravnih in fizičnih oseb. Kdo je 
zavezanec za sporočanje podatkov za evidence v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju posredno opredeljuje že ZZVZZ v 
poglavju, ki določa zavezance za plačevanje prispevkov, ki so 
istočasno tudi subjekti za sporočanje podatkov. S tem zakonom 
pa so natančneje opredeljeni tudi drugi subjekti, zavezanci za 
sporočanje podatkov Zavodu in zavarovalnicam. 

- načelo restriktivnosti 
Načelo se kaže z dveh vidikov. V evidenci se zbirajo le tisti 
podatki, ki so Zavodu in zavarovalnicam nujni za izvajanje nalog 
s področja zdravstvenega zavarovanja. Drug vidik tega načela 
je, da se smejo podatki iz evidence uporabljati le za potrebe 
izvajanja zdravstvenega zavarovanja in za uradne statistične 
namene oziroma za namen, ki je opredeljen v zakonu. 

- načelo publicitete 
To načelo se kaže v javnosti dela Zavoda in zavarovalnic v 
zvezi z zbiranjem podatkov. Posamezniki imajo pravico vpogleda 
v zbirko podatkov, ki se nanašajo nanje in tudi zahtevati njihov 
popravek, če niso točni. 

- načelo zaščite osebnih podatkov 
Osebni podatki, vpisani v zbirko podatkov, morajo biti zaščiteni 
pred vsako nepooblaščeno uporabo, zlorabo, uničenjem ali 
poškodbo 

- načelo točnosti in popolnosti podatkov 
V evidencah vpisani podatki morajo biti točni in popolni, saj le na 
ta način Zavod oziroma zavarovalnica lahko pravilno in v celoti 
izvaja z zakonom dane mu naloge, zato so mu dajalci podatkov, 
opredeljeni v tem zakonu, dolžni posredovati točne podatke in 
mu tudi javljati vse spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero in 
obseg pravic in obveznosti udeležencev v sistemu zdravstve- 
nega zavarovanja. Zaradi zagotovitve točnosti in popolnosti 
podatkov je zato s tem zakonom upravljalcem dana možnost, 
da z izvajanjem nadzora podatkov pri samih dajalcih podatkov, 
ali s pridobivanjem podatkov pri drugih upravljalcih administra- 
tivnih registrov ali evidenc pridobivajo ustrezne podatke in 
usklajujejo obstoječe evidence. 

- načelo racionalnosti in metodojoške enotnosti 
To načelo se kaže v prizadevanjih, da bi cilje in smotre zbirk 
podatkov dosegli s čimmanj stroški in čimmanjšim obremenje- 
vanjem posameznikov za dajanje podatkov 

- načelo časovne omejitve vodenja podatkov 
Posamezne podatke iz evidenc je Zavod oziroma zavarovalnica 
upravičena voditi le toliko časa, dokler zanje obstajajo opravičljivi 
in z zakonom utemeljeni razlogi, zato so za posamezne evi- 
dence v zakonu navedeni roki za vodenje evidenc in hrambo 
posameznih dokumentov. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

S predlaganim zakonom se ne spremeni dosedanji način zbiranja 
podatkov in vodenje evidenc s področja zdravstvenega 
zavarovanja. Zavod, ki je pravzaprav ie nova organizacijska oblika 
že več desetletij obstoječih služb, ki so tudi izvajale socialno 
zavarovanje v različnih statusnih oblikah, ima tudi zadostne 
kadrovske, organizacijske in tehnične zmoglivosti ter pogoje za 
izvajanje tega zakona. Zato za njegovo izvedbo ne bodo potrebna 
dodatna finančna sredstva. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa in ureja evidence na področju zdravstvenega 
zavarovanja, ki vsebujejo podatke, ki jih pri opravljanju z zakonom 
določenih nalog zbira, evidentira, obdeluje, shranjuje, posreduje 
in uporablja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Zavod) in zavarovalnice, ki izvajajo 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje. 

2. člen 

Evidence, predpisane s tem zakonom, vsebujejo podatke, 
potrebne za ugotavljanje in uresničevanje pravic ter obveznosti 
zavarovanih oseb iz zdravstvenega zavarovanja kakor tudi za 
zagotavljanje državne in drugih statistik ter drugih podatkov, 
pomembnih za izvajanje zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ). 
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3. člen 

Upravljalec evidenc na področju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja je Zavod, na področju prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja pa zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje, v primerih določenih z zakonom pa 
tudi Zavod (v nadaljnjem besedilu: upravljalci evidenc). 

Za opravljanje posameznih nalog pri vodenju evidenc upravljalci 
iz prejšnjega odstavka lahko pooblastijo drugo pravno ali fizično 
osebo. 

4. člen 

Za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, vsebovanih v 
evidencah iz tega zakona, ki vsebujejo osebne podatke, se 
uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. št. 
8/90, 19/91), če s tem zakonom za posamezne primere ni 
določeno drugače. 

Pravna ali fizična oseba, ki v skladu s prejšnjim odstavkom na 
podlagi zahteve pridobi podatke iz evidence, krije Zavodu 
nadomestilo za stroške priprave in posredovanja podatkov po 
ceni, ki jo določi Zavod. Do brezplačnega posredovanja podatkov 
so upravičene pravne osebe, določene z zakonom. 

5. člen 

Osebni podatki se praviloma zbirajo neposredno od posameznika, 
na katerega se nanašajo. 

V posameznih primerih lahko upravljalci evidenc zbirajo osebne 
podatke tudi iz drugih zbirk osebnih podatkov, za katere ta zakon 
določa, da se smejo uporabljati. 

Kadar upravljalci evidenc zbirajo osebne podatke posredno iz 
drugih zbirk osebnih podatkov, o tem ne obveščajo posameznika, 
na katerega se podatki nanašajo. 

6. člen 

Evidence se vzpostavijo in vodijo tako, da se podatki, določeni s 
tem zakonom vpisujejo v predpisane obrazce, vnašajo na 
računalniški medij in na druga sredstva za hranjenje evidenc. 

7. člen 

Podatke za evidence so upravljalcem iz tega zakona dolžni 
sporočati zavezanci za vlaganje prijav, zdravstveni in drugi zavodi 
ter organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, zasebni 
zdravstveni delavci in vse druge pravne in fizične osebe, ki 
razpolagajo s podatki, ki jih upravljalci evidenc potrebujejo za 
opravljanje svoje dejavnosti in za vodenje z zakonom določenih 
postopkov povrnitve škode. 

II.. VRSTA IN VSEBINA EVIDENC 

8. člen 

Evidence na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja 
so: 

- evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega 
zavarovanja 

- evidenca o zavarovanih osebah prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja 

- evidenca o zavezancih za prispevek 
- evidenca o izvajalcih zdravstvenih dejavnosti. 

Za področje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja se po 
tem zakonu vodi evidenca o zavarovancih prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 

9. člen 

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega 
zavarovanja se nanaša na zavarovance iz 15. člena ZZVZZ, 
družinske člane iz 20. člena ZZVZZ, prejemnike nadomestila iz 3. 
oziroma 4. odstavka 34. člena ZZVZZ, delavke, ki jim je med 
nosečnostjo ali v času prejemanja porodniškega nadomestila 
prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja delodajalca ter 
prejemnike nadomestil po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

10. člen 

O zavarovanih osebah se v evidenci vodijo naslednji podatki: 

- ime in priimek 
- identifikacijska številka (ZZZS številka) 
- številka kartice zdravstvenega zavarovanja 
- enotna matična številka občana (EMŠO) 
- naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine; 

za tujino - še šifra države) 
- vrsta prebivališča (stalno, začasno) 
- datum smrti 
- državljanstvo 
- poklic, ki ga opravlja 
- številka delovnega dovoljenja in datum poteka veljave delovnega 

dovoljenja 
- podatki o zavezancu za prispevek 
- datum prijave v zavarovanje 
- datum in vzrok odjave iz zavarovanja 
- datum in vzrok spremembe podatkov med zavarovanjem 
- zavarovalna podlaga 
- osnova za plačilo prispevka 
- uveljavljanje pravic v tujini (država, medržavna pogodba, trajanje 

zdravljenja, diagnoza, podatki o zdravljenju, zdravstveno stanje 
zavarovane osebe) 

- IP številka 
- kategorija invalidnosti (I, II, III) 
- podatki o družinskem članu ( ime in priimek, EMŠO, naslov, 

zavarovanje družinskega člana od-do, sorodstveni odnos do 
nosilca zavarovanja, datum veljave potrdila o šolanju) 

- izbrani osebni zdravnik (ime in priimek, šifra zdravnika, vrsta 
izbranega zdravnika, šifra izvajalca, šifra dejavnosti, datum 
izbire, datum prekinitve) 

- obravnava pred zdravniško komisijo (vrsta zahtevka, datum 
obravnave, razlog obravnave, opis stanja in diagnoza ob 
zahtevku, mnenje, številka mnenja, datum napotitve na invalidsko 
komisijo) 

- zdravstvene storitve (datum obdelave, razlog obravnave, šifra 
izvajalca, vrsta zdravstvene storitve, obseg in vrednost storitev; 
pri stacionarni obdelavi datum sprejema in odpusta; pri 
zdraviliškem zdravljenju - datum napotitve in trajanje) 

- poškodba po tretji osebi (datum nastanka, podatki o 
povzročitelju, datum uvedbe odškodninskega postopka, številka 
spisa, višina škode, znesek in datum plačila odškodnine) 

- izplačilo nadomestila plače (razlog in trajanje zadržanosti od 
dela, šifra zdravnika, osnova za nadomestilo, višina tekoče 
plače, urna tedenska obveznost, znesek in datum izplačila, 
številka računa za izplačilo, davčna številka) 

- denarne dajatve (vrsta, datum izplačila, višina izplačila, 
prejemnik) 
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- prejem tehničnega pripomočka (naziv in šifra tehničnega 
pripomočka, datum prevzema, rok trajanja tehničnega 
pripomočka, zaporedna številka izdanega reverza oziroma 
potrdila s strani Zavoda, datum potrditve, datum izdaje mnenja 
zdravniške komisije in številka mnenja, datum vračila tehničnega 
pripomočka) 

- izdaja zdravil na recept (šifra zdravnika, podatki o izvajalcu, 
šifra zdravila, količina, vrednost zdravila, plačnik) 

Evidenca o zavarovancih prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja 

11. člen 

Evidenca o zavarovancih prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja se nanaša na osebe, ki so prostovoljno zdravstveno 
zavarovane. 

12. člen 

O zavarovancih prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja se 
v evidenci vodijo naslednji podatki: 

- priimek in ime 
- identifikacijska številka (ZZZS številka) 
- enotna matična številka občana (EMŠO) 
- naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka; za tujino še 

šifra države) 
- vrsta prebivališča (stalno, začasno) 
- IP številka 
- zavarovalec (ime in priimek, naslov; naziv podjetja oziroma 

samostojnega podjetnika, naslov, MŠPR ) 
- številka žiro računa oziroma drugega računa zavarovalca 
- zavarovalna polica (številka police, vrsta police, število 

zavarovancev, datum sklenitve zavarovanja, trajanje 
zavarovanja, datum veljavnosti zavarovanja oziroma 
zavarovalno kritje od-do, izbrano zavarovanje, datum zapadlosti 
in znesek plačila premije, naziv zavarovalnega mesta, številka 
kartice za PZZ, šifra zastopnika) 

- izplačilo zavarovalnine (datum prijave škode, obseg opravljenih 
storitev, datum in znesek izplačila zavarovalnine) 

- poškodba po tretji osebe (datum nastanka, podatki o 
povzročitelju, datum uvedbe odškodninskega postopka, št. 
spisa, višina škode, znesek in izplačilo odškodnine) 

Evidenca o zavezancih za prispevek 

13. člen 

Evidenca o zavezancih za prispevek se nanaša na pravno ali 
fizično osebo, ki je zavezanec za prijavo oseb v obvezno 
zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ. 

14. člen 

O zavezancih za prispevek se v evidenci vodijo naslednji podatki: 

- identifikacijska številka (ZZZS številka) 
- davčna številka 
- registrska številka Zavoda 
- firma oziroma ime 
- sedež oziroma naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, 

šifra občine) 
- šifra dejavnosti 
- datum začetka - konca dejavnosti 
- matična številka iz registra poslovnih subjektov 

- datum vpisa v sodni register 
- podatki o zasebnem zavezancu (ime in priimek, EMŠO) 
- številka žiro računa oziroma drugega računa, preko katerega 

posluje 
- datum pričetka zavezanosti za plačilo prispevka 
- datum prenehanja zavezanosti 
- datum in vzrok spremembe 
- število zaposlenih 
- vrsta registra 
- vrsta zavezanosti 
- osnova za plačilo prispevka (vrsta, višina) 
- stopnja prispevka (normalna, povečana za nesreče pri delu in 

poklicne bolezni) 
- datum zapadlosti in plačila prispevka 
- podatki o poškodbah pri delu in poklicnih boleznih (osebni podatki 

o poškodovanem oziroma obolelem zavarovancu, datum 
nastanka poškodbe ali bolezni, vrsta poškodbe oziroma bolezni, 
vzrok poškodbe ali bolezni, povzročitelj poškodbe, uvedba 
odškodninskega postopka - številka spisa, datum uvedbe, višina 
škode, znesek in datum plačila ter plačnik odškodnine) 

Registrsko številko iz tretje alineje prejšnjega odstavka določi 
Zavod vsakemu zavezancu za prispevek. Sestavljena je iz 
označbe registrske izpostave Zavoda (4 mesta), zaporedne 
številke registra (5 mest) in kontrolne številke po modulu 10 (1 
mesto). 

Evidenca o izvajalcih zdravstvene dejavnosti 

15. člen 

Evidenca o izvajalcih zdravstvene dejavnosti se nanaša na javni 
zdravstveni zavod in drugo pravno ali fizično osebo, ki ima z 
Zavodom sklenjeno pogodbo za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti. 

16. člen 

O izvajalcih zdravstvene dejavnosti se v evidenci vodijo naslednji 
podatki: 

- identifikacijska številka (ZZZS številka) 
- davčna številka 
- šifra izvajalca 
- naziv izvajalca (polni in skrajšani) 
- naslov (ulica, hišna številka, kraj, številka pošte, šifra občine) 
- tip izvajalca 
- oznaka pravnega statusa Gavni, zasebni) 
- šifra in naziv zdravstvene dejavnosti 
- datum pričetka oziroma prenehanja poslovanja 
- številka žiro računa 
- številka pogodbe, šifra sklenitelja (Zavodova) 
- datum pričetka in datum prenehanja veljavnosti pogodbe 
- datum in čas veljavnosti zadnje spremembe pogodbe 
- program zdravstvenih storitev po pogodbi 
- imetnik profesionalne kartice (številka kartice, ime in priimek 

imetnika, vrsta pooblastila, zaposlitev, poklic) 
- seznam zdravnikov, ki so v rednem delovnem razmerju pri 

izvajalcu (ime in priimek, EMŠO, naslov, šifra zdravnika, 
specialnost, pričetek - prenehanje zaposlitve) 

- seznam zdravnikov, ki pri izvajalcu izvajajo zdravstvene storitve 
po pogodbi o delu (ime in priimek, EMŠO, naslov, šifra zdravnika, 
specialnost, pričetek - prenehanje pogodbe) 

- za zasebne izvajalce še ime in priimek ter EMŠO in podatki o 
koncesiji 

- matična številka iz poslovnega registra Slovenije. 
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III. EVIDENTIRANJE PODATKOV 

1. Podatki o zavarovanih osebah na področju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 

Prijava v zavarovanje 

17. člen 

Osebo, ki izpolni z zakonom predpisane pogoje za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, se v evidenco zavarovanih oseb vpiše 
na podlagi prijave, ki jo je na predpisanem obrazcu dolžan vložiti 
zavezanec za prispevek ali na podlagi odločbe, ki jo izda Zavod 
oziroma na podlagi pravnomočne sodne odločbe. 

Prijavo v zavarovanje lahko zahteva oseba sama, če meni, da 
izpolnjuje pogoje in je ne prijavi zavezanec, ki bi to moral storiti. 
Prav tako lahko prijavo od zavezanca zahteva tudi Zavod, če 
ugotovi, da ta ni prijavil oseb, ki bi jih moral zavarovati. 

Zavod ugotovi utemeljenost zahteve osebe za njeno prijavo v 
zavarovanje v upravnem postopku z odločbo. Po dokončnosti 
odločbe Zavod prijavi osebo v zavarovanje po uradni dolžnosti, 
če tega ne stori zavezanec sam v roku, ki je določen v odločbi. 

Prijavo osebe po uradni dolžnosti izvede Zavod tudi na podlagi 
pravnomočne sodne odločbe, če tega ne stori zavezanec sam v 
roku, ki je določen v sodni odločbi. 

Za fizično osebo, ki je sama zavezanec za prijavo in za katero 
Zavod ugotovi, da izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje ali, 
da bi oseba morala biti zavarovana po drugačnem statusu, kot je 
prijavljena v zavarovanje, izda Zavod odločbo in po njeni 
dokončnosti po uradni dolžnosti prijavi osebo v zavarovanje 
oziroma uskladi njen status z zakonom, če tega ne stori oseba 
sama. 

Druge podatke o zavarovani osebi, ki jih ne vključuje prijava iz 
prvega odstavka tega člena, se v evidenco vpišejo na podlagi 
računov, ki jih Zavodu v poravnavo predlagajo izvajalci 
zdravstvenih storitev oziroma na podlagi drugih listin, ki jih pri 
uveljavljanju pravic vlagajo zavarovane osebe same ali njihovi 
delodajalci, iz Centralnega registra prebivalstva Slovenije, 
Poslovnega registra Slovenije, Registra teritorialnih enot in evidenc, 
ki jih vodijo drugi organi in organizacije. 

18. člen 

Lastnost zavarovane osebe pridobijo: 

1. osebe v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji - z dnem, ko 
so sklenile delovno razmerje 

2. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
zaposlene pri tujem delodajalcu vendar pri njem niso 
zavarovane - z dnem, ko so sklenile delovno razmerje 

3. osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo gospodarsko ali 
poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic - z dnem vpisa v 
predpisani register 

4. kmetje - z dnem, ko začnejo opravljati kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic 

5. vrhunski športniki in vrhunski šahisti - z dnem, ko pridobijo 
status vrhunskega športnika ali vrhunskega šahista 

6. prejemniki denarnega nadomestila ali denarne pomoči ■ z 
dnem, ko pridobijo pravico do nadomestila 

7. prejemniki denarnega nadomestila po zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb #z dnem, 
ko pridobijo pravico do nadomestila 

8. prejemniki stalne denarne pomoči kot edinega vira preživljanja 
- z dnem, ko pridobijo to pravico 

9. upokojenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino po predpisih Republike Slovenije ter 
prejemniki preživnin po preživninskem varstvu kmetov - z 
dnem, ko pridobijo pravico do pokojnine oziroma preživnine 

10. upokojenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino iz tujine - z dnem, ko pridobijo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji 

11. prejemniki nadomestil po zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (invalidi II. ali III. kategorije na 
prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji; invalidi II. in III. kategorije, 
ki čakajo na delo po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji; 
invalidi II. in III. kategorije, ki čakajo na delo, ko jim preneha 
pravica do nadomestila iz naslova brezposelnosti) - z dnem, 
ko pridobijo pravico do nadomestila 

12. prejemniki invalidnin po 15. točki in priznavalnin po 18. točki 
15. člena ZZVZZ - z dnem, ko pridobijo pravico do invalidnine 
oziroma priznavalnine 

13. vojaški obvezniki, ki so v civilni službi kot nadomestilu 
vojaškega roka - z dnem, ko začnejo opravljati civilno službo 

14. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki 
med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uveljavljati pravic 
iz tega zavarovanja - z dnem, ko pridejo v Republiko Slovenijo 

15. družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdrav- 
stvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji in v tujini ne morejo biti zavarovani kot družinski člani 
- z dnem, ko nosilec zavarovanja vstopi v zavarovanje v 
drugi državi 

16. tujci na izobraževanju ali izpopolnjevanju v Republiki Sloveniji 
- z dnem, ko se pričnejo izobraževati oziroma izpopolnjevati 
v Republiki Sloveniji 

17. osebe z določenimi prihodki in stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji - z dnem, ko ne izpolnjujejo več pogojev za 
zavarovanje po kateri od drugih točk iz 15. člena ZZVZZ 

18. osebe iz 21. točke 15. člena ZZVZZ - z dnem, ko se prijavijo 
v zavarovanje 

19. prejemniki nadomestil iz tretjega in četrtega odstavka 34. člena 
ZZVZZ ter delavke, ki jim je med nosečnostjo ali v času 
prejemanja porodniškega nadomestila prenehalo delovno 
razmerje zaradi stečaja delodajalca - z dnem, ko jim je 
prenehalo delovno razmerje 

20. družinski člani zavarovancev iz prejšnjih točk, razen oseb iz 
15. in 16. točke, ki ne morejo biti zavarovanci po kateri od teh 
točk - z dnem, ko izpolnijo pogoje za zavarovanje po ZZVZZ 

21. osebe iz 17. in 18. člena ZZVZZ - z dnem pričetka 
usposabljanja oziroma opravljanja dela ali aktivnosti. 

Obstoj okoliščin iz prejšnjega odstavka ob prijavi zavezanci 
izkazujejo z uradnimi listinami in drugimi dokumenti. 

Oseba pridobi lastnost zavarovane osebe z dnem, ki je naveden 
kot datum vstopa v zavarovanje po prvem odstavku tega člena 
tudi v primeru, če zavezanec vloži prijavo po izteku roka, 
določenega za vložitev prijave, ali pa jo po uradni dolžnosti prijavi 
Zavod na podlagi svoje dokončne odločbe oziroma na podlagi 
pravnomočne sodne odločbe. 

Zavezanci za vlaganje prijav 

19. člen 

Prijave iz prvega odstavka prejšnjega člena vlagajo: 

1. v obvezno zavarovanje za bolezen, poškodbo izven dela, 
poškodbo pri delu in poklicno bolezen: 

- za osebe iz 1., 2. in 3. točke 15. člena ZZVZZ - delodajalci 
- za osebe iz 4., 5., 6. in 8. točke 15. člena ZZVZZ - sami 
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zavarovanci 
- za osebe iz 19. točke 15. člena ZZVZZ - organ, ki je vojaškega 

obveznika vpoklical 
- za osebe iz 7. točke 15. člena ZZVZZ, ki so na podlagi opravljanja 

kmetijske dejavnosti tudi pokojninsko in invalidsko zavarovane 
- zavezanec za davek od kmetijstva 

2. v obvezno zavarovanje za bolezen in poškodbo izven dela: 

- za osebe iz 9. točke 15. člena ZZVZZ - Zavod za zaposlovanje 
- za osebe iz 10. točke 15. člena ZZVZZ in prejemnike nadomestil 

po pokojninskih predpisih (invalidi II. ali III. kategorije na 
prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji; 
invalidi II. in III. kategorije, ki v času ko čakajo na delo po 
prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji; invalidi II. in III. kategorije, 
ki prejemajo nadomestilo v času čakanja na delo po izteku 
pravice do nadomestila iz naslova brezposelnosti) - Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

- za osebe iz 11., 12., 13., 14. in 20. točke 15. člena ZZVZZ - sam 
zavarovanec 

- za osebe iz 15., 16., 17. in 18. točke 15. člena ZZVZZ - organ, ki 
je zavarovancu priznal pravico; 

- za osebe iz 21. točke 15. člena ZZVZZ - občina; 
- za osebe iz 7. točke 15. člena zakona, ki niso pokojninsko in 

invalidsko zavarovane - zavezanec za davek iz kmetijstva; 
- za delavke ki jim je med nosečnostjo ali v času prejemanja 

porodniškega nadomestila prehenalo delovno razmerje zaradi 
stečaja delodajalca - center za socialno delo; 

- za osebe iz tretjega in četrtega odstavka 34. člena ZZVZZ - 
Zavod za zdravstveno zavarovanje 

-za družinske člane oseb iz 1. in 2. točke tega člena, razen oseb 
iz 13. točke 15. člena ZZVZZ - zavezanci za prijavo nosilca 
zavarovanja 

3. v obvezno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni: 

- za osebe iz 1. do 9. točke 17. člena ZZVZZ - pravna ali fizična 
oseba, pri kateri so zavarovanci na usposabljanju oziroma na 
delu 

- za osebe iz 10. točke 17. člena ZZVZZ - sam zavarovanec; 

4. v obvezno zavarovanje za poškodbe pri delu 

- za osebe iz 1. do 9. točke 18. člena ZZVZZ - organizatorji dela. 

20. člen 

Med trajanjem zavarovanja je zavezanec dolžan prijaviti vsako 
spremembo evidentiranih podatkov, ki nastane pri zavarovani 
osebi. 

Odjava iz zavarovanja 

21. člen 

Osebo, ki po zakonu ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje, 
je dolžan zavezanec odjaviti iz zavarovanja. Odjavo izvede na 
predpisanem obrazcu. 

22. člen 

Zavarovano osebo lahko odjavi iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja tudi Zavod če ugotovi, da ne izpolnjuje več 
predpisanih pogojev. Neizpolnjevanje pogojev oziroma izgubo 
lastnosti zavarovane osebe ugotovi Zavod v upravnem postopku 
z odločbo. Po dokončnosti odločbe Zavod osebo odjavi iz 
zavarovanja po uradni dolžnosti, če tega ne stori zavezanec 
sam v roku, ki je določen v odločbi. 

V primeru, da je zavarovanec, ki je hkrati zavezanec za odjavo, 
umrl, ga Zavod odjavi z dnem smrti iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja po uradni dolžnosti na podlagi izpiska iz matične 
knjige umrlih. 

23. člen 

Prijava v zavarovanje, vložena na podlagi lažnih podatkov ali 
ponarejenih listin je nična. Ničnost ugotovi Zavod po uradni 
dolžnosti z odločbo in po njeni dokončnosti izvede odjavo osebe 
iz zavarovanja na predpisanem obrazcu. 

Izkazovanje lastnosti zavarovane osebe 

24. člen 

Za izkazovanje lastnosti zavarovane osebe Zavod zavarovani 
osebi izda kartico zdravstvenega zavarovanja. 

Kartica je identifikacijski dokument, s katerim imetnik pri izvajalcih 
in Zavodu izkazuje upravičenost do zdravstvenih storitev in drugih 
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kartica lahko 
vsebuje tudi druge podatke, pomembne za uveljavljanje pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja. 

Obliko in vsebino kartice določi Zavod v soglasju z ministrom za 
zdravstvo. 

2. Podatki o zavarovancih prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja 

25. člen 

Podatki o zavarovancih prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja se v evidenco vpišejo ob sklenitvi zavarovanja in 
med trajanjem zavarovanja. 

Podatki o zavarovancih prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja se pridobijo neposredno od zavarovanca, posredno 
od zavarovalca, od izvajalca zdravstvenih storitev in od 
upravljalcev zbirk podatkov, potrebnih za vodenje evidence o 
zavarovancih prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 

26. člen 

Sklenitelj zavarovanja je upravljalcu evidenc dolžan prijaviti vsako 
spremembo evidentiranih podatkov, ki nastane v času veljavnosti 
pogodbe. 

27. člen 

Lastnost zavarovanca iz prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja pridobi oseba s sklenitvijo zavarovalne police. 

Listino za izkazovanje lastnosti zavarovanca prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja določi upravljalec evidenc o 
zavarovancih prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 

3. Podatki o zavezancu za prispevek 

28. člen 

Podatki g zavezancu za prispevek se v evidenco vpišejo, ko ta 
prijavi v zavarovanje prvega zavarovanca, izbrišejo pa se, ko 
zavezanec odjavi iz zavarovanje zadnjega zavarovanca in do 
Zavoda poravna tudi vse obveznosti. Prijavo oziroma odjavo 
zavezanec izvede na predpisanem obrazcu. 
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Podatke za evidenco Zavod črpa iz Poslovnega registra Slovenije 
in iz drugih javnih listin, ki jih je ob prijavi dolžan predložiti zavezanec. 

Podatki o poškodbah pri delu se vpisujejo v evidenco na podlagi 
prijav, ki jih na predpisanih obrazcih vlagajo zavezanci za prijavo. 

Podatke o poklicni bolezni zavarovane osebe Zavod pridobi iz 
računov izvajalcev zdravstvenih storitev, na katerih označijo 
razlog zdravstvenih storitev za zavarovano osebo, pa tudi iz 
drugih listin, ki jih pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja predložijo zavarovane osebe 
Zavezanec je dolžan Zavodu na predpisanem obrazcu javiti tudi 
vsako spremembo evidentiranih podatkov. 

4. Podatki o izvajalcih zdravstvenih storitev 

29. člen 

Podatki o izvajalcih zdravstvenih storitev se v evidenco vpisujejo 
na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci. 
Podatke za evidenco so dolžni posredovati izvajalci ob prijavi na 
razpis za sklenitev pogodbe. O izvajalcih in zdravstvenih delavcih 
se uporabljajo uradni podatki iz baze podatkov izvajalcev ( v 
nadaljnjem besedilu: BPI), ki jo vodi Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ) ter podatki iz 
registra poslovnih subjektov. 

30. člen 

Izvajalci so Zavodu dolžni javiti vsako spremembo evidentiranega 
podatka, ki pri njem nastane v času veljavnosti pogodbe. 

IV. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV IN VNOS PODATKOV V 
EVIDENCO 

31. člen 

Prijave iz 17. in 21. člena ter prvega in petega odstavka 28. člena 
tega zakona je treba vložiti v 8 dneh od nastanka okoliščin po 
zakonu oziroma od njihovih sprememb, razen prijav poškodb pri 
delu, iz tretjega odstavka 28. člena tega zakona, ki jih je potrebno 
vložiti v 3 dneh od nastanka poškodbe. 

Prijavo sprememb iz 26. člena tega zakona je potrebno vložiti v 
roku, določenem s splošnimi pogoji oziroma pogodbo. 

32. člen 

Podatke iz prijav iz prejšnjega člena Zavod vnese v evidence 
najkasneje v osmih dneh od prejema popolne prijave. 

V. KRAJEVNA PRISTOJNOST ZA VODENJE EVIDENC 

33. člen 

Za vodenje evidenc o zavarovanih osebah obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in hkrati o zavezancih za prispevek 
je pristojna: 

- za zavarovance iz 1. točke 15. člena ZZVZZ, ki niso zaposleni 
pri zasebnem delodajalcu, iz 2. in 3. točke 15. člena ZZVZZ, ter 
po njih zavarovane družinske člane - izpostava Zavoda, na 
območju katere je sedež poslovnega subjekta, kjer delavci 
opravljajo delo 

- za zavarovance iz 1. točke 15. člena ZZVZZ, ki so zaposleni pri 

zasebnem delodajalcu ter po njih zavarovane družinske člane 
- izpostava Zavoda, na območju katere je sedež obrata, 
podružnice oziroma poslovnega prostora delodajalca; če 
zasebni delodajalec ne opravlja pridobitne oziroma poklicne 
dejavnosti oziroma nima ločenega obrata ali poslovnega 
prostora za opravljanje dejavnosti - izpostava območne enote 
Zavoda, na območju katere ima zasebni delodajalec prebivališče 

- za zavarovance iz 5. in 6. točke 15. člena ZZVZZ, ter po njih 
zavarovane družinske člane - izpostava Zavoda, na območju 
katere je sedež obrata oziroma poslovnega prostora v katerem 
zavarovanec opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost; 
če nima ločenega obrata ali poslovnega prostora za opravljanje 
dejavnosti - izpostava Zavoda, na območju katere ima 
zavarovanec prebivališče 

- za zavarovance iz 7. točke 15. člena ZZVZZ ter po njih 
zavarovane družinske člane - izpostava Zavoda, na območju 
katere je sedež davčnega urada, pristojnega za odmero in 
pobiranje davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti 

- za zavarovance iz 4., 8., 9., 10., 11., 12., 19., 20. in 21. točke 15. 
člena ZZVZZ in prejemnike nadomestil po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter po njih zavarovane 
družinske člane - izpostava Zavoda, na območju katere ima 
zavarovanec prebivališče 

- za zavarovance iz 15., 16., 17. in 18. točke 15. člena ZZVZZ in 
delavke, ki jim je med nosečnostjo ali v času prejemanja 
porodniškega nadomestila prenehalo delo\mo razmerje zaradi 
stečaja delodajalca ter po njih zavarovane družinske člane - 
izpostava Zavoda, na območju katere je sedež organa, ki je 
pravico priznal 

- za zavarovance iz 13. in 14. točke 15. člena ZZVZZ - izpostava 
Zavoda, na območju katere ima zavarovanec prebivališče 

- za prejemnike nadomestila iz tretjega oziroma četrtega odstavka 
34. člena ZZVZZ ter po njih zavarovane družinske člane - 
izpostava Zavoda, pri kateri je bila oseba zavarovana v času 
pred prenehanjem delovnega razmerja 

- za osebe na usposabljanju oziroma na delu iz 17. člena ZZVZZ 
ter osebe, ki izvajajo aktivnosti iz 18. člena ZZVZZ - izpostava 
Zavoda, na območju katere je sedež zavezanca za plačilo 
prispevka. 

34. člen 

Za vodenje evidence prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj je 
pristojna enota Zavoda oziroma zavarovalnice, pri kateri 
zavarovanec sklene prostovoljno zdravstveno zavarovanje. 

35. člen 

Za vodenje evidenc o izvajalcih zdravstvenih dejavnosti je pristojna 
enota Zavoda na katere območju je sedež izvajalca. 

VI. NADZORSTVO 

36. člen 

Za pravilnost, popolnost in resničnost podatkov, vpisanih v obrazec 
in druge listine je odgovoren dajalec podatkov, ki jih vpiše v 
evidenčno sredstvo. 

37. člen 

Upravljalec evidence je pooblaščen preverjati pravilnost 
prijavljenih podatkov. 

Zavezanci za posredovanje podatkov so upravljalcem evidenc 
dolžni omogočiti vpogled v ustrezno dokumentacijo, da preveri 
pravilnost prijavljenih podatkov. 
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38. člen 43. člen 

Če upravljalec evidence ugotovi, da prijava podatkov ni bila 
pravilno izpolnjena, zahteva od zavezanca za dajanje podatkov 
popravek podatkov v osmih dneh. 

Če zavezanec ne popravi podatkov v prijavi v roku iz prejšnjega 
odstavka, to stori upravljalec evidence po uradni dolžnosti na 
podlagi uradnih dokumentov oziroma uradnih evidenc in o tem 
obvesti dajalca podatkov. 

39. člen 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo. 

VII. VAROVANJE PODATKOV 

40.člen 

Osebe, zaposlene pri upravljalcih evidenc in osebe, ki občasno 
na podlagi pogodbe o delu izvajajo določena opravila in pri tem 
izvedo za osebne podatke iz evidenc, morajo te podatke varovati 
kot uradno tajnost. 

♦ 
Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka traja 
tudi po prenehanju delovnega razmerja ali dela pri upravljalcu 
evidenc. 

41. člen 

Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov iz 
tega zakona in za notranji nadzor, določi upravljalec evidenc s 
splošnim aktom. 

VIII. HRAMBA PODATKOV 

42. člen 

Dokumentacija, potrebna za uvedbo in vodenje evidenc se hrani: 

- prijave zavezanca - ves čas trajanja poslovanja oziroma 
zavezanosti in še tri leta po izbrisu zavezanca iz evidence 

- prijave za zavarovane osebe - ves čas trajanja zavarovanja in 
še eno leto po prenehanju lastnosti zavarovane osebe; prijave 
zavarovanih oseb, ki so vključene tudi v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje se hranijo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije 

- prijave poškodb pri delu - pet let od prijave 
- dokumentacija o sklenjenih pogodbah z izvajalci - ves čas 

veljavnosti pogodbe in še pet let po prenehanju njene veljavnosti 
- zahtevki in druga dokazila za izplačila - tri leta 
- dokumentacija o izplačilu nadomestila plače - trajno 
- dokumentacija o drugih izplačilih zavarovanim osebam in 

izvajalcem - tri leta od izplačila 
- dokumentacija zdravniške komisije - tri leta po datumu izdanega 

posameznega mnenja. 
- zavarovalne police - deset let po prenehanju veljavnosti 

zavarovalne pogodbe 
- dokumentacija o škodnih primerih - deset let po koncu obdelave 

škodnega dogodka 

Če se podatki iz prijav iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka 
vnesejo v računalnik, se dokumente hrani še tri mesece po vnosu, 
nato se jih uniči. 

Namesto izvirnih prijav in drugih dokumentov iz prejšnjega člena 
se lahko hranijo listine, posnete na mikrofilm, če je z mikrofilmi 
zagotovljena reprodukcija prijave oziroma dokumenta na izviren 
format ob popolni skladnosti z izvirnikom. 

44. člen 

Po izteku rokov iz 42. člena tega zakona uniči dokumentacijo, ki 
se je rabila za uvedbo in vodenje evidence, komisija, ki jo imenuje 
upravljalec evidenc. 

Komisija iz prejšnjega odstavka uniči tudi izvirne prijave po njihovem 
snemanju na mikrofilm ali vnosu v računalnik. 

45. člen 

Podatki o posameznem subjektu v evidenci se hranijo 5 let od 
prejema zadnje prijave podatka. 

IX. METODOLOŠKA NAČELA 

46. člen 

Za zagotovitev enotnega sistema vodenja evidenc na področju 
zdravstvene dejavnosti in obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja se pri vodenju evidenc uporabljajo enotna metodološka 
načela, enotni podatkovni standardi (definicije, klasifikacije in 
šifranti) ter standardni postopki oblikovanja in pošiljanja statističnih 
poročil. Enotna metodološka načela, standarde in postopke 
oblikovanja in pošiljanja statističnih poročil določi minister pristojen 
za zdravstvo na predlog IVZ in Zavoda. 

Metodološka načela in standarde za vodenje evidenc ter obrazce 
za vpisovanje podatkov, ki so skupni za Zavod in IVZ, določi 
minister pristojen za zdravstvo na predlog Zavoda in IVZ. 

Enotna metodološka načela in standarde za oblikovanje in vodenje 
podatkov ter obrazce za prijavo podatkov, ki so skupni za Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za 
zaposlovanje in Statistični urad Republike Slovenije, določita 
ministrstvi, pristojni za zdravstvo ter za delo, na predlog 
upravljalcev navedenih zbirk. 

Za določitev metodoloških osnov statističnih raziskovanj in 
administrativnih zbirk podatkov je potrebno pridobiti predhodno 
mnenje Statističnega urada Republike Slovenije. 

Metodološka načela za vodenje drugih podatkov, ki jih vodi Zavod 
in obrazce, predpiše Zavod. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

47. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavce, če: 

1. ne vloži prijave pričetka poslovanja, prijave prenehanja 
poslovanja, prijave sprememb podatkov v poslovanju ali če 
prijavo vloži po izteku roka, določenega v 31. členu tega 
zakona; 

2. ne vloži prijave zavarovanja, odjave iz zavarovanja ali prijave 
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sprememb med zavarovanjem ali če prijave vloži po izteku 
rokov, določenih v 31. členu tega zakona; 

3. ne vloži prijave poškodbe pri delu ali če jo vloži po izteku roka, 
določenega v 31. členu tega zakona; 

4. ne prijavi v zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni oseb, ki so pri njem na usposabljanju oziroma na delu 
v primerih iz 1. do 10. točke 17. člena ZZVZZ oziroma iz 1. do 
9. točke 18. člena istega zakona v roku iz 31. člena ali vloži 
prijavo po izteku tega roka. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

48. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni zavezanec za prispevek, če: 

1. ne vloži prijave pričetka poslovanja, prenehanja poslovanja ali 
sprememb med poslovanjem ali vloži prijave po izteku roka, 
določenega v 31. členu tega zakona 

2. ne vloži zase prijave za zavarovanje, odjave iz zavarovanja 
ali sprememb podatkov med zavarovanjem ali vloži prijave po 
izteku roka, določenega v 31. členu tega zakona. 

49. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
zavezanec iz 7. člena tega zakona, ki Zavodu ne posreduje 
zaprošenih podatkov. 

50. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavce in 
samostojni zavezanec za prispevek, ki ne zaposluje delavcev, 
če pooblaščeni osebi Zavoda pri preverjanju pravilnosti prijavljenih 
podatkov ne omogoči vpogleda v ustrezno dokumentacijo v skladu 
z 37. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena ter zavezanec iz prvega odstavka 38. člena 
tega zakona, ki Zavodu ne posreduje zaprošenih podatkov ali ga 
posreduje po izteku v istem členu navedenega roka. 

51. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek dajalec podatkov oziroma odgovorna oseba upravljalca 
zbirke podatkov: 

- ki naklepno ali iz velike malomarnosti v prijave vpiše nepravilne 
podatke 

- ki na zahtevo Zavoda v roku iz 38. člena tega zakona ne popravi 
podatka v prijavi. 

52. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
oseba, zaposlena pri upravljalcu zbirke podatkov, ki da iz evi- 
dence podatek nepooblaščeni osebi, v nasprotju s prvim 
odstavkom 4. člena tega zakona. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

53. člen 

Enotna metodološka načela in standarde (definicije, klasifikacije, 
šifrante) ter evidenčna sredstva in obrazce po tem zakonu, kot 
tudi predpise za zavarovanje podatkov, določijo zavezanci iz 24., 
41. in 46. člena tega zakona v enem letu od uveljavitve zakona. 

Do izdaje novih metodoloških načel, standardov, evidenčnih 
sredstev in predpisov za zavarovanje podatkov se še naprej 
uporablja Navodilo o metodoloških načelih za vodenje evidenc na 
področju dela ter o sredstvih, načinu in rokih za pošiljanje prijav in 
poročil (Ur. I. SFRJ št. 58/77, 49/82), kolikor ni v nasprotju s tem 
zakonom. 

54. člen 

Upravljalci zbirk morajo vzpostaviti evidence vseh podatkov po 
tem zakonu v roku dveh let od uveljavitve tega zakona. 

55. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona se za vodenje evidenc na področju 
zdravstvenega zavarovanja preneha uporabljati določba 44. člena 
Zakona o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90) in 
preneha veljati 4. točka prvega odstavka 95. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.list RS, 
št. 9/92, 13/93 , 9/96 in 29/98). 

56. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona je razdeljen v 11 poglavij. 

V prvem poglavju so določena temeljna načela za vzpostavitev in 
vodenje evidenc na področju zdravstvenega zavarovanja ter 
upravljalci zbirk, pa tudi splošno načelo, da se na navedenem 
področju lahko vodijo le tisti podatki, kijih opredeljuje ta zakon. Pri 
tem je, skladno z zahtevo Zakona o varstvu osebnih podatkov, 
upoštevano načeto zakonitosti, po katerem posamezni subjekti 
lahko zbirajo osebne podatke le, če imajo za to pooblastilo v 
zakonu ali soglasje osebe, na katero se podatki nanašajo. U 7. 
členu so enako, kot to določa člen Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ) 
opredeljeni zavezanci, ki so Zavodu dolžni dajati potrebne podatke. 
S tem je v zakon uvedeno načelo obveznega dajanja podatkov. 
Za posamezne evidence se zbirajo le tisti podatki, ki so Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) 
oziroma zavarovalnicam nujno potrebni za izvanje z zakonom 
opredeljenih nalog, npr: identificiranje in vključitev v obvezno 
zdravstveno zavarovanje vseh oseb, ki zanj izpolnjujejo pogoje; 
izvajanje nadzora ali zavarovane osebe uveljavljajo pravico v 
skladu z Zakonom ter splošnimi akti Zavoda oziroma zavezanci 
izvajajo obveznosti po zakonu; spremljanje uveljavljanja pravic 
zavarovananih oseb po vrstah in stroških; spremljanje in nadzor 
nad izvajanjem pogodb, ki jih Zavod sklepa z izvajalci zdravstvenih 
storitev, zavarovanci prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 
za doplačila, ipd. 

Drugo poglavje določa vrste evidenc, ki jih na področju 
zdravstvenega zavarovanja vodi Zavod oziroma zavarovalnice, 
ki izvajajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje in podatke, ki 
so vključeni v posamezno evidenco. 
Na koga se nanaša evidenca o zavarovanih osebah obveznega 
zdravstvenega zavarovanja načelno določa 9. člen. Zavarovane 
osebe namreč opredeljuje že ZZVZZ. Tako na podlagi okoliščin, 
ki so izpolnjene pri posazmezni osebi, ZZVZZ v 15. členu loči 21 
statusov zavarovancev, posebej pa v 20., 21. in 22. členu določa 
tudi pogoje za zavarovanje družinskih članov zavarovancev. Za 
zavarovance in družinske člane zakon uporablja skupen izraz - 
zavarovana oseba. Glede na to, da so izplačevalci nadomestil iz 
področja zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter porodniškega varstva dolžni od 
nadomestil obračunavati in plačevati prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, Zavod pa zagotoviti uveljavljanje pravic 
iz tega naslova, so v zakon v krog oseb, za katere Zavod vodi 
evidenco, vključeni tudi prejemniki nadomestil. Pri tem so kot 
prejemniki nadomestil po sedaj veljavnem Zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju mišljeni invalidi II. in III. kategorije na 
prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji, invalidi II. in III. kategorije, ki 
čakajo na zaposlitev po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji ter 
invalidi II. in III. kategorije, ki čakajo na delo po prenehanju pravice 
do nadomestila iz naslova brezposelnosti. , . 
10. člen predloga zakona opredeljuje vrsto podatkov, ki jih v 
evidenci o zavarovanih osebah vodi Zavod. Opredeljeni so podatki 
o identifikaciji zavarovane osebe, npr.: ime in priimek (za vnos 
podatkov se upoštevajo določila Zakona o osebnem imenu), 
podatki o statusu zavarovane osebe (zavarovalna podlaga), in 
podatki o pravicah, ki jih v skladu z ZZVZZ in Pravili uveljavi 
zavarovana oseba (npr. zdravstvene storitve, uveljavljanje pravice 
do nadomestila, do tehničnega pripomočka, poškodba po tretji 
osebi, poškodba pri delu itd.). 

V drugem poglavju je med drugim navedena tudi evidenca o 
zavarovancih prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. ZZVZZ 
nalaga Zavodu uvedbo le prostovoljnega zavarovanja za razliko 
do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. 
člena ZZVZZ. Tudi ostalim zavarovalnicam je zakonodajalec z 

62. členom dal možnost, da uvedejo prostovoljno zavarovanje za 
doplačila. V zvezi z izvajanjem te obveznosti oziroma pravice so 
dolžni Zavod in zavarovalnica voditi evidenco, ki jih določata 11. 
in 12. člen. 

S 13. členom je opredeljen zavezanec za prispevek, podatke, ki 
jih o njem vodi Zavod pa določa 14. člen. Kot izhaja iz 19. člena je 
zavezanec za prispevek istočasno lahko tudi zavarovana oseba 
(npr. oseba, ki samostojno opravlja poklicno ali gospodarsko 
dejavnost kot edini ali glavni poklic in ni obvezno zdravstveno 
zavarovana iz drugega naslova) ali pa je to drug subjekt (npr. za 
upokojence - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
za delavca - delodajalec itd.). 
Glede na to, da je Zavod plačnik le tistih zdravstvenih storitev, ki 
jih zavarovane osebe uveljavljajo pri izvajalcih, s katerimi ima 
sklenjeno pogodbo za opravljanje posameznih dejavnosti, mora 
voditi tudi evidenco o takih izvajalcih. Samo evidenco in vrsto 
podatkov v njej opredeljujeta 15. in 16. člen. 

V tretjem poglavju so opredeljeni zavezanci za posredovanje 
posameznih podatkov, oziroma dajalci podatkov, način 
pridobivanja podatkov za evidence ter sredstva (dokumenti) na 
podlagi katerih upravljalec vpisuje podatke v posamezne evi- 
dence. 

Četrto poglavje določa roke, v katerih so zavezanci Zavodu 
oziroma zavarovalnicam dolžni javljati potrebne podatke (prijave, 
odjave, spremembe). Ker pa v praksi zavezanci za dajanje 
podatkov večkrat ne spoštujejo te zakonske obveznosti, opustitve 
prijav pa bi lahko imele posledice bodisi za same zavarovane 
osebe ali za Zavod, je z zakonom predvidena možnost, da Zavod 
preko izpeljanega posebnega postopka take opustitve sanira. 

V petem poglavju predloga zakona je opredeljena krajevna 
pristojnost enot Zavoda, pri katerih so dolžni posamezniki urediti 
obvezno zdravstveno zavarovanje ter z njim povezane pravice 
in obveznosti (33. člen). Pristojnost je glede na posamezni status 
vezana bodisi na kraj zaposlitve oziroma opravljanja dejavnosti 
ali pa na kraj stalnega oziroma začasnega prebivališča, torej na 
območje, kjer se upravičenec do zdravstvenega zavarovanja 
tudi sicer zadržuje. S 34. členom predloga je določena pristojnost 
za urejanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, v 35. 
členu pa pristojne enote Zavoda za vodenje evidenc o izvajalcih 
zdravstvenih storitev. 

Šesto poglavje opredeljuje nadzorstvo nad pravilnostjo, 
popolnostjo in resničnostjo podatkov, ki jih Zavod oziroma 
zavarovalnica vpiše v evidenco. V evidencah vpisani podatki 
morajo biti točni in popolni, saj le na ta način upravljalec lahko 
pravilno in v celoti izvaja z zakonom dane mu naloge. Zato so mu 
dajalci podatkov dolžni posredovati točne podatke in mu tudi javljati 
vse spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero in obseg pravic in 
obveznosti udeležencev v sistemu zdravstvenega zavarovanja. 
Zaradi zagotovitve točnosti in popolnosti podatkov je v predlogu 
zakona upravljalcu dana možnost, da z izvajanjem nadzora 
podatkov pri posameznih posredovalcih podatkov ali s 
pridobivanjem podatkov pri drugih upravijalcih pridobi ustrezne 
podatke, uskladi obstoječe evidence, v primerih, določenih v 
predlogu pa tudi preko izpeljanega upravnega postopka izvede 
potrebne popravke v svoji evidenci. 

V sedmem poglavju predloga zakona je opredeljeno načelo zaščite 
osebnih podatkov. Osebni podatki, vpisani v evidenco, morajo biti 
zaščiteni pred vsako nepooblaščeno uporabo, zlorabo, uničenjem 
ali poškodbo. Poleg ukrepov za zavarovanje zasebnosti, obsega 
zaščita podatkov tudi ustrezne fizične, organizacijske in tehnične 
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ukrepe, s katerim je nepooblaščenim preprečen dostop do 
podatkov in kakršnokoli nepooblaščeno razpolaganje z njimi, zato 
41. člen zakona nalaga Zavodu oziroma zavarovalnici obveznost 
ureditve tovrstne problematike z ustreznim pravilnikom. 

Posamezne podatke iz evidenc je Zavod upravičen voditi le toliko 
časa, dokler zanj obstajajo opravičljivi in z zakonom utemeljeni 
razlogi. Roki za vodenje in shranjevanje so opredeljeni v osmem 
poglavju predloga zakona. 

V devetem poglavju predloga zakona je opredeljeno načelo 
racionalnosti in metodološke enotnosti. To načelo se kaže v 
prizadevanjih, da bi cilje in smotre evidenc zdravstvenega 
zavarovanja dosegli s čim manjšimi stroški in čim manjšim 
obremenjevanjem zavazancev za dajanje podatkov. Zato je 
obstoječe evidence, vzpostavljene in vodene na podlagi predpisov 
bivše SFRJ, nujno ohraniti in pri določanju sprememb in dopolnitev 
zaradi uvedenih sistemskih sprememb zagotoviti možnosti 
uporabe že zbranih podatkov. 
V Republiki Sloveniji izvajajo posamezna področja socialnega 
zavarovanja (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti) trije 
avtonomni zavodi. Ker so posamezniki praviloma vključeni v vse 
tri panoge socialnega zavarovanja hkrati, je racionalno zagotoviti 
zbiranje podatkov s skupnimi prijavami. Tako, kot je veljalo že 
doslej, se tudi v bodoče predvideva, da zavezanci vlagajo prijave 
oseb v zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, ki ustrezne podatke nato posreduje Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavodu za zaposlovanje 
kot nosilcema oz. upravljalcema svojih evidenc, istočasno pa se 
ti podatki uporabljajo za uradne statistične potrebe. Navedene 

organizacijske povezave so možne le ob zagotovitvi enotnih 
obeležij, klasifikacij in šifrantov, ki se uprabljajo pri zbiranju 
podatkov za evidence navedenih treh področij socialnega 
zavarovanja ter uporabi skupnih obrazcev za sporočanje 
podatkov. Ker nekatere iste podatke zbirata tudi Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije, čeprav z različnimi cilji, je zaradi racionalnosti 
uporaba enotnih obeležij, klasifikacij in šifrantov ter obrazcev 
predvidena tudi v navedenih primerih. 

Ker posamezni zavezanci za dajanje podatkov tudi že v 
preteklosti niso spoštovali predpisov glede obveznosti prijav in 
rokov za prijavo podatkov, je nujno z zakonom predpisati 
kazenske sankcije za primer nespoštovanja določb zakona. 
Kazenske določbe so opredeljene v desetem poglavju predloga 
zakona. 

Enajsto poglavje predloga zakona v prehodnih in končnih določbah 
določa, da z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 
določbe 44. člena Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l. 
SFRJ 17/90), ki so bile doslej osnova za vodenje evidenc v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju, saj po uveljavitvi zakona 
za njihovo uporabo ne bo več razloga. Ker so v zakonu kazenske 
določbe posebej opredeljene, preneha veljati tudi 4. točka prvega 
odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98). 
Poglavje vsebuje tudi določbe o rokih za določitev enotnih 
metodoloških načel in standardov, evidenčnih sredstev in 
obrazcev ter tudi predpisov za zavarovanje podatkov ter rok, v 
katerem predlagani zakon prične veljati. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE PORTUGALSKE 0 

SPREMEMBI 3. ČLENA SPORAZUMA 

MED VLADO SOCIALISTIČNE 

FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE 

PORTUGALSKE O SODELOVANJU V 

POMORSKEM PROMETU (BPOPPP) 

- EPA 505 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 62. seji dne 21. maja 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
PORTUGALSKE O SPREMEMBI 3. ČLENA SPORAZUMA 
MED VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE PORTUGALSKE O 
SODELOVANJU V POMORSKEM PROMETU, 

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 poslovnika 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Adam GRUNFELD, državni podsekretar v Ministrstvu za 

promet in zveze; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Andrej LOGAR, v.d. generalnega sekretarja v Ministrstvu 

za zunanje zadeve. 
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1. člen Ljubljana, 22. avgust 1997 

Ratificira se Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med 
Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado 
Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu z 
dne 28.6.1979, sklenjen z izmenjavo pisem 23.7. in 22.8.1997. 

2. člen 

Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 

Ekscelenca, 

čast imam potrditi prejem vaše note z dne 23. julija 1997, ki se 
glasi: 

"Minister, 

Čast imam Vaši Ekscelenci predložiti v razmislek predlog 
portugalske vlade o spremembi Sporazuma o sodelovanju v 
pomorskem prometu, sklenjenega med Portugalsko in nekdanjo 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. 

Ljubljana, 23. julij 1997 

Minister, 

Čast imam Vaši Ekscelenci predložiti v razmislek predlog 
portugalske vlade o spremembi Sporazuma o sodelovanju v 
pomorskem prometu, sklenjenega med Portugalsko in nekdanjo 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. 

Namen tega predloga za spremembo je prilagoditi sporazum novi 
politični stvarnosti, ki je nastala z nastankom novih držav, ki so 
naslednice nekdanje Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, iz katere so nastale, med drugimi tudi Republike 
Slovenije in tudi osnovnim načelom, ki vladajo v Evropski uniji, 
katere država članica je Portugalska, in sicer določbam Uredbe 
Evropske gospodarske skupnosti št. 4055/86 z dne 22.12.1986, 
ki določa načelo prostega pretoka storitev v pomorskem prometu 
med državami članicami in tretjimi državami. 

V skladu s tem predlogom bi se 3. člen Sporazuma, sklenjen med 
Republiko Portugalsko in nekdanjo Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo, glasil, kot sledi: 

» 

3. člen 

1. 

2. Določbe tega člena ne vplivajo na uporabo načela prostega 
pretoka storitev v pomorskem prometu, ki se opravljajo med 
pristanišči držav pogodbenic ali med njihovimi pristanišči in 
pristanišči tretjih držav. 

Nadalje imam čast predlagati, da če je za Vašo Ekscelenco 
sprejemljiva, ta nota skupaj s pritrdilnim odgovorom Vaše 
Ekscelence tvori protokol, ki spreminja Sporazum, sklenjen med 
Vlado Republike Portugalske in Vlado nekdanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije o sodelovanju v pomorskem 
prometu, ki bo začel veljati, ko bodo izpolnjeni nujni postopki v 
obeh državah. 

Prejmite, Ekscelenca, izraze mojega najglobljega spoštovanja. 

Alvaro Mendonga e Moura, l.r. 
veleposlanik 

Namen tega predloga za spremembo je prilagoditi sporazum novi 
politični stvarnosti, ki je nastala z nastankom novih držav, ki so 
naslednice nekdanje Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, iz katere so nastale, med drugimi tudi Republike 
Slovenije in tudi osnovnim načelom, ki vladajo v Evropski uniji, 
katere država članica je Portugalska, in sicer določbam Uredbe 
Evropske gospodarske skupnosti št. 4055/86 z dne 22.12.1986, 
ki določa načelo prostega pretoka storitev v pomorskem prometu 
med državami članicami in tretjimi državami. 

V skladu s tem predlogom bi se 3. člen Sporazuma, sklenjen med 
Republiko Portugalsko in nekdanjo Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo, glasil, kot sledi: 

3. člen 

1. 

2. Določbe tega člena ne vplivajo na uporabo načela prostega 
pretoka storitev v pomorskem prometu, ki se opravljajo med 
pristanišči držav pogodbenic ali med njihovimi pristanišči in 
pristanišči tretjih držav. 

Nadalje imam čast predlagati, da če je za Vašo Ekscelenco 
sprejemljiva, ta nota skupaj s pritrdilnim odgovorom Vaše 
Ekscelence tvori protokol, ki spreminja Sporazum, sklenjen med 
Vlado Republike Portugalske in Vlado nekdanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije o sodelovanju v pomorskem 
prometu, ki bo začel veljati, ko bodo izpolnjeni nujni postopki v 
obeh državah. 

Prejmite, Ekscelenca, izraze mojega najglobljega spoštovanja." 

V odgovor imam čast obvestiti Vašo Ekscelenco, da je vaš predlog 
sprejemljiv za Vlado Republike Slovenije in da vaša nota skupaj s 
tem odgovorom tvori protokol, ki spreminja Sporazum med Vlado 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike 
Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu, podpisan v 
Beogradu, 28. junija 1979. 

Tudi ob tej priložnosti izražam Vaši Ekscelenci svoje najgloblje 
spoštovanje. 

Ivo Vajgl, I. r. 

Njegova Ekscelenca 
Gospod Alvaro Mendonga e Moura 
Veleposlanik Republike Portugalske 

DUNAJ 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike 
Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu z dne 28.6.1979 
(Ur.l. SFRJ ■ Mednarodne pogodbe, št. 8/84) je bil sklenjen z 
izmenjavo pisem 23.7. in 22.8.1997 med A. Mendongo e Mouro, 
portugalskim veleposlanikom in I. Vajglom, državnim sekretarjem 
v MZZ. Protokol implicira dogovor o nasledstvu Sporazuma med 
Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado 
Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu z 
dne 28.6.1979 hkrati s soglasjem o spremembi 3. člena 
jugoslovansko-portugalskega sporazuma. 

Portugalska je spremembo omenjenega člena sporazuma 
predlagala zaradi uskladitve z Uredbo Evropske gospodarske 
skupnosti št. 4055/86 z dne 22.12.1986. Uredba določa načelo 
prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami 
članicami in tretjimi državami. Harmonizacijo slovenske 
zakonodaje z zakonodajo Evropske unije narekuje 55. člen 
pridružitvenega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko 
unijo. 

Prvi odstavek 3. člena sporazuma o sodelovanju v pomorskem 
prometu z dne 28.6.1979 ostaja nespremenjen. Pogodbenici 

zavezuje, da bosta v mejah svojih zakonov dajali potrebno pomoč 
ladjam, zaposlenim pri prevozih komercialnega tovora med 
pristanišči obeh držav ter, da se bosta vzdržali ravnanja, ki bi 
utegnilo škoditi razvoju pomorskega ladjarstva in plovbe med 
državama. 

Spremenjeni drugi odstavek 3. člena omenjenega sporazuma ne 
daje enakih pravic do prevoza tovora iz bilateralne trgovine med 
pristanišči obeh držav, dovoljuje pa uporabo načela prostega 
pomorskega prometa med pristanišči držav pogodbenic ali med 
pristanišči države pogodbenice in pristanišči tretjih držav. 

Tretji odstavek 3. člena sporazuma se črta. 

Protokol začne veljati z dnem, ko se slovenska in portugalska 
stran obvestita o izpolnjenih notranjepravnih pogojih. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
protokol z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oz. spremembe 
veljavnih predpisov. 

Za izvajanje protokola ne bo potrebno zagotoviti finančnih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 PREVOZU 

TRUPEL (MSPT) 

- EPA 504 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 14. maja 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
PREVOZU TRUPEL, 

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 poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo; 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo; 
- Fračo JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o prevozu trupel, sestavljen v Strasbourgu 
26. oktobra 1973. 

2. člen 

Sporazum se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu 
glasi: 

SPORAZUM O PREVOZU TRUPEL 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega sporazuma, 

so se glede na vse večjo potrebo po poenostavitvi formalnosti v 
zvezi z mednarodnim prevozom trupel, 

ob upoštevanju, da prevoz trupel ne pomeni tveganja za zdravje, 

četudi je bila smrt posledica nalezljive bolezni, pod pogojem, da 
so bili izpeljani vsi ustrezni ukrepi, še zlasti v zvezi z 
neprepustnostjo krste, 

dogovorile o naslednjem: 

1. člen 

1. Pogodbenice uporabljajo med seboj določbe tega sporazuma. 

2. Za namen tega sporazuma se prevoz trupel razume kot 
mednarodni prevoz človeških posmrtnih ostankov iz države 
odprave v namembno državo; država odprave je tista, v kateri 
se je prevoz začel, v primeru izkopanih posmrtnih ostankov 
pa tista, v kateri je bil opravljen pokop; namembna država pa 
je tista, v kateri naj bi se truplo po prevozu pokopalo ali upepelilo. 

3. Ta sporazum ne velja za mednarodni prevoz pepela. 
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2. člen 7. člen 

1. Določbe tega sporazuma vsebujejo najvišje zahteve, ki se 
lahko določijo v zvezi z odpravo trupel z ozemlja pogodbenice, 
njihovim prevozom čez ozemlje pogodbenice ali njihovim 
sprejemom na ozemlje pogodbenice. 

2. Pogodbenice lahko po svoji prosti izbiri dajo večje olajšave s 
pomočjo dvostranskih sporazumov ali s soglasno odločitvijo 
v posebnih primerih in zlasti pri prevozu med obmejnimi območji. 

Da se taki sporazumi ali odločitve lahko uporabijo v posameznem 
danem primeru, je treba pridobiti soglasje vseh vključenih držav. 

3. člen 

1 Vsako truplo med prevozom spremlja posebna listina (posmrtni 
potni list), ki jo izda pristojni organ države odprave. 

2. Posmrtni potni list vsebuje vsaj podatke, ki so določeni v vzorcu, 
priloženem k temu sporazumu; sestavljen je v uradnem jeziku 
ali enem od uradnih jezikov države, v kateri je bil izdan, in v 
enem od uradnih jezikov Sveta Evrope. 

4. člen 

Razen listin, ki so zahtevane po mednarodnih konvencijah in 
sporazumih o prevozu nasploh ali bodo zahtevane po novih 
konvencijah ali dogovorih o prevozu trupel, ne sme niti namembna 
država niti država tranzita zahtevati nobenih drugih listin razen 
posmrtnega potnega lista. 

5. člen 

Posmrtni potni list izda pristojni organ, naveden v 8. členu tega 
sporazuma, potem ko je ugotovil, da: 

a) so bile izpolnjene vse medicinske, zdravstvene, upravne in 
zakonske zahteve predpisov, ki v državi odprave veljajo za 
prevoz trupel, in kadar je to ustrezno, za pokop in izkop; 

b) so bili posmrtni ostanki položeni v krsto skladno z zahtevami 
6. in 7. člena tega sporazuma; 

c) krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, imenovane v 
posmrtnem potnem listu, in tiste osebne predmete, ki naj se 
pokopljejo ali upepelijo s truplom. 

6. člen 

1 Krsta mora biti neprepustna; notranjost mora vsebovati vpojno 
snov. Če je po mnenju pristojnega organa države odprave 
potrebno, mora biti krsta opremljena s čistilno napravo, ki 
uravnava notranji in zunanji tlak. Krsta je lahko; 

i) bodisi sestavljena iz zunanje lesene krste, katere stranice 
so debele najmanj 20 milimetrov, in skrbno začinjene notranje 
krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkrojljivega 
materiala; 

li) ali enojna krsta iz lesa, katere stranice so debele najmanj 30 
milimetrov, obložena s plastjo cinka ali katerega koli drugega 
samorazkrojljivega materiala. 

2 Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba samo truplo 
zaviti v mrtvaški prt, prepojen z antiseptično raztopino. 

3 Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena 
mora biti krsta pri letalskem prevozu opremljena tudi s čistilno 
napravo, ali če te ni, imeti taka zagotovila o odpornosti, kot jih 
priznava za ustrezna pristojni organ države odprave. 

Če se krsta prevaža kot običajna pošiljka, mora biti zapakirana 
tako, da ni več podobna krsti, poleg tega pa mora imeti oznako, 
da je treba z njo ravnati previdno. 

8. člen 

Vsaka pogodbenica sporoči generalnemu sekretarju Sveta Evrope 
ime pristojnega organa, omenjenega v prvem odstavku 3. člena, 
v 5. členu ter v prvem in tretjem odstavku 6. člena tega sporazuma. 

9. člen 

Če je v prevoz vključena tretja država, ki je pogodbenica 
Berlinskega dogovora o prevozu trupel z dne 10. februarja 1937, 
lahko vsaka država pogodbenica tega sporazuma zahteva od 
druge države pogodbenice, da ukrene vse potrebno, da bi ta 
prva država pogodbenica lahko izpolnila obveznosti po Berlinskem 
dogovoru. 

10. člen 

1. Ta sporazum je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, ki lahko postanejo njegove pogodbenice: 

a) s podpisom brez pridržka ratifikacije ali sprejetja ali 

b) s podpisom s pridržkom ratifikacije ali sprejetja, ki mu sledi 
ratifikacija ali sprejetje. 

2. Listine o ratifikaciji ali sprejetju se deponirajo pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope. 

11. člen 

1. Ta sporazum začne veljati en mesec po dnevu, ko tri države 
članice Sveta postanejo pogodbenice tega sporazuma v skladu 
z določbami 10. člena. 

2. Za države članice, ki sporazum podpišejo kasneje brez 
pridržka ratifikacije ali sprejetja ali ki ga ratificirajo ali sprejmejo, 
začne sporazum veljati en mesec po dnevu takega podpisa 
ali po dnevu deponiranja listine o ratifikaciji ali sprejetju. 

12. člen 

1. Po začetku veljavnosti tega sporazuma lahko Odbor ministrov 
Sveta Evrope povabi k pristopu katero koli državo nečlanico. 

2. K sporazumu se pristopi z deponiranjem listine o pristopu pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope; pristop začne veljati en 
mesec po dnevu deponiranja listine. 

13. člen 

1. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje 
listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu določi ozemlje ali 
ozemlja, na katerih se bo ta sporazum uporabljal. 

2. Vsaka pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali pristopu ali kadar koli kasneje z izjavo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi 
ta sporazum na katero koli drugo ozemlje ali ozemlja, določena 
v izjavi in katerih mednarodni odnosi so v njeni pristojnosti ali 
v imenu katerih je pooblaščena za prevzemanje obveznosti. 

3. Vsaka izjava, dana na podlagi prejšnjega odstavka, se lahko 
glede katerega koli ozemlja, omenjenega v taki izjavi, umakne 
v skladu s postopkom, predvidenim v 14. členu tega 
sporazuma. 
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14. člen 

1. Ta sporazum velja za nedoločen čas. 

2. Vsaka pogodbenica lahko, kolikor jo lo zadeva, odpove ta 
sporazum z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja 
Sveta Evrope. 

3. Taka odpoved začne veljati šest mesecev po dnevu, ko je 
generalni sekretar prejel tako notifikacijo. 

15. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta in 
vsako državo, ki je pristopila k temu sporazumu, o: 

a) vsakem podpisu brez pridržka ratifikacije ali sprejetja, 
b) vsakem podpisu s pridržkom ratifikacije ali sprejetja, 

c) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu, 
d) vsakem datumu začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu 

z njegovim 11. členom, 
e) vsaki izjavi, prejeti na podlagi določb drugega in tretjega 

odstavka 13. člena, 
f) vsaki notifikaciji, prejeti na podlagi določb 14. člena, in datumu, 

ko začne odpoved veljati, 
g) vsakem sporočilu na podlagi 8. člena. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Strasbourgu 26. oktobra 1973 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, 
v enem samem izvodu, ki ostane shranjen v arhivu Sveta Evrope. 
Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki 
državi podpisnici in vsaki državi, ki k sporazumu pristopa. 
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PRILOGA 

Posmrtni potni list 

Ta posmrtni potni list je izdan v skladu s Sporazumom o prevozu trupel, zlasti z 

njegovim 3. in 5. členom.1 

S tem je dovoljen prevoz trupla: 

Priimek in ime umrle osebe 

preminule dne 

Vzrok smrti (če je mogoče)2 in3 

v starosti let 

Datum in kraj rojstva (če je mogoče)_ 

Truplo naj se prepelje z/s_ 

(prevozno sredstvo) 

iz (kraj odprave) 

čez (pot) 

v (namembni kraj). 

Ker je bil prevoz tega trupla pravilno dovoljen, se organi vseh držav, po ozemlju 

katerih bo prevoz potekal, naprošajo, da mu dovolijo prost in neoviran prehod. 

Sestavljeno v dne  

Podpis pristojnega organa Uradni pečat pristojnega 

organa 

1 Besedilo 3. in 5. člena sporazuma mora biti natisnjeno na hrbtni strani posmrtnega potnega lista. 
2 Vzrok smrti naj bo naveden v angleščini ali francoščini ali s številčno kodo WHO mednarodne 

klasifikacije bolezni. 
3 Če vzrok smrti zaradi poklicne skrivnosti ni naveden, naj med prevozom spremlja truplo potrdilo z 

navedbo vzroka smrti v zapečateni kuverti, ki se predloži pristojnemu organu v namembni državi. Zapečatena 
kuverta, ki mora biti zaradi identifikacije na zunaj ustrezno označena, se trdno pripne k posmrtnemu potnemu 
listu. 

Druga možnost pa je, da se na posmrtnem potnem listu označi, ali je oseba umrla naravne smrti in 
zaradi nenalezljive bolezni. 

Če ni tako, naj bodo navedene okoliščine smrti ali narava nalezljive bolezni. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravstvo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o prevozu trupel je bil sestavljen v Strasbourgu 26. 
oktobra 1973. Do aprila 1998 ga je podpisalo 17 držav članic 
Sveta Evrope in od tega ratificiralo 15 držav, ena država pa je k 
sporazumu pristopila. Sporazum o prevozu trupel je začel veljati 
11. novembra 1975. 

Republika Slovenija je sporazum podpisala v Strasbourgu 3. julija 
1997. 

S Sporazumom o prevozu trupel se poenostavljajo formalnosti 
glede mednarodnega prevoza tmpel umrlih oseb (sporazum se 
ne nanaša na prenos pepela umrlih oseb). Sporazum omogoča 
prevoz trupel čez ozemlja vseh držav pogodbenic na podlagi 
posmrtnega potnega lista (poleg drugih potrebnih listin), ki je 
določen s tem sporazumom in ki ga izda pristojni organ v državi 
odprave v svojem jeziku in v enem od uradnih jezikov Sveta 
Evrope. 

Z uveljavitvijo tega sporazuma diplomatsko-konzularnim 

predstavništvom Republike Slovenije v tujini ne bo treba več izdajati 
posmrtnih potnih listov za prevoz trupel v Slovenijo. Zadostoval 
bo posmrtni potni list, ki ga bo izdal pristojni organ države 
pogodbenice. V Republiki Sloveniji je to Ministrstvo za zdravstvo 
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. 

Za izdajo posmrtnega potnega lista so določeni pogoji, ki so v 
skladu z našo zakonodajo. Ratifikacija sporazuma nebo zahtevala 
sprejema nove ali spremembe obstoječe notranje zakonodaje. 
Ministrstvo za zdravstvo je že 23.10.1997 izdalo Pravilnik o 
prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, ki je 
začel veljati 22.11.1997 (Ur.l.RS - št. 70/97) in je prav tako že 
usklajen s tem sporazumom. 

Ratifikacija Sporazuma o prevozu trupel ne bo zahtevala 
proračunskih sredstev. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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Predlog 

INTERPRETATIVNE DEKLARACIJE 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 

SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

HRVAŠKO O OBMEJNEM PROMETU IN 

SODELOVANJU (DeBHROPS) 

^ ■ EPA 503 ■ II - 

Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena in 169. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije, Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke vlaga: 

- PREDLOG INTERPRETATIVNE DEKLARACIJE DRŽAV- 
NEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU 
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O OBMEJNEM 
PROMETU IN SODELOVANJU, EPA 283-II, 

ter ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem na podlagi prvega odstavka 229. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

dr. Franc Zagožen, l.r. 
vodja 

Poslanske skupine SLS 
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Državni zbor Republike Slovenije izjavlja, da besedilo 59. člena 
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o 
obmejnem prometu in sodelovanju razume tako, da navajanje 
naselij v prilogah A in B ne pomeni priznanja pripadnosti naselij eni 
ali drugi državi. 

Državni zbor Republike Slovenije razume besedilo tretje točke 1. 
člena sporazuma tako, da je skladno z že sprejetimi sklepi 
Državnega zbora Republike Slovenije in ne posega v celovitost 
Piranskega zaliva. 

Obrazložitev: 

Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju je prvi sporazum, 
ki se dotika nerešenega vprašanja razmejitve med Slovenijo in 
Hrvaško. V predlaganem besedilu je večina spornih naselij 

navedena v prilogi B: Seznam naselij na obmejnem območju v 
Republiki Hrvaški. Upravičena je bojazen, da tako sprejet 
sporazum daje sosednji državi močan adut, tako pri nadalnjih 
pogajanjih, kot v primeru mednarodne arbitraže. 

V razpravah na Odboru za mednarodne odnose in plenarnem 
zasedanju Državnega zbora RS je bilo največkrat izpostavljeno 
mnenje, da sta besedili tretje točke 1. člena in 
59. člena premalo opredeljeni. S predlagano izjavo Državni zbor 
Republike Slovenije jasneje opredeljuje svoje stališče ob 
sprejemanju sporazuma. 

Predlagamo, da se do predloga opredeli matično delovno telo in 
Vlada Republike Slovenije in da Državni zbor Republike Slovenije 
interpretativno deklaracijo obravnava in sprejme skupaj z Zakonom 
o ratifikaciji kot uradni akt, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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POSLANSKE POBUDE 

^ POBUDA 

poslanca Bojana Kontiča za oprostitev 

davka od dobička pravnih oseb za 

prostovoljna gasilska društva  

Na podlagi 30. in 31. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
dajem Vladi Republike Slovenije pobudo, da prouči možnost 
davčne oprostitve davka od dobička pravnih oseb - 
prostovoljnih gasilskih društev, tudi v tistem delu, ki se 
nanaša na izvajanja pridobitne dejavnosti teh društev. 

Obrazložitev: 

Prostovoljna gasilska društva opravljajo pomembno 
dejavnost varovanja premoženja in življenj državljank in 
državljanov ter varstvo drugih aktivnosti, ki so v splošnem 
družbenem Interesu. Dolgoletna tradicija delovanja teh 
društev je pokazala, da bi država morala Imeti bistveno večji 
posluh za njihovo delovanje. Vsako leto spremljamo 
prizadevanja za povečanje sredstev namenjenih Iz 
proračunov za delovanje teh društev, kakor tudi požarnega 
sklada in zveze teh društev. Običajno so prizadevanja 
neuspešna, saj se ne zagotovi dovolj sredstev za njihovo 
nemoteno delovanje, čeprav so zahteve običajno zelo 
skromne. Zaradi tega si društva pridobivajo del sredstev za 
svojo dejavnost s številnimi prostovoljnimi aktivnostmi, ki 
jih lahko tudi zaračunavajo uporabnikom. Sredstva Iz teh 
aktivnosti namenjajo za svojo dejavnost, običajno za 
modernizacijo potrebne gasilske opreme In obnavljanje 
gasilskih domov. Iz prostovoljnega gasilskega društva 
Velenje so me opozorili na problem plačevanja davka na 
dobiček njihovega društva. Društvo Je moralo po nalogu 
Davčne uprave Republike Slovenije - Davčni ur.'d Velenje 
predložiti obračun in plačati davek od dobička za leto 1996 
in 1997 v višini skora| 600.000 tolarjev, kar pri njihovi 
dejavnosti pomeni znatna sredstva, ki so Jih sicer nameravali 
nameniti za nakup gasilske opreme. Davek so kot zavezanci 
morali plačati za oddajanje prostorov v gasilskem domu, za 
seje, sestanke In različna zborovanja, za storitve s tehničnimi 
sredstvi društva, ki niso bila intervencijske narave, za prevoze 
pitne vode, za polnjenje jeklenk za dihalne aparate in celo 
na dotaci|e sponzorjev za vsakoletna tekmovalna srečanja 

pionirjev gasilcev Slovenije za pokal mesta Velenja. Vse te 
dejavnosti so opravljali člani društva prostovoljno In zgolj 
z namenom, da Izboljšajo pogoje za opravljanje svoje 
primarne dejavnosti reševanja ljudi in premoženja pred 
požari. Zato se zdi popolnoma neustrezno, da država tudi 
na te prostovoljne, sicer pridobitne dejavnosti društva, 
gleda kot na tiste dejavnosti, ki Jih je potrebno obremeniti z 
davkom na dobiček. 

Zaradi vsega navedenega predlagam vladi, da prouči 
sedanjo zakonsko ureditev davka na dobiček prostovoljnih 
gasilskih društev in predlaga odpravo tega davka. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Po zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 
72/93, 20/95 in 34/96) so zavezanci za davek vse pravne osebe, 
ki dosegajo dobiček. Davčna osnova za davek od dobička pravnih 
oseb je dobiček, ki se ugotovi v davčnem izkazu. Za ugotavljanje 
dobička se priznavajo prihodki in odhodki v zneskih, ugotovljenih 
v izkazu uspeha, na podlagi predpisov ali računovodskih 
standardov, razen prihodkov in odhodkov, ki so določeni z 
omenjenim zakonom. 

V zadnji alinei 6. člena zakona so naštete pravne osebe (društva, 
verske skupnosti, javni in zasebni skladi ter druge organizacije in 
zavodi, ustanovljeni za ekološke, humanitarne, dobrodelne in 
druge nepridobitne namene), ki so zavezanke za dobiček iz 
pridobitne dejavnosti. 

Zakon nacalje v 26. členu določa, da davčni zavezanci, iz zadnje 
alinee 6. člena, pripravijo davčni izkaz brez prihodkov in dejanskih 
oziroma sorazmernih stroškov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti, 
za katere so ustanovljeni. 

Iz navedenega izhaja, da pravne osebe, ki se uvrščajo v zadnjo 
alineo 6. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb, torej 
tudi gasilska društva, davka ne plačujejo, razen za pridobitno 
dejavnost. 

Obstoječa ureditev v veljavnem zakonu že vsebuje rešitev, ki 
upošteva, da so društva v skladu z zakonom po svoji naravi 
nepridobitne organizacije, kar se upošteva tudi pri obdavčevanju 
dohodkov društev. 
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Ureditev, kakor jo predlaga poslanec Bojan Konlič, bi bila v 
nasprotju s temeljnimi načeli davčnega sistema in namenom, ki 
ga zasleduje zakon o davku od dobička pravnih oseb s 6. členom, 
in sicer zagotoviti enake pogoje za nastopanje na trgu, med katere 
sodi tudi nevtralni davčni sistem, ki ne sme imeti vpliva pri 
medsebojni konkurenci tržnih subjektov. 

Če bo pri nadaljnjih inšpekcijskih ogledih ugotovljena kakršnakoli 
nedovoljena gradnja v navedenem območju, bo uveden 
inšpekcijski postopek. 

Glede na navedeno in po proučitvi pobude imenovanega poslanca, 
da bi se prostovoljna gasilska društva oprostila plačevanja davka 
od dobička tudi od pridobitne dejavnosti, vlada meni, da je pobuda 
neutemeljena in ji nasprotuje. 

Pripominjamo tudi, da je Vlada RS smiselno enako problematiko 
že obravnavala v sklopu pobude občine Gornji Petrovci za 
spremembo zakona o društvih. Vlada RS se je do omenjene 
pobude opredelila in jo zavrnila (mnenje Vlade RS z dne 12. marca 
1998 Št. 220-02/97-3N). 

POBUDA 

poslancev Zmaga Jelinčiča in Borisa 

Soviča za preprečitev črne gradnje in 

uničevanja okolja v vasi Iška na potoku 

Iška 

Podpisana poslanca dajeva poslansko pobudo In zahtevava 
da minister RS za okolje In prostor dr. Pavle Gantar na za- 
ščitenem območju vasi Iška v katastrski občini ISKA VAS ob 
potoku Iška In na njenem otoku zaustavi črno gradnjo, pre- 
preči nadaljevanje črne gradnje ter zahteva odstranitev po- 
sledic črne gradnje na parcelah št. 3, ter št. 46/5, 46/6, 46/7, 
46/8 In 46/9, ki so na otoku, na katerem nI kanalizacl|e In je 
ob velikem deževju poplavl|en ter zato gradijo škarpe v 
strugo Iške! 

Zadeva je nujna, ker gre za uničevanje zaščitenega območja 
In ker je župan dal soglasje brez vednosti In soglasja 
občinskega sveta; zato zahtevamo hitro ukrepanje In za 
povratno Informacijo o ukrepih. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR: 

V zvezi s pisno poslansko pobudo je Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor opravil inšpekcijski ogled območja 
vasi Iška ob potoku Iška in zemljišč navedenih v poslanski pobudi 

Ob ogledu je bilo ugotovljeno, da v navedenem območju potoka 
Iška ni nikakršne novogradnje opornega zidu (škarpe), kot tudi 
ne drugega objekta. Le ob zemljišču s pare št. 46/6 k o. Iška vas, 
je ob bregu potoka narejen manjši obrežni zid (viš cca 1.00 m), 
zgrajen verjetno pred deset ali več leti. Če bo v inšpekcijskem 
postopku ugotovljeno, da predstavlja predmetni obrežni zid 
nedovoljen poseg v prostor, bo izrečen ustrezen inšpekcijski 
ukrep. Poleg tega je ugotovljeno, da so na zemljišču pare. št. 61 in 
46/5 k.o. Iška vas ob bregu zloženi rečni kamni, ki pa ne 
predstavljajo posega v prostor v smislu odločil Zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor. 

Inšpektor je opravil tudi pogovor s predstavnikom občine Ig v 
zvezi z navedbami, da namerava občina izdati soglasja za gradnjo 
ob potoku Iška, ki pa je izjavil, da občina Ig za gradnjo škarpe ob 
potoku Iška ni in ne bo izdala soglasja. 

POBUDA 

skupine primorskih poslancev s 

prvopodpisanim Robertom Battellijem 

za pripravo celovitega programa za 

sanacijo škode v Gornjem Posočju, ki jo 

je dne 12. aprila 1998 povzročil potres 

Na podlagi 30. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije spodaj podpisana skupina primorskih poslancev 
vlaga nasledn|o pobudo: 

Pozivamo Vlado Republike Slovenije, naj čimprej pripravi in 
predloži v obravnavo državnemu zboru celovit program 
ukrepov za sanacijo neposredne in posredne škode, ki jo je 
12. aprila 1998 povzročil potres v Gornjem Posočju. 

Podpisniki pobude: 
Roberto Battelli, Josip Baje, Samo Bevk, Ivan Božič, Vladimir 
Čellgoj, Mario Gasparini, Ivo Hvalica, Zmago Jelinčič, Aurelio 
Juri, Aleksander Merlo, Eda Okretlč-Salmič, Borut Pahor, 
Janez Podobnik, Davorin Terčon, Branko Tomažič 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR: 

Ministrstvo za okolje in prostor je Vladi Republike Slovenije 23. 4. 
1998 predložilo informacijo o dosedanjih aktivnostih v zvezi z 
odpravo posledic potresa v zgornjem posočju in predloge nadaljnjih 
ukrepov, vezanih na trajno sanacijo razmer na prizadetih 
območjih. 

S to informacijo, sprejetih sklepih Vlade Republike Slovenije in 
aktivnostih, ki so potekale po 23. 4. 1998, v nadaljevanju 
seznanjamo skupino primorskih poslancev Državnega zbora 
Republike Slovenije, s prvo podpisanim Robertom Battellijem. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil 14. aprila 1998 imenovan 
ožji štab, ki je prevzel vse aktivnosti v zvezi z odpravo posledic 
potresa v zgornjem posočju. Ožji štab je bil v neposredni stalni 
zvezi z Upravo RS za zaščito in reševanje ter pokrajinskim in 
občinskimi štabi za civilno zaščito. Na podlagi sprotnih informacij 
je štab lahko tekoče pripravil ukrepe, ki jih je nujno začeti 
uresničevati takrat, ko so aktivnosti na področju zaščite in 
reševanja prebivalstva zaključene. 

Ukrepi so bili sproti usklajevani z župani prizadetih občin. Kot 
eden i/med prvih ukrepov je bila predlagana ustanovitev treh 
komisij kot koordinativnih teles med državo in občinami z 
namenom, da se na ta način vzpostavi nujna svetovalna pomoč 
pri pripravi programov sanacije in ustreznih prostorskih izvedbenih 
aktov za nadomestne gradnje. Z župani je bilo dogovorjeno, da 
bodo morali občinski sveti sprejeti odločitve za nove lokacije. V 
tem smislu je Ministrstvo za okolje in prostor že zadolžilo Upravo 
RS za prostorsko planiranje, da nudi pomoč pri ureditvenih načrtih 
v prizadetih krajih ob sodelovanju predstavnikov občin in Zavoda 
za spomeniško varstvo. Ministrstvo bo tudi predlagalo, da se 
poenostavi postopke za pridobitev gradbene lokacije tako, da bo 
možna obnova tudi s skupinskimi dovoljenji. 
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Sprejeto je bilo stališče, da rdeča znamenja na objektih ne pomenijo 
avtomatično rušenja objekta, temveč le prepoved bivanja. Statični 
pregledi na objektih bodo šele pokazali potrebnost rušenja ali 
rekonstrukcije. Da bi preprečili nadaljnje posledice stalnih 
potresov, predvsem pa varnost prebivalstva, je bilo z župani 
dogovorjeno, da se takoj prične z zaščito objektov. To delo je 
opravilo GP Primorje. Prebivalstvo je bilo tudi opozorjeno, da je 
nestrokovna rekonstrukcija objektov brez predhodno ugotovljene 
statike objekta, nevarna. 
Skupaj z župani so bila pregledana navodila oziroma obrazci za 
oceno stroškov za sanacijo objektov, cestne infrastrukture in 
škode na kmetijskih zemljiščih. Odločitev, da mora imeti vsak 
objekt, ki bo obnovljen s pomočjo sredstev državne pomoči, 
verifikacijo potresne varnosti, je bila s strani županov podprta. 
Tričlanske občinske komisije za oceno stroškov sanacije posledic 
potresa bodo začele z delom v soboto, 25. aprila. Delo bodo 
opravljale na podlagi navodil in obrazcev, ki jih je s soglasjem 
občin pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, vsaka komisija 
pa bo vključevala gradbenega statika in cenilca. Pri tem bo država 
nudila finančno pomoč za delo komisij in po potrebi strokovnjake. 

Hkrati bodo strokovnjaki ocenili potrebne ukrepe za sanacijo 
poškodovanih objektov oz. določili tiste objekte, ki jih bo potrebno 
nadomestiti. Objekte bodo komisije pregledovale na podlagi 
poročila državne komisije za ocenjevanje poškodovanosti 
objektov in prijav občanov. Občine bodo določile prioritetni vrstni 
red pregledov. 

Prva poročila o poškodbah na komunalnih infrastrukturnih objektih 
tako za posoške, kot za gorenjske občine, so pripravljena. 
Trenutna situacija kaže, da bi bilo najbolj primerno, da se sanacija 
komunalne infrastrukture prične takoj, potrebna sredstva sanacije 
pa naj se plačujejo po situacijah. Občine so tudi nakazale željo, da 
se jim takoj nakaže celotna finančna izravnava. 

Glede na izredno težke posledice potresa, predvsem, kar zadeva 
škodo na stanovanjskih in drugih objektih, je bila skupaj z župani 
sprejeta načelna odločitev, da v prvi fazi odprave posledic potresa 
ne pridejo v poštev novogradnje, temveč samo sanacija približno 
1000 objektov, ki morajo biti pripravljeni za bivanje do letošnje 
zime. Za nadomestne gradnje je okvirno zastavljen cilj do pričetka 
zime 1999. 

Sprejeto je bilo načelo, da se ne sme ponoviti situacija iz leta 
1976, ko so bile rekonstrukcije objektov slabe, predvsem pa 
nenadzorovane. Zato je bila občinam ponujena pomoč v obliki 
"tehničnih pisarn", preko katerih bo poskrbljeno za logistiko v 
zvezi z načini sanacije objektov. Tehnične pisarne, v katerih bodo 
delovali strokovnjaki s področja gradbeništva, konstrukcije, 
statike, arhitekti za naravno in kulturno dediščino, restavratorji, 
projektanti, geodeti, ter svetovalci na področju premoženjsko 
pravnih razmerij, bodo začele delovati 29. 4. 1998, vso potrebno 
logistiko pa je prevzel gradbeni inštitut ZRMK. Preko teh pisarn 
bo prizadetim nudena logistična brezplačna pomoč v zvezi z 
izvajanjem rekonstrukcijskih del, pravna pomoč pri urejanju 
premoženjsko pravnih razmerij, pisarne pa bodo tudi pripravljale 
evidence o objektih, ki bodo ena od podlag za izdelavo projektne 
dokumentacije. Imele bodo tudi funkcijo strokovnega nadzora 
izvajanja ukrepov trajne sanacije.Tehnične pisarne bodo delovale 
v Bovcu (za občane Bovca) in v Kobaridu (za občane Kobarida in 
Tolmina) in po potrebi za prizadeta območja na Gorenjskem. 

Že od vsega začetka je bilo jasno, da bo treba v najkrajšem času 
sprejeti interventni zakon za odpravo posledic potresa s sredstvi 
državne pomoči. Ministrstvo za okolje in prostor je že pripravilo 
temeljna načela zakona, njegovo vsebino pa bo možno 
konkretizirati takrat, ko bo končan pregled objektov in znana 
celotna škoda, oziroma vrednost gradbenega posega. To bo tudi 
osnova za pripravo interventnega zakona, s katerim bodo 

opredeljeni viri sredstev in kriteriji za pridobitev državne pomoči. 

Da bi bilo možno čim hitreje oceniti škodo na državni infrastrukturi, 
so bila 15. 4. 1998 pozvana vsa ministrstva, da sporočijo osebo, 
ki bo delovala v medresorni koordinaciji, hkrati pa so bila 
ministrstva zaprošena, da posredujejo prve ocene škode na 
infrastrukturnih objektih oziroma oceno direktne gospodarske 
škode. Prva seja medresorske koordinacije je bila sklicana 20. 4. 
1998. Podana je bila informacija o dosedanjih aktivnostih, ki jih je 
Ministrstvo za okolje in prostor opravilo v skladu s svojo resorno 
pristojnostjo in predlagane usmeritve za delo koordinacije, ter 
določeni roki za posamezna opravila. Predlagano je bilo, da 
koordinacija sprejme ukrepe, ki jih bodo morala posamezna 
ministrstva prevzeti za sanacijo objektov državne infrastrukture 
in dela na pripravi interventnega zakona. V razpravi so ministrstva 
poročala tudi o prvih ocenah škode in ukrepih. 

Ukrepi, ki jih je sprejela medresorska koordinacija: 

- Ministrstva pripravijo popis in oceno škode na državni 
infrastrukturi in objektih kulturne dediščine, vključno z oceno 
sanacije do 18.4.1998. 

- Ministrstva takoj poskrbijo za nujne zavarovalne ukrepe na 
državni infrastrukturi, vključno s spomeniki. 

- Ministrstva predložijo zakonske rešitve za oblike državne 
pomoči do 4. maja 1998. Ministrstvo za finance razdela vire in 
načine zagotavljanja sredstev državne pomoči, pristojna 
ministrstva pa morajo predložiti zakonske rešitve za opredelitev 
socialnih kriterijev, varstvo kulturne in naravne dediščine, škodo 
na industriji, turizmu in podjetništvu, kriterije za izpeljavo oziroma 
poenostavitev pridobitve vseh vrst dokumentacij, indr. V predloge 
za zakon naj bodo vključene vse tiste rešitve, ki zahtevajo 
zakonsko podlago, kot so na primer razne oprostitve ali 
zmanjšanje davščin na prizadetih območjih. 

- Ministrstva pripravijo predloge za pomoč, ki ne potrebuje 
posebnih zakonskih rešitev, kot je vključitev finančnih institucij 
v zagotavljanje pomoči prizadetim občinam (Sklad za regionalni 
razvoj, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Ekološko 
razvojni sklad Republike Slovenije). 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo 
za delo, družino in socialno varnost, Ministrstvo za kulturo in 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravijo kriterije 
za nepovratno pomoč v demografsko ogroženih podkrnskih 
vaseh in kmetijah. 

Nadaljnji ukrepi Ministrstva za okolje in prostor: 

- Takoj, ko bo znana celotna škoda potresa, se v parlamentarni 
postopek predloži predlog interventnega zakona o odpravi 
posledic potresa v zgornjem posočju. 

- Komisije za ocene škode končajo delo do 15. maja 1998. 
- Tehnične pisarne prično z delom 29. 4.1998. 

Vlada Republike Slovenije je na seji 23. 4. 1998 k Informaciji 
sprejela naslednje sklepe: 

1. 
Vlada Republike Slovenije podpira ukrepe, ki sta jih Ministrstvo 
za okolje in prostor in medresorska koordinacija sprejela v zvezi 
z odpravo posledic potresa v zgornjem posočju. 
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2. 
Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za okolje in prostor, 
da takoj, ko bo znana skupna ocena škode, predloži v vladni 
postopek predlog zakona o odpravi posledic potresa v zgornjem 
posočju. Vlada Republike Slovenije bo predlagala Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da predlog zakona obravnava po hitrem 
postopku. 

3. 
Vlada Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za finance, da 
prizadetim občinam čimprej nakaže sredstva finančne izravnave 
v celoletnem znesku. 

Ministrstvo za okolje in prostor je že pripravilo sistemske rešitve, 

ki jih bo določal zakon o državni pomoči in drugih ukrepih za 
odpravo posledic potresa v posočju aprila 1998, Ministrstvo za 
finance pa je pripravilo predloge oziroma vire za zagotavljanje 
sredstev iz proračuna in izven proračunskih sredstev. Predlog 
interventnega zakona bo 11. maja obravnavala medresorska 
koordinacija, pričakovati pa je, da bo predložen v vladni postopek 
najkasneje do 15. maja 1998. 

Glede na to, da so komisije za oceno škode v pretežni meri 
zaključile z delom, so vzpostavljeni pogoji, da tehnične pisarne 
prično z delom. Tehnične pisarne bodo prevzele dokumentacijo 
pregledanih objektov in nudile brezplačno individualno svetovanje 
in drugo pomoč investitorjem, vezano na rekonstrukcijo 
poškodovanih objektov. 

poročevalec, št. 36 62 3. junij 1998 



POSLANSKA VPRAŠANJA 

O organiziranem kriminalu v državi 

Poslanca ZLSD Borut Pahor In Miran Potrč, sta 4. septembra 
1997 vprašala: 

Združena lista socialnih demokratov poudarja prepričanje, 
da je uveljavitev pravne države ključnega pomena za 
napredek, demokracijo in splošno blaginjo slovenskih 
državljank in državljanov. Nenazadnje gre za vprašanje, ali 
bo v pravni zavesti ljudi zavladala vera v pravičnost in 
poštenost družbenega reda, ki je dobil s politično In 
narodnostno emancipacijo na prelomu desetletja plebi- 
scitarno podporo. 

ZLSD meni, da utegnejo nezakonito bogatenje, še posebej 
gospodarski kriminal, kllentellzem, korupcija In drugI 
protipravni pojavi okrepiti nevarno prepričanje med ljudmi, 
da oblast ni sposobna organizirati gospodarskih in socialnih 
reform v splošno dobro. To lahko pomembno zmanjša 
podporo neizogibnim spremembam, brez katerih si nI moč 
misliti moderne In evropske slovenske prihodnosti. Če se 
bi porušilo zaupanje, da si posameznik In njegova družina 

3 z znanjem in poštenim delom zmore ustvariti človeka 
dostojno življenje, bi se spodmaknil temelj urejene družbe 
In države. 

Raziskave slovenskega javnega mnenja glasno opozarjajo, 
da vse preveč ljudi ne zaupa v Institucije sistema, oziroma 
ne verjamejo v delovanje pravne države. Posebno v zadnjem 
času tako stališče krepijo poročila o neprenehnl kriminalni 
aktivnosti v Sloveniji oz. naših državljanov v tujini. Še posebej 
skrbi 1.1, organizirani kriminal, ki najde oporo in podporo za 
svoje ambicije v strukturah oblasti, oz. države. 

Zdi se sicer, da se vlada zaveda tega problema. V tem smislu 
ZLSD razume ustanovitev skupine tožilcev za posebne 
zadeve ter nedavno odločitev koalicijskih partnerk, Liberalne 
demokracl|e Slovenije In Slovenske ljudske stranke, da 
ustanovita Komisijo za preprečevanje oškodovanja 
družbenega In državnega premoženja ter zavarovanje 
Javnega Interesa. 

Če k temu pripišemo dejstvo, da je Komisija Evropske unije 
v svojem mnenju o prošnji Slovenije za polnopravno članstvo 
pri oceni o izpolnjevanju političnih meril posebej podčrtala 

tudi potrebo po Izboljšanju boja proti korupciji (Agenda 
2000), je pred slovensko oblastjo dovolj razlogov, da se 
temeljito politično In strokovno, predvsem pa sistematično 
posveti temu hudemu problemu in izzivu. 

Združena lista socialnih demokratov zato predlaga vladi, 
da parlamentu predloži poročilo o stanju in razmahu 
organiziranega kriminala v Sloveniji, njegovih značilnostih 
In pojavnih oblikah, o njegovi vpetosti v strukturo oblasti in 
povezavah z državo, poročilu pa naj priloži ukrepe za 
uspešnejše soočanje z njimi. 

ZLSD v tem kontekstu še posebej zanima mnenje vlade, ali 
je ustanavljanje posebnih skupin in komisij plod njenega 
spoznanja In ugotovitve, da siceršnje Institucije pravnega 
sistema ne delujejo zadovoljivo oziroma so neuspešne. 
ZLSD ne želi imeti vnaprejšnjega mnenja o potrebnosti in 
koristnosti ustanovitve predlagane Komisije za prepreče- 
vanje oškodovanja družbenega in državnega premoženja 
ter zavarovanje javnega Intresa, saj bo podprla vsako 
odločitev oblasti, ki bo pripomogla k uresničitvi ciljev, ki so 
jih imeli pred očmi pobudniki ustanovitve komisije. Ne želi 
pa, da bi se v javnosti vzbujal napačen vtis o predanem 
bo|u oblasti proti protipravnim dejanjem, organiziran 
kriminal pa bi to preživel In se dodatno razmahnil. Zato 
ZLSD izkorišča to priložnost in prosi vlado, da v odgovoru 
na pobudo pojasni pristojnosti in vpliv komisije glede 
reševanja tega vprašanja. 

ZLSD vabi Vlado Republike Slovenije, da v odgovoru na to 
pobudo strne tudi prizadevanja Evropske unije glede boja 
proti organiziranemu kriminalu In prometu z drogami. Tema 
vprašanjema Je posebno pozornost namenil tudi nedavni 
vrh Evropske unije v Amsterdamu. 

Združena lista socialnih demokratov potemtakem daje 
pobudo Vladi Republike Slovenije, da pripravi celovito 
Informacijo o organiziranosti, vplivu, moči in povezanosti 
organiziranega kriminala z oblastjo, oceno uspešnosti 
soočen|a ustanov pavnega reda s tem pojavom, posebej 
morebitno oceno njihove nezadostnosti in nemoči, razlogov 
za to, predvsem pa, da Informacijo zaključi s predlogom 
ukrepov, ki naj omogočijo, da bo Slovenija v prihodnosti 
država prava In ne država kriminala. 

ZLSD predlaga, da se v skladu z 29. členom poslovnika 
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Državnega zbora o odgovoru vlade Izvede razprava v 
državnem zboru. 

ZLSD želi po te) poti pripomoči uspešnejšemu soočanju 
oblasti z organiziranim kriminalom. Podprla bo vse predloge 
vlade, za katere bo presodila, da lahko koristijo temu cilju. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Vlado Republike Slovenije veseli izraženo zanimanje poslancev 
za težave, s katerimi se srečujemo na področju zatiranja 
kriminalitete. Takšen interes bi bil gotovo še bolj dobrodošel pred 
letom ali dvema, toda tudi zdaj situacija na tem področju ni tako 
kritična, da bi bilo prepozno za skupno ukrepanje vseh, ki se 
zavedamo vedno bolj prisotne nevarnosti, ki jo predstavlja 
kriminaliteta za varnost in razvoj Slovenije in njenih državljanov. 

I. GIBANJE KRIMINALITET V OBDOBJU 1991 - 1996 

Ministrstvo za notranje zadeve, posebej pa še kriminalistična 
služba, ki je odgovorna za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj 
ter njihovih storilcev, tekoče (mesečno) spremlja stanje in gibanje 
vseh oblik kriminalitete, njeno strukturo in trende ter s sprotnim 
delom poskuša zajeziti razvoj kaznivih dejanj, predvsem njihovih 
najhujših, najbolj brezobzirnih in najbolj profesionalnih pojavnih 
oblik. To pomeni, da za kriminalistično službo niso pomembni 
samo statistični podatki o gibanju kriminalitete, ampak tudi njena 
struktura in vsebina. 

Osnovni pokazatelj uspešnosti policije oz. kriminalistične službe 
je stopnja raziskanosti kaznivih dejanj, ki je v Sloveniji še vedno 
tako visoka, da nas uvršča med sam vrh evropskih policij. Podatki 
o gibanju skupnega števila kaznivih dejanj v letih 1991 - 1996 in 
njihovih raziskanosti so naslednji: 

Tabelal: Prikaz števila kaznivih dejanj v obdobju 1991 - 1996 

Leto Število kaznivih dejanj 
1991 42250 
1992 54085 
1993 44278 
1994 43635 
1995 38178 
1996 36587 

VIR: UKS MNZ 

Preiskanost 
54.3 
55,5 
57,5 
57,5 
60.4 
65,4 

v % 

leta porast za 0,61%), raziskanih je bilo 64,04% teh dejanj. 

Skupno število kaznivih dejanj v Sloveniji torej stagnira in celo 
pada, preiskanost pa se veča, kar je seveda razveseljivo, vendar 
pa je potrebno upoštevati tudi kvalitativne in strukturne premike 
znotraj tega števila kaznivih dejanj, ki pa so zaskrbljujoči. 

Kriminaliteto po določenih karakteristikah in definicijah delimo na 
klasično, gospodarsko in organizirano (od leta 1995, njena 
definicija je "na podjetniški način izvajana dejavnost hudodelske 
združbe, ki uporablja nasilje ali korupcijo za doseganje 
premoženjskih koristi ali družbene moči"). 

Statistični podatki o številu kaznivih dejanj v obdobju 1991 - 1996 
so po tej razdelitvi naslednji: 

Leto 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Splošna 
kriminaliteta 

40.086 
51.209 
41.725 
38.864 
34.016 
31.611 

Gospodarska 
kriminaliteta 

2.164 
2.874 
3.235 
4.771 
4.162 
4.976 

Organizirana 
kriminaliteta 

735 
1263 

VIR: UKS MNZ 

V prvi polovici letošnjega leta je bilo storjenih 17.290 kaznivih 
dejanj (kar predstavlja v primerjavi z enakim obdobjem lanskega 

V prvi polovici letošnjega leta je bilo storjenih 14.286 kaznivih 
dejanj s področja klasične kriminalitete (lani v enakem obdobju 
14.418), 2.382 s področja gospodarske kriminalitete (lani v 
enakem obdobju 2.284) in 522 s področja org. kriminalitete (lani 
483). 

Gibanje posameznih oblik kriminalitete je torej jasno: število 
kaznivih dejanj klasične kriminalitete (krvni, premoženjski, spolni, 
... delikti) stagnira oz. pada, rasteta pa števili kaznivih dejanj 
gospodarske in organizirane kriminalitete. Rast predvsem slednje 
je bila v začetku zelo burna (od leta 1995 do leta 1996 je porasla 
za 72%), sedaj pa se stanje tudi na tem področju umirja. Počasna 
rast števila kaznivih dejanj na področju kriminalitete je samo na 
prvi pogled pomirjujoča - škoda, povzročena s temi kaznivimi 
dejanji je namreč vedno večja (v letu 1996 je znašala že 77,8% 
vse škode, povzročene s kaznivimi dejanji oz. v absolutnem 
znesku 18,4 milijarde SIT). 

Zelo zgovorni so tudi podatki o številu in odstotku raziskanosti 
(tam, kjer je to mogoče: pri kaznivih dejanjih na področju mamil, 
orožja, zlorab položaja in korupcijskih deliktov ter mladoletniške 
kriminalitete pomeni namreč odkritje storilca tudi odkritje 
kaznivega dejanja ter bi bila raziskanost pri teh dejanjih teoretično 
vedno 100%, zaradi česar je niti ne spremljamo) nekaterih vrst 
kaznivih dejanj, ki signifikantno odražajo razvoj slovenske 
kriminalitete: 
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Leto 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

VIR: UKS MNZ 

Umori 

78(97,5) 
97(94) 
68(100) 
87(92) 
90(93) 
99(95) 

Mamila 

202 
264 
281 
407 
453 
675 

Orožje 

331 
105 
71 
52 

275 
183 

Zloraba 
položaja 

302 
350 
359 
458 
304 
283 

Korupcijski 
delikti 

21 
39 
51 
55 
35 
32 

Leto 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Vlomi 

9895(33) 
11508(32) 

9575(31) 
10739(30) 

9782(28) 
7729(33) 

Tatvine Spolni delikti 

14463(60) 
152554(40) 

15293(40) 
14205(38) 
10058(40) 
9885(46) 

232(95) 
231(87) 
235(96) 
246(97) 
275(98) 
252(92) 

Ropi 

220(60) 
213(75) 
205(61) 
275(67) 
292(63) 
507(69) 

KD 
mlad. 
4709 
7770 
5554 
5599 
4475 
4207 

VIR: UKS MNZ 

V strukturi vseh kaznivih dejanj ostaja v obravnavanem obdobju 
število tistih, ki jih storijo mladoletniki, ves čas na približno isti 
ravni: 11 -12%. 

Kriminalitetno število (število kaznivih dejanj na 10.000 prebivalcev) 
je bilo leta 1996 v Sloveniji 185, v Avstriji 603 in v Nemčiji 812, kar 
pomeni, da je naša država še relativno neobremenjena s 
kriminalom, vendar pa strukturne značilnosti slovenske 
kriminalitete vedno bolj postajajo podobne tistim v ekonomsko 
razvitih državah; celotno število kaznivih dejanj ostaja bolj ko ne 
nespremenjeno (v Avstriji okrog 500.00, v Nemčiji okrog 
6.500.000 kaznivih dejanj letno), večata se deleža organizirane 
in gospodarske kriminalitete, pada pa delež klasične kriminalitete 
(predvsem zaradi padca števila lažjih premoženjskih deliktov - 
tatvin in vlomov, medtem, ko npr. število ropov raste, kar ponovno 
kaže na povečano nasilje pri izvrševanju kaznivih dejanj), kazniva 
dejanja se izvršujejo vedno bolj organizirano in tudi v mednarodnih 
združbah (od vseh storilcev jih je npr. v Avstriji kar cca. 20% 
tujcev, slovenski državljani so udeleženi v storitvah 0,3% kaznivih 
dejanj), storilci so vedno bolj profesionalni, brezobzirni in opremljeni, 
trudijo se za pridobivanje koristnih zvez v sistemu državne uprave, 
sodstvu, policiji in politiki. 

Zgornje ugotovitve se potrjujejo tudi v Sloveniji: 

Po zgledih iz tujine je nastalo sicer majhno število dobro 
organiziranih kriminalnih združb, ki obvladujejo posamezna 
območja in področja. Združbe skoraj nikjer niso nacionalno čiste, 
v nekaterih pa zelo močno prevladujejo pripadniki neslovenskega 
porekla. Glede na nacionalno poreklo večine članov posameznih 
kriminalnih združb se je razvila tudi njihova specializacija. Državljani 
ZRJ se ukvarjajo predvsem s trgovino z mamili, izsiljevanjem in 
pranjem denarja, državljani Hrvaške s ponarejanjem denarja, 
trgovino z orožjem in ilegalnimi prehodi državne meje, prebivalci 
držav bivše Sovjetske zveze se največ ukvarjajo s prostitucijo, 
pranjem denarja in tatvinami vozil, slovenski državljani pa se 
pojavljajo v bistvu v vseh združbah. V združbah, ki so sestavljene 
večinoma iz neslovenskih državljanov, Slovenci nimajo vidnejših 
vlog, izključijo slovenske kriminalne združbe pa se ukvarjajo v 
bistvu z vsemi oblikami kriminalitete, vendar še ne dosegajo 
brutalnosti in brezobzirnosti nacionalno mešanih kriminalnih 
združb. 

Pripadniki kriminalnih združb načrtno skušajo prodreti predvsem 
v policijske kroge v Sloveniji, vendar zaenkrat ne dosegajo 
vidnejših uspehov, prav tako so brez uspeha njihovi občasni 
poskusi približati se znanim posameznikom (iz sistema državne 
uprave, politike,...). O vpetosti knminala v oblastne strukture in o 
njegovi množični povezanosti z državo v Sloveniji zaenkrat ne 
moremo govoriti. 

Za organizirano kriminaliteto bo v naslednjih letih značilna še 
večja internacionalizacija kriminalnih združb na našem ozemlju 
(opazen bo predvsem povečan vpliv državljanov bivše Sovjetske 
zveze), medsebojna borba kriminalnih združb za obvladovanje 
scene, brezobzirno obračunavanje s konkurenti in nelojalnimi 
člani, najemanje poceni izvajalcev najhujših kaznivih dejanj v tujini 
in dokončna profesionalizacija storilcev (delitev dela, piramidalna 
zgradba hudodelskih združb,...). 

Tako kot drugod po svetu tudi v Sloveniji (p)obstaja največji prob 
lem nedovoljena trgovina z mamili. Kljub vsem našim naporom se 
bomo zelo verjetno (če ne pride do sprememb zakonodaje ter 
kadrovske in materialno-tehnične krepitve krim policije, pa 
zagotovo) srečali z znatnim povečanjem števila umorov, dobro 
organizirane prostitucije in pranja denarja. Na področju ponarejanja 
denarja, izsiljevanj in trgovine z orožjem pa ne predvidevamo 
posebej naraščajočih trendov. Zagotovo bodo kriminalne združbe 
v prihodnosti predvsem z večjimi denarnimi vsotami začele 
dosegati vidne uspehe tudi v korupiranju vidnejših posameznikov, 
ki jim bodo služili kot zaščita pri njihovem delu. Tovrstni napori 
kriminalnih združb so in bodo tudi vnaprej deležni posebne 
pozornosti organov pregona, v prvi vrsti seveda policije 

Na področju gospodarskega kriminala se je kriminalistična služba 
še posebej angažirala pri sumih kaznivih dejanj, povezanih z 
lastninskim preoblikovanjem podjetij. To področje dela je Vlada RS 
leta 1993 opredelila kot prioriteto dela na področju gospodarske 
kriminalitete. Od leta 1990 do 1.7.1997 je kriminalistična služba 
pristojnim državnim tožilstvom podala 462 kazenskih ovadb, ki 
vsebujejo več kot 2.000 kaznivih dejanj. 

Služba je obravnavala veliko stečajev, predvsem velikih podjetij, 
ki so za Slovenijo strateškega pomena. Pri tem smo odkrili več 
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raznih kaznivih dejanj, ki pa niso bila vzrok stečajev, ampak so 
imela značaj spremljajoče deviantnosti. 

S sprejetjem novega kazenskega zakonika se je kriminalna cona 
razširila na nekatera nova kazniva dejanja, kot so pranje denarja, 
zloraba avtorskih pravic, računalniška kriminaliteta in kazniva 
dejanja, povezana s trgom vrednostnih papirjev. Kljub novim 
pojavnim oblikam pa so še vedno močno zastopana tradicionalna 
gospodarska kazniva dejanja, kot npr. razne zlorabe, poneverbe, 
davčne utaje, tihotapstvo ipd; vedno več pa je poslovnih goljufij v 
gospodarstvu (npr. leta 1992 - 382 primerov, leta 1996 že 2.500 
primerov), še posebno nevarne pa so t.i. piramidne goljufije ter 
goljufije v igralništvu in bančništvu. Vzroki za večino goljufij so v 
finančni nedisciplini in dolgotrajnih upniško-dolžniških sporih. 

V prihodnjem obdobju bo na pojavne oblike gospodarske 
kriminalitete in delo kriminalistične službe vplivalo več zunanjih in 
notranjih dejavnikov. Med zunanjimi dejavniki je treba računati s 
posledicami, ki izhajajo iz procesa pridruževanja Slovenije 
Evropski uniji in drugim evropskih integracijam. Na gospodarsko 
kriminaliteto bo vsekakor vplivalo tudi ponovno gospodarsko in 
politično povezovanje z državami bivše Jugoslavije. Največ novih 
in dosedaj neznanih pojavnih oblik gospodarske kriminalitete pa 
bo verjetno nastalo zaradi hitrega razvoja globalne informacijsko 
komunikacijske družbe (t.i. računalniška kriminaliteta). 

Med notranjimi dejavniki najbolj izstopajo spremembe na 
gospodarskem področju, ki so posledica uvajanja sodobnega 
tržnega gospodarstva v naši državi (zaključevanje preoblikovanja 
družbene lastnine v zasebno, odpiranje slovenskega gospodar- 
stva, razvoj trga vrednostnih papirjev, neomejen pretok kapitala 
itd.) Delo kriminalistične službe bo odvisno tudi od normativnega 
urejanja varnostnega sistema in dograjevanja kazenske in splošne 
gospodarske zakonodaje, ki vpliva na preiskovanje gospodarske 
kriminalitete. Skrbi nas tudi, da bi nadaljnja racionalizacija in 
omejevanje javne porabe lahko negativno vplivala na sposobnost 
kriminalistične službe, da se učinkovito zoperstavi novim pojavnim 
oblikam gospodarskega kriminala. 

II. DEJAVNOST MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

Do leta 1994 obstoj organizirane kriminalitete v Sloveniji uradno ni 
bil priznan. Šele tega leta je bila oblikovana definicija tega pojava, 
naslednje leto pa se je začel ta pojav prvič tudi statistično 
spremljati. Leta 1994 je bil oblikovan tudi celovit projekt boja zoper 

organizirani kriminal pod delovnim nazivom "Metulj" (predvidel je 
potrebne stroške za ustrezno postavitev v boju zoper ta pojav v 
višini 1,5 mio DEM), ki pa zunaj MNZ RS ni bil nikoli verificiran in 
tako tudi ne izpeljan. 

Razvoju kriminalitete je Ministrstvo za notranje zadeve sledilo z 
reorganizacijo kriminalistične službe (začeto leto 1996, končana 
bo letos) in z določenimi spremembami v sistemu notranje 
hierarhije odnosov (večja centralizacija). Posebne naloge je pred 
službo postavil sprejem kazenske zakonodaje, ki je začela veljati 
1.1.1995 in na podlagi katere je MNZ začel z izvajanjem nekaterih 
dejavnosti, ki so jih do tedaj izvajale klasične obveščevalne službe. 
Pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra, še bolj pa ustrezne 
tehnike, vpliva na to, da so zakonsko predvidene možnosti v boju 
zoper najhujše oblike kriminalitete v veliki meri še neizkoriščene. 

Leta 1996 je MNZ RS sprejel strategijo boja zoper organizirani 
kriminal, letos pa še strategijo boja zoper gospodarski kriminal, 
obe sta v fazi operacionalizacije. 

Internacionalizaciji kriminalitete je sledila tudi ustrezna mednarodna 
angažiranost MNZ oz. kriminalistične službe kot njegovega 
specializiranega dela. Sprejem in dejavno članstvo v Interpolu, 
udeležba v vrsti dejavnosti programa PHARE, dejavna udeležba 
v pripravi predpristopne strategije za vstop v Evropsko unijo, 
podpis vrste bilateralnih meddržavnih sporazumov o sodelovanju 
ravno na področju organizirane kriminalitete, aktivna vloga v vrsti 
delovnih skupin, ki se ukvarjajo z vprašanji pregona vseh oblik 
organizirane kriminalitete, kreativna vloga v delovanju 
Srednjeevropske policijske akademije in udeležba v svetovno 
najkvalitetnejših policijskih izobraževalnih procesih (FBI, policijske 
akademije v Nemčiji in Veliki Britaniji, ...) - vse to je bila samo 
predpriprava za kvalitetno povsem enakovredno sodelovanje s 
policijami mnogo bolj razvitih držav pri razreševanju konkretnih 
primerov. Včasih prav mukotrpno premagovanje nezaupanja 

> (predvsem pri državah, s katerimi je služba prvič sodelovala na 
konkretnih primerih), pri katerem so nam v veliki meri pomagale 
pozitivne reference nekaterih evropskih policij (predvsem nemške 
in avstrijske), je pripomoglo k temu, da je MNZ RS, ki tekoče 
spremlja in sodeluje pri vseh z njim povezanih dogajanjih v EU, v 
relativno zelo ugodnem položaju, kar zadeva seznanjanje z ukrepi 
EU na področju zatiranja kriminalitete in prilagajanja evropskim 
normam delovanja. 
Naraščajoči problemi na tem področju kriminalitete so se tudi 
kvalitetno in kvalitativno odrazili v opravilih policistov, kriminalistov 
in kriminalistično-tehničnih strokovnjakov: 

Leto Ogled kraja Hišna 
KD preiskava 

1991 11486 534 
1992 14064 845 
1993 12083 814 
1994 12120 973 
1995 11899 1314 
1996 11106 1846 

VIR: UKS MNZ 

Krim.tehn. Zaseženo Uporaba 
preiskava predmetov POMS 

2290 5039 104 
2851 7277 177 
3007 5630 290 
3028 5440 188 
3289 6664 354 
4206 8887 611 
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Iz tabele je razvidno, da se povečuje zahtevnost preiskovanja in 
dokazovanja kaznivih dejanj - ob številčno nespremenjenem 
obsegu kriminalitete se stalno povečuje število opravil policistov 
in kriminalistov, predvsem tistih, ki so zaradi odstopa od varovanja 
temeljnih človekovih pravic tudi najbolj zahtevna - hišne preiskave, 
zasegi predmetov in uporaba posebnih metod in sredstev. Tudi to 
dokazuje kvalitativne premike v strukturi kriminalitete, ki jo je 
možno dokazovati samo z uporabo najsodobnejših tehničnih 
sredstev in pripomočkov na eni ter z vedno bolj pomembnimi 
verbalnimi dokazi (izjave) na drugi strani. 

Z leti se je spreminjalo tudi število kriminalistov, ki se ukvarjajo z 
odkrivanjem, preiskovanjem in zatiranjem kriminalitete: leta 1992 
je bilo v kriminalistični službi 636 delovnih mest (zasedenih 85,5%), 
leta 1993 671 delovnih mest (zasedenih 92,5%), leta 1994 758 
delovnih mest (zasedenih 90,8%), leta 1995 783 (zasedenih 95%) 
in leta 1996 834 delovnih mest (zasedenih 92,2%). 

Za optimalno opravljanje zakonsko določenih nalog bi bilo kljub 
vsem notranjim razporeditvam in drugačnim racionalizacijam 
potrebnih do leta 2000 še 166 delovnih mest - od tega samo za 
opravljanje novih nalog, ki jih pred nas postavlja pozitivna 
zakonodaja (predvsem ZKP), za potrebe mednarodnega 
sodelovanja (Interpol, Europol, schengenski sporazum) in za 
potrebe UNZ Ljubljana, Maribor in Koper (ki so tudi najbolj 
obremenjene s kriminaliteto, predvsem organizirano in 
gospodarsko) 118 delovnih mest. 

Konec leta 1996 je bila povprečna starost kriminalistov 36 let, 
17,6% kriminalistov je imelo najmanj visoko, 44,7% višjo, 33,3% 
kriminalistov pa srednjo izobrazbo. 

Podatki o delovni dobi kriminalistov je izrazito neugoden, saj jih je 
največ (20,3%) z delovno dobo med 6 in 10 let, kar je minimum 
izkušenj za kakovostno opravljanje kriminalističnega dela. K temu 
največ pripomore fluktuacija, in to predvsem kadra z visoko 
izobrazbo in s področja zatiranja gospodarske kriminalitete. Na 
leto približno 10 % kriminalistov (najbolj izkušenih) prekine delovno 
razmerje v MNZ RS. V prvih petih mesecih letošnjega leta je 
kriminalistično službo zapustilo 36 kriminalistov; kot osnovni razlog 
so navedli boljše materialne možnosti za delo drugod. Zaradi 
ustavljenega zaposlovanja v državni upravi lahko manjkajoči kader 
nadomeščamo samo iz lastnih vrst, to pomeni iz vrst policije, 
takšen kader pa za opravljanje najzahtevnejših opravil na področju 
zatiranja predvsem gospodarske kriminalitete nima zadostne 
stopnje in širine izobrazbe. Za popolno usposobitev takšnih 
kriminalistov je potrebnih spet nekaj let, v tem času pa sledi 
ponovna izguba najsposobnejših, že usposobljenih kadrov. 
Logična posledica tega je, da je kadrovska struktura kriminalistične 
službe vedno šibkejša in vse težje sledi razvoju sodobne 
kriminalitete. 
Še slabša je situacija na področju materialno-tehnične 
opremljenosti. Povprečna starost vozil v kriminalistični službi je 
nad 5 let, za optimalno opravljanje dela bi jih bilo potrebno nabaviti 
217(od tega 139 za zamenjavo obstoječega voznega parka in 78 
na novo), manjka nam informacijska oprema (hardvvare in soft- 
ware - nimamo nobenega programa, ki bi omogočal elektronsko 
analiziranje kopice informacij o kriminaliteti - predvsem njenih 
najhujših oblikah, ki smo jim priča v zadnjem času ■ umor v 
Tekačevem, smrti na Gorenjskem, trgovina z mamili preko 
Gorenjske,...), kriminalistična služba ima le minimalno količino 
zvez, nekaterih tehničnih sredstev (npr. mobilnih telefonov) 
kriminalisti skoraj ne poznajo, tehnična sredstva, s katerimi 
razpolagajo druge policije, tudi v slabše razvitih državah (GPS 
sistem za satelitsko lociranje vozil, sodobni poligrafi, sredstva za 
prisilno zaustavljanje vozil, sredstva za opazovanje v neugodnih 
razmerah,...), so nam popolna neznanka, nagrade za tajne 
sodelavce so minimalne, zaradi pomanjkanja sredstev ne moremo 
raziskati največjih zadev,... 

Natančni pregled nujno potrebnih materialno-tehničnih sredstev, 
oblik izobraževanja in drugih stroškov za kriminalistično službo 
za obdobje 1998 - 2000 pokaže, da bi služba v naslednjih treh 
letih potrebovala v primerjavi s sedanjim obsegom financiranja še 
dodatnih 1.120.000.000 SIT, kar pomeni cca. 373 mio SIT letno. 

III. POTREBNI UKREPI 

Ukrepe, ki so potrebni za nadaljnje kvantitativno obvladovanje 
kriminalitete in za preprečitev in pregon njenih najhujših oblik, je 
možno razvrstiti v več skupin. Nekaj teh dejavnosti ministrstvo 
že izvaja - bodisi samo, bodisi z drugimi ministrstvi - nekaj jih je v 
fazi načrtovanja, nekaterih pa se zaenkrat zaradi pomanjkanja 
materialnih možnosti za izvedbo samo zavedamo. 

1. POTREBNE SPREMEMBE ZAKONODAJE 

V prvi vrsti so potrebne spremembe kazenske zakonodaje, tako 
procesne kot materialne. V kazenskem postopku bo potrebno 
zagotoviti vse za zagotovitev njegove čim večje racionalnosti in 
učinkovitosti ob hkratnem spoštovanju evropsko zahtevnih in 
doseženih standardov varstva pravic tako obdolžencev kot 
oškodovancev in tudi prič (možnost za storilca in oškodovanca, 
da se pri lažjih deliktih sama sporazumeta o rešitvi spora; ukrepi 
za preprečitev neutemeljenega zavlačevanja postopka; ukrepi 
za zagotovitev obdolženčeve prisotnosti v postopku; varstvo prič; 
uskladitev uporabe dokaznih sredstev z evropskimi standardi;...), 
v kazenskem materialnem pravu se iščejo rešitve za najbolj 
učinkovite oblike odvzemov protipravnih premoženjskih koristi, 
pridobljenih s kaznivimi dejanji, razmišlja se o uvedbi instituta 
"skesanca", nekatere opise kaznivih dejanj bo potrebno 
posodobiti;... 

Enako pomemben je tudi sprejem novega zakona o policiji, ki bo 
nadomestil starega iz leta 1980, ki je bil v povsem drugem času in 
drugačnih razmerah. Novi zakon bo poleg sodobne ureditve 
delovnih razmerij in položaja policistov prinesel tudi z evropskimi, 
razvitimi državami povsem primerljiv sistem policijskih pooblastil. 

Zaradi nujno potrebne uskladitve z evropskimi zahtevami in 
predvsem zaradi vedno bolj pereče problematike bo potreben 
sprejem še vrste specialnih predpisov: zakona o mamilih, zakona 
o prekurzorjih, zakona o kemijskem orožju, potrebna bo tudi 
ureditev in uskladitev pooblastil policije, civilne in vojaške 
obveščevalne službe, ... Najpozneje v roku enega leta bo 
sestavljena tudi (prvič) enotna nacionalna strategija za boj proti 
kriminalu v obliki sprejema nacionalne kriminalne politike. 

V sedanjem trenutku še ni nobene potrebe po sprejemanju 
nekakšnih interventnih in nepremišljenih predpisov, saj je mogoče 
maksimalne zakonske pogoje za uspešen pregon deviantnih 
pojavov zagotoviti že s sicer številnimi, a dobro premišljenimi 
spremembami obstoječe zakonodaje. Vsako nadaljnje odlaganje 
teh sprememb ali pa iskanje nekih univerzalnih in vserešujočih 
predpisov bi utegnilo že v nekaj letih, kot odgovor na s tem 
odlaganjem povzročeno neobvladljivo in povsod prisotno najhujšo 
kriminaliteto, povzročiti nekritične zakonske spremembe, ki bi 
gotovo pomenile korak nazaj v doseženi stopnji demokracije v 
Sloveniji. 

2. ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE 

Ministrstvo za notranje zadeve bo po sprejetju zakona o policiji 
svojo organizacijo uskladilo z določili tega predpisa: najpomemb- 
nejša bo sprememba položaja policije, ki bo postala organ v 
sestavi ministrstva in ji bo tako dodatno zagotovljena maksimalna 
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neodvisnost od dnevnih političnih sprememb. 

Zaradi enotnega delovanja na geografsko zelo majhnem področju 
Slovenije bo notranje ministrstvo predvsem v kriminalistični službi 
poskrbelo za spremembe v smeri zagotavljanja centralizirano 
vodenega boja zoper najhujše oblike kriminalitete. Preveč 
poudarjeni regijski ali celo lokalni pristop pri reševanju teh 
problemov se zaenkrat namreč kaže kot izjemno neučinkovit. 

Na področju mednarodnega sodelovanja bo v skladu s priporočili 
Generalne skupščine Interpola in gibanji v Evropski uniji MNZ RS 
poskrbelo za ustrezno postavitev služb, ki bodo zagotavljale 
neposredno, korektno in maksimalno učinkovito sodelovanje s 
tujimi policijami, predvsem v enotnem nastopu zoper organizirano 
kriminaliteto. 

Zunaj ministrstva za notranje zadeve, kjer je specializacija izpeljana 
že skoraj do konca, bo gotovo potrebno poskrbeti za podobne 
procese tudi pri drugih organih pregona, predvsem tožilstvu in 
sodstvu Pri tem je ustanavljanje posebnih - zunajsistemskih - 
organizacijskih oblik dela (kot je npr. Skupina državnih tožilcev za 
posebne zadeve) bilo zadostno samo v začetni fazi reševanja 
problemov. Ukvarjanje z najhujšimi oblikami kriminalitete bi moralo 
že sedaj postati naloga veliko večjega števila specializiranih in 
usposobljenih tožilcev ter sodnikov in to tam, kjer se kriminaliteta 
dogaja - torej na okrožnih tožilstvih in sodiščih, morda tudi z 
določeno mero centraliziranega vodenja. V svetu so se v skupnem 
boju zoper kriminaliteto, predvsem organizirano, ki je najresnejša 
mirodobna nevarnost za vsako državo, začele v boju zoper 
skupnega sovražnika povezovati tako službe s področja javne 
varnosti kot tudi različne obveščevalne in protiobveščevalne 
službe. V Sloveniji bo vzpostavljeno raven sicer zadovoljivega 
sodelovanja v čim krajšem času potrebno tudi formalizirati, pri 
tem pa bo začetek delovanja zakonsko že predvidenega Sveta 
za nacionalno varnost gotovo pomemben prvi korak. 

V Sloveniji trenutno torej ni nobene potrebe po ustanavljanju nekih 
posebnih, zunajsistemskih organizacijskih oblik, ki naj bi skrbele 
za pregon in kaznovanje (takšno ali drugačno) storilcev kaznivih 
dejanj zunaj sistema organov kazenskega pregona in pravosodja 

Drugačna praksa storilcem kaznivih dejanj vedno znova prinese 
vrsto prednosti, policiji in tožilcem so vedno težje dosegljivi, če pa 
že pride do sodnih postopkov, pa s pridom Izkoriščajo razpoke v 
pravnem sistemu, ki jih povzročajo takšne nesistemske rešitve. 

3. ZAGOTAVLJANJE DELOVNIH POGOJEV 

Kriminalistična služba dobro pozna svoje zmogljivosti in njihove 
meje Od tod tudi že omenjeni podatki o potrebah, ki jih bo v 
prihodnjih treh letih - do leta 2000 - nujno izpolniti, če želimo tudi v 
Sloveniji dokončno vzpostaviti evropsko primerljivo službo za boj 
proti kriminalu: zagotovitev novih delovnih mest, možnost 
zaposlovanja tudi kadrov, ki ne prihajajo ravno iz policijskih vrst in 
poleg že obstoječega obsega financiranja še dodatnih 
1.120.000.000 SIT (v obliki nabave nujno potrebne opreme - vozil, 
sredstev zvez, zaščitnih sredstev,... in v obliki financiranja dodatnih 
izobraževalnih in drugih projektov). 

Samo z moralno podporo ni mogoče uspešneje pregnati kriminala. 
Če nam uspe preprečiti samo del kriminalnih dejavnosti (in s tem 
škode, ki je - povzročena s celotno kriminaliteto - v letu 1996 
znašala kar 23.650.386.000 SIT) se bodo dodatno vložena 
sredstva gotovo večkratno povrnila. 

Zagotovitev maksimalne učinkovitosti ne samo policije, ampak 
tudi tožilstva in pravosodja, je gotovo v prvi vrsti stvar teh organov 
samih. Seveda bodo morale za to biti zagotovljene tudi ustrezne 

(zgoraj navedene) delovne razmere in šele, če se bo pokazalo, 
da bo zagotovitvi le-teh in kljub vsem naporom znotraj služb te ne 
funkcionirajo zadovoljivo, bo potrebno in smiselno začeti z 
iskanjem posebnih in zunajinstitucionalnih oblik boja proti kriminalu. 

O lastninjenju podjetij po zakonu o 

zadrugah  

Miroslav Mozetič, poslanec SKD, |e 10. septembra 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Vlado Republike Slovenije prosim, da v roku 1 meseca 
pripravi pisno poročilo o stanju lastninjenja živilsko 
predelovalnih objektov, katerih način lastninjenja je bil 
predviden v Zakonu o zadružništvu. 

Prosili bi predvsem za naslednje podatke po posebnem 
seznamu objektov v tem zakonu: 
- taza lastninjenja v kateri je objekt; 
- delež zadružnega premoženja po zakonu in dejanskem 

dokončnem lastninjenju; 
- deleže ostalih lastnikov; 
- v primeru, če je lastninjenje dokončno, sestavo vodstva. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO: 

POROČILO O LASTNINJENJU PODJETIJ PO 57. ČLENU 
ZAKONA O ZADRUGAH IN O VRAČANJU ZADRUŽNEGA 
PREMOŽENJA 

I. UVOD 

Namen tega poročila je seznanitev Državnega zbora RS in 
Državnega sveta RS z lastninjenjem podjetij po 57. členu zakona 
o zadrugah (Ur. I. RS, št. 13/92 in 7/93, 22/94 - obv. razlaga in 35/ 
96 - obv. razlaga, v nadaljnem besedilu: ZZ) in z vračanjem 
zadružnega premoženja po ZZ. To poročilo je hkrati tudi odgovor 
na zahtevo Državnega sveta RS, ki je po 87. seji z dne 16.4.1997 
podprl pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, za izdelavo analize izvajanja lastninskega 
preoblikovanja družbenih podjetij, ki so se lastninila po zakonu o 
zadrugah in odgovor na delegatsko vprašanje poslanca Miroslava 
Mozetiča z dne 10.9.1997, ki se nanaša na stanje lastninjenja 
podjetij iz 57. člena ZZ. 

Namen Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: MKGP) je bil pripraviti celovito poročilo o izvajanju 
zakona o zadrugah, vendar ni uspelo pridobiti vseh podatkov od 
obstoječih zadrug, zato je to poročilo osredotočeno le na 
lastninjenje podjetij po 57. členu ZZ in na vračanju zadružnega 
premoženja. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov zadrug, podjetij s 
seznama iz 57. člena ZZ, Agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo, Sklada RS.za razvoj, Slovenske razvojne družbe, 
Statističnega urada Republike Slovenije in Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

It. UREDITEV ZADRUŽNIŠTVA 

Pred uveljavitvijo veljavnega ZZ so zadružništvo urejali: zakon o 
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zadružnem delu (Ur. I. SFRJ, št. 53/79, 7/78, 57/83 in 85/87), 
zakon o združevanju kmetov (Ur. I. SRS, št. 1/79 in 1/86), zakon 
o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS, št. 3/81) in obrtni 
zakon (Ur. I. SRS, št. 35/88( ter zakon o prenehanju veljavnosti 
zakona o združevanju kmetov (Ur. I. RS, št. 14/90). Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o združevanju kmetov je določal, 
da zakon o združevanju kmetov velja za zadruge in druge oblike 
zadružnega organiziranja, dokler svoje organiziranosti ne uskladijo 
z zveznim zakonom o zadrugah (Ur. I. SFRJ, št. 3/90). Ker je bil 
zvezni zakon o zadrugah nedorečen v delih, ki so se nanašali na 
članstvo, delež, jamstvo in vračanje zadružne listine, ker v njem 
niso bile upoštevane posebnosti slovenskega zadružništva in 
ker je urejal vprašanja, ki so bila v pristojnosti republike, je bilo z 
ustavnim zakonom za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k 
ustavi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 37/90) določeno, da se 
zvezni zakon o zadrugah v Republiki Sloveniji ne uporablja. Tako 
je za zadruge do uveljavitve ZZ veljal zakon o združevanju kmetov. 

Predlog ZZ je bil pripravljen vjuliju 1991 hkrati s predlogom zakona 
o denacionalizaciji (v nadaljnjem besedilu: ZDen) in zakonom o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: ZLPP). 
Predvideno je bilo, da bodo navedeni zakoni sprejeti na istem 
zasedanju Državnega zbora Republike Slovenije, kar pa se ni 
zgodilo. ZDen je bil sprejet 20.11.1991, ZZ je bil sprejet 4.3.1992, 
ZLPP pa je bil sprejet 11.11.1992. Časovni zamik sprejemanja 
ZLPP in drugačne končne rešitve lastninjenja, ki jih je ta prinesel, 
so predstavljale oviro za izvajanje ZZ in so celo posegale v 
postopke lastninskih preoblikovanj podjetij, ki naj bi jih po ZZ 
lastninili zadružni upravičenci, zato je bilo treba ZZ po sprejemu 
ZLPP z njim uskladiti. 

Na ZZ je bilo vloženih več ustavnih sporov in sicer: 

- 72., 73. in 74. člena ZZ, kjer je Ustavno sodišče z določbo in 
sklepom opr. št. U-l-83/92 z dne 23.6.1993 (Uradni list RS, št. 
47/93) ugotovilo, da 72. in 74. člen ZZ nista v neskladju z ustavo, 
pobude za uvedbo postopka za oceno ustavnosti 73. člena ZZ 
pa ni sprejelo; 

- X. poglavja ZZ, kjer je Ustavno sodišče z odločbo in sklepom 
opr. št. U-l-46/92-55 z dne 9.12.1993 (Ur. I. RS, št. 3/94) ugotovilo, 
da določbe prvega in tretjega odstavka 57. člena, prvega 
odstavka 58. člena, 59., 61., 62., 68. člena ZZ in določba 3. 
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah 
niso v neskladju z ustavo in mednarodnim paktom o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah; postopek za oceno 
ustavnosti drugega in tretjega odstavka 58. člena in dela prvega 
družbenega kapitala podjetja, pa je ustavilo; 

- 74. člena ZZ, kjer je Ustavno sodišče z odločbo opr. št. U-l-78/ 
93 z dne 18.10.1995 (Ur. I. RS, št. 68/95) odločilo da navedeni 
člen ZZ ni v neskladju z ustavo; 

- 67. člena ZZ, kjer je Ustavno sodišče z odločbo opr. št. U-1 - 
142/93 z dne 11.6.1997 (Ur. I. RS, št. 40/97) odločilo, da določba 
navedenega člena ni v neskladju z ustavo. 

ZZ je doživel tudi dve obvezni razlagi. Prva se nanaša na 67. člen 
ZZ in določa postopek in organe, ki so pristojni odločati o vračanju 
zadružnega premoženja (Ur. I. RS, št. 22/94), druga pa na seznam 
57. člena ZZ - 4. točke B razdelka "Vinske kleti" oziroma 
natančneje na določitev premoženja podjetja Vino Bizeljsko Brežice 
(Ur. I. RS, št. 35/96). 

Medtem, ko so bile zadružne organizacije pred ZZ izenačene z 
organizacijami zadružnega dela, saj se je zanje uporabljal tudi 
zakon o zadružnem delu, je novi zakon o zadrugah postavil 
zadružništvo na klasična načela: gospodarska korist članov, 
prostovoljni pristop, svobodni izstop, enakopravno sodelovanje 

in upravljanje članov. Ponovno je uvedel zadružno lastnino kot 
enega od temeljev zadružništva. 

Po ZZ je zadruga organizacija vnaprej nedoločenega števila 
članov, katere namen je pospeševanje gospodarskih koristi svojih 
članov, in temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, 
enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. 

Zadruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje za 
vsako od njih predpisane pogoje in če s tem uresničuje namen, 
zaradi katerega je bila ustanovljena. Posle sklepa s svojimi člani, 
z drugimi pa le v obsegu in na način, ki sodelovanja s čiani ne 
spravlja v podrejen položaj. 

Zadrugo lahko ustanovijo najmanj tri fizične oziroma pravne osebe 
z aktom o ustanovitvi, katere obvezen sestavni del so zadružna 
pravila. Vsebina akta o ustanovitvi in zadružnih pravil je določena 
z zakonom. Pravno in poslovno sposobnost dobi zadruga z vpisom 
v sodni register. 

Z zakonom so določeni pogoji za sprejem v članstvo in prenehanje 
članstva, kar se podrobneje določi s pravili, ter obvezno vodenje 
članskega imenika, ki je javna knjiga. 

Zadrugo vodijo in upravljajo njeni člani. Zadruga ima občni zbor in 
predsednika ter nadzorni odbor ali najmanj enega preglednika. 
Obstoj upravnega odbora in preglednika pa je odvisen od števila 
članov. Zadruga, ki ima deset ali več članov, ima tudi upravni 
odbor, medtem ko je od odločitve članov oziroma zadružnih pravil 
odvisno, ali bo imela tudi direktorja in druge organe. 

Za obveznosti zadruge prvenstveno odgovarja zadruga sama 
neomejeno z vsem svojim premoženjem, vendar pa taka 
odgovornost ni obvezna in jo zadružna pravila lahko izključijo. Za 
obveznosti zadruge lahko odgovarjajo tudi člani in bivši člani ter 
njihovi pravni nasledniki. Njihova odgovornost je omejena in 
subsidiarna, kar pomeni, da odgovarjajo do višine zneska, ki ga 
določajo zadružna pravila in še to samo v stečajnem postopKu, 
za nekriti primanjkljaj stečajnih upnikov. Zadnji le do višine, kot ie 
veljala ob prenehanju njihovega članstva, in ki ne more biti vit a 
od tiste, s katero odgovarjajo člani. Odgovornost bivših članov in 
njihovih pravnih naslednikov traja eno leto po izteku poslovnega 
leta, ko jim je članstvo prenehalo. 

Kakšna je odgovornost zadruge, je razvidno iz njene firme. 
Zadruga z označbo "z.o.o." pomeni, da gre za zadrugo z omejeno 
odgovornostjo, kar pomeni, da je odgovornost članov za 
obveznosti zadruge po zadružnih pravilih omejena na določeno 
vsoto. Označba "z.b.o." pa pomeni, da gre za zadrugo brez 
odgovornosti članov oziroma da je odgovornost članov za 
obveznosti zadruge po zadružnih pravilih izključena. 

Zadruga ima svoje premoženje, ki je materialna osnova za njeno 
delovanje. Zadružno premoženje je last zadruge in ta z njim lahko 
razpolaga, lahko ga tudi odtuji. Vendar pa ZZ razpolaganje z 
zadružnim premoženjem omejuje. 

Zadružno premoženje je sestavljeno iz dveh delov, in sicer: 
- tistega, ki se ob prenehanju zadruge oziroma ob prenehanju 

članstva med člane sme razdeliti, če ni s pravili zadruge določeno 
drugače, to so: 
- članski deleži zadružnikov, ki jih določa 34. člen ZZ. Njihova 
denarna vrednost je enaka za vse člane, vsak član pa mora 
vpisati najmanj en delež, možno pa je vpisati tudi več 
prostovoljnih deležev. Deleži se vplačujejo v denarnem znesku, 
lahko pa tudi v nedenarnem sredstvu, izraženem v denarju če 
pravila zadruge, ki določajo tudi postopek vplačevanja deležev, 
to dopuščajo; 
- premoženje, ki ga zadruga ustvari s svojim delovanjem; 

3. junij 1998 69 poročevalec, št. 36 



- tistega, ki se po 74. členu ZZ nikoli ne sme razdeliti med člane, 
to je: 
- premoženje, ki je nastalo kot družbena lastnina v zadrugah in 
organizacijah kooperantov, do uskladitve njihove organiziranosti 
z zveznim zakonom o zadrugah; če uskladitev ni bila opravljena, 
pa do uskladitve z ZZ, razen premoženja, ki je bilo deljivo med 
zadružnike po predpisih in splošnih aktih, veljavnih do uskladitve 
organiziranosti z zveznim zakonom oziroma z ZZ; 
- premoženje, ki so ga zadruge in organizacije kooperantov 
pridobile iz naslova sodelovanja pri lastninskem preoblikovanju 
podjetij iz 57. člena ZZ in vračanja zadružnega premoženja po 
68. členu ZZ; 

Po načelu pravičnosti daje ZZ vse možnosti, da se v zadružno 
lastnino vrne vse družbeno premoženje, ki je bilo zadružnim 
organizacijam, organizacijam kooperantov oziroma zadružnim 
zvezam z organizacijskimi oziroma statusnimi spremembami 
vzeto brez odškodnine in sredstva, ki so jih te združile, vložile 
oziroma prenesle na druga podjetja ali pravne osebe. 

Z ZZ se je v okviru lastninjena družbene lastnine in vračanja 
premoženja kot pravni vir zadružnega premoženja določilo tudi: 

- premoženje, s katerim so upravljale obstoječe zadružne 
organizacije na dan uveljavitve ZZ, z izjemo kmetijskih zemljišč 
in gozdov, ki so jih te organizacije dobile neodplačno in so prešli 
v državno premoženje, s katerim gospodari Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije oziroma občine kar 
določa 74. člen ZZ in 14. člen zakona o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 10/93 in 1/96); 

- premoženje, ki ga zadruge in zadružne organizacije dobijo iz 
naslova udeležbe pri lastninskem preoblikovanju podjetij, 
predvsem živilsko-predelovalne industrije na podlagi 57. člena 
ZZ; 

- premoženje, ki je bilo po 9.5.1945 zadružnim organizacijam, 
organizacijam kooperantov ali zadružnim zvezam brez 
nadomestila podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike, 
ali pa so ga te na podlagi pogodbe ali samoupravnega 
sporazuma združile, vložile ali prenesle na podjetja ali druge 
pravne osebe in ni bilo vrnjeno oziroma ni prenehala pravica do 
vrnitve, in se vrača v skladu s 65. členom ZZ. 

Poleg tega pa se v ZZ v okviru lastninjenja družbene lastnine in 
vračanja premoženja daje tudi podlaga za vračilo premoženja 
kreditnih zadrug, zadružnih zavarovalnic in njihovih zvez, ki se 
vrača v skladu s 67. členom ZZ Zvezni hranilnokreditnih služb 
Slovenije ali pa Slovenski zadružni kmetijski banki, ker tistih, ki 
jim je bilo podržavljeno, ni več. 

ZZ je splošen zakon in velja za vse vrste zadrug: kmetijske, 
obrtne, potrošniške, stanovanjske in druge. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 
31.10.1997 v Republiki Sloveniji registriranih 493 zadrug oziroma 
zadružnih organizacij od tega malo več kot tretjina s področja 
kmetijstva in gozdarstva: 

zadruge po 
dejavnosti 31.10.1997 število odstotek 

kmetijske 150 30,4 % 
gozdarske 19 3,9% 
ribiške 3 0,6 % 
trgovinske 61 12,4% 
predelovalne 55 11,2 % 
gradbeniške 29 5,9 % 
prevozniške 16 3,3% 
stanovanjske 137 27,8 % 
druge 22 4,5 % 

SKUPAJ 492 100 % 

III. VRAČANJE ZADRUŽNEGA PREMOŽENJA 

Iz evidence o vloženih zahtevah o izdanih odločbah in o izvršitvi 
odločb v postopku denacionalizacije, ki jo vodijo upravni organi, 
ki na prvi stopnji odločajo o denacionalizaciji, z dne 19.10.1997, je 
bilo do 13.5.1995 vloženih 156 zahtevkov za vračilo zadružnega 
premoženja in sicer za vračilo: 

- 19.631.410 m2 kmetijskih zemljišč, od tega vrnjeno v last in 
posest 99.239 m2; 

- 2.883.100 m2 gozdov, od tega vrnjeno 291.337 m2; 
- 19 stanovanjskih enot v skupni površini 3.278 m2, od tega 

vrnjeno 11 v skupni površini 892m2; 
- 165 poslovnih prostorov v skupni površini 41.972 m2, od tega 

vrnjeno v last in posest 24 ali 31.121 m2 in vzpostavljen 
solastninski delež na 28 prostorih ali na 2.912 m2; 

- 445.924 m2 stavbnih zemljišč, od tega vrnjeno v last in posest 
76.645 m2, na 4.272 m2 je bila vzpostavljena lastninska pravica, 
na 59.151 m2 pa solastninski delež; 

- 20 podjetij, od tega vrnjen solastniški delež na 2 podjetjih; 
- premičnin v vrednosti 348,26 DEM. 

Poleg navedenih sta Zveza hranilno-kreditnih služb Slovenije in 
Slovenska zadružna kmetijska banka, vložili 55 zahtevkov za 
vračilo premoženja bivših kreditnih zadrug, zadružnih zavaro- 
valnic in njihovih zvez, in sicer za vračilo: 

- 1.718.534 m2 kmetijskih zemljišč, od tega vrnjeno v last in posest 
99.937 m2, na 5.493 m2 pa je bila vzpostavljena solastninska 
pravica; 

- 1.474.957 m2 gozdov, od tega vrnjeno v last in posest 311.141 
m2; 

- 12 stanovanjskih prostorov v skupni površini 12.785 m2, od 
tega ni še nič vrnjenega; 

- 42 poslovnih prostorov v skupni površini 12.985 m2, od tega 
vrnjeno v last in posest 20 ali 7.680 m2; 

- 44.332 m2 stavbnih zemljišč, od tega vrnjeno v last in posest 
2.863 m2; 

- 4 podjetij, od tega vrnjen solastniški delež na 2 podjetjih. 

Vračanje zadružnega premoženja gre počasi, saj o zahtevkih 
odločajo isti organi kot o zahtevkih denacionalizacijskih 
upravičencev, s tem, da so bile vloge zadružnih upravičencev 
vložene kasneje, kajti rok za vlaganje zahtevkov je določen z ZZ, 
ki je bil sprejet in uveljavljen kasneje kot ZDen. 
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IV. LASTNINJENJE PODJETIJ S SEZNAMA IZ 57. ČLENA ZZ 

Pri lastninskem preoblikovanju podjetij, ki so na seznamu 57. 
člena ZZ, so kot zadružni upravičenci lahko sodelovale: 

- zadružne organizacije in organizacije kooperantov, ki so od 
1.1.1986 do 31.12.1990 na podlagi pogodb proizvodno oziroma 
poslovno sodelovale s podjetjem s seznama; 

- zadruge, ki so jih ustanovile oziroma v katere so se včlanile 
fizične osebe, ki so od 1.1.1986 do 31.12.1990 neposredno ali 
po organizacijah poslovno sodelovale s podjetjem s seznama, 
in niso članice prej omenjenih organizacij, če so ustanovitev 
zadruge priglasile sodišču v 90 dneh od uveljavitve ZZ, kar 
pomeni do 26.9.1992. 

ZZ v tretjem odstavku 57. člena omogoča tudi sodelovanje pri 
lastninjenju podjetij ali njihovih delov, ki niso na seznamu zakona, 
če se zadruge s podjetji o tem sporazumejo in pristojno ministrstvo 
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, ki jih za to določa zakon. 

Skrajni rok, ki so ga imele zadruge za vložitev svojih zahtevkov 
po 57. členu ZZ je bil 26.9.1993, s tem dnem pa je začel teči rok, 
v katerem je moralo MKGP o teh zahtevkih odločati. Prvotni ZZ je 
postavljal MKGP rok 60 dni, kar je pomenilo, da bi moralo biti o 
zahtevkih odločeno do 25.11.1992, sprememba ZZ v letu 1993 
pa je ta rok podaljšala do 5.6.1993. 

Na seznamu iz 57. člena ZZ je 47 živilsko predelovalnih podjetij 
oziroma njihovih delov, eno podjetje je na seznamu dvakrat, enkrat 
kot celo podjetje, drugič pa samo njegov del, vinska klet, torej gre 
dejansko za 46 podjetij. 

Do 26.9.1992, to je do izteka roka za vlaganje zahtevkov, je 130 
kmetijskih zadrug in tri podjetja vložilo: 491 zahtevkov za ugotovitev 
in določitev deležev na do 45% vrednosti družbenega kapitala 
podjetij iz seznama. 

Le 9 zadrug je vložilo zahtevke za ugotovitev in določitev deležev 
na do 45% družbenega kapitala 8 podjetij, ki niso na seznamu 
zakona, ena zadruga, pa je vložila zahtevek za lastninjenje 
zadruge. 

MKGP je v zakonitem roku izvedlo vse postopke po ZZ, odločilo 
o 491 zahtevkih in pri tem opravilo 82 obravnav. Pri tem je izdalo: 

- 42 sklepov o ustavitvi postopkov, ker so se v 22 zadevah 
zadružni upravičenci in zavezanci - podjetja se seznama med 
seboj sporazumeli in je bila sklenjena poravnava, v 20 primerih 
pa so zadruge umaknile svoje zahtevke; 

- 53 sklepov o zavrženju zahtevkov iz naslednjih razlogov: 
- ker so jih vložila podjetja, ki ne morejo nastopati kot zadružni 

upravičenci; 
- ker so jih vložile zadruge, katerih ustanovitelji so podjetja s 

seznama, 
- ker so zadruge hotele sodelovati pri lastninskem preoblikovanju 

drugih zadrug. 

- 38 odločb. 

Zoper odločbe in sklepe, ki jih je izdalo MKGP, ni bila možna 
pritožba, možno pa je bilo vložiti tožbo na Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije in začeti upravni spor. Nekatere nezadovoljne 
stranke v postopku so to možnost tudi izkoristile. Po evidenci 
MKGP je bilo vloženih 34 upravnih sporov, pretežno zaradi: 

- molka organa (ti so bili vloženi še preden je bil rok za izdajo 
odločbe MKGP s spremembo ZZ podaljšan); 

- nestrinjanja z določitvijo deležev zadružnih upravičencev glede 
na njihovo sodelovanje s podjetjem, ki se lastnini (upoštevanje 
ali neupoštevanje sodelovanja kmetov, ki so člani v dveh 
zadrugah, ki kot zadružna upravičenca lastninita isto podjetje); 

- nestrinjanja z izločitvijo ali neizločitvijo dela premoženja iz 
premoženja, ki ga lastninijo zadruge. 

Po ZZ je lahko MKGP izločilo iz lastninjenja podjetja del premoženja, 
ki ne služi osnovni dejavnosti, torej dejavnosti, pri kateri so 
zadružni upravičenci sodelovali kot dobavitelji. (Na primer, če so 
zadruge dobavljale mleko mlekarni, katere dejavnost je tudi 
predelava kave, kavnega ekstrata, čaja, jajc v prahu, je MKGP 
izločilo del premoženja, ki služi dejavnostim predelava kave, 
kavnega ekstrakta, čaja, jajc v prahu, za lastninjenje s strani 
zadružnih upravičencev pa je ostalo le premoženje, ki služi 
predelavi mleka). 

Vrhovno sodišče je do danes rešilo vse tožbene zahtevke v 
upravnih sporih, ki so jih vložile stranke v postopku lastninjenja 
podjetij s seznama iz 57. člena ZZ, ki se niso strinjale z odločitvami 
MKGP, razen enega, ki se nanaša na lastninjenje podjetja Vino 
Bizeljsko Brežice - predelovalna klet Šentlenart. 

Zoper odločbo Vrhovnega sodišča opr. št. U 219/93-7 z dne 
2.3.1994, ki se je nanašala na določitev deleža zadružnih 
upravičencev na družbenem kapitalu podjetja Pomurske 
mlekarne, je bila vložena ustavna pritožba, ki je bila rešena v 
korist vlagateljev. Ustavno sodišče je z odločbo UP-41/94 z dne 
22.12.1994 sodbo Vrhovnega sodišča in sklep MKGP št. 371- 
123/92-IV/HA z dne 22.12.1993 odpravilo in zadevo vrnilo v 
ponovno odločanje. V ponovnem postopku so se upravičenci in 
zavezanec med seboj dogovorili in sklenili poravnavo, zaradi 
česar je MKGP postopek s sklepom ustavilo. 

Po izvedbenih postopkih lastninjenja podjetij s seznama iz 57. 
člena zakona o zadrugah ter po podatkih o stanju lastninskega 
preoblikovanja podjetij, ki jih je 24.11.1997 dala Agencija Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: 
Agencije), in 6.11.1997 Sklad Republike Slovenije za razvoj 
oziroma sedaj Slovenska razvojna družba (v nadaljnjem besedilu: 
Družba), je možno ugotoviti naslednje: 

1. Zadruge kot zadružni upravičenci sodelujejo pri lastninskem 
preoblikovanju skoraj vseh podjetij s seznama iz 57. člena ZZ, 
razen pri tistih, ki se ne bodo lastninila, ker imajo že znane lastnike 
ali pa je bil nad njim uveden stečajni postopek. V postopku 
lastninskega preoblikovanja, ki ga je MKGP izvedlo po 57. členu 
ZZ, je bilo ugotovljeno, da: 

- ima podjetje Mercator Mesna industrija Ljubljana znanega 
lastnika in je v 100% lasti podjetja Mercator; 

- ima podjetje VINAKOPER d.o.o. znanega lastnika, in sicer 
podjetje Finor d.o.o., ki je 80% lastnik, in Kmetijska zadruga 
Agrarija Koper z.o.o., ki je 20% lastnica. Podjetje VINAKOPER je 
bilo ustanovljeno leta 1990 na podlagi pogodbe o ustanovitvi 
družbe z omejeno odgovornostjo, ki sta jo sklenila njegova 
ustanovitelja, in je bilo najprej vpisano v sodni register z imenom 
VINAK d.o.o., Koper, leta 1991 pa je ime spremenilo v 
VINAKOPER d.o.o.. Podjetje ni pravni naslednik nekdanjega 
podjetja Vina Koper, ker je bila nad podjetjem Vina Koper v letu 
1988 izvedena likvidacija. 

2. Kmetijske zadruge so oziroma bodo sodelovale tudi pri 
lastninskem preoblikovanju podjetij, ki so bila prenesena na Sklad, 
to so: 

- Mesna industrija Pomurka, Murska Sobota, nad katero je bil 
23.10.1995 izveden stečaj s tem, da je bil ob prenosu družbenega 
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kapitala na Sklad izveden tudi prenos 45% deleža na zadruge v 
skladu z ZZ in sklenjeno poravnavo v postopku določitve 
deležev, ki ga je vodilo MKGP; 

- ABC Pomurka - Agromerkur, Murska Sobota. V tem podjetju je v 
lasti Sklada le še 11% družbenega kapitala 89% pa je v lasti 
zadrug. Od tega so zadruge 45% dobile v postopku po 57. 
členu ZZ, 44% pa so odkupile od Sklada. V postopku je izvedba 
privatizacije 11 % deleža Sklada po zakonu o privatizaciji podjetij 
v lasti Sklada za razvoj; 

- Emona - Mesna industrija Zalog, Ljubljana, pri kateri je v teku 
izvedba prisilne poravnave in v okviru le te izvedba 
dokapitalizacije. Po tem bo izvedena privatizacija Skladovega 
deleža ob upoštevanju določb 57. člena ZZ po deležih, ki jih je 
MKGP že določilo. Delež, ki ga ima na družbenem kapitalu 
Sklad, je 63,62%, medtem ko je 11,96% v lasti skupine Emona 
in 24,42% v lasti Emone - Blagovni center; 

- Hmezad Celeia - Mlekarstvo, sirarstvo, čebelarstvo, Arja vas, 
pri katerem je v lasti Sklada le še 11% družbenega kapitala, 
89% pa v lasti zadrug. Od tega so zadruge 45% dobile v 
postopku po 57. členu ZZ, 44% pa so odkupile od Sklada. V 
postopku je izvedba privatizacije 11% deleža Sklada po zakonu 
o privatizaciji podjetij v lasti Sklada za razvoj. 

3. Dne 17.4.1995 je bil sprejet sklep o prenosu 100% vrednosti 
družbenega kapitala podjetja MIT Meso izdelki Trbovlje p o. na 
Sklad ter hkrati, zaradi stanja v podjetju, sprejet tudi sklep, da se 
predlaga uvedba stečajnega postopka. Okrožno sodišče v 
Ljubljani je s sklepom St 17/95 z dne 15.6.1995 začelo stečajni 
postopek. Kakšna bo usoda zadružnih deležev v tem primeru še 
ni znano. 

4. V nobenem primeru ni prišlo do sporazuma med zadrugami in 
podjetji, ki niso na seznamu iz 57. člena ZZ, to je v primerih iz 
zadnjega odstavka 57. člena ZZ, ki sicer takšno lastninjenje 
omogoča, vendar pa ga ne predpisuje kot obveznega (v teh 
zadnjih primerih je bila možna namreč med zadružnimi upravičenci 
in zavezancem le sklenitev poravnave, ne pa odločba ministrstva). 

Po anketi, ki je bila izvedena po izvedbi postopkov določitve 
deležev na družbenem kapitalu podjetij s seznama iz 57. člena 
ZZ, so se le ta lastninila po ZZ in ZLPP 

Hitrejše lastninjenje podjetij so po njihovem mnenju ovirali: 

• upravni spori zoper odločbe, izdane v postopku lastninjenja po 
ZZ; 

- neurejeno stanje nepremičnega premoženja podjetij v zemljiški 
knjigi; 

- uvedene revizije na podlagi določb ZLPP; 
- uvedeni postopki denacionalizacije; 
- uvedeni postopki vračanja zadružnega premoženja. 

5. Stanje lastninjenja je po podatkih Agencije pri 46 podjetjih s 
seznama naslednje: 

- 28 podjetij 2. soglasje za lastninjenje po ZLPP; 
- 6 podjetij 1. soglasje za lastninjenje po ZLPP; 
- 2 podjetji sta v stečaju; 
- za 5 podjetij je bilo v postopku lastninjenja ugotovljeno, da imajo 

že znane lastnike; 
- 5 podjetij pa je bilo preneseno na Sklad. 

Po podatkih Agencije so deleži zadrug na družbenem kapitalu, ki 
izhajajo iz programov lastninskega preoblikovanja podjetij, ki so 
že dobila 1. oziroma 2. soglasje, različni in le v primeru 9 podjetij 
znašajo 45%, v preostalih podjetjih je delež zadrug manjši, kar je 

razvidno iz priloge k poročilu. 

Na višino deležev, ki jih bodo imele posamezne zadruge, kot 
solastniki novega olastninjenega podjetja, pa so vplivali: 

- način oziroma kombinacija načinov preoblikovanja podjetja, ki 
jo po 18. in 19. členu ZLPP določijo podjetja sama, in na katero 
zadružni upravičenci, kot bodoči lastniki, nimajo vpliva; 

- premoženje, ki so ga podjetja v postopku določanja deležev 
zadružnih upravičencev lahko izločila po tretjem odstavku 59. 
člena ZZ; 

- udeležba oziroma sodelovanje pri lastninskem preoblikovanju 
samo na delu podjetja v skladu s 57. členom ZZ; 

- v primeru lastninskega preoblikovanja podjetja Vino Bizeljsko 
Brežice tudi obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. člena ZZ, 
ki je opredelila, kaj predstavlja predelovalna klet Šentlenart. 

Na podlagi ankete, narejene v mesecu septembru 1997, so nam 
podjetja s seznamov poslala tudi podatke o sestavi nadzornih 
svetov. Nadzorni sveti obstajajo v tistih podjetjih, ki so že na 
novoregistrirana kot gospodarske družbe. Podatki kažejo, da ima 
le 18 podjetij od 28, v svojih nadzornih svetih predstavnike 
zadružnikov. Natančna sestava je razvidna iz priloge k temu 
poročilu. 

V. ZAKLJUČEK 

ZZ je dal podlago za organiziranje zadrug; premoženje, s katerim 
so upravljale, je postalo po ZZ njihova last; dal pa jim je tudi 
možnost da ga povečajo z udeležbo pri lastninskem preoblikovanju 
podjetij, s katerimi so sodelovale in z vlaganjem zahtevkov za 
vračanje zadružnega premoženja. Vse nadaljnje je odvisno od 
njihove posebnosti in gospodarskega interesa, ali bodo te možnosti 
izkoristile in premoženje, ki so ga dobile oziroma ga bodo dobile, 
obdržale ali pa celo povečale. Nekateri primeri (prodaja nekaterih 
zadružnih deležev v Sladkorni tovarni Ormož) kažejo, da se 
zadružno premoženje, pridobljeno po 57. členu ZZ, prodaja. 

O plačah državnih sekretarjev v letu 

1997 . 

Peter Lešnik, poslanec SNS, je 9. decembra 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, kolikšne plače so 
dobili državni sekretarji v letošnjem letu? 

Podatki o plačah naj bodo poimenski, ločeni po mesecih ter 
v bruto In neto zneskih. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90, 38/ 
90-popr. in 19/91) v 10. členu določa, da sme upravljavec zbirke 
podatkov posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, 
če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi 
pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo. Normativna podlaga za posredovanje podatkov o plačah 
funkcionarjev je Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 47/92), ki v drugem 
odstavku 12. člena določa, da so plače in drugi prejemki 
funkcionarjev, ki se izplačujejo iz proračuna, javni, javnost 
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podatkov o plačah in drugih prejemkih za posamezne funkcije pa 
izhaja tudi iz tretjega odstavka 7. člena Zakona o funkcionarjih v 
državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 
4/93). 

Pri posredovanju podatkov o plačah je mišljena plača, kot je 
opredeljena v prvem odstavku 3. člena Zakona o razmerjih plač 

v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 18/94 in 36/76), kar pomeni le bruto, ne pa tudi 
neto plačo funkcionarja. 

V letu 1997 so bili državnim sekretarjem po posameznih mesecih 
tako izplačani naslednji bruto zneski: 

BRUTO PLAČE DRŽAVNIH SEKRETARJEV ZA LETO 1997 * 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

Nataša BELOPAVLOVIC 
januar februar marec april 
722.905 724.905 724.905 761.600 

maj 
721.600 

junij 
695.600 

julij avgust • september oktober november december 
685.600 677.322 677.322 677.322 682.322 685.911 

Janko STUŠEK 
januar februar marec april 
722.905 724.905 724.905 685.600 

maj 
710.600 

junij 
691.600 

julij avgust september oktober november december 
685.600 675.600 685.600 685.694 687.322 735.911 

Ljubica MARAS januar 
707.641 

februar 
709.641 

marec 
718.641 

dr. Drago ČEPAR januar 
646.279 

februar 
646.297 

marec 
684.993 
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Miroslav BERGER 
januar februar marec april 
722.905 724.905 724.905 691.600 

maj 
712.600 

junij 
696.600 

julij avgust september oktober november december 
692.322 712.600 697.322 697.322 697.322 740.911 

Boian CVAHTE januar 
722.905 

februar 
724.905 

marec 
679.905 

Lidiia APOHAL VUCKOVIC 
marec april 
141.546 842.072 

maj 
742.993 

junij 
703.993 

julij avgust september oktober november december 
729.993 720.993 716.993 716.993 721.993 695.087 

Zdenka KOVAČ marec 
120.631 

april 
847.236 

maj 
746.436 

junij 
703.157 

julij avgust september oktober november december 
702.157 712.157 722.157 722.157 722.157 700.499 

Branko OMERZU 

julij avgust 
633.879 633.879 

maj 
633.879 

junij 
633.879 

september oktober 
640.600 640.600 

november 
642.600 

december 
664.107 

Helena KAMNAR oktober november december 
684.715 684.715 731.891 
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MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
Peter VENCELJ januar februar 

435.169 395.169 
marec 
395.169 

Ignac GOLOB januar 
567.041 

februar 
567.041 

marec 
407.041 

Ivo VAJGL 
januar februar marec april 
548.385 588.385 588.385 594.207 

maj 
594.207 

junij 
594.207 

julij avgust september oktober november december 
604.207 635.929 690.929 690.929 690.929 694.931 

Mihaela LOGAR junij 
192.404 

julij avgust 
480.436 580.436 

september oktober 
661.157 642.157 

november 
685.929 

december 
640.499 

dr. Ernest PETRIČ november december 
677.979 687.560 

Franco JURI december 
386.067 
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Davor VALENTINCIČ januar 
727.513 

februar 
727.513 

marec 
710.789 

dr. Edo PIRKMAJER 
januar februar marec april 
756.345 756.345 756.345 774.422 

maj 
644.422 

junij 
864.917 

julij avgust 
761.422 767.422 

september oktober 
761.422 761.422 

november december 
811.422 831.168 

maa. Vojak RAVBAR 
januar februar marec april maj junij 
724.121 754.219 725.817 737.436 781.436 789.341 

julij avgust september oktober november december 
739.340 739.934 750.436 738.153 789.934 798.695 

Anton GRABELJŠEK april maj junij 
838.269 751.386 588.386 

julij avgust 
718.386 753.386 

september oktober 
720.107 740.107 

november 
770.107 

december 
787.871 

Rado KLANČAR december 
693.283 
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MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Andrej ENGELMAN 
januar februar marec april maj junij 
709.945 709.945 709.945 715.386 723.607 723.607 

julij avgust september oktober november december 
723.107 723.607 723.107 723.107 723.107 740.871 

Miloika KOLAR 
januar februar marec april maj junij 
771.121 771.121 771.121 776.715 796.215 796.215 

julij avgust september oktober november december 
768.715 770.436 770.436 770.436 770.436 788.695 

Boris KOVAČ IC januar februar 
698.905 493.669 

Cecilija MOZIČ januar februar marec 
702.865 681.922 702.865 

Andrej SIMONIČ 
januar februar marec april maj junij 
630.769 630.769 630.769 636.057 636.057 636.057 

julij avgust september oktober november december 
636.057 636.057 636.057 637.779 637.779 655.046 

Valter REŠČIČ april 
703.829 

maj 
703.829 

junij 
703.829 

julij avgust september oktober november december 
703.829 703.829 703.829 703.829 703.829 721.675 

Marija JANC april 
694.272 

maj 
694.272 

junij 
694.272 

julij avgust september oktober november december 
693.272 688.272 688.272 688.272 689.993 708.087 

Zdravko PRAZNIK november december 
719.143 738.972 
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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

dr. Vlado DIMOVSKI januar 
559.553 

februar 
559.553 

marec 
559.553 

Staša BALOH PLAHUTNIK 
januar februar marec april 
568 033 569.729 569.729 625.272 

maj 
675.272 

junij 
675.272 

julij avgust september oktober november 
675.272 625.272 615.272 625.272 625.272 

Peter VESENJAK 
januar februar marec april 
551.073 551.073 551.073 606.336 

maj 
656.336 

junij 
658.057 

julij avgust 
608.057 558.057 

september oktober 
538.057 478.057 

november 
421.887 

Aloiz KOVŠE april 
577.824 

maj 
675.272 

junij 
675.272 

julij avgust 
675.272 675.272 

september oktober 
645.272 725.272 

november 
675.272 

december 
693.283 

dr. Boris ŠUŠTAR april 
611.500 

maj 
661.500 

junij 
661.500 

julij avgust 
661.500 661.500 

september oktober 
631.500 663.222 

november 
713.222 

december 
730.655 

Jolanda VARSIC ZABJEK 
avgust september oktober november december 
585.600 575.600 635.600 635.600 654.107 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Ivan OBAL januar 
714.777 

februar 
714.777 

marec 
714.777 

Franc FERLIN januar 
669.641 

februar 
669.641 

marec 
669.641 

Alenka URBANCIC januar 
669.641 

februar 
669.641 

marec 
669.641 

Franc BUT april 
640.297 

maj 
687.943 

junij 
687.943 

julij avgust 
697.943 687.943 

september oktober 
687.943 687.943 

november 
687.943 

december 
705.459 

Matjaž KOČAR april 
670.943 

maj 
670.943 

junij 
640.095 

julij avgust 
684.943 670.943 

september oktober 
670.943 670.943 

november 
670.943 

december 
688.459 

Maksimiljan MOHORIČ april maj junij 
700.207 700.207 700.207 

julij avgust september oktober november december 
714.207 700.207 700.207 700.207 700.207 719.127 
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MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Marjan DVORNIK januar 
684.209 

februar 
684.209 

marec 
684.209 

dr. Slavko HANZEL 
januar februar marec april 
707.953 707.953 707.953 713.979 

maj 
713.979 

junij 
783.979 

julij avgust september oktober november december 
743.979 713.979 713.979 713.979 713.979 733.560 

Stanko PERPAR januar 
690.993 

februar 
690.993 

marec 
690.993 

Marjana NOVAK januar 
658.769 

februar 
658.769 

marec 
658.769 

mag. Alojz KRAPEZ april 
672.665 

maj 
672.665 

junij 
672.665 

julij avgust 
672.665 672.665 

september oktober 
672.665 672.665 

november 
672.665 

december 
692.067 

Žarko PREGELJ april 
676.107 

maj 
676.107 

junij 
746.107 

julij avgust 
606.107 676.107 

september oktober 
677.829 668.925 

november 
677.829 

december 
695.675 

dr. Miro ROZMAN april 
670.943 

maj 
670.943 

junij 
670.943 

julij avgust 
670.943 670.943 

september oktober 
672.665 672.665 

november 
672.665 

december 
690.263 

mag. Igor ZAJC maj 
688.157 

, junij 
688.157 

julij avgust 
688.157 688.157 

september oktober 
688.157 689.879 

november 
689.879 

december 
708.303 

Aldo BABIČ maj 
797.973 

junij 
691.600 

julij avgust 
691.600 691.600 

september oktober 
693.322 693.322 

november 
693.322 

december 
711.911 
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

Jože TRATNIK januar 
685.905 

februar 
687.601 

marec 
687.601 

april 
693.322 

Bojan ŠROT maj 
670.943 

junij 
670.943 

julij avgust september oktober november december 
670.943 670.943 670.943 670.943 665.636 690.263 

Nives MARINŠEK 
avgust september oktober november december 
679 550 679.550 679.550 679.550 697.479 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

prim.dr.med. Dunja PIŠKUR KOSMAČ 
januar 
744.145 

februar 
744.145 

marec 
744.145 

april 
749.904 

maj 
749.904 

junij 
749.904 

julij avgust september oktober november december 
749.904 749.904 749.904 749.904 749.904 768.617 

prim. dr. Janez ZAJC 
januar februar marec april 
750.081 750.081 750.081 755.929 

maj 
755.929 

junij 
755.929 

julij avgust september oktober november december 
755.929 757.650 757.650 757.650 757.650 776.736 
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

mag. Terezija VALENČIČ 
januar februar marec april maj junij 
704.817 704.817 704.817 710.436 700.436 700.436 

julij avgust september oktober november december 
700.436 702.157 702.157 722.157 732.157 700.499 

dr. Pavle ZGAGA 
januar februar 
774.817 774.817 

marec 
774.817 

april 
780.436 

maj 
770.436 

junij 
760.436 

julij avgust september oktober november december 
760.436 762.157 762.157 802.157 802.157 750.499 

dr. Janko STREL 
januar februar 
771.601 771.601 

marec 
771.601 

april 
777.322 

maj 
742.322 

junij 
742.322 

julij avgust september oktober november december 
747.322 749.043 749.043 789.043 789.043 732.715 

Alojz PLUŠKO april 
882.996 

maj 
704.386 

junij 
728.386 

julij avgust 
728.386 730.107 

september oktober 
730.107 770.107 

november 
770.170 

december 
727.871 

Matiaž VRČKO maj 
679.222 

junij 
683.222 

julij avgust 
683.222 683.222 

september oktober 
683.222 703.222 

november 
713.222 

december 
690.655 

poročevalec, št. 36 82 3. junij 1998 



# 

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

Ciril BAŠKOVIČ 
januar februar marec 
741.959 741.959 743.655 

dr. Peter VOLASKO 
januar februar marec 
714.823 714.823 714.823 

dr. Verica TRSTENJAK 
januar februar marec april maj junij 
723.303 723.303 723.303 757.315 757.318 757.318 

julij avgust september oktober november december 
757.318 757.318 757.318 757.318 757.318 774.834 

dr. Franci DEMŠAR april maj junij 
764.201 764.204 764.204 

julij avgust september oktober november december 
764.204 765.925 765.925 765.925 765.925 783.854 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Silvester BABERŠČEK 
januar februar marec 
732.945 732.945 732.945 

april maj junij 
738.386 728.386 730.107 

julij avgust september oktober november december 
720.107 720.107 720.107 720.107 720.107 737.871 

Maida ŠIRCA april 
679.550 

maj 
705.550 

junij 
705.550 

julij avgust 
723.550 720.550 

september oktober 
723.550 723.550 

november 
723.550 

december 
741.479 
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* 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

mag. Dušan BLAGAJNE 
januar februar marec april 
705.070 705.070 709.161 717.558 

maj 
717 558 

junij 
717.558 

julij avgust september oktober november december 
724.558 717.558 711.213 707.712 736.712 758.802 

mag. Radovan TAVZES 
januar februar marec april maj junij 
718.258 718.258 724.045 732.544 732.544 732.544 

julij avgust september oktober november december 
732.544 732.544 819.203 734.598 781.598 804.018 

Marko SLOKAR 
januar februar marec april 
696.690 696.690 700.781 709.051 

maj 
709.051 

junij 
710.772 

julij avgust september oktober november december 
710.772 702.677 697.430 695.826 687.693 721.586 

prof.dr.Franci STEINMANseptember oktober november december 
482.468 715.591 720.715 742.557 
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Bojan ŠUL1GOJ januar 
703.513 

februar 
713.513 

marec 
682.513 

Gorazd VIDRIH januar 
691.641 

februar 
701.641 

marec 
672.337 

Boris ŽNIDARIČ 
januar februar marec april maj junij 
737.081 747.081 700.081 735.929 715.929 715.929 

julij avgust september oktober november december 
712.929 710.529 710.529 710.529 710.529 731.336 

Miran BOGATAJ januar 
728.601 

februar 
773.601 

marec 
689.601 

mag. Teodor GERŠAK marec 
436.984 

april 
805.779 

maj 
712.214 

junij 
727.979 

julij avgust september oktober november december 
724.979 722.579 722.579 722.579 722.579 743.964 

Marija RIBIČ marec 
113.632 

april 
769.629 

maj 
693.550 

junij 
693.550 

julij avgust september oktober november december 
690.550 688.150 688.150 688.150 688.150 706.079 

Srečko KOKALJ september oktober 
713.972 713.972 

november december 
713.693 734.944 
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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Borut LIKAR 
januar 
649.905 

februar 
649.905 

marec 
649.905 

april 
691.600 

maj 
691.600 

junij 
693.321 

julij avgust september oktober november december 
693.321 693.321 778.701 693.321 693.321 711.911 

Slavko DEBELAK 
januar februar marec april 
658.385 658.385 658.352 700.207 

maj 
700.207 

junij 
700.207 

julij avgust september oktober november december 
700.207 700.207 729.203 700.207 700.207 719.127 

Marija JANC januar 
639.729 

februar 
639.729 

marec 
639.729 

prof, dr. Gorazd TRPIN junij 
629.806 

julij avgust september oktober 
691.600 691.600 725.882 691.600 

november december 
691.600 710.107 

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 

Staša BALOH PLAHUTNIK december 
593.283 

prof. Tomaž ZAJC december 
875.736 
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O zadnjih dogodkih v slovenski zunanji 
politiki   

Janez Janša, poslanec SDS, )e na 19. izredni seji Državnega 
zbora, dne 30. januarja 1998 Vlado Republike Slovenije 
vprašal: 

Vlado RS sprašujem naslednje: 
3. Po pisanju medijev sodeč sta se poslanec Zmago Jelinčič 
in državni sekretar Slavko Debelak v začetku tega tedna 
mudila na "poluradnem" obisku v ZRJ. Iz njunih Izjav je 
mogoče sklepati, da sta imela za obisk uradno pooblastilo 
vlade. 

Vlado RS sprašujem, na kateri seji je imenovala delegacijo v 
sestavi Jelinčič-Debelak In kakšna so bila Izhodišča za njune 
razgovore. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Na vprašanje o obisku državnega sekretarja v Ministrstvu za 
notranje zadeve mag. Slavka Debelaka, in poslanca Državnega 
zbora Republike Slovenije Zmaga Jelinčiča v Zvezni republiki 
Jugoslaviji ter o izhodiščih za njune razgovore, Vlada Republike 
Slovenije odgovarja. 

1. 
Podlaga za obisk in razgovore državnega sekretarja v Ministrstvu 
za notranje zadeve Republike Slovenije mag. Slavka Debelaka v 
Zvezni republiki Jugoslaviji so izključno naloge, dolžnosti in 
odgovornosti, ki jih upravnim organom nalagajo zakoni in drugi 
predpisi, zlasti Zakon o vladi Republike Slovenije, Zakon o upravi 
in Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 
Ministrstva in drugi upravni organi so po teh zakonih odgovorni 
za stanje na področju, za katerega so ustanovljeni, in so zlasti 
dolžni izvrševati zakona, druge predpise in akte Državnega zbora 
kakor tudi predpise in druge akte vlade. 

2. 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev v 1. členu 
prvega odstavka med drugim izrecno določa, da ministrstva in 
upravni organi ter upravne organizacije v njihovi sestavi opravljajo 
"zadeve v zvezi z mednarodnim sodelovanjem iz svoje 
pristojnosti". Prav tako Zakon o zunanjih zadevah v 4. členu 
drugega odstavka določa, da "upravni organi opravljajo zunanje 
zadeve v okviru svojega delovnega področja". Pri tem o zadevah, 
ki so pomembne za izvajanje določene politike ali sprejetih stališč 
Državnega zbora, Predsednika republike in Vlade Republike 
Slovenije na tem področju tekoče obveščajo upravni organ, 
pristojen za zunanje zadeve. 

Delovno področje Ministrstva za notranje zadeve Republike 
Slovenije je določeno v 9. členu Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev. V delovno področje tega ministrstva po tem 
zakonu med drugim sodi tudi opravljanje zadev, ki se nanašajo 
na gibanje in prebivanje tujcev, na potne listine, na državljanstvo, 
na odkrivanje, prijetje in izročanje osumljencev in drugih iskanih 
oseb v zvezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom, na varovanje 
državne meje in na nadzor prehajanja čez državno mejo. 
Razumljivo je, da vrsto teh zadev lahko učinkovito in uspešno 
opravljajo le s sodelovanjem pristojnih upravnih organov tujih držav. 
V zvezi s tem je potrebno posebej poudariti, da gre pri teh zadevah 
izključno za upravne strokovne zadeve, ki jih je potrebno opravljati 

ne glede na siceršnje odnose med državami. 
To je bila tudi podlaga, razlog in namen obiska in razgovorov 
državnega sekretarja mag. Slavka Debelaka v Zvezni republiki 
Jugoslaviji. Vsi njegovi razgovori so potekali na tej podlagi in v 
skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi in pooblastili in v 
nobenem pogledu niso presegali upravno strokovnih okvirov. 

Pri obisku državnega sekretarja mag. Debelaka v nobenem 
pogledu ni šlo za delegacijo, ki naj bi jo oblikovala Vlada Republike 
Slovenije v skladu z 59. členom Zakona o zunanjih zadevah. 
Omenjeni obisk je pomenil poizkus razreševanja nakopičenih 
aktualnih problemov na področju upravno-upravnih notranjih 
zadev, ki obstajajo med obema državama in ki so v skladu z 
zakonom v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve Republike 
Slovenije (potni list, priznavanje osebnega statusa in veljavnosti 
listin državljanov Zvezne republike Jugoslavije, ki živijo v Republiki 
Sloveniji, problematika dvojnega državljanstva in vračanja 
državljanov). Obisk in razgovori državnega sekretarja so bili tako 
v skladu z Zakonom o upravi, Zakonom o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev in Zakonom o zunanjih zadevah in so pomenili 
opravljanje rednih zakonskih dolžnosti ministrstva. 

3. 
Zunanje ministrstvo je bilo obveščeno o zasebnem potovanju 
poslanca Zmaga Jelinčiča v Beograd. V želji, da bi se premaknila 
z mrtve točke prizadevanja za normalizacijo odnosov z Zvezno 
republiko Jugoslavijo, in ker je Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije že samo podvzemalo aktivnosti, ki so imele 
namen vzpostaviti dialog med Ministrstvom za zunanje zadeve 
Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Zvezne 
republike Jugoslavije, oz. med državama ter upoštevaje razpravo 
in stališča na 34. seji OMO (16. in 17.12.1997), je Ministrstvo za 
zunanje zadeve smatralo, da obisk poslanca Zmaga Jelinčiča 
morda lahko pripomore k temu. Ministrstvo za zunanje zadeve je, 
kot je to sicer običajno ob tovrstnih pobudah poslancev, pred 
odhodom poslanca Zmaga Jelinčiča seznanilo s stanjem odnosov 
med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Jugoslavijo, 
poslanec Zmago Jelinčič pa je po povratku pripravil poročilo o 
obisku. Poslanec Zmago Jelinčič ni imel od Ministrstva za zunanje 
zadeve nobenih naročil in pooblastil za kakršnekoli dogovore ali 
izjave. 

4. 
Državni sekretar mag. Slavko Debelak je zaradi določenih 
organizacijskih razlogov obiskal Zvezno republiko Jugoslavijo 
skupaj s poslancem Državnega zbora Zmagom Jelinčičem, 
vendar pa je razgovore o vprašanjih navedenih v 2. točki, s 
pristojnimi funkcionarji ministrstva za notranje zadeve Zvezne 
republike Jugoslavije vodil sam. Obisk državnega sekretarja in 
poslanca Državnega zbora zato ni pomenil obiska kakršnekoli 
delegacije iz Republike Slovenije. Zvezno Republiko Jugoslavijo 
je državni sekretar obiskal na podlagi predhodnega pooblastila 
notranjega ministra. Prav tako je bilo o obisku, kot tudi o vsebini 
odprtih vprašanj iz pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, ki 
so bili predmet razgovora, seznanjeno Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije. 

5. 
Smatramo za primerno, da poslance obvestimo, da se Ministrstvo 
za zunanje zadeve že od sredine preteklega leta dogovarja z 
Ministrstvom za zunanje zadeve Zvezne republike Jugoslavije 
za nadaljevanje pogovorov o možnostih za normalizacijo odnosov, 
in da pričakujemo obisk delegacije Zveznega ministrstva za 
zunanje zadeve Zvezne republike Jugoslavije v marcu 1998. 
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O lokacijskem načrtu za avtocestni 

odsek Klanec - Ankaran 

Rafael Kužnik, poslanec SNS, |e 12 marca 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Vlado Republike Slovenije sprašujem, zakaj še nI sprejela 
lokacijskega načrta za avtocestni odsek Klanec - Ankaran? 

V programu dela DARS za leto 1995 (Soglasje k programu 
dela DARS za leto 1995 je dal Državni zbor RS 24. 5.1998) Je 
bilo predvideno, da bo vrednotenje variant za ta odsek 
potekalo od oktobra do decembra 1994, v maju 1995 pa bo 
Izdelan osnutek lokacijskega načrta. Predlog Uredbe o 
lokacijskem načrtu za obravnavo v Vladi na| bi bilo potrebno 
pripraviti najkasneje do decembra 1995. 

V programu dela DARS za leto 1996 (Odlok o soglasju k 
programu dela DARS za leto 1996 je Državni zbor dal 14. 3. 
1998) je bilo navedeno, da je Izbira variante v zaključni fazi, 
javna razgrnitev lokacijskega načrta pa je bila predvidena 
od marca do septembra 1996. Vlada Republike Slovenije še 
ni sprejela lokacijskega načrta in s tem je kršila 45 a člen 
Zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Ur. I. RS, št. 71/93), ki določa, da rok za 
pripravo lokacijskega načrta ne sme biti daljši kot šest 
mesecev od dneva, ko |e določen program priprave 
lokacijskega načrta. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Vlada Republike Slovenije o poslanskem vprašanju poslanca 
Rafaela Kužnika v zvezi z lokacijskim načrtom za avtocesto na 
odseku Klanec - Srmin (Ankaran), ki ga je poslanec vložil 12.3.1998 
pisno, daje naslednji odgovor: 

na vprašanje, zakaj Vlada Republike Slovenije še ni sprejela 
lokacijskega načrta za avtocestni odsek Klanec - Ankaran: 

Primerjalno vrednotenje variant poteka avtoceste na odseku 
Klanec - Kastelec - Srmin (Ankaran), ki predstavlja prvo fazo 
priprave lokacijskega načrta za ta avtocestni odsek, je bilo 
zaključeno v juliju 1995 s predlaganim potekom trase avtoceste v 
koridorju D. Primerjalno študijo variant je julija 1995 obravnaval 
tudi Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora Republike 
Slovenije. Podrobnejšo razpravo o variantah je Odbor opravil 
septembra 1995 in Vladi RS predlagal, da pri nadaljni optimizaciji 
trase upošteva še nekatere dodatne usmeritve. Na podlagi 
usmeritev Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora 
Republike Slovenije ter pogojev lokalnih skupnosti in drugih 
subjektov, ki so v postopku sodelovali, je bila izdelana varianta 
trase imenovana VD14. Izračunana je bila tudi njena investicijska 
vrednost, ki je bistveno presegla vrednost iz Nacionalnega 
programa, zahtevala pa je tudi izgradnjo razmeroma dolgega in 
izredno visokega viadukta pri Črnem Kalu. Zaradi navedenih 
razlogov sta se Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za 
promet in zveze odločili, da se preverijo dodatne variante, ki bi 
bile cenejše in ki bi bolje reševale problem omenjenega viadukta. 

Ponovna preverjanja trase avtoceste so potrdila, da je iz vseh 
vidikov, ki so relevantni za odločitev o varianti, najustreznejši 
potek trase v koridorju D, da pa ni mogoče zagotoviti takšne 
rešitve, katere gradnja ne bi presegla investicijske vrednosti iz 
Nacionalnega programa. O ponovnem preverjanju možnih vari- 
ant sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za promet 

in zveze junija 1997 seznanili Vlado. Vlada Republike Slovenije je 
na svoji 17. seji dne 12. junija 1997 obravnavala poročilo o proučitvi 
dodatnih variant poteka avtoceste na odseku Klanec - Kastelec - 
Srmin in v zvezi s tem sprejela 4 sklepe, ki so priloženi temu 
odgovoru. Prilagamo tudi poročilo o opravljeni proučitvi variant 
tras avtoceste na odseku Klanec - Kastelec - Srmin, ki je bila 
opravljena v obdobju od septembra 1995 do novembra 1996 
(gradivo Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za promet 
in zveze, št. 350-04-15/95 z dne 21.5.1997). 

Iz priloženega poročila je razviden natančen potek postopka 
vrednotenja tras avtoceste ter razlogi, zaradi katerih proučitev 
variant ni bila zaključena v predvidenem roku, kar vpliva tudi na 
roke izdelave in sprejemanja lokacijskega načrta za omenjeni 
odsek avtoceste. 

Vlada Republike Slovenije je s 3. sklepom naložila Ministrstvu za 
okolje in prostor, Ministrstvu za promet in zveze ter Družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji, da pripravijo strokovne podlage 
poteka avtoceste v koridorju D za varianti trase avtoceste s 
krajšimi in daljšimi predori ter z optimizacijo poteka viadukta pod 
Črnim Kalom ter na tej osnovi predlog najustreznejše rešitve, 
upoštevajoč pogoje za osnutek lokacijskega načrta. Skladno z 
omenjenim sklepom so se od sprejema sklepa na Vladi Republike 
Slovenije strokovne podlage tudi pripravljale in so trenutno v 
zaključni fazi. Na osnovi omenjenih strokovnih podlag se že 
pripravlja osnutek lokacijskega načrta, ki bo predvidoma javno 
razgrnjen v aprilu in maju 1998. 

Priloge, kot je navedeno v besedilu, so na vpogled v glavni pisarni 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

O uresničevanju Zakona o poroštvu RS 

za obveznosti iz pogodbe o najetju 

posojil MBOR za projekt oživitve 

naložbene dejavnosti v Sloveniji  

Branko Kelemina, poslanec SDS, |e 18. marca 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Državni zbor RS |e na svoji 3. redni seji dne 25. marca 1997 
sprejel Zakon o poroštvu RS za obveznosti Iz pogodbe o 
najetju posojil MBOR za projekt oživitve naložbene 
dejavnosti v Sloveniji. Ker zaradi obilnih podatkov nisem 
nikjer zasledil, kako je bil ta zakon v praksi uresničen, prosim 
Vlado RS, da ml pošlje poročilo o realizaciji tega zakona. 

V kolikor je le mogoče bi prosil tudi podatke o tem, koliko, 
kam in v kakšne projekte je bila naložba usmerjena in tudi 
informacijo o uspešnosti In učinkovitosti danih naložb. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Odbor izvršnih direktorjev Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj (MBOR) je projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji, 
katerega posojilojemalke bi bile tri slovenske poslovne banke z 
garancijo Republike Slovenije (Nova Ljubljanska banka d.d., SKB 
banka d.d. in Banka Celje d.d.), potrdila dne 25.7.1996. 

Od potrditve projekta s strani MBOR dne 25.7.1996 pa do 
sprejema Zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti 
iz pogodb o najetju posojil MBOR za projekt oživitve naložbene 
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dejavnosti v Sloveniji (zakon) (UL RS št. 19/97) dne 25.3.1997, je 
preteklo sedem mesecev. Projekt je bil potrjen tik pred 
avgustovskim razpustom Državnega Zbora. Predlog zakona je 
bil uvrščen na 53. izredno sejo Državnega Zbora, ki se je pričela 
3.10.1996, vendar je bila v predvolilnem obdobju navedena seja 
pretrgana zaradi razpusta Državnega Zbora. Takoj po imenovanju 
nove vlade in pričetku dela Državnega Zbora, je bil zakon ponovno 
uvrščen v obravnavo Državnemu Zboru. 

V času od potrditve projekta pa do sprejema zakona v Državnem 
Zboru, ki je bil osnova za podpis garancijskih in s tem tudi posojilnih 
pogodb, je Svet Bake Slovenije sprejel Sklep o usklajevanju neto 
povečanja obveznosti bank do tujine s terjatvami bank (UL RS št. 
71/96). Navedeni sklep Banke Slovenije določa, da so banke 
dolžne povečati terjatve v tujem denarju, glede na stanje na 
določen dan, za neto povečanje obveznosti banke (mednje bi 
sodilo tudi posojilo MBOR), če tega ne storijo na predpisan način, 
so banke dolžne na nedoseženi znesek terjatev plačati Banki 
Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti. S tem ukrepom 
Banke Slovenije so bili, po zaključku vseh pogajalskih aktivnosti 
z MBOR in usklajevanj znotraj Republike Slovenije, naknadno 
indirektno spremen jeni pogoji za najem posojila MBOR 
(potencialno višji stroški bank pri realizaciji posojila), ki so negativno 
vplivali na izvedbo in operativnost posojila. 

Zaradi indirektno spremenjenih pogojev posojil MBOR so 
navedene tri slovenske banke - posojilojemlke aprila 1997 pisno 
obvestile Ministrstvo za finance, da posojilnih pogodb verjetno ne 
bodo mogle podpisat in predlagale, da se posojilo izvzame iz 
omejitev Sklepa o Usklajevanju neto povečanja obveznosti bank 
s terjatvami bank (UL RS št. 71/96) in Sklepa o uvedbi depozita 
za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah (UL RS 
št. 77/96). 

Z ozirom na to, da je bilo posojilo MBOR za projekt oživitve 
naložbene dejavnosti v Sloveniji del širšega gospodarskega 
programa, temelječega na Pismu o razvojni politiki, da je pomenilo 
neposrednjo nadgradnjo izvedenih reform na področju finančnega 
in realnega sektorja in predvsem, da je zagotavljalo ugodna in 
dolgoročna finančna sredstva za vzpodbuditev potrebnega 
novega cikla investicij, je Ministrstvo za finance predlagalo Svetu 
Banke Slovenije, da se zaradi negativnih vplivov Sklepa o 
usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s terjatvami in 
Sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete 
pri tujih osebah, posojilo MBOR za projekt oživitve naložbene 
dejavnosti v Sloveniji obravnava kot izjema in da je izvzeto iz 
obveznosti, ki jih določata sklepa Sveta Banke SLovenije. 

Po nekajkratnih obravnavah, je dne 17.11.1997 Svet Banke 
Slovenije dokončno zavrnil navedeni predlog Ministrstva za fi- 
nance. S finančno-stroškovnega vidika spremenjenih pogojev 
najema in realizacija posojil, za Banke-posojilojemalke sklenitev 
posojilnih pogodb ni bila več upravičena in ker se je hkrati iztekal 
tudi rok za podpis pogodb (vsi postopki za efektivnost posojila, 
vključujoč ratifikacijo, bi morali biti izvedeni v roku 18 mesecev po 
potrditvi projekta na odboru direktorjev MBOR, in sicer najkasneje 
25.1.1998) je Ministrstvo za finance obvestilo MBOR, da, zaradi 
zgoraj navedenih razlogov, posojila oziroma projekta ni mogoče 
uresničiti. 

O uporabi deviznih prilivov fizičnih oseb 

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, |e 30. marca 1998 ministra za 
finance, mag. Mitja Gasparija, vprašal: 

Sprašujem g. mag. Mitjo Gasparija, ministra RS za finance, 
zaka| se devizni prilivi fizičnih oseb ne uporabljajo za plačilo 
njihovih davčnih in drugih obveznosti? 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE: 

Mnenje Ministrstva za finance: 
Zakon o davčnem postopku (Ur. I. RS. št. 18/96 in 87/97) v 84. 
členu določa, da je s prisilno izterjavo davkov dovoljeno seči med 
drugim na denarna sredstva dolžnika, v 54. členu pa je natančneje 
določeno, da gre za denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na računih 
pri bankah ali hranilnici. Z navedeno določbo zakon uvaja možnost 
izterjave davčnega dolga iz tekočega in deviznih računov, ki jih 
imajo fizične osebe pri banki ali hranilnici in ne samo iz žiro računov, 
kot je določal zakon o davkih občanov, ki je urejal prisilno izterjavo 
davčnih obveznosti pred uveljavitvijo zakona o davčnem 
postopku. 

Podlaga za navedeno novo ureditev je določba 26. člena zakona 
o davčnem postopku, ki med drugim določa, da morajo državni 
organi in organi lokalne skupnosti plačila za dobavljeno blago in 
opravljene storitve ter druge prejemke, ki jih izplačujejo davčnim 
zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in 
hranilnicah pod pogoji, ki jih določi vlada Republike Slovenije. 

Z uredbo o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke 
davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah 
in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 77/96 in 5/97), sprejeto na podlagi 26. 
člena zakona o davčnem postopku je določeno, da izplačevalec 
fizični osebi plačilo nakaže na njen račun. Za fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnost pa je v 5. členu uredbe izredno določeno, da 
jim mora izplačevalec plačila v zvezi z dejavnostjo nakazovati na 
njihov žiro račun. 

Banka in hranilnice redno izvajajo sklepe davčnih organov o prisilni 
izterjavi iz žiro računov fizičnih oseb. Do težav pa prihaja pri 
poskusih izterjave davčnega dolga iz tekočih in deviznih računov 
fizičnih oseb. Davčni organi imajo podatke o računih, zlasti 
deviznih, fizičnih oseb pri bankah in hranilnicah ter o prilivih in 
odlivih na teh računih. Ustavno sodišče RS je namreč s sklepom 
z dne 3.4.1997 (Ur. I. RS, št. 23/97) v zvezi s pobudo bank in 
hranilnic za oceno ustavnosti 30. člena zakona o davčnem 
postopku in določb uredbe o pogojih, pod katerimi je potrebno 
plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove 
račune pri bankah in hranilnicah, do končne odločitve zadržalo 
izvrševanje druge in tretje alinee prvega odstavka 8. člena, tretjega 
odstavka 9. člena in 11. člena citirane uredbe, ki določajo obveznost 
bank in hranilnic, da obveščajo davčno upravo o odprtju in številki 
računov fizičnih oseb ter prilivih in odlivih na teh računih. 

Davčni organ lahko tako na podlagi 30. člena zakona o davčnem 
postopku pridobi podatke o tekočih in deviznih računih fizičnih 
oseb pri bankah in hranilnicah samo za posamičnega dolžnika. 
Navedeno pomeni, da mora davčni organ in hranilnice v državi, 
kjer bi davčni dolžnik lahko imel račune. Navedeni način 
pridobivanja podatkov ni racionalen in v praksi tudi ni vedno 
uspešen, ker se nekatere banke v takšnih primerih sklicujejo na 
določbo 61. člena zakona o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/ 
91,17/91, 38/92 in 46/93), po katerih so podatki o bančnih vlogah 
poslovna skrivnost banke. Iz navedenih razlogov se davčni organi 
le v omejenem obsegu poslužujejo možnosti izterjave davčnega 
dolga iz deviznih računov fizičnih oseb 
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O aktivnostih za vključitev Slovenije v 

Organizacijo za ekonomsko 

sodelovanje (OECD)   

Franc Horvat, poslanec ZLSD, je 26. februarja 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Kakšne aktivnosti podvzema in namerava podvzemati Vlada 
Republike Slovenije za včlanitev Slovenije v Organizacijo 
za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECO)? 

Obrazložitev: 
Slovenija je zaprosila za članstvo v OECO 14. 3. 1996. V letu 
1997 je OECD pripravila obsežno In temeljito poročilo o 
Sloveniji. Polnopravni članici OECD sta postali Poljska in 
Madžarska. Članstvo v tej prestižni organizaciji med drugim 
dviga ugled države v mednarodnih gospodarskih in 
finančnih krogih in pomeni referenco za dostop in pogoje 
na mednarodnih finančnih trgih in za neposredne tuje 
naložbe. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Vlada RS je na 166. seji dne 26.oktobra 1995 obravnavala 
Informacijo o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Organizacijo 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). S sklepom je 
pooblastila Ministrstvo za zunanje zadeve za usklajevanje 
sodelovanja med Republiko Slovenijo in OECD. V ta namen je 
Vlada naložila, da se ustanovi poseben koordinacijski odbor, ki 
ga vodi Urad za evropske zadeve pri Ministrstvu za zunanje 
zadeve, člani odbora pa so že imenovani predstavniki ministrstev 
in vladnih služb, zainteresiranih za sodelovanje z OECD. 

Vlada RS je pooblastila Ministrstvo za zunanje zadeve, da opravi 
vse potrebno za obisk predstavnikov Vlade RS v OECD-ju ob 
podpisu sporazuma, oziroma še v letu 1995 in eksploratorne 
razgovore v Centru za sodelovanje z gospodarstvi v prehodu. 

Vlada RS je pooblastila direktorja Urada za evropske zadeve pri 
Ministrstvu za zunanje zadeve, da na sedežu OECD-ja podpiše 
Sporazum o privilegijih, imunitetah in ugodnostih za dejavnost 
predstavnikov OECD/CCET v Sloveniji. 

Vlada RS je pooblastila Ministrstvo za zunanje zadeve, da opravi 
vse potrebne postopke za uresničitev povabila generalnega 
sekretarja g. Jean-Clauda Paya v Slovenijo. Njegov gostitelj naj bi 
bil predsednik Vlade republike Slovenije. 

Z namenom, da se doseže višja stopnja institucionalne 
povezanosti med OECD in Republiko Slovenijo, je Vlada RS 
sklenila, da bo Republika Slovenija prosila OECD, da se ji podeli 
status opazovalke in bo v zvezi s tem predlagala izmenjavo 
diplomatskih pisem. 

Članstvo v Organizaciji ze ekonomsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) je eden od ciljev slovenske zunanje politike. Republika 
Slovenija je dne 14. marca 1996 zaprosila za članstvo v OECD, 
hkrati pa je podpisala tudi sporazum o administrativnem 
sodelovanju (Administrative Ftamevvork Agreement). Prošnja za 
članstvo še ni bila uradno obravnavana. V pogovorih med 
predstavniki OECD s predstavniki Urada za evropske zadeve je 
bilo slednjim zagotovljeno, da OECD zaradi pričakovane 
reorganizacije po vsej verjetnosti ne bo obravnavala prošenj za 
članstvo še tri leta, kljub temu pa ne zapira vrat novim članicam. 

Za iskanje podpore pri odločanju o kandidaturi za članstvo poteka 

usmerjena diplomatska akcija, v kateri se članicam OECD 
predstavlja interes Slovenije, da postane polnopravna članica 
OECD. Diplomatske aktivnosti svoj vrh intenzivnosti dosežejo 
pred ministrskim sestankom OECD, ki je vsako leto v mesecu 
maju oziroma juniju. Posebna pozornost diplomatske akcije se 
namenja neevropskim članicam OECD (Japonski, Avstraliji in 
Kanadi), ki niso naklonjene širitvi, kakor tudi vplivnim ZDA in 
Evropski uniji. 

Predsednik Vlade RS dr. Janez DRNOVŠEK je 5. februarja 1998 
naslovil pismo na generalnega sekretarja OECD g. Donalda J. 
Johnstona, v katerem prosi za osebno podporo pri kandidaturi 
Slovenije za članstvo. Predsednik Vlade RS se je sestal z 
generalnim sekretarjem OECD na svetovnem gospodarskem 
forumu v Davosu, (ki je potekal od 31.01.1998 do 01.02.1998). 
Na omenjenem srečanju je bil izražen interes, da Slovenija postane 
članica OECD in da generalni sekretar s svojim vplivom podpre 
slovensko kandidaturo. 

G. Igor BAVČAR, minister za evropske zadeve je na drugem 
zasedanju Skupnega koordinacijskega odbora med Republiko 
Slovenijo in Evropsko unijo, ki je bil 12. februarja 1998 v Bruslju, 
predstavil prizadevanja Slovenije, da postane članica OECD ter 
zaprosil za podporo EU pri kandidaturi za članstvo v OECD. Ga. 
Catherine Day, direktorica za Srednjo Evropo v Evropski komisiji 
je potrdila, da je EU zainteresirana, da njene bodoče članice 
postanejo tudi članice te organizacije in najavila, da se bo Evropska 
komisija zavzela za podporo Sloveniji. 

Sicer pa je Republika Slovnija doslej že vključena v vrsto aktivnosti 
v okviru OECD. 

Sporazum o administrativnem sodelovanju je že v veljavi, njegov 
namen pa je predvsem okrepiti in divgniti institucionalno raven 
sodelovanja, ne vsebuje pa klavzul o bodočem članstvu. 

OECD le za tri države (Slovenijo, Romunijo in Bolgarijo) pripravlja 
poseben program (Country Specific Programme), v katerem se 
prilagaja potrebam in interesom posamezne države, ki ni članica 
te organizacije. Program se pri nas izvaja preko Centra za 
sodelovanje z gospodarstvi v tranziciji. 

Rezultat tega programa je prva izdaja Gospodarskega pregleda 
OECD za Slovenijo, ki ga je pripravila OECD. Priprava tega pregleda 
je pomemben korak na poti k članstvu v OECD. Kandidatke za 
članstvo praviloma ne postanejo članice, preden OECD ne pripravi 
omenjenega narodnogospodarskega pregleda, čeprav le ta ni 
opredeljen kot formalni pogoj za članstvo. Gospodarski pregled 
države kandidatke vključuje oceno o primernosti države, da se 
pridruži klubu razvitih. Gospodarski pregled Slovenije vsebuje 
jasno pozitivno oceno o gospodarskih dosežkih Republike 
Slovenije, ki so pomemben kriterij za članstvo v OECD. 

Ministrstvo za finance je sodelovalo pri pripravi tega gradiva, 
ravno tako pa je skupaj z Banko Slovenije ter Agencijo za trg 
vrednostnih papirjev pripravilo študijo o slovenskem finančnem 
sistemu ter jo 06. novembra 1997 predstavilo strokovnjakom s 
področja finančnega sistema centralnih ter vzhodnoevropskih 
držav na sedežu OECD v Parizu. 

Predstavniki MEOR so se v letu 1997 udeležili plenarne seje 
Komiteja za spremljanje gospodarstev in razvoja, delavnice o 
razvoju trgovinskega sistema v državah v tranziciji, prezentacije 
o rezultatih pogajanj za multilateralni sporazum o investicijah ter 
prezentacije prve izdaje gospodarskega pregleda za Slovenijo, 
ki ga je pripravila OECD na Bledu. 
Vtis je, da so splošne okoliščine v zvezi s pristopom Slovenije k 
OECD zaradi reorganizacije znotraj te inštitucije po prihodu novega 
generalnega sekretarja OECD v juniju 1996 neugodne. 
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Kljub temu pa se pričakuje od bodočih članic, da izkažejo velik 
interes in pripravijo konkretne pobude v okviru obstoječih 
programov, kar Slovenija vsekakor dela. 

O prodaji prostorov Ministrstva za fi- 

nance na Beethovnovi ulici v Ljubljani 

Bogomir Špiletič, poslanec SDS, je 20 februarja 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Vlado RS. prosim za pojasnilo, ali so resnične informacije o 
tem, 

- da naj bi Ministrstvo RS za finance prodalo prostore 
Oddelka za mednarodne odnose na Beethovnovi ulici v 
Ljubljani, 

- da je bil kupec teh prostorov znani ljubljanski odvetnik, g. 
Toš ter 

- da naj bi zaradi prodajne cene, veliko nižje, kot so tržne 
cene za prodano vrednost, 
vlada nameravala razrešiti g. Gerkmana, ki je omenjeno 
prodajo vodil. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Vlada Republike Slovenije na poslansko vprašanje odgovarja: 

1. Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o Vladi (ur.l. RS 
4/93, 23/96, 47/97) Vlada upravlja z nepremičninami in drugim 
premoženjem Republike Slovenije, če s posebnim zakonom ni 
drugače odločeno. V okviru svojih pooblastil odloča tudi o nakupu, 
prodaji, zamenjavi in najemu nepremičnin, s katerimi upravlja. To 
pomeni, da njeni organi ne morejo samostojno razpolagati in 
upravljati z nepremičninami. 

Glede na navedeno, informacija o tem, da bi Ministrstvo za fi- 
nance prodalo prostore Oddelka za mednarodne odnose na 
Beethovnovi ulici v Ljubljani, ni resnična. 

2. Prostori na Beethovnovi 12 so bili odtujeni v sklopu pridobivanja 
prostorov na Dunajski 47 za potrebe Ministrstva za okolje in 
prostor. Navedeno ministrstvo je takrat delovalo na sedemnajstih 
različnih lokacijah, zato so bili z vidika smotrnosti njegovega 
delovanja veliki pritiski na pridobivanje prostorov, ki bi omogočili 
zmanjšanje števila teh lokacij in prostorsko koncentracijo tega 
organa na eni lokaciji, oziroma na manjšem številu lokacij. 

Priložnost se je pokazala na Dunajski 47, kjer je Lila naprodaj 
večja površina poslovnih prostorov. Z lastnikom prostorov se je 
najprej pogajal Servis skupnih služb Vlade , kasneje pa je pc gajanja 
prevzelo Ministrstvo za okolje in prostor in je bil Ser s skupnih 
služb Vlade v okviru svojih pristojnosti, le izvajalec. 

V okviru sredstev, ki so bila na razpolago v proračunu za leto 
1995 za ta namen, je Republika Slovenija s pogodbo o najemu 
prostorov na Dunajski 47, ki ima tudi odkupno op ijo, uspela 
zagotoviti za potrebe Ministrstva za okolje in pros r poslovne 
prostore v izmeri 1.995,12 m2. Ker navedena površina ni zadostila 
vsem potrebam ministrstva, sredstev v proračunu za leto 1995 
pa za ta namen ni bilo več, je bila za pridobitev dodatnih prostorov 
predlagana zamenjava za prostore, ki jih je Republika Slovenija 
oddajala v najem Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter f o bili po 

Posebnem načrtu prodaje in zamenjave državnega premoženja, 
predvideni za odtujitev. 

Ker se je lastnik prostorov na Dunajski 47, podjetje M-RAM d.o.o., 
s tako zamenjavo strinjal, je Republika Slovenija na tak način na 
Dunajski 47 pridobila dodatno poslovno površino za potrebe 
ministrstva, v zameno pa je dala prostore na Beethovnovi 12 v 
Ljubljani. 

Tako prostore na Dunajski 47, kot tudi prostore na Beethovnovi 
12 so ocenili izvedenci gradbene stroke, njihove cenitve pa so 
bile vrednostno podlaga za izvedbo menjalne pogodbe, razliko 
večvrednosti poslovnih perostorov na Beethovnovi pa je M-RAM 
d.o.o. poravnal v pogodbenem roku. 

Glede na navedeno izhaja, da Republika Slovenija ni sklenila 
kupoprodajne pogodbe z odvetnikom g.Tošem, temveč je sklenila 
menjalno pogodbo s podjetjem M-RAM d.o.o. 

3. Gospod Valentin Gerkman je dne 14.1.1998 Vladi Republike 
Slovenije poslal izjavo, s katero odstopa s funkcije direktorja 
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije. Razlogi, s katerimi 
utemeljuje svoj odstop nimajo nobene povezave z domnevnimi 
nepravilnostmi pri prodaji poslovnih prostorov na Beethovnovi 12 
v Ljubljani. 

Dodatno pojasnilo: Ministrstvo za finance- proračunska inšpekcija 
je v skladu s 67. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS 
opravila inšpekcijski pregled nad nakupi in najemi poslovnih 
prostorov, med drugim tudi pri proračunskem porabniku Servisu 
skupnih služb Vlade RS. V inšpiciranem primeru pridobitve in 
odtujitve poslovnih prostorov v Beethovnovi ulici 12 in na Dunajski 
47 v Ljubljani. Iz inšpekcijskih zapisnikov izhajajo enake ugotovitve 
kot so navedene v odgovoru pod točkami 1-3. Inšpekcijski 
postopek še ni pravnomočno končan in zato ni možno dati 
podrobnejših podatkov. 

O izgradnji hidroelektrarn na spodnji 

Savi 

Branko Kelemina, poslanec SDS, je 19. marca 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Že več kot 10 let so v Občini Sevnica "rezervirana" kmetijska 
in gradbena zemljišča za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Do predvidene gradnje še do danes ni prišlo. 

Prebivalstvu na teh področjih (rezerviranih) je prepovedan 
vsakršen poseg v obnovo stanovanjskih In gospodarskih 
objektov, oziroma ne bodo v odškodninskem zahtevku zajeta 
vlaganja. Zaradi zavlačevanja prihaja do nevzdržnih razmer 
In iudl do onemogočanja in Ignoriranja prebivalstva, da bi 
si dostojno uredili svoje življenjske razmere. 

Zato sprašujem Vlado RS kdaj namerava dokončno pristopiti 
In rešiti nakopičene probleme? 

V kolikor ne bo v najkrajšem času sprejeta ustrezna odločitev, 
bodo prizadeti državljani in lokalna skupnost prisiljeni 
sprejeti tudi nezaželene ukrepe. Pri tem jih bom odločno 
podpiral. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 
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Gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi na odseku od Suhadol do 
meje z Republiko Hrvaško je odvisna od izida javnega razpisa za 
podelitev koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
spodnje Save. Ponudbe, prispele na javni razpis, je obravnavala 
komisija za izvedbo javnega razpisa, ki so jo sestavljali 
predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti. 

Komisija za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save je 24.11 1997 
končala s svojim delom, tako da je Vladi Republike Slovenije 
predlagala ponudnika, kateremu naj se podeli koncesija Odločitev 
o najugodnejšem ponudniku in podelitvi koncesije bo sprejela 
Vlada Republike Slovenije v mesecu maju 1998, ko bo tudi 
imenovala komisijo za pripravo koncesijske pogodbe. 

Poleg tega Ministrstvo za gospodarske dejavnosti načrtuje v 
predlogu proračuna določena sredstva za pripravljalna dela in 
študije v višini 150 milijonov SIT. Sredstva za pripravljalna dela so 
predvidena tudi v gospodarskem načrtu Savskih elektrarn 
Ljubljana. S tem so dani pogoji za začetek gradnje verige 
hidroelektrarn na spodnji Savi. 

Težave prebivalstva, ki jih omenja poslanec, bodo lahko rešene 
prednostno, vendar ne pred podpisom koncesijske pogodbe, ki 
naj bi bila sklenjena predvidoma v šestih mesecih po sklepu Vlade 
Republike Slovenije o dodelitvi koncesije. Reševanje omenjenih 
težav bo potekalo fazno in skladno s potekom gradnje. Predviden 
operativni začetek reševanja omenjenih težav prične z izvedbo 
pripravljalnih del. 
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