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Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz 

njegove pristojnosti 

Mnenje državnega sveta ob obravnavi predloga zakona o prometnem davku 

od motornih vozil - hitri postopek 

Državni svet Republike Slovenije je na 37. seji, dne 16.6.1999, ob 
obravnavi predloga zakona o prometnem davku od motornih vozil 
- hitri postopek, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da 
državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o prometnem davku od motornih vozli 

- hitri postopek 

Državni svet Republike Slovenije podpira predlog zakona, ne 
strinja pa se z argumentacijo predlagatelja za dodatno obdavčitev 
osebnih avtomobilov in z načinom sprejemanja predloga zakona, 
saj ocenjuje, da je imel predlagatelj zakona dovolj časa za pripravo 
in predložitev predloga zakona v redni zakonodajni postopek. 

Državni svet je oblikoval naslednjo konkretno pripombo: 

V 5. členu predloga zakona o prometnem davku od motornih vozil 
se doda nova 7. točka, ki se glasi: 

"7. od vozil, namenjenih za prevoze invalidov." 

Obrazložitev 

Iz obrazložitve k zakonskemu predlogu je razvidno, da poznajo 
posamezne evropske države pri dodatnem prometnem davku 

od motornih vozil oprostitve za vozila za prevoze invalidov. Tudi v 
Sloveniji smo do uvedbe davka na dodano vrednost poznali 
oprostitve prometnega davka na motorna vozila za prevoze 
invalidov, kar pa je bilo brez argumentov izločeno iz sedanje 
zakonske rešitve. 

Posebej prilagojena osebna in kombi vozila oziroma prevoz s 
prilagojenim vozilom pomeni mnogim skupinam invalidov (zlasti 
tistim, ki morajo trajno uporabljati invalidski voziček oz. so vezani 
na trajno pomoč druge osebe) edino možnost za vstop v aktivno 
življenje, premagovanje komunikacijskih ovir in svoje polno 
funkcioniranje in delovanje. Ugodnejši nakup teh vozil je skladen 
z uresničevanjem načela izenačevanja možnosti za polno 
sodelovanje invalidov oziroma staršev invalidnih otrok pri 
opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. 

Predvidene oprostitve v predlogu zakona o prometnem davku od 
motornih vozil so relativno široke in glede na to, da je Slovenija po 
ustavni opredelitvi socialna država, se postavlja načelno 
vprašanje, zakaj se najtežje prizadeti invalidi ponovno odrivajo 
od možnih davčnih oprostitev. Ko se je ukinjala oprostitev za 
invalidske avtomobile v zakonu o davku na dodano vrednost, je 
bil govor o tem, da bo za finančna nadomestila poskrbelo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sedaj je že 
popolnoma jasno, da denarja za te namene v državnem proračunu 
ni. Državni svet ocenjuje, da so za potrebno izvedbo predlagane 
dopolnitve v korist invalidov ustrezni postopki že opredeljeni v 
carinski zakonodaji in v veljavnih predpisih o prometnem davku, 
tako da po 14. členu predloga zakona ne bo nobenih nejasnosti 
glede obveznih navodil, ki jih izda pristojni minister za finance, če 
bodo ta seveda sploh potrebna. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič. 

Mnenje državnega sveta ob obravnavi predloga zakona o davku od iger na srečo 

- druga obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 37. seji, dne 16.6.1999, ob 
obravnavi predloga zakona o davku od iger na srečo - druga 
obravnava, sprejel 

MNENJE 
k predlogu zakona o davku od Iger na srečo - druga 

obravnava 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira predlog, ob tem pa 
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da predlaga naslednje konkretne pripombe: 
državnemu zboru naslednje 
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K 5. členu 

Prvi odstavek naj se spremeni lako, da se glasi: 

"Pri klasični igri na srečo je osnova za davek od iger na srečo (v 
nadaljnjem besedilu: davčna osnova) vrednost prejetih plačil za 
udeležbo pri klasični igri na srečo, zmanjšana za vrednost 
dobitkov določenih v pravilih igre." 

Obrazložitev 

Državni svet meni, da predlagana davčna osnova zagotavlja 
ustrezno zaščito udeležencev v igrah na srečo. Zakon o igrah na 
srečo je koncipiran tako, da so kupci srečk v kar največji meri 
zaščiteni. Temu so sledile tudi koncesijske pogodbe, ki jih imajo 
prireditelji klasičnih iger na srečo že sklenjene z Vlado Republike 
Slovenije. Te namreč določajo, da sme prireditelj razpolagati s 
sredstvi sklada šele po preteku žrebanja in jih sme uporabljati 
izključno za izplačila dobitkov. Tako bi bilo plačevanje davka na 
osnovi, kot jo določa predlog zakona o davku od iger na srečo, v 
nasprotju z določili že podpisanih koncesijskih pogodb. Ne 
nazadnje je vrednost izplačanih dobitkov pri klasičnih igrah na 
srečo znana šele po preteku roka za dvig dobitkov, to je najprej v 
roku 60 dni po izvedenem žrebanju oziroma zaključku prodaje 
loterij s trenutno znanim dobitkom. V primeru, da se v davčno 
osnovo obračunavajo le izplačani dobitki, prireditelj s plačevanjem 
davka dejansko razpolaga s sredstvi udeležencev. Problem je 
zlasti pereč pri igrah, ki se prodajajo daljše časovno obdobje s 
končnim žrebanjem (npr. Super 3 x 3), ko se daljše časovno 
obdobje zbirajo le vplačila, dobitki pa se izplačujejo šele po 
opravljenem žrebanju, ko promet iz tega naslova ne nastaja več. 

Pri trajnem prireditelju je izraz neizplačani dobitki tudi vsebinsko 
vprašljiv. Neizplačani dobitki pri posamezni igri se morajo namreč 
skladno s 54. členom zakona o igrah na srečo prenesti v naslednje 
žrebanje in postanejo tako ponovno dobitki. Tako dejansko 
neizplačanih dobitkov ni. Zato je predlagan amandma edino smiseln 
in izvedljiv. 

K 6. členu 

Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji 3 % od 
davčne osnove." 

Obrazložitev 

S 1. 7. 1999 se v Republiki Sloveniji uvaja tako davek na dodano 
vrednost kot tudi davek od iger na srečo. Prireditelji klasičnih iger 
na srečo ne morejo prenašati negativnih učinkov plačila davka 
na dodano vrednost v cene svojih produktov, saj so igre na srečo 
oproščene plačila davka na dodano vrednost. Tako bodo ostale 
cene iger na srečo nespremenjene, davčne obremenitve 
prireditelja pa se bodo drastično povečale. Davek od iger na 
srečo v predlogu zakona o davku od iger na srečo v celoti 
nadomešča sedanji prometni davek, vsi vhodni davki na dodano 
vrednost pa dodatno bremenijo prireditelja. 

Zaradi nezmožnosti poračunavanja vstopnih davkov na dodano 
vrednost se ocenjuje, da bo učinek davka na dodano vrednost 
na stroške v letu 2000 le-te povečal na 200 mio SIT. Ker se s 
predlaganim zakonom ohranja tudi obdavčitev v višini, kot so jo 
prireditelji klasičnih iger na srečo plačevali tudi do sedaj s 
prometnim davkom, celotno povečanje stroškov zaradi uvedbe 
davka na dodano vrednost obremenjuje izključno prireditelja. 

Prireditelji klasičnih iger na srečo so torej trojno prizadeti, saj 
ohranjajo dosedanjo obdavčitev, sicer pod drugim imenom; zaradi 
oprostitve plačila davka na dodano vrednost se jim povišujejo 
stroški, saj niso upravičeni do povračil izstopnih davkov na dodano 
vrednost; od vsake igre obvezno izplačujejo tudi koncesijsko 
dajatev. 

Davčna stopnja, predlagana v predlogu zakona, bi ogrozila 
poslovanje prirediteljev klasičnih iger na srečo, s tem tudi 
izpolnjevanje obveznosti iz koncesijskih pogodb in s tem 
financiranje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ter Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Da bi se v celoti 
nevtraliziral vpliv davka na dodano vrednost, bi predlagana davčna 
stopnja v višini 3 % za klasične igre na srečo dospgla dosedanjo 
višino davčnih obremenitev, ob nezmanjšani višini sredstev za 
obe fundaciji. Državni svet meni, da torej prevelika obremenitev 
od davčne osnove ne obremenjuje pretirano samo Loterije 
Slovenije in Športne loterije Slovenije kot glavnih prirediteljic 
klasičnih iger na srečo, ampak je posledično ogroženo tudi 
financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. 

K 7. členu 

Prvi odstavek naj se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

"Davčni zavezanec, prireditelj klasičnih iger na srečo, mora 
obračunati davčno obveznost za obračunski mesec, prireditelj 
posebnih iger na srečo pa mora obračunati davčno obveznost 
za koledarski mesec." 

Obrazložitev 

Večina klasičnih iger na srečo se prireja tedensko, kar pomeni, 
da se enkrat tedensko opravljajo žrebanja, odigrajo tekme in 
podobno. Šele z izvedenim žrebanjem je promet posamezne igre 
znan in tako ga obračunavajo tudi prireditelji klasičnih iger na 
srečo, saj je promet osnova za izračun sklada za dobitke. 

Tedenski zaključki pa se ne ujemajo povsem z zadnjim dnem v 
koledarskem mesecu. Ker večina prodajnih mest ni "on line" 
povezanih s centralo, bi obračun davčne osnove v koledarskem 
mesecu pomenil velike finančne in organizacijske probleme brez 
posebnih finančnih efektov za državni proračun. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič. 
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Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona 

o njem še enkrat odloča 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah 

in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 

Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 19.5.1999, ob 
obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki ga je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel na 13. redni seji, dne 12. 5.1999, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave 
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno 
odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

Obrazložitev 

Državni zbor je sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, s katerim ukinja 
eno izmed pravic delavcev v postopkih prenehanja delodajalca 
(prisilna poravnava, stečaj). 

V zakonu je spremenjena 4. točka 2. odstavka 160. člena, s 
katero je bilo določeno, da so delavci, ki jim zaradi stečaja preneha 
delovno razmerje, upravičeni do odpravnine v višini in pod pogoji, 
kot gre presežnim delavcem po zakonu o delovnih razmerjih. Ta 
določba je postala del zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji z njegovo novelo sredi leta 1997. Pravica delavcev, ki 
jim v kakršni koli obliki prenehanja delodajalca preneha delovno 

razmerje, do odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja 
je standard v državah Evropske unije. Pravico delavcev do 
odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja v primeru 
prenehanja delodajalca vsebuje tudi predlog novega zakona o 
delovnih razmerjih, ki upošteva standarde držav Evropske unije 
na področju delovnih razmerij. 

Nerazumna je odločitev državnega zbora, da po skoraj dveh 
letih, odkar je bila ta pravica uveljavljena, to pravico ukinja, hkrati 
pa teče obravnava novega zakona o delovnih razmerjih, ki bo to 
pravico uzakonil. 

Novela zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji neute- 
meljeno posega v pravice delavcev in vsi, ki jim bo v naslednje 
pol leta prenehalo delovno razmerje zaradi prenehanja delodajalca, 
bodo za pravico do odpravnine prikrajšani. Gre tudi za neenakost 
do tistih, ki so bili do te odpravnine upravičeni pred sprejemom 
novele tega zakona in tistih, ki bodo do te odpravnine upravičeni 
po uveljavitvi novega zakona o delovnih razmerjih. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dušan Semolič. 

Državni zbor je na 15. seji, 
dne 23. 6. 1999, ob ponovnem 
odločanju zakon sprejel. 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembi 

in dopolnitvi zakona o zadrugah  

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27. 5.1999, ob 
obravnavi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zadrugah, 
ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 14. redni seji, 
dne 21. 5.1999, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave 
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno 
odloča o zakonu o spremembi in dopolnitvi zakona o zadrugah. 

Obrazložitev 

Po tretjem odstavku 50. člena zakona o zadrugah (ZZad, Ur. I. 

RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 - OR in 35/96 - OR) se mora revizija 
opraviti v zadrugi najmanj vsako drugo leto, pa tudi ob zamenjavi 
predsednika, direktorja in upravnega odbora. Tako bo moral notar 
sodelovati najmanj na vsakem drugem rednem občnem zboru in 
bo v praksi potrjeval predvsem sklepe občnega zbora zadruge o 
sprejetju oziroma potrditvi revizijskega poročila, kjer že sodeluje 
revizor s pravico zahtevati pojasnila, postavljati vprašanja, dajati 
mnenja in odgovore (člen 52/2 ZZad). Tudi za velike družbe z 
omejeno odgovornostjo, katerih letne računovodske izkaze mora 
pregledati revizor vsako leto (53. člen ZGD), ni predpisano 
sodelovanje notarja pri sprejemanju in potrditvi poročila 
pooblaščenega revizorja. Poleg tega gre pri obravnavi o 
revizijskem poročilu za vsebinsko področje, za katerega notar 
strokovno ni usposobljen. Zakonodajalec v postopku za sprejem 
te določbe ni navedel razlogov, zakaj je ravno pri sklepanju o 
revizijskem poročilu v zadrugi nujno sodelovanje notarja. V zakonu 
o zadrugah bi bile sicer potrebne določbe, ki bi zagotovile večjo 
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doslednost pri izvajanju zadružne revizije ter prilagodile revidiranje 
zadrug njihovemu namenu in posebnostim. Določba o obveznem 
sodelovanju notarja na občnem zboru, ki sprejme oziroma potrdi 
revizijsko poročilo, ne prinaša teh izboljšav, temveč nalaga 
zadrugam le dodatne obveznosti. 

Ker je sodelovanje notarja na občnem zboru zadruge izrecno 
predvideno že v 69. členu zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, 
št. 13-512/94, 48-1823/94, 82-2977/94, 41-1937/95), je določba 
prvega stavka prvega odstavka 19.a člena zakona o spremembi 
in dopolnitvi zakona o zadrugah nepotrebna. Za sprejem te določbe 
niso bili navedeni podatki in dejstva, iz katerih bi izhajalo, da gre 
za vprašanje, ki se pojavlja pri večjem ali celo pretežnem številu 
zadrug s takšno težo, da je potrebno urediti to vprašanje s splošnim 
predpisom in je pri tem način, določen z novelo zakona, izmed 
vseh možnih najprimernejši in primerljiv z rešitvami v primerjalnem 
pravu. 

Določba, da se lahko na predlog manjšine članov oziroma 
predstavnikov članov tudi drugi sklepi potrjujejo v obliki notarskega 
zapisnika, je, če gre za manjšinsko pravico članov, nepopolna. 
Treba bi bilo določiti, koliko dni najmanj pred zasedanjem mora 
manjšina zahtevati sodelovanje notarja, saj drugače sodelovanja 
notarja ni mogoče pravočasno zagotoviti in lahko manjšina na 
samem zasedanju blokira sprejem sklepa z zahtevo po 
sodelovanju notarja. Če pa gre zgolj za napotilno pravilo, je določba 
preozka, ker omenja samo manjšino članov, ne pa tudi, da lahko 
že sami organi zadruge povabijo notarja k sodelovanju na občnem 
zboru. 

Posebna določba, da mora notar opozarjati na nepravilnosti in 
pomanjkljvosti pri odločitvah občnega zbora, presega okvir 
dolžnosti, ki jih ima notar pri ustanovitvi in odločanju organov 
katere koli druge pravne osebe, tudi delniške družbe. !e po prvem 
odstavku 24. člena zakona o notariatu mora notar v primeru, ko 
meni, da stranka ni upravičena skleniti določenega pravnega 
posla, stranko na to opozoriti. Če stranke pri zahtevi, naj se 
sestavi notarska listina, vztrajajo, mora notar zahtevi ustreči, 
vendar mora v listini navesti, da je stranke opozoril na tako 
pomanjkljivost. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 
zadrugah je v drugem odstavku 19.a člena povzel le prvi del 

določbe iz zakona o notariatu, kar ni potrebno. Po drugi strani 
lahko pomeni posebna določba o opozarjanju na napake in 
pomanjkljivosti pri odločitvah dodatno svetovalno delo, ki bo 
pomenilo za zadruge strošek poslovanja, ki ni zanemarljiv. 

Zakon predpisuje obvezno sodelovanje notarja za sprejemanje 
določenih sklepov na občnem zboru za zadruge z več kot 10 
člani. Razlikovanje med zadrugami po številu članov ni utemeljeno, 
saj na primer lahko obstaja tudi zadruga, v katero so na primer 
včlanjene tri druge zadruge (s po več kot 10 člani). Nove obveznosti 
bodo zlasti občutno prizadele zadruge, katerih namen ni 
pridobivanje dobička, temveč zmanjševanje stroškov oziroma 
doseganje prihrankov (na primer stanovanjske, potrošniške in 
podobne zadruge). 

Določba o obveznem javnem razpisu za direktorja je s sistem- 
skega vidika vprašljiva, saj za pravne osebe zasebnega prava 
javni razpis za imenovanje poslovodnega organa ni obvezen (po 
9. členu zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki se 
uporablja kot slovenski predpis, je razpis obvezen samo za 
poslovodne organe v podjetjih z družbeno lastnino). Za razlikovanje 
med zadrugami in drugimi gospodarskimi organizacijami 
zasebnega prava ne govori nikakršen javni interes, saj državna 
ne ustavlja zadrug, jim ne daje javnih pooblastil, zadruge ne 
opravljajo javnih služb kot na primer javni zavodi. Določba o 
obveznem javnem razpisu izgubi svoj smisel ob tem, da direktor 
zadruge ni obvezen organ (prvi odstavek 30. člena ZZad). Zadruga 
se bo lahko torej tej določbi izognila s tem, da bo na primer 
predsednik zadruge poklicno opravljal svojo dolžnost brez javnega 
razpisa, ne da bi bilo zadrugi mogoče očitati izigravanje predpisa. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Peter Vrisk. 

Državni zbor zakona ob ponovnem 
odločanju na 15. seji, dne 22. 6. 1999, 
ni sprejel. 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah 

in dopolnitvah zakona o poslancih 

Državni svet Republike Slovenije je na 37. seji, dne 16. 6. 1999, 
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poslancih, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 
14. redni seji, dne 9. 6.1999, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave 
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno 
odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poslancih. 

Obrazložitev 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih se 
uzakonjajo nekateri novi poslanski privilegiji.Ti bistveno odstopajo 
od določil veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, ki določa pogoje za pridobitev pokojnine (Ur. I. RS, 
št. 12/92, 5/94, 7/96, 54/98). 

Citirana novela zakona o poslancih v 7. členu dodaja nov 39. člen, 
ki določa možnosti predčasne upokojitve, znižanje tako določene 
starosti še dodatno za eno leto za vsako leto poslanske funkcije 
(kar bi pomenilo za poslanca, ki ima od decembra leta 1992 
poslanski mandat, dodatnih - decembra 1999 - sedem let znižane 
starosti). 

Neodvisno od dopolnjene pokojninske dobe, starosti in trajanja 
opravljanja poslanske funkcije pa se po določilu 8. člena novele 
zakona pridobi tudi pravica do invalidske ter družinske pokojnine. 

Zgoraj naštete ugodnosti veljajo tudi za t. i. nadomestnega poslanca 
iz 2. odstavka 14. člena zakona (nov 39.c člen). 

Ob tem ne smemo pozabiti na določilo 1 .odstavka 41. člena zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97), ki 
predpisuje smiselno uporabo zakona o poslancih za pravice, ki 
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gredo po prenehanju mandala predsedniku vlade, ministrom in 
generalnemu sekretarju vlade, kar pomeni, da se pravice iz 
zakona o poslancih razširjajo tudi na vladne funkcionarje. 

9. člen novele zakona o poslancih pa v novem 41 .a členu razširja 
uporabo pravic poslancev po prenehanju mandata še na tiste 
funkcionarje državnega zbora, ki jih imenuje državni zbor in jim 
funkcija traja do konstituiranja novega sklica državnega zbora. 

Uzakonitev upokojevanja pod bolj ugodnimi pogoji, kot to velja za 
vse preostale državljane Republike Slovenije in to v času, ko se 
zmanjšujejo socialne pravice delavcev in poslabšujejo pravice 
brezposelnih ter tudi starejših delavcev, je v očitnem nasprotju z 
že doseženim soglasjem socialnih partnerjev o pokojninski reformi. 
Socialni partnerji so z dogovorom o reformi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja dosegli temeljna načela o uresničevanju 
pokojninske reforme. Zato je državni zbor.s sprejemom te novele 
zakona o poslancih izigral sprejeti dogovor. 

Ustavno sodišče je v zgoraj citirani odločbi opozarjalo tudi na 
postopek sprejemanja takega zakona, in sicer, da bi morale biti v 
vseh fazah postopka jasne in javnosti dostopne utemeljitve 
posameznih odločitev. Lahko ugotovimo, da je bil predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - skrajšani 
postopek vložen v zakonodajno proceduro 17.9.1996 in objavljen 
v Poročevalcu št. 36/96 z dne 3.10.1996. Določbe zakona, ki so 
bile sprejete na 14. seji državnega zbora, dne 9. 6. 1999, se 
bistveno razlikujejo od prvotnega predloga zakona, niso bile 
objavljene v Poročevalcu niti ni v obrazložitvi nastalih sprememb 
opredeljena obremenitev državnega proračuna in izračun 
potrebnih finančnih sredstev za uveljavitev tako široko določenih 
pravic ob prenehanju mandata poslancev. 

Glede na vse navedene utemeljitve državni svet meni, da je 
predlog za ponovno odločanje o zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o poslancih utemeljen. 

Socialni partnerji so se dogovorili za enakopravno obremenitev 
vseh kategorij zavarovancev in vse generacije, da bi tako z enim 
zakonom na osnovi enakih načel ukinili vse privilegije upokojevanja 
in posebne pokojnine, ki so bile pridobljene na podlagi posebnih 
zakonov. Dogovorili so se, da bodo izjeme od osnovnih pogojev 
upokojevanja dovoljene le za tista delovna mesta, ki so težka in 
zdravju škodljiva. 

Navedene spremembe, ki bi šle v škodo delavcev, so se 
utemeljevale kot nujne zaradi demografskih gibanj in predvsem 
zaradi proračunskih težav rednega financiranja pokojninske 
blagajne. Zato morajo poslanci (ki so za svoje delo že sicer zelo 
dobro plačani) deliti usodo vseh drugih slovenskih državljank in 
državljanov. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims. 

Državni zbor zakona ob ponovnem 
odločanju na 37. izredni seji, 
dne 8. 7. 1999, ni sprejel. 

Nove rešitve novele zakona o poslancih niso v ustreznem odnosu 
niti do odločbe ustavnega sodišča, s katero je že razveljavilo 39. 
člen zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 44/94 - odločba US). 
Ugodnosti namreč v veliki meri in poudarjeno odstopajo od že 
sedaj veljavnih splošnih načel pokojninskega zavarovanja in 
pravic enakih kategorij upravičencev v enakih okoliščinah ter od 
splošnih družbenih razmer. 

Državni svet Republike Slovenije je na seji 37. seji, dne 16. 6. 
1999, ob obravnavi odložilnega veta na zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o poslancih, skladno s 1. odstavkom 21. člena 
zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I. RS, št. 15/94,13/ 
95 - odločba US, 38/96), sprejel naslednji 

Novela zakona nasprotuje načelu pravne in socialne države, saj 
lahko štejemo arbitrarno urejanje pravic za nasprotno načelom 
pravne države. Ugodnosti, ki so določene za poslance in vladne 
funkcionarje, so nesorazmerne z ugodnostmi drugih kategorij 
upravičencev, kar nedvomno nasprotuje načelu pravičnosti 
oziroma načelu pravne in socialne države, v kateri morajo biti 
pravice najvišjih nosilcev državne oblasti v razumnem sorazmerju 
s pravicami, ki jih država zagotavlja drugim državljanom. Zato je 
ustavno sodišče v zgoraj citirani odločbi poudarilo, da bi morale 
biti ugodnosti, ki jih zakonodajalec glede upokojevanja določi 
članom zakonodajnega telesa, tehtne in razvidne ter v 
sprejemljivem razmerju s splošno ureditvijo pravic do pokojnine 
in s splošnimi družbenimi razmerami, da ne bi nasprotovale določbi 
2. člena ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja pravno in 
socialno državo. 

DODATNI SKLEP 

Če bi Državni zbor Republike Slovenije ob ponovnem odločanju o 
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih zakon 
sprejel, Državni svet Republike Slovenije, skladno z določilom 1. 
odstavka 21. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi, 
zahteva od državnega zbora, da razpiše naknadni referendum 
na navedeni zakon. 

O zahtevi za razpis naknadnega referenduma bo državni svet 
odločal na seji, ki bo istega dne kot seja državnega zbora, na 
kateri bodo poslanci ponovno odločali o zakonu o spremembah 
in dopolnitvah zakona o poslancih. 
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za politični sistem k četrtemu rednemu poročilu Varuha človekovih 

pravic za leto 1998   

Komisija za politični sistem je na 35. seji, dne 24. 5. 1999, 
obravnavala četrto redno poročilo Varuha človekovih pravic za 
leto 1998 (EPA796-II), ki gaje le-ta poslal v obravnavo državnemu 
zboru. 

Uvodoma je varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak opozoril na t. 
i. sistemsko problematiko, na katero je opozarjal že v prejšnjih 
poročilih in ki jo je treba čim prej razrešiti, da bi se v Sloveniji 
uresničevanje človekovih pravic na posameznih področjih 
bistveno izboljšalo. Komisijo je seznanil s svojimi prizadevanji v 
razgovorih s predstavniki vlade in ministrstev, da bi se na podlagi 
njegovih opozoril pripravil natančen zakonodajni program, v 
katerem bi bili določeni roki za uresničitev posameznih 
zakonodajnih nalog in dinamika zakonodajnih postopkov, da bi se 
tako čim prej odpravila vrsta pravnih praznin ter zastareli in 
neustrezni predpisi, ki otežujejo ali celo onemogočajo 
uresničevanje človekovih ustavnih pravic. Poudaril je, da zaostanki 
pri delu državnih organov, tako sodišč kot upravnih organov, še 
vedno predstavljajo zelo pereč problem, tako da skoraj že ni več 
mogoče govoriti o zagotavljanju pravice do sodnega varstva. 
Posebej je opozoril tudi na problem dolgotrajne brezposelnosti, ki 
ima za posledico socialno odrinjenost velike skupine prebivalstva. 

Člani komisije so menili, da je četrto redno poročilo varuha 
človekovih pravic za leto 1998 zelo dobrb pripravljeno. Varuhu so 
izrazili spoštovanje in priznanje za njegovo vztrajnost pri 
opozarjanju na vse nepravilnosti, ki postavljajo pod vprašaj 
Slovenijo kot pravno in socialno državo. 

V razpravi so člani komisije najprej posvetili pozornost 
problematiki brezposelnosti, pri čemer so opozorili, da 
dolgotrajna brezposelnost močno načenja človekovo osebno 
dostojanstvo in zaradi materialnega pomanjkanja onemogoča 
uresničevanje vrste z ustavo in zakoni zajamčenih pravic 
posameznika. Opozorili so, da v Sloveniji obstoji velika skupina 
prebivalstva (okrog 150.000), ki je zaradi brezposelnosti v zelo 
težkem socialnem položaju, ki se s sprejemanjem neustreznih 
zakonskih predpisov s področja socialnega varstva še poslabšuje. 
To velja predvsem za brezposelne osebe, ki so starejše od 40 let. 
Pri tem je bilo izraženo mnenje, da bi se moral v slovenski družbi 
odnos do problematike brezposelnosti bistveno spremeniti in se 
ustrezno odraziti v dolgoročnem konceptu makroekonomske 
politike, ki bi morala ustvarjati pogoje za večje zaposlovanje in 
ponujati različne rešitve za zmanjševanje brezposelnosti (npr. 
skrajševanje delovnega časa). 

V razpravi je bil posebej izpostavljen tudi problem pravne 
neurejenosti na področju delovno pravne zakonodaje in vprašanje 
urejanja odnosov med delodajalci in delojemalci. Opozorjeno je 
bilo, da se obseg pravic iz delovnega razmerja zmanjšuje, tako 
da bi bilo mogoče govoriti že o negaciji delovno pravne zakonodaje. 

Člani komisije so nato posvetili pozornost problematiki odnosa 
med državnimi organi In državljanom, kadar le-ta v različnih 
postopkih uveljavlja svoje pravice, pri čemer je bilo izraženo 

mnenje o povsem nesprejemljivi dolgotrajnosti zlasti sodnih 
postopkov. Izrecno so podprli prizadevanja varuha, da bi tudi v 
Sloveniji oblikovali "antibirokratski" akt (kodeks), ki bi zlasti določal 
etična pravila obnašanja državnih uradnikov v odnosu do strank 
v postopkih. Pri tem je bilo varuhu predlagano, da naj se zavzema 
za to, da bi državni uradniki odgovarjali za vsa dejanja v postopkih, 
ki jih vodijo, tudi za opustitve posameznih procesnih dejanj. 

Z vidika odnosa med državnimi organi in državljanom je bilo 
opozorjeno tudi na nekatere sporne zakonske določbe, ki so bile 
sprejete na področju t. i. represivne zakonodaje in ki kažejo na to, 
da si bo treba v Sloveniji še močno prizadevati za večjo občutljivost 
v odnosu do človekovih pravic. To so zlasti nekatere določbe 
zakona o policiji, zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji in novele zakona o kazenskem postopku, s katerimi je 
državnim organom dana možnost poseganja v človekovo 
zasebnost iz sicer zelo pomembnih razlogov, kot so varnostni, 
politični in gospodarski interesi države ter uspešno vodenje 
kazenskega postopka zoper storilce najtežjih kaznivih dejanj. 
Vendar pa so nekatere od teh določb celo v očitnem nasprotju z 
ustavnimi določbami, kar kaže na še premajhrro občutljivost v 
odnosu do posameznika nasploh, njegove zasebnosti in drugih 
njegovih ustavnih pravic. 

V razpravi je bil izpostavljen tudi problem uresničevanja določbe 
drugega odstavka 39. člena ustave, po kateri ima vsakdo pravico 
dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu 
utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. 
Opozorjeno je bilo na drastično poslabšanje na področju javnega 
obveščanja in s tem povezan problem neodvisnih medijev. 
Opozorjeno je bilo tudi na vse bolj pogost pojav zapiranja organov 
odločanja tako na državni kot tudi na lokalni ravni pred javnostjo, 
ki tako nima potrebnega vpogleda v delo teh organov. Poudarjeno 
je bilo, da se s tem izgublja možnost javnega pritiska na delo 
organov odločanja in možnost nadzora nad njihovim delom, kar 
je daleč od prakse delovanja organov oblasti v sodobnih 
demokratičnih državah. 

Komisija je na podlagi navedene razprave soglasno sklenila, 
da predlaga državnemu svetu, da na naslednji seji prednostno 
obravnava četrto redno poročilo Varuha človekovih pravic za 
leto 1998 kot prvo vsebinsko točko na tej seji in po obravnavi 
sprejme naslednje 

sklepe 

1. Državni svet v celoti podpira četrto redno poročilo Varuha 
človekovih pravic za leto 1998 in predloge rešitev na 
posameznih področjih, ki so vsebovani v poročilu in ki se 
nanašajo na uresničevanje pravice do pridobitve informacij 
javnega značaja, na določitev dolžnosti državnih organov, da 
javnost seznanjajo s svojim delom, zlasti o pritožbenih 
možnostih in postopkih, na zagotavljanje dostopa državljanov 
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do besedil veljavnih predpisov Republike Slovenije ter na dostop 
državljanov do informacij. 

2. Državni svet izraža protest, ker so sklepi, ki jih je sprejel po 
obravnavi tretjega rednega poročila Varuha človekovih pravic 
na 15. seji, dne 16. 9. 1998, in s katerimi je v celoti podprl 
prizadevanja varuha človekovih pravic, ostali neuresničeni. 
Državni svet tako ugotavlja, da še vedno ni rešena vrsta 
sistemskih problemov, kot so zlasti neusklajena in vsebinsko 
neustrezna delovno pravna zakonodaja ter zaostanki v 
postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, zaradi 
česar se državljanom kršijo nekatere temeljne ustavne 
pravice. 

3. Državni svet posebej podpira prizadevanja varuha človekovih 
pravic za čim prejšnji sprejem zakona, ki bi omogočil polno 
uresničitev določbe drugega odstavka 39. člena ustave, po 
kateri ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, 
za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes. Državni 
svet pri tem poudarja, da je javnost dela državnih organov in 
njihova odprtost z možnostjo dostopa do podatkov javnega 
značaja bistven element sodobne demokratične in pravne 
države. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu za spremembo Resolucije o izhodiščih 
zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije 

Komisija za politični sistem je na 35. seji, dne 24. 5. 1999, 
obravnavala predlog Vlade Republike Slovenije za spremembo 
Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike 
Slovenije (EPA 798-II). 

Komisija v načelu podpira spremembo resolucije, vendar je v 
razpravi ponovno opozorila na njeno pogojno soglasje ob 
obravnavi sklepa o sodelovanju enote vojaške policije na območju 
nekdanje Jugoslavije, in sicer v mirovni operaciji "Joint Forge" 
(Kovačnica miru). Komisija je menila, da bi bilo potrebno v primeru 
zaostritve razmer na območju nekdanje Jugoslavije enoto vojaške 

policije odpoklicati iz navedene mirovne operacije. 

Kljub zagotovilom predstavnika Vlade Republike Slovenije, da 
slovenske vojske v primeru zaostrenih razmer ne bodo vključevali 
v mirovne sile oziroma bodo enote odpoklicali iz območja nekdanje 
Jugoslavije, komisija opozarja na ta problem, še posebej zaradi 
sedanjih razmer na tem območju, kakor tudi zaradi ostalih 
zgodovinskih okoliščin. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za politični sistem k Letnemu poročilu Državnega pravobranilstva 

Republike Slovenije za leto 1998  

Komisija za politični sistem je na 35. seji, dne 24. 5. 1999, 
obravnavala Letno poročilo Državnega pravobranilstva Republike 
Slovenije za leto 1998. 

Komisija se je seznanila s poročilom in k njemu ni imela nobenih 
vsebinskih pripomb. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k poročilu o vzrokih poplav 

v oktobru in novembru 1998 

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 
25. seji, dne 11.5. 1999, obravnavala poročilo Vlade Republike 
Slovenije o vzrokih poplav v oktobru in novembru 1998. 

Komisija je po razpravi sprejela naslednje stališče: 

1. Komisija se je seznanila s poročilom o vzrokih poplav v oktobru 
in novembru 1998 in ga sprejema. 

2. Komisija opozarja Ministrstvo za okolje in prostor, da je 
potrebno čim prej pripraviti predlog zakona o vodah in predlog 
nacionalnega programa varovanja voda, saj bo le tako mogoče 
pristopiti k dolgoročnim in celovitim vodnogospodarskim 
rešitvam. Varovanje pred poplavami zahteva dolgoročnejši in 
konceptualno dovršen - strokoven pristop. Komisija namreč 
ugotavlja, da se vsakokrat, ko vode poplavljajo, takoj lotimo 

saniranja oziroma odpravljamo posledice poplav, hkrati pa ne 
pristopamo k sistematičnemu odpravljanju vzrokov poplav. 

3. Nastale škode, ki so posledica poplav v preteklih letih, ne bi 
bile tako obsežne, če bi se namenjalo več sredstev tako za 
vzdrževanje vodotokov, kot za gradnjo novih, za hitro 
spreminjajoče vodnogospodarske razmere nujno potrebnih 
objektov. Komisija zato meni, da bi bilo potrebno čim prej 
zagotoviti sredstva za graditev protipoplavnih objektov. 

4. Komisija opozarja na nekontrolirano urbanizacijo, saj se na 
nekaterih poplavno manj varnih urbanih območjih gradijo novi 
objekti brez dovoljenj s strani vodnega gospodarstva. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu nacionalnega 

programa razvoja telekomunikacij  

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvo| je na 
25. seji, dne 11.5. 1999, obravnavala predlog nacionalnega 
programa razvoja telekomunikacij (EPA 772-II). 

Komisija se je seznanila s predlogom nacionalnega programa 
razvoja telekomunikacij in ga podpira, saj sledi sodobnim razvojnim 
trendom in smernicam Evropske unije. Razvoj telekomunikacij bo 
imel tudi multiplikacijske učinke na razvoj ostalih področij 
gospodarstva in družbe. Komisija je še posebej obravnavala razvoj 
telekomunikacij na podeželju in ekonomsko manj razvitih področjih 
in tudi ta del ocenila kot primeren. Program predvideva prehod na 
sistem zagotavljanja univerzalnih (bazičnih) telekomunikacijskih 
storitev ter razvoj tehnik in tehnologij za pokrivanje podeželskih in 
manj razvitih območij, s čimer bo zagotovljen enakomeren razvoj 

telekomunikacij. Za morebitno pospeševanje uvajanja drugih 
storitev (npr. CaTV, internet, radiodifuzija) pa bo potrebno preučiti 
možnost vključevanja teh storitev v načrte za pospeševanje manj 
razvitih in podeželskih območij. 

Komisija opozarja, da pa je potrebno naloge in cilje, ki so zajeti v 
predlogu nacionalnega programa razvoja telekomunikacij, izpolniti 
v predvidenih okvirih, saj je potrebno do konca leta 2000 uskladiti 
tehnične in pravne rešitve z evropskimi normativi in do začetka 
leta 2001 zagotoviti izvajanje univerzalnih storitev. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o državnem tožilstvu - hitri postopek  

Komisija za politični sistem je na 36. seji, dne 31. 5. 1999, 
obravnavala novo besedilo predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (EPA 552-II), s katerim 
je Vlada Republike Slovenije nadomestila vloženo besedilo predloga 
zakona z dne 23.7.1998. 

Komisija seznanja matično delovno telo državnega zbora, da je 
že na 16. seji, dne 14. 9. 1998, obravnavala prvi predlog Vlade 
Republike Slovenije za spremembo in dopolnitev zakona o 
državnem tožilstvu - hitri postopek, in ga je v predloženem besedilu 
v celoti podprla. 

Ob obravnavi novega besedila predloga sprememb in dopolnitev 

zakona pa komisija ugotavlja, da se je zožilo delovanje posebne 
skupine državnih tožilcev, saj v njen obseg dela ne sodijo več 
huda kazniva dejanja (kot npr. zoper življenje in telo, premoženje, 
gospodarstvo ...). Komisija tudi ugotavlja, da so se poleg obsega 
spremenile tudi metode dela posebne skupine državnega tožilstva. 

Na osnovi navedenih ugotovitev komisija ni podprla novega 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
državnem tožilstvu. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o uvedbi sankcij proti 

Zvezni Republiki Jugoslaviji - hitri postopek  

Komisija za gospodarstvo je na 26. seji, dne 2. 6. 1999, 
obravnavala predlog zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni 
Republiki Jugoslaviji (EPA 819-11), ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada Republike 
Slovenije. 

Komisija ugotavlja, da je možno razumeti nujnost sprejetja zakona, 
ki določa sankcije zoper Zvezno Republiko Jugoslavijo, glede na 
to, da bi se Republika Slovenija lahko le tako na pravno veljaven 

način pridružila izvajanju skupno sprejetih mednarodnih stališč in 
priporočil. Vendar komisija hkrati poudarja, da ni posebno modro 
sprejemati zakonov za vsak posamezen primer izrekanja sankcij, 
zato predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve pripravi zakon 
o zunanji politiki, ki bo omogočal sprejemati sankcije v skladu z 
mednarodno sprejetimi obvezami ali priporočili. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo in Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu 

zakona o prometnem davku od motornih vozil - hitri postopek  

Komisija za gospodarstvo In Komisija za malo gospodarstvo 
In turizem sta na skupni seji, dne 14.6.1999, obravnavali predlog 
zakona o prometnem davku od motornih vozil (EPA 841-11), ki ga 
je državnemu zboru predložila v obravnavo in sprejem Vlada 
Republike Slovenije. 

Komisiji podpirata predlog zakona, ne strinjata pa se z 
argumentacijo predlagatelja za dodatno obdavčitev osebnih 
avtomobilov in z načinom sprejemanja predloga zakona, saj 
ocenjujeta, da je imel predlagatelj zakona dovolj časa za pripravo 
in predložitev predloga zakona v redni zakonodajni postopek. 
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Komisiji sta po razpravi oblikovali naslednjo konkretno 
pripombo: 

V 5. členu predloga zakona o prometnem davku od motornih vozil 
se doda nova 7. točka, ki se glasi: 

"7. od vozil, namenjenih za prevoze invalidov." 

Obrazložitev 

Iz obrazložitve k zakonskemu predlogu je razvidno, da imajo 
posamezne evropske države pri dodatnem prometnem davku 
od motornih vozil oprostitve za vozila za prevoze invalidov. Tudi v 
Sloveniji smo do uvedbe davka na dodano vrednost poznali 
oprostitve prometnega davka na motorna vozila za prevoze 
invalidov, kar pa je bilo brez argumentov izločeno iz sedanje 
zakonske rešitve. 

Posebej prilagojena osebna in kombi vozila oziroma prevoz s 
prilagojenim vozilom pomeni mnogim skupinam invalidov (zlasti 
tistim, ki morajo trajno uporabljati invalidskih voziček oz. so vezani 
na trajno pomoč druge osebe) edino možnost za vstop v aktivno 
življenje, premagovanje komunikacijskih ovir in svoje polno 

funkcioniranje in delovanje. Ugodnejši nakup teh vozil je skladen 
z uresničevanjem načela izenačevanja možnosti za polno 
sodelovanje invalidov oziroma staršev invalidnih otrok pri 
opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. 

Predvidene oprostitve v predlogu zakona o prometnem davku od 
motornih vozil so relativno široke in glede na to, da je Slovenija po 
ustavni opredelitvi socialna država, se postavlja načelno 
vprašanje, zakaj se najtežje prizadeti invalidi ponovno odrivajo 
od možnih davčnih oprostitev. Ko se je ukinjala oprostitev za 
invalidske avtomobile v zakonu o davku na dodano vrednost, je 
bil govor o tem, da bo za finančna nadomestila poskrbelo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sedaj je že 
popolnoma jasno, da denarja za te namene v državnem proračunu 
ni. Komisiji ocenjujeta, da so za potrebno izvedbo predlagane 
dopolnitve v korist invalidov ustrezni postopki že opredeljeni v 
carinski zakonodaji in v veljavnih predpisih o prometnem davku, 
tako da po 14. členu predloga zakona ne bo nobenih nejasnosti 
za obvezna navodila, ki jih izda pristojni minister za finance, če 
bodo ta seveda sploh potrebna. 

Za poročevalca je bil določen član Komisije za gospodarstvo 
Boris Šuštaršič. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev - hitri postopek 

Komisija za politični sistem je na 38. seji, dne 14. 6. 1999, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delovnem področju ministrstev (EPA 828-II), ki je 
predložen v obravnavo državnemu zboru. 

Glede na to, da naj bi se s predlaganim zakonom ustanovili dve 
novi upravni organizaciji (agenciji), komisija opozarja, da se 
državna uprava nenehno širi, kvaliteta in učinkovitost njenega 
dela na posameznih področjih pa se ne izboljšuje. Zato komisija 
meni, da je treba utemeljenost vsakega predloga za ustanavljanje 
novih upravnih organov in organizacij skrbno pretehtati. 

Komisija ugotavlja, da predlog zakona ne vsebuje vseh elementov, 
ki bi jih moral imeti v skladu z določbami poslovnika državnega 
zbora. 

Tako'komisija ugotavlja, da v poglavju o finančnih In drugih 
posledicah zakona niso navedeni podatki o proračunskih 
sredstvih, ki bi bila potrebna za ustanovitev predlaganih agencij, 
niti število oseb, ki naj bi bile zaposlene v teh agencijah. Glede na 
to, da je v tem poglavju omenjena družba Deloitte & Touche, ki naj 
bi prenehala opravljati storitve in katere zaposleni naj bi prešli v 
delovno razmerje v državni upravi, je bilo v komisiji postavljeno 
vprašanje o dejavnosti in naravi te družbe ter o številu zaposlenih 
v njej, vendar s strani predstavnika predlagatelja ni bilo dano 
popolno in natančno pojasnilo. 

Komisija zato meni, da se postavlja vprašanje odnosa med 
predvidenim skladom in Agencijo za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, ki je poleg Agencije za regionalni razvoj predvidena v 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev. Komisija meni, da 
bi z ustanovitvijo navedene agencije nastala paralelna organizacija, 
kar bi imelo za posledico podvajanje opravljanja določenih nalog 
v zvezi z razvojem podeželja. Prav tako komisija opozar^, da po 
sedaj veljavnem zakonu o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev že deluje Uprava za pospeševanje kmetijstva kot 
organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

V zvezi z Agencijo za kmetijske trge in fezvoj podeželja je bilo 
glede na to, da naj bi bila njena ustanovitev nujna zaradi 
izpolnjevanja pogojev za izvajanje in uveljavitev predpristopne 
pomoči s strani Evropske unije, postavljeno tudi vprašanje, ali naj 
bi bilo iz teh razlogov njeno delovanje časovno omejeno. 
Opozorjeno pa je bilo tudi na zakon o Kmetijsko gozdarski 
zbornici, ki ga je državni zbor sprejel pred kratkim in ki med cilji 
zbornice med drugim določa tudi pospeševanje gospodarnega 
in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva. 

Glede na navedeno je komisija podprla predlog zakona samo v 
delu, ki se nanaša na ustanovitev Agencije za regionalni razvoj. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o prekrških - skrajšani postopek 

Komisija za politični sistem je na 36. seji, dne 31. 5. I999, o prekrških (EPA 814-11), ki ga je Vlada Republike Slovenije 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona predložila v obravnavo po skrajšanem postopku. 
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Komisija podpira navedeni predlog zakona, hkrati pa tudi podpira Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 
pripombo Senata za prekrške Republike Slovenije k 4. členu 
navedenega predloga zakona. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o štipendiranju 

- prva obravnava 

Komisija za družbene dejavnosti je na 22. seji, dne 5. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o štipendiranju (EPA 605-II), ki ga je 
državnemu zboru predložila v obravnavo skupina poslancev 
(prvopodpisani Janez Mežan). 

Komisija meni, da želi predlagatelj s predloženim zakonskim 
predlogom, ki vključuje kadrovske štipendije, republiške štipendije, 
Zoisove štipendije za nadarjene in posojila za študij, prenesti 
uveljavljen koncept socialnega korektiva pri dodeljevanju štipendij 
s področja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na 
področje Ministrstva za šolstvo in šport ter s tem bolj izpostaviti 
kadrovske štipendije, ki upadajo. Predstavnik predlagatelja je 
pojasnil, da je upad števila republiških štipendistov posledica 
zaostrovanja materialnega cenzusa za določitev štipendijske 
osnove. 

Komisija ugotavlja, da je doslej štipendiranje urejeno v posebnem 
poglavju zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (novela Ur. I. RS, št. 69/98) in podrobneje s 
Pravilnikom o štipendiranju, v katerem so določeni pogoji za 
dodeljevanje republiških in Zoisovih štipendij, slednjih tudi za študij 
v tujini. 

Komisija meni, da bi bilo treba z zakonskim predpisom spodbuditi 
štipendiranje v večjem obsegu, tako da podpira v 3. členu 
predloženega zakona opredeljeno višino sredstev in sicer 1 % 
od BDP, ki bi jih Republika Slovenija zagotovila v državnem 
proračunu. 

Komisija meni, da pomeni predloženi zakonski predlog 
konceptualno spremembo v pristojnosti posameznih ministrstev, 
saj bi se sredstva oblikovala v proračunu pod posebno postavko 
Ministrstva za šolstvo in šport, kar zahteva natančnejšo analizo. 

Komisija meni, da bi bilo v prihodnje treba nameniti več sredstev 
za Zoisove štipendije, spodbujati štipendiranje podiplomskega 
študija in uvesti kreditno štipendiranje, vprašljiva pa je v 
predloženem zakonu opredeljena pravica pridobitve občinske 
štipenije. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Zoltan Jan. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o starševstvu in družinskih 

prejemkih - prva obravnava 

Komisija za družbene dejavnosti je na 22. seji, dne 5. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih 
(EPA 559-II), ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo 
Vlada Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona, ker predlog izenačuje 
starševsko vlogo, omogoča večjo gibljivost in raznolikost pri 
koriščenju dopusta očeta in matere, nadomestil, dodatkov in 
pravic, daje možnost izbire pri koriščenju starševskega dopusta 
ali pa pridobitve vavčerja. 

V predlogu zakona so predvidene indirektne podpore v obliki 
davčnih olajšav, kar je bilo do zdaj pri nas premalo upoštevano. 
Ciljne grupe so izredno elaborirane, kar predstavlja nov trend, v 
nasprotju z univerzalnimi programi, ki so običajno predragi in 
imajo premajhen učinek. 

Če ocenjujemo v predlogu zakona predvidene višine dodatkov, ki 
se gibljejo med 10.000 SIT in 17.000 SIT, pa se postavlja vprašanje, 
kakšno bo razmerje med administrativnimi stroški dodeljevanja 
teh podpor in med dejansko višino podpore. Poleg tega se postavlja 
še načelno vprašanje (glede na sedanjo težko ekonomsko 
situacijo), koliko mladih staršev bo sploh lahko koristilo starševski 
dopust glede na dejstvo, da ga verjetno ne bodo upali koristiti 
zaradi izgube delovnega mesta. 

Komisija meni, da bo v predlogu zakona obravnavana dalj časa 
trajajoča odsotnost z dela dodatno bremenila delodajalce in da 

obstaja bojazen, da bo prišlo do pritiska delodajalcev na delavke 
in delavce, da se odpovedo tej pravici. Zato komisija predlaga, da 
se v zakon vnesejo tudi ustrezne sankcije za delodajalce, ki ne bi 
dovoljevali zaposlenim pravice koriščenja zakonsko dovoljenih 
dopustov. Ob tem komisija predlaga, da se za delovno intenzivne 
industrijske panoge predvidi materialne spodbude v obliki 
materialnih odškodnin in davčnih olajšav ter tako omogoči 
koriščenje dopustov v skladu s predlogom zakona, obenem pa 
zagotovi takim podjetjem normalno poslovanje. 

Glede posameznih členov komisija meni naslednje: 

V 10. členu je opredeljena dolžnost delodajalca, da zagotovi 
upravičencem odsotnost pod pogojem, da jih zaposleni obvestijo 
o svoji odsotnosti v primerih koriščenja dopusta. Komisija 
opozarja, da bi moral predlagatelj zakona zaščititi delodajalce v 
primerih, kojih zaposleni ne bi pravočasno obvestili o svoji nameri 
o koriščenju dopustov. 

V 9. In 14. členu je opredeljen očetovski dopust v trajanju 45 dni. 
Komisija predlaga, da se trajanje očetovskega dopusta uskladi z 
direktivo Evropske komisije o starševskem dopustu iz leta 1996, 
ki predvideva, da pravica do starševskega dopusta tako matere 
kot očeta traja najmanj 3 mesece. 

V 30. In 31. členu predlog zakona zožuje pravico do nadomestila 
plače in jo veže z dolžino vplačevanja prispevkov. Po prenehanju 
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pravice do nadomestila plač pa naj bi upravičenci prejemali 
starševski dodatek. Komisija predlaga, da ostane enaka rešitev 
kot doslej, t.j. da upravičenci prejemajo nadomestilo plače ves 
čas odsotnosti. Če je namreč zakonsko dana možnost koriščenja 
določenega časa odsotnosti, naj bo dana tudi možnost, da 
upravičenci prejemajo nadomestilo plače ves čas starševskega 
dopusta. Zlasti je takšna ureditev vprašljiva v primerih, ko 
delodajalci ne bi plačevali prispevkov za porodniško varstvo. 

Če pa bi bila sprejeta odločitev, da pripada staršem starševski 
dodatek po prenehanju izplačevanja nadomestil, ima komisija v 
zvezi s starševskim dodatkom naslednja mnenja: 

Komisija podpira tako zakonsko ureditev v 36. členu, da bi bili do 
starševskega dodatka upravičeni vsi prebivalci, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in istočasno pravico do odsotnosti 
z dela, ne pa samo državljani Republike Slovenije. 

Komisija je opozorila tudi na višino starševskega dodatka v 38. 
členu. Višina le-tega je bila predlagana ob pripravi zakona v juliju 
1998 in bi jo bilo nujno definirati na novo glede na inflacijo, prav 
tako pa jo ustrezno korigirati tudi glede na vpliv davka na dodano 

vrednost v povezavi z življenjskimi stroški. Komisija meni, da naj 
bi bila višina starševskega dodatka v sorazmerju z minimalno 
plačo, prav tako pa naj bi bila tudi valorizacija tega dodatka 
usklajena z gibanjem minimalne plače. 

Komisija predlaga, da se višina otroškega dodatka v 48. členu 
uskladi z višino, sprejeto s spremembami in dopolnitvami zakona 
o družinskih prejemkih marca letošnjega leta. 

Komisija predlaga, da se v predlogu zakona uporabljeni izraz 
"vavčer" zamenja z ustreznejšim slovenskim izrazom. 

Komisija je opozorila še na 100., 101. In 106. člen, v katerih je 
potrebno ustrezno korigirati in uskladiti roke uveljavljanja pravice 
do očetovskega dopusta, pravic staršev do dopusta za nego in 
varstvo otroka ter uveljavitve samega zakona. Komisija predlaga 
uveljavitev zakona s 1. 1. 2000. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o revidiranju - prva obravnava 

Komisija za gospodarstvo je na 25. seji, dne 18. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o revidiranju (EPA 773-II), ki ga je 
državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada Republike 
Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona, ob tem pa predlaga, da 
predlagatelj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
upošteva naslednje pripombe: 

1. Glede možnosti opravljanja storitev revidiranja se zdi 
nesmiselna določba v 4. členu, da lahko te storitve opravlja 
tudi Zadružna zveza Slovenije. 

2. Dikcijo, da je domača oseba fizična oseba, ki ima bivališče na 
območju Republike Slovenije, je po mnenju komisije preširoka 

in bi jo bilo treba natančneje opredeliti (6. člen). 

3. Komisija predlaga, da člane revizijskega sveta - predstavnike 
zaintesiranih javnosti - imenuje poleg Gospodarske zbornice 
Slovenije tudi Združenje bank. 

4. Komisija predlaga, da se določilo, ki definira pogoje za članstvo 
v upravi revizijske družbe, ustrezno popravi. Določilo, da 
mora imeti član uprave revizijske družbe v Republiki Sloveniji 
središče uresničevanja svojih življenjskih interesov, je po 
mnenju komisije preohlapno. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o izvozu blaga z dvojno rabo 

prva obravnava 

Komisija za gospodarstvo je na 26. seji dne, 2. 6. 1999, 
obravnavala predlog zakona o izvozu blaga z dvojno rabo (EPA 
821-11), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila 
v obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona in predlaga, da se pri oblikovanju 
seznama blaga z zakonskimi določili v večji meri pritegne k 
sodelovanju Gospodarsko zbornico Slovenije. Komisija tudi 

ugotavlja, da je z 11. členom predloga zakona dana prevelika 
diskrecijska pravica ministrstvu, pristojnemu za ekonomske 
odnose s tujino in predlaga, da se 11. člen preoblikuje v smislu 
določitve jasnejših kriterijev za zavrnitev izdaje dovoljenja za izvoz 
blaga. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o orožju - prva obravnava 

Komisija za politični sistem je na 36. seji, dne 31. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o orožju (EPA 738-II), ki ga je Vlada 
Republike Slovenije predložila v obravnavo državnemu zboru. 

Komisija je ugotovila, da mora zakon ustrezno urejati strokovno 
in varno hrambo ter ravnanje z orožjem, tako da osebe, ki 
posedujejo orožje, ne bi predstavljale potencialne nevarnosti za 
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svojo okolico oziroma da ne bi prihajalo do nesreč. Hkrati mora 
zakon to področje urediti tako, da bo v največji možni meri 
zmanjšana možnost za arbitrarno odločanje državnih organov 
ter da bodo upoštevani interesi lovcev, športnikov, različnih 
društev in zbirateljev. Glede slednjih je bilo izraženo mnenje, da bi 
morala biti zakonska ureditev bolj liberalna in dopuščati zbirateljem 
tudi posest več kosov orožja brez bistvenih postopkovnih ovir. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da besedilo zakonskega 
predloga preveč podrobno ureja vrsto vprašanj, kar bo povzročalo 
težave pri izvajanju zakona. Poudarjeno je bilo, da bi morale biti 
zakonske določbe oblikovane jasno in racionalno, zato bi bilo 
treba v pravno-tehničnem pogledu besedilu zakonskega predloga 
v teku zakonodajnega postopka posvetiti več pozornosti. 
Opozorjeno je bilo tudi, da je vprašljiva predvidena določba 7. 
člena predloga zakona, ki naj bi dajala vladi pooblastilo v zvezi s 
prepovedjo ali omejitvijo nabave, posesti, vnosa, uvoza, izvoza 
in nošenja posameznih vrst orožja ali streliva. Tako široko 
pooblastilo je vprašljivo tudi z vidika ustavnosti, še posebej glede 
87. člena ustave Republike Slovenije. Posebej je bilo tudi 
opozorjeno na nejasno oz. preširoko opredelitev nekaterih pojmov, 
npr. pojma "hladno orožje", predvsem pa tudi na nesprejemljivost 
nekaterih določb, ki omogočajo popolno arbitrarnost v postopku 
izdajanja orožne listine - npr. pogoja, da je nekdo "zanesljiv". 
Predlog zakona bi moral podrobno opredeliti (taksativno našteti), 
kateri so upravičeni razlogi za izdajo orožne listine iz 4. točke 
drugega odstavka 14. člena predloga zakona. 

V zvezi z enim od predvidenih pogojev za izdajo orožne listine 
posamezniku, ki se nanaša na ugotovitev zdravstvenega stanja 
tega posameznika z zdravniškim pregledom, je bilo izraženo 
mnenje, da bi v zakonu kazalo urediti ponovno preverjanje 
zdravstvenega stanja posameznika, ki mu je bila izdana orožna 
listina, podobno kot je to urejeno pri podaljševanju vozniškega 
dovoljenja, pri katerem je treba ponovno preveriti zdravstveno 
stanje prosilca in s tem njegovo usposobljenost za vožnjo z 

motornim vozilom. Opozorjeno je bilo, da se zdravstveno stanje 
posameznika, ki mu je bila izdana orožna listina, zlasti njegovo 
psihično stanje, v teku življenja lahko bistveno spremeni pod 
vplivom različnih obolenj živčnega sistema ali mamil oziroma pod 
vplivom prekomernega uživanja alkohola. Takšna oseba pa s 
pravico do nošenja orožja lahko predstavlja zelo resno nevarnost 
za svojo okolico. 

Komisija je opozorila, da obstajajo določene skupine prebivalstva, 
predvsem nekdanji oficirji JLA ter nekdanji uslužbenci organov 
za notranje zadeve, za katere je mogoče sklepati, da imajo orožje, 
ki so ga pridobili na osnovi posebnih oz. področnih predpisov (in 
torej niso zavedena v ustreznih evidencah, zaradi česar je 
vprašljiva legalnost tega orožja), pri čemer gre tudi za orožja 
(avtomatsko orožje), ki ga po naši zakonodaji ne bi smeli imeti v 
posesti. Za večino teh ljudi tudi ne obstaja noben razlog, ki bi 
upravičeval njihovo pravico do nošenja orožja; nasprotno, nekateri 
dogodki v minulih letih dokazujejo, da nekateri posamezniki iz te 
skupine ljudi lahko predstavljajo tudi hudo grožnjo za okolico, 
zato bi bilo potrebno ponovno preveriti njihovo izpolnjevanje 
zakonskih pogojev. Glede na navedeno komisija predlaga, da se 
ustrezno dopolni 84. člen prehodnih in končnih določb predloga 
zakona. 

Na podlagi navedenih argumentov in razprave so člani komisije 
soglasno oblikovali stališče, naj se v predlogu zakona mnogo bolj 
loči pravica do posesti orožja, ki naj bo bistveno lažje dosegljiva, 
zato naj se to uredi bolj liberalno, kot je v sedanjem predlogu 
(tako, da bodo čim bolj upoštevani interesi športnikov, društev, 
ljubiteljev, lovcev), medtem ko naj bo pravica do nošenja orožja 
bistveno težje dosegljiva, in sicer le v primerih, ko posameznik 
lahko upraviči svoj interes na osnovi v zakonu opredeljenih 
podrobnih meril. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona 

o popisu kmetijstva v letu 2000 - prva obravnava 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 19. seji, 
dne 8. 6. 1999, obravnavala predlog zakona o popisu kmetijstva v 
letu 2000 (EPA 823-II), ki ga je državnemu zboru predložila v 
obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija se je strinjala z uvodnimi predstavitvami predlagatelja, da 
je koncept zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 pripravljen skladno 
z uredbami, ki jih Evropska unija predpisuje za to področje, hkrati 
pa bodo regionalni podatki o kmetijstvu med drugim osnova za 
uporabo strukturnih fondov Evropske unije. Uporaba določenih 
podatkov, zbranih s popisom kmetijstva, pa bo osnova tudi za 
vzpostavitev Registra kmetijskih gospodarstev, ki je v nastajanju 
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Komisija podpira predlog zakona ter predlaga, da predlagatelj do 
druge obravnave preuči naslednja vprašanja in pripombe: 

v 3. členu predloga zakona je določeno, da se s popisom 
zajamejo kmetijska gospodarstva, drugi kriteriji pa so površine. 
Čeprav evropski popis predvideva določen prag t. i. evropske 
kmetije, se postavlja vprašanje, ali ni prag popisa po površinah 
postavljen prenizko, kljub temu da imamo v Republiki Sloveniji 
majhne kmetije, da je kmetijstvo zelo razdrobljeno, prisotna pa 
je tudi socialna funkcija; 

- v 16. členu je določeno, da se podatki, zbrani s popisom, za 

vzpostavitev registra kmetij v pristojnosti Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko uporabijo le do 31. 
12.2003. Komisija meni, da časovna omejitev uporabe podatkov 
ni potrebna, saj se zbrani podatki za namen registra kmetij 
lahko z ustreznimi dopolnitvami uporabljajo tudi še naprej; 

glede na to, da je v Republiki Sloveniji le približno 20 % čistih 
kmetij, ostalih 80 % pa so polkmetije oziroma se preživljajo z 
dopolnilno dejavnostjo, je pričakovati, da bo na podlagi popisa 
osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah mogoče ugotoviti, 
katere kmetije imajo dovolj dohodka iz osnovne proizvodnje, 
da lahko v bistvu preživijo ali pa celo investirajo, katere pa so 
tiste, ki dohodek ustvarjajo izven svoje kmetije oz. z dopolnilno 
dejavnostjo; 

komisija opozarja na neskladje popisa, ki bo uporabljen za 
vzpostavitev registra kmetij, saj kataster vsebuje relativno 
dobro prikazuje, kdo je lastnik zemljišča, slabo pa, kakšna je 
dejanska raba zemljišč. Razhajanja s katastrsko vrednostjo 
stanja kmetij, če jih bomo uporabljali kot izhodišče za nastopanje 
pri evropskih strukturnih skladih, kar pomeni sofinanciranje 
Evropske unije, lahko postane nevarnost za izvedbo celotnega 
projekta. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 
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Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o trgu vrednostnih papirjev 
- druga obravnava  

Komisija za gospodarstvo je na 25. seji, dne 18. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev (EPA 
563-II), ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada 
Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona. 

Komisija ugotavlja, da problem insiderstva v zakonu ni rešen oz. 
da ga zakonski predlog rešuje le na načelni ravni. Po mnenju 
komisije bi moral zakon določiti, da vodenje borzno posredniške 
družbe ob istočasnem sodelovanju v upravnem odboru delniške 
družbe ni možno, saj bi le na ta način lahko prekinili tok notranjih 
informacij. 

Komisija nasprotuje zakonski rešitvi, naj bi borzno posredniške 
družbe plačevale letna nadomestila Agenciji za trg vrednostnih 
papirjev za opravljanje nadzora. 

Višino kazni bi morali bolj prilagoditi teži prekrška. Tako bi po 
mnenju komisije morali ob znižanju spodnje meje zneska kazni 
razumno omejiti tudi zgornjo mejo ter se v tem delu približati 
določbam zakona o gospodarskih družbah. 

Vprašljiva je tudi smotrnost povečanja osnovnega kapitala borzno 
posredniških družb. 

Komisija prav tako meni, da je glede na majhnost trga vrednostnih 
papirjev potrebno še posebno pozornost nameniti problemu 
povezanih oseb. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o davku od iger na srečo 
- druga obravnava 

Komisija za gospodarstvo je na 26. seji, dne 2. 6. 1999, 
obravnavala predlog zakona o davku od iger na srečo (EPA 646- 
II), ki ga je državnemu zboru predložila v drugo obravnavo Vlada 
Republike Slovenije. 

Komisija predlaga državnemu svetu, da razširi dnevni red 36. 
seje državnega sveta, ki je sklicana za 2. 6. 1999, z naslednjo 
točko dnevnega reda: Predlog zakona o davku od iger na srečo 
- druga obravnava. 

Komisija je predlog zakona podprla, ob tem pa je oblikovala 
naslednje konkretne pripombe: 

K 5. členu 

Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 

"Pri klasični igri na srečo je osnova za davek od iger na srečo (v 
nadaljnjem besedilu: davčna osnova) vrednost prejetih plačil za 
udeležbo pri klasični igri na srečo, zmanjšanih za vrednost 
dobitkov, določenih v pravilih igre." 

Obrazložitev 

Komisija meni, da predlagana davčna osnova zagotavlja ustrezno 
zaščito udeležencev v igrah na srečo. Zakon o igrah na srečo je 
koncipiran tako, da so kupci srečk v kar največji meri zaščiteni. 
Temu so sledile tudi koncesijske pogodbe, ki jih imajo prireditelji 
klasičnih iger na srečo že sklenjene z Vlado Republike Slovenije. 
Te namreč določajo, da sme prireditelj razpolagati s sredstvi sklada 
šele po preteku žrebanja in jih sme uporabljati izključno za izplačila 
dobitkov. Tako bi bilo plačevanje davka na osnovi, kot jo določa 
predlog zakona o davku od iger na srečo, v nasprotju z določili že 
podpisanih koncesijskih pogodb. Ne nazadnje je vrednost 
izplačanih dobitkov pri klasičnih igrah na srečo znana šele po 
preteku roka za dvig dobitkov, to je najprej v roku 60 dni po 

izvedenem žrebanju oziroma zaključku prodaje loterij s trenutno 
znanim dobitkom. V primeru, da se v davčno osnovo obračunavajo 
le izplačani dobitki, prireditelj s plačevanjem davka dejansko 
razpolaga s sredstvi udeležencev. Problem je zlasti pereč pri 
igrah, ki se prodajajo daljše časovno obdobje s končnim žrebanjem 
(npr. Super 3 x 3), ko se daljše časovno obdobje zbirajo le vplačila, 
dobitki pa se izplačujejo šele po opravljenem žrebanju, ko promet 
iz tega naslova ne nastaja več. 

Pri trajnem prireditelju je izraz "neizplačani dobitki" tudi vsebinsko 
vprašljiv. Neizplačani dobitki pri posamezni igri se morajo namreč 
skladno s 54. členom zakona o igrah na srečo prenesti v naslednje 
žrebanje in postanejo tako ponovno dobitki. Tako dejansko 
neizplačanih dobitkov ni. Zato je predlagani amandma edino smiseln 
in izvedljiv. 

K 6. členu 

Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji 3 % od 
davčne osnove." 

Obrazložitev 

S 1. 7.1999 se v Republiki Sloveniji uvaja tako davek na dodano 
vrednost kot tudi davek od iger na srečo. Prireditelji klasičnih iger 
na srečo ne morejo prenašati negativnih učinkov plačila davka 
na dodano vrednost v cene svojih produktov, saj so igre na srečo 
oproščene plačila davka na dodano vrednost. Tako bodo cene 
iger na srečo ostale nespremenjene, davčne obremenitve 
prireditelja pa se bodo drastično povečale. Davek od iger na 
srečo v predlogu zakona o davku od iger na srečo v celoti 
nadomešča sedanji prometni davek, vsi vhodni davki na dodano 
vrednost pa dodatno bremenijo prireditelja. 

Zaradi nezmožnosti poračunavanja vstopnih davkov na dodano 
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vrednost se ocenjuje, da bo učinek davka na dodano vrednost 
na stroške, te povečal v letu 2000 na 200 mio SIT. Ker se s 
predlaganim zakonom ohranja tudi obdavčitev v višini, kot so jo 
prireditelji klasičnih iger na srečo plačevali tudi do sedaj s 
prometnim davkom, celotno povečanje strošov zaradi uvedbe 
davka na dodano vrednost obremenjuje izključno prireditelja. 

Prireditelji klasičnih iger na srečo so torej trojno prizadeti, saj 
ohranjajo dosedanjo obdavčitev, sicer pod drugim imenom; zaradi 
oprostitve plačila davka na dodano vrednost se jim povišujejo 
stroški, saj niso upravičeni do povračil izstopnih davkov na dodano 
vrednost; od vsake igre obvezno izplačujejo tudi koncesijsko 
dajatev. 

Davčna stopnja, predlagana v predlogu zakona, bi ogrozila 
poslovanje prirediteljev klasičnih iger na srečo, s tem tudi 
izpolnjevanje obveznosti iz koncesijskih pogodb in s tem 
financiranje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ter Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Da bi se v celoti 
nevtraliziral vpliv davka na dodano vrednost, bi predlagana davčna 
stopnja v višini 3 % za klasične igre na srečo dosegla dosedanjo 
višino davčnih obremenitev, ob nezmanjšani višini sredstev za 
obe fundaciji. Komisija meni, da torej prevelika obremenitev od 
davčne osnove ne obremenjuje pretirano samo Loterije Slovenije 
in Športne loterije Slovenije kot glavnih prirediteljic klasičnih iger 
na srečo, ampak je posledično ogroženo tudi financiranje 

invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. 

K 7. členu 

Prvi odstavek naj se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

"Davčni zavezanec, prireditelj klasičnih iger na srečo, mora 
obračunati davčno obveznost za obračunski mesec, prireditelj 
posebnih iger na srečo pa mora obračunati davčno obveznost 
za koledarski mesec." 

Obrazložitev 

Večina klasičnih iger na srečo se prireja tedensko, kar pomeni, 
da se enkrat tedensko opravljajo žrebanja, odigrajo tekme in 
podobno. Šele z izvedenim žrebanjem je promet posamezne igre 
znan in tako ga obračunavajo tudi prireditelji klasičnih iger na 
srečo, saj je promet osnova za izračun sklada za dobitke. 

Tedenski zaključki pa se ne ujemajo povsem z zadnjim dnem v 
koledarskem mesecu. Ker večina prodajnih mest ni "on line" 
povezanih s centralo, bi obračun davčne osnove v koledarskem 
mesecu pomenil velike finančne in organizacijske probleme brez 
posebnih finančnih efektov za državni proračun. 

Za poročevalca je bil določen član komisije Boris Šuštaršič. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o tujcih - druga obravnava 

Komisija za politični sistem je na 36. seji, dne 31. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o tujcih (EPA 747-II), ki je državnemu 
zboru predložen za drugo obravnavo. 

Komisija je ugotovila, da predlagatelj pri pripravi predloga zakona 
za drugo obravnavo ni upošteval pripombe, ki jo je dela komisija 
pri obravnavi predloga zakona za prvo obravnavo k 48. členu 
predloga zakona. Zato je komisija znova postavila vprašanje, 
zakaj se tujcu, ki ima v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, 
lahko prebivanje odpove, če je bil s pravnomočno sodbo obsojen 
zaradi kaznivega dejanja na nepogojno zaporno kazen, daljšo od 
treh let (prvi odstavek), medtem ko se tujcu, ki sicer zakonito 
prebiva v Sloveniji, lahko prebivanje med drugim odpove, če je bil 
obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno zaporno kazen, daljšo 
od treh mesecev (drugi odstavek). Prav tako je komisija ponovno 
izrazila mnenje, da bi morala tudi določba prve alinee prvega 
odstavka vsebovati enak razlog za odpoved prebivanja kot 

določba četrte alinee drugega odstavka, to je nepogojno zaporno 
kazen, daljšo od treh mesecev. Pri tem je komisija opozorila na 
milo kaznovalno politiko sodišč, zaradi katere sodišča v kazenskih 
postopkih zelo redko izrekajo zaporne kazni, daljše od treh let. 

Komisija zato predlaga matičnemu delovnemu telesu državnega 
zbora, da ponovno preuči navedeno pripombo in presodi, ali bi 
kazalo zagroženo zaporno kazen, daljšo od treh let, predvideno 
v prvem odstavku 48. člena, znižati oziroma naj preuči ustreznost 
razlogov za odpoved prebivanja tujcu, ki ima v Sloveniji dovoljenje 
za stalno prebivanje (prvi odstavek) in ustreznost razlogov za 
prepoved prebivanja tujcu, ki sicer zakonito prebiva v Sloveniji 
(drugi odstavek). 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o urejanju statusa državljanov 

drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - druga obravnava 

Komisija za politični sistem je na 36. seji, dne 31. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (EPA 749- 
II), ki je državnemu zboru predložen v drugo obravnavo. 

Predstavnik predlagatelja je na seji predložil članom komisije novo 
uradno besedilo predloga zakona. Komisija je ugotovila, da so v 
tem besedilu upoštevane njene pripombe, ki jih je dala pri 
obravnavi predloga zakona za prvo obravnavo k 3. členu. Vsebina 
prvih treh alinej 3. člena, ki naj bi določal razloge, zaradi katerih se 

dovoljenje za stalno prebivanje ne bi izdalo državljanu druge države 
naslednice nekdanje SFRJ, je tako dobila v skladu z mnenjem 
komisije bistveno bolj rigorozno vsebino. Komisija je zato predlog 
zakona podprla. 

V razpravi je bilo opozorjeno še na vprašanje jasnosti oziroma 
interpretacije 1. člena predloga zakona. 1. člen namreč govori o 
državljanu druge države naslednice nekdanje SFRJ, ki v Sloveniji 
"tudi dejansko živi" oziroma o tujcu, ki v Sloveniji "dejansko 
neprekinjeno živi", zato je bilo postavljeno vprašanje ugotavljanja 

15 



dejanskega bivanja teh oseb s strani pristojnih organov. aktih pristojnih organov (npr. navodila upravnim enotam). 
Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da se je glede interpretacije 
"dejanskega bivanja" že izoblikovala praksa, ki se odraža tudi v Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o azilu - druga obravnava 

Komisija za politični sistem je na 35. seji, dne 24. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o azilu (EPA 654-II), ki ga je v drugi 
obravnavi predložila Vlada Republike Slovenije. 

Komisija ugotavlja, da je državni zbor na 12. seji, dne 24. 3.1999, 
ob prvi obravnavi navedenega predloga zakona sprejel tudi 
stališče, naj predlagatelj preuči in ustrezno upošteva pripombe 
Komisije državnega sveta za politični sistem. 

Komisija ugotavlja, da besedilo predloga zakona, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije pripravila za drugo obravnavo, ne vsebuje 
vseh opozoril komisije. 

Vlada ni utemeljila privilegiranega položaja begunca v primerjavi z 
drugimi prosilci za naturalizacijo; tako so pogoji po 1., 2. in 3. (prej 
4.) točki 10. člena zakona o državljanstvu še vedno v diskrecijski 

pravici pristojnega organa, ki odloča o sprejemu v slovensko 
državljanstvo. 

V razpravi je predstavnik Vlade Republike Slovenije komisiji 
zagotovil, da je 3. točka 10. člena zakona o državljanstvu, ki je 
vsebovana v določilu 2. odstavka 19. člena predloga tega zakona, 
pomotoma napisana, zato bodo to napako odpravili z vložitvijo 
ustreznega amandmaja. 

Komisija vztraja pri pripombah, ki jih je navajala v mnenju ob prvi 
obravnavi predloga zakona, zato predlaga pristojnemu matičnemu 
delovnemu telesu državnega zbora, da z amandmajem ustrezno 
spremeni 19. člen predloga zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o rudarstvu - tretja obravnava 

Komisija za gospodarstvo je na 26. seji, dne 2. 6. 1999, 
obravnavala predlog zakona o rudarstvu (EPA 391-11), ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v tretjo 
obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija podpira predlog zakona in amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k 8., 10., 25. in 105. členu predloga zakona. Komisija se 
je seznanila tudi z amandmaji, ki jih je oblikovala Komisija državnega 

sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga, da se 
sestanejo predstavnik komisije in predlagatelji zakona ter skupaj 
pripravijo uskladitvene amandmaje, ki bodo zadovoljili formalne 
zakonodajne postopke. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o rudarstvu 

- tretja obravnava  

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 18. seji, 
dne 27. 5. 1999, obravnavala predlog zakona o rudarstvu (EPA 
391-11), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila 
v obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je oblikovala naslednje ugotovitve in konkretne 
pripombe: 

K 14. členu 

Plačilo za izvajanje rudarske pravice za raziskovanje bi moralo 
znašati najmanj in ne največ 100.000 SIT na hektar pridobivalnega 
prostora; poleg tega je vprašljivo razmerje plačila, ki pripada državi 
in občini v enakem razmerju 50 : 50. Nesprejemljivo je tudi določilo, 
po katerem se nosilec rudarske pravice lahko v določenih primerih 
deloma ali v celoti oprosti plačila, saj je potrebno zagotoviti 
sredstva za sanacijo zemljišč, degradiranih zaradi rudarskih del. 

K 15. členu 

Koncesijski akt za podelitev rudarske pravice mora vsebovati 
tudi soglasje lastnika zemljišča, zato naj se pod zaporedno številko 
17 doda besedilo: 

"Soglasje lastnika-lastnikov zemljišč." 

K 19. členu 

Glede medsebojnega razmerja v zvezi z rudarsko pravico, ki jo 
uredita država in nosilec rudarske pravice s koncesijsko pogodbo, 
naj se v 4. točki - Plačilo za podeljeno rudarsko pravico - doda 
besedilo; 

"Plačilo najemnine prostora lastniku". 
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K 20. členu naj se pod zaporedno številko 8 doda naslednje besedilo: 

V 4. odstavku, 2. vrsta, naj se črta besedilo: "razen pred prosilci 
iz 1., 2. in 3. odstavka tega člena", saj je prednostna pravica v 
primeru, da za rudarsko pravico zaprosi lastnik zemljišča in ima 
ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, že opredeljena 
v prvih treh odstavkih tega člena. 

"Sanacijski načrt rudarjenja in finančno garancijo za vzpostavitev 
zemljišča v prvotno stanje oziroma regeneracijo kmetijskega 
zemljišča." 

K 60. členu 

K 32. členu 

Ta člen naj se črta, saj je opredelitev lastninsko-pravnih razmerij 
zajeta v 33. členu predloga zakona. 

* 
K 34. členu 

Rešitev glede razlastitvenega upravičenca, po katerem lastnik 
zemljišča pisno ponudbo nosilca rudarske pravice za sklenitev 
pravnega posla na tem zemljišču pisno zavrne ali nanjo v 30 
dneh od prejema ne odgovori, hkrati pa nosilec rudarske pravice 
pošlje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, pobudo za omejitev 
ali odvzem lastninske pravice lastniku tega zemljišča, je 
nesprejemljiva, zato naj se 1. odstavek tega člena črta. 

V zvezi s sanacijo okolja in odpravo posledic naj se v 1. odstavku 
tega člena doda naslednji stavek: 

"Na območjih, kjer se degradirajo kmetijske površine, jih mora 
nosilec rudarske pravice vzpostaviti v prvotno stanje." 

K 63. členu 

V določbi, ki našteva tehnično dokumentacijo pri načrtovanju in 
izvedbi rudarskih del, naj se v 2. odstavku pod zaporedno številko 
6 - Dokumentacija o vplivih rudarskih del na okolje - za vejico 
doda beseda "kmetijstvo". 

K 64. členu 

K 35. členu 

Potreba, navedena v določbi, po kateri je javna korist izkazana, 
če je razlastitev lastnika zemljišča potrebna zaradi izkoriščanja 
mineralne surovine, ki je edini vir ali je strateškega pomena za 
potrebe države, je subjektivna, zato se je ne more izkazati, poleg 
tega pa mineralno surovino lahko država uvozi. Zato naj se ta 
člen črta oziroma spremeni. 

V1. odstavku, kjer je opredeljena izdelava tehnične dokumentacije, 
naj se na koncu 1. točke dodata besedi "kmetijskih zemljiščih". 

K 75. členu 

V projekt za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja mineralnih snovi 
naj se v 3. točki 1. odstavka tega člena za vejico doda naslednje 
besedilo: "vključitev rudarjenja v posledice za kmetijstvo in okolje." 

K 49. členu 

V 3. odstavku, ki določa, kaj mora nosilec rudarske pravice priložiti 
k vlogi za izdajo dovoljenja za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja, Za poročevalca je bil določen član komisije Tone Hrovat. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o mednarodnem zasebnem 

pravu in postopku - tretja obravnava  

Komisija za politični sistem je na 36. seji, dne 31. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu 
in postopku EPA 1257), ki je državnemu zboru predložen za 
tretjo obravnavo. 

vidika zelo dobro pripravljen. Zato je predlog zakona podprla in 
predlaga matičnemu delovnemu telesu državnega zbora, da 
državnemu zboru predlaga sprejem tega zakona. 

Komisija je menila, da je predlog zakona s pravno-strokovnega Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov 

- tretja obravnava  

Komisija za politični sistem je na 36. seji, dne 31. 5. 1999, 
obravnavala predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (EPA 
727-II), ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila državnemu 
zboru v tretjo obravnavo. 

Komisija načelno podpira navedeni predlog zakona. 

člani komisije so v vsebinski razpravi opozarjali na morebitno 

nedopustno širjenje možnosti pretoka informacij, ki nastane kadar 
upravljalec zbirke osebnih podatkov poveri posamezno opravilo 
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov drugim fizičnim ali pravnim 
osebam (7. člen predloga zakona). 

V razpravi so člani komisije opozarjali tudi na dosedanja po 
njihovem mnenju nepravilna ravnanja nekaterih organov lokalnih 
skupnosti, ki so osebne podatke, pridobljene iz že obstoječih 

17 



zbirk, uporabili izven okvira namena, za katerega so bili pridobljeni. 

Komisija posebej opozarja matično delovno telo državnega zbora, 
da bi bilo potrebno v tretji obravnavi ponovno preučiti določilo 22. 
člena predloga zakona (ta člen je bil amandmiran v drugi 
obravnavi), ki je po mnenju komisije nepregledno in sorazmerno 
široko, ob upoštevanju temeljnih vrednot demokratične družbe, 

ter tako v nasprotju z 38. členom ustave Republike Slovenije in v 
nasprotju z omejitvami, ki jih določa 9. člen konvencije o varstvu 
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov 
(Ur. I. RS - Mednarodne pogodbe, št. 3, z dne 28.2.1994). 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o zaščiti živali - 
tretja obravnava  

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 19. seji, 
dne 8. 6. 1999, obravnavala predlog zakona o zaščiti živali (EPA 
759-II), ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada 
Republike Slovenije. 

Komisija je predlog zakona podprla skupaj s predlaganimi 
amandmaji Vlade Republike Slovenije k 15., 29. in 32. členu 
predloga zakona. 

Komisija ni podprla pripomb Koordinacijskega odbora polharskih 

društev Slovenije, da se 5. alinea 15. člena predloga zakona, ki 
določa prepovedana ravnanja, dopolni z "nastavljanje pasti razen 
v primerih, ki so določeni z zakonom o lovu", saj je po zagotovilih 
predlagatelja zakona problematika lova polhov urejena v 26. členu 
predloga zakona, oblikovanem na način, ki dovoljuje lov živali po 
zakonu o lovstvu oz. se lov divjadi mora opraviti v skladu s predpisi 
o lovstvu. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Franca Batagelja glede 

incidenta na mednarodnem mejnem prehodu Rožna dolina 

Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 5. 5. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja glede 
incidenta na mednarodnem mejnem prehodu Rožna dolina ter na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika Franca 
Batagelja in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da 
vprašanja preuči in nanje odgovori. 

naših obmejnih organov. Nemoten vdor italijanskih karabinjerjev 
je segel 150 metrov od meje v sam urbaniziran center Rožne 
doline. Posredovanja naših organov ni bilo, čeprav je naš državljan 
vpil, da je na ozemlju Slovenije. 

Vprašujem Ministrstvo za notranje zadeve, zakaj mejni organi 
niso zaščitili integritete našega ozemlja in našega državljana. 

Kakšna je odgovornost službujočih za ta incident? 

Kaj bo ministrstvo storilo za preprečitev podobnih primerov? 

Vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja se glasijo: 

Dne 26. aprila 1999 je na mednarodnem mejnem prehodu Rožna 
dolina (Nova Gorica) v nočnih urah prišlo do vdora dveh 
oboroženih karabinjerjev z italijanske strani, ki sta globoko na 
našo stran preganjala državljana Republike Slovenije. Pri tem sta 
ga zbila na tla in vklenjenega odpeljala v Italijo mimo posadke 

Državni svet predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanja. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Igorja Blažine v 
zvezi z opravljanjem odvetniške dejavnosti ministra za pravosodje Tomaža Marušiča 

Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 5. 5. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega svela obravnaval 
vprašanje državnega svetnika mag. Igorja Blažine v.zvezi z 
opravljanjem odvetniške dejavnosti ter na podlagi 1. odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika mag. Igorja 
Blažine in predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanje preuči 
in nanj odgovori. 

ODGOVOR MINISTRA ZA PRAVOSODJE 

Ob izvolitvi za ministra za pravosodje sem zaprosil Odvetniško 
zbornico za izdajo odločbe o mirovanju opravljanja odvetniškega 
poklica, ki vam jo prilagam. V skladu s to odločbo in s prevzemom 
nove dolžnosti sem prenehal opravljati odvetniško dejavnost. 

Glede mojega imena in bivšega poklica (odvetnik) na zgornjem 
levem robu dopisov, ki jih je s pomočjo taksa pošiljala moja hči, 
katera je od mene prevzela tako odvetništvo kot tudi prostore, pa 
je šlo zgolj za tehnično zadevo, ki je s pomočjo pošte že 
odpravljena. 

Z mojo bivšo pisarno nimam nobene zveze! 

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da v skladu s 
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

Odločba Odvetniške zbornice 
Slovenije je na voljo v službi 
državnega sveta 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z 
začasnim zatočiščem državljanov Zvezne Republike Jugoslavije 

Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 5. 5. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z začasnim 
zatočiščem državljanov Zvezne Republike Jugoslavije v Sloveniji 
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika Jožeta lica 
in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da vprašanja preuči 
in nanje odgovori. 

prišli, bo država nudila začasno zatočišče na osnovi kosovske 
krize? 

2. Ali obstaja evidenca o omenjenih državljanih, ki so do sedaj 
prišli ilegalno v državo? 

3. Koliko sredstev bo država namenila za preživljanje omenjenih 
oseb? 

4. Iz katerih proračunskih virov bodo sredstva zagotovljena? 

5. Ker gre za novo nastalo finančno obremenitev, ali bo potreben 
rebalans proračuna? 

Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo: 

1. Kolikšnemu številu tujcev, državljanov Zvezne Republike 
Jugoslavije, ki so že prišli v Republiko Slovenijo in ki še bodo 

Državni svet predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanja. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Darje Odar 

glede sprejema podzakonskih aktov, pomembnih za dosledno izvajanje 

stanovanjskega zakona 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državne svetnice Darje Odar glede sprejema 
podzakonskih aktov, pomembnih za dosledno izvajanje 
stanovanjskega zakona ter na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državne svetnice Darje Odar in 
predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje preuči in 
nanj odgovori. 
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Vprašanje državne svetnice Darje Odar se glasi: 

Zaradi zapletov pri izvajanju stanovanjskega zakona sprašujem 
Ministrstvo za okolje in prostor, kateri podzakonski akti so že 
sprejeti, kateri ne in zakaj. 

Obrazložitev 

Stanovanjski zakon (Ur. I. RS, št. 18/91) je bil sprejet leta 1991. V 
142. členu (prehodne in končne določbe) je določil, da mora 
predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
stanovanjske zadeve, predpisati podzakonske akte iz 11. člena 
tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 11. člen zakona 
določa, da mora predstojnik predpisati naslednje podzakonske 
akte: 

- tipologijo stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev, njihove 
površinske normative in funkcionalne standarde; 
tehnične, higienske in ekološke standarde stanovanj in 
stanovanjskih hiš ter sosedstev; 
standarde vzdrževanja stanovanj, stanovanjskih hiš in 
funkcionalnega zemljišča; 
kategorizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev; 
pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih hiš; 
metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih; 
metodologijo vodenja registra stanovanj; 
normative in standarde ter postopek za uveljavljanje pravice 
do socialnega stanovanja, ob upoštevanju pogojev, določenih 
s tem zakonom. 

Sprejem nekaterih aktov tudi onemogoča realno določanje višine 
neprofitnih stanarin. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

V zvezi z vprašanjem državne svetnice ge. Darje Odar glede 
podzakonskih aktov, pomembnih za dosledno izvajanje 
stanovanjskega zakona, je moje (dr. P. Gantar, minister - op. ur.) 
pojasnilo naslednje: 

- stanovanjski zakon (Ur. I. RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) je 
predvidel izdajo podzakonskih aktov na področju upravljanja v 
večstanovanjskih hišah, politike najemnin, dodeljevanja socialnih 
in neprofitnih stanovanj ter poslovanja neprofitnih stanovanjskih 
organizacij. 

Na področju upravljanja (vzdrževanja stanovanj, vrednotenja 

stanovanj) se zaenkrat še uporabljajo podzakonski akti, izdani 
pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona, ki jih stanovanjski zakon 
ni razveljavil. Ni pa še prišlo do izdaje dveh podzakonskih aktov, 
predvidenih v 11. členu stanovanjskega zakona; to je standardov 
vzdrževanja stanovanj, stanovanjskih hiš in funkcionalnega 
zemljišča ter pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj 
in stanovanjskih hiš. V zvezi z izdajo teh predpisov je bilo doslej 
opravljenega precej raziskovalno-študijskega dela, katerega 
izsledki bodo uporabljeni pri pripravi novih pravilnikov s tega 
področja. Predvidevamo, da jih bo moč izdati v prihodnjem letu. 
Sočasno pa je treba poudariti, da uporaba obeh pravilnikov, 
uveljavljenih še pred letom 1991, ne preprečuje realnega 
določanja višine najemnine. Najemninsko področje je bilo doslej 
urejeno v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih (Ur. I. RS, št. 47/95), odslej pa bo neprofitne 
najemnine skladno z odločbo Ustavnega sodišča v temelju urejal 
stanovanjski zakon, za katerega je Državnemu zboru Republike 
Slovenije predlagana obravnava in sprejem po skrajšanem 
postopku, pri čemer predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona (Poročevalec Državnega zbora Republike 
Slovenije, št. 43/99) predvideva, da podrobnejši način in postopek 
za izračun neprofitnih najemnin in postopek pri njegovi uveljavitvi 
določa metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih, ki jo bo predpisala Vlada Republike Slovenije. 

Izdaja registra stanovanj kot podzakonskega akta, veljavnega 
zgolj za stanovanjsko področje, se je pokazala kot vsebinsko 
preozka rešitev, ker potekajo strokovne priprave za celovito 
ureditev nepremičninskih evidenc. Posebej na stanovanjskem 
področju pa moramo zagotoviti zgolj poenoteno izvajanje evidenc, 
ki zadevajo najemni fond v državi. 

V zvezi s podzakonskimi akti na področju upravljanja 
nameravamo ob načrtovanih spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona predvideti izdajo že omenjenih 
standardov vzdrževanja in pravilnika o merilih za ugotavljanje 
vrednosti stanovanj kakor tudi izdajo pravilnika o upravljanju v 
večstanovanjskih hišah, medtem ko tipologija stanovanj, tehnični 
standardi in kategorizacija stanovanj sodijo v sklop predpisov na 
gradbenem področju. Izhajajoč iz take ocene nameravamo v 
sklopu za letošnje leto načrtovanih celovitih sprememb in 
dopolnitev stanovanjskega zakona delno spremeniti tudi 11. člen 
stanovanjskega zakona. 

Na področju dodeljevanja socialnih In neprofitnih stanovan| 
so izdani vsi predvideni podzakonski akti in sicer: 

Pravilnik o normativih in standardih ter postopku za 
uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Ur. I. 
RS, št. 18/92 in 31/96), 
Pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v 
najem (Ur. I. RS, št. 18/92), spremembe in dopolnitve 
pravilnika so pripravljene za objavo v Uradnem listu RS, 
Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. I. 
RS, št. 26/95 in 31/97). 

Področje poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij 
ureja Pravilnik o poslovanju neproftnih stanovanjskih organizacij 
(Ur. I. RS, št 64/93). 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 

v zvezi z državno mejo s Hrvaško 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v 
zvezi z državno mejo s Hrvaško ter na podlagi 1. odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika prof. dr. 
Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da 
vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasijo: 

V časniku Delo dne 21. maja 1999 sem prebral kratek povzetek 
razgovora državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve 
g. Petra Toša na Občinskem svetu Piran. V zvezi z objavljenim 
predlagam, da državni svet naslovi na Ministrstvo za zunanje 
zadeve naslednja vprašanja: 

1. V časniku Delo sem bral pred časom, da občina Buje 
spreminja katastrske meje. 

Na katere katastrske meje se nanaša katastrsko načelo pri 
pogajanjih s Hrvaško; na katastrske meje iz države Italije, na 
meje, nastale po priključitvi cone B Sloveniji in Hrvaški, na 
sedanje meje ali še na kake druge meje? 

2. Dejstvo je, da se Hrvaška precej obotavlja pri realizaciji 
nekaterih sklepov iz meddržavnega sporazuma v Daytonu, 
kar pomeni, da bodo lahko nepričakovani zapleti tudi zaradi 
obmejnega sporazuma s Slovenijo. Lahko se zgodi, da bo 
Slovenija sprejela sporazum, po katerem bo imela dostop do 
odprtega morja skozi koridor v hrvaškem morju. 

Kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da ne bi Hrvaška 
pod kakršnim koli izgovorom ovirala prehoda tujih ladij skozi 
koridor, tako da bodo tuji ladjarji svoje ladje namesto v Koper 
usmerjali v Reko, kar lahko škodi poslovanju Luke Koper? 

3. Kdo se je dogovoril in kateri pooblaščeni organ Slovenije, 
Hrvaške ali SFRJ je sprejel mejo med Hrvaško in Slovenijo v 
SFRJ? Če je bila ta meja sprejeta v pooblaščenih institucijah 
in ima mednarodno veljavo, zakaj so sedaj potrebna pogajanja 
in zakaj napredujejo tako počasi? 

Državni svet predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanja. 

ODGOVORI MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE 

Ad 1 

Tako R Slovenija kot R Hrvaška imata svoje meje določene z 
mejami in območji katastrskih občin. Ker so katastrske občine 
zbir (seštevek) parcel, je to edini in najbolj natančni prikaz 
dejanskega poteka meja. Prej republiško in danes državno mejo 
predstavljajo zunanje meje obmejnih katastrskih občin. 

Meje Republike Slovenije so se po II. svetovni vojni spreminjale 
devetkrat. Ker gre za izjemno pomembne odločitve, se 
spreminjanje meja (tako v Sloveniji kot na Hrvaškem) vedno in 
dosledno opravi z zakonom, s sprejemom v parlamentu 
posameznih držav (republik) ter z objavo v uradnem listu. Po 
priključitvi STO Jugoslaviji in Sloveniji je takratna Ljudska 
skupščina SRS sprejela Zakon o območjih okrajev in občin v 
SRS, v katerem je določila ozemlje R Slovenije (Ur. I. SRS, št. 24/ 
55) s priključitvijo novih območij katastrskih občin v tistem delu 
STO, ki je pripadlo Sloveniji. V tem zakonu je na strani 487 v 
Okraju Koper navedena Občina Piran s pripadajočimi katastrskimi 
občinami, med njimi je navedena tudi KO Piran. Kasneje je bila ta 
KO Piran preimenovana v KO Sečovlje. Južna katastrska meja 
KO Piran (danes KO Sečovlje) je tedaj predstavljala republiško 
mejo, od 25.6.1991 pa predstavlja državno mejo. Ta meja poteka 
zadnjih 6 km pred stikom s Piranskim zalivom od 50 m do 300 m 
južneje od struge reke Dragonje. 

R Hrvaška je določala svoje meje po približno istih načelih (v 
svojih zakonih ne objavlja območij katastrskih občin, ampak 
območja naselij, ki pa so usklajena s KO). Do razhajanj prihaja, 
ker poteki meja katastrskih občin niso bili nikdar v preteklosti 
medsebojno dokončno usklajeni. Bistvo vprašanja poteka meje 
ob Dragonji je v tem, da si je Hrvaška (občina Buje) v nasprotju s 
tedanjo jugoslovansko zakonodajo prisvojila del ozemlja KO 
Sečovlje (113 ha južno od Dragonje s tremi zaselki) in nad njimi 
izvajala delno jurisdikcijo. 

Ad 2 

Ves napor v pogajanjih s sosednjo R Hrvaško vlagajo slovenski 
pogajalci prav v iskanje rešitev glede na dileme, ki jih sproža g. 
svetnik s svojim vprašanjem. 

Ad 3 

Pogajanja o določitvi kopenske meje so potekala relativno hitro (v 
celoti gre za mejo, ki meri 670 km). Zapleti niso samo v 
neusklajenem poteku katastrskih meja (geodetske izmere so 
bile opravljene v Sloveniji in na Hrvaškem v različnih obdobjih, 
med letoma 1816 in 1864) ampak v želji, da bi bodoča meja 
potekala po bolj smiselnih ter prebivalcem in naravnim značilnostim 
prilegajočih se izvedbah. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi ponovnih vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca 

Vodopivca glede čipne zdravstvene kartice 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
ponovna vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca 
Vodopivca glede čipne zdravstvene kartice ter na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet ugotavlja, da Ministrstvo za zdravstvo na vprašanja 
državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca ni odgovorilo oz. 
odgovori niso popolni, zato ponovno predlaga ministrstvu, da 
vprašanja preuči in posreduje nove odgovore. 

Ponovna vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca 
Vodopivca na odgovore ministrstva se glasijo: 

Vprašanje št. 1 

Iz odgovora zvemo, da se rok 11 mesecev nanaša zgolj na fazo 
logistična izvedba realizacije infrastrukture in razdeljevanja kartic. 
Odgovora, na osnovi kakšnih dejstev je bil določen ravno rok 11 
mesecev, ni. Torej odgovora na vprašanje ni, če se za odgovor 
ne šteje standardno leporečno zamegljevanje. 

Vprašanje št. 2 

Odgovora ni. Posredno pa iz besedila zvemo, da članom 
državnega sveta ni dostopno mnenje medresorske komisije o 
projektu uvajanja kartice. 

Vprašanje št. 3 

Neposrednega odgovora na vprašanje ni, če odgovor ni v stavku 
"konkretne opredelitve in načrti švedske vlade nam niso znani". 
To je najmanj čudno, pričakovati bi bilo, da se je ZZZS v projektu 
uvajanja kartice vsaj informiral o tem, kaj se dogaja v državah EU 
na področju kartice in kakšni so stroški tega uvajanja. Neznanje 
ni dokaz kakovosti priprave uvajanja kartice. 

Vprašanje št. 4 

Iz odgovora zvemo, da poteka vrsta mednarodnih projektov na 
temo kartice. Taksativno ni omenjena nobena država, kjer bi se 
uporabljala enaka ali podobna kartica, ki se projektno uvaja v 
Sloveniji. Odgovor je torej jasen: mnogo se razvija in raziskuje, 
sklepa o uvedbi pa še ni sprejela nobena država. 

Vprašanje št. 5 

Iz odgovora zvemo, da je v projektu sodelovala vrsta institucij. 
Kako ne, saj je bilo potrebno porabiti ca 33 mio DEM. Dalje zvemo, 
da so bile "evalvacije praviloma opravljene brezplačno", 
"obsežnejše evalvacijske naloge pa ZZZS plačuje po običajnih 
tarifah". 

Ni pričakovati kritične ocene projekta, če stroške ocene plača 
pripravljalec in nosilec projekta. Zato menim, da ni nobene resne 

ocene projekta uvajanja kartice, razen mnenja medresorske 
komisije, ki je bilo verjetno negativno, sicer bi ga ZZZS pokazal 
javnosti, tudi državnemu svetu. Iz privatnih virov sem izvedel, da 
je v mnenju laserska kartica dobila mnogo boljšo oceno od kartice, 
ki jo uvaja ZZZS. 

Vprašanje št. 6 

Citiram: "Trditev je vzeta iz konteksta. Trditev ne izvira Iz ZZZS, 
pač pa je prevzeta od predstavnikov EU na mednarodni 
konferenci v Bruslju leta 1998." Odgovor je nezadosten. Če je to 
trditev, ki je bila nekje izrečena, je potrebno navesti vir: kdo jo je 
izrekel in kje je zabeležena kot razprava ali sklep, da se o njej 
lahko prepričamo. Vprašanje je postavljeno, ker je v pojasnilih v 
zvezi z apelom g. Cvilaka z 20. 1. 1999, ki jih je poslal ZZZS 
organom države dne 25. 1. 1999, zapisano: "Morda največje 
priznanje za usmeritve na področju financiranja zdravstvenega 
varstva pa pomeni stališče predstavnikov Evropske komisije, 
izraženo maja 1998 na mednarodni konferenci v Bruslju. Podali in 
utemeljili so namreč oceno, da ima na področju organizacije, 
financiranja in izvajanja zdravstvenih storitev zaenkrat le Slovenija 
sistem, ki ustreza standardom držav Evropske unije." To pomeni, 
da države, ki so več kot četrt stoletja v EU, nimajo uvedenih 
lastnih standardov in meril. Zakaj se torej Sloveniji tako mudi s 
prilagajanjem? Odgovor je zavajajoč in z ničimer podprt. 

Vprašanje št. 7 

Ni odgovora. 

Vprašanje št. 8 

Odgovor je kratek in jasen. 

Vprašanje št. 9 

V odgovoru je zapisano: "Nakup računalniške opreme v januarju 
leta 1993 je bil opravljen v skladu z veljavnimi predpisi." 

V odgovoru na pripombe ZZZS (SDK, št. 93072 z dne 13.9.1993) 
najdemo zapisano: "Na kratko bi se pripombe lahko označile kot 
... zapisnika z vrinjenimi netočnostmi oz. obračanjem dejstev, s 
čimer se poskuša zamegliti natančno izražena dejstva in 
ugotovitve", in naprej: "Bistvo tega povračila je, da Zavod sicer ni 
razpisal javnega razpisa, saj k temu ni zavezan, kot sam navaja." 

Odgovor torej ni resničen. Če pa ZZZS ni zavezan, da nabavlja 
informacijsko opremo na osnovi javnega razpisa, naj bi navedel, 
po katerem zakonskem aktu je izjema med državnimi in 
paradržavnimi podjetji in institucijami. 

Vprašanje št. 10 

Iz odgovora zvemo, da je že uvedena kartica z administrativnimi 
funkcijami v Nemčiji in Belgiji in da so v teku priprave še v 10 
državah. Ni specificirano, ali gre pri tem za enako kartico kot v 
Sloveniji niti ali je v procesu analize tudi kaka druga kartica, npr. 
optična. Zelo preseneča pojasnilo: "Nemogoče je odgovoriti na 
vprašanje, katere države so se odločile za čakanje." Če je bilo 
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prej taksativno navedenih 12 držav, ki kartico imajo ali se nanjo 
pripravljajo, se gotovo ve, kje so se odločili za čakanje. V odgovoru 
navaja še: "G. Cvilak še ni predložil dokazov o primerih uporabe 
optičnih kartic." 

Vprašanje št. 11 

Odgovor: "Ugotavljamo, da sta vprašanje in ocena v narekovajih 
medsebojno protislovni." Državni svet ni sprejel nobene ocene, je 
samo postavil vprašanje na osnovi ocene, zapisane v odgovoru 
ZZZS g. Cvilaku. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da v skladu s 
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanja. 

Odgovora na to vprašanje ni. 

Odgovore na vprašanja državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca, 
na katere se nanašajo njegova 
ponovna vprašanja, objavljamo v tej 
številki Poročevalca na str. 26-29. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Jožeta Resmana glede 

prevzema pokroviteljstva za ureditev vaškega središča vasi Vrba  

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika Jožeta Resmana, da državni svet 
skupaj z državnim zborom prevzame pokroviteljstvo za ureditev 
vaškega središča vasi Vrba, ter na podlagi 55. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira pobudo državnega svetnika Jožeta 
Resmana in predlaga državnemu zboru, da skupaj z državnim 
svetom prevzame pokroviteljstvo. 

Obrazložitev 

Občina lirovnica in vseslovenska pobuda v okviru društva Naša 
Slovenija sta 17. aprila letos organizirala enodnevni posvet o 

možnosti razvoja projekta Poti kulturne dediščine in ob tem o 
obeležitvi 200-letnice rojstva dr. Franceta Prešerna. Na tem 
posvetu je bil obravnavan celovit pogled na to območje s posebnim 
poudarkom na Vrbo in njeno urejenost. Pri tem je bilo poudarjeno, 
da premalo storimo, da bi ohranili za naše zanamce posebnost, 
ki je pri nas redka, je pa prav v Prešernovi Vrbi še dobro ohranjena. 
To je način dela in odločanja o skupnih zadevah v okviru vasi. V 
Vrbi je ohranjenih 16 kamnov, ki obkrožajo vaško lipo. Vsak kamen 
je pomenil sedež za predstavnika vsake hiše v vasi, na katerem 
so se sestajali in sprejemali skupne odločitve (vaški parlament). 
Idejo, da se ta prostor vidno obeleži in ustrezno predstavi 
slovenski pa tudi mednarodni javnosti, je na posvetu podal g. 
Jože Hudeček in poudaril pomembnost tradicije naše demokracije. 

Državni svet predlaga državnemu zboru, da pobudo preuči in v 
skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta nanjo v roku 30 
dni odgovori. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa 
o sodelovanju Republike Slovenije v t. i. "paktu stabilnosti"  

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa o sodelovanju 
Republike Slovenije v t. i. "paktu stabilnosti" ter na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Branka 
Grimsa in predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da vprašanje 
preuči In nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi: 

Katere konkretne kratkoročne in dolgoročne koristi za državo 
Slovenijo pričakuje Vlada Republike Slovenije od izbranega načina 
sodelovanja v "paktu stabilnosti" kot vlada edine države, ki ne 
meji na Zvezno Republiko Jugoslavijo? 

Obrazložitev 

V preteklosti je propadlo že več poskusov, da bi se oblikovala 
nekakšna varnostna cona, znotraj katere bi se "nevtraliziralo" 
napetosti na področju Balkana, predvsem pa vpliv totalitarnega 
režima, ki je na oblasti v Zvezni Republiki Jugoslaviji. Najnovejša 
tovrstna pobuda je t. i."pakt stabilnosti". V njem sodelujejo kot 
udeleženke države, ki mejijo na Zvezno Republiko Jugoslavijo. V 
tem paktu sodeluje na tak način po odločitvi Vlade Republike 
Slovenije tudi Republika Slovenija kot edina država, ki ne meji na 
Zvezno Republiko Jugoslavijo in nedvomno ne sodi na Balkan. 
Sodelovanje naše države v tej obliki ima tako negativne posledice 
za prihajajočo turistično sezono (primer je objava zemljevidov v 
nekaterih najpomembnejših tujih sredstvih javnega obveščanja, 
na katerih je v zaokroženem območju napetosti na Balkanu, poleg 
Jugoslavije in njenih sosed, zajeta tudi Slovenija), kot tudi za 
siceršnje gospodarsko sodelovanje (krepi se videz nestabilnosti 
naše države), pa tudi dolgoročno nastaja vtis, da se Slovenija želi 
povezovati nazaj na Balkan. 
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V preteklosti je bilo na področju zunanje politike storjenih precej 
napak, ko se je zamudilo priložnosti, da bi Slovenija aktivneje 
posegla v dogajanje v svoji bližini, in sicer tako, da bi pri tem 
sodelovala kot srednjeevropska država, skupaj s preostalimi 
državami Evropske unije. Sedaj se očitno poskuša to napako 
sanirati na najslabši možni način, in sicer s pristajanjem na 
sodelovanje v obliki, ki nas v očeh evropske javnosti in politike 
znova veže tja, kamor si večina prebivalcev ne želi več nazaj. 
Nekatere meglene obljube (za katere se vedno znova izkaže, da 
v mednarodni politiki ne veljajo prav nič), ki naj bi jih po izjavah 
ključnih predstavnikov vlade Slovenija prejela kot "nagrado" za 

pristajanje na to, zanjo očitno škodljivo vlogo, vseh opisanih 
posledic zagotovo ne morejo odtehtati. Zato želim jasen in 
nedvoumen odgovor na vprašanje, katere konkretne koristi za 
državo Slovenijo si vlada obeta od zgoraj navedenega 
sodelovanja. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE 

na vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča o ukrepih vlade za zmanjšanje 

vpliva DDV na padec standarda delavcev  

Temeljni razlog za prehod na obdavčitev prometa blaga in storitev 
z davkom na dodano vrednost je vključevanje v mednarodne 
gospodarske tokove. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč je za davek na dodano vrednost 
najprimernejša uporaba ene same davčne stopnje za blago in 
storitve. Uporaba nižjih stopenj je argumentirana predvsem s 
tem, da se z eno stopnjo povečujejo obremenitve prebivalstva v 
nižjih dohodkovnih razredih. 

Z zakonom o davku na dodano vrednost sta bili z namenom 
razbremenitve sprejeti dve davčni stopnji, in sicer splošna v višini 
19 % in nižja v višini 8 %. Po nižji stopnji je obdavčen promet blaga 
In storitev, ki v načelu štejejo za življenjske potrebščine 
(prehrambeni izdelki, zdravila, medicinska oprema, javni prevoz 
potnikov, stanovanjski objekti, javna higiena). Cene tovrstnih 
izdelkov se zaradi davka na dod ano vrednost ne bi smele povečati 
oziroma bi se morale celo nekoliko znižati. 

Ocenjuje se, da se bodo zaradi davka na dodano vrednost v 
drugi polovici leta cene življenjskih potrebščin v povprečju povečale 
največ za 1,7 %. 

Z zakonom o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o 
regresu za letni dopust v obdobju 1999 - 2001 (Ur. I. RS, št. 39/ 
99), ki je bil sprejet v mesecu maju, je zagotovljeno, da se bodo 
dejanski cenovni učinki uvedbe davka na dodano vrednost 
zmanjšali oziroma v celoti odpravili. Z navedenim zakonom je 
zagotovljeno, da bo zaposlenim, ki prejemajo plačo nižjo od 
povprečne plače v Republiki Sloveniji, pri izplačilu plač za obdobje 
od tretjega meseca po uvedbi davka na dodano vrednost, izplačan 
še poseben dodatek. Dodatek se bo določil v višini razlike med 
minimalno plačo, ki bo veljala za tretji mesec po uvedbi davka na 
dodano vrednost in zneskom minimalne plače, povečane za rast 
cen življenjskih potrebščin tako, da se bo pri izračunu dodatka 
kot rast cen, ki bo posledica uvedbe davka na dodano vrednost, 
upoštevala razlika med povprečjem mesečnih stopenj rasti cen 
življenjskih potrebščin v prvih treh mesecih po uvedbi davka na 
dodano vrednost in povprečjem mesečnih stopenj rasti teh cen v 
višini 0,5 %. 

Da bi se olajšal prehod v nov sistem obdavčitve potrošnje in 
popravile posledice na področju družinskih dohodkov, je bil sprejet 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih 
prejemkih (Ur. I. RS, št. 26/99), s katerim je med drugim na novo 
določena lestvica za višino otroškega dodatka, ki je odvisna od 
višine dohodka na družinskega člana. Tako je v obdobju januar- 
april 1999 povprečni otroški dodatek znašal 5.814 tolarjev, od 
maja dalje pa 8.221 tolarjev. Povedano drugače, družine z najnižjimi 
dohodki so od aprila v povprečju prejemale 8.598 tolarjev otroškega 
dodatka na otroka, od maja naprej pa od 15.000 tolarjev do 18.000 
tolarjev. S povečanim zneskom naj bi se kompenzirali določeni 
učinki davka na dodano vrednost, predvsem spremembe pri 
davčni obremenitvi izdelkov, namenjenih otrokom. 

Prav tako je vlada že predlagala državnemu zboru v obravnavo 
predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih, ki ureja 
pomemben del neposrednih družinskih dajatev. Vrste in višine 
družinskih prejemkov so določene tako, da naj bi z njimi vzpostavili 
nova razmerja med posrednimi in neposrednimi družinskimi 
dajatvami, ki so bila doslej določena tudi z rešitvami prometnega 
davka. 

Olajšavo pri prometnem davku ob nakupu avtomobila za velike 
družine bo zamenjal univerzalni družinski dodatek za velike 
družine, ki ga bodo deležne družine s 3 in več nepreskrbljenimi 
otroki enkrat na leto, brez dohodkovnega pogoja. Gre za dajatev, 
ki bo po svoji vsebini bolj pravična od sedanje davčne ugodnosti 
(ta je bila naravnana na družine z visokimi dohodki), hkrati pa bo 
po svoji vrednosti in namenu lahko v celoti izpolnila tudi dosedanji 
namen. 

Menimo, da so bili z navedenim sprejeti ukrepi, ki naj bi preprečili 
prevelik vpliv nove obdavčitve potrošnje na življenjski standard. 

Vprašanje državnega svetnika 
mag. Dušana Semoliča je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, št. 1/1999 
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ODGOVORI MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

na vprašanja državnega svetnika dr. Milana Zvera glede anonimnih groženj 

i. 

Grožnje evidentiramo in hranimo v Centru za kriminalistično 
tehnične preiskave, v zbirki anonimk javnim osebam, ki je del 
zbirke anonimnih pisanj. Poleg tega imamo še splošno zbirko 
anonimk in zbirko groženj drugim osebam. Grožnje v zbirki pisem 
javnim osebam posebej ne ločujemo, saj vsa pisma obdelamo po 
enakem kriminalistično-tehničnem postopku, kar pomeni, da jih 
pregledamo po metodologiji, ki se uporablja za rokopise, tipkopise 
ali druga pisalna sredstva, nato pa jih po ključu primerjamo s 
pismi v zbirki identificiranih in neindetificiranih piscev za morebitno 
ugotavljanje pisem istega avtorja v preteklosti. Od osamosvojitve 
imamo v zbirki 62 pisem z grožnjo s smrtjo javnim osebam, od 
tega je 24 pisem prejela ena oseba, 10 oseb je prejelo od 1 do 4 
pisem. Splošne grožnje pa so se pojavile tudi v nekaterih pismih 
stalnega pisca anonimk iz Maribora, ki pa nikoli groženj izrecno 
ne definira. Poleg dr. Francu Rodetu je t. i. Odporniški odbor pisal 
pisma z grozilno vsebino še 5 osebam. 

2. 

Razen gospoda dr. Franca Rodeta nihče od navedenih ni podal 
predloga za pregon storilca zaradi suma storitve kaznivega dejanja 
ogrožanja varnosti po členu 145 KZ R Slovenije. Zakonodajalec 
je omenjeno kaznivo dejanje uvrstil med predlagalne delikte, kar 
pomeni, da je sprožitev kazenskega pregona stvar 
oškodovančeve odločitve, toda če ta predlog poda, postane 
dejanje pregonljivo po uradni dolžnosti, kar pomeni, da morajo 
organi za notranje zadeve ravnati v skladu s 148. členom ZKP, t. 
j. ukreniti potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se 
storilec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in 
zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti 

dokaz in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za 
uspešno izvedbo kazenskega postopka. V skladu s tem členom 
pa ravnamo tudi glede kazenske ovadbe, ki jo je podal gospod dr. 
Franc Rode. 

3. 

Na tretje vprašanje smo delno odgovorili v 2. točki, kar pomeni, 
da policija do danes ni raziskovala kaznivih dejanj ogrožanja 
varnosti po členu 145 KZ RS, pri katerem so bili oškodovanci 
zgoraj navedene osebe, saj za to niso imeli zakonske podlage, t. 
j. predloga oškodovanca za sprožitev kazenskega pregona. 
Poudariti pa moramo, da smo od leta 1995, ko je začel veljati 
Kazenski zakonik Republike Slovenije, s katerim je omenjeno 
kaznivo dejanje uvrščeno med predlagalne delikte (pred tem se 
je pregon za omenjeno kaznivo dejanje začel na zasebno tožbo, 
razen v primeru, če je bilo dejanje storjeno proti več osebam ali 
če je storilec z dejanjem vzbudil vznemirjenje med občani, ko se 
je pregon začel po uradni dolžnosti), obravnavali 74 primerov 
kaznivih dejanj ogrožanja varnosti, kjer so pregon predlagali ostali 
oškodovanci in kjer so zajete vse oblike in načini groženj; od tega 
smo raziskali 54 primerov. V obravnavanih 74 primerih so bile 
grožnje z umorom posredovane v pisni obliki v 17 primerih, od 
tega smo raziskali 11 primerov in zoper storilce podali kazenske 
ovadbe pristojnim tožilstvom. 

Vprašanja državnega svetnika 
dr. Milana Zvera so objavljena v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 3/1999 

MNENJE MINISTRSTVA ZA FINANCE 

k vprašanju državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi s pravočasno obravnavo pritožb 

davčnih zavezancev 

Zoper odločbo, ki jo je izdal davčni urad, ima davčni zavezanec 
pravico do pritožbe v roku 15 dni po vročitvi prvostopne odločbe. 
Organ prve stopnje lahko izpodbijano odločbo nadomesti z novo 
odločbo, če sodi, da je pritožba v celoti upravičena, sicer jo mora 
brez odlašanja poslati organu druge stopnje. Zakon o splošnem 
upravnem postopku v 247. členu določa, da mora biti odločba o 
pritožbi izdana in vročena stranki brž ko je to mogoče, najpozneje 
pa v dveh mesecih od dneva, ko je bila pritožba izročena, če ni s 
posebnim predpisom določen krajši rok. 

Rok dveh mesecev je instruktiven in v večini primerov davčni 
organ na drugi stopnji ne more izdati odločbe o pritožbi v tem 
roku. Razlogi za nemožnost odločanja v predvidenem roku so v 
nenehnem povečanju števila pritožb (v letu 1996 je bilo prejetih 
skupno 3.232 pritožb, v letu 1997 5.327 pritožb, v letu 1998 4.940 
pritožb, v prvi četrtini leta 1999 je bilo prejetih 1.400 pritožb) in 
številčno preslabi kadrovski zasedbi Davčne uprave Republike 
Slovenije, Glavni urad - Sektorju za davčni postopek na drugi 
stopnji. 

V letu 1998 in v prvi četrtini leta 1999 se v Sektorju za davčni 
postopek na drugi stopnji ni zaposlil noben delavec, tako da je 
zasedenih le 70 % sistemiziranih delovnih mest. Sicer pa je sektor 
v letu 1998 rešil 4.069 pritožbenih zadev. 

Za približevanje dolžine pritožbenih postopkov zakonsko 
opredeljenemu roku bo, ob upoštevanju nemožnosti dodatnega 
zaposlovanja, zaradi velikega števila nerešenih zadev potreben 
daljši čas. Sicer pa se skrajševanje pritožbenih postopkov že 
zagotavlja z več ukrepi. Davčna uprava je že sama ocenila, da 
trajajo pritožbeni postopki predolgo in zato že izvaja ukrepe za 
hitrejše reševanje pritožb. 

Ti ukrepi so naslednji: 

- delo vseh delavcev Sektorja za davčni postopek na drugi 
stopnji v podaljšanem delovnem času, 

- začasna razporeditev z davčnega urada na glavni urad, 
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priprave za sodelovanje zunanjih sodelavcev, 
opozarjanje na probleme, ki jih povzroča izvajanje predpisov 
v praksi in predlaganje sprememb oziroma dopolnitev teh 
predpisov, 
izobraževanje delavcev, ki sodelujejo v davčnem postopku v 
vseh fazah. 

Za dosego krajših pritožbenih rokov pa načrtujemo še: 

oblikovanje zbirke pravne prakse druge stopnje in zbirke 
sodnih odločb z davčnega področja, 
dosledno izdelavo metodoloških navodil. 

Vprašanje državnega svetnika 
dr. Zoltana Jana je objavljeno v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 4/1999 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE 

na vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec glede obdavčitve stroškov pravne 

osebe za preventivno zdravljenje v smislu zakona o dohodnini  

V skladu s prvo alineo prvega odstavka 16. člena zakona o 
dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, p. 2/94, 7/95 in 14/96 - odločba US 
in 44/96) se v osnovo za davek od osebnih prejemkov iz delovnega 
razmerja šteje plača, nadomestilo plače in drugi prejemki iz 
delovnega razmerja, zmanjšani za plačane obvezne prispevke 
za socialno varnost, izplačani v denarju, bonih ali v naravi, razen 
povračil stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi z delom ter 
prejemki v obliki stimulacij in bonitet v zvezi z delovnim razmerjem. 
Povračila stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi z delom, 
jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in enkratne 
solidarnostne pomoči se ne vštevajo v osnovo za davek največ 
do višine, ki je določena s predpisom Vlade Republike Slovenije. 

Plačila oziroma kritje stroškov zdravstvenih pregledov, zdraviliških 
in drugih zdravljenj ter ukrepov za utrjevanje zdravja zaposlenih, 
ki jih za zaposlene plačujejo oziroma krijejo delodajalci, sodijo v 
kategorijo drugih prejemkov iz delovnega razmerja, zato se od 

navedenih plačil obračuna in plača davek od osebnih prejemkov 
v skladu z zgoraj navedenim členom zakona. 

Od zgoraj navedenih plačil se davek ne obračunava le v primeru, 
če gre za plačila oziroma kritje stroškov zdravstvenih pregledov, 
zdraviliških in drugih zdravljenj ter ukrepov za utrjevanje zdravja 
zaposlenih, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti zaposlenim na 
podlagi zakona in bi opustitev pomenila kršitev zakona in s tem 
kazensko odgovornost delodajalca. 

Vprašanje državne svetnice 
Vekoslave Krašovec je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, št. 4/1999 

ODGOVORI MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

na vprašanja državnega svetnika prof, dr. Franca Vodopivca glede čipne zdravstvene kartice 

1. odgovor 

V začetku je treba pojasniti, da ne gre za zdravstveno kartico, 
ampak za kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ). 

Iz opisa projekta je v gradivu ZZZS razvidno, da se obdobje 11 
mesecev nanaša zgolj na eno fazo celotnega projekta razvoja in 
uvedbe kartice zdravstvenega zavarovanja in sicer na logistično 
izvedbo realizacije infrastrukture in razdeljevanja kartic. 

Projekt zasnove in uvedbe kartice zdravstvenega zavarovanja 
so organi upravljanja zavoda sprožili kot strateški razvojni projekt 
oktobra 1995. Projekt je bil voden v skladu s strokovno 
zastavljenim planom skozi vse ustrezne faze analiz, snovanj, 
načrtovanja, izdelave tehničnih specifikacij, pilotnega poskusa v 
posavski regiji in evalvacij. Temu ustrezno je pilotna uvedba v 
posavski regiji spomladi 1998 pokazala, da so razvite rešitve 
ustrezne in kvalitetne, da uvedeni sistem deluje popolnoma 
uspešno in je v celoti sprejet med zavarovanci in zdravstvenim 
osebjem. 

Po končanih dveletnih pripravljanih aktivnostih in praktičnem 
preskusu ter potrditvi v pilotni regiji je Skupščina Zavoda v juliju 
1998 sprejela sklep o nacionalni uvedbi sistema KZZ. Nacionalna 
uvedba je razširitev sistema na ostale regije v Sloveniji na podlagi 
že razvitih tehnoloških, organizacijskih in infrastrukturnih rešitev. 

Načrt za nacionalno uvedbo zasleduje naslednje glavne cilje: 

optimizacijo obdobja uvedbe sistema ob upoštevanju 
razpoložljivih virov in regulativnih okvirov, 

upoštevanje zmožnosti okolja (predvsem zavarovancev in 
zdravstvenega osebja) za obvladovanje novosti, 

upoštevanje objektivnih možnosti izgradnje in širjenja 
tehnološke infrastrukture pri izvajalcih zdravstvenih storitev 
in omrežja samopostrežnih terminalov, 

zagotavljanje nadzora nad potekom in sprotne integracije 
pridobljenih izkušenj v nadaljnje faze in 

skrajšanje obdobja paralelnega delovanja (istočasno kartica 
in zdravstvena izkaznica) na minimum. 

2. odgovor 

V skladu s standardrp metodologijo upravljanja projektov na ZZZS 
so projekt razvoja in uvedbe sistema KZZ ter njegovi izdelki 
sistematično in redno izpostavljeni notranjim, širšim slovenskim 
in mednarodnim preverjanjem. V skladu z naravo projekta in širokim 
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vplivom na zdravstveno in zavarovalniško sfero je treba pri 
ocenjevanju kvalitete in smotrnosti projekta upoštevati številne 
elemente: 

delovanje zdravstvenega sistema, doktrino in prakso, 
obstoječo infrastrukturo informatike in telekomunikacijskih 
potencialov v zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
načrtovani razvoj prakse in informatike v zdravstvu, 
regulativne okvire in omejitve, 
pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev za podatke 
in obdelave podatkov, 
izvedljivost in sprejemljivost novih funkcij. 

Ob spoštovanju teh in številnih drugih elementov je potekalo 
sprotno ocenjevanje in preverjanje projekta razvoja in uvedbe 
sistema KZZ. 

Delovna skupina MZT in MZ je kot posvetovalna skupina ministra 
za zdravstvo na podlagi preučitve razpoložljivih gradiv pripravila 
mnenje glede projekta KZZ. Iz zapisa navedene delovne skupine 
izhaja, da je na ekspertni način tehtala dolgoročne opcije razvoja 
medicinske in zavarovalniške informatike in je priporočila razvoj 
sistema v smeri funkcionalnosti ter tehnološko integracijo kartic 
in omrežij. Eno od priporočil delovne skupine je tudi, naj v primeru, 
da bo Zavod svoj sistem uvedel na nacionalnem nivoju, drugi 
uporabniki proračuna RS ob uvajanju kakršnihkoli elektronskih 
kartic zagotovijo združljivost s kartico in sistemom zdravstvenega 
zavarovanja. Delovna skupina pa je izrazila zaskrbljenost, da 
Slovenija ne bi na lastne stroške in tveganje prehitevala razvoja 
usklajevanja in standardizacije v evropskem prostoru. 

MZ je to mnenje posredovalo Zavodu, ki je kot nosilec projekta ta 
priporočila ustrezno vključil v projekt. Pri tem je seveda ob 
upoštevanju strateških vizij iz zapisa delovne skupine moral 
upoštevati tudi vse omejitve, pogoje in opredelitve, ki so navedeni 
že v gornjem seznamu. Gre torej za eno od mnenj, ki so se 
oblikovala v razvoju projekta kartice zdravstvenega zavarovanja. 

3. odgovor 

Konkretne opredelitve in načrti švedske vlade nam niso znani. 
Znana nam je taka trditev g. Cvilaka, ki jo redno navaja kot argu- 
ment proti pametnim karticam ("... Švedska vlada je takšno kartico 
lani izvrgla iz svojega zdravstva kot neprimerno in drago rešitev 
..."). G. Cvilak svojo trditev izpeljuje iz časopisne notice. Če to 
notico preberemo, hitro ugotovimo, da, prvič, odločitve in sprejela 
švedska vlada, pač pa združenje lekarn, in drugič, da je šlo za 
zelo ozko aplikacijo urejanja plačevanja zdravil. Presoja Švedov 
o neekonomičnosti uvedbe tehnologije pametnih kartic za to ozko 
aplikacijo je vsekakor smotrna, vendar nima absolutno nikakršne 
zveze s parametri našega sistema, ki ima mnogo širše funkcije. 
Notica ne govori o varnostnih vidikih, kar svetuje g. Cvilak. 
Opravka imamo torej s popolnoma nepravilno uporabo 
argumentov, ki veljajo za eno (zelo specializirano) področje 
uporabe, za povsem drugo področje. 

Krovni programi: 

AIM Advanced Informatics in Medicine 
HTAP Telematics Applications Programme, 

sector Health 
G.H.A.P.-G7 Global Healthcare Applications Project 

V okviru teh krovnih projektov je bila izvedena vrsta mednarodnih 
projektov: Cardlink (dve glavni fazi), Diabcard (tri faze), Eurocard, 
G7 Healthcard.Trusthealth, ob številnih lokalnih razvojnih in pilotnih 
projektih. V okviru te obsežne dejavnosti se oblikuje v okviru EU 
in skupine G7 splošno soglasje glede realizacije informacijske 
infrastrukture za prosti pretok oseb in storitev na področju 
zdravstva in zdravstvenega zavarovanja. Ker gre za živ proces, 
se smernice, standardi in skupni dogovori oblikujejo preko aktivnih 
prizadevanj posameznih držav udeleženk. 

Sedaj teče v okviru programa INCO COPERNICUS projekt Netlink. 
Slovenija je bila sprejeta med izvajalke njegovega podprojekta 
Netlink CEE. Na ta način je Slovenija dobila možnost aktivno 
sodelovati v oblikovanju skupnih smernic in standardov v okviru 
EU in skupine G7, prav tako pa neposredni dostop do najnovejših 
izsledkov in rezultatov razvoja. 

V okviru skupnih strukturnih razvojnih dejavnosti EU in G7 so bile 
sprejete naslednje razvojne smernice (vira: Herve Doare: The 
European Overvviev. Antonio Pernice, Herve Doare: Health Cards: 
An Overvviev of the Current Key International Issues. Health Cards 
i'97, Amsterdam, 12.-14. 11. 1997. Health Technology and 
Informatics, Vol. 49. IOS Press, Amsterdam, 1997): 

a) Potrjeni sta dve glavni področji aplikacije kartic: 

pacientova kartica z administrativnimi in/ali medicinskimi 
podatki, 
profesionalna kartica za avtentičnost, digitalni podpis ... . 

b) V svetu je čipna kartica (pomnilniške in procesorske kartice) 
široko potrjena kot prava tehnologija za masovne programe v 
zdravstvu. Še posebej procesorska kartica s svojimi varnostnimi 
karakteristikami je videti prava rešitev za shranjevanje občutljivih 
podatkov na področju pacientovih in profesionalnih kartic. 

c) Pacientova kartica vedno bolj velja kot tehnološki element, ki 
naj se ga vključuje v globalni informacijski sistem zdravstvenega 
varstva, ki ga poleg te kartice sestavljajo še mreža, profesionalne 
kartice,... . 

d) Ključni pojem današnjega časa je "priprava za široko uvedbo". 
Prispeli smo do zadnje, a bistvene faze razvoja in raziskav tik 
pred uvajanjem. 

4. odgovor 

Pregled razvojnih in usklajenih dejavnosti na področju informatike 
v zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu v EU in v 
zadnjih letih v skupnem prostoru EU+G7 izkazuje bogato 
dejavnost. 

e) Mednarodna interoperabilnost pacientovih kartic in splošnih 
telematičnih rešitev je cilj, ki je zdaj že sprejet za bodoče delovanje, 
čeprav danes še ne nudi dosti koristi in včasih velja celo za 
omejitev. Na evropskem nivoju je že bil sklenjen dogovor o 
tehničnih vprašanjih interoperabilnosti, na nivoju G7 pa mora biti 
še potrjen. Specifikacije so javne in so dostopne na omrežju WWW. 
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f) Še vedno obstaja nujna potreba po mednarodnem sodelovanju. 
Aktivnost Komisije EU s sodelovanjem G7 in državami vzhodne 
in srednje Evrope ter pilotni projekti so se izkazali kot zelo uspešni. 

Priporočeno je naslednje zaporedje prioritet pri uvajanju kartic: 

administrativne kartice, ob tem tudi infrastruktura (čitalci 
delovne postaje ...), 
kartice za nujno medicinsko pomoč, interoperabilne v 
mednarodnem merilu (vključno z obrazcem E 111), 
pacientove kartice z medicinskimi in farmacevtskimi podatki, 
v začetku za ožja področja uporabe, kasneje pa širša, 
profesionalne kartice kot ključ za vstop v mrežo in kot orodje 
za povečanje varnosti telematskih sistemov v zdravstvu, 
bodisi ob uporabi s pacientovo kartico ali ob samostojni 
uporabi. 

Eden od ciljev je tudi prostovoljni "zdravstveni potni list", 
katerega uvedbo je s svojim sklepom priporočil Evropski 
parlament aprila 1996. 

7. odgovor 

V skladu z dinamiko in nalogami projekta se število udeležencev 
v toku izvajanja projekta spreminja. Izvajalci delujejo v okviru 
podprojektnim skupin. Jedro izvajalske skupine tvorijo strokovni 
delavci ZZZS v okviru svojih rednih delovnih nalog. Plačani so po 
veljavni kolektivni pogodbi. 

Za storitve, ki zahtevajo specifična znanja, ZZZS išče zunanje 
izvajalce v Sloveniji ali v Evropi, skladno s predpisi za javna 
naročila. 

Člani Projektnega sveta (le zunanji) dobivajo za svoje delo sejnine 
v skladu s Pravilnikom o sejninah za upravne organe Zavoda 
(znesek sejnine znaša 15.000 SIT). 

Kolegij direktorjev, Upravni odbor in Skupščina ZZZS sodelujejo 
v upravljanju projekta v okviru svoje redne obveznosti. 

Veliko komentarjev in pobud prihaja neposredno od zdravstvenih 
delavcev, vendar ti ne bremenijo stroškov projekta. 

5. odgovor 

Kot je že navedeno v odgovoru na vprašanje 2, je projekt v 
skladu z metodologijo izvajanja redno izpostavljen notranjim, javnim 
in mednarodnim evalvacijam. 

Glavni segmenti strokovne javnosti, ki so udeleženi v teh 
evalvacijah, so: 

zdravstveno osebje (do sedaj skupno 42 sestankov), 
strokovna združenja (Zdravniška zbornica, Lekarniška 
zbornica), 
Projektni svet KZZ, 
raziskovalne organizacije: Inštitut Jožef Štefan, Pristop, GMD 
- nemški nacionalni raziskovalni inštitut za informacijsko 
tehnologijo, 
pristojna telesa: Center Vlade za informatiko, Svet Vlade RS 
za informatiko, Projektni svet Nacionalnega programa 
zdravstvene informatike, 
vodilni evropski strokovnjaki (dr. David Markwell, koordinator 
delovne skupine za interoperabilnost v projektu EU - G7 
Healthcards; Herve Doare, koordinator za zdravstvene kartice 
EU foruma EUROCARDS in G7), 
udeleženci evalvacijske konference pilotnega projekta. 

Praviloma so evalvacije opravljene brezplačno, ker so institucije, 
asociacije in posamezniki sami zainteresirani za možnost vpliva 
na razvojne usmeritve sistema in za vključevanje svojih potreb in 
zahtev vanj. Obsežnejše evalvacijske naloge, ki jih opravljajo za 
to specializirane institucije, pa ZZZS plačuje izvajalcem po za 
takšna dela običajnih tarifah. 

6. odgovor 

Trditev je vzeta iz konteksta. Trditev ne izvira iz ZZZS, pač pa je 
prevzeta od predstavnikov Evropske komisije na mednarodni 
konferenci v Bruslju med 28. in 30. majem 1998. Ocenjevane so 
bile države, kandidatke za vstop v EU. Ocena se nanaša na 
organizacijo in sistem financiranja zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. 

8. odgovor 

Ne. 

9. odgovor 

Nakup računalniške opreme v januarju leta 1993 je bil opravljen v 
skladu z veljavnimi predpisi. Na razpis se je prijavilo 8 ponudnikov. 
Glede tehničnih karakteristik in cen so bile pri izbiri upoštevane 
strokovne analize ponudb, potrebe uporabnikov in analiza 
ponudbe na tržišče. Upoštevana je bita tudi zahtevana dinamika 
vpeljevanja infrastrukture za potrebe novo uvajalnega sistema 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Nabavljeni so bili 
računalniki proizvajalca IBM. Nabava je bila opravljena v dogovoru 
z Ministrstvom za zdravstvo. 

10. odgovor 

Kot je že omenjeno v odgovoru 4, je podoben razvoj zaslediti v 
drugih evropskih državah. Na nacionalnem nivoju je že uvedena 
kartica z administrativnimi funkcijami v Nemčiji in Belgiji, pred 
zaključkom pa je tudi Francija. Priprave na uvajanje tečejo v 
številnih drugih državah (Avstrija, Češka, Finska, Irska, Italija, 
Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, ...). V EU je v 
uporabi že približno 150 milijonov kartic za administrativne in/ali 
medicinske namene. Do sedaj uvedene aplikacije so se izkazale 
kot ekonomsko upravičene. V vseh naštetih primerih se uporabljajo 
(ali načrtujejo) podobne tehnološke rešitve ob sočasni uporabi 
kartic zavarovancev, profesionalnih kartic ali telekomunikacijskih 
mrež. Tovrstno kombiniranje obstoječih in novih tehnoloških 
komponent so priporočila tudi pristojna strokovna telesa EU (DG 
XIII, EU-G7 Health Cards WG2, WG3 in WG7). 

Tehnologije mikroprocesorskih kartic ne zamenjuje nobena 
država, pač pa širijo obseg funkcij svojih sistemov. Nemogoče je 
odgovoriti na vprašanje, katere države so se odločile za čakanje. 

Za druge tehnologije za masovne nacionalne sistema se po naših 
informacijah ni odločila nobena država. Od proizvajalca Drexler 
LaserCards (katerega predstavnik v Sloveniji je podjetje MCB 
d.o.o. g. Cvilaka) je ZZZS junija 1997 poskušal pridobiti informacije 
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o konkretnih primerih uporabe optičnih kartic na področju 
zdravstva in zavarovanja (v primerljivih sistemih, t. j. v nacionalnih 
sistemih). Informacije do sedaj niso bile posredovane, prav tako 
nam jih v okviru svojih pozivov, apelov ipd. ni predložil g. Cvilak. 

Ugotavljamo, da sta vprašanje in ocena v narekovajih medsebojno 
protislovni. Širša argumentacija smotrnosti kombiniranja 
telekomunikacijskih mrež in kartic kot nosilcev informacij je podana 
že v odgovoru na vprašanje 4. 

11. odgovor 

Ocene glede primernosti optičnih kartic ali magnetno optičnih 
diskov ne izvira iz ZZZS, pač pa je v gradivu navedena kot citat 
iz dveh virov (J. R. Zimmerman: Healthcare Chip Card Technol- 
ogy in Noerth America in T. Takahashi: The Prospects of Health 
Cards in Asia. Oboje v: Health Cards 97, Amsterdam, 12.-14.11. 
1997. Health Technology and Informatics, Vol. 49.IOS Press, 
Amsterdam, 1997). 

Vprašanja državnega svetnika 
prof. dr. Franca Vodopivca so 
objavljena v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 4/1999 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

na vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec glede postopka za izterjavo terjatev pri 

Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije  

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. t. RS., št. 69/98) v 19. 
a členu daje zavarovancu pravico uveljavljati denarno nadomestilo, 
če prekine oziroma razveže delovno razmerje v primeru, ko 
inšpektor za delo na njegov predlog ugotovi, da mu delodajalec ni 
izplačal plač tri in več mesecev zaporedoma oziroma mu v 
zadnjem letu ni izplačal najmanj devet plač. Zavarovanec lahko 
prekine ali razveže delovno razmerje tudi v primeru, če delodajalec 
v enem mesecu po vročitvi odločbe inšpektorja za delo ni izplačal 
zaostalih plač. Ta določba omenjenega zakona nalaga inšpektorju 
za delo dolžnost, da o predlogu zavarovanca in o odločbi, ki jo 
vroči delodajalcu, nemudoma obvesti zavod in pristojni center za 
socialno delo. Zavarovanca pa je inšpektor za delo dolžan opozoriti 
na roke, v katerih je dolžan uveljaviti pravice iz zavarovanja za 
primer brezposelnosti. 

Po prvem odstavku 19. c člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti ima zavarovanec v primeru prekinitve oziroma 
razveze delovnega razmerja iz 19. c člena tega zakona pravico 
do odpravnine pod pogoji, ki jih določajo predpisi o delovnih 
razmerjih za presežne delavce. Po drugem odstavku tega člena 
pridobi zavarovanec pravico do denarnega nadomestila na podlagi 
19. a člena tega zakona, ko prične postopek za izterjavo 
odpravnine in neizplačane plače, razen če do odpravnine ni 
upravičen. V tretjem odstavku tega člena pa je določeno, da 
zavod nudi zavarovancu brezplačno strokovno pomoč za 
pričetek postopka za izterjavo odpravnine oziroma neizplačane 
plače ali pa na podlagi njegovega pooblastila ter v njegovem imenu 
in na njegov račun sam prične postopek za izterjavo odpravnine 

oziroma neizplačane plače. 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je torej po zgoraj 
citiranem zakonu pooblaščen za nuđenje brezplačne strokovne 
pomoči zavarovancu le za pričetek postopka za izterjavo 
odpravnine oziroma neizplačane plače, oziroma da v imenu 
zavarovanca in na njegov račun prične postopek za izterjavo 
odpravnine in neizplačane plače. Zavod ne more pričeti postopka 
za izterjavo odpravnine oziroma neizplačane plače, če ga za to 
ne pooblasti zavarovanec. Prav tako ne more začeti tega postopka 
brez ustreznega pooblastila in pristanka zavarovanca, da gredo 
stroški postopka na njegov račun. Pričetek postopka praviloma 
pomeni vložitev tožbe za izterjavo odpravnine in neizplačane 
plače pri pristojnem sodišču. Na strani zavarovanca pa je, ali se 
bo za začetek postopka za izterjavo poslužil pravne pomoči 
zavoda ali ne. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti v tretjem odstavku 19. c 
člena nalaga zavodu dodatno nalogo, območne enote zavoda, ki 
so to določbo dolžne izvajati, le-to po mnenju Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje izvajajo korektno. 

Vprašanje državne svetnice 
Vekoslave Krašovec je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 5/1999 
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ODGOVORA IN INFORMACIJA 

na vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v zvezi s plačami predsednikov 

uprav in članov uprav v podjetjih, zavodih, agencijah, skladih in drugih institucijah, kjer je 

država večinski lastnik 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE 

V pristojnost Ministrstva za finance sodijo naslednje agencije, 
skladi ter javna podjetja: 

1. Agencija Republike Slovenije za plačilni promer, 
2. Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, 
3. Agencija Republike Slovenije za trg vrednostnih papirjev, 
4. Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 

preoblikovanja podjetij, 
5. Sklad Republike Slovenije za sukcesijo, 
6. Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo in storitve. 

Pri tem moramo opozoriti na dejstvo, da je Agencija Republike 
Slovenije za sanacijo bank In hranilnic med letom 1998 
postopoma prenehala z delovanjem in je bila z Uredbo o 
prenehanju Agencije za sanacijo bank in hranilnic ukinjena. 

V Agenciji za trg vrednostnih papirjev je po individualni pogodbi 
lahko zaposlen le direktor agencije. Do meseca novembra agencija 
ni imela zasedenega delovnega mesta direktorja. 

Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij je pravna oseba javnega prava, 
neodvisna in samostojna institucija, ki opravlja z zakonom 
določene naloge po predpisanih postopkih, za svoje delo pa je 
odgovorna Državnemu zboru, ki je imenoval njeno vodstvo. Plačo 
generalnega direktorja agencije ureja zakon o Agenciji Republike 
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o 
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje (Ur. I. RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96, 87/ 
97), ki v 1 .k členu določa, da ima generalni direktor agencije za 
revidiranje pravico do plače in drugih prejemkov v višini, določeni 
za predsednika računskega sodišča, namestnik generalnega 
direktorja pa v višini, določeni za člana računskega sodišča. Iz 
navedenega sledi, da za Agencijo Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij ne veljajo sklepi 
Vlade Republike Slovenije. 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo v letu 1998 ter v prvem 
četrtletju leta 1999 ni imel zaposlenih delavcev v rednem delovnem 
razmerju. 

Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo In storitve, se je z 
Odlokom o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi javnega 
podjetja za pripravo republiških organov in organizacij za delo v 
vojni ter ob naravnih in drugih nesrečah (Ur. I. RS, št. 3/98) 
preoblikovalo v Snežnik d.d., ki je podjetje v 70 % lasti Republike 
Slovenije. 

Pri pregledu podatkov o izplačilih plač zaposlenih po individualnih 
pogodbah v agencijah, skladih in družbah v večinski lasti Republike 
Slovenije, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe in sodijo v 
pristojnost Ministrstva za finance, smo ugotovili, da so bila izplačila 
plač v letu 1998 ter prvem četrtletju leta 1999 v skladu s sprejetimi 
predpisi, ki urejajo politiko plač zaposlenih v javnem sektorju. 

V tem obdobju so bile torej plače direktorjev usklajene s Sklepom 
o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih 
podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija (Ur. I. RS, št. 33/97), ki v 6. čl. med drugim določa, da 
pravica do plače direktorja obsega osnovno plačo in dodatek na 
delovno dobo. Osnovna plača znaša najmanj 50 odstotkov in 
največ 90 odstotkov plače ministra, pristojnega za področje, brez 
dodatka na delovno dobo. Plače drugih zaposlenih po individualni 
pogodbi, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe, so bile izplačane 
sorazmerno nižje od plače direktorjev. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

Za področje zdravstva sporočamo, da smo na osnovi Sklepa o 
kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih 
zavodov (Ur. I. RS, št. 33/97) uskladili plače direktorjev javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenije 
(bolnišnice ter zavodi za zdravstveno varstvo in Inštitut za 
varovanje zdravja RS) ter so bile sklenjene individualne pogodbe 
direktorjev javnih zdravstvenih zavodov. 

Na individualne pogodbe direktorjev smo v ministrstvu izdali 
pozitivna mnenja deloma v mesecu juliju 1998 ter v celoti v mesecu 
septembru 1998. 

Plače direktorjev javnih zdravstvenih zavodov spremljamo v 
ministrstvu mesečno, na eventuelna odstopanja opozarjamo, v 
celoti pa ugotavljamo, da se plače direktorjev gibljejo v skladu z 
individualnimi pogodbami. 

INFORMACIJA MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE 

Ministrstvo v informaciji navaja, da na zahtevo vlade pripravlja 
celovito informacijo o plačah predsednikov in članov uprav v 
podjetjih, zavodih, agencijah, skladih in drugih institucijah, kjer je 
država večinski lastnik. Vlada je na 92. seji, dne 14. 1. 1999, 
sprejela sklep in zadolžila resorna ministrstva, da pripravijo celovita 
poročila o izvajanju sprejetih predpisov glede urejanja politike 
plač zaposlenih v javnih podjetjih, agencijah, skladih in družbah v 
večinski lasti Republike Slovenije in jih predložijo Kadrovski službi 
Vlade Republike Slovenije. 

Pri pripravi ustreznega gradiva je potrebno upoštevati: 

- sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v 
nadzornih svetih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica 
je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi direktorjev, 
ki se nanaša na Luko Koper, d.o.o., Aerodrom Ljubljana, d.d., 
Družbo za državne ceste, d.d. in Adrio Airways, d.d., in 

- sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev 
javnih podjetij, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki se 
nanaša na: Slovenske železnice, cf.d., Telekom, d.d., Pošta 
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Slovenije, d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. in 
Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o. 

V nadaljevanju dodajajo: "Ker gre za zelo kompleksno in občutljivo 
tematiko, bomo ustrezen odgovor na zastavljena vprašanja 
posredovali Kadrovski službi vlade in v obravnavo na odbore in 
Vlado Republike Slovenije. 

Na ta način bomo zagotovili ustrezen in merodajen odgovor." 

Vprašanja državnega svetnika 
prof. dr. Franca Vodopivca so 
objavljena v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 5/1999 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

- URADA ZA VARSTVO POTROŠNIKOV 

na vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana glede izplačila hranilnih vlog 

varčevalcem HKS - hranilno kreditne službe LES 

V zvezi s problematiko, ki jo navaja g. svetnik Jože Resman, se 
na Urad za varstvo potrošnikov do sedaj ni obrnila nobena stranka, 
zato nam tudi niso znane podrobnosti o obravnavanju tega 
primera. 

Iz pisma g. svetnika je razvidno, da se problem izplačila hranilnih 
vlog HKS-LES ureja že dalj časa. Zakon o varstvu potrošnikov 
(Ur. I. RS, št. 20/98, 25/98), ki je začel veljati v mesecu marcu 
1998, tovrstne problematike ne ureja. Za reševanje spornih 
vprašanj glede pogodbenih razmerij je pristojno sodišče. 
Predvidevamo, da so se prizadeti varčevalci za uveljavljanje 
svojih pravic obrnili na pristojno sodišče. S podatki, v kakšni fazi 
je postopek reševanja problema oz. predlogov varčevalcev za 
izplačilo hranilnih vlog HKS-LES iz Begunj, Urad za varstvo 
potrošnikov ne razpolaga. 

Zakonodaja, ki ureja poslovanje hranilno kreditnih služb, je v 
pristojnosti Ministrstva za finance. Zato bomo vprašanje g. 
svetnika odstopili v reševanje navedenemu ministrstvu. V spornem 
obdobju oziroma v času poslovanja HKS-LES je Banka Slovenije 
vršila nadzor nad bankami in njihovim poslovanjem. Zaradi 
navedenega smo zadevo odstopili tudi Banki Slovenije. 

Vprašanje državnega svetnika 
Jožeta Resmana je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 5/1999 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE 

na vprašanje državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med., glede ukr.epov vlade v zvezi s 

finančno nedisciplino  

V zvezi z vprašanjem državnega svetnika g. Bojana Korošca 
vam sporočamo, da je Vlada RS sprejela in posredovala v 
obravnavo Državnemu zboru RS predlog Zakona o finančnem 
poslovanju podjetij - hitri postopek (Poročevalec državnega zbora, 
št. 38/99). 

Temeljna načela predloga so načelo skrbnega finančnega 
poslovanja podjetij, katerega uresničitev se zagotavlja tudi z 
ustrezno odškodninsko odgovornostjo; načelo enakega 
obravnavanja upnikov, prenehanja pravnih oseb, ki nimajo 
premoženja, brez predhodnega postopka likvidacije in zaščita 
pravnih interesov upnikov in družbenikov oz. delničarjev, ki se 
zagotavlja s pravnimi sredstvi v postopku izbrisa, javnimi objavami 
in pravnimi posledicami izbris?. 

Za zagotavljanje finančne discipline je Vlada RS na svoji 112. seji 
sprejela tudi Ukrepe za zagotavljanje finančne discipline pri 
oddajanju javnih del in zaščiti kooperantov in podizvajalcev pred 
zlorabami izvajalcev del pri izvajanju javnih naročil. Ukrepe Vlade 
RS prilagamo (ukrepi vlade, sprejeti na 112. seji, dne 3. 6. 1999, 
so na voljo v službi državnega sveta - op. ur.). 

Prav tako vam prilagamo v informacijo posebno obvestilo za 
javnost, ki ga je ministrstvo za finance pripravilo, da se javnost še 
podrobneje seznani z vladnimi ukrepi. 

OBVESTILO ZA JAVNOST 

Predstavniki slovenskega gospodarstva, zlasti pa Sindikat 
avtoprevoznikov Slovenije, opozarjajo Vlado Republike Slovenije 
in ministrstva za več kot leto dni na pojav finančne nediscipline in 
nespoštovanja pogodbenih obveznosti, ki je narasel že do te 
mere, da resno ogroža normalno poslovanje subjektov v Republiki 
Sloveniji. Ministrstvo za finance je v sodelovanju z drugimi resorji 
zaradi pojava finančne nediscipline v slovenskem prostoru 
pripravilo Zakon o finančnem poslovanju, ki bo kot sistemski 
ukrep izboljšal finančno disciplino v gospodarstvu Republike 
Slovenije. 

Pojav finančne nediscipline pa ni mogoče razreševati zgolj z 
sistemskimi ukrepi v smeri sprejemanja zakonskih rešitev, temveč 
je potrebno izvajati tudi konkretne ukrepe na posameznih 
področjih, da se zagotovi spoštovanje pogodbenih obveznosti. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrepe za zagotavljanje 
finančne discipline pri oddajanju javnih del In zaščiti 
kooperantov In podizvajalcev pred zlorabami Izvajalcev del 
pri Izvajanju javnih naročil. 

Z ukrepi je dano med drugim pooblastilo Davčni upravi Republike 
Slovenije, da pri izterjavi davčnih obveznosti podizvajalcev in 

31 



kooperantov izvajalcev del na podlagi javnih naročil izterja zapadle 
davke v okviru zakonskih možnosti tudi z rubežem terjatev 
izvajalcev del pri naročnikih, če podizvajalci in kooperanti predložijo 
potrjeno dokumentacijo o svojih terjatvah do izvajalcev. 

Naročniki iz 2. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 
.24/97) morajo v postopkih oddaje javnih naročil pri oddaji gradbenih 
del, za naročila nad 50 mio SIT dopolniti razpisne pogoje, tako da 
bo v razpisnih pogojih za te bodoče razpise določena: 

Zaveza izvajalcev del, kot prevzemnikom javnih naročil, za 
odstop svojih terjatev do naročnikov v korist dobaviteljev 
blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene 
terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do 
izvajalcev del. 

Zaveza izvajalcev del uporabljati za poplačevanje njihovih 
obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem 
enake roke plačil kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z 
naročniki del iz izvajanja del za oddano naročilo. 

Zaveza izvajalcev priznati in obračunati ter plačati dobaviteljem 
blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti 
in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih 
zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za 
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oziroma za 
dobavljeno blago dobaviteljev blaga. 

Republika Slovenija je nedvomno neposredno ali posredno največji 
investitor ter se prav preko javnih investicij v javno infrastrukturo 
in druge objekte v javni lasti angažirajo milijardni zneski. 
Financiranje javnih gradenj je krito z namenskimi sredstvi, 
zagotovljenimi po posebnih zakonih ali v proračunih, kot sredstva 
določenih postavk za določene namene. Ta sredstva so 
angažirana na podlagi pogodb, sklenjenih v postopkih javnih 
naročil. Javni naročniki, kot uporabniki javnih sredstev, so dolžni 
v razpisne pogoje vnesti takšne določbe, da bo zagotovljena 
namenska poraba sredstev. Vsekakor je nenamenska poraba 
sredstev, če naročniki javnih naročil pravočasno poravnavajo 
zapadle obveznosti po izvajalskih pogodbah, vendar pa izvajalci 
del ta sredstva ne uporabijo za poravnavo svojih obveznosti do 
kooperantov in podizvajalcev ter jim poravnajo svoje obveznosti 
z velikimi zamudami, brez obračunanih obresti in celo z izsiljenimi 
diskonti. 

Zaradi neporavnavanja zapadlih obveznosti izvajalcev del pri 
javnih naročilih, se ugotavljajo tudi težave pri izterjavi zapadlih 
davčnih obveznosti kooperantov in podizvajalcev. Zlasti 
predstavniki sindikata avtoprevoznikov opozarjajo, da je 
nedopustno, da država terja poravnavo davčnih obveznosti, ne 
da bi bili zagotovljeni tudi instrumenti izterjave terjatev 
avtoprevoznikov do njihovih dolžnikov. V postopkih davčne 
izterjave je potrebno izboljšati izterjavo in istočasno zapirati 
medsebojne terjatve s tem, da bo davčna uprava na podlagi 
nespornih in potrjenih terjatev v postopku davčne izterjave rubila 
terjatve izvajalcev del. Tako bodo poravnane davčne obveznosti 
istočasno predstavljale tudi zmanjšanje neizterjanih terjatev 
kooperantov, kar bo preprečilo naraščanje zakonitih zamudnih 
obresti zaradi neplačanih dolgov, ki zelo bremenijo kooperante in 
podizvajalce. Ukrep vsekakor predstavlja prispevek k izboljšanju 
razmerij pri poravnavanju zapadlih obveznosti. 

Ministrstvo za finance ugotavlja, da bo uvedba plačilne discipline 
na obravnavanem področju pomembno prispevala k izboljšanju 
plačilne discipline v državi. Naročniki javnih naročil že več kot leto 
dni ugotavljajo (glej sporočila za javnost Republiške direkcije za 
ceste in DARS d.d., z dne 29. 3. 1999), da naročniki niso v 
obligacijskem razmerju z kooperanti in podizvajalci in da ne 
odgovarjajo za izpolnitev pogodbenih obveznosti izvajalcev. Ta 
ugovor je utemeljen, vendar pa je na drugi strani res, da ima 
naročnik, kot pogodbena stranka z izvajalcem možnost diktirati 
izvajalcu del po javnem naročilu pogoje izvajanja teh del, torej 
lahko naročnik v okviru pogodbenih razmerij z izvajalcem zahteva 
in izvajalca tudi prisili spoštovati pogodbena razmerja do 
dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev. Vlada Republike 
Slovenije je glede na proteste, zlasti drobnega gospodarstva in 
še posebej avtoprevoznikov, naročnike javnih naročil že večkrat 
opozorila na to problematiko in zahtevala ukrepanje, vendar 
Ministrstvo za finance ugotavlja, da naročniki javnih naročil ne 
ukrepajo v smeri izboljšanja finančne discipline. Vlada Republike 
Slovenije ne more posegati v pogodbena razmerja s 
podzakonskimi akti, vsekakor pa ima kot organ države, ki je 
nadrejen naročnikom v postopkih javnih naročil pravico zahtevati 
od drugih državnih organov in javnih podjetij, ki v imenu in na 
račun države izvajajo javna naročila, da vnesejo v pogodbena 
razmerja preko razpisnih pogojev določbe, s katerimi se zagotavlja 
finančna disciplina. 

Glede na navedeno je vlada s sprejetimi ukrepi naložila naročnikom 
dopolnitve razpisne dokumentacije v postopkih javnih naročil, 
ker bo le tako mogoče zagotoviti preprečevanje zlorab izvajalcev 
del. Ukrepi so omejeni na oddajo pomembnejših naročil v 
gradbeništvu. Ocenjuje se, da je vrednost naročil nad 50 mio SIT 
primerna meja. 

Izvajalci del, kot prevzemniki dela, ne morejo samovoljno 
zadrževati javnih sredstev in nepravočasno poravnavati svojih 
obveznosti do kooperantov in podizvajalcev kot tistih dejanskih 
izvajalcev del, ki skupaj z delavci izvajalcev fizično izvajajo dela. 
Nepravočasno poravnavanje obveznosti ima za posledico ne le 
proteste in anarhično ravnanje prizadetih podizvajalcev in 
kooperantov, temveč povzroča tudi škodo slovenskemu 
gospodarstvu kot celoti, saj se zaradi finančne nediscipline znajde 
po nepotrebnem veliko gospodarskih subjektov v situaciji, da ne 
morejo poravnati svojih obveznosti in tudi ne davkov in prispevkov, 
kar vse ogroža, ne le javni red in mir, temveč tudi normalno 
gospodarsko življenje v Republiki Sloveniji. 

Glede na vse navedeno se ocenjuje, da so ukrepi ustrezni, saj 
temeljijo na pogodbenem urejanju razmerij in zagotavljajo, da bodo 
morali izvajalci del, če želijo dobiti javna naročila v milijardnih 
vrednostih, tudi iz dobljenih naročil poravnati svoje obveznosti do 
dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev. 

Vprašanje državnega svetnika 
Bojana Korošca, dr. med., 
je objavljeno v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 5/1999 
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Prvi odstavek 86. člena poslovnika državnega sveta - državni svet 

sprejema sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti 

Sklep državnega sveta ob obravnavi poročila o delu parlamentarne preiskovalne 

komisije o vzrokih, okoliščinah in posledicah dogodkov na kapitalskem trgu 

v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih 

papirjev v obdobju 1995-1997 sploh, vključno z vsemi njenimi organi  

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999, 
obravnaval poročilo o delu parlamentarne preiskovalne komisije 
o vzrokih, okoliščinah in posledicah dogodkov na kapitalskem 
trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za 
trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997 sploh, vključno z 
vsemi njenimi organi, ki sta ga pripravila izvedenca državnega 
sveta Miran Novšak in dr. Peter Glavič, ter dopolnilo k poročilu, ki 
ga je pripravil prot. dr. Franc Vodopivec, in na podlagi 86. člena 
poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet na podlagi navedb v poročilu ugotavlja, da prihaja 
do zastojev pri delu preiskovalne komisije, zato priporoča 
naslednje aktivnosti: 

Preiskovalna komisija je delovno telo Državnega zbora Republike 
Slovenije ter je pri svojem delu samostojna in neodvisna; člani so 
le poslanci državnega zbora. Sama določa način preiskave, 
preiskovance, izvedence, katere priče bodo v teku preiskave 
zaslišane ter izvedbo ostalih preiskovalnih dejanj. 

Predlagatelj preiskave na potek dela preiskovalne komisije nima 
vpliva. 

Na koncu naj navedem, da je preiskovalna komisija, ki jo vodim, 
v veliki večini že izvedla preiskovalna dejanja, nekatera pa so še 
v teku. 

določiti je treba preiskovance in način izvedbe parlamentarne 
preiskave; 

skladno s sklepom 2. seje preiskovalne komisije je potrebno 
najprej preiskati obdobje leta 1995 in 1996 do 15. 3. 1996, s 
soočanjem argumentov obeh strani, pričanjem, oblikovanjem 
in sprejemom dokaznih sklepov, nato pa nadaljevati s 
preiskavo nadaljnjih dogajanj; 

izbrati je treba tujega eksperta v soglasju s predstavniki 
predlagatelja; 

- opredeliti je treba najpomembnejše sporne točke in vprašanja 
za tujega eksperta; - pridobljeno ekspertno mnenje naj se 
pošlje članom preiskovalne komisije, Agenciji za trg 
vrednostnih papirjev in predstavniku državnega sveta v 
preučitev in mnenje; 

na seji preiskovalne komisije je potrebno soočiti stališča in 
sklepati o mnenju komisije. 

Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc 
Vodopivec. 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999, 
obravnaval poročilo o delu parlamentarne preiskovalne komisije 
o vzrokih, okoliščinah in posledicah dogodkov na kapitalskem 
trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za 
trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997 sploh, vključno z 
vsemi njenimi organi, ki sta ga pripravila izvedenca državnega 
sveta Miran Novšak in dr. Peter Glavič, ter dopolnilo k poročilu, ki 
ga je pripravil prof. dr. Franc Vodopivec, in na podlagi 86. člena 
poslovnika državnega sveta sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Pravna služba državnega sveta naj preveri, ali so izvedenci 
in zastopniki državnega sveta lahko v preiskovalnem 
postopku priče, glede na dejstvo, da v zadevi niso bili 
neposredno udeleženi in da so se o njej informirali samo iz 
javno dostopnih informacij. Pravna služba naj pisno odgovori 
zastopniku in izvedencem državnega sveta v parlamentarni 
preiskavi. 

2. Služba državnega sveta naj pridobi iz držav Evropske unije 
zakone o parlamentarni preiskavi in poslovnike o delu 
preiskovalne komisije. 

Predsednik preiskovalne komisije Peter Petrovič, dipl. Inž., 
je v zvezi s sklepom Državnega sveta Republike Slovenije 
poslal predsedniku državnega sveta Tonetu Hrovatu 
naslednje sporočilo: 

Na osnovi teh dokumentov bodo morda predlagane spremembe 
v zakonu o parlamentarni preiskavi in v poslovniku dela 
preiskovalne komisije. 
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208. člen poslovnika državnega zbora - državni svet predlaga 

sprejem obvezne razlage zakona 

Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga državnega svetnika dr. Zoltana Jana 

za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah • 

zakona o financiranju občin  

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999, 
obravnaval predlog za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Ur. I. 
RS, št. 56/98) in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni svet 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme 
obvezno razlago 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o financiranju občin. 

Predlog za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin 
se glasi: 

1. odstavek 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o financiranju občin (Ur. I. RS, št. 56/98) se razlaga tako, da se 
besedilo nanaša na sredstva za vse javne zavode na področju 
kulture, ki jim jih od 1. 1. 1999 v celoti zagotavlja občina 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica in ne le za tiste javne zavode, 
ki so bili do 31. 12. 1998 pretežno financirani s strani Ministrstva 
za kulturo. 

4. odstavek 27. člena se razlaga tako, da v primeru, če 
posamezna občina tekoče ne izpolnjuje obveznosti iz 1. odstavka 
tega člena, obveznosti neposredno izpolni Vlada Republike 
Slovenije iz sredstev dohodnine, ki se razporeja v proračune 
občine ustanoviteljice ali soustanoviteljic In ne le v proračun 
občine - ustanoviteljice ali soustanoviteljic, v katerih Ima 
javni zavod sedež. 

občine to pomeni, da morajo ne glede na specifiko zavodov 
spoštovati toga določila, ki so povrhu še administrativna, saj 
normativi in standardi niso sprejeti, ker niso usklajeni. 

Z navedeno razlago 4. odstavka tega člena bi bila dana možnost, 
da zaradi neizpolnjenih obveznosti posameznih občin iz 1. 
odstavka le-te neposredno izpolni Vlada Republike Slovenije iz 
sredstev dohodnine, ki se razporejajo v proračun občine.11 

ustanoviteljice ali soustanoviteljic in ne le v proračun občine ■ 
ustanoviteljice ali soustanoviteljic, v katerih ima javni zavod sedež. 

Določbe 27. člena ZFO-ja na občine ne prenašajo pristojnosti 
države, saj občine šele prično v celoti izvajati svoje, sicer že 
obstoječe pravice in obveznosti kot (so)ustanoviteljice zavodov 
s področja kulture ob povečanju 5-odstotnega deleža dohodnine 
občinam. Zaradi prehodne ureditve financiranja na državi ravni iz 
leta 1989 občine kot ustanoviteljice zavodov na področju kulture 
niso izvajale vseh ustanoviteljskih pravic in dolžnosti. 

Tako se 1. odstavek 27. člena navedenega zakona nanaša na 
vse javne zavode s področja kulture, katerih (so)ustanoviteljice 
so občine. Sedežni princip financiranja rednega delovanja kulturnih 
institucij določa zgolj nosilca financiranja, s čimer nikakor ne 
odvezuje občin - soustanoviteljic ali novih občin obveznosti, kar 
morajo urediti v novih ustanoviteljskih razmerjih v skladu s 6. 
odstavkom 27. člena. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega zbora 
bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles kot 
predstavnik državnega sveta sodeloval državni svetnik dr. Zoltan 
Jan. 

5. odstavek 27. člena se razlaga tako, da Ministrstvo za kulturo 
financira oziroma sofinancira programe vseh javnih zavodov na 
področju kulture, torej tudi programe tistih javnih zavodov, ki jih je 
do 1.1.1999 v celoti financiral ustanovitelj oziroma soustanovitelji. 

Obrazložitev 

Glede na to, da je bil s 1.1.1999 spremenjen sistem financiranja 
javnih zavodov s področja kulture, citirani 27. člen ZFO-ja pa 
govori le enotno o zavodih s področja kulture, se pojavlja 
vprašanje, ali se 1. odstavek tega člena nanaša le na t. i. prenesene 
zavode, to je tiste, ki jih je do 31. 12. 1998 financiralo Ministrstvo 
za kulturo, ali na vse javne zavode, torej tudi tiste, ki jih je ustanovila 
in financirala občina oz. občine. 

Vprašanje ni akademsko, saj se ob interpretaciji v zadnje 
navedenem smislu določa tudi poenotenje sistema stroškov, ki 
se zavodu pokrivajo in sicer po zakonih, normativih in standardih, 
ob tem da le-ti sploh niso točno določeni. Obenem to pomeni, da 
se zavodu zagotavlja najmanj realno enak znesek za pokrivanje 
stroškov, kot mu je bil zagotovljen v proračunskem letu 1998. Za 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2.6.1999, ob 
obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Ur. I. 
RS, št. 56/98) sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni svet podpira pobudo Komisije za družbene dejavnosti o 
zagotavljanju dodatnih sredstev za delovanje javnih zavodov s 
področja kulture za leto 2000 in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu predlaga Vladi Republike Slovenije in 
Ministrstvu za kulturo, da jo preuči in nanjo odgovori. 

Državni svet ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije oziroma 
Ministrstvo za kulturo za prehodno obdobje v letu 1999 po 3. in 4. 

34 



odstavku 27. člena zadolženo, da sodeluje pri zagotavljanju 
sredstev za delovanje javnih zavodov s področja kulture z 
dodatnimi sredstvi, pri čemer ostaja nerešeno vprašanje, kako 
bo financiranje za delovanje teh javnih zavodov potekalo brez 
dodatnih sredstev v naslednjem letu 2000. 

Zato državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu 
za kulturo, naj po ugotovitvi stanja na področju do 31. 12. 1999 z 
novelo navedenega zakona ali drugimi mehanizmi podaljša rok 

prehodnega obdobja za zagotavljanje dodatnih sredstev s strani 
države oziroma čim prej pripravi sistemsko ureditev financiranja 
področja kulture, tako kot je zamišljena po zakonu o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture. V njem je določeno, da 
Nacionalni kulturni program opredeli obseg dejavnosti na področju 
kulture, ki se financira iz državnega proračuna in določa merila 
za ustanavljanje javnih zavodov ter s tem razmejitev med zavodi 
nacionalnega in lokalnega pomena, kot je Komisija za družbene 
dejavnosti že navedla v predlogu za odložilni veto k 27. členu 
navedenega zakona z dne 29. 7. 1998. 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

sta 18. maja 1999 organizirali posvet s slovenskimi župani O PREDLOGU ZAKONA O 

SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA - druga obravnava 

Na posvetu so bili sprejeti naslednji sklepi in konkretni predlogi: 

SKLEPI 

Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja - druga obravnava je primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo, saj je strokovno korekten in upošteva regionalne 
razlike v Republiki Sloveniji ter zakonodajo Evropske unije. 
Zakon tudi v primerni obliki spodbuja ljudi k aktivizaciji za 
razreševanje lastnih problemov. 

S spremembo zakona se mudi, predvsem zaradi slovenskih 
razvojnih problemov. Svojo funkcijo pa bo opravil šele s 
sprejemom ostalih dokumentov in predvsem z realizacijo. 
Zato pozivamo predlagatelja, da v čim večji možni meri skrajša 
roke, ki si jih je postavil za oblikovanje strategije regionalne 
politike in ostalih aktov. 

Predlagatelj naj preuči, če ne bi bil zaradi realnejšega odnosa 
do možnosti, ki jih sprejem zakona ponuja, primernejši naslov: 
Predlog zakona o spodbujanju skladnejšega regionalnega 
razvoja. 

Zakon je sicer v drugi obravnavi, vendar bo zakonodajalec 
moral upoštevati tudi splošne pripombe na predlog in ne le 
amandmajskih, saj je v obravnavi bistveno novejši material, 
kot smo ga obravnavali v prvi obravnavi, v nekaterih delih 
gre za nov zakon. 

Razprava je pokazala, da nujno potrebujemo zakon o 
pokrajinah, vendar si zaradi nakopičenih problemov ne 

moremo privoščiti čakanja. Začasno bodo statistične regije 
zadosten okvir za razreševanje problematike. 

Ostaja dejstvo, da država še nima izdelane celovite strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, ki bi bila nujna, da bi se v 
okviru sprejetih izhodišč opredelili tudi do specifičnega razvoja 
posamezne regije. 

Zakon bi moral biti v svoji zasnovi bolj konkreten pri oblikovanju 
kriterijev za dodeljevanje razvojnih spodbud. Predlog prepušča 
prevelik del materije šele oblikovanju strategije in v odločitev 
vladi pri sprejemanju podzakonskih aktov. Razreševanje 
razvojnih problemov v posameznih okoljih potrebuje 
dolgoročno usmeritev, saj jih ni mogoče reševati na kratek 
rok. 

Zakon bi moral konkretno zavezovati vlado za višino sredstev, 
ki jih bo namenila za spodbujanje enakomernejšega 
regionalnega razvoja, saj je bil eden od temeljnih problemov 
doslej stalno padanje odstotka BDP, namenjenega skladnemu 
regionalnemu razvoju. 

Zakon v premajhni meri zavezuje vse resorje h 
koordiniranemu delovanju, kar je bil že doslej eden od temeljnih 
problemov razvojne politike. Zakon bi moral vsa sredstva iz 
naslova enakomernega regionalnega razvoja koncentrirati 
pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

Zakon tudi v premajhni meri zavezuje vse udeležence, 
predvsem pa Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, k 
sprotnemu spremljanju učinkov vseh vrst pomoči. 
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Zakon mora določneje opredeliti način obveščanja ljudi, občin 
in ostalih zainteresiranih subjektov za možnosti, ki jih bo 
ponujala nova zakonodaja. 

Zakon navaja vire za dodeljevanje pomoči, vendar premalo 
zavezuje vlado, da mora prizadetim pomagati pri pridobitvi 
sredstev iz evropskih strukturnih skladov, saj je eden temeljnih 
problemov nerazvitih tudi pomanjkanje strokovnjakov za 
posamezna področja. 

Merila za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi 
morajo biti čim bolj merljiva, da se v čim večji možni meri izloči 
subjektivnost pristopa. 

Nekatera področja so nerazvita po večjem številu meril, zato 
bi moral zakon merila tudi seštevati, iz česar bi izhajala večja 
upravičenost do sredstev. 

V zakonu bi morali opredeliti tudi občino kot upravičenca do 
spodbud. ->e je nek konkreten problem lociran le na eno občino, 
bi morala ena občina imeti pravico do kandidiranja za sredstva. 
Predlagatelj pa naj preuči, ali bi se lahko med upravičence 
navedli tudi deli občin (krajevne skupnosti, mestne četrti). 

Zakon predvideva organizacijo nove hierarhije organov, 
postavlja pa se vprašanje, ali jih ni preveč, ali to ne pomeni 
prevelike birokratizacije in zapravljanja sredstev. 

Zakon bi moral še posebej opredeliti koncept razvoja tistih 
krajev, ki so sicer naravno in kulturno zaščiteni in s tem 
gospodarsko ter razvojno omejevani, namesto da bi to 
pomenilo spodbudo razvoju. 

KONKRETNI PREDLOGI 

K 2. členu 

Doda se alinea, ki se glasi: smotrna raba regionalnih virov." 

K 22. členu 

Pod 1. točko se dodajo 3., 4. in 5. alinea, ki se glasijo: 

gostota poseljenosti, 
degradacija okolja in ostala okoljska bremena, 
stanje infrastrukturnih objektov." 

Dobesedni zapis (magnetogram) 
posveta je na voljo v službi 
državnega sveta 

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo 
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