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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVNIŠKI SLUŽBI 

(ZZdrS-B) 

- nujni postopek - EPA 723 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2711-0074 
Številka: 500-12/2002-2 
Ljubljana, 11.12.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 183. dopisni seji dne 11.12.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravniški službi obravnava po nujnem 
postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice pri 

organiziranju neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne 
medicinske pomoči za paciente. S pravočasnim sprejemom 
novele zakona in njeno uveljavitvijo bomo omogočili predvsem 
manjšim bolnišnicam in manjšim bolniškim oddelkom ter 
zdravstvenim domovom izvajanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

prof. dr. Dušan Keber, minister za zdravje 
mag. Simon Vrhunec, državni sekretar v Ministrstvu za 
zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ZDRAVNIŠKI SLUŽBI 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 in 67/02) je v skladu z možnostjo, ki jo 
nudi zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02), uredil delovni čas zdravnikov glede 
na posebnosti, vezane na naravo njihovega dela. Pri tem je upošteval tudi sedanje število 
zdravnikov in možnost postopnega povečevanja njihovega števila, zato je v prehodnih 
določbah novele še posebej izpostavljen obseg dela preko polnega delovnega časa, ki ga v 
določenem časovnem obdobju lahko dela zdravnik oziroma zobozdravnik. Ob tem je v noveli 
urejeno tudi zagotavljanje nujne neprekinjene medicinske pomoči kot posebnost, kije zakon o 
delovnih razmerjih ne predvideva. V okviru zagotavljanja neprekinjene nujne medicinske 
pomoči je postavljena časovna omejitev skupnega trajanja ter posebej tudi trajanja 
efektivnega dela, ter hkrati zagotovljeno koriščenje dnevnega počitka v skladu z direktivami 
in zakonom o delovnih razmerjih. Izvajanje določil v zvezi z delovnim časom naj bi se začelo 
s 1.1.2003. Ob pripravah na pričetek izvajanja pa seje ravno ta pravica do omejenega obsega 
neprekinjenega dela in pravica do dnevnega počitka, ki je na način, kot je napisana, 
neodtujljiva pravica vseh zaposlenih, izkazala za oviro. Število dežurnih delovnih mest v 
bolnišnicah in število zdravnikov, ki dežurajo, na nekaterih bolniških oddelkih, predvsem 
manjših, ne omogoča striktnega izvajanja te določbe, in to kljub temu, da so v bolnišnicah 
število dežurnih mest zmanjšali v okviru možnosti, ki jo dopušča stroka. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Cilj predlagane spremembe je omogočiti izvajalcem zdravstvene dejavnosti, da organizirajo 
neprekinjeno nujno medicinsko pomoč na način, ki bo izvedljiv. Poudarek spremembe je na 
zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka zdravnikom. Pravica do odmora in počitka je 
poleg omejitve delovnega časa verjetno ena temeljnih pravic zaposlenih, pri čemer pa je za 
zdravstveno dejavnost značilno dejstvo, da mora biti ta pravica usklajena s pravico 
državljanov do neprekinjenega zdravstvenega varstva. S predlagano spremembo se pravica do 
dnevnega počitka, v dnevih ko zdravnik dela, zagotavlja s povprečnim trajanjem 12 ur v 
obdobju dveh mesecev, pravica do tedenskega počitka pa v povprečnem trajanju 24 ur, prav 
tako v obdobju dveh mesecev. Na ta način je pravica do počitka usklajena z direktivo sveta 
93/104 (17. člen), predlagana dikcija pa omogoča smiselno razporejanje delovnega časa in 
časa dnevnega in tedenskega počitka. Zakon ne bo več omejeval skupnega števila ur in 
posebnega efektivnega števila ur v dežurstvu in pripravljenosti. Na ta način se v praksi lahko 
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izvajalci izognejo problemom pri nemoteni predaji dežurstva tudi po preteku npr. 24-urnega 
dežurstva, oziroma primerom, ko bi zdravnik med dežurstvom, v katerem bi bilo več 
efektivnega dela kot običajno, v času trajanja dežurstva moral zapustiti delovno mesto, ker bi 
dosegel 12 ur efektivnega dela. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna 
finančna sredstva 

Predlagana sprememba zakona o zdravniški službi ne bo povzročila obremenitev proračuna, 
niti sredstev izvajalcev zdravstvene dejavnosti oziroma javnih zdravstvenih sredstev. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Direktiva 93/104 ES 
Direktiva določa pravico do minimalnega dnevnega počitka 11 zaporednih ur v 24-urnem 
obdobju in ob tem pravico do minimalno 24-umega neprekinjenega počitka v sedemdnevnem 
obdobju. Če objektivni, tehnični in organizacijski pogoji dela to opravičujejo, se lahko določi 
minimalni čas tedenskega počitka v trajanju 24 ur. Direktiva omogoča, da se z zakonom 
določijo izjeme od omenjenih pravic v dejavnostih, v katerih se delo opravlja neprekinjeno, 
kamor sodi tudi delo v zdravstvenih zavodih. 

Švedska 
Zakonsko imajo določen 40 umi delavnik. Zdravnik lahko dežura, vendar zakon ne določa, 
koliko, pač pa mora po dežurstvu počivati 12 ur, kar se v praksi praviloma ne izvaja. Dežurajo 
do dvakrat na teden med tednom in do dvakrat na mesec med vikendom. Dežurstvo se začne 
po končanem rednem delovnem času ob 16h in traja do sedmih ali osmih zjutraj. Potem delajo 
do 12h ali do 14h, ponekod (redkeje) pa grejo domov že po raportu. Dežurstva v času vikenda 
so organizirana na naslednji način: od 8h do 18h, z zamenjavo ob 18h, to dežurstvo traja do 
zjutraj. Izvajajo tudi dežurstvo v trajanju 24 ur, v nekaterih specialnostih pa celo do 48 ur. O 
tem se odločajo lokalno in po posameznih specialnostih. Po končanem 48 urnem dežurstvu 
delajo še do 12h, potem jim pripada prosti dan. 

Avstrija 
V Avstriji delovni čas v bolnišnicah ureja zakon. Delovni čas z dežurstvi ne sme preseči v 
povprečju 60 ur na teden v obdobju 17 ali 27 tednov. Pri izvajanju dežurne službe delovni čas 
ne sme preseči 32 ur, torej lahko zdravnik po 24-urnem delu (vključno z dežurstvom) opravi 
še 8 ur rednega dela. Ob vikendih lahko tak delovni čas traja 49 ur (48 ur in 1 ura predaje 
službe). Od 1.1.1999 lahko zdravniki delajo do 10 podaljšanih delovnih dni v mesecu (po 32 
ur skupaj), od 1.1. 2001 8 takih dni v mesecu, od 1.1.2004 pa 6. Po končanem 32-umem delu 
mora biti zdravnik vsaj 11 ur prost. 

Italija 
Zdravniki imajo 38 urni delovni čas, delajo v tumusih (od 8h do 15h oziroma od 15h do 20h), 
dežurajo od 20h do 8h zjutraj, v pripravljenosti so prav tako od 20h do 8h. Organizirano imajo 
neprekinjeno nujno medicinsko pomoč. 

Irska 
Delovni čas in trajanje delovne obveznosti so predmet pogodbenega dogovarjanja. Tako je 
lahko neprekinjena delovna obveznost posameznega zdravnika 65 ali celo 72 ur. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 in 67/02) se za 41.c členom doda nov 
41.d člen, ki se glasi: 

"41.d člen 

Zdravnik ima pravico do dnevnega počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur in do 
tedenskega počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 24 ur. Minimalno trajanje dnevnega in 
tedenskega počitka se zagotavlja kot povprečje v obdobju dveh mesecev, pri čemer pa je 
potrebno dnevni počitek v trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur zagotoviti najmanj vsak drugi 
dan." 

2. člen 

V 45 a. členu se črta drugi stavek. 

3. člen 

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

K 1. členu 
Nov 4ld. člen določa pravico zdravnikov in zobozdravnikov do dnevnega počitka in 
tedenskega počitka, pri čemer pa tako za dnevni kot za tedenski počitek določa trajanje v 
povprečju v obdobju dveh mesecev. Pri izračunu povprečja dnevnega počitka se upoštevajo 
dnevi, ko je zdravnik oziroma zobozdravnik delal, preprečuje pa se izvajanje t.i. vikend 
dežurstva oz. razporejanje v dežurstvo v dveh zaporednih delovnih dneh. S to ureditvijo se v 
praksi delodajalci lahko izognejo morebitnim problemom pri organizaciji dela, vezanim na 
določbo prvega odstavka 156. člena zakona o delovnih razmerjih, po kateri se mora ob 
koriščenju tedenskega počitka, ki traja 24 ur, hkrati omogočiti tudi pravico do dnevnega 
počitka. Podlago za ureditev v 41d. členu daje tretji odstavek 158. člena ZDR, ki omogoča 
zagotavljanje dnevnega in tedenskega počitka v povprečnem minimalnem trajanju v daljšem 
časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev. 

K 2. členu 
Črtano besedilo iz 45a. člena zakona je določalo pravico do dnevnega počitka, ki jo predlog 
ureja v novem 41d. členu, določalo pa je tudi največje možno trajanje časa, v katerem lahko 
posamezen zdravnik zagotavlja neprekinjeno nujno zdravniško pomoč ter maksimum 
efektivnega dela, pri čemer se upošteva polni delovni čas in efektivno delo v dežurstvu in 
pripravljenosti skupaj. 
Nova ureditev v 1. členu tega zakona omogoča optimalnejšo organizacijo dežurne službe, pri 
čemer pa niso kršene pravice zdravnikov in zobozdravnikov do dnevnega in tedenskega 
počitka. 

K 3. členu 
Predlagani člen določa uveljavitev zakona naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

45.a člen 

Neprekinjena nujna zdravniška pomoč iz prejšnjega odstavka se zagotavlja s polnim delovnim 
časom, dežurstvom, pripravljenostjo ali kombinacijami teh oblik dela. Posamezen zdravnik 
lahko zagotavlja nujno zdravniško pomoč neprekinjeno največ 24 ur, pri čemer polni delovni 
čas in efektivno delo v dežurstvu in pripravljenosti skupaj ne sme trajati več kot 12 ur, pred 
tem in po tem pa mora biti zagotovljena pravica do počitka. 
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Predlog 

ODLOKA 0 OSTANOVITVI ONIVERZE NA 

PRIMORSKEM (OdUUP) 

- EPA 707 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-3311-0102 
Številka: 623-08/2001-3 
Ljubljana, 28.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 99. redni seji dne 28.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI UNIVERZE NA 
PRIMORSKEM, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi drugega odstavka 9. člena 
in 15. člena Zakona o visokem šolstvu in tretjega odstavka 
108. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, 
dr. Stane Pejovnik, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport, 
Vanda Rode, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena, 15. člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 - odločba US, 18/98 - 
odločba US, 35/98 - odločba US, 99/99 in 64/2001) in tretjega 
odstavka 108. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne  sprejel 

ODLOK 
O USTANOVITVI UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

I. Splošna določba 

II. Statusna opredelitev Univerze na Primorskem 

2. člen 

Ime: Univerza na Primorskem 
Skrajšano ime: UP 
Ime v italijanskem jeziku: Universita di Primorska 
Ime v angleškem jeziku: University of Primorska 
Sedež: Koper, Titov trg 4. 

Univerza na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: univerza) je 
pravna oseba. 

1. člen 

Ustanovitelj Univerze na Primorskem je Republika Slovenija. 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike 
Slovenije. 

3. člen 

Univerza ima naslednje članice: 

fakultete: 
Univerza na Primorskem 
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Fakulteta za humanistične študije Koper 
Skrajšano ime: UP FHŠ 
Sedež: Koper, Glagoljaška 8 

Univerza na Primorskem 
Pedagoška fakulteta Koper 
Skrajšano ime: UP PEF 
Sedež: Koper, Cankarjeva 5 

visoke strokovne šole: 

Univerza na Primorskem 
Turistica - Visoka šola za turizem Portorož 
Skrajšano ime: UP Turistica 
Sedež: Portorož, Obala 29 

Univerza na Primorskem 
Visoka šola za management Koper 
Skrajšano ime: UP VŠM 
Sedež: Koper, Cankarjeva 5 

Univerza na Primorskem 
Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola 
Skrajšano ime: UP VSŠZ 
Sedež: Izola, Drevored 1. maja 9 

drugI zavodi: 

Univerza na Primorskem 
Znanstvenoraziskovalno središče Koper 
Skrajšano ime: UP ZRS 
Sedež: Koper, Garibaldijeva 18 

Univerza na Primorskem 
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper 
Skrajšano ime: UP PINT 
Sedež: Koper, C. Marežganskega upora 2 

4. člen 

Za usklajeno delovanje in opravljanje posameznih nalog, za 
zagotavljanje razvoja znanosti in strok ter za izvajanje študijskih 
programov z dveh ali več študijskih področij na določenem 
geografskem območju se članice lahko združujejo v univerzitetna 
središča. Njihova organizacija, pristojnost in odgovornost se 
določijo s statutom. 

Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprejšnjem 
soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, 
ustanovo ali drugo pravno osebo. 

5. člen 

Statut univerze določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati visokošolski 
in drugi zavodi, da postanejo pridružene članice univerze, ter s 
tem povezane pravice in obveznosti. 

III. Dejavnost univerze in članic 

6. člen 

Univerza razvija znanosti in stroke, tako da prek svojih članic 
opravlja v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti (Ur. I. RS, št. 38/2002) naslednje dejavnosti: 

izobraževalno dejavnost: 
M 80 302 visoko strokovno izobraževanje, 
M 80 303 univerzitetno izobraževanje, 
M 80 422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje, d.n., 

znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
K 73 raziskovanje in razvoj, 

ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem 
ustanovitelja določi v statutu. 

Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost z 
enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstve- 
nih področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo 
na študijskih področjih, določenih s tem odlokom. 

Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo 
(Unesco, november 1997), so: 

(14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, 
(22) humanistične vede, 
(31) družbene vede, 
(34) poslovne in upravne vede, 
(72) zdravstvo, 
(81) osebne storitve. 

Univerza izvaja tudi javna pooblastila v skladu s posebnimi 
predpisi. 

7. člen 

Članice lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na 
študijskih področjih iz prejšnjega člena opravljajo tudi 
izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško 
dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s 
soglasjem ustanovitelja določi v statutu. 

Članice lahko opravljajo dejavnost iz prvega odstavka tega člena, 
če s tem ne ovirajo dejavnosti iz 6. člena tega odloka in če zagotovijo 
povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti. 

Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavnostjo iz 
prvega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom v skladu 
s statutom. 

IV. Organi univerze in članic 

8. člen 

Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski 
svet. 

Organi članic so: dekan oziroma direktor, senat oziroma 
znanstveni svet, akademski zbor in študentski svet. 

9. člen 

Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima sedem članov, 
in sicer: 

tri predstavnike ustanovitelja; 
- dva predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko in 

znanstvenoraziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci), 
enega predstavnika študentov in 
enega predstavnika drugih delavcev. 
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V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji univerze. 

Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika 
študentov, katerega mandatna doba je dve leti. 

Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita 
se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen 
izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov 
ustanovitelja ali nasprotno. 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, 
način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom 
univerze. 

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena 
več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče rektor univerze. 

Pri delu upravnega odbora lahko sodelujejo tudi predstavniki 
univerzitetnih središč. 

10. člen 

Upravni odbor: 
- sprejema splošne akte univerze v skladu z zakonom, tem 

odlokom in statutom, 
sprejema delovni načrt in program razvoja univerze ter 
spremlja njegovo uresničevanje, 

- sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in poslovno 
poročilo, 
odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi 
za nemoteno poslovanje univerze, 

- daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih 
vprašanjih, 

- sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest, 
- na predlog članic sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih 

za študij, 
sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 15. člena tega 
odloka, 
sprejme poslovnik o svojem delu, 

- sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze. 

Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja 
univerze si mora upravni odbor pridobiti soglasje senata univerze. 

11. člen 

Statut univerze sprejmeta upravni odbor in senat univerze v 
enakem besedilu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije. 

12. člen 

Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje. 

Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, 
sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem 
statuta in drugih splošnih aktov univerze je potrebna večina glasov 
vseh članov upravnega odbora. 

13. člen 

Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje man- 
data in način odločanja drugih organov univerze in članic se uredijo 
s statutom. 

V. Viri, načini in pogoji pridobivanja sredstev 
za delo univerze in članic 

14. člen 

Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih 
dejavnosti: 
- iz proračuna Republike Slovenije, 
- iz šolnin in drugih prispevkov za študij, 
- s plačili za opravljene storitve, 
- iz dotacij, dediščin in daril, 
- iz drugih virov. 

15. člen 

Univerza upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja 
za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom 
in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. 

Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo 
večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z 
ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za 
nakup katere je v skladu z zakonom o javnih naročilih potreben 
razpis. 

Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega 
odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko 
vzdrževanje in opremo. 

Univerza upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridobljeno iz 
drugih virov, v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena. 

Članice lahko upravljajo in razpolagajo s premičninami in 
nepremičninami, namenjenimi za opravljanje dejavnosti iz 7. člena 
tega odloka, v skladu s statutom. 

Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je 
namenjena več članicam. 

VI. Pravice, obveznosti in odgovornosti univerze, 
članic in ustanovitelja v pravnem prometu 

16. člen 

Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem 
imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter 
sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in 
statutu, brez omejitev. 

Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena 
z vsem svojim premoženjem. 

Pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka nastopajo članice 
v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi 
pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom 
in statutom, odgovarjajo pa z vsem premoženjem, pridobljenim z 
opravljanjem teh dejavnosti. Univerza in ustanovitelj za te 
obveznosti članice ne odgovarjata. 

17. člen 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze do vrednosti 
premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim univerza 
razpolaga. 

17. december2002 11 poročevalec, št. 122 



VII. Medsebojne pravice in obveznosti 
ustanovitelja in univerze 

18. člen 

Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za delo univerze na 
način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga 
upravičenja v skladu z zakonom. 

Ustanovitelj na univerzo prenese premoženje, ki je bilo članicam 
zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 
premoženje, ki ga je pridobil za opravljanje dejavnosti univerze 
po pogodbah: številka 3311-02-336018 in 464-01-9/2002 z dne 
30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Občino Izola, 
številka 3311-02-336021 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med 
Republiko Slovenijo in Občino Sežana, številka 3311-02-336020 
z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Občino 
Koper. 

19. člen 

Univerza mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati 
predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto po 
predpisih, ki urejajo javne finance. 

VIII. Razpolaganje s presežkom prihodkov 
nad odhodki in poravnavanje primanjkljaja 

sredstev za delo univerze in članic 

20. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki univerze se uporablja za 
opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih. Presežka 
prihodkov nad odhodki ni mogoče nameniti za plače zaposlenih, 
če je imela univerza v zadnjih dveh poslovnih letih presežek 
odhodkov nad prihodki oziroma če v svojih računovodskih izkazih 
izkazuje presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let. 

21. člen 

O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze, ki nastane 
pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog 
upravnega odbora univerze. 

O načinu poravnave primanjkljaja sredstev članic, ki nastane pri 
izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka, odloča upravni odbor 
univerze. Primanjkljaja ni mogoče poravnati iz javnih sredstev. 

IX. Prehodne in končne določbe 

22. člen 

Skladno z zakonom, tem odlokom in otvoritveno bilanco stanja 
univerze se najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega odloka 
oziroma do zaključka poslovnega leta po preteku tega roka opravi 
popis premoženja. V popisu se ločeno prikaže premoženje, 
pridobljeno iz javnih sredstev, in premoženje, pridobljeno iz drugih 
virov. 

23. člen 

Premoženje Iz drugega odstavka 18. člena tega odloka se 
na univerzo prenese najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
tega odloka. 

24. člen 

Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti rektorja 
najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka. 

Vršilec dolžnosti rektorja ima vsa poslovodna pooblastila, 
predvsem pa mora opraviti vsa dejanja, potrebna za vpis univerze 
v sodni register, in druga dejanja, potrebna za začetek dela 
univerze in konstituiranje njenih organov. 

25. člen 

Upravni odbor se mora oblikovati najkasneje v treh mesecih po 
uveljavitvi tega odloka. Drugi organi univerze in članic se oblikujejo 
najkasneje v šestih mesecih po prevzemu delavcev in študentov 
na samostojnih visokošolskih in drugih zavodih, ki so postali 
članice univerze oziroma dela članice, ki se je izločila iz Univerze 
v Ljubljani (v nadaljevanju: zavodi) v skladu z zakonom, tem 
odlokom in statutom. 

Rokovnik in pravila za izvedbo prvih volitev predstavnikov 
delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev 
in študentov zavodov sprejme vršilec dolžnosti rektorja. 

26. člen 

Začasni senat sestavljajo dekani in direktorja zavodov. Njegova 
naloga je sprejem statuta univerze. Za odločanje senata se 
smiselno uporablja 12. člen tega odloka. 

27. člen 

Upravni odbor in začasni senat univerze sprejmeta statut univerze 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. 

Do uveljavitve statuta in drugih aktov univerze članice univerze 
uporabljajo akte, ki so jih uporabljale do uveljavitve tega odloka. 

28. člen 

Dekani oziroma direktorji zavodov, ki to funkcijo opravljajo na dan 
uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do izteka mandata oziroma 
do imenovanja novih po statutu univerze. Funkcijo dekana 
Pedagoške fakultete opravlja predstojnik oddelka Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani. 

Mandat drugih organov zavodov traja do izteka oziroma do 
oblikovanja organov po statutu univerze. 

29. člen 

Univerza en mesec po vpisu v sodni register prevzame vse 
delavce, zaposlene na zavodih. 

Delavcem iz prejšnjega odstavka vršilec dolžnosti rektorja 
predloži pogodbe o zaposlitvi v podpis takoj po vpisu univerze v 
sodni register. 

30. člen 

Članice izvajajo študijske programe, ki so jih na dan uveljavitve 
tega odloka izvajale kot samostojni visokošolski zavodi, ki so 
postali članice univerze oziroma oddelek Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
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Univerza en mesec po vpisu v sodni register prevzame študente, 
ki se bodo na ta dan izobraževali na zavodih. Študenti, vpisani v 
programe iz prejšnjega odstavka lahko dokončajo študij pod pogoji, 
ki so veljali ob vpisu, vendar najkasneje v roku, kolikor traja 
študijski program, podaljšanem za dve leti. 

Z dnem prevzema delavcev in študentov zavodov iz prejšnjega 
odstavka zavodi prenehajo obstajati. V.d. rektorja univerze začne 
postopek za njihov izbris iz sodnega registra na podlagi četrte 
alineje 54. člena Zakona o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91, 45/94 - 
odločba US, 8/96, 36/2000 - odločba US). 

31. člen 

Z ustanovitvijo univerze postanejo zavodi Fakulteta za 
humanistične študije Koper, Koper, Glagoljaška 8, Turistica - Visoka 
šola za turizem Portorož, Portorož, Obala 29, Visoka šola za 
management Koper, Koper, Cankarjeva 5, Visoka strokovna šola 
za zdravstvo Izola, Izola, Polje 35/A, Znanstvenoraziskovalno 
središče Koper, Koper, Garibaldijeva 18 in Primorski inštitut za 
naravoslovne in tehnične vede Koper, Koper, C. Marežganskega 
upora 2, njene članice s pripojitvijo. Univerza postane njihov pravni 
naslednik in prevzame vse njihovo premoženje ter pravice in 
obveznosti. 

32. člen 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci 
ohranijo pridobljene nazive do izteka izvolitvene dobe. 

33. člen 

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

Obrazložitev: 

Odlok ima devet poglavij. V /., splošni določbi je Republika 
Slovenija opredeljena kot ustanovitelj univerze, uresničevanje 
ustanoviteljskih pravic pa naloženo Vladi Republike Slovenije. VII. 
poglavju so naštete članice univerze, tako da so razvrščene na 
fakultete, visoke strokovne šole in druge zavode - članice univerze, 
v tem primeru sta to dva znanstvenoraziskovalna inštituta. Zaradi 
zgodovinskih, geografskih in kulturnih posebnosti, intenzivnega 
sodelovanja lokalnih skupnosti, potreb gospodarstva ter razvojnih 
vizij sedanjih visokošolskih zavodov s tega območja, zlasti pa 
zaradi želje, da bi delovanje nove univerze zajelo ves primorski 
prostor, je univerzi dana pristojnost za oblikovanje univerzitetnih 
središč. Poleg tega, tako kot drugi dve slovenski univerzi, s 
soglasjem ustanovitelja lahko ustanavlja druge pravne osebe in v 
statutu določi pogoje za pridruženo članstvo samostojnih 
visokošolskih zavodov. 

V III. poglavju so opredeljene dejavnosti univerze. Najprej so 
naštete po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti (Ur. I. RS, št. 38/2002), kar univerzi in njenim članicam 
omogoča registracijo na sodišču. Zato da znanstvenoraziskovalna 
in izobraževalna dejavnost nemoteno potekajo, so potrebne še 
številne s tem povezane dejavnosti: te bo univerza s soglasjem 
Vlade popisala v svojem statutu. Univerzi je poleg tega dana 
pristojnost, da izvaja javna pooblastila. V naslednjih določbah so 
dejavnosti, za katere je ustanovljena, opredeljene po vsebini. 
Naloženo ji je, da prek fakultet, umetniških akademij in visokih 
strokovnih šol opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost z 
enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih 
področij, disciplin in strok ter izobraževalno dejavnost na 
pošameznih študijskih področjih. Študijska področja so razvrščena 
v skladu z mednarodno klasifikacijo Isced (Unesco, 1997). Taka 
razvrstitev je usklajena z opredelitvijo v Nacionalnem programu 
visokega šolstva (Ur. I. RS, št. 20/2002) in je pomembna tudi v 
povezavi s 73. členom Zakona o visokem šolstvu, v katerem je 
določeno, da se sredstva za študijsko dejavnost ■ sem spada 
izobraževalna in z njo povezana znanstvenoraziskovalna, 
umetniška in strokovna dejavnost ter knjižničarska, informacijska, 
upravno-admlnistratlvna in druga infrastrukturna dejavnost - 

določijo prav ob upoštevanju »študijskega področja«, poleg tega 
pa še števila študentov in števila diplomantov. Iz Iscedove 
klasifikacije so povzeta poimenovanja študijskih področij in šifra, 
zapisana v oklepaju. Našteta so študijska področja, za katera je 
bilo po predpisanem postopku ugotovljeno, da so za izvajanje 
študijev, ki vanj spadajo, izpolnjeni vsi pogoji: visokošolski učitelji, 
prostor in oprema, kar je razvidno tudi iz priloženega mnenja 
Sveta RS za visoko šolstvo, sprejetega na seji 25. oktobra 2002. 
Univerza bo prek svojih članic lahko organizirala študij s teh 
področij, kadar se bo odločila za širjenje dejavnosti na druga 
študijska področja, pa bo morala pred tem spet dokazati, da so 
za to izpolnjeni vsi pogoji, določeni s 14. členom Zakona o visokem 
šolstvu. 

VIV. poglavju je v uvodnem 8. členu iz Zakona o visokem šolstvu 
povzeto, katere organe ima univerza, v naslednjih členih pa je 
podrobneje opredeljen le upravni odbor kot organ upravljanja. V 
skladu z zakonskim načelom, po katerem je univerza »avtonomni, 
znanstvenoraziskovalni, umetniški in izobraževalni zavod s 
posebnim položajem«, je namreč pomembno urejati razmerje med 
državo in univerzo, upravni odbor pa je povezovalni člen med 
njima. Kot je določeno z zakonom, je sestavljen tako, da so v 
njem predstavniki ustanovitelja, visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in sodelavcev, študentov in drugih delavcev. 
V10. členu so naštete njegove najpomembnejše naloge, večinoma 
povezane s poslovanjem univerze, mednje pa po zakonu spada 
tudi sprejemanje statuta ter letni delovni načrt in program razvoja 
univerze. Ker je v Zakonu o visokem šolstvu univerzi naloženo, 
da v statutu uredi tudi številna vsebinska vprašanja, kot so 
organiziranje študijske, znanstvenoraziskovalne in umetniške 
dejavnosti, sprejemanje študijskih programov, postopki za izvolitev 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev v 
nazive, pravice in obveznosti študentov, je predvideno, da statut 
v enakem besedilu sprejemata senat in upravni odbor. Zaradi 
podobnih razlogov odlok določa, da si mora upravni odbor tudi 
pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja 
univerze pridobiti soglasje senata univerze. 
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V., VI., VII. In VIII. poglavje urejajo pridobivanje sredstev za delo 
univerze in članic, nastopanje v pravnem prometu, medsebojne 
pravice in obveznosti ustanovitelja in univerze in razpolaganje s 
presežkom prihodkov nad odhodki ter poravnavanje primanjkljaja 
sredstev. Statut univerze bo uredil razmerja med univerzo in 
njenimi članicami, predvsem pri pridobivanju in porabi sredstev, 
pridobljenih z dejavnostmi zunaj nacionalnega programa visokega 
šolstva. Pri tem bo treba upoštevati, da univerza in ustanovitelj za 
te obveznosti članic ne odgovarjata ter da primanjkljaja iz te 
dejavnosti ni mogoče poravnati iz javnih sredstev. V skladu z 
zakonom ustanovitelj na univerzo prenaša premoženje, ki ji je 
bilo zagotovljeno iz proračuna Republike Slovenije, pa tudi 
premoženje, popisano v pogodbah z lokalnimi skupnostmi. Z njim 
univerza lahko samostojno upravlja in razpolaga, le odtujitev 
premoženja je povezana z ustanoviteljevim soglasjem. 

V IX. poglavju z naslovom Prehodne in končne določbe so 
popisane naloge, ki jih je treba opraviti do začetka poslovanja 
univerze. Opravili naj bi jih trije najpomembnejši organi: vršilec 
dolžnosti rektorja (poslovodnega organa), začasni senat in 
upravni odbor. Začasni senat oziroma njegova sestava je določena 
s tem odlokom, vršilca dolžnosti rektorja naj bi imenovala Vlada 
RS takoj po uveljavitvi odloka (najpozneje v enem mesecu), 
upravni odbor mora biti oblikovan v treh mesecih po uveljavitvi 
odloka. Predstavnike ustanovitelja bo prav tako imenovala Vlada 
RS, rokovnik in pravila, po katerih bodo v prvi upravni odbor 
izvoljeni predstavniki visokošolskih učiteljev, znanstvenih in drugih 
delavcev ter študentov, bo sprejel vršilec dolžnosti rektorja. 
Upravni odbor in začasni senat imata nalogo, da v naslednjih treh 
mesecih (šest mesecev po uveljavitvi odloka) sprejmeta statut 
univerze. Na njegovi podlagi pa morajo biti v naslednjih treh 
mesecih oblikovani dmgi organi univerze in članic. 

V vmesnem obdobju še naprej delajo organi sedanjih samostojnih 
visokošolskih in drugih zavodov, tudi njihovi dekani obdržijo to 
funkcijo do izteka mandata oziroma do imenovanja novih v skladu 
s sprejetim statutom. Funkcijo dekana nove Pedagoške fakultete 
v tem obdobju opravlja predstojnik sedanjega oddelka Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani. Vršilec dolžnosti rektorja mora v 
tem obdobju opraviti tudi vsa dejanja, potrebna za vpis v sodni 
register. Sedanji samostojni visokošolski in drugi zavodi bodo 
postali članice univerze, univerza bo kot pravni naslednik prevzela 
njihovo premoženje. V enem mesecu po vpisu v sodni register bo 
univerza prevzela delavce samostojnih visokošolskih in drugih 
zavodov, enak rok je predviden tudi za prevzem študentov. Dan 
prevzema delavcev in študentov je določen kot dan, ko prejšnji 

zavodi prenehajo obstajati, vršilec dolžnosti rektorja mora začeti 
postopek za izbris iz sodnega registra. 

Poleg naštetega sta pomembni še dve prehodni določbi. Študijski 
programi, ki jih sedaj izvajajo samostojni visokošolski zavodi in 
oddelek Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, se bodo izvajali 
kot študijski programi članic univerze. Študentje jih bodo morali 
končati v določenem roku; ta je zračunan tako, da sta k uradnemu 
trajanju študijskega programa dodani še dve leti. Za visokošolske 
učitelje, znanstvene delavce in sodelavce je določeno, da ohranijo 
pridobljene nazive do izteka izvolitvene dobe. 

Finančne posledice: 
Finančna sredstva potrebna za ustanovitev in delovanje Univerze 
na Primorskem so zajeta v štirih sklopih: 
a) dejavnost univerze in njenih članic pri izvajanju javnoveljavnih 

visokošolskih študijskih programov in raziskav; 
b) dejavnost univerze, predvsem rektorata; 
c) investicije v prostorske potrebe univerze; 
d) investicije v opremo, vzdrževanje in sodobno tehnično 

primernost pedagoške in raziskovalne opreme. Pri 
ocenjevanju finančnih posledic ustanovitve Univerze na 
Primorskem izhajamo iz ugotovitve, da visokošolski zavodi, 
ki delujejo na Primorskem in postanejo članice nove univerze, 
že sedaj preko koncesijskih pogodb in razpisov prejemajo 
osnovna proračunska sredstva za izvajanje dodiplomskih 
študijskih programov (redni študij) ter za raziskovalno delo. 
Dejavnost članic - javna služba za pedagoško in raziskovalno 
dejavnost bo še naprej financirana v skladu s predpisi v 
visokem šolstvu. 

Pri ocenjevanju finančnih posledic ustanovitve Univerze na 
Primorskem izhajamo iz ugotovitve, da visokošolski zavodi, ki 
delujejo na Primorskem in postanejo članice nove univerze (razen 
Visoke zdravstvene šole), že sedaj preko koncesijskih pogodb 
in razpisov prejemajo osnovna proračunska sredstva za izvajanje 
dodiplomskih študijskih programov (redni študij) ter za 
raziskovalno delo. Dejavnost članic - javna služba oz. pedagoška 
in raziskovalna dejavnost - bo še naprej financirana v skladu s 
predpisi v visokem šolstvu. 

V proračunu za leto 2003 in za leto 2004 so predvidena dodatna 
sredstva za delovanje rektorata (uprava) in izvedbo aktivnosti, 
povezanih z ustanavljanjem univerze. 
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Tabela 1: Pregled nakazil Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za opravljanje 
dejavnosti (brez investicij) v obdobju 2000-2001, predvidena realizacija za leto 2002 ter 
predlog proračuna za leti 2003 in 2004po prejemnikih. 

v SIT 
Namen Realizacija 

2000 
Realizacija 

2001 
Predvidena 
realizacija 

2002 

Proračun 
2003 

Predlog 
proračuna 

2004** 
Turistica - Visoka šola za 
turizem 

127.216.564 150.807.330 181.370.526 247.672.889 262.226.696 

Visoka šola za management 121.286.640 146.068.407 169.532.037 228.925.901 242.518.021 
3edagoška fakulteta - oddelek 
Koper* 

164.457.850 174.661.783 185.053.040 274.145.090 286.755.765 

Fakulteta za humanistične 
študije 

0 0 23.439.119 90.747.085 126.921.451 

Univerza na Primorskem - 
pripravljalne aktivnosti, uprava 

0 6.889.754 353.424 19.446.000 100.000.000 

Znanstveno-raziskovalno 
središče RS, Koper 

94.777.466 167.108.421 190.134.295 203.443.695 217.684.754 

Primorski inštitut za 
naravoslovne in tehnične vede 

66.185.558 56.133.551 82.095.304 87.841.975 93.990.913 

Skupaj 573.924.078 701.669.246 831.977.744 1.152.222.63 
6 

1.330.097.60 
0 

Vir: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2002 

Opombe: 
* Podatki so ocenjeni. 
** Pri planiranju so bila upoštevana Izhodišča Proračunskega priročnika Ministrstva za finance za pripravo 

proračuna 2003 in 2004 in omejitev Ministrstva za finance po glavnih programih predloga proračuna. 

Tabela 2: Sredstva namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje visokošolskim 
zavodom, ki se vključujejo v Univerzo na Primorskem. 
   v SIT 

Namen Realizacija 
2000 

Realizacija 
2001 

Predvidena 
realizacija 

2002 

Proračun 
2003 

Predlog 
proračuna 

2004" 
Visokošolsko središče 
<oper(PP 6321) 

74.149.000 98.607.000 

Novi strukturni in investicijski 
programi v visokem 
šolstvu(PP 6321) 

397.095.000 

Univerza na Primorskem - 
gradnja in nakup osnovnih 
sredstev (PP 1522) 

263.397.000 

Znanstveno-raziskovalno 
središče RS, Koper( PP 2392) 

60.403.000 5.295.000 176.705.000 35.000.000 

Skupaj 60.403.000 5.295.000 250.854.000 362.004.000 432.095.000 
Vir: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2002 

Opombe: 
V Načrtu razvojnih programov RS za srednjeročno obdobje med letoma 2002 in 2004 so predvidena sredstva v 
višini 1.044.953.000 SIT, namenjena za delno rekonstrukcijo objektov Ahnerije, Foresterlje, objektov ob dijaškem 
domu ter pritličja Splošne bolnišnice Izola v skupni Izmeri cca 3.473 m2. Prenovljeni prostori bodo namenjeni 
Fakulteti za humanistične študije v Kopru, Pedagoški fakulteti, Visoki šoli za management, Visoki šoli za turizem 
ter Visoki šoli za zdravstvo Izola. Za dokončanje navedenih Investicij so predvidena sredstva v letu 2005. 
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Za povečanje kapacitet bivanja študentov v študentskih domovih 
na Primorskem je v proračunu za izvajanje projekta 4.500 novih 
postelj zagotovljenih v letih 2003 in 2004 skupaj 100.000.000,00 
SIT za 150 novih postelj. 

Sprejeti zakon o temeljnih razvojnih programih na področju 
izobraževanja in znanosti (Ur. I. RS, št. 96/2002) pa bo v naslednjih 
petih letih omogočil financiranje za izboljšanje prostorskih razmer 
in nadaljnji obstoj sedanjih programov ter razvoj novih študijskih 

programov in nove raziskovalne infrastrukture. Podatki so razvidni 
iz Priloge 2 Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
izobraževanja in znanosti, v katerem so prikazana načrtovana 
sredstva vse do leta 2008. Za zagotovitev prostorskih pogojev 
za delovanje Univerze na Primorskem so svoje premoženje 
prispevale tudi občine, ki so ga s pogodbo prenesle na državo v 
ocenjeni vrednosti: Občina Izola 91.081.353,00 SIT, Občina Koper 
215.649.800,60 SIT ter Občina Sežana (cenitev še ni zaključena). 
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Poročilo o 

OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

135. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

ZRORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/200 
Ljubljana, 10.12.2002 

Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1, Uradni 
list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila Komisija 
za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage 135. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 8. nujni seji, ki je bila v torek, 10. 12. 
2002 ob 12. uri, obravnavala pobudo za razlago 135. člena 
poslovnika, ki jo je Komisiji za poslovnik posredoval poslanec 
Valentin Pohorec z vprašanjem »Ali lahko predlagatelj amandmaja 
na seji državnega zbora v drugi obravnavi umakne svoj 
amandma?«. 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi 
z dvetretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer od 10 
prijavljenih za glasovanje, 8 ZA in 0 PROTI sprejeli naslednjo 

razlago 135. člena poslovnika: 

V drugI obravnavi predloga zakona predlagatelj amandmaja 
lahko na seji državnega zbora umakne vloženi amandma 
(amandmaje) k dopolnjenemu predlogu zakona In sicer to 
lahko stori do konca razprave o posameznemu členu, h 
kateremu je predlagal amandma (amandmaje). 

Enako velja tudi za umik vloženega amandmaja 
(amandmajev) v tretji obravnavi predloga zakona. 

Obrazložitev: 

V drugi obravnavi predloga zakona je področje amandmajev, ki 
se lahko vlagajo k dopolnjenemu predlogu zakona in se o njih 
glasuje na seji državnega zbora, opredeljeno v določbi 135. člena 
poslovnika, ki je umeščena v podpoglavje »Obravnava na seji 
državnega zbora«. Omenjeno podpoglavje ureja postopek druge 
obravnave na seji državnega zbora. 

Omenjeni člen, med drugim, določa subjekte, ki lahko vlagajo 
amandmaje k dopolnjenemu predlogu zakona, h katerim členom 
predloga jih lahko vložijo, rok za vlaganje, subjekte, ki lahko vložijo 
amandmaje k amandmajem in do kdaj jih lahko vložijo, ter subjekte, 
ki lahko podajo mnenje k posameznemu amandmaju. V petem 
odstavku istega člena je določeno, da se glede vsebine in sestavin 
amandmajev uporabljata tretji in peti odstavek 129. člena 
poslovnika. Določba 129. člena je umeščena v podpoglavje 
»Obravnava v matičnem delovnem telesu«, ki ureja postopek 
druge obravnave v matičnem delovnem telesu. Tretji odstavek 
tega člena določa vsebino amandmaja, peti odstavek pa določa 
obvezne sestavine amandmaja. Odstavka nič na govorita o umiku 
amandmajev. 

Določba 135. člena poslovnika ne vsebuje izrecne določbe, ki bi 
kakorkoli opredeljevala oziroma govorila o možnosti umika 
amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona, o katerih v drugi 
obravnavi glasuje državni zbor. V poslovniku tudi ni nobene druge 
določbe, ki bi opredeljevala možnost umika teh amandmajev. 

Edina določba, ki opredeljuje možnost oziroma dopušča umik 
amandmajev v drugi obravnavi, je sedmi odstavek 131. člena 
poslovnika, ki določa, da predlagatelj amandmaja amandma lahko 
umakne in sicer to lahko stori do konca razprave o amandmajih 
k členu, h kateremu je predlagal amandma. Vendar pa je ta določba 
umeščena v podpoglavje »Obravnava v matičnem delovnem 
telesu«, ki ureja in se uporablja za drugo obravnavo v matičnem 
delovnem telesu. Ta določba se torej lahko uporablja le za umik 
amandmajev v drugi obravnavi pred matičnim delovnim telesom, 
ne pa tudi za umik amandmajev na seji državnega zbora. Poslovnik 
sicer v 56. členu določa, da se za seje delovnih teles glede 
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vprašanj, ki s poslovnikom niso posebej urejena, smiselno 
uporabljajo določbe poslovnika o sejah državnega zbora, ne 
vsebuje pa določbe, ki bi omogočala nasprotno (če s poslovnikom 
neko vprašanje glede sej državnega zbora ni posebej urejeno, 
se lahko smiselno uporabljajo določbe poslovnika o sejah delovnih 
teles). 

Za konkretni primer (umik amandmajev v drugi obravnavi na seji 
državnega zbora) poslovnik torej ne vsebuje nobene izrecne 
določbe, ki bi ga opredeljevala, in gre za pravno praznino (neurejen 
primer), ki jo je mogoče zapolniti z metodami pravne razlage in 
pravne argumentacije. 

Kot je bilo ugotovljeno, je v drugi obravnavi v matičnem delovnem 
telesu poslovniško izrecno dovoljena možnost umika amandmaja 
k predlogu zakona. V obeh primerih (amandmaji k predlogu zakona 
in amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona) gre za podobno 
situacijo, le da gre v prvem primeru za amandmaje, o katerih 
glasuje delovno telo, v drugem, poslovniško neurejenem primeru, 
pa za amandmaje, o katerih glasuje državni zbor. Iz smisla 
poslovniške ureditve druge obravnave predloga zakona izhaja, 
da je poudarek dela v drugi obravnavi na seji matičnega delovnega 
telesa, na podlagi katere se pripravi poročilo za sejo državnega 
zbora. Namen določbe sedmega odstavka 131. člena je tudi v 
tem, da se na seji delovnega telesa o nekem predlogu, za katerega 
je sam predlagatelj pozneje ocenil, da ni več smiseln, o takem 
predlogu ne razpravlja, ne glasuje in s tem po nepotrebnem ne 
izgublja časa na seji. Če navedeno velja za delovno telo, na 
katerem je vsa teža druge obravnave, pa velja še toliko bolj za 
sejo državnega zbora, katere poslovniški smisel in namen je v 
tem, da se na njej odloča o predlogih delovnega telesa (ki jih je po 
temeljiti in zaokroženi razpravi sprejelo na seji), na kar kaže tudi 
dejstvo, da so razprave poslancev in drugih udeležencev na seji 
državnega zbora časovno zelo omejene, medtem ko so na seji 
delovnega telesa neomejene (tako da se lahko izkristalizirajo 
stališča, mnenja in predlogi do obravnavanega predloga). 

Na podlagi take argumentacije je utemeljen tudi umik amandmajev 
k dopolnjenemu predlogu zakona, o katerih se glasuje na seji 
državnega zbora. 

Že iz splošnih pravnih načel izhaja, da ima subjekt, ki je v nek 
postopek vložil nek predlog, pravico, da ta predlog, ki ga je vložil 
na lastno iniciativo, tudi umakne (seveda z določeno časovno 
omejitvijo). To pravico mora imeti iz razloga, ker je na primer 
ugotovil, da vloženi predlog iz različnih razlogov, nastalih ali 
ugotovljenih po vložitvi predloga, ne izpolnjuje oziroma ne zasleduje 
več določenega cilja, ki ga je prvotno v samem postopku želel 
doseči. Glede na to ni razlogov, da se vlagatelja oziroma 
predlagatelja sili, da vztraja pri svojem predlogu, razen seveda, 
če je zamudil postavljeni rok, do katerega bi to lahko storil. Tudi ta 
argument utemeljuje pravilnost odločitve, da je dovoljen umik 
amandmaja na seji državnega zbora. 

Potrebno pa je tudi določiti razumen rok, do katerega je dovoljeno 
umakniti amandmaje. Najbolj logično je, da se po analogiji s sedmim 
odstavkom 131. člena poslovnika določi kot zadnja možna 
časovna točka konec (zaključek) razprave o posameznemu 
členu, h kateremu je predlagatelj vložil amandma. 

Umik vloženega amandmaja tudi ni urejen v poslovniških določbah, 
ki urejajo tretjo obravnavo predloga zakona. Poslovnik v 140. 
členu, ki govori o amandmajih v tretji obravnavi predloga zakona, 
nič izrecno ne govori o umiku vloženih amandmajev. V tretjem 
odstavku navedenega člena so določeni subjekti, ki lahko vložijo 
amandmaje, h katerim členom in na kakšen način jih lahko vložijo 
ter do kdaj se lahko vložijo. Tudi tretji, četrti in peti odstavek 135. 
člena poslovnika, na katere napotuje tretji odstavek 140. člena, 
nič ne govorijo o tem. Prav tako ne četrti odstavek 140. člena, ki 
glede glasovanja o amandmajih napotuje na smiselno uporabo 
131. člena poslovnika. 

Iz povsem enakih razlogov kot v drugi pa je tudi v tretji obravnavi 
predloga zakona potrebno dovoliti umik vloženih amandmajev. Po 
analogiji s sedmim odstavkom 131. člena poslovnika predlagatelj 
to lahko stori do konca obravnave posameznega člena, h 
kateremu je vložil amandma (amandmaje). 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, I. r. Bojan Kontič, l.r. 
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3 UPORABE PRVEGA ODSTAVKA 136. 

ČLENA V ZVEZI S 56. ČLENOM 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi 
z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer od 9 
prijavljenih za glasovanje, 8 ZA in 0 PROTI sprejeli naslednjo 

razlago uporabe prvega odstavka 136. člena v zvezi s 
56. členom poslovnika: 

Glasovanje o amandmajih na seji delovnega telesa 
državnega zbora v drugI obravnavi predloga zakona je 
posebej urejeno v določbi 131. člena poslovnika tako, da za 
glasovanje o amandmajih na seji delovnega telesa na podlagi 
56. člena poslovnika ni mogoče uporabiti določbe prvega 
odstavka 136. člena poslovnika, ki se uporablja le za 
glasovanje o amandmajih na seji državnega zbora. 

Obrazložitev: 

Način dela delovnih teles državnega zbora je urejen v podpoglavju 
»Naloge in način dela« šestega poglavja poslovnika, ki ureja 
področje delovnih teles državnega zbora. Druga obravnava 
predloga zakona v rednem zakonodajnem postopku na delovnih 
telesih je urejena v podpoglavju »Obravnava v matičnem 
delovnerfi telesu«, ki obsega člene od 126. do 133. in je del 
podpoglavja »Druga obravnava predloga zakona«. Podpoglavje 
poslovnika »Obravnava v matičnem delovnem telesu« ureja način 
dela in postopanja matičnega delovnega telesa v drugi obravnavi 
predloga zakona v rednem zakonodajnem postopku. 

s 56. členom ni mogoča?«. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/199 
Ljubljana, 10.12.2002 

Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1, Uradni 
list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila Komisija 
za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage uporabe prvega 
odstavka 136. člena v zvezi s 56. členom Poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 8. nujni seji, ki je bila v torek, 10. 12. 
2002 ob 12. uri, obravnavala pobudo za razlago prvega odstavka 
136. člena v zvezi s 56. členom poslovnika, ki jo je Komisiji za 
poslovnik posredoval predsednik Odbora Državnega zbora za 
notranjo politiko Maksimiljan Lavrinc z vprašanjem »Ali je pri 
glasovanju o amandmajih na sejah delovnih teles možno uporabiti 
136. člen v povezavi s 56. členom poslovnika, ali pa se šteje, da 
je glasovanje o amandmajih na sejah delovnih teles posebej urejeno 
v 131. členu poslovnika, tako, da uporaba 136. člena v povezavi 
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Po določbi 126. člena poslovnika matično delovno telo v drugi 
obravnavi opravi razpravo in glasovanje o posameznih členih 
predloga zakona, na podlagi drugega odstavka 130. člena 
poslovnika pa matično delovno telo v drugi obravnavi obravnava 
amandmaje in se do njih opredeli. 

Samo glasovanje o amandmajih v drugi obravnavi na seji 
matičnega delovnega telesa je precej podrobno urejeno v določbi 
131. člena poslovnika. Omenjeni člen v prvem odstavku postavlja 
splošno načelo glede glasovanja o amandmajih in sicer izrecno 
določa, da se o vsakem amandmaju glasuje posebej. Izjema od 
navedenega splošnega načela je mogoča po tretjem odstavku 
istega člena, vendar le v primeru vsebinsko povezanih 
amandmajev. Po določbi tega odstavka se v primeru, da je 
amandma k posameznemu členu predloga zakona vsebinsko 
povezan z amandmaji k drugim členom predloga, o tako povezanih 
amandmajih razpravlja in glasuje skupaj, kar praktično pomeni, 
da se sicer glasuje o vseh vsebinsko povezanih amandmajih 
skupaj v enem sklopu, vendar pa zaporedoma, tako, da se glasuje 
o vsakem amandmaju posebej. 

To pomeni, da se o amandmajih skupaj lahko glasuje le v primeru, 
če gre za vsebinsko povezane amandmaje (ne pa tudi, če gre za 
po vsebini nepovezane amandmaje) in to zaporedoma (po vrsti o 
vsakem amandmaju posebej). Namen in smisel druge obravnave 
predloga zakona je namreč prav poglobljena in natančna 
obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa. 

Če torej gre za vsebinsko nepovezane amandmaje po določbi 
131. člena poslovnika o njih ni mogoče glasovati skupaj. Ta 
možnost iz določbe 131. člena poslovnika, ki specialno ureja 
glasovanje o amandmajih v drugi obravnavi na seji matičnega 
delovnega telesa, ne izhaja. To je mogoče zaključiti tudi iz smisla 
prvega odstavka 128. člena poslovnika, ki v istem podpoglavju 
ureja možnost, da matično delovno telo lahko sklene, da se skupaj 
opravita razprava in glasovanje o več povezanih členih predloga 
zakona, o posameznih delih in poglavjih zakona ali o več delih 
oziroma poglavjih predloga zakona ali o vseh členih skupaj. 

Glede na podrobno določbo 131. člena poslovnika, ki natančno 
ureja glasovanje o amandmajih, vendar pa izrecno ne daje 
možnosti za skupno glasovanje o nepovezanih amandmajih, in 
glede na to, da matično delovno telo ima možnost, da lahko sklene, 
da bo združilo razpravo in glasovanje o več povezanih členih, o 
posameznih delih oziroma posameznih poglavjih predloga zakona, 

o več delih oziroma poglavjih predloga zakona ali o vseh členih 
skupaj, je očitno, da poslovnik v 131. členu ne daje možnosti za 
skupno glasovanje o več amandmajih, ki so med seboj 
nepovezani. 

Določba 56. člena poslovnika določa, da se za seje delovnih teles 
glede vprašanj, ki s poslovnikom niso posebej urejena, smiselno 
uporabljajo določbe poslovnika, ki urejajo seje državnega zbora. 
V konkretnem primeru pa ne moremo reči, da poslovnik ne ureja 
glasovanja o amandmajih v drugi obravnavi predloga zakona, saj 
v 131. členu vsebuje zelo natančne določbe. Določba 131. člena 
celo zelo podrobno ureja glasovanje o amandmajih na seji 
matičnega delovnega telesa, saj v prvem odstavku opredeljuje 
splošno načelo glede glasovanja o amandmajih, v tretjem odstavku 
opredeljuje izjemo v primeru vsebinsko povezanih amandmajev, 
v četrtem odstavku določa vrstni red glasovanja, če je k 
posameznemu členu vloženih več amandmajev, v šestem 
odstavku daje možnost, da se pod določenimi pogoji o amandmajih 
ne glasuje (brezpredmetni amandmaji). 

Glede na tako zelo podrobno urejeno glasovanje v določbi, ki 
ureja drugo obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem 
telesu, tako ni mogoče reči, da materija za delovno telo v 
poslovniku ni posebej urejena, na podlagi česar bi bilo potem 
mogoče na podlagi 56. člena poslovnika uporabiti določbo prvega 
odstavka 136. člena poslovnika, ki ureja glasovanje o amandmajih 
v drugi obravnavi na seji državnega zbora. 

Določba 136. člena poslovnika sicer v prvem odstavku daje 
možnost, da državni zbor lahko sklene, da bo skupaj razpravljal 
o dveh ali več členih, h katerim so vloženi amandmaji, in da bo 
skupaj glasoval o amandmajih k temu členu. V primeru, da državni 
zbor sklene, da bo o amandmajih glasoval na način iz prvega 
odstavka tega člena, o vseh amandmajih (za katere tako odloči) 
glasuje skupaj (enkrat). Sicer tudi za državni zbor velja splošno 
načelo, da se o vsakem amandmaju glasuje posebej. 

Kot pa je že bilo navedeno, določbe tega odstavka glede 
glasovanja o amandmajih nI mogoče uporabiti na seji delovnega 
telesa, saj glasovanje o amandmajih na seji delovnega telesa 
ureja 131. člen poslovnika. 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, I. r. Bojan Kontič, l.r. 
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i IEL0VNA TELES/ 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Poročilo o 

OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

PRVEGA IN TRETJEGA ODSTAVKA 245. 

ČLENA V ZVEZI S PRVIM ODSTAVKOM 

242. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/201 
Ljubljana, 10.12. 2002 

Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1, Uradni 
list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila Komisija 
za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage prvega in tretjega 
odstavka 245. člena v zvezi s prvim odstavkom 242. 

člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 8. nujni seji, ki je bila v torek, 10. 12. 
2002 ob 12. uri, obravnavala pobudo za razlago prvega in tretjega 
odstavka 245. člena v zvezi s prvim odstavkom 242. člena 
poslovnika, ki jo je Komisiji za poslovnik posredoval poslanec 
Valentin Pohorec z vprašanjem »Ali se omejitev na tri minute 
oziroma na pet minut nanaša na eno ustno poslansko vprašanje 
ali pa velja skupaj za obe vprašanji, kadar poslanec postavi dve 
vprašanji?«. 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi 
z dvetretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer od 9 
prijavljenih za glasovanje, 8 ZA in 0 PROTI sprejeli naslednjo 

razlago prvega in tretjega odstavka 245. člena v zvezi 
s prvim odstavkom 242. člena poslovnika: 

Ustna predstavitev, posameznega ustnega poslanskega 
vprašanja na seji državnega zbora ne sme trajati več kot tri 
minute. 

Poslanec lahko na eni seji postavi največ dve ustni vprašanji. 
V tem primeru ustna predstavitev na seji državnega zbora 
za vsako poslansko vprašanje posebej ne sme trajati več 
kot tri minute (skupaj za obe vprašanji ne več kot šest minut). 

V primeru, da poslanec na Isti seji državnega zbora postavi 
dve ustni poslanski vprašanji, na vsako izmed postavljenih 
poslanskih vprašanj posebej na isti seji državnega zbora 
predsednik vlade oziroma minister oziroma generalni 
sekretar vlade odgovori v največ petih minutah. 

Obrazložitev: 

V podpoglavju »Poslanska vprašanja in pobude« poslovnika je v 
prvem odstavku 242. člena določeno, da ima vsak poslanec 
državnega zbora pravico, da na eni seji državnega zbora postavi 
največ dve ustni vprašanji. 
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KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

V prvem odstavku 245. člena poslovnika je določeno, da ustna 
predstavitev poslanskega vprašanja ne sme trajati več kot tri 
minute (traja lahko torej največ tri minute). 

Na ustno postavljeno poslansko vprašanje na isti seji državnega 
zbora ustno odgovori predsednik vlade oziroma minister oziroma 
generalni sekretar vlade. Kot določa tretji odstavek 245. člena 
poslovnika, lahko vsak od navedenih predstavnikov vlade to stori 
v največ petih minutah. 

Ob upoštevanju pravil jezikovne razlag^ in pravil slovenskega 
jezika je očitno, da prvi odstavek 245. člena poslovnika določa 
čas trajanja za ustno predstavitev enega samega poslanskega 
vprašanja na seji zbora. Na podlagi tega se lahko zaključi, da ima 
poslanec v primeru, če na seji zbora postavi dve ustni poslanski 
vprašanji (v okviru dovoljenega števila vprašanj po prvem 
odstavku 242. člena poslovnika), za ustno predstavitev vsakega 
poslanskega vprašanja na razpolago do največ tri minute (za 
obe vprašanji skupaj do šest minut). 

Enako velja seveda tudi v primeru ustnega odgovora predsednika 
vlade oziroma ministra oziroma generalnega sekretarja vlade na 
ustno poslansko vprašanje na seji zbora. Po tretjem odstavku 
245. člena poslovnika imajo navedeni predstavniki vlade za ustni 
odgovor na ustno poslansko vprašanje na voljo največ pet minut 
in sicer je ob upoštevanju jezikovne razlage to čas za odgovor na 
eno vprašanje. To pomeni, da je v primeru, če poslanec postavi 
na isti seji dve poslanski vprašanji, čas ustnega odgovora na 
vsako vprašanje posebej do pet minut. 

Vrstni red poslanskih vprašanj se ob upoštevanju poslovniških 
določb pripravi tako, da so najprej na vrsti poslanci, ki bodo na 
seji državnega zbora postavili eno ustno poslansko vprašanje 
ter s predstavitvijo prvega vprašanja poslanci, ki so prijavili dve 
ustni poslanski vprašanji, zatem pa so na vrsti s predstavitvijo 
drugega poslanskega vprašanja poslanci, ki so prijavili dve ustni 
poslanski vprašanji. 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, I. r. Bojan Kontič, l.r. 
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ODGOVORI NA POSLANSKA 

c VPRAŠANJA IN POBUDE 

USTNA POSLANSKA VPRAŠANJA, POSTAVLJENA 

NA ID. IN 19. SEJI DRŽAVNEGA ZBORA 

Pisni odgovor ministra za pravosodje mag. Ivana Bizjaka, z dne 4/11-2002, na ustno 

poslansko vprašanje poslanca Saša Pečeta, v zvezi z učinkovitostjo sodstva, ki ga je 

postavil na 18. seji zbora (objavljeno v 106/02 št. Poročevalca):  

Poslanec zatrjuje, da naj bi bilo število slovenskih sodnikov v 
primerjavi s številom sodnikov v ekvivalenti evropski regiji dvakrat 
večje, kot v drugih evropskih državah, da slovenski sodnik 
povprečno obravnava 200 civilnih zadev letno, sodnik s 
povprečne evropske regije pa naj bi letno obravnaval letno 600 

Odo 700 civilnih zadev, 450 nepravdnih zadev, evropsko povprečje 
pa naj bi bilo 3.200 nepravdnih zadev. 

Poslanec tudi navaja, da naj bi bile plače slovenskih sodnikov 
višje kot plače njihovih kolegov v tujini, slovenski sodnik pa naj bi 
imel tudi več strokovnih sodelavcev in boljše prostore kot njihovi 
kolegi v tujini. 

Na zgoraj navedene trditve daje Ministrstvo za pravosodje sledeč 
odgovor: 
Število sodnikov v posamezni državi je odvisno od organizacije 
sodnega sistema. Pri primerjavi obsega sodnikovega dela je 
potrebno upoštevati tudi raznolikost pravnih sistemov, v katerih 
delujejo sodniki v posameznih državah, tako da absolutna 
primerjava števila rešenih zadev na sodnika ni možna. V tem 
trenutku je to število pri nas glede na sodne zaostanke primerno 
in bi bilo, upoštevaje sodne zaostanke, zmanjševanje števila 
sodnikov neutemeljeno. 

V bodoče pa bo potrebno pri morebitnem nadaljnjem širjenju 
sistemizacije sodniških mest In zasedbe zaradi odprave 
zaostankov upoštevati tudi konkretno stanje na posameznih 
sodiščih, pa tudi predvidene upokojitve. Take širitve pa bodo le 

začasne, saj bo po odpravi sodnih zaostankov in zaradi 
predvidenih upokojitev, število sodnikov možno skrčiti na obseg, 
s katerim bo možno redno obvladovati tekoči pripad zadev na 
posameznem sodišču. Del sodnikov, ki ne bodo polno obremenjeni, 
pa bo lahko sodeloval pri odpravi zaostankov drugih sodišč. 
Zaostanek pri delu posameznih sodišč, ki bodo ostali, ali do katerih 
bi še prišlo, bo možno reševati s povečano mobilnostjo sodnikov 
v okviru prostovoljnih dodelitev, uvrstitev v posebne skupine 
medokrajnih sodnikov, v izjemnih primerih pa tudi z odreditvijo 
začasnega dela pri drugem sodišču. 

Ministrstvo izvaja ukrepe za zagotovitev sojenja v razumnem 
roku z ukrepi na zakonodajnem, organizacijskem in 
izobraževalnem področju. Namen sprememb Zakona o sodniški 
službi, sprejetih julija 2002, je med drugim tudi vzpostavitev 
ustreznih meril za ugotavljanje pričakovanega obsega dela, kar 
bo hkrati pomenilo tudi podlago za določitev števila potrebnih 
sodnikov. Sicer pa ima sodni svet že sedaj izdelana merila za 
ugotavljanje učinkovitosti sodnikovega dela. 

Poslanec tudi trdi, da naj bi državni zbor pred letom dni sprejel 
sklep, da sodniška služba traja osem let in da se preverjanje 
opravi vsaki dve leti. S tem v zvezi je treba poudariti, da državni 
zbor nikoli ni sprejel takega sklepa. Prav tako ne drži poslančeva 
trditev, da naj bi imeli slovenski sodniki več strokovnih sodelavcev,' 
kot njihovi kolegi v tujini. Pri nas velja merilo, da pride komaj na 
dva sodnika en strokovni delavec, pa še temu pravilu ni na vseh 
sodiščih zadoščeno. 
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Poslanec se tudi pritožuje, ker naj bi bila po predlogu ustavnih 
sprememb sodniška funkcija še vedno trajna. Glede trajanja 
sodniškega mandata, ki ga poslanec omenja, je treba poudariti, 
da je vlada v predlogu ustavnih sprememb predlagala, da bi na 
novo uvedli petletni preizkusni mandat in bi sodniki šele po preteku 
tega mandata, če bi ga uspešno opravili, pridobili trajni mandat. 

V zvezi s plačami slovenskih sodnikov je potrebno poudariti, da 
primerjalne analize kažejo, da plače slovenskih sodnikov niso 
višje od plač njihovih kolegov v razvitih evropskih držav, temveč 
so v resnici precej nižje. 

Pisni odgovor ministra za zdravje dr. Dušana Kebra, z dne 25/11-2002, na ustno 

zahtevo za dopolnitev odgovora na vprašanje poslanke Marie Pozsonec, glede nove 

odredbe za samoplačniške preglede pred komisijo za oceno invalidnosti, ki jo je 

postavila na 19. seji zbora (objavljeno v 118/02 št. Poročevalca):  

Vprašanje se nanaša na drugačen način plačevanja storitev, ki 
so opravljene v zdravstvenem sistemu kot priprava posameznika 
na invalidsko komisijo, predvsem gre za izpolnjevanje obrazca, 
ki je obvezen sestavni del vloge za ocenitev na invalidski komisiji. 
Po Okrožnici, ki jo je Zavod za zdravstveno zavarovanje dne 
10.10.2002 razposlal zdravnikom, izpolnjevanje omenjenega 
obrazca ne bi več sodilo v okvir obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, temveč bi moral to storitev bolnik plačati sam. Po 
takojšnji reakciji javnosti in po večdnevnih usklajevanjih z Zavodom 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa je Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije dne 25.10.2002 izdal novo 
Okrožnico, po kateri "so vse storitve priprave bolnika na oceno 
na invalidski komisiji, vključno s pripravo obrazca, pravice iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja". 

S tem se je za bolnike ponovno vzpostavila ureditev, da njim te 
storitve ni potrebno plačevati. Vsem, ki so v času do novo 
okrožnice izpolnjevane obrazca plačali, pa je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije obljubil povrnitev tega stroška. 

Pisna dopolnitev odgovora ministra za promet g. Jakoba Presečnika, z dne 21/11- 

2002, na ustni poslanski vprašanji poslanca Franca Čebulja, v zvezi s hrupom v bližini 

letališč in "radarskim mrkom" na Brniškem letališču, ki ju je postavil na 19. seji zbora 

(objavljeno v 118/02 št. Poročevalca):    

1. Ministrstvo za promet ugotavlja, da pristojni organi ne dovoljujejo 
letenja zrakoplovom, ki presegajo zahteve glede dovoljenega 
skupnega hrupa zrakoplovov. 

Glede na to, da se v času od sprejetja Zakona o letalstvu (Uradni 
list RS, št. 18/01) spreminjajo predpisi Evropske unije (npr.: Di- 
rective 2002/30/EC of the European parliement and of the Coun- 
cil of 26 March 2002 on the establishment of rules and proce- 
dures with regard to the introduction of noise-related operating 
restrictions at Community airports, OJ L 85/40 z dne 28.03.2002), 
bo potrebna, pred izdelavo nadaljnjih ukrepov z navedenega 
področja, njihova podrobna proučitev. 

Pri tem ugotavljamo, da ni razlogov, da pristojni organi ne bi 
zavračali zrakoplovov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede hrupa tudi v 
prihodnje. 

2. Ravno tako poudarjamo, da je za sam vzlet in pristanek 
zrakoplovov na letališčih primernega pomena predvsem 
delovanja instrumentalnega sistema za pristajanje - Instumental 
Landing System (ILS). 
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Odgovora ministra za promet g. Jakoba Presečnika, z dne 20/11-2002, na ustno 

poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega, v zvezi z izgradnjo 

predora pod Trojanami, ki ga je postavil na 19. seji zbora (objavljeno v 118/02 št. 

Poročevalca), ter ga naknadno predložil tudi pisno, dne 29/10-2002:  

Ministru za promet, gospodu Presečniku zastavljam pisno 
poslansko vprašanje, ki sem ga predhodno, na 19. redni seji 
sicer že zastavil predsedniku Vlade republike Slovenije, dr. Janezu 
Drnovšku, vendar nanj nisem dobil odgovora, ker za tovrstne 
zadeve predsednik vlade naj ne bi imel pristojnosti, pristojnemu 
ministru, gospodu Presečniku pa je za odgovor na zastavljeno 
ustno vprašanje zmanjkalo časa. 

Slovenska nacionalna stranka je že v začetku leta 2000 postavila 
poslansko vprašanje, ob katerem se je razvila tudi daljša debata, 
v zvezi z graditvijo predora pod Trojanami. Takrat je Impresa 
Grassetto s.p.a. dobila ponudbo oziroma sprejeta je bila njena 
ponudba za 13,9 milijarde slovenskih tolarjev. Slovenska 
nacionalna stranka je ob tem predstavila utemeljeno jasno stališče 
proti takšni ponudbi in proti temu, da sprejmemo tujca. Danes, 
dve leti in še nekaj za tem, se je pokazalo, da smo imeli prav. 
Denar je že porabljen, Italijani zahtevajo nov denar, narejenega je 
največ približno polovico zadev, zahtevajo še dodaten denar, 
kvaliteta izdelave je izredno slaba, notranje stene se rušijo, celo 
poškodbe so bile. Pripravljajo se dodatna dela, zahteva se dodaten 
denar. Podaljšuje se rok dokončanja del. In v prvi vrsti, zelo 
vprašljiva je varnost. 

Edino kar se je zgodilo je bilo to, da so proti SCT zagnali gonjo z 
nekakšno disketo, ki naj bi spreminjala barve. A se je pokazalo, 
da ni bilo od tistega nič. 
Zanima me, ali je bil SCT kriv (po podatkih, ki jih imam, ni bil) in 
zakaj ni podana niti ena kazenska ovadba? Zakaj niso sproženi 
določeni postopki? Na drugi strani pa, ko se kaže, da je krivda na 
nasprotni strani, na razpisni komisiji, na DDC, na DARS. Zakaj 
nihče ni poklican na odgovornost in zakaj se to v tišini odriva na 
stran? 

Pripravlja se tudi vnaprej nekaj podobnega. Privatizirali naj bi DDC, 
kar kaže na to, da bo še en slovenski nacionalni interes šel v tuje 
roke. In kasneje naj bi privatizirali še DARS. To pomeni, da bi še to 
šlo v tuje roke. 
In sprašujem se, v čigavem interesu je prodaja teh družb. In če 
bodo tudi tukaj morda sprožene govorice, tako kot pri prvi zadevi, 
da so Italijani dobili posle zato, ker so nekaterim političnim strankam 
financirali predvolilno kampanjo v letu 2000. 

Odgovor: 

1. Izgradnja predora Trojane 

Izvajalec del izgradnje dvocevnega avtocestnega predora 
Trojane, dolžine 2900 metrov je Impresa Grassetto, ki je ta posel 
pridobil na mednarodnem javnem razpisu. Projekt za izgradnjo 
predora Trojane je izdelal IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehniko 
in okolje iz Ljubljane v sodelovanju z IC Consulenten iz Dunaja in 
ELEA iz Ljubljane. Nadzor nad izvedbo del opravlja Družba za 
državne ceste. Zunanjo kontrolo kvalitete nad gradnjo izvaja ZAG 
iz Ljubljane. Pogodbena vrednost del je 13.992.865.244,70 SIT, 
vključno s takrat veljavnim 19% DDV. 

Izvajalec je bil uveden v delo 28.03.2000, pogodbeni rok je 46 
mesecev. Gradnja predora poteka po terminskih planih, ki 
zaenkrat še zagotavljajo pravočasen zaključek gradbenih del. V 
naslednjem letu sledi še javni razpis za elektrostrojno opremo 
predora. Vsa dela v predoru bodo končana do konca leta 2004 ob 
predpostavki, da v nadaljevanju gradnje ne bo prišlo do zamud 
pri izkopnih delih zaradi drugačnih geoloških razmer, kot so bile 
predvidene v projektu. 

Gradnja predorov je nedvomno najbolj zahtevna gradnja sploh, 
pri katerih se zaradi pritiskov hribine vseskozi pojavljajo tudi 
deformacije notranje predorske obloge, kar je predvideno tudi s 
projekti. Zaradi pritiskov hribine prihaja tudi pri gradnji predora 
Trojane do s projektom predvidenih deformacij primarne predorske 
obloge. V drugi polovici avgusta 2002 je na zahodni strani predora 
(iz ljubljanske smeri) v odstavni niši, kjer je zaradi tega povečan 
izkopni profil in s tem tudi področje večje tehnične zahtevnosti, 
mestoma prišlo do primerov, ko so-deformacije primarne 
podgradnje, navkljub izvajanim ukrepom za njihovo "omilitev" 
(dodatno sidranje, debelejša in daljša sidra ipd.) zaradi pritiskov 
hribine naraščale in ponekod tudi presegle predvidene 
deformacijske tolerance. Po navodilih projektanta je sledila izvedba 
takojšnjih podpornih ukrepov in izvedba reprofilacije v odstavnih 
nišah, ki zagotavljajo vnovično vzpostavitev prvotnega profila 
predorske cevi. Izvajalec je po korakih odstranjeval poškodovano 
predorsko oblogo, zamenjaval jeklene lokove ter dodatno izvajal 
močnejše sidranje ter brizgano betonsko oblogo z armaturnimi 
mrežami. Zaradi obsežnosti reprofiliranje v odstavnih nišah je 
izvajalec zaradi onemogočenega prezračevanja na čelu kalote 
ustavil hkratno nadaljevanje izkopnih del v levi cevi dne, 
21.08.2002 in tudi desni cevi dne 17.09.2002. Daje bila ta odločitev 
pravilna, je ugotovil tudi rudarski inšpektor. 

Navedena informacija notranje predorske obloge, ki se je mestoma 
pojavila v območju povečanega izkopnega profila, je bila sicer 
pričakovana, na posameznih mestih pa so bile deformacije tudi 
izven predvidenih toleranc. Vzrok za to ni v neustrezni kvaliteti 
izvedenih del, temveč v izredno neugodnih geoloških razmerah. 
Taki dogodki niso nepričakovani niti v okviru t.i. "nove avstrijske 
metode" gradnje predora, s katero se v Sloveniji gradijo vsi 
avtocestni predori. Navedena metoda gradnje tudi pri deformacijah 
primarne podgradnje, ki presežejo predvidene tolerance, 
predvideva izvedbo reprofilacije. 

Dela za izvedbo reprofilacije predorske cevi so predvidene s 
predpisano tehnologijo gradnje - novo avstrijsko metodo - in so 
tudi predvidena v pogodbenem predračunu. Ta dela torej niso 
nepredvidena dela, ampak so to lahko le dela, katera se obračunajo 
na podlagi izkazanih količin, katerih cena pa je zajeta v 
ponudbenem predračunu, ki je sestavni del pogodbe. Po uspešno 
izvedeni reprofilacije je izvajalec predora Trojane oktobra 2002 
nadaljeval z napredovanjem v obeh predorskih ceveh tudi z 
zahodne strani. Na vzhodni strani predora (iz celjske smeri) so 
dela napredovala in napredujejo normalno, skladno s terminskim 
planom. Izvaja se izkop v obeh ceveh, v desni cevi se že izvaja 
hidroizolacija ter betonira notranja betonska obloga. 
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Ocenjujemo, da je trenutni izostanek napredovanja na zahodnem 
delovišču še mogoče nadoknaditi, seveda pa je vse odvisno od 
tega ali bodo geološko-geomehanske razmere v nadaljevanju 
predora v skladu s pričakovanji. 

Kontrola kvalitete se tudi pri predoru Trojane izvaja v skladu s 
pogodbenimi določili. Nadzor nad izvedbo del izvaja Družba za 
državne ceste, redne kontrole kakovosti vgradnih materialov se 
vršijo v terenskem laboratoriju, prav tako se redno izvajajo 
kontrolne preiskave s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije. 
Od začetka gradnje do sedaj nismo zaznali odstopanj od kvalitete, 
predvidene s pogodbeno dokumentacijo. Varnost delavcev v 
predoru in varnost predora nista ogroženi. 

Do začetka novembra 2002 je izvedenih že 66% izkopnih del 
predora. Izvajalec je ta izvedena dela izstavil 28 (osemindvajset) 
situacij tako, da do novembra 2002 znaša komulativna vrednost 
opravljenih in priznanih del. 7.751.893.940,00 SIT, vključeno z 
19% oziroma 20% DDV (od 1.1.2002 dalje). Do danes niso bila 
izvajalcu priznana nobena dodatna dela. 

Podrobneje o tehnologiji gradnje predora 

Gradnja predora Trojane poteka po t.i. "Novi avstrijski metodi" 
(NATM). Glavne značilnosti NATM so v tem, da v primerjavi z 
drugimi znanimi metodami omogoča NATM z mobilizacjo čim 
večjega dela samonosilnosti okolišnje hribine stabilno in varno 
izvedbo tudi v najzahtevnješih geotrehničnih pogojih gradnje; 
samonosilnosti hribine se mobilizira s kontrolirano sprostitvijo 
deformacij okolišnje hribine. Tako v primeru uporabe NATM ni 
moč govoriti o fiksnem vnaprej določenem projektu. Ta metoda 
predorogradnje upošteva standardizirane hribinske kateogorije 
po avstrijskih standardih in za vsak korak pri posameznih 
dejansko zatečenih geoloških razmerah predvideva tudi ustrezne 
ukrepe; to pomeni, da se primarni podporni ukrepi sproti določajo 
na osnovi zatečenih geološko geotehničnih razmer, ugotovljenih 
z geološkimi popisi in geotehničnimi meritvami pri sami gradnji 
predorov (dnevna spremljava). Deformacije primarne predorske 
obloge so zato neizbežne zaradi aktiviranja primarne podgradnje 
in mobilizacije samonosilnosti hribine. Po samem izkopu predora 
in umiritve deforamacij sledi izdelava notranje beotnske obloge- 
oboka nad primerno oblogo-podgradnjo. Zaradi potrebe po 
zagotovitvi potrebnega prostora za vgradnjo notranjega 
betonskega oboka je potrebno primarno podgradnjo na nekaterih 
mestih tudi povečati za predvideno oziroma izvršeno deformacijo 
primerna obloge oz. izvesti reprofilijo. 

2. Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo 
predora Podmilj 

Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo predora Podmilj nima 
nobene povezave z gradnjo predora Trojane. O preiskavi glede 
domnevne menjave dela ponudbene dokumentacije v ponudbi 
SCT d.d. Ljubljana, Ministrstvo za promet nima nobenih uradnih 
informacij, saj sta za to področje pristojni Ministrstvo za notranje 
zadeve in Ministrstvo za pravosodje. Kot nam je iz medijskih 
objav znano, je utemeljenost ovadbe Državne revizijske komisije 
za revizijo postopkov javnega naročanja ugotavljal Urad 
kriminalistične policije ljubljanske policijske uprave. Sodeč po 
poročilu Slovenske tiskovne agencije z dne 15.05.2002, navedeni 
urad v tem primeru ni ugotovil utemeljenosti suma kakršnegakoli 
kaznivega dejanja. 

Vlada Republike Slovenije pa je 22.11.2002 sprejela sklep, s 
katerim je naložila upravi DARS d.d., da zagotovi večjo preglednost 
javnih razpisov ter sprejem organizacijske ukrepe, ki bodo povečali 
učinkovitost uprave, Ministrstvu za promet pa, da predloži pregled 
in oceno izvajanja opravljenih javnih razpisov v letu 2001 na 
področju gradnje avtocest. Oba navedena sklepa sta uresničena. 
DARS d.d. je oblikoval svojo organizacijsko enoto za zagotovitev 
strokovna nadzora nad izvedbo javnih naročil in za zagotovitev 
transparentnosti vseh postopkov javnih naročil. Ministrstvo za 
promet pa je temeljito analiziralo izvedbo javnih naročil pri gradnji 
avtocest in pri tem ugotovilo, da je od uveljavitve zakona o javnih 
naročilih v letu 1997 do konca leta 2001 DARS d.d. izvedel okoli 
900 javnih naročil ali vsako leto v povprečju okoli 200 javnih 
razpisov. V istem obdobju je bilo vloženih 74 zahtevkov za revizijo 
postopka oddaje javnega naročila in samo v 9 (devetih) primerih 
je Državna revizijska komisija deloma ali v celoti ugodila zahtevkom 
za revizijo. V vseh ostalih primerih so bili zahtevki za revizijo 
zavrnjeni kot neutemeljeni. Navkljub nedorečenosti veljavne 
zakonodaje na področju oddaje javnih naročil ter neoperativnosti 
veljavnega zakona o javnih naročilih in neizdelane prakse na 
področju oddaje javnih naročil je DARS d.d. izvedel potrebne 
dodatne ukrepe, ki so v njegovi pristojnosti ter v skladu z veljanvo 
zakonodajo in prakso dopolnjuje in uvaja nove ukrepe, vse za 
zagotovitev preglednosti javnih naročil, ob hkratnem upoštevanju 
gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. 

3. Privatizacija Družbe za državne ceste d.o.o. in 
domnevna privatizacija DARS, d.d. 

Ministrstvo za promet je dolžno v okviru svojih pristojnosti 
zagotoviti, da bo Družba za državne ceste (v nadaljevanj: DDC) 
sposobna izvajati svoje pogodbene in inženirske obveznosti na 
področju gradenj, vzdrževanja in upravljanja z avtocestami in 
drugimi državnimi cestami, obenem pa se na Ministrstvu za promet 
zavedamo, da v državi praktično ni podobne inženirske družbe, 
ki bi bila sposobna na takšnem nivoju, kot je to sposoben DDC, 
izvajati potrebne inženirske storitve pri realizaciji tistih investicij, 
ki so predvsem v javnem interesu. 

Res je, da je bila prodaja 49% kapitalskega deleža države uvrščena 
v "Program prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja", in sicer za leto 2003 in 2004, vendar smo se na 
Ministrstvu za promet odločili, da bo potrebno opraviti še dodatne 
strokovne analize, ki bodo podale odgovore na strokovne dileme 
v zvezi s prodajo navedenega kapitalskega deleža, predvsem 
glede nadaljnjega nemotenega in pravočasnega izvajanja 
inženirskih dejavnosti, ki jih DDC izvaja za državo v okviru gradnje 
in vzdrževanja avtocest in drugih državnih cest, kot to navajamo 
v zgornjem odstavku. Obenem bo potrebno pripraviti tudi 
ekonomske analize o učinkih prodaje ter analize, ki bodo 
identificirale pogoje, ki bi jih moral izpolnjevati bodoče solastnik. 

Zaradi zgoraj navedenih dejstev je zato Ministrstvo za promet 
predlagalo, da se prodaja 49% kapitalskega deleža države v 
DDC umakne iz Programa prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja za leto 2003 in 2004. 

Na koncu bi Vam želeli podati še odgovor oziroma pojasnilo na 
Vašo domnevo, da "naj bi se" pripravljala privatizacija DARS d.d.. 
Ta domneva ni točna: DARS d.d. je javno podjetje v obliki delniške 
družbe, katerega privatizacija ni predvidena. 
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PISNA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za okolje, 

prostor in energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 30/8-2002:  

V Sloveniji imamo vrsto zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo 
posege v prostor in predvidevajo zahteve in normative, ki so 
potrebni za poseg v okolje in prostor. 

Za izdajo vseh ustreznih dovoljenj mora slovenski državljan čakati 
tudi do enega leta, ter za to porabiti, kar nekaj povprečnih 
slovenskih mesečnih dohodkov. 

Nasprotno je dovoljeno določenim posameznikom, da posegajo 
v okolje in prostor po svoji mili volji, kjer jim to pač ustreza, ne 
glede na predpise, ki se ukvarjajo s to tematiko. 

V naselju Zgornji Razbor stoji Mladinski dom Plešivec. Lastnik 
doma si ni nikoli priskrbel ustreznih dovoljenj, istočasno pa dom 
stoji tudi na vodovarstvenem območju, ki je zaščiteno z občinskim 
odlokom o varstvu pitne vode v mestni občini Slovenj Gradec in 
v katerem je gradnja stanovanjskih, gospodarskih in počitniških 
objektov prepovedana. 

Sprašujem vas g. Janez Kopač, kako nameravate ukrepati zoper 
kršitelje, ki lahko kot zgleda počne kar se mu zljubi in ali sploh 
nameravate ukrepati? 

Vprašanju prilagam 17 strani materiala, ki dokazuje nepravilnosti 
oziroma nespoštovanje zakonov. 

Priloge so navpogled v glavni pisarni Državnega zbora. 

Odgovor z dne 16/9-2002: 

Poslanec navaja, da v naselju Zgornji Razbor stoji Mladinski dom 
Plešivec, zgrajen brez ustreznih dovoljenj, v območju, ki je 
zaščiteno z občinskim odlokom o varstvu pitne vode v mestni 
občini Slovenj Gradec in v katerem je gradnja stanovanjskih, 
gospodarskih in počitniških objektov prepovedana. Poslanec tudi 
ministra vprašuje, kako namerava ukrepati zoper kršitelja, ki 
lahko, kot zgleda, počne kar se mi zljubi in ali sploh namerava 
ukrepati. 

V tej zvezi minister odgovarja: 

V Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, ki je or- 
gan v sestavi ministrstva, ki ga predstavljam in vodim, sta 
postopek v zvezi s predmetnim objektom že pred časom uvedli 
urbanistična inšpekcija in inšpekcija za okolje. Njune ugotovitve 
so naslednje: 

1. Ugotovitve urbanistične išpekcije. 

Urbanistični inšpektor Inšpektorata Republika Slovenije za okolje 
in prostor, Območne enote Maribor, Inšpekcijske pisarne 
Dravograd, je v danem primeru uvedel inšpekcijski postopek v 
letu 1995, ko je investitor pričel graditi prizidka k obstoječemu 
gospodarskemu poslopju. Obstoječe poslopje je bilo tedaj v večjem 
delu že sanirano, delno še nevzdrževano, v razpadajočem stanju. 
Obstoječe poslopje je bilo tedaj v enakih gabaritih kot je danes, z 
enako streho in fasado. 

Objekt leži visoko pod Uršljo goro (Plešivcem), dostopen je le po 
gozdni cesti. Objekt je bil v preteklosti sestavni del večjega 
gozdnega posestva grofov Turnov, sedanji objekt datira iz začetka 
20. stoletja. Objekt ni razglašen za kulturno dediščino ali drugače 
varovan po predpisih o varstvu kulturne dediščine. 

Ker investitor za gradnjo prizidkov ni pridobil ustreznega dovoljenja, 
mu je urbanistični inšpektor z odločbo št. 356-25/95-6 z dne 
17.11.1995 naložil odstranitev prizidkov in vzpostavitev prvotnega 
stanja. Z odločbo je tudi izrekel prepovedi vpisa in sprememb v 
zemljiški knjigi, prometa z objektom, opravljanja dejavnosti, 
uporabe itd. Inšpektor je odločbo na podlagi 73. člena zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. I. SRS št 18/84, 
37/85, 29/86, 43/89 in Ur. I. RS št. 26/90,18/93, 47/93 in 71/93 - v 
nadaljevanju ZUN), prepovedi je izrekel na podlagi 76.c člena 
istega zakona. Inšpekcijska odločba je izvršljiva. 

Investitor je v času izdaje inšpekcijske odločbe prizidka zgradil 
do višine kleti in ju pokril z ravno armirano betonsko ploščo. V 
enakem stanju sta še danes, gradnja ni zaključena. Prav tako še 
ni v celoti zaključena obnova starega poslopja. Staro gospodarsko 
poslopje se je obnavljajo na podlagi potrdila št. 351-1/89-496 z 
dne 28.08.1989, ki ga je investitorju Silvestru Vrhovniku izdala 
Občina Slovenj Gradec, na podlagi 46. člena zakona o graditvi 
objektov (Ur. I SRS št. 34/84, 29/86 in Ur. I. Rs št. 40/94, 69/94 in 
59/96). Nova prizidka imata tlorisno velikost cca 7x4 in 7x9 m in 
le eno etažo, staro poslopje je vsaj dvakrat večje v tlorisu in ima 
več etaž, tako da nikakor ne drži trditev v prilogah k poslanskemu 
vprašanju, da je novi del objekta cca 50% večji od prvotnega. 

Del starega, obstoječega objekta je verjetno občasno v uporabi, 
v objektu ni rednih aktivnosti. Ob inšpekcijskih pregledih uporaba 
ni bila ugotovljena. Zadnji inšpekcijski pregled je bil objavljen dne 
11.09.2002. Objekt je bil zaprt, v nedokončanem delu je že pričel 
propadati. 

Objekt leži v ožjem območju varstvenega pasu vodnega vira, 
določenega z odlokom o varstvu virov pitne vode na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. I RS št. 8/99). 

Investitor je na Upravni enoti Slovenj Gradec dne 30.10.1995 
vložil vlogo za izdajo lokacijskega dovoljenja za predmetne 
prizidke in spremembo namembnosti objekta. Upravna enota je 
zahtevo za izdajo dovoljenja zavrnila z odločbo št 35102-194/95- 
6/3 z dne 12.06.1996, postopek je bil zaključen z odločbo 
Ministrstva za okolje in prostor z dne 27.07.1997, s katero je 
zavrnilo pritožbo investitorja zoper odločbo Upravne enote. 
Zahteva za izdajo dovoljenja je bila zavrnjena, ker bi bila izdaja v 
nasprotju z določili Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
območja izven naselij v občini Slovenj Gradec (Ur. I. RS št. 1/95) 
in v nasprotju z določili odloka o varstvu virov pitne vode na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. I. RS št. 8/99). 

Urbanistični inšpektorat je dne 06.09.2002 Investitorju izdal sklep, 
s katerim mu je naložil plačilo 15 mio SIT kot založitev sredstev 
za prisilno izvršbo inšpekcijske odločbe, to je odstranitev 
nedovoljeno zgrajenih prizidkov. Če investitor ne bo vplačal 
navedenega zneska, bo ta s pomočjo Davčne uprave prisilno 
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izterjan, kot to določa zakon o splošnem upravnem postopku 
(sprememba, Ur.i. RS št. 52/2002). V nadaljevanju inšpekcijskega 
postopka bo opravljena prisilna izvršba inšpekcijske odločbe. 

2. Ugotovitve inšpekcije za okolje. 

Postopek v zadevi nedovoljenega skladiščenja nevarnih snovi v 
kletnih prostorih prizidka je v letu 1994 uvedla vodnogospodarska 
inšpektorica, ki je z odločbo številka 356-90/94-10 z dne 8. 12. 
1994 odredila namestitev nadzemnega rezervoarja v lovilni prostor 
v skladu z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov na območju 
Suhega dola (Ur. I. SRS štev. 37/87) in Pravilnikom o tem, kako 
morajo biti opremljena skladišča in transportne naprave za 
nevarne in škodljive snovi (Ur. I SRS štev. 3/79). Ker je bilo na 
kontrolnem pregledu 18.10.1995 ugotovljeno, da odločba ni bila 
izvršena, je bil za lastnika 20.10.1995 podan predlog sodniku za 
prekrške. 

Kontrolni inšpekcijski pregled je bil opravljen 8. 11. 1995. 
Inšpektorica za okolje, ki je zadevo prevzela od 
vodnogospodarske inšpektorice, je z cdločbo številka 356-04- 
124/95-2219/25 z dne 20.11.1995 prepovedala skladiščenje 
nevarnih snovi v neprimerno urjenem objektu in odredila tudi 
pridobitev vodnogospodarskega soglasja (2. točka). Ker lastnik 
ni imel pridobljenih upravnih dovoljenj, je o tem obvestila inšpekcijo 
za prostor. 

30.04.1996 je na kontrolnem pregledu ugotovila, da so cisterne 
za kurilno olje izpraznjene in da se olje ne uporablja več 2. točka 
odločbe še ni bila izvršena. 
Lastnik je zaprosil za podaljšanje roka za pridobitev 
vodnogospodarskega soglasja, kar mu je bilo dne 15.10.1996 z 
odločbo ugodeno in sicer do rešitve pritožbe na odločbo Upravne 
enote Slovenj Gradec za izdajo lokacijskega dovoljenja. 

Pri pregledu dne 18.8.1999 je bilo ugotovljeno, da je odločba 
inšpekcije za okolje štev. 356-04-124/95-2219/25 z dne 20.11.1995 
realizirana, saj stranka kurilnega olja ne uporablja; točka 2 pa 
stranka ni mogla izvršiti, ker iz odločbe MOP o pritožbi stranke 
na določbo Upravne enote Slovenj Gradec izhaja, da je pritožba 
zavrnjena. Legalizacija prizidka ni možna, iz česar tudi sledi, da 
tudi pridobitev vodnogospodarskega dovoljenja ni možna. Zadeva 
je s tem datumom zaključena. 

11.09.2002 je inšpektorica za okolje opravila izredni inšpekcijski 
pregled. Zaradi odsotnosti lastnika ogled notranjosti objekta ni bil 
možen. Stranka bo vabljena na zaslišanje na kraj, da bo možno 
ugotoviti dejansko stanje. V primeru, da so skladiščne naprave 
za kurilno olje še nameščene, bo zahtevana njihova opustitev 
preko strokovne institucije in tako omogočena vsakršna kršitev 
predpisov za uporabo nevarnih snovi. V primeru, da bo izvedena 
rušitev prizidkov, v katerih se nahaja tudi kurilnica, bo stranki 
prepovedana prestavitev le te v osnovni objekt. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Bogdana Baroviča ministru za delo, družino in 

socialne zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z dne 2/9-2002:   

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 2 z dne 4. februar 1993 je 
bil objavljen Ukaz o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije 
o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence ter poklicnem 
vključevanju kvalificiranih delavcev Republike Slovenije in hkrati 
tudi zakon. V sporazumu med vlada Republike Slovenije in Nemčije 
je med drugim obljubljena finančna pomoč slovenskim povratnikom 
iz ZRN. ZRN je Republiki Sloveniji nakazala 10 milijonov DEM, ta 
denar pa naj bi pristojna slovenska banka posodila povratnikom 
za dobo 30 let po obrestni meri (3. odstavek 2. člena zakona) 
dveh odstotkov. 

Obrestna mera za dana posojila nekaterim zdomcem ni bila dve 
(2) odstotna, temveč je vrtoglavo naraščala. Posledica tega je bil 
finančni in moralni zlom mnogih slovenskih kreditojemalcev - 
povratnikov iz ZRN. 

Vlado sprašujem, kdo je lahko spreminjal obrestno mero, zakaj, 
in na osnovi katerih zakonskih določil? Obrestna mera se je 
spremenila v nasprotju z odločbo 3. odstavka 3. člena omenjenega 
sporazuma med Slovenijo in Nemčijo, kar pomeni kršitev 
bilateralnega sporazuma dveh držav. 

Zakaj ni bila uresničena obljuba o nepovratnih sredstvih 
Slovencem, ki so se vrnili iz ZRN v Republiko Slovenijo in kdo bo 
odgovarjal za neuresničene obljube? 

Odgovor z dne 25/11 -2002: 

1) Prvo poslansko vprašanje Vladi Republike Slovenije je kdo je 
lahko spreminjal obrestno mero, zakaj in na osnovi katerih 
zakonskih določil? Obrestna mera se je spremenila v nasprotju z 
odločbo 3. odstavka 3. člena omenjenega sporazuma med 
Slovenijo in Nemčijo, kar pomeni kršitev bilateralnega sporazuma 
dveh držav. 

V Uradnem listu št. 2 z dne 4. februar 1993 je bil objavljen Sporazum 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike 
Nemčije. Omenjeni sporazum je bil objavljen na podlagi vladnih 
pogajanj o sporazumu o reintegraciji med Vlado RS in Vlado ZRN, 
ki so potekali v Bonnu 12. in 13. oktobra 1992. Sporazum določa 
da bosta obe Vladi v kreditni skladi zagotovili po 10 mio DEM 
sredstev za odobritev ugodnih posojil za slovenske državljane, 
ki se vračajo iz začasnega dela v ZRN. V tretjem odstavku 2. 
člena sporazuma je določena obrestna mera (2% p.a.) po kateri 
mora pooblaščena banka (SI?) obrestovati posojilo Vlade ZRN. 
SIB d.d. Ljubljana že ves čas trajanja redno plačuje obresti na 
podlagi amortizacijskega načrta, ki je sestavni del kreditne 
pogodbe med DtA (nemško pooblaščeno banko) in SIB d.d.. Do 
30.6.2002 je banka iz tega naslova plačal nemški partnerici 
1.531.890,12 EUR obresti. V navodilih za izvajanje sporazuma z 
dne 5.11.1992 je določena končna obrestna mera za uporabnike 
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kreditov:"obrestna mera se določa na osnovi mesečnih podatkov 
o inflacijskih obresti letno, na kar se doda 4%. Obrestna mera bo 
tako obračunana in določena za preteklo obdobje 6 mesecev, 
konec maja in novembra". Navedeni pogoji za končne uporabnike, 
so objavljeni tudi v brošuri, ki jo je izdala DtA banka iz Bonna in je 
bila vročena vsem prosilcem, kakor tudi predstavljena na srečanjih 
v društvih Slovencev po Nemčiji. Zaradi takratne razlike med R in 
devizno klavzulo je bil na pobudo SIB pričet postopek spremembe 
revalorizacije kreditov. Z dopisom je banka obvestila nemško 
partnerico o nastalih razlikah, tako da je bilo s pisnim dovoljenjem 
Dta banke kreditojemalcem ponujeno, da se od 1.1.1995 odločijo 
ali bo kredit revaloriziran po R klavzuli ali po devizni klavzuli. 
Večina kreditojemalcev se je pisno odločila za devizno klavzulo, 
za kar je ob obojestransko potrjenem izpisku odprtih postavk, bil 
sklenjen ustrezen dodatek k osnovni pogodbi. Vsa posojila 
sklenjena do tega datuma so se po novem obračunavala z 
obrestno mero D+4%, kar je za te pogodbe v veljavi še danes. 
Poudarili bi radi, da je komercilana obrestna mera za kredite v 
obdobju 93,94,95 znašala med 15%-20% plus revalorizacija. 
Upoštevajoč "socialno" naravnanost sporazuma, SIB do 1.3.2002, 
kljub velikim zamudam pri odplačevanju posojil, ni obračunavala 
zakonskih zamudnih obresti na glavnico, čeprav je ves čas 
trajanja sporazuma redno poravnavala obresti tako nemški strani, 
kakor tudi slovenski. 
S 1.1.1995 se je na skupnih pogajanjih realna obrestna mera 
spremenila na 6% letno, vendar le za nove kreditojemalce, za že 
obstoječe kreditne pogodbe pa se le ta ni spreminjala in velja še 
danes. Poudarili bi radi da ima večji del povratnikov tj. 119 (od 

skupno 210) odobrena in koriščena posojila po 4% letni obrestni 
meri. 
Skratka gre za posojila po izrednih ugodni obrestni meri, ki se 
ves čas trajanja sporazuma obračunava po pogojih za 
odobravanje posojil iz naslova meddržavnega sporazuma (4% 
letno oz. od 1.1.1995 6% letno izključno za nove prosilce) 

2) Nadalje je vprašanje zakaj ni bila uresničevana obljuba o 
nepovratnih sredstvih Slovencem, ki so se vrnili iz ZRN v 
Republiko Slovenijo in kdo bo odgovarjal za neuresničene 
obljube? 

Predvidevamo, da se pod "nepovratna sredstva Slovencem" 
predstavlja druga finančna pomoč, ki je omenjena v splošnih 
pogojih glede izvajanja sporazuma. Gre za enkratno pomoč, katero 
kot možnost, poleg posojila za ustvarjanje eksistence v 
posameznem primeru, omenja Deutsche Ausgleichsbank. To 
podporo podeli direktno DtA. Njihova višina se je odločala po 
znesku za ustvarjanje eksistence vzetega posojila. Le ta je lahko 
znašala vsakokrat 10% tujih sredstev (brez upoštevanja lastnega 
vložka v projekt), ampak največ dvakrat 6.000 DEM. Ustrezno 
informativni material je izdajala Deutsche Ausgleichsbank iz Bonna. 
Oni so tudi direktno sprejemali vloge, ter odobravali navedena 
sredstva. Niti SIB, niti slovenska partnerica v meddržavnem 
sporazumu nista imele vpliva na odobritev omenjenih sredstev. 
Vemo pa, da so določeni komitenti, oz. tisti, ki so vzpostavili stik z 
DtA banko, ter vložili prošnje in izpolnjene zahteve, ta sredstva 
tudi pridobili. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Dušana Vučka ministrici za kulturo g. Andreji 

Rihter, z dne 17/9-2002: 

Ministrstvo za kulturo je 3.9. 2002 (na občini prejeto 6.9. 2002) na 
podlagi tretjega odstavka 16. in 108. člena zakona o medijih (Uradni 
list RS, št. 35/01) Občini Bohinj po svojem inšpektorju izdalo 
odločbo št. 006-559/20002/55 s katero je občini prepovedalo 
opravljanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin prek 
tiskanega medija Bohinjske novice. 
Po zbiranju informacij občinske uprave na ministrstvu, je 
ministrstvo oz. višji inšpektor, pristojen za nadzor nad 
izvrševanjem zakona o medijih, na občino Bohinj 11.9. 2002 
naslovilo sporočilo prek elektronske pošte, da je odločba o 
prepovedi razširjanja programskih vsebin prek tiskanega medija 
Bohinjske novice brezpredmetna. 
Ker pritožba na to odločbo ni možna, možno pa je odločbo 
spodbijati s pisno tožbo na upravnem sodišču v roku 15 dni, to je 
do 21.9.2002, občina Bohinj ne ve kako ravnati, saj sporočilo v 
elektronski obliki brez elektronskega podpisa in zahtevanih vsebin 
po zakonu o upravnem postopku nima narave upravnega akta. 
Nesmiselno bi bilo namreč, da bi občina sprožila ustavni spor za 
odločbo, ki je po naravi stvari nična (Zakon o upravnem postopku 
določa, da je odločba, ki je ni mogoče izvršiti, nična) in katero bi 
lahko izrekel za nično že organ, ki jo je izdal - ministrstvo za 
kulturo, in ne upravno sodišče. Neodgovorno bi bilo zapravljati 
denar davkoplačevalcev za postopek pred sodiščem, ki bi bil 
lahko rešen v obojestransko korist že pred tem. 

Zato na vas naslavljam poslansko pobudo, da čimpreje izrečete 
omenjeno odločbo za nično ter zagotovite, da upravni organi, ki 
sodijo pod vašo ingerenco, ravnajo po določbah zakona o 
upravnem postopku. 

Odgovor z dne 25/11-2002: 

Predsednik državnega zbora Republike Slovenije gospod Borut 
Pahor nam je z dopisom št. 020-02/92-31, indr. z dne 18.9.2002 
posredoval Vašo pisno poslansko pobudo, v kateri se zavzemate 
za čimprejšnjen izrek odločbe inšpektorja za medije št. 006-559/ 
2002/55 z dne 3.9.2002 za nično. 

Uvodoma lahko zagotovim, da je v času, ko boste ta odgovor na 
pobudo prejeli, Občini Bohinj že bil izdan upravni akt, v katerem je 
inšpektor izrekel odločbo št. 006-559/2002/55 za nično. 

Dovolite pa tudi, da pojasnim razloge za nastali nesporazum. 
Inšpektor je uporabil elektronsko pošto kot način obveščanja 
Občine Bohinj iz razloga, da bi pomotoma izdana odločba nikakor 
ne vplivala na normalen potek morebitnih priprav na naslednjo 
izdajo Bohinjskih novic, seveda pa je imel namen izdati tudi ustrezen 
pravni akt. Takšnih primerov je bilo več, vsi pa so se nanašali na 
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občinska glasila, ki jih kot svojo prilogo izdaja Gorenjski glas, kar 
je bil tudi razlog za zmotno ugotovljeno dejansko stanje, ki je bilo 
razlog za izdajo te odločbe. 

Kot rečeno, vse občine, katerim je iz tega razloga bila izdana 

odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti razširjanja 
programskih vsebin (4), je že bil izdan tudi upravni akt, v katerem 
se tako odločbo izreka za nično. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Branka Kelemine ministrici za šolstvo, znanost 

in šport dr. Luciji Čok, z dne 24/9-2002:   

Verjetno ni v državi nobenega razvojnega in strateškega 
dokumenta, ki ne bi v prvi vrsti poudarjal, da se bo prihodnja 
slovenska družba gradila na znanju. Vse lepo in prav. Pravilna 
usmeritev. Žal je praksa daleč od politike in strateških nacionalnih 
interesov. 
Vprašujem vas: 

1. Zakaj so na posameznih študijskih programih tako drastične 
omejitve, ki študentom onemogočajo vpis oziroma po kakšni 
logiki se sili in usmerja študente na študij programov, ki jih ne 
zanimajo oziroma jih tudi ne obvladajo? 

2. Zakaj je onemogočen izredni študij določenih programov, 
čeprav si študentje oziroma njihovi štarši morajo šolnino plačati 
sami? 

Moja ocena je, da gre za diskriminacijo študentov in nesposobnost 
oblasti, da bi z ustrezno politiko omogočila študij tam, kjer si 
posameznik to želi. 

Odgovor z dne 11/11 -2002: 

Z uvodno ugotovitvijo poslanca Branka Kelemine je vsekakor 
treba soglašati. Strateški pomen znanja je kot glavni cilj zapisan 
tudi v letos sprejetem Nacionalnem programu visokega šolstva v 
Republiki Sloveniji. V njem je govor o povečanju "deleža 
prebivalstva" v terciarnem izobraževanju, povečanju "števila 
vpisnih mest" v visokem šolstvu, pa tudi o "postopnem 
odpravljanju omejitev vpisa pri večini študijskih programov". Med 
študiji, ki jim je treba zaradi razvojnih in zaposlitvenih potreb 
posvetiti posebno pozornost, so našteti študiji iz zdravstva, 
informacijskih tehnologih in tujih jezikov. 

Vlada RS si že več let prizadeva te cilje uresničevati na dva 
načina. 

Najprej z ustvarjanjem možnosti za čim večje število študijskih 
mest, zlasti z vsakoletno odobritvijo novih zaposlitev, vlaganji v 
prostor in odobritvijo prav vseh predlogov za večje število vpisnih 
mest. V zadnjem desetletju se je število vpisnih mest povečalo za 
redni študij z 9.523 v letu 1991/92 na 15.194 v letu 2002/03, za 
izredni študij pa z 4.428 na 7.594. Od leta 1996 naprej je treba 
prištevati še vpisna mesta v višjem strokovnem izobraževanju, 

tu jih je bilo letos že 1.450 za mladino in 3.628 za odrasle. Res je, 
da se tudi število kandidatov za študij iz leta v leto povečuje, letos 
jih je bilo za 1,7% več kot lani, kljub temu se je razmerje med 
razpisanimi mesti in izraženimi željami nekoliko izboljšalo. Glede 
v celoti, je bil presežek prijav 19,9%, lani pa 22%. Največji presežki 
prijav so za študij družboslovnih in nekaterih humanističnih ved, 
precejšnji tudi za študijske programe iz zdravstva in umetnosti, 
še naprej pa je premalo prijav za naravoslovne in nekatere 
tehniške študije. 

Poleg tega se pri odločanju o omejitvah vpisa dosledno upošteva 
41. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št 67/93,39/95,18/ 
98,35/98,99/99 in 64/2001). V njem je določeno, da se vpis omeji 
le, če število prijav "bistveno" presega število razpisanih mest in 
kadrovske ter prostorske zmogljivosti posameznega 
visokošolskega zavoda ne omogočajo vpisa večjega števila 
študentov. Čimveč kandidatom uresničiti prvo študijsko željo je 
tudi glavno načelo prijavno-vpisnega postopka, saj je to največja 
motivacija za resen študij. Natančne analize visokošolske prijave- 
informacijske službe ter podatki o jesenskem dejanskem vpisu 
Vlade omogočajo, da o soglasjih k omejitvam vpisa odloča 
preudarno, le v tistih primerih, kjer je razlika med številom vpisnih 
mest in številom prijavljenih kandidatov res velika, ponekod tudi 
pet- do desetkratna. Nekatere predloge za omejitev vpisa pa 
Vlada zavrne. Leto je zavrnila soglasje k omejitvam vpisa na 11 
fakultetah Univerze v Ljubljani za 29 študijskih programov, na 3 
fakultetah Univerze v Mariboru za 7 programov ter za en pro- 
gram na samostojnem visokošolskem zavodu. Izmed 31 višjih 
strokovnih šol jih je soglasje k omejitvi vpisa dobilo le 8. 

Odgovor na drugo vprašanje pa daje 37. člen citiranega Zakona 
o visokem šolstvu. V njem organiziranje izrednega študija ni 
povezano s plačilom šolnine, ampak z naravo študija. Zato je 
organiziran le na tistih študijskih področjih, kjer je to strokovno 
dopustno in je pri obeh načinih študija mogoče zagotoviti enake 
študijske dosežke. Z Nacionalnim programom visokega šolstva 
pa je predvideno, naj bi se število vpisnih mest za redni študij še 
povečevalo, "vsaj za sedanje števil izrednih študentov, mlajših 
od 21 let".Tako bi bil v prihodnje izredni študij namenjen predvsem 
zaposlenim študentom, ne pa tudi mladim nezaposlenim, ki se 
zaradi omejitve vpisa niso uvrstili med redne študente. Uresničitev 
načrtovanega pa bo seveda odvisna od proračunskih možnosti. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Marka Diacia ministru za notranje zadeve dr. 

Radu Bohincu, z dne 26/9-2002:     

Že nekaj časa je sedež policijske postaje Šentjur v prostorih, ki 
so po mojem mnenju neprimerni, v ulici Dušana Kvedra 10. Ker 
se že nekaj časa odvija debata o tem, da lokacija ni primerna, in 
da bi bilo potrebno delavcem policijske postaje v Šentjurju urediti 
ustrezne pogoje za delo postavljam naslednje vprašanje: 
1. Ali je ministrstvo seznanjeno s stanjem v katerem se nahaja 

policijska postaja v Šentjurju (v infrastrukturnem smislu)? 
2. Ali so bili podani kakšni predlogi za rešitve lokacije policijske 

postaje? 
3. Ali je v načrtu morebitna investicija oz. izgradnja ustreznih 

prostorov za sedež policijske postaje v Šentjurju? 
4. Ali potekajo kakršnekoli druge aktivnosti v zvezi z reševanjem 

te problematike? 

Odgovor z dne 20/11-2002: 

Seznanjamo vas: 
novogradnja PP Šentjur ni v programu investicij Policije za 

obdobje 2001 -2005, prav tako tudi ni v srednjeročnem načrtu 
razvoja in dela Policije za obdobje od leta 2003 in 2007; 
razlogi so v omenjenih finančnih sredstvih in določenih 
prioritetah: 
da je prva prioriteta Policije v naslednjih letih zagotovitev 
poslovnih prostorov za delo policijskih enot na bodoči t.i. 
zunanji schengencki meji (4 novogradnje in 23 adaptacij 
prostorov ob meji z Republiko Hrvaško) ter dokončanje 
začetih investicijskih projektov v letu 2002 (novogradnja PP 
Lj.-Moste, PP in PPP M. Sobota). 

Pripominjamo, da je Policija že v lanskem letu, kot tudi v letošnjem 
letu s temi stališči seznanila Policijsko upravo Celje in Občino 
Šentjur pri Celju, še posebej v zvezi s predlogom o novogradnji 
gasilskega doma in policijske postaje v Šentjurju. Poudarjeno je 
bilo tudi, da je stališče Policije gradnja samostojnega objekta, 
lociranega ob robu mestnega središča in vezanega na 
neposredno bližino prometnih cest. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Petra Leviča ministru za zdravje dr. Dušanu 

Kebru, z dne 26/9-2002: 

Na 18. redni seji sem vam v okviru točke »Poslanska vprašanje 
in pobude« že zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo pediatrične 
klinike. Z novim poslovnikom smo žal močno časovno omejeni 
tako poslanci z časom za vprašanje, kot tudi ministri z časom za 
svoj odgovor. Zato vam dodatna vprašanja v zvezi z projektom 
izgradnje pediatrične klinike pošiljam pisno. 

Zanima me, kdaj (datumsko) bo oblikovan sklad v katerem se 
bodo sredstva namenjena za pediatrično kliniko v letu 2002 
prenesla v leto 2003. Prosim tudi, da mi dostavite pisni sklep s 
katerim je bil (oziroma bo) oblikovan ta sklad. 

Ob sprejetju zakona o izgradnji pediatrične klinike so bili predvideni 
stroški projekta 7milijard tolarjev. Lani (po številnih revizijah) pa 
naj bi stroški izgradnje znašali že 17 milijard. V svojem odgovoru 
ste omenili, da se bodo stroški izgradnje zaradi revizij več kot 
prepolovili. Zanima me, kakšen je izračun stroškov za izgradnjo 
danes? Zanima me tudi, katera mednarodna revizijska hiša 
izdeluje zadnjo revizijo projekta in koliko bo ta revizija stala? 

V svojem ustnem odgovoru ste tudi omenili, da so revizijam 
podvržene vse investicije v zdravstvene objekte, ki so starejše 
od petih let. Letos se je začela izgradnja Nevrološke klinike, katere 
postopki za izgradnjo so se začeli že več kot pred petimi leti. 
Zanima me, ali je bila tudi na tem projektu opravljena revizija in če 
je bila, ali nam lahko podate zaključke te revizije. Prav tako tudi 
projekt izgradnje Onkološkega inštituta, ki traja že dolga leta brez 
nobene revizije. 

Odgovor z dne 25/11 -2002: 

Proračunski sklad, na katerem se vodijo sredstva, namenjena 
za investicije v javne zdravstvene zavode in torej tudi za novo 
pediatrično kliniko, je že vzpostavljen, kot poseben evidenčni 
račun proračuna. V skladu s Pravilnikom o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je izdal min- 
ister za finance in bo objavljen v eni od naslednjih številk uradnega 
lista, se bo sklad v prihodnjih dneh preoblikoval tako, da bodo 
sredstva vodena na posebnem podračunu proračuna. Sektor za 
javno računovodstvo Ministrstva za finance že izvaja potrebne 
postopke za odprtje podračuna, ki-bo odprt še pred koncem tega 
meseca. 

Na podračun sklada bodo z dosedanjega evidenčnega računa 
prenešena sredstva namenskih prihodkov za investicije v javne 
zdravstvene zavode (združena amortizacija javnih zdravstvenih 
zavodov in drugih namenskih prihodkov za investicije v zdravstvu), 
poleg tega pa bodo nanj izločene tudi proračunske pravice porabe, 
planirane na proračunski postavki Investicije v javne zdravstvene 
zavode. Skladno z določili Pravilnika, bo del sredstev v zadnjih 
dneh decembra izločen na podračun sklada. 

V zvezi z delom vprašanja, ki se nanaša na izračun stroškov za 
gradnjo Pediatrične klinike prilagamo preglednico, ki prikazuje 
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primerjavo investicijskih stroškov na podlagi ocen, ki jih je izdelalo 
projektivno podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo za novo 
pediatrično kliniko, t.j. Biro 71 iz Ljubljane in ki se nanašajo na 
lastnosti objekta, kot so bile določene: 
a) s projektom PGD revizija 1 iz decembra 1998, na podlagi 

katerega je bilo izdano kot so bile določene: 
b) s projektom PGD revizija 1 iz marca 2000 in 
c) s projektom PGD revizije 3 z vključenimi priporočili de Campo 

Consulting z dne 7. oktobra 2002. 

K temu pojasnjujemo: 
a) da pojem revizija v gradbeni projektivi pomeni vsako 

spremembo in dopolnitev projekta in ne samo skrbne preglede 
skladnosti načrtov s predpisi. 

b) da je pri izračunu prihrankov treba upoštevati, da revizija 3 
na podlagi navedenih priporočil obsega tudi za približno 
2600m2 večji medicinski program (oddelka za otroško 
kirurgijo in intenzivno terapijo ter za infektologijo), ki v reviziji 
1 nista bila zajeta, kar pomeni, da je dejanska racionalizacija 
visoka približno 3,1 milijarde SIT. 

c) Vse spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije je 
izdelalo podjetje Biro 71 iz Ljubljane, v reviziji št. 3 pa je že 
upoštevalo priporočila tujega svetovalca dr. Johna de Campa, 
De Campo Consulting, 56 York Street, St Kilda West, Aus- 
tralia 318. 

d) Revizija 3 projektne dokumentacije bo dokončana po tem, ko 
bo posebna komisija, ki jo je imenoval minister za zdravje in je 
sestavljena iz predstavnikov Kliničnega centra Ljubljana in 
Ministrstva za zdravje v sodelovanju s projektantom določila 
dokončni medicinsko funkcionalni program. 

e) Storitve tujega konzultanta stanejo 7.942.271 SIT. 

Projekt Nevrološke klinike je bil že v preteklosti predmet pregledov 
ter sprememb in dopolnitev in je to tudi ta čas. Najnovejše 
spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditev oddelka za 
možgansko kap in za izboljšanje sanitarne opremljenosti bolniških 
sob. 

Podobno velja tudi za Onkološki inštitut. V zadnjih spremembah in 
dopolnitvah I. faze izgradnje so bile s spremembami organizacije 
gradnje preprečene predvidene selitve laboratorijev, to pa je 
omogočilo obnovo dela objekta C. Prav tako je v nadaljevanju I. 
faze izgradnje pričakovati spremembe izvedbe operacijskega 
bloka. Preden bo začeta II. faza izgradnje pa je v revizija projektne 
dokumentacije mogoče pričakovati krčenje sedaj predvidenega 
programa, saj bo začetek uporabe vseh objektov, ki so predmet 
gradnje v I. fazi najverjetneje pokazal, da bo ustreznih 
organizacijskih ukrepih rešuje več potreb, kot je bilo pričakovano 
na začetku. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za 

zunanje zadeve dr. Dimitriju Ruplu, z dne 9/10-2002:  

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke izraža 
začudenje in osuplost nad skupno kontrolo slovenskih in hrvaških 
obmejnih organov nad Piranskim zalivom. 

Ministra za zunanje zadeve dr. Rupla sprašujemo, kako je mogoče, 
da odstopamo od suverenosti nad svojim ozemljem in dopuščamo 
Hrvatom, da nad njim izvajajo kontrolo? To v bistvu pomeni 
kondominij nad našim ozemljem! Se morda ne zavedate, da ste s 
tem dejanjem Republiki Hrvaški izpolnili njihovo do zdaj neuslišano 
željo? Se ne zavedate, da je to dejanje v nasprotju z Ustavo 
Republike Slovenije in vsemi akti državnosti? Se ne zavedate, da 
je v nasprotju z kakršnimkoli narodnostnim principom slovenstva? 

Odgovor z dne 27/11-2002: 

Dne 10.9.2002 sta predsednika vlade Republike Slovenije dr. 
Janez Drnovšek in Republike Hrvaške g. Ivica Račan, skupaj z 
delegacijama, pregledala stanje odnosov med Slovenijo in Hrvaško 
in z vidika nadaljnjega dobrososedskega sodelovanja in ponovne 
vzpostavitve zaupanja med državama proučila možne načine za 
umiritev razmer in izogibanja incidentov, ki so v poletnih mesecih 
obremenjevali odnose med državama. V luči omenjenih pogovorov 
je bil predlagan in sklenjen dogovor o začasnem režimu 

implementacije določb od 47. do 52 člena Sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu 
in sodelovanju. 

Dogovor je začasne narave (velja tri mesece z možnostjo 
podaljšanja) in v ničemer ne prejudicira poteka meje med 
državama, vsaka stran pa ga lahko odpove po diplomatski poti. 
Omenjeni dogovor v ničemer ne posega ali omejuje pristojnosti 
organov, ki so v skladu z zakonom pristojni za nadzor in varovanje 
državne meje. 

V skladu z omenjenim dogovorom je bilo Stalni mešani komisiji za. 
izvajanje sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju naloženo, da 
operacionalizira omenjeni dogovor in v ta namen izdela Kodeks 
obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova po dogovoru o 
začasnem režimu implementacij določb od 47. do 52. člena SOPS 
in dogovor o vzpostavitvi skupne službe nadzora izvajanja tega 
dogovora. S slovenske strani v skupni službi nadzora delujejo 
ribiški inšpektorji IRSKGLR, pristaniški nadzorniki pomorskega 
upravnega organa ter predstavniki ribiških organizacij z 
obmejnega območja po SOPS. S hrvaške strani pa v skupni 
službi deiuje gospodarski inšpektor državnega inšpektorata ter 
predstavniki ribiških organizacij z obmejnega območja po SOPS. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Mihaela Brejca ministru za pravosodje mag, 

Ivanu Bizjaku, z dne 17/10-2002: 

Zaradi počasnosti dela sodišč se povečuje število primerov, ko 
sodišče tožniku ugodi, vendar pa zaradi dolgotrajnega postopka 
sodba ni izvršljiva, ker je podjetje v stečaju ali pa je prišlo do 
prisilne poravnave. Naj navedem tudi znan primer KZ Vipava, kjer 
je tožeča stranka pravdo dobila, vendar sodba zaradi počasnega 
dela sodišča ni izvršljiva. 

Gospoda ministra sprašujem: 
1. Kaj bo pravosodno ministrstvo ukrenilo, da bi se pospešilo 

delo na sodiščih, vsaj pri tistih zadevah, kjer igra čas 
pomembno vlogo (delovno pravne zadeve, spodbijanje 
legitimnosti organov ipd.)? 

2. Kakšni so zaostanki pri izvršbi pravnomočnih sodb v 
pravdnem postopku in pred delovnimi sodišči? 

Odgovor z dne 21/11 -2002: 

1. 

Ministrstvo za pravosodje se zaveda pomembnosti pravice do 
sojenja v razumnem roku, in temu vprašanju namenja posebno 
skrb. Ministrstvo v okviru programa za odpravo sodnih zaostankov 
želi zagotoviti pravico do sojenja v razumnem roku v vseh 
postopkih. 

Ministrstvo je že v letu 2001 izdelalo program odprave sodnih 
zaostankov, v maju 2002 pa je, skupaj z Vrhovnim sodiščem, 
opravilo analizo vzrokov nastanka sodnih zaostankov. 

Ministrstvo izvaja ukrepe za zagotovitev pravice do sojenja v 
razumnem roku z ukrepi na zakonodajnem, organizacijskem, 
izobraževalnem področju, pa tudi s pospeševanjem 
informatizacije, tako ministrstva kot tudi sodnih organov. 

Namen sprememb Zakona o sodniški službi, sprejetih julija 2002, 
ki bodo prispevale k povečanju storilnosti sodnikov in sodnega 
osebja, je: 

zagotovitev stalnosti sodnikov, predvsem na sodiščih nižjega 
položaja; 
večja mobilnostjo v smislu predodelitev v obstoječih in novih 
oblikah; 
vzpostavitev ustreznih meril za ugotavljanje pričakovanega 
obsega dela glede na izkušnje pri uporabi dosedanjih meril; 
ustreznejši nadzor; 

- uvedba učinkovitejših možnosti službenega nadzora in 
disciplinske odgovornosti. 

Sprejeta je bila tudi že sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(julij 2002), s katero se na področju izvršilnih postopkov in 
zavarovanja načrtuje kratkoročno bistveno zmanjšanje 
zaostankov in povečanje učinkovitosti in avtoritete celotnega 
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sodnega sistema. Spremembe so v zahtevani izobrazbi, ki je 
sedaj diplomirani pravnik, v položitvi varščine namesto predujma, 
hitrejše je nakazovanje denarja upniku. 

Ministrstvo za pravosodje je že začelo s pripravo predloga novega 
Zakona o delovni sodiščih, pri čemer je povabilo k sodelovanju 
pravne strokovnjake s tega delovnega področja. V okviru priprave 
tega zakona se proučuje tudi vprašanje pospešitve reševanja 
zadev pred delovnimi sodišči. 

Ministrstvo za pravosodje pripravlja v sodelovanju s sodno vejo 
oblasti tudi oblikovanje novih poklicnih profilov sodniških 
pomočnikov in strokovnih sodelavcev ter aktivnejše delo 
pripravnikov. 

V zvezi z zmanjšanjem sodnih zaostankov je potrebno poudariti; 
da polletni podatki gibanja in reševanja zadev za leto 2002 kažejo, 
da se nadaljuje trenda zmanjševanja števila pomembnejših 
nerešenih zadev. Pomembnejše zadeve so zadeve, ki jih rešujejo 
sodniki, za razliko od drugih, ki jih rešuje pretežno sodno osebje. 
Podatki za pomembnejše zadeve kažejo, da je pri vseh sodiščih 
skupaj prišlo do 8,8% zmanjšanja nerešenih zadev. Posebej 
razveseljivo je dejstvo, da so tudi višja sodišča obrnila trend 
povečevanja števila nerešenih zadev, kakršen je razviden še iz 
podatkov za leto 2001. Pri tem izstopa zlasti zmanjšanje števila 
nerešenih zadev pri Višjem delovnem in socialnem sodišču, kjer 
se je število nerešenih zadev zmanjšalo za 18,0%. 

Pristojnosti pri odpravi zaostankov in odgovornosti zadevajo vse 
tri veje oblasti, to je sodno zakonodajno in izvršilno. 

Zakonodajna oblast deluje v okviru sprejemanja predpisov oz. 
določanja okvirov za njihovo izdajanje, kar neposredno vpliva na 
obseg in na vsebino dela sodišč, v veliki meri pa tudi na delovne 
pogoje. 

Izvršilna oblast načrtuje ali predlaga pogoje za izvrševanje sodne 
funkcije v najširšem smislu (kadrovski, finančni, glede 
opremljenosti, podzakonski normativni itd.). Seveda sodeluje tudi 
sodna oblast, ki neposredno izvaja, organizirana in nadzoruje 
izvrševanje sodne funkcije. V širšem okviru (glede na povezanost 

organov pravosodja) imajo pristojnosti, možnosti vplivanja in 
deloma tudi odgovornosti na tem področju drugi pravosodni organi, 
državna tožilstva, državna pravobranilstva, odvetništvo, notariat, 
pa tudi izvajalci strokovnih storitev, ki so ozko povezane z delom 
sodstva in pravosodja (izvedenci, cenilci, tolmači, izvršitelji, 
vročevalci, stečajni upravitelji...) 

V širšem smislu na delo pravosodja vplivajo tudi drugi državni 
organi, tako upravni organi, ki dajejo podlago za sodni nadzor 
upravnega odločanja (Upravno sodišče RS, Vrhovno sodišče 
RS), nosilci javnih pooblastil in vsi ostali, ki s svojim delovanjem 
povzročajo oz. omogočajo potrebo po sodnem odločanju. 

2. 

Na vprašanje, kakšni so zaostanki pri izvršbi pravnomočnih sodb 
v pravdnem postopku in pred delovnimi sodišči, pa pojasnjujemo, 
da se pravdni postopek in postopek pred delovnimi sodišči s 
pravnomočnostjo postopka končata. 

Izvršilni postopek, ki je lahko uveden v primeru neprostovoljne 
izvršitve pravnomočne sodbe odločbe, je nov postopek, ne glede 
na to, v katerem postopku je bila izdana odločba, ki je 
pravnomočna in izvršljiva. 

Postopek se za vse izvršilne zadeve vodi pred pristojnim okrajnim 
sodiščem in se ločuje glede na vrsto terjatve (denarna ali 
nedenarna), ne pa glede na vrsto sodišča, kjer je potekal prehodni 
sodni postopek. 

V tem trenutku se ne vodi statističnega podatka o tem, koliko 
izvršilnih zadev se sproži na podlagi sodbe delovnega sodišča. 
Navedeni statistični podatki se bodo vodili, ko bo zaključena 
informatizacija vpisnikov na sodiščih vseh stopenj in vrst. 

O tem pa ministrstvo še enkrat poudarja, da se trend 
zmanjševanja sodnih zaostankov v prvem polletju tega leta na 
delovnih sodiščih nadaljuje, in da se je v letošnjem začel 
zmanjševati sodni zaostanek tudi na Višjem delovnem in socialnem 
sodišču in sicer zmanjšanje za - 18%. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za okolje, 

prostor in energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 21/10-2002: 

Ministru za okolje In prostor Republike Slovenije dajem pobudo, 
da Vlada Republike Slovenije naredi vse, da se reka Ljubljanica v 
najkrajšem možnem času razglasi za kulturni in naravni spomenik 
najvišje kategorije. 

Po prepričanju strokovnjakov je Ljubljanica po kakovosti in 
ohranjenosti najdb ter kompleksnosti okoljskih in historičnih 
podatkov prav gotovo najdišče, ki sodi v sam svetovni vrh. V 
kolikor bi Vlada Republike Slovenije razglasila Ljubljanico za kulturni 
in naravni spomenik, bi s tem vsekakor poskrbela za prepotrebno 
varovanje in zaščito arheoloških najdb. 

Nedopustno je, da se številni predmeti najdeni v reki Ljubljanici 

znajdejo v zasebnih rokah, na trgu s starinami v tujini ali celo na 
ljubljanskem boljšem sejmu. Nenazadnje je treba vedet, da najdbe 
iz Ljubljanice pričajo neizčrpno zgodbo o Slovencih in naši 
zgodovini. 

Odgovor z dne 22/11-2002: 

Ministrstvo za kulturo sprejema pobudo poslanca Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega v delu, ki se nanaša na razglasitev Ljubljanice za 
kulturni spomenik, ki bo zaščitil bogato arheološko območje 
Ljubljanice. 
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V delu pobude, ki se nanaša na razglasitev reke Ljubljanice za 
naravni spomenik, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo prav 
tako sprejema pobudo poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v 
smislu opredelitve reke Ljubljanice za naravovarstveno 
pomembno reko ter v smislu potrebne zagotovitve ustreznih 
ukrepov za njeno varstvo. 

Porečje reke Ljubljanice, s sistemom ponikalnic in kraškimi izviri, 
sodi med naravne vrednote. Kot tako je že opredeljeno v seznamu 
naravne dediščine (po 173. členu Zakona o ohranjanju narave se 
za določitev vsebine naravovarstvenih smernic uporabljajo 
strokovne podlage za varstvo območij naravne in kulturne 
dediščine) in vključeno v državni in občinske prostorske plane. Z 

dopolnitvijo Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(predvideno za prvo polovico leta 2003) bo reka Ljubljanica 
opredeljena za naravno vrednoto državnega pomena. 

Kar zadeva ukrepe varstva, je del reke Ljubljanice (približno od 
Vrhnike do Ljubljane) predlagan za zavarovanje v okviru 
načrtovanega krajinskega parka Ljubljansko barje, večina 
preostalega dela (od Planinskega polja in vse ponikalnice ter 
kraška polja južneje) pa v okviru načrtovanega regijskega parka 
Snežnik. Ustanovitev teh parkov je predlagana v Nacionalnem 
programu varstva okolja (1999) in v državnem prostorskem planu 
Slovenije. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja Štemergerja ministru za delo, družino in 

socialne zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z dne 23/10-2002: 

V poslanski pisarni v Ilirski Bistrici se je oglasila občanka, ki jo 
zanima kako je z dodatki za nego invalidov, ki so hrvaški 
upokojenci, sicer pa naši državljani s stalnim bivališčem v Sloveniji. 

Na tem območju je veliko slovenskih državljanov, ki so delali na 
Hrvaškem in sedaj dobivajo hrvaške pokojnine. Ker so njihove 
pokojnine majhne, jim pripada še dodatek, ki ga izplačuje naša 
država. Problem pa se pojavlja pri invalidih, ki potrebujejo nego na 
domu. Po navedbah stranke, jim ta dodatek za nego ne pripada, 
kar pa prizadete družine stane kar precej denarja. 

Zanima me stališče ministrstva do tega problema, in če jim dodatek 
za nego pripada, kar bi po moji oceni bilo logično, kam naj se 
obrnejo za pomoč? 

Odgovor z dne 19/11 -2002: 

V skladu s 137. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 106/99, 72/ 
00, 124/00 in 109/01) imajo pravico do dodatka za pomoč in 
postrežbo uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske 
pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za 

osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba 
drugega. Iz navedenega člena izhaja, da imajo pravico do dodatka 
za pomoč in postrežbo uživalci slovenske pokojnine. Glede na 
to, da so omenjeni državljani Republike Slovenije uživalci hrvaške 
pokojnine, jim po veljavni slovenski zakonodaji omenjena pravica 
ne pripada. 
Kot nam je znano, hrvaška pokojninska zakonodaja take dajatve 
ne ureja več, ampak jo sedaj urejajo drugi socialni varstveni 
predpisi v Republiki Hrvaški, po katerih pa so do omenjene dajatve 
upravičene le osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Hrvaški. 

Želeli pa bi vas tudi obvestiti, da je restruktivno izplačevanje 
tovrstnih dodatkov k pokojninam splošna praksa držav, ki imajo 
primerljiv pokojninski sistem s sistemom v Sloveniji. Pravica do 
prejemanja tovrstnih dodatkov je vezana v večini primerov na 
dva pogoja: oseba mora biti uživalec slovenske pokojnine ob 
izpolnjevanju pogoja stalnega prebivanja na ozemlju Republike 
Slovenije. Glavni razlog za tako ravnanje je predvsem socialna 
narava omenjenih dodatkov ter dejstvo, da se le ti vežejo na 
pokojnino, ki jo izplačuje slovenski nosilec zavarovanja. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja Štembergerja ministru za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano mag. Francu Butu, z dne 23/10-2002:  

V Uradnem listu R.S. Št.: 100/99 (10.12.99), 38/00 (10.5.00), 71/ 
00 (10.8.00) je pri točki 9 (Veterinarsko-sanitarni nadzor in pregled 
mletega mesa in polpripravljenih mesnih jedi) v 93. členu zapisano, 
da mora nosilec dejavnosti zagotoviti mikrobiološke preiskave 
vzorcev mletega mesa vsak proizvodni dan. 
Vsak vzorec mora biti sestavljen iz petih enot, ki jih je potrebni 
poslati na analizo v pooblaščen laboratorij. 

Omenjena analiza petih vzorcev stane nosilca dejavnosti 
32.007,50 SIT. 

Vprašanje se glasi: Kako naj manjši mesarji izpolnjujejo omenjeno 
zakonsko zahtevo, če njihova dnevna proizvodnja znaša npr. 20 
kg mletega mesa, kjer imajo cca. 2500 SIT zaslužka, za zahtevano 
analizo pa morajo nato odšteti kar 32.007,50 SIT. 

Zaradi poostrenega nadzora veterinarjev nad mesno 
predelovalnimi obrati, je stanje zaradi takšnih neizdelanih 
predpisov s strani zakonodajalca nevzdržno, zato prosim za 
čimprejšen odgovor na vprašanje, oz. za navodilo, kako ravnati v 
takem primeru. 

Odgovor z dne 26/11-2002: 

1. 
Veterinarski predpis, ki določa omenjene analize v proizvodnji 
pred oddajo mletega mesa v promet je obvezen za tiste obrate, ki 
so registrirani pri VURS, in oddajajo mleto meso v promet. 
Bistvenega pomena za razumevanje teh določb je pojem "oddaje 
živil v promefali kot je definirano v evropskih smernicah "Placing 
on the market".Proizvodnja in oddaja v promet pomenita, da nek 
obrat svoje proizvode odda v prosto cirkulacijo na tržišču, 
praviloma preko trgovskih posrednikov, torej drugim, ki bodo ta 
proizvod tržili naprej. Zaradi takega načina oddaje na trg, morajo 
biti vsi proizvodi živalskega izvora v prometu predpisano označeni 

z veterinarsko oznako zdravstvene ustreznosti, ki med drugim 
dokazuje, da je bil proizvod proizveden v registriranem in 
odobrenem obratu, ki je pod veterinarskim nadzorom. 

2. 
Drugi način, ki je pomemben je oddaja oziroma bolje rečeno prodaja 
živil neposredno končnemu porabniku. Končni porabnik je zadnji 
porabnik živil, ki jih ne sme oddati v promet, to pomeni da jih ne 
sme več prodati naprej z namenom zaslužka, oziroma opravljanje 
pridobitne dejavnosti. Prodaja živil na drobno končnim porabnikom 
ni v pristojnosti veterinarske službe niti ni zajeta v veterinarskih 
predpisih. 

3. 
Iz vprašanja poslanca g. Štembergerja ni razvidno, kaj pomeni 
"manjši mesar". Če gre za prodajalno - mesnico, v kateri mesar 
pripravlja tudi mleto meso, in ga prodaja neposredno končnim 
porabnikom - kupcem v mesnici, potem ta dejavnost ni proizvodnja 
mletega mesa kot je predpisana v veterinarskih predpisih, kar 
pomeni da tudi niso obvezne preiskave, ki so predmet vprašanja 
poslanca. Mesnica tudi ni registrirana pri VURS, mleto meso pa ni 
označeno z veterinarsko oznako zdravstvene ustreznosti. Za 
nadzor nad tako pripravo mesa za prodajo (mletje, priprava delno 
pripravljenih jedi, kot so pleskavice, čevapčiči in podobni izdelki, 
peka mesa v mesnicah itd), je pristojno Ministrstvo za zdravje 
oziroma zdravstvena inšpekcija v njegovi sestavi. Nejasnosti v 
zvezi s povedanim bodo po našem mnenju odpravile določbe 2. 
člena novega pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in 
oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/ 
2002), ki posebej navaja izjeme, za katere veterinarski predpisi 
ne veljajo. 

4. 
Ostali obrati, registrirani pri VURS, ki proizvajajo in dajejo v promet 
mleto meso, morajo opravljati predpisane preiskave, ki so v skladu 
z določbami Smernice EU, št. 94/65/EC. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Francija Rokavca ministru za finance mag. Antonu 

Ropu, z dne 24/10-2002:  

Predlagam, da se spremeni Zakon o financiranju občin v delu 
primerne porabe tako, da bodo občine, ki imajo v oskrbi več kot 
en most preko večje reke upravičene do ustreznih dodatnih 
sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje omenjenih 
objektov. 

Obrazložitev: 
Že več kot štiri leta apeliram skupaj z županom občine Litija g. 
Mirkom Kapljo na Vlado RS, Ministrstvo za promet In Ministrstvo 
za okolje in prostor v zvezi s problematiko propadanja mostov 
čez reko Savo. Namreč v okviru Vlade RS kakor v okviru 
Ministrstva za promet, se je izdelovala študija problematike mostov 
in potrebnih sredstev za obnovo. V odgovoru, ki sem ga dobil od 
ministra za promet, g. Presečnika je bilo sicer povedano, da to 

vprašanje ni v pristojnosti države, da bi bilo smiselno omenjeno 
problematiko reševati v okviru dodatnih sredstev primerne porabe 
občinam. 

Naj poudarim, da je občina Litija ena redkih občin, ki ima v 
vzdrževanju štiri mostove preko reke Save. Povezava preko 
reke Save je za prebivalce na obeh bregovih življenjskega 
pomena, zastavlja pa se resno vprašanje, saj lokalna skupnost 
ne premore poleg drugih nujnih nalog zagotoviti prepotrebna 
sredstva za nujno obnovo. 

Vsled navedenega vam, spoštovani g. minister predlagam, da se 
ob spremembi Zakona o financiranju občin v primerno porabo 
zagotovijo dodatna sredstva tistim lokalnim skupnostim, ki imajo 
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v pristojnosti upravljanja in vzdrževanja več kot en most čez 
večje reke. 

Odgovor Vlade RS z dne 22/11-2002: 

Na podlagi Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO; 
Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 
56/98, 59/99 - odločba US, 61/99 - odločba US in 89/99 - odločba 
US) so občine upravičene do sredstev iz državnega proračuna 

- v obliki finančne izravnave kot razlike med primerno porabo 
občine in lastnimi prihodki občine za izvajanje z ustavo in zakoni 
določenih nalog v primeru, da z lastnimi prihodki ne morejo 
zagotoviti svoje primerne porabe 
in 
- do dodatnih sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov in 
investicij, kadar obstaja v skladu z zakonom ali drugim predpisom 
poseben interes za njen razvoj. 

Po uveljavitvi sprememb ZFO se je od leta 1999 dalje občinam 
izračunavala primerna poraba po posebni formuli. Podlago za ta 
izračun predstavlja znesek primerne porabe na prebivalca, ki ga 
ob sprejemu proračuna Republike Slovenije za posamezno 
proračunsko leto določi Državni zbor Republike Slovenije. Ob 
prehodu na nov sistem financiranja občin so bila v izhodiščnem 
znesku primerne porabe na prebivalca zajeta a sredstva, ki so 
bila pred uvedbo primerne porabe upoštevana v sredstvih 
zagotovljene porabe, izračunane na podlagi meril resornih 
ministrstev za posamezna področja proračunske porabe občin. 
Tako so bila v teh sredstvih zajeta tudi sredstva za investicije in 
investicijsko vzdrževanje na lokalni ravni, ki so jih občine 
namenjale iz svojih proračunov za ta namen. 

V formuli za izračun zneska primerne porabe občine je 
upoštevano več kriterijev. Eden izmed kriterijev je tudi dolžina 
lokalnih cest po uradnih podatkih, ki jih ima v evidenci Ministrstvo 
za promet Direkcija republike Slovenije za ceste. Znesek primerne 
porabe za posamezno občino se določi tako, da se primerna 

poraba na prebivalca korigira z razmerjem površine, dolžine 
lokalnih populacijo posamezne občine in povprečjem v državni. 
Skladno z ZFO se za primeren obseg sredstev za financiranje 
lokalnih zadev javnega pomena (primerna poraba) štejejo 
sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanja ustavnih in 
zakonskih nalog. 

O dodelitvi dodatnih sredstev za sofinanciranje posameznih 
ukrepov in investicij odloča Vlada Republike Slovenije na predlog 
pristojnega ministra. Tako so občine.lahko na podlagi programa 
investicij, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije, upravičene do 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije za investicije in 
investicijsko vzdrževanje na lokalni ravni. 

In predhodnih ugotovitev je razvidno, da imajo občine že na podlagi 
veljavnega ZFO v okviru zneska primerne porabe občine 
zagotovljena tudi sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanje na lokalni ravni, prav tako pa so lahko na podlagi 
programa investicij, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije, za te 
investicije tudi prejemnice sredstev iz državnega proračuna. 

Zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero 
je razveljavilo posamezne določbe ZFO bo morala Vlada Republike 
Slovenije pripraviti predlog novega zakona, ki bo vsebinsko na 
novih osnovah redil sistem financiranja občin. Vendar skladno s 
predhodnimi obrazložitvami Vlada Republike Slovenije ugotavlja, 
da poslanske pobude Francija Rokavca vsebinsko ni možno 
vključiti predvidene spremembe sistema financiranja občin. 

Po obstoječi sistemski zakonodaji Vlada Republike Slovenije nima 
možnosti zagotavljanja dodatnih sredstev iz programa 
sofinanciranja posameznih ukrepov in investicij za financiranja 
mostov, ki sodijo v pristojnost financiranja lokalnih skupnosti. Možna 
rešitev navedene problematike je v tem, da Državni zbor 
Republike Slovenije sprejme sklep, s katerim bi Vlado Republike 
Slovenije oziroma pristojno ministrstvo zadolžil, da v bodoče 
upravlja in vzdržuje na lokalnih cestah mostove večjih razponov 
(na primer: več kot 50 metrov). 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša Pečeta ministru za promet g. Jakobu 

Presečniku, z dne 24/10-2002: 

Ministra za promet in zveze sprašujem, kako je mogoče, da Vaše 
ministrstvo zavira razvoj slovenskih prevozniških podjetij na 
način, da jim noče izdati dovolilnic za izvajanje prevozov, kljub 
temu, da izpolnjujejo vse z zakonom določene pogoje? 

Do stečaja leta 1996 je bilo podjetje Avtopromet Gorica, tovorni 
promet d.d. eno od paradnih slovenskih prevozniških podjetij. Po 
stečaju se je podjetje preoblikovalo v Avtopromet Gorica d.o.o, 
katerega direktor in lastnik je postal gospod Dragiša Lučič. Podjetje 
se je znašlo v resnih težavah zaradi sumljivega poslovanja 
njegovega direktorja, zaposleni v podjetju so prenehali prejemati 
osebni dohodek. 

Zaradi dolgov podjetja in njegovega direktorja do raznih slovenskih 
bank so tovornjake prodali na licitaciji, kjer jih je odkupilo italijansko 
podjetje ASSISPED S.P.A., ki je tudi zaposlilo večino že zaposlenih 
delavcev. 

Sedaj ko obstajajo vsi pogoji za začetek poslovanja novega 
podjetja AGP TRANSPORT NOVA GORICA d.o.o. pa Vaše 
ministrstvo noče izdati dovolilnic CEMT za prevoze novemu 
podjetju in tako posredno prispeva k temu, da le ti ne morejo 
opravljati svojega dela in prejemati plače. 

Zanima me ali je to mogoče Vaša strategija kako razvijati slovensko 
gospodarstvo in pomagati ljudem, ki so brez zaposlitve zaradi 
Vas? 

Odgovor z dne 24/11 -2002: 

Na začetku naj vas seznanimo, da ministrstvo za promet ne 
izdaja več oziroma ne deli več dovolilnic za mednarodni prevoz 
blaga prevoznikom, ampak v skladu z Zakonom o prevozih v 
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cestnem prometu (Ur. I RS, 59/01, v nadaljnjem besedilu zakon) 
to sedaj izvajata G2S in OZS, vsaka za svoje člane. Pri tem sta 
delitev dolžni izvajati v skladu z zakonom in Pravilnikom o delitvi 
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (Ur.l. 
RS, 82/02, v nadaljnjem besedilu pravilnik). Ministrstvo za promet 
na tem področju sedaj pripravlja normativno ureditev in opravlja 
upravni in strokovni nadzor nad delivcema dovolilnic. 

V sklopu navedenega nadzora smo opravili tudi preveritev 
povezano z vašim poslanskim vprašanjem in ugotovili, da so bila 
vozila bivšega prevoznika Avtoprometa Gorica d.o.o. prodana 
na licitaciji in sicer so jih na dražbi prodale banke in drugi upniki 
tega podjetja. Novi kupci vozil, med drugim tudi podjetje AGP 
Transport Nova Gorica d.o.o., so pri delilcu GZS vložili vlogo za 
prenos plana delitve dovolilnic iz Avtoprometa Gorica na novega 
lastnika. 

74. člen zakona o prevozih v cestnem prometu določa, da je 
prenos celotnega letnega plana dodelitve dovolilnic na drugega 
domačega prevoznika dovoljen v primeru pravnega nasledstva. 
Delni prenos plana dodelitve dovolilnic je na drugega domačega 
prevoznika dovoljen v premeru delnega ali celotnega prenosa 
voznega parka na novega uporabnika. Pri prenosu pripada na 
posamezno vozilo sorazmerni delež dovolilnic glede na celotni 
plan. Prenos plana CEMT dovolilnic je dovoljen v primeru celotnega 
prenosa voznega parka. Za prenos voznega parka v smislu tega 
člena se sešteje vsak prenos vozila, za katerega pridobi novi 
uporabnik vozila izvod licence v skladu s tem zakonom. 

V petem odstavku 76. člena zakona, pa je določeno, da se 
prevozniku, ki je na novo vpisan v evidenco mednarodnih 
prevoznikov, eno leto po vpisu v evidenco, v planu ne more 
dodeliti CEMT dovolilnice. 

Drugače povedano to pomeni, da je prenos plana CEMT dovolilnic 
možen samo v primeru popolnega pravnega nasledstva, oziroma 
v primeru prenosa celotnega voznega parka bivšega prevoznika 
na novega lastnika oziroma uporabnika. Ostale vrste dovolilnic 
pa se lahko prenašajo tudi glede na sorazmerni delež, ki pripada 
na posamezno vozilo oziroma ni nujno, da se prenese celoten 
vozni park. 

Pri nadzoru smo ugotovili, da je novo podjetje AGP skupaj s 
prejšnjim podjetjem Avtopromet pri GZS vložilo vlogo za prenos 
planov podjetja Avtopromet Gorica na podjetje AGP. Prenos plana 
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga je bil tudi zveden. Prenosa 
CEMT dovolilnic pa delilec v skladu z navedenimi določbami 
zakona ni zvedel, saj v navedenem primeru ne gre za pravno 

nasledstvo med podjetjema oziroma prevoznikoma, ampak je 
podjetje AGP povsem neodvisno podjetje, oziroma popolnoma 
nov prevoznik na slovenskem trgu. Ravno tako podjetje AGP ni 
kupilo vseh vozil podjetja Avtopromet, s čemer tudi ni izpolnjen 
pogoj celotnega prenosa voznega parka. Zaradi tega ugotavljamo, 
da je delilec ravnal pravilno in v skladu z zakonom, ker novemu 
prevozniku CEMT dovolilnic podjetja Avtopromet ni prenesel v 
plan skupaj z drugimi dovolilnicami. 

Razlog zakaj podjetja AGP ni dobila na novo dodeljene CEMT 
dovolilnice za leto 2003, pa je v prej navedenem petem odstavku 
76. člena zakona, ki določa, da novemu prevozniku ni mogoče 
dodeliti novih CEMT dovolilnic še eno leto po vpisu v evidenco 
mednarodnih prevoznikov. Prevoznik AGP je bil v evidenco 
mednarodnih prevoznikov vpisan v letošnjem letu kar pomeni, 
da mu bodo v skladu z zakonom lahko dodeljene CEMT dovolilnice 
šele z letom 2004. 

Če na koncu povzamemo, ministrstvo za promet ne izdaja CEMT 
dovolilnic, ampak jih prevoznikom dodelita OZS in GZS. Zaradi 
tega tudi ni sodelovalo pri dodelitvi oziroma nedodelitvi CEMT 
dovolilnic podjetja AGP Transport Nova Gorica d.o.o.. Podjetje 
AGP ni moglo prenesti CEMT dovolilnic od podjetja Avtopromet 
Gorica d.o.o. ker podjetje AGP ni pravni naslednik Avtoprometa, 
poleg tega pa tudi ni bil opravljen prenos celotnega avtoparka 
Avtoprometa na novega prevoznika AGP. Na novo pa CEMT 
dovolilnice podjetju AGP niso mogle biti dodeljene, saj zakon 
prepoveduje dodelitev teh dovolilnic novemu prevozniku še eno 
leto po vpisu v evidenco mednarodnih prevoznikov. Ministrstvo 
za promet pri nadzoru dela GZS nepravilnosti ni ugotovilo oziroma 
lahko ugotovimo, da je delilec ravnal v skladu z veljavnimi predpisi. 
V vsakem primeru pa ima vsak prevoznik, tudi podjetje AGP, na 
odločitve delilca dovolilnic možnost pritožbe na ministrstvo za 
promet, ki potem tudi skozi pritožbeni postopek preveri delo in 
odločitev delilca. 

Podjetje AGP ni pravni naslednik podjetja Avtopromet in tudi ni 
prevzelo celotnega avtoparka tega podjetja zaradi česar ni moglo 
prevzeti CEMT dovolilnic od podjetja Avtopromet. Ker pa je bilo 
podjetje AGP v evidenci mednarodnih prevoznikov vpisano v 
letošnjem letu, mu v skladu z zakonom eno leto po vpisu ni 
mogoče dodeliti CEMT dovolilnic, tudi če bi bile na razpolago. / 
Navedenemu podjetju svetujemo, da prevoze opravlja z 
dovolilnicami, ki jih je prevzelo do podjetja Avtopromet, tekom leta 
pa naj večkrat zaprosi tudi za nerazdeljene dovolilnice, ki jih 
delilec deli v skladu z zakonom in pravilnikom v kolikor so na 
razpolago. 

poročevalec, št. 122 40 17. december2002 



Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministrici za 

gospodarstvo dr.Tei Petrin, z dne 28/10-2002:   

Sprašujem ministrico za gospodarstvo Republike Slovenije kaj 
bo storila v primeru kranjskogorskega penziona Borka, ki mu 
avstrijska leasing fundacija Alpe Adria Hypo Bank iz Ljubljane 
noče izdati potrdila o odplačilu dolga? 

Gre za primer, ko je lastnik omenjenega penziona dobil boljše 
kreditne pogoje pri drugi banki, ki je pripravljena s prevzemom 
kreditnih obveznosti prosilca odplačati kompleten hipotekami leas- 
ing avstrijski banki in knjižiti hipoteko na svoj račun. Sprašujem 
zakaj Alpe Adria Hypo Bank iz Ljubljane ne dovoli izvesti te 
transakcije in ali gre morda za tiho prevzemanje slovenske lastnine 
s strani avstrijske svobodnjaške stranke in nadaljevanje tako 
imenovanega "DRANG nach Adria"? Sprašujem tudi, kaj bo v 
tem primeru storil vladni Urad za varstvo konkurence, na čelu z 
gospodom Plahutnikom ki, po lastnih izjavah, brani slovenske 
nacionalne interese? 

Odgovor z dne 21/11 -2002: 

Iz opisa navedenega primera je mogoče razumeti, da gre za 
rešeno vprašanje prenosa terjatev do dolžnika s strani Alpe Adria 
Hypo Bank na drugega upnika, ki naj bi bil pripravljen dolžniku 
nuditi ugodnejše pogoje. 

Ker gre v navedenem primeru za civilno pravno razmerje, 
katerega urejanje oziroma presoja ni v pristojnosti ministrstva 
oziroma Urada RS za varstvo konkurence, tudi ni mogoče 
opredeliti nikakršnih ukrepov, ki bi bili v pristojnosti ministrstva 
oziroma urada, saj bi to pomenilo nedovoljeno preseganje 
pristojnosti. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Branka Kelemine Vladi RS, z dne 5/11 -2002: 

V različnih evropskih časopisih je bilo v zadnjih tednih objavljeno 
več različnih informacij in vprašanj o motivih politikov, ki si podajajo 
kljuke pri iraškem dikatorju Sadamu Huseinu in ki obiskujejo iraški 
režim v času, ko pretežni del svetovne javnosti v okviru OZN 
išče poti, kako iraškega diktatorja prisiliti k spoštovanju resolucij 
OZN. Ti obiski, ko gre za tuje politike, odmevajo tudi v slovenskih 
medijih. Med temi politiki (Žirinovski, Haider, Šešelj), ki kljub 
nasprotovanju svetovne javnosti odkrito podpirajo iraškega 
diktatorja, pa je tudi poslanec Državnega zbora in predsednik 
SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Nekatere evropske institucije so 
odkrile, da so obiski Vojislava Šešlja v Iraku povezani tudi s 
financiranjem njegove volilne kampanje s strani Iraškega režima 
ter s posredovanjem tega srbskega politika pri ilegalni prodaji 
orožja in vojaških sredstev Iraku. O tem teče preiskava tudi v 
Srbiji. Glede na dosedanje stike med Šešljem, Jelinčičem in 
Zirinovskim obstaja velika verjetnost, da obiski G. Jelinčiča v 
Iraku niso zgolj izraz prijateljske naklonjenosti do diktatorja 
Huseina, zato sprašujemo vlado RS: 

1. Ali je res, da se je g. Jelinčič na obisku v Iraku predstavljal kot 
uradni predstavnik RS? 

2. Tuji opazovalci domnevajo, da so tudi pogosti obiski 
predsedniškega kandidata Zmaga Jelinčiča v Iraku povezani 
s financiranjem njegove volilne kampanje, kar je po Zakonu o 
volilni kampanji izrecno prepovedano. Vlado RS sprašujemo, 
ali pristojne institucije izvršilne oblasti razpolagajo s podatki o 
tovrstni dejavnosti? 

3. Zakaj se Vlada RS ni uradno distancirala od spornih obiskov 
poslanca DZ Zmaga Jelinčiča Plemenitega pri Iraškem režimu, 
kot je to npr. nemudoma storila Vlada Republike Avstrije ob 
podobnem obisku avstrijskega lokalnega politika Jorga 
Haiderja? 

Odgovor ministra za zunanje zadeve dr. 

Dimitrija Rupla, z dne 20/11 -2002:  

i. 
Ministrstvo za zunanje zadeve ne razpolaga s podatkom, da se 
je poslanec Državnega zbora RS Zmago Jelinčič Plemeniti na 
obisku v Iraku predstavljal kot uradni predstavnik RS. Republika 
Slovenija z Republiko Irak nima diplomatskih odnosov. 
Veleposlaništvo RS v Teheranu, Tel Avivu, Kairu in Ankari niso 
zasledili poročila o njegovem obisku. 

a 
Zakon o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) v 
drugem odstavku 1. člena določa, da predstavljajo volilno kampanjo 
vsa politično propagandna sporočila in druge oblike politične 
propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri 
glasovanju, za kar je šteti zlasti volilno propagando v javnih glasilih 
in drugih sredstvih javnega obveščanja, plakatiranje in 
organiziranje predvolilnih shodov. Navedeni zakon v petem 
odstavku 2. člena izrecno prepoveduje, da se na območju 
Republike Slovenije izvaja volilna kampanja za volitve v drugi 
državi, kar je v 27.a členu zakona opredeljeno tudi kot prekršek, 
za katerega je zagrožena denarna kazen za organizatorja volilne 
kampanje najmanj v višini 1.000.000 tolarjev in za odgovorno 
osebo organizatorja volilne kampanje najmanj v višini 100.000 
tolarjev. 

Financiranje volilne kampanje je urejeno v V. poglavju Zakona o 
volilni kampanji, v členih 17 - 20. Zakona v 18. členu vsebuje 
določbo, ki zavezuje organizatorja volilne kampanje, da najkasneje 
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45 dni pred dnevom glasovanja odpre poseben transakcijski 
račun, z oznako "za volilno kampanjo" ter navede volitve, za 
katere organizira volilno kampanjo. Na tem računu mora 
organizator volilne kampanje, o čemer mora v roku, ki ga določa 
zakon predložiti državnemu zboru vmesno poročilo, po končanih 
volitvah pa tudi končno poročilo. Končno poročilo mora organizator 
volilne kampanje predložiti tudi računskemu sodišču, ki opravi 
revizijo in v njej med drugim ugotavlja višino zbranih in porabljenih 
sredstev in seveda, ali so bila sredstva za volilno kampanjo 
pridobljena in uporabljena v skladu z zakonom. 

Zakon o volilni kampanji v 17. členu izrecno določa, da se za 
financiranje volilne kampanje uporabljajo določila zakona, ki ureja 
financiranje strank, če ta zakon ne določa drugače. Financiranje 
strank ureja Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št 62/94). 
Navedeni zakona v šestem odstavku 21. člena izrecno 
prepoveduje pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih 
zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja 
stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno drugo 
pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev za stranko iz tujine. 
Zaradi nadzora morajo, v skladu s 24. členom citiranega zakona, 
stranke predložiti državnemu zboru do 31. marca tekočega leta 
finančno poročilo o poslovanju ter vire prihodkov stranke, skladno 
z računovodskimi predpisi. V poročilu pa morajo stranke posebej 
navesti tudi podatke o stroških volitev. 

Glede na že omenjeno določbo 21. člena Zakona o političnih 
strankah v kazenskih določbah (deseta točka 28. člena) 
opredeljuje pridobitev sredstev iz tujine kot prekršek za katerega 
je zagrožena denarna kazen, za stranko najmanj v višini 1.000.000 
tolarjev in za odgovorno osebo pravne osebe, najmanj v višini 
80.000 tolarjev. 

Ob upoštevanju navedenega odgovora, ali je pri financiranju volilne 
kampanje za predsedniškega kandidata Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega prišlo do kršitve zakona, žal v tem trenutku ne 
moremo dati, saj bo ta znan šele po tem, ko bo računsko sodišče 
na podlagi predloženega poročila v opravljeni reviziji preizkusilo, 
ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za 
volilno kampanjo v skladu z zakonom ali ne. 

Dokončno poročilo o ugotovitvah bo računsko sodišče objavilo v 
glasilu državnega zbora, ob ugotovljenih kršitvah pa bo seveda 
tudi ustrezno ukrepalo. 

3. 
Po vedenju Ministrstva za zunanje zadeve RS je šlo za zasebni 
obisk Zmaga Jelinčiča Plemenitega. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za 

zunanje zadeve dr. Dimitriju Ruplu, z dne 6/11 -2002:  

V Slovenski nacionalni stranki smo s presenečenjem sprejeli 
novico o nedavnih pogovorih zunanjih ministrov Slovenije in 
Hrvaške, saj naj bi omenjena ministra med drugim govorila tudi o 
vprašanju hrvatske nacionalne manjšine v Sloveniji. 

Gospod Rupel, od kje Vam ideja in sploh pogum, da s hrvaškim 
zunanjim ministrom govorite o hrvaški narodni manjšini v Sloveniji? 
V poduk naj vam povem, da imajo status avtohtonih narodnostnih 
manjšin v Sloveniji Italijani in Madžari, zaradi česar sta le ti dve 
narodni manjšini, torej italijanska in madžarska, v Sloveniji uradno 
priznani. Od kdaj in zakaj naj bi ta status pripadal tudi Hrvatom ne 
najdem povezave niti razloga, niti danes niti v zgodovini. 

S tem v zvezi Vas sprašujem, ali bo slovensko zunanje ministrstvo 
končno postavilo Hrvaško na tisto mesto v odnosih s Slovenijo, 
kamor sodi in bo slovenska politika, vključno z Vami, kot 
pomembnim predstavnikom Republike Slovenije v svetu, končno 
nehala prikimavati tujim politikom, za dobro Slovenije in 
slovenskega naroda? Ob tem bi bilo vsekakor zanimivo izvedeti, 

ali ste se v pogovoru s Piculo spomnili slovenske narodne manjšine 
na Hrvaškem? 

Odgovor z dne 13/11 -2002: 

Na srečanju med dr. Dimitrijem Ruplom, ministrom za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, ter Toninom Piculo, ministrom za 
zunanje zadeve Republike Hrvaške, dne 30.10.2002 je bilo 
pregledano sodelovanje med državama na področju bilaterale in 
multilaterale, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena 
gospodarskemu sodelovanju ter pregledu pogodbenega stanja. 
Ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in Republike 
Hrvaške sta podpisala tudi Protokol o sodelovanju med 
Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in 
Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Hrvaškie. 

Vprašanje Hrvatov, ki živijo v Sloveniji, na srečanju ni bilo 
obravnavano. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za 

notranje zadeve dr. Radu Bohincu in ministru zunanje zadeve dr. Dimitriju Ruplu, 

z dne 18/11-2002: 

Dne, 7.11.2002, ob 16.30 uri so v avli hotela Slon v novinarje 
nemške televizije preoblečeni kriminalisti Zvezne Republike 
Nemčije aretirali Zorana Muso. 

Ministra sprašujem, ali je Slovenija že izgubila svojo suverenost 
in kdaj je bilo to sprejeto, saj Ustava Republike Slovenije že v 
Preambuli določa, da je Republika Slovenija samostojna in 
neodvisna država, ne spominjam pa se, da bi bil kdaj spremenjen 
4. člen omenjene listine, ki govori, da je Slovenija ozemeljsko 
enotna in nedeljiva država. 

Ker torej Republika Slovenija ni del Zvezne Republike Nemčije, 
sprašujem ministra, v skladu s kakšnimi dokumenti je dovoljeno 
nemškim oziroma tujim kriminalistom na slovenskem ozemlju 
opravljati svoje operativne naloge. 

Ministru za zunanje zadeve še: In kršiti, poleg ostalih, tudi 5. člen 
slovenske Ustave? 
Sprašujem tudi, ali je s svojim nemškim kolegom podpisal kakšen 
non paper, ki ima oznako stroge zaupnosti? 

Odgovor ministra za notranje zadeve z 

dne 21/11-2002: 

Dne 07.11.2002 ob 15. uri je INTERPOL VViesbaden posredoval 
informacijo, da se bo oseba MUSA Zoran, roj. 03.12.1967 v 
Sarajevu, hrvaški državljan, za kateri je bila na območju Republike 
Slovenije razpisana mednarodna tiralica na podlagi zahtevka 
Interpola VViesbaden z ukrepom prijetja (aretacije), o njihovih 
podatkih v avli hotela Slon v Ljubljani, istega dne ob 16.30 uri 
sestali z ekipo nemške televizije. 

Na podlagi informacije je slovenska policija istega dne ob 17.50 
uri, s skrbno načrtovano akcijo, brez prisotnosti predstavnikov 
nemških varnostnih organov, v skladu s pravili, izpeljala prijetje 
iskane osebe. 

Iz ugotovitev izhaja, da je slovenska policija pri prijetju (aretaciji) 
iskane osebe ravnala brezhibno in visoko profesionalno, v skladu 
s postopki predvidenimi za tovrstno mednarodno policijsko 
sodelovanje. 

Odgovor minstra za zunanje zadeve z 

dne 25/11-2002: 

Kot zunanji minister Republike Slovenije vam zagotavljam, da 
dosledno spoštujemo 4. in 5. člen ustave Republike Slovenije in 
vas obveščamo, da med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko 
Nemčijo ni podpisanega nobenega bilateralnega sporazuma, ki bi 
bil na podlagi za delovanje tujih kriminalistov na slovenskem 
ozemlju. 

Iz podatkov, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za notranje 
zadeve je razvidno, da je slovenska policija 7.11.2002 ob 17.50 s 
skrbno načrtovano akcijo, brez navzočnosti kakršnihkoli 
predstavnikov nemških varnostnih organov, v skladu s pravili 
izpeljala prijetje Zorana Muso. 7.11.2002 ob 15.00 uri je INTER- 
POL VViesbaden posredoval informacijo, da se bo oseba MUSA 
Zoran, roj. 03.12.1967 v Sarajevu, hrvaški državljan, za katerim 
je bila razpisana mednarodna tiralica, nahajal tega dne v Ljubljani. 
Po njihovih navedbah naj bi se v hotelu Slon v Ljubljani srečal z 
ekipo nemške televizije, istega dne ob 16.30, o čemer je nemško 
policijo obvestil član te ekipe. Interpol VViesbaden je opozoril, da 
bosta iskano osebo spremljala dva Srba, po vsej verjetnosti 
telesna stražarja in da ni izključeno, da sta oborožena. Pri 
preverjanju v evidencah je bilo ugotovljeno, da je tiralica za iskano 
osebo veljavna. Izdalo jo je sodišče v Limburgu, sodnik dr. Schmidt, 
zaradi kaznivega dejanja izsiljevanja (člen 253/I in IV. nemškega 
kazenskega zakonika), za katerega je predvidena kazen 15 let 
zapora.V mednarodni tiralici je bilo poudarjeno, daje MUSA nasilen 
in verjetno oborožen, vsebovala pa je vse zahtevane elemente 
za realizacijo ukrepa prijetja (os. opis, fotografije, prstni odtisi, 
sklep o priporu nemškega sodišča itd.). Takoj po prijetju je bil 
MUSA odpeljan k dežurni preiskovalni sodnici ge. Dobovšek Mateji, 
ki je izdala sklep o njegovem priporu in določila 30-dnevni rok za 
postopek izročitve Nemčiji. O prijetju je bil takoj obveščen Interpol 
VViesbaden, naslednjega dne pa tudi Ministrstvo za pravosodje, 
Sektor za mednarodno pravno pomoč. 

Iz navedenega je razvidno, da je slovenska policija ravnala hitro, 
brezhibno in visoko profesionalno, v skladu s postopki, 
predvidenimi za tovrstno mednarodno policijsko sodelovanje. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Alojza Soka ministru za promet g. Jakobu 

Presečniku, z dne 18/11-2002:   

Ministrstra za promet naprošam, da mi odgovori, kakšni so razlogi 
za predvideno ukinitev večine vlakov na relaciji Ormož-Središče 
ob Dravi in Središče ob Dravi -Ormož. 

Če so podatki verodostojni naj bi z začetkom veljavnosti zimskega 
voznega reda bili ukinjeni naslednji vlaki: 

3823 Središče 
3830 Ormož 
3831 Središče 
3832 Ormož 
3833 Središče 
3834 Ormož 

Ormož 
Središče 
Ormož 

Središče 
Ormož 

Središče 

7871 (Čakovec)-Središče Ormož 
7872 Ormož Čakovec 
7874 Ormož Središče-(Čakovec) 
7875 Čakovec Ormož 

15:17 
15:40 
16:16 
10:30 
10:50 
20:20 

12:47 
18:16 
12:02 
17:12 

3803 Ormož Pragersko-(Maribor) 4:45 
3806 Maribor-(Pragersko) Ormož 13:22 

15:28 
15:52 
16:27 
10:42 
11:01 
20:32 

12:58 
18:40 
12:13 
17:37 

6:05 
14:31 

2 
2 
2 
2 

R 
12 
R 
R 

R 
2 

ukinjen 
ukinjen 

ukinjen 
ukinjen 
ukinjen 
ukinjen 

ukinjen 
ukinjen 
ukinjen 
ukinjen 

ukinjen 
ukinjen 

Pri tehtanju nadaljnjih odločitev bi vas želel opozoriti, da bi odločitev 
o ukinitvi takega števila vlakov imela izredno hude posledice za 
ta del Slovenije in nenazadnje Središče ob Dravi bo vendarle na 

meji EU in ostale Evrope. Zato bi bilo potrebno vlake ohraniti in 
dobiti kakšen dodaten finančni vir, če je povod za ukinjanje v 
eventualni nerentabilnosti. 

Za čim prejšnji odgovor se vam že v naprej zahvaljujem. 

Odgovor z dne 29/11-2002: 

Podatke smo preverili. Navajamo podatke iz potrjenega voznega 
reda od 15. 12. 2002 dalje: 

1. Smer Središče - Ormož: 

Postaja Vozni red vlakov 

3803 7885' 3833' 7871 3823 3831' 7875 7873' 

Čakovec 5.29 12.34 17.12 1857 
Središče 4.33 5.42 10.30 12.47 15.10 16.05 17.25 19.10 
Ormož prih. 4 44 5.53 10.41 12.58 15.21 16.16 17.37 19.22 
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Ormož odh. 4.45 (5.57) (10.49) (13.07) (15.34) (19.38) 
Maribor prih. 6.05 (7.14) (12.02) (14.17) (16.46) (20.45) 

2. Smer Ormož - Središče 

Postaja Vozni red vlakov 

7882' 3832' 7874 3806' 3830' 7870 7872' 3834' 

Maribor (10.32) 13.22 (14.25) (15.07) (19.18) 
Ormož prih. (11.57) (14.31) (15.31) (16.21) (20.14) 

Ormož odh. 4.50 10.10 12.01 14.32 15.40 16.40 18.16 20.24 
Središče 5.04 10.21 12.15 14.43 15.51 16.54 18.30 20.35 
Čakovecprih. 5.14 12.25 17.04 18.40 

' - ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih 

Iz navedenih podatkov izhaja, da zadevni vlaki ne bodo ukinjeni. posledice navezave na ostale vlake in potrebe lokalnih potnikov. 
Manjše časovne spremembe pri prihodih in odhodih vlakov so 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za 

notranje zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 19/11 -2002: 

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 61/2000, dne 6.7.2000, 
je bil objavljen Zakon o orožju, ki je začel veljati šest mesecev po 
objavi, torej 6.1.2001. Od začetka veljavnosti zakona je tako že 
22 mesecev, upravnim enotam pa v tem času, starih orožnih 
listin za zbiralce orožja, ni uspelo zamenjati z novimi listinami. 

Kot ministra pristojnega za to področje Vas sprašujem, zakaj še 
ni prišlo do zamenjave listin? V 84. členu omenjenega zakona je 
predpisan dvoletni rok za zamenjavo teh listin. Zanima me, kdo 
bo odgovarjal za posledice, ki bodo izhajale iz 84. člena - lastniki 
orožja ali upravne enote? 

S takšnim zavlačevanjem in neažurnostjo pada zaupanje 
državljanov v državne institucije, zakonodajo in splošno pravno 
urejenost Republike Slovenije. Ali je bil morda namen novega 
Zakona o orožju odvzeti državljanom orožje, ki so ga v prehodnem 
obdobju priglasili na svojih upravnih enotah, ne pa celovita ureditev 
področja orožja? 

Zavedati se morate, da zavlačevanje na področju orožja ne prinaša 
nikakršnih pozitivnih razmerij, saj le še poglablja nezaupanje 
državljanov, ki imajo po nekaterih ocenah, novemu zakonu 
navkljub, še vedno približno 50.000 kosov neprijavljenega orožja. 

Odgovor z dne 25/11 -2002: 

Zakon o orožju (Ur. I. RS št. 61/200} v prehodnih določbah v 84. 
členu določa poseben rok v katerem je bilo mogoče legalizirati 
orožje za katerega lastnik nima listin (šest mesecev po uveljavitvi 
zakona) in rok za zamenjavo starih orožnih listin z novimi (dve 
leti po uveljavitvi zakona). 

Rok za zamenjavo starih orožnih listin z novim tako poteče 
07.01.2003. Zakon o orožju v prej navedenem členu nalaga 
dolžnost zamenjave starih orožnih listin imetnikom listin. Torej 
upravne enote same po uradni dolžnosti teh listin ne menjajo 
ampak menjavo opravijo na podlagi vloge imetnika listine. 

Zamenjavo orožnih listin mesečno spremljamo preko uradnih 
evidenc. Tako je na začetku roka za zamenjavo 45.525 oseb 
(pravne in fizične osebe) posedovalo 96.473 različnih orožnih 
listin. Do 30.10.2002 so bilo tako zamenjane listine za 47.907 
kosov orožja. Za zamenjavo je ostalo še okoli 48.000 kosov 
orožja. Na upravnih enotah, za pospešeno zamenjavo listin, že 
od meseca septembra potekajo različne akcije v katerih sodelujejo 
predvsem lovske družine. Orožne listine pa bodo upravne enote 
menjavale tudi po preteku omenjenega roka. 
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V obdobju legalizacije je bilo na Upravne enote in Policijske postaje 
skupaj oddano 6415 vlog za legalizacijo orožja. Na dan 30.09.2002 
so upravne enote za 2831 vloge izdale ustrezne orožne listine, 
232 postopkov je bilo ustavljenih, 25 zavrnjenih in v 12 primerih 
so bile vloge zavržene. V postopku reševanja je tako še okoli 
3000 vlog, postopki pa so se zavlekli predvsem zaradi počasnosti 
pridobivanja nekaterih dokazil iz strani posameznikov (Zdravniško 
spričevalo, potrdilo o preizkusu znanja o ravnanju z orožjem). 
Mnenja smo, da iz podatkov o dosedanjih rešenih vlogah 
legalizacije orožja nedvomno izhaja, da namen novega zakona 

pri legalizaciji nikakor ni odvzemanje prijavljenega orožja 
državljanom. 

Na Ministrstvu za notranje zadeve bomo še naprej mesečno 
spremljali tako potek zamenjave orožnih listin kot reševanja vlog 
pri legalizaciji orožja. Ob končni legalizaciji pa tudi opravili temeljito 
analizo in v kolikor se bo pokazalo za potrebno pripravili tudi 
spremembe zakona o orožju v smislu ponovne legalizacije 
neprijavljenega orožja. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za 

notranje zadeve, z dne 20/11 -2002:  

Ministra za notranje zadeve sprašujem, ali je res, kakor se sliši iz 
posameznih upravnih enot po Sloveniji, da namerava Ministrstvo 
za notranje zadeve na registrskih tablicah za motorna vozila 
odpraviti grbovne oznake in pripraviti registrske tablice po vzoru 
BiH? 

Sprašujem, ali je na Vašem ministrstvu res tako malo nacionalnega 
ponosa in razumevanja slovenskih nacionalnih simbolov ter širše 
slovenskih nacionalnih interesov, da boste dopustili tako 
omalovaževanje slovenskih osamosvojitvenih dosežkov in pristali 
na poenostavitev po vzoru Balkana? 

Odgovor z dne 22/11 -2002: 

V Ministrstvu za notranje zadeve je ustanovljena medresorska 
delovna skupina, ki pripravlja predlog novega Zakona o varnosti 
cestnega prometa. V tem predlogu zakona bo delovna skupina 

pripravila variantno tudi predlog, po katerem bi ukinili krajevno 
pristojnost pri registraciji motornih in priklopnih vozil - vozilo bi bilo 
mogoče registrirati pri kateremkoli pristojnem organu oziroma 
organizaciji v Republiki Sloveniji, ne glede na prebivališče oziroma 
sedež lastnika vozila. Pri tem vsebina registrskih tablic ne bomo 
pripravili po vzorcu registrskih tablic države Bosne in Hercegovine, 
temveč jih bomo uskladili z Uredbo Sveta Evropske Unije št. 
2411/98 z dne 03.11.1998 o priznavanju razpoznavnega znaka 
države članice, v kateri so registrirana motorna in priklopna vozila, 
v prometu znotraj EU. Pri proučitvi registrskih sistemov držav 
članic Evropske unije smo ugotovili, da večina držav članic 
uporablja registrske tablice, ki vsebujejo znak komisije EU 
(dvanajst zvezdic) ter znak države članice (čkovna oznaka - za 
Republiko Slovenijo SLO) v modrem polju ter registrske oznake. 
Državnem zboru Republike Slovenije bomo predlagali, da se pred 
vložitvijo predloga tega zakona, opravi predhodna obravnava 
glede te in nekaterih drugih variantnih rešitev v zakonu. 
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i Datum:    

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
' ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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