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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 

ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA 

DOPOLNITEV 124. ČLENA USTAVE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

- EPA 757 - III 

Skupina poslancev 

Ljubljana, 24.1. 2003 

Predlog za začetek postopka za dopolnitev 124. člena 
Ustave Republike Slovenije 

Podpisane poslanke in poslanci na osnovi 168. člena Ustave 
Republike Slovenije (Ur. I. RS 33/91, 42/97 in 66/2000) in 173. 
člena Poslovnika državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS 
35/2002) predlagajo, da se začne postopek za dopolnitev 124. 
člena Ustave Republike Slovenije. 

Vključevanje Slovenije v mednarodne povezave je proces, ki bo 
za dalj časa določil prihodnji status naše države in njen ugled ter 
vlogo v mednarodni skupnosti. Odločitev o vključitvi v 
Severnoatlantsko zavezništvo bo zagotovo vplivala tudi na 
gospodarsko ter siceršnjo stabilnost in varnost države, s tem pa 
tudi na razvojne perspektive Slovenije v prihodnjih letih. Gre torej 
brez dvoma za najpomembnejšo strateško odločitev po 
osamosvojitvi. Na osnovi tega spoznanja se je Državni zbor že 
pred časom zavezal, da bodo državljanke in državljani odločali o 
tem vprašanju na reterendumu. Skladno s poslovnikom in splošno 
sprejetimi načeli uspešnega večletnega delovanja koordinacije 
parlamentarnih strank so pravni strokovnjaki, vključno s pravnimi 
strokovnjaki Vlade Republike Slovenije, sooblikovali besedilo 
ustavnega zakona o dopolnitvi 124. člena Ustave Republike 
Slovenije, ki predstavlja ustrezno podlago za referendumsko 
odločanje o tako pomembnem vprašanju. To besedilo je priloženo 
k temu predlogu kot osnutek ustavnega zakona. 

Ustava Republike Slovenije v sedanjem besedilu ne vsebuje 
nobenih določil o tem, ali sploh, in predvsem, v katere obrambne 
zveze lahko vstopa naša država, kar vzbuja številne dvome in 
pomisleke. Predlagamo, da to pravno praznino odpravimo z 
dopolnitvijo 124. člena ustave, v katerem izrecno določimo, da 
lahko Republika Slovenija z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije z dvotretjinsko večino vseh 
poslancev, vstopi v obrambno zvezo samo z državami, ki delijo 
iste demokratične vrednote. 

V izvedbenem delu ustavnega zakona predlagajo nekatere 
kompromisne rešitve, s katerimi bi odpravili pomanjkljivosti sedanje 
referendumske ureditve. Odločitev bi bila sprejeta z večino 
veljavnih glasov državljanov, ki bi na referendumu glasovali. Za 
razliko od trenutno veljavne referendumske ureditve neveljavnih 
glasovnic torej ne bi šteli kot glasov proti. Vse to bi zagotovo 
bistveno povečalo verodostojnost odločitve, še zlasti v primeru 
tesnega izida. 

Državni zbor bi s sprejetjem tega ustavnega zakona izpolnil lastno 
zavezo, da bodo državljanke in državljani dejansko odločali o 
vključitvi v Severnoatlantsko zavezništvo, česar morebitni 
posvetovalni referendum že po definiciji ne omogoča, saj pravno 
ni zavezujoč. Ustavni zakon namreč nedvoumno določa, da je 
Državni zbor Republike Slovenije vezan na odločitev, sprejeto na 
referendumu. Tako vezanost Državnega zbora na neposredno 
odločitev ljudstva kot najvišjega suverena ni le politična oziroma 
moralna, ampak je dejanska - pravna. 

Na osnovi 172. člena in drugega odstavka 173. člena Poslovnika 
državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS 35/2002) prilagajo 
osnutek ustavnega zakona o dopolnitvi 124. člena Ustave 
Republike Slovenije (Ur. I. RS 33/91, 42/97 in 66/2000) v besedilu, 
ki ga je oblikovala skupina pravnih strokovnjakov na predlog 
predstavnikov Vlade Republike Slovenije: 
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Ustavni zakon o dopolnitvi 124. člena Ustave 
Republike Slovenije 

I. 

V Ustavi Republike Slovenije (Ur. I. RS 33/91-1, 42/97 in 66/2000) 
se v 124. členu doda nov 1. odstavek, ki se glasi: 

»Republika Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije z dvotretjinsko večino vseh 
poslancev, vstopi v obrambno zvezo z državami, ki delijo iste 
demokratične vrednote.« 

Pred vstopom Republike Slovenije v Severnoatlantsko 
zavezništvo se izvede referendum, na katerem odločajo vsi 
državljani Republike Slovenije, ki imajo volilno pravico po zakonu 
o volitvah v Državni zbor. 

Odločitev je sprejeta z večino veljavnih glasov državljanov, ki so 
glasovali na tem referendumu. 

Državni zbor je vezan na odločitev, sprejeto na referendumu. 

Obrazložitev členov: 

Skladno z določilom 172. člena poslovnika je ustavni zakon 
razdeljen na dva dela. 

Prvi del (razdelek I.) vsebuje besedilo dopolnitve 124. člena ustave, 
s katerim se določa, da lahko Republika Slovenija z mednarodno 
pogodbo, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije z 
dvotretjinsko večino vseh poslancev, vstopi v obrambno zvezo 
samo z državami, ki delijo iste demokratične vrednote. Na ta 
način bi bilo torej že na ustavni ravni določeno, s katerimi državami 
lahko Republika Slovenija vstopi v obrambno zvezo, pri čemer bi 
bile kriterij demokratične vrednote. 

Drugi del (razdelek II.) vsebuje določbe o izvedbi spremembe 
ustave. Predloženi ustavni zakon določa, da se pred vstopom 
Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo izvede referendum, 
na katerem bodo imeli pravico glasovati vsi državljani Republike 
Slovenije, ki imajo volilno pravico po zakonu o volitvah v Državni 
zbor. Odločitev bo sprejeta z večino veljavnih glasov državljanov, 
ki bi na referendumu glasovali. Za razliko od trenutno veljavne 
referendumske ureditve neveljavnih glasovnic torej ne bi šteli kot 
glasov proti. Vse to bi zagotovo bistveno povečalo verodostojnost 
odločitve, še zlasti v primeru tesnega izida. Ustavni zakon določa 
tudi, da je državni zbor vezan na odločitev, sprejeto na 
referendumu. 

Besedilo člena, ki se dopolnjuje: 

124. člen 
(obramba države) 

Vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti 
državnega ozemlja ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 

Izvajanje obrambe nadzoruje državni zbor. 

Pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne 
politike ter kulture miru in nenasilja. 

Podpisi poslancev 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 TRGOVINI (ZT-B) 

skrajšani postopek - EPA 750 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Ljubljana, 10.01.2003 

SKUPINA POSLANCEV 
(prvopodplsani mag. Janez Drobnič) 

Na podlagi 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. (Ur.l. RS št. 40/93, 80/94, 3/ 
95, 28/96, 27/97 in 35/2002) vlagajo spodaj podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA 
OTRGOVINI 

Na podlagi 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor Republike 
Slovenije obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, ter 
na isti seji opravi vse tri obravnave predloga zakona, saj gre 
za manj zahtevno spremembo zakona. 

Pri obravnavi zakona bo na sejah delovnih teles in sejah 
Državnega zbora sodeloval mag. Janez Drobnič. 

Mag. Janez Drobnič 
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PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA 

OTRGOVINI 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

17. člen zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) iz leta 1993 je 
določal, da se obratovalni čas v prodajalnah ureja s predpisom, ki 
ga izda minister, pristojen za trgovino. Ustavno sodišče Republike 
Slovenije je z odločbo št. U-l-16/98-32 (Uradni list RS, št. 62/01) 
odločilo, da se z 28. julijem 2002 razveljavi 17. člen zakona o 
trgovini, ki ureja obratovalni čas v trgovskih prodajalnah. 
Obratovalni čas bi moral v osnovi urejati zakon in pri te določiti 
okvire in usmeritve za morebitno podrobnejše urejanje. Državni 
zbor je zato 24. oktobra 2002 sprejel spremembe in dopolnitve 
zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 96/2002). Z njimi je med 
drugim določil novo besedilo 17. člena, s katerim je določil okvir 
za določitev časa obratovanja prodajaln. 

Najnovejša ureditev obratovalnega časa prodajaln ni ustrezna. Z 
zakonom je potrebno ob določenih izjemah izrecno prepovedati 
obratovanje trgovin ob nedeljah In z zakonom določenih praznikih. 
Veljavna ureditev, po kateri sme trgovec ob nedeljah, praznikih in 
drugih z zakonom določenih dela prostih dneh, kot manj ugodnem 
delovnem času, določiti obratovanje prodajalne samo v soglasju 
z zaposlenimi, le navidezno rešuje težko situacijo delavcev. V 
situaciji, ko je zaposlitev v trgovski dejavnosti težko dobiti in lahko 
izgubiti, je kaj malo verjetno, da bodo zaposleni nasprotovali 
delodajalčevi odločitvi o odprtosti trgovine ob nedeljah in praznikih. 
Tako bodo še naprej zaposleni, večinoma ženske, 
preobremenjene, o(ne in njihove družine pa prikrajšane za 
družinsko življenje. 

Še naprej se bo slabšala tudi kvaliteta življenja zaposlenih v 
spremljevalnih dejavnostih, kot je na primer dostava, ki so vezane 
na obratovalni čas prodajaln. 

Plačevanje nedeljskega in prazničnega dela predstavlja za trgovce 
ob relativno enaki kupni moči precejšnje stroške, ki jih bodo 
prevalili na kupce, kar bo razvidno iz višjih cen trgovskih artiklov. 
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Opravljene ankete kažejo na majhno podporo ljudi nakupovanju 
ob nedeljah in praznikih. V anketi, ki jo je marca 2002 opravilo 
Delo Stik, je kar 57 odstotkov od 419 vprašanih nasprotovalo 
nedeljskemu delu prodajaln z živili. Polovica sodelujočih v tej 
raziskavi ob nedeljah nikoli ne nakupuje, redko 38 odstotkov, 
pogosto pa le 12 odstotkov vprašanih. 81 odstotkov vprašanih 
ob nedeljah nakupi le najnujnejša živila, slabih 17 odstotkov pa 
večjo zalogo. Sicer pa ob takih nakupih zapravi večina do tri 
tisočake, petina vprašanih pa do tisočaka ali več kot 5.000 tolarjev. 
Nedeljskim nakupom bi se zlahka odpovedalo 60 odstotkov 
vprašanih, nekoliko težje slaba petina, zelo neradi pa 16,5 odstotka 
vprašanih. Kar 85 odstotkov anketiranih bi podprlo zaposlene v 
trgovinah, če bi se uprli nedeljskemu delu. Tržnoraziskovalna 
hiša Cati je podobno raziskavo med 387 sodelujočimi v starosti 
od 15 do 75 let naredila marca lani. Med njimi sta dve tretjini 
občasnih nedeljskih kupcev, med katerimi jih le šest odstotkov 
nakupuje vsako nedeljo, eno nedeljo na mesec 36 odstotkov in 
četrtina manj pogosto. Potrebo, da so ob nedeljah odprte trgovine 
z živili, občuti 38 odstotkov vprašanih, za odprtost velikih 
nakupovalnih središč v tem času pa se je izrekla petina. Medtem 
ko ob nedeljah in praznikih dela 15 odstotkov vprašanih, tega ne 
bi počelo 49 odstotkov. Kar 90 odstotkov vprašanih se je strinjalo, 
da bi morale imeti ženske za delo ob vikendih in ponoči določene 
ugodnosti. 

Zato zakon določa širše sprejemljivo rešitev, po kateri trgovec 
sicer ne sme določiti obratovalnega časa prodajalne ob nedeljah 
in z zakonom določenih praznikih, lahko pa ga po lasti presoji 
določi za največ šest nedelj oziroma praznikov v koledarskem 
letu. Ta omejitev pa ne velja za lekarne, prodajalne v bolnišnicah 
in hotelih ter na transportnih terminalih in za bencinske servise, ki 
bodo morali prodajno površino omejiti na največ 80 m2. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Zakon v večji meri kot veljavna ureditev upošteva pravice 
zaposlenih v trgovski dejavnosti, hkrati pa potrošnikom še naprej 
omogoča nedeljske in praznične nakupe. Upošteva tudi 49. člen 
Ustave o svobodi dela in določbo tretjega odstavka 74. člena 
Ustave o prepovedi dejanj, ki omejujejo konkurenco, saj za vse 
prodajalne določa enake pogoje obratovanja ob nedeljah in 
praznikih. Tako odločitev o številu nedelj in praznikov, na katere bi 
bile prodajalne odprte, ni več prepuščena trgovcem. Enaki pogoji 
obratovanja pomenijo izenačitev pogojev poslovanja velikih in 
malih trgovcev ter zato izboljšujejo konkurenčnost. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic zakona 

Sprejetje predlaganega zakona ne bo imelo finančnih posledic za 
državni proračun in druga javna finančna sredstva. 

4. Prikaz ureditve v nekaterih pravnih sistemih 
držav članic EU 

Analiza raziskovalnega sektorja Državnega zbora kaže, da je v 
vseh državah EU razen v Veliki Britaniji tedenski počitek urejen z 
zakoni, ponavadi je nedelja dela prost dan. V številnih državah EU 
se za nedeljsko delo izplačujejo dodatne nagrade. Kljub prepovedi 
nedeljskega dela povsod poznajo izjeme. V večini držav so glede 
izjem, plačila nadur in dodatnih kompenzacij prazniki izenačeni z 
nedeljami. 

NEMČIJA 

Nemčija sodi k državam, kjer se je postopna liberalizacija nanašala 
le na podaljševanje obratovanja trgovin med delavniki in ob 
sobotah, ob nedeljah pa so trgovine z nekaj izjemami (kioski na 
železniških postajah in stojnice s sladkarijami v javnih garažah) 
zaprte. 

DANSKA 

Danska ima med vsemi evropskimi državami najkrajši z zakonom 
določeni delovni čas, ki je od leta 1990 omejen na 37 ur. Zakon iz 
leta 1995 določa, da morajo biti trgovine zaprte od 17. ure v 
soboto do 6. ure zjutraj v ponedeljek, ter na državne praznike. V 
tem času pa je možno prodajati rože in bencin. 

FRANCIJA 

V Franciji so s Code de Travail uvedli 39 urni delovni teden, izjeme 
pa zahtevajo administrativne odločitve. Trgovine smejo biti odprte 
šest dni tedensko po 13 ur dnevno. Načeloma so trgovine v 
nedeljah zaprte, z izjemo majhnih prehrambenih trgovin, ki so 
odprte do 13. ure. Po razpravah leta 1992 vlada ni odpravila 
splošne prepovedi trgovanja ob nedeljah, uvedla pa je vrsto določb, 
ki dopuščajo izjeme. Tudi po ponovnih razpravah v letu 1995 je 
ostala v veljavi ureditev, po kateri smejo trgovine ostati odprte pet 
nedelj v letu, če pridobijo dovoljenje oblasti. 

« 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93 in 96/2002, 36/2000 
- ZPDZC in 62/2001 - odločba US) se 17. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

"17. člen 

Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob upoštevanju 
potreb potrošnikov ter števila zaposlenih delavcev v prodajalni in 
njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, 
določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zlasti glede 
razporejanja delovnega časa in nadurnega dela, nočnega dela, 
odmorov in počitkov, letnega dopusta ter drugih odsotnosti z 
dela, in v skladu z omejitvami, določenimi s predpisi s področja 
varstva pred hrupom. 

Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajalne ob 
nedeljah in z zakonom določenih praznikih. 

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za lekarne, prodajalne v 
bolnišnicah in hotelih ter na transportnih terminalih in za bencinske 
servise s prodajno površino, omejeno na največ 80 m2. 

Ne glede na omejitev iz drugega odstavka lahko trgovec določi 
obratovalni čas na največ šest nedelj oziroma praznikov v 
koledarskem letu. < 

Trgovec sme določiti obratovanje v nočnem času, če je predhodno 
od pristojnega organa oziroma organizacije pridobil strokovno 
oceno obremenitve okolja s hrupom, po kateri prodajalna izpolnjuje 
pogoje za obratovanje v času med 22. uro in 6. uro naslednjega 
dne." 

2. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Z zakonom je treba nedvoumno določiti, da so lahko prodajalne 
odprte ob nedeljah in praznikih le izjemoma. Izjeme morajo biti 
predpisane v zakonu in sicer se nanašajo na prodajalne, ki morajo 
biti po svoji naravi odprte vsak dan: lekarne, prodajalne v 
bolnišnicah, na transportnih terminalih in na bencinskih servisih. 
Za slednje morajo biti v zakonu določene omejitve glede obsega, 
saj bi sicer lahko prihajalo do zlorab. Zakon določa splošno 

olajšavo prepovedi obratovanja prodajaln ob nedeljah in praznikih 
tako, da bi lahko bile prodajalne odprle največ šest nedelj oziroma 
praznikov v koledarskem letu. 

K 2. členu: 

Člen določa običajen vacatio legis. 
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IV. BESEDILO DOLOČBE ZAKONA, ZA KATERO SE 
PREDLAGA SPREMEMBA 

17. člen 

Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob upoštevanju 
potreb potrošnikov ter števila zaposlenih delavcev v prodajalni in 
njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, 
določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zlasti glede 
razporejanja delovnega časa in nadurnega dela, nočnega dela, 
odmorov In počitkov, letnega dopusta ter drugih odsotnosti z 

dela, in v skladu z omejitvami, določenimi s predpisi s področja 
varstva pred hrupom. 

Trgovec sme določiti tedenski obratovalni čas prodajalne za 
delovne dni med ponedeljkom in soboto. Ob nedeljah, praznikih in 
drugih z zakonom določenih dela prostih dneh, kot manj ugodnem 
delovnem času, sme trgovec določiti obratovanje prodajalne samo 
v soglasju z zaposlenimi, pri čemer v gospodarski družbi soglasje 
pridobi na način, ki ga za sodelovanje delavcev pri upravljanju 
določajo zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni 
list RS, št. 42/93, 61/2000 - odločba US in 56/2001) in predpisi, ki 
urejajo pravice in obveznosti delavcev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE ALBANIJE 0 MEDSEBOJNI 

POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH 

(BALPCZ) 

- EPA 754 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0093 
številka: 424-28/2001-2 

Ljubljana, 23.01.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 5. redni seji dne 23.01.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE ALBANIJE O MEDSEBOJNI POMOČI PRI 
CARINSKIH ZADEVAH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave Republike 
Slovenije, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE ALBANIJE O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:" 
Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah, 
podpisan v Tirani 26. septembra 2002. 

* Besedilo sporazuma v albanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE ALBANIJE 

O 

MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Albanije, v 
nadaljevanju "pogodbenici", sta 

glede na to, da je kršenje carinskih zakonov škodljivo za 
gospodarske, davčne in trgovinske interese njunih držav, 

glede na pomembnost zagotavljanja natančne odmere carinskih 
dajatev in drugih davkov na uvoz in izvoz blaga kot tudi natančnega 
določanja vrednosti in porekla takega blaga, 

ker priznavata potrebo po mednarodnem sodelovanju pri 
zadevah, ki se nanašajo na izvajanje in uveljavljanje carinskih 
zakonov, 

ker sta prepričani, da je mogoče s sodelovanjem med njunimi 
carinskimi organi povečati učinkovitost ukrepov pri carinskih 
kršitvah, 

ob upoštevanju Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje o 
medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953 

sklenili: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

V tem sporazumu: 

a) "carinska zakonodaja" pomeni zakone in predpise, ki jih 
uveljavljajo carinski organi pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga 
in se nanašajo na carinske in druge dajatve ter druge ukrepe 
nadzora pri pretoku blaga čez državne meje; 

b) "carinske dajatve" pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine 
in/ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih 
pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo 
pa pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne 
stroške opravljenih storitev; 

c) "organ prosilec" pomeni carinski organ, ki zaprosi za pomoč 
na podlagi tega sporazuma ali prejme tako pomoč; 

d) "zaprošeni organ" pomeni carinski organ, ki prejme zaprosilo 
za pomoč na podlagi tega sporazuma ali da tako pomoč; 

e) "carinska kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje 
kot tudi vsak poskus kršitve take zakonodaje; 

f) "carinski organ" pomeni v Republiki Sloveniji Ministrstvo za 
finance - Carinsko upravo Republike Slovenije in v Republiki 
Albaniji Generalni direktorat za carine pri Ministrstvu za fi- 
nance; 

g) "osebni podatki" pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika. 

2. člen 
Področje uporabe sporazuma 

1. Pogodbenici pomagata druga drugi na način in pod pogoji, 
določenimi s tem sporazumom, pri zagotavljanju pravilne 
uporabe carinske zakonodaje, še posebej s preprečevanjem, 
odkrivanjem in preiskovanjem carinskih kršitev. 

2. Vsa pomoč na podlagi tega sporazuma se zagotavlja po 
notranjem pravu zaprošene pogodbenice. 

3. člen 
Pomoč po zaprosilu 

1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi 
vse ustrezne podatke, ki mu omogočijo, da zagotovi, da se 
carinska zakonodaja pravilno uporablja, med drugim tudi 
podatke o prevozu in odpošiljanju blaga, razporejanju in kraju, 
kamor je blago namenjeno, o njegovi vrednosti in poreklu, pa 
tudi podatke o storjenih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se 
krši ali bi se lahko kršila carinska zakonodaja. 

2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti, ali 
je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, pravilno 
uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kadar je primerno, 
navede carinski postopek, uporabljen za blago. 

3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme 
potrebne ukrepe za zagotovitev nadzora nad: 

a) določenimi fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se 
utemeljeno domneva, da so storile ali bi lahko storile 
carinsko kršitev na ozemlju druge pogodbenice; 

b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega je 
mogoče utemeljeno sumiti, daje namenjeno nezakonitemu 
uvozu na ozemlje pogodbenice prosilke; 

c) pretokom blaga, za katero organ prosilec sporoči, da bi 
lahko povzročilo resne carinske kršitve na ozemlju 
pogodbenice prosilke; 

d) prevoznimi sredstvi, za katera se upravičeno domneva, 
da so bila, so ali bodo lahko uporabljena pri carinskih 
kršitvah na ozemlju pogodbenice prosilke. 

4. člen 
Prostovoljna pomoč 

Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti zagotavljata pomoč, če 
menita, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, 
še posebej kadar prejmeta informacije, ki se nanašajo na: 

- dejanja, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi lahko bila 
kršena carinska zakonodaja in ki bi lahko zanimala drugo 
pogodbenico; 

nove načine ali metode, uporabljene pri storitvi carinskih 
kršitev; 

blago, za katero je znano, da v zvezi z njim prihaja do resnih 
carinskih kršitev na ozemlju druge pogodbenice; 

- določene osebe, za katere se ve ali sumi, da izvajajo carinske 
kršitve na ozemlju druge pogodbenice; 

- prevozna sredstva in zabojnike, za katere se ve ali sumi, da 
so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri carinskih kršitvah na 
ozemlju druge pogodbenice. 
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5. člen 
Strokovna pomoč 

1. Pomoč, predvidena po tem sporazumu, med drugim obsega 
podatke o: 

a) ukrepih za izvajanje, ki so lahko koristni pri preprečevanju 
carinskih kršitev; 

b) novih načinih, ki se uporabljajo pri storitvi carinskih kršitev; 

c) opažanjih in ugotovitvah, ki izhajajo iz uspešne'uporabe 
novih pripomočkov in metod za ukrepanje, in 

d) novih metodah in izboljšanih postopkih obravnave 
potnikov in tovora. 

2. Carinski organi pogodbenic si bodo, če to ni v nasprotju z 
njunim notranjim pravom, prav tako prizadevali sodelovati 
pri; 

a) dajanju pobud, razvoju in izboljševanju programov 
usposabljanja za svoje osebje; 

b) vzpostavljanju in vzdrževanju poti za medsebojno 
komunikacijo, da bi olajšali varno in hitro izmenjavo 
informacij; 

c) pospeševanju učinkovitega medsebojnega usklajevanja, 
vključno z izmenjavo osebja, izvedencev in imenovanjem 
oseb za zvezo; 

d) proučevanju in preskušanju nove opreme ali postopkov; 

e) poenostavljanju in usklajevanju svojih carinskih postopkov 
in 

f) vseh drugih splošnih upravnih zadevah, ki lahko občasno 
zahtevajo njihovo skupno ukrepanje. 

6. člen 
Dostava/obveščanje 

Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s 
svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za; 

- dostavo vseh dokumentov, 
obveščanje o vseh odločitvah 

na podlagi tega sporazuma, naslovnika, ki prebiva ali je ustanovljen 
na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja tretji odstavek 
7. člena. 

7. člen 
Oblika in vsebina zaprosil za pomoč 

1. Zaprosila po tem sporazumu morajo biti pisna. Zaprosilu 
morajo biti priloženi dokumenti, potrebni za njegovo obravnavo. 
Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejme ustno 
zaprosilo, ki ga je treba takoj pisno potrditi. 

2. Zaprosila na podlagi prvega odstavka tega člena morajo 
vsebovati te podatke: 

a) navedbo organa prosilca, ki da zaprosilo, 

b) zaprošeni ukrep, 

c) predmet zaprosila in razlog zanj, 

d) zakone, predpise in druge pravne elemente v tej zvezi, 

e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih 
ali pravnih osebah, na katere se zaprosilo nanaša, 

f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih, 
predvidenih v 6. členu, in 

g) povezava med zaprošeno pomočjo in zadevo, na katero 
se nanaša. 

3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega 
organa, angleškem jeziku ali jeziku, ki je sprejemljiv za ta 
organ. 

4. a) Pomoč se zagotovi z neposrednim sodelovanjem med 
ustreznimi carinskimi organi. 

b) Če carinski organ zaprošene pogodbenice ni ustrezen 
organ za izpolnitev zaprosila, ga mora nemudoma poslati 
ustreznemu organu, ki v zvezi z njim ukrepa v skladu s 
svojimi zakonskimi pooblastili, ali pa organ prosilce obvesti 
o ustreznem postopku, po katerem se je treba ravnati pri 
takem zaprosilu. 

5. Če zaprosilo ne ustreza predpisanim zahtevam, je mogoče 
zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo 
varnostni ukrepi. 

8. člen 
Obravnavanje zaprosil 

1. Zaprošeni organ sprejme vse upravičene ukrepe za 
obravnavo zaprosila in po potrebi skuša zagotoviti vse uradne 
ali sodne ukrepe, potrebne za izpolnitev zaprosila. 

2. Carinski organ ene pogodbenice na zahtevo carinskega 
organa druge pogodbenice opravi vse potrebne preiskave, 
vključno z zaslišanjem izvedencev in prič ali oseb, osumljenih 
carinskih kršitev, in opravi preverjanja, inšpekcije in poizvedbe 
o dejstvih v zvezi z zadevami, na katere se nanaša ta 
sporazum. 

3. Po zaprosilu lahko zaprošeni organ v največji možni meri 
omogoči uradnim osebam organa prosilca prisotnost na 
ozemlju zaprošene pogodbenice, kadar njegove uradne osebe 
raziskujejo carinske kršitve, za katere se zanima organ 
prosilec. 

4. Organ prosilec se, če tako zahteva, obvesti o času in kraju 
ukrepanja na podlagi zaprosila, tako da se ukrepi lahko 
uskladijo. 

5. Uradne osebe organa prosilca, ki so pooblaščene za 
preiskave carinskih kršitev, lahko zahtevajo, da zaprošeni 
organ pregleda ustrezne knjige, registre in druge dokumente 
ali nosilce podatkov in preskrbi njihove kopije oziroma vse 
informacije v zvezi s to carinsko kršitvijo. 

9. člen 
Oblika sporočanja informacij 

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v 
obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in 
podobnega, po potrebi pa tudi ustno. 
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2. Dokumente iz prvega odstavka tega člena lahko nadomestijo 
računalniški podatki v kakršni koli obliki z enakim namenom; 
hkrati je treba preskrbeti vse informacije, potrebne za razlago 

■ ali uporabo takih računalniških podatkov. 

10. člen 
Izjeme pri obveznosti zagotavljanja pomoči 

1. Kadar zaprošena pogodbenica meni, da bi bili z izpolnitvijo 
zaprosila prizadeti njena suverenost, varnost, javni interes 
ali drugi bistveni državni interesi ali da bi bila kršena kaka 
gospodarska, poslovna ali poklicna skrivnost, je mogoče 
pomoč odreči oziroma jo dati le ob izpolnitvi določenih pogojev 
ali zahtev. Pomoč je prav tako mogoče odreči, če zaprosilo 
vključuje devizne ali davčne predpise, ki se ne nanašajo na 
carinske dajatve. 

2. Kadar organ prosilec prosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel 
zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to dejstvo v svojem 
zaprosilu opozoriti. Zaprošeni organ se mora nato odločiti, 
kako bo odgovoril na tako zaprosilo. 

3. Če je pomoč odložena ali zavrnjena, je treba to odločitev in 
razloge zanjo nemudoma pisno sporočiti organu prosilcu. 

11. člen 
Obveznost spoštovanja zaupnosti 

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s 
tem sporazumom, je zaupna. Zanjo velja enaka zaščita, kot 
je predvidena po ustreznih zakonih, ki veljajo za enako vrsto 
informacij v pogodbenici, ki jo je prejela. 

2. Osebne podatke je mogoče poslati, le če je raven osebnega 
varstva, ki ga zagotavljata zakonodaji pogodbenic, 
enakovredna. Pogodbenici zagotovita vsaj raven Varstva, ki 
temelji na načelih, določenih v prilogi tega sporazuma. 

12. člen 
Uporaba informacij 

1. informacije, dokumente in druga sporočila v okviru 
medsebojne pomoči je mogoče uporabiti le za namene, ki so 
določeni v tem sporazumu, vključno z uporabo v sodnih in 
upravnih postopkih. 

2. Organ prosilec ne sme uporabljati dokazov ali informacij, 
dobljenih po tem sporazumu, za drugačne namene, kot so 
navedeni v zaprosilu, brez predhodnega pisnega soglasja 
zaprošenega organa. 

3. Kadar so po tem sporazumu izmenjani osebni podatki, carinski 
organi pogodbenic zagotovijo, da so uporabljeni le za namene, 
navedene v zaprosilu, in v skladu z vsemi pogoji, ki jih lahko 
postavi zaprošena pogodbenica. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za 
informacije v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na mamila in 
psihotropne snovi. Take informacije je mogoče sporočiti 
organom pogodbenice prosilke, ki so neposredno vključeni v 
boj proti nedovoljeni trgovini z mamili. 

13. člen 
Spisi, dokumenti in priče 

1. Carinski organi pogodbenic na zahtevo priskrbijo 
dokumentacijo v zvezi s prevozom in odpošiljanjem blaga z 
navedbo vrednosti, porekla, razporejanja in kraja, kamor je 
blago namenjeno. 

2. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva je mogoče 
zahtevati, le kadar kopije ne bi zadostovale. Na posebno 
zahtevo se kopije takih spisov, dokumentov in drugega gradiva 
ustrezno overijo. 

3. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva, ki so bili 
poslani organu prosilcu, je treba vrniti ob prvi priložnosti. To 
ne vpliva na pravice zaprošenega organa ali drugih, ki so s 
tem povezani. Na zahtevo je treba izvirnike, potrebne za 
razsojanje ali podobne namene, nemudoma vrniti. 

4. Na zaprosilo carinskega organa ene pogodbenice carinski 
organ druge pogodbenice po lastnem preudarku pooblasti 
svoje uslužbence, če ti uslužbenci nato pristanejo, da nastopijo 
kot priče v sodnih ali upravnih postopkih na ozemlju 
pogodbenice prosilke in predložijo spise, dokumente in drugo 
gradivo ali njihove overjene kopije, ki utegnejo biti potrebni za 
postopek. V takem zaprosilu je treba navesti čas, kraj in vrsto 
postopka ter v kakšni vlogi bo uslužbenec pričal. 

14. člen 
Stroški 

1. Carinski organi pogodbenic se odpovejo vsem zahtevkom 
za povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju tega sporazuma, 
razen stroškov za priče, honorarjev izvedencev in stroškov 
za tolmače, ki niso državni uslužbenci. 

2. Če so ali bodo za izpolnitev zaprosila potrebni večji in izredni 
stroški, se carinski organi pogodbenic posvetujejo, da določijo 
pogoje, pod katerimi se zaprosilo obravnava, kot tudi način 
kritja stroškov. 

15. člen 
Izvajanje 

1. Izvajanje tega sporazuma se zaupa carinskim organom 
pogodbenic. Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, 
potrebnih za njegovo uporabo, ob upoštevanju predpisov za 
varstvo podatkov. 

2. Po posvetovanju lahko carinski organi pogodbenic izdajo 
upravna navodila, potrebna za izvajanje tega sporazuma. 

3. Carinski organi pogodbenic se lahko dogovorijo, da bodo 
njihove preiskovalne službe med seboj v neposrednem stiku. 

16. člen 
Začetek in prenehanje veljavnosti 

1. Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi 
datumu, ko se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da 
so bile izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek 
njegove veljavnosti. 
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2. Carinski organi pogodbenic soglašajo, da se sestanejo zaradi 
ponovnega pregleda sporazuma ali obravnave drugih 
carinskih zadev, ki bi lahko izhajale iz njihovega medsebojnega 
odnosa, na zahtevo enega od carinskih organov ali po petih 
letih od datuma začetka veljavnosti sporazuma, razen če se 
med seboj pisno ne obvestijo, da tak pregled ni potreben. 

3. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če ga katera 
od pogodbenic pisno ne odpove po diplomatski poti. Sporazum 
preneha veljati šest mesecev po prejemu takega obvestila. 

Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta ju njuni vladi za to pravilno 
pooblastili, podpisala ta sporazum. 

Sklenjeno v Tirani dne 26. septembra 2002 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno 
angleško besedilo. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Franc Košir l.r. 

Za Vlado 
Republike Albanije 

Sokol Kraja l.r. 

PRILOGA 

TEMELJNA NAČELA VARSTVA PODATKOV 

1 Osebni podatki, ki se avtomatsko obdelujejo, morajo biti: 

a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito; 

b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo 
uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni; 

c) primerni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za 
katere se hranijo; 

d) natančni, in če je potrebno, ažurni; 

e) ohranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo oseb, na katere 
se podatki nanašajo le tako dolgo, kot je potrebno za 
namen, za katerega se ti podatki hranijo. 

2 Osebni podatki o zdravju ali spolnem življenju ne smejo biti 
avtomatsko obdelani, razen če notranje pravo ne zagotavlja 
ustreznega varstva. Enako velja za osebne podatke v zvezi 
s kazenskimi obsodbami. 

3 Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo 
osebnih podatkov, hranjenih v podatkovnih datotekah, pred 
nepooblaščenim uničenjem ali nenamerno izgubo kot tudi pred 
nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem. 

4 Vsaki osebi je treba omogočiti: 

a) da ugotovi obstoj datoteke osebnih podatkov, ki se 
avtomatsko obdelujejo, njene glavne namene kot tudi 
identiteto in običajno prebivališče ali glavni sedež 
upravljavca datoteke; 

b) da je v razumnih presledkih in brez prevelike zamude ali 
stroškov obveščena o tem, ali so osebni podatki, ki se 

nanašajo nanjo, hranjeni v datoteki, ki se avtomatsko 
obdeluje, in da ji take podatke sporočijo v razumljivi obliki; 

c) da, odvisno od primera, doseže popravek ali izbris takih 
podatkov, če so bili obdelani v nasprotju z določbami 
notranjega prava, ob upoštevanju temeljnih načel iz prvega 
in drugega odstavka te priloge; 

d) da se zateče k pravnim sredstvom, če zahteva za 
obvestilo oziroma, odvisno od primera, obvestilo, 
popravek ali izbris, omenjen v pododstavkih b) in c) tega 
odstavka, ni izpolnjena. 

5.1 Glede določb iz prvega, drugega in četrtega odstavka te 
priloge niso dovoljene nobene izjeme, razen v mejah, 
določenih v tem odstavku. 

5.2 Izjeme pri določbah prvega, drugega in četrtega odstavka te 
priloge so dovoljene, če so predvidene v zakonodaji 
pogodbenice in je to potreben ukrep v demokratični družbi v 
interesu: 

a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, finančnih 
interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj; 

b) varstva osebe, na katero se podatki nanašajo, ali pravic 
in svoboščin drugih. 

5.3 Zakon lahko določa omejitve pri uveljavljanju pravic, določenih 
v pododstavkih ,b), c) in d) četrtega odstavka te priloge, v 
zvezi z datotekami osebnih podatkov, ki se avtomatsko 
obdelujejo in se uporabljajo za statistične ali za 
znanstvenoraziskovalne namene, kadar očitno ni 
nikakršnega tveganja, da bi bila kršena zasebnost oseb, na 
katere se podatki nanašajo. 

6 Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje 
ali drugače vpliva na možnost pogodbenice, da dodeli 
osebam, na katere se podatki nanašajo, širše varstvo, kot je 
določeno v tej prilogi. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance - Carinska 
uprava Republike Slovenije. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sodelovanje med slovenskimi carinskimi organi in carinskimi 
organi države Albanije je doslej potekalo preko CAMA misije (Cus- 
toms assistance mission in Albania), ki jo je v Tirani ustanovila 
Evropska komisija in ki je pri sodelovanju z Republiko Slovenijo 
izhajala iz Protokola 5 Evropskega sporazuma o pridružitvi med 
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in 
njihovim državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije 
na drugi strani. 

Ker sodelovanje med slovenskimi carinskimi organi in carinskimi 
organi Republike Albanije do sedaj ni bilo urejeno v okviru 
mednarodne pogodbe, se je pojavila potreba po Sporazumu med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni 
pomoči pri carinskih zadevah. Mnenje Carinske uprave RS je, da 
je potrebno oblikovati ustrezno pravno podlago za sodelovanje 
med carinskimi organi obeh držav. Končni namen sklenitve 
sporazuma je pravilna uporaba carinske zakonodaje in 
preprečevanje njenih zlorab. 

Bistveni elementi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih 
zadevah so: opredelitev pojmov, področje izvajanja sporazuma, 
primeri pomoči, določila glede izmenjave dokumentov in informacij, 
pošiljanje in obravnavanje zaprosil za pomoč, uporaba in varstvo 
informacij in dokumentov, izjeme pri dajanju pomoči, določila glede 
kritja stroškov izvajanja sporazuma, določila glede izvajanja 
sporazuma, določila glede začetka in prenehanja veljavnosti 
sporazuma in kot dodatek priloga o varovanju podatkov. 

Pobudo za sklenitev sporazuma z osnutkom sporazuma je Vlada 
Republike Slovenije sprejela na 22. seji dne 26. oktobra 2000 in jo 
poslala v potrditev Odboru Državnega zbora Republike Slovenije 

za zunanjo politiko, ki je pobudo sprejel na svoji 3. izredni seji dne 
21. decembra 2000 Vlada Republike Slovenije je na 54. redni seji 
dne 13. decembra 2001 sprejela poročilo o zaključenih pogajanjih 
in ugotovila, da so pogajanja o navedenem sporazumu opravljena 
v skladu s sprejetimi izhodišči. Sporazum je bil podpisan dne 26. 
septembra 2002 v Tirani. Sporazum sta podpisala za Republiko 
Slovenijo g. Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave 
Republike Slovenije, za Republiko Albanijo pa g. Sokol Kraja, 
generalni direktor Carinske uprave Republike Albanije. 

Zadevni sporazum je pripravljen na podlagi Protokola 5 o 
carinskem sodelovanju, ki je bil objavljen v zakonu o ratifikaciji 
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na 
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovim državami članicami, 
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, s sklepno 
listino, ter Protokola, s katerem se spreminja Evropski sporazum 
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije na drugi strani (MESP)(Uradni list RS, št.44/97) in 
na podlagi Sporazuma o carinskem sodelovanju podpisanega v 
okviru Svetovne carinske organizacije. Sporazum je v skladu s 
predpisi Evropskih skupnosti. 

Zaradi ratifikacije ne bo potrebno spreminjati notranje zakonodaje 
Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma skrbi Carinska uprava Republike 
Slovenije. 

Za njegovo izvajanje ne bo potrebno zagotavljati dodatnih finančnih 
sredstev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1 .Naslov predloga aKta; 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih 
zadevah 

2. Skladnost predloga akta s določbami Evropskega sporazuma 
o pridružitvi 

a. Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih 
zadevah, ki je sestavni del Evropskega Sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
in njihovim državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije na drugi strani, s sklepno listino, ter Protokola, s katerim se 
spreminja Evropski Sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani (MESP)(Uradni list RS, št.44/97) 

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah je smiselno 
skladen z določbami Protokola 5 o medsebojni pomoči med 
upravnimi organi v carinskih zadevah, ki je sestavni del 
Evropskega Sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na 
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovim državami članicami, 
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, s sklepno 
listino, ter Protokola, s katerim se spreminja Evropski Sporazum 
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije na drugi strani 

A 
c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Predlog je delno usklajen z: 

b. Ali je predlog zakona usklajen z ostalimi viri prava ES 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

- upoštevati bilateralni značaj sporazuma 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta ? zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

- popolna uskladitev s predpisi ES bo dosežena do dne 
predvidenega vstopa RS v EU. 

5. Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

-je 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

besedilo Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah 
je izdelano tudi v angleškem in albanskem jeziku. 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE: TAIEX: 
Komisija ES: države članice ES. SIGMA. OECD: Univerza...) 

8- Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega r<?da 
ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
/ 

3.Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

ANDREJA KERT, l.r. 
državna podsekretarka 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

MAG. ANTON ROP, l.r. 
minister 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE HRVAŠKE 0 ČEZMEJNEM 

POLICIJSKEM SODELOVANJU (BHRPS) 

- EPA 755 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0001 
Številka: 245-25/2002-3 
Ljubljana, 23.01.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 5. redni seji dne 23.01.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE O ČEZMEJNEM POLICIJSKEM SODELOVANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 pri deiu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
Iztok Mirošič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE HRVAŠKE O ČEZMEJNEM POLICIJSKEM SODELOVANJU 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju, 
podpisan v Zagrebu dne 6. novembra 2002. 

2. člen / 

Sporazum se v slovenskem in v angleškem jeziku glasi*: 

• Besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

O ČEZMEJNEM POLICIJSKEM SODELOVANJU 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v 
nadaljevanju pogodbenici) sta se 

ob upoštevanju prijateljskih odnosov med državama; 

ob upoštevanju nacionalne zakonodaje in mednarodnopravnih 
obveznosti obeh držav; 

z namenom, da bi okrepili obojestranska prizadevanja pri 
preprečevanju nevarnosti in zagotavljanju javne varnosti ter 
poglobili sodelovanje policijskih organov; 

v prepričanju, da je sodelovanje na obmejnih območjih 
bistvenega pomena za zagotavljanje javnega reda, še posebej 
za uspešen boj proti nedovoljenim migracijskim tokovom; 

s ciljem, da bi s pomočjo usklajenih ukrepov in načrtov 
učinkoviteje delovali proti čezmejni kriminaliteti; 

- v prizadevanju, da bi tudi pri izvajanju poostrenih ukrepov v 
čim manjšem obsegu omejevali čezmejni promet, 

sporazumeli o naslednjem:* 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1-člen 
Področje sodelovanja 

Pogodbenici bosta v okviru tega sporazuma in v okviru nacionalne 
zakonodaje okrepili sodelovanje pri preprečevanju nevarnosti in 
zagotavljanju javne varnosti, še zlasti pri zagotavljanju javnega 
reda in na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (v nadaljevanju zatiranje kriminalitete) na obmejnih 
območjih, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo podatkov. 

2. člen 
Pristojni organi 

(1) Pristojni policijski organi (v nadaljevanju policijski organi) po 
tem sporazumu so: 

V Republiki Sloveniji: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Generalna policijska uprava z njenimi notranjimi 
organizacijskimi enotami, kot tudi območne policijske enote 
(v nadaljevanju policijske uprave) v okviru svojih pristojnosti; 

V Republiki Hrvaški: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ravnateljstvo policije z njegovimi notranjimi organizacijskimi 
enotami, kot tudi območne policijske enote (v nadaljevanju 
policijske uprave) v okviru svojih pristojnosti. 

(2) Pogodbenici se po diplomatski poti medsebojno obvestita o 
spremembah glede navedenih pristojnih organov. Policijski 
organi pogodbenic se neposredno medsebojno seznanjajo s 
pristojnostmi znotraj posamezne pogodbenice za izvajanje 
tega sporazuma. 

3. člen 
Obmejna območja , 

(1) Obmejna območja po tem sporazumu so: 

- V Republiki Hrvaški: območja krajevnih pristojnosti 
policijskih uprav: istarske, primorsko-goranske, 
karlovačke, zagrebačke, krapinsko-zagorske, 
varaždinske in medimurske. 

(2) Pogodbenici se po diplomatski poti medsebojno obvestita o 
spremembah navedenih obmejnih območij. 

II. SODELOVANJE 

A. Čezmejno policijsko sodelovanje 

4. člen 
Izmenjava informacij med pogodbenicama 

(1) Policijski organi pogodbenic si izmenjujejo informacije, ki so 
pomembne za izvajanje tega sporazuma, še zlasti pa 
informacije: 

v zvezi s kaznivimi dejanji, storjenimi na obmejnih 
območjih, njihovimi osumljenimi storilci in udeleženci ter v 
zvezi z okoliščinami oziroma načini storitve kaznivega 
dejanja in izvedenimi ukrepi; 
iskanih osebah in predmetih; 
novih pojavnih oblikah kriminalitete na obmejnih območjih; 
neposredno bližajočih se varnostnih dogodkih in 
aktivnostih na obmejnih območjih; 
strokovno-tehničnih zadevah, pomembnih za sodelovanje 
po tem sporazumu; 
veljavni nacionalni zakonodaji in drugih predpisih v 
pogodbenicah, ki se nanašajo na izvajanje tega 
sporazuma. 

(2) Policijski organi si ob dogovorjenih terminih izmenjujejo 
informacije, pomembne za izdelavo skupnih analiz varnostne 
problematike na obmejnih območjih. 

5. člen 
Medsebojno komuniciranje in telekomunikacijske 

povezave 

(1) Policijski organi lahko za izvajanje tega sporazuma izboljšujejo 
medsebojno komuniciranje s pomočjo: 

imenovanja kontaktnih oseb z dobrim znanjem jezika 
druge pogodbenice, če je to mogoče; 
kratkoročne napotitve strokovnjakov v drugo 
pogodbenico na podlagi zaprosila; 

- medsebojnih študijskih obiskov strokovnjakov; 
izmenjave informacij o pomembnih telekomunikacijskih 
povezavah in elektronskih naslovih policijskih organov. 

(2) Policijski organi lahko za izvajanje tega sporazuma izboljšujejo 
medsebojne telekomunikacijske povezave z: 

zagotavljanjem neposrednih povezav za prenos govora, 
podatkov ali slike; 
vzpostavljanjem radijskih zvez na dogovorjenih 
frekvencah v primeru posebnih potreb; 
sodelovanjem pri zagotavljanju nemotenega delovanja 
policijskih radijskih sistemov. 

- V Republiki Sloveniji: območja krajevnih pristojnosti 
policijskih uprav Koper, Postojna, Ljubljana, Novo mesto, 
Krško, Celje, Maribor in Murska Sobota; 
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6. člen 
Usklajevanje policijskih aktivnosti 

B. Posebne organizacijske oblike čezmejneaa 
policijskega sodelovanja 

Policijski organi lahko za izboljševanje učinkovitosti sodelovanja 
po tem sporazumu: 

imenujejo koordinacijske službe za zatiranje kriminalitete na 
obmejnih območjih; 
izdelujejo skupne analize varnostne problematike in načrte 
operativnih aktivnosti na obmejnih območjih; 
izvajajo usklajene operativne aktivnosti ob skupni državni 
meji. 

7. člen 
Uporaba posebne policijske opreme 

(1) Policijski organi lahko po potrebi in na podlagi predhodnega 
dogovora za izboljšanje učinkovitosti sodelovanja po tem 
sporazumu začasno uporabljajo posebno policijsko opremo druge 
pogodbenice. 

(2) Oprema iz prvega odstavka tega člena je oproščena 
morebitnih potrebnih dovoljenj, uvoznih in izvoznih dajatev, carin, 
davka na dodano vrednost, drugih javnih dajatev, pristaniških 
taks, dajatev za skladiščenje in morebitnih drugih dajatev. 

8. člen 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

Sodelovanje policijskih organov lahko poteka tudi na področju 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, predvsem s 
pomočjo: 

izmenjave izkušenj in informacij o metodah ter oblikah 
policijskega dela; 
zagotavljanja podpore pri učenju jezika druge pogodbenice; 
skupnih delovnih srečanj; 
usposabljanja strokovnjakov; 
udeležbe opazovalcev pri različnih vajah; 
izmenjave gostujočih predavateljev. 

9. člen 
Pomoč pri dogodkih večjega pomena, naravnih in 

civilizacijskih nesrečah 

Policijski organi si lahko medsebojno pomagajo pri pomembnejših 
javnih zbiranjih in podobnih dogodkih večjega pomena, naravnih 
in civilizacijskih nesrečah, ki vplivajo na varnostno situacijo na 
državnem območju druge pogodbenice, tako da: 

- se takoj, ko je to mogoče, medsebojno obveščajo o takšnih 
dogodkih in o dognanjih v zvezi s temi dogodki; 
sprejmejo in z drugo pogodbenico usklajujejo potrebne 
policijske ukrepe v zvezi s temi dogodki; 
na zaprosilo pogodbenice, na katere državnem območju se 
dogodki pojavijo, zagotovijo pomoč v možnem obsegu, in 
sicer z napotitvijo strokovnjakov in svetovalcev ter po potrebi 
z zagotavljanjem opreme. 

10. člen 
Mešane patrulje ob skupni državni meji 

(1) Z namenom preprečevanja nevarnosti za javni red, zatiranja 
kriminalitete in varovanja državne meje smejo policijski organi 
pogodbenic ob skupni državni meji opravljati delo v obliki 
mešanih patrulj. 

(2) Pri izvajanju nalog v okviru mešanih patrulj so uradne osebe 
druge pogodbenice pooblaščene, da v skladu z nacionalno 
zakonodajo pogodbenice, na katere državnem območju se 
ukrepa, ugotavljajo identiteto oseb in ustavljajo osebe, ki so 
se poskušale izogniti policijski kontroli. 

(3) Pri opravljanju uradnih dejanj velja nacionalna zakonodaja 
tiste pogodbenice, na katere državnem območju uradne osebe 
delujejo. 

11. člen 
Skupne kontaktne službe 

(1) Na državnem območju pogodbenic so lahko v bližini državne 
meje trajno ali začasno vzpostavljene skupne kontaktne 
službe, v katerih delujejo uradne osebe policijskih organov 
obeh pogodbenic. Stroške, ki nastanejo z vzpostavitvijo in 
obratovanjem, krijeta pogodbenici v sorazmerju z deležem 
skupnih površin skupne kontaktne službe. 

(2) Uradne osebe v skupnih kontaktnih službah analizirajo, 
izmenjujejo in posredujejo pomembne informacije za obmejna 
območja in na druge načine s svojim delovanjem prispevajo k 
usklajenemu sodelovanju po tem sporazumu. 

(3) Uradne osebe v skupnih kontaktnih službah delujejo izključno 
po navodilih in v skladu s svojimi policijskimi pravili. Skupne 
operativne aktivnosti uradne osebe v skupnih kontaktnih 
službah izvajajo le po predhodnem soglasju pristojnih 
policijskih organov in samo v tistih oblikah, ki so predvidene v 
tem sporazumu. 

12. člen 
Skupne delovne skupine 

Policijski organi lahko po potrebi ustanavljajo skupne delovne 
skupine za izvajanje policijskih nalog, v okviru katerih lahko uradne 
osebe ene pogodbenice na državnem območju druge 
pogodbenice delujejo le s svetovanjem ali zagotavljanjem 
strokovne pomoči. 

13. člen 
Napotitev oficirjev za zvezo 

(1) Vsaka pogodbenica lahko ob soglasju pristojnega policijskega 
organa druge pogodbenice napoti oficirje za zvezo k 
policijskim organom druge pogodbenice. 
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(2) Oficirji za zvezo lahko delujejo s svetovanjem, zagotavljanjem 
strokovne pomoči, posredovanjem informacij in 
izpolnjevanjem nalog v okviru navodil obeh pogodbenic. 

(3) Oficirji za zvezo, ki jih je ena pogodbenica napotila v tretjo 
državo, lahko ob medsebojnem soglasju pristojnih policijskih 
organov pogodbenic zastopajo tudi interese druge 
pogodbenice. 

III. PRAVNA RAZMERJA 

14. člen 
Pravni položaj in pooblastila uradnih oseb organov 

druge pogodbenice 

(1) Če uradne osebe policijskih organov v okviru sodelovanja po 
tem sporazumu opravljajo naloge na državnem območju druge 
pogodbenice, nimajo uradnih pooblastil, če ta sporazum 
izrecno ne določa drugače. Pri izvajanju vseh ukrepov morajo 
upoštevati nacionalno zakonodajo druge pogodbenice. 
Pooblaščeni pa so, da: 

a) nosijo uniformo, osebno kratkocevno službeno orožje, 
gumijevko in sredstva za vklepanje in vezanje, razen če 
policijski organ pogodbenice, na katere državnem 
območju uradne osebe naloge izvajajo, v konkretnem 
primeru tega ne dovoli oziroma uporabo dodatno pogojuje; 

b) v primeru silobrana uporabijo službeno orožje; 

c) brez potne listine vstopijo na državno območje druge 
pogodbenice in se na obmejnem območju po tem 
sporazumu zadržujejo toliko časa, kot je potrebno za 
izpolnjevanje nalog, pod pogojem, da imajo pri sebi 
veljavno službeno izkaznico; 

d) pri čezmejnih aktivnostih uporabljajo službena policijska 
vozila, razen če policijski organ druge pogodbenice v 
konkretnem primeru tega ne dovoli oziroma uporabo 
dodatno pogojuje; 

e) na državnem območju druge pogodbenice uporabljajo 
tehnična sredstva, ki so potrebna za izvedbo ukrepov po 
tem sporazumu in je njihova uporaba v skladu z nacionalno 
zakonodajo te pogodbenice. 

(2) Uradne osebe lahko za izpolnjevanje nalog po tem sporazumu 
v skladu s prvim odstavkom tega člena državno mejo 
prestopijo tudi. zunaj mejnih prehodov, če je to za izvedbo teh 
nalog nujno potrebno. 

15. člen 
Prehod čez državno območje druge pogodbenice s 

ciljem opravljanja dela na lastnem državnem območju 

Uradna policijska vozila smejo v skladu s protokolom pristojnih 
policijskih organov iz 22. člena tega sporazuma in s ciljem 
opravljanja dela na lastnem državnem območju brez predhodne 
najave prehajati državno območje druge pogodbenice v tistih 
primerih, ko do tega dela državnega območja ni možen dostop iz 

lastne države. Pri takem prehodu državnega območja uradne 
osebe policijskih organov nimajo uradnih pooblastil. 

16. člen 
Zaščita in delovnopravna razmerja 

(1) Pogodbenici sta dolžni napotenim uradnim osebam druge 
pogodbenice pri njihovem izvajanju nalog po tem sporazumu 
zagotoviti enako zaščito in pomoč kot lastnim uradnim osebam. 

(2) Za uradne osebe ene pogodbenice se med opravljanjem nalog 
po tem sporazumu na državnem območju druge pogodbenice 
uporablja notranja delovnopravna zakonodaja prve 
pogodbenice, še zlasti v smislu disciplinske in odškodninske 
odgovornosti. 

17. člen 
Odškodninska odgovornost 

(1) Če uradna oseba pogodbenice pri izvajanju nalog po tem 
sporazumu povzroči škodo na državnem območju druge 
pogodbenice, je do tretje oškodovane osebe odškodninsko 
odgovorna pod istimi pogoji in v enakem obsegu, kot če bi 
škodo povzročile uradne osebe druge pogodbenice. 

(2) Pogodbenici, ki je odškodnino oškodovancu ali njegovim 
pravnim naslednikom poravnala, mora le-to povrniti druga 
pogodbenica, razen če ni prišlo do izvajanja nalog na podlagi 
zaprosila prve pogodbenice. Če pogodbenici utrpita škodo, 
ne uveljavljata odškodnine, razen če uradne osebe niso 
povzročile škode naklepno ali iz hude malomarnosti. 

IV. VARSTVO PODATKOV 

18. člen 
Varstvo osebnih podatkov 

Pristojni organi pogodbenic ob upoštevanju načel Konvencije o 
varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov (Strasbourg, 28. januar 1981) in Priporočila št. R (87) 
15 Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov v policijskem sektorju (Strasbourg, 
17. september 1987), zagotavljajo naslednje pogoje za varstvo 
osebnih podatkov, ki jih izmenjujejo v okviru sodelovanja: 

a) pristojni organ, ki prejme takšne podatke, jih sme uporabljati 
samo za namene in pod pogoji, ki jih določi pristojni organ, ki 
jih je poslal; 

b) pristojni organ, ki je podatke prejel, na zahtevo pristojnega 
organa, ki je podatke poslal, slednjega obvesti o obdelavi 
takšnih podatkov in o njenih rezultatih; 

c) osebni podatki se smejo posredovati samo organom in 
organizacijam, ki so pristojne za področja, ki so predmet 
sodelovanja po tem sporazumu. Takšni podatki se smejo 
posredovati drugim organom in organizacijam samo po 
predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa, ki je te 
podatke poslal; 
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d) pristojni organ, ki je poslal zahtevane podatke, mora 
zagotoviti, da so podatki točni, da je posredovanje podatkov 
nujno potrebno in da je v skladu s svojim namenom. Če bi se 
izkazalo, da so bili posredovani netočni [Dodatki ali podatki, ki 
se ne smejo razkriti, se o tem takoj obvesti pristojni organ, ki 
je podatke prejel, ta pa nemudoma uniči vse podatke, ki so bili 
poslani pomotoma ali brez dovoljenja, ali popravi netočne 
podatke; 

e) na zahtevo upravičenega posameznika se mu vsi podatki o 
njem in njihova nameravana obdelava obrazložijo. Kar zadeva 
dajanje informacij o osebnih podatkih, se uporablja nacionalna 
zakonodaja države pristojnega organa, ki je podatke poslal; 

f) pristojni organ, ki posreduje podatke v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo, ob tem določi tudi veljavne pogoje za 
njihov izbris. Ne glede na to je treba vse podatke, ki se 
nanašajo na določeno osebo, izbrisati, ko niso več.potrebni. 
Pristojni organ, ki je podatke poslal, mora biti obveščen o 
izbrisu in o razlogih zanj. Vsi prejeti osebni podatki se uničijo 
po prenehanju veljavnosti tega sporazuma; 

g) pristojni organi so dolžni voditi evidenco o posredovanju, 
prejemu in izbrisu osebnih podatkov; 

h) pristojni organi zagotovijo učinkovito varstvo osebnih 
podatkov, da bi nepooblaščenim osebam preprečili dostop 
do njih, in jih ne smejo spreminjati ali objavljati. 

19. člen 
Obdelava podatkov, zbranih na državnem območju 

druge pogodbenice 

(1) Določbe tega poglavja veljajo tudi za podatke, ki so bili zbrani 
s pomočjo čezmejnega delovanja na državnem območju druge 
pogodbenice. Te podatke pogodbenica evidentira v svojih 
evidencah in jih posreduje pogodbenici, na državnem območju 
katere so bili zbrani. 

(2) Uradniki, ki delujejo na državnem območju druge pogodbenice, 
nimajo neposrednega dostopa do osebnih podatkov, ki jih 
obdeluje druga pogodbenica. 

20. člen 
Odškodninska odgovornost zaradi kršitev varstva 

podatkov 

Če je posameznik zaradi posredovanja podatkov v okviru 
izmenjave podatkov po tem sporazumu protipravno oškodovan, 
je odškodninsko odgovoren pristojni organ, ki je podatke prejel, v 
skladu s svojo nacionalno zakonodajo. V odnosu do oškodovanca 
se odgovornost ne more prenesti na pristojni organ, ki je podatke 
posredoval. Če pristojni organ, ki je podatke prejel, poravna škodo, 
ki je nastala zaradi nepravilno posredovanih podatkov, mu pristojni 
organ, ki je podatke posredoval, povrne sredstva v višini 
poravnane škode. 

21. člen 
Določbe glede tajnosti 

(1) Pogodbenici jamčita za tajnost vseh posredovanih podatkov, 
ki sta jih označili kot tajne v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo. 

(2) Pošiljanje gradiva, podatkov in tehnične opreme, posredovane 
v skladu s tem sporazumom, tretji državi je mogoče samo s 
pisnim soglasjem pristojnega organa pogodbenice 
pošiljateljice. 

V. KONČNE DOLOČBE 

22. člen 
Izvedbeni dogovori 

(1) Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, 
na strani Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje 
zadeve, Ravnateljstvo policije, na strani Republike Hrvaške 
skleneta protokol o izvajanju posebnih organizacijskih oblik 
čezmejnega policijskega sodelovanja iz 10., 11., 12., 13. in 
15. člena tega sporazuma, če pa je to potrebno, lahko skleneta 
protokol tudi za izvajanje drugih v tem sporazumu predvidenih 
oblik sodelovanja. 

(2) Pristojna organa iz prvega odstavka tega člena se 
medsebojno obveščata o vseh za izvajanje tega sporazuma 
pomembnih okoliščinah. 

23. člen 
Vpliv tega sporazuma na druge sporazume 

(1) Ta sporazum ne vpliva na obstoječe pravice in obveznosti 
pogodbenic iz drugih mednarodnih sporazumov, ki obvezujejo 
pogodbenici. 

(2) Določbe tega sporazuma v ničemer ne prejudicirajo določitve, 
razmejitve in označitve državne meje med pogodbenicama. 

24. člen 
Reševanje sporov 

(1) Spore glede izvajanja tega sporazuma rešujeta Ministrstvo 
za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalna policijska 
uprava, in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške. 
Ravnateljstvo policije. 

(2) Če spora ne moreta rešiti organa iz prvega odstavka tega 
člena, se spor rešuje po diplomatski poti. 
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25. člen 
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje 

sporazuma 

(1) Ta sporazum začne veljati trideseti dan po dnevu prejema 
zadnje diplomatske note, s katero se pogodbenici medsebojno 
obvestita, da sta izpolnili notranjepravne pogoje, predvidene 
za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

(2) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
lahko sporazum po diplomatski poti kadar koli pisno odpove. 
Odpoved začne veljati tri mesece od dneva, ko je druga 
pogodbenica prejela obvestilo o odpovedi. 

(3) Vsaka od pogodbenic lahko izvajanje tega sporazuma 
začasno delno ali v celoti zadrži. O zadržanju izvajanja 

sporazuma kot tudi o prenehanju zadržanja je treba takoj 
pisno po diplomatski poti obvestiti drugo pogodbenico. 

Sestavljeno v Zagrebu dne 6. novembra 2002 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, vsa besedila so 
enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi sporazuma prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Dr. Rado Bohinc l.r. 

Za Vlado 
Republike Hrvaške 

Širne Lučin l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju je bil podpisan 
6.11.2002 v Zagrebu. Pogodbenici bosta v okviru tega sporazuma 
in v okviru nacionalne zakonodaje, v Republiki Sloveniji predvsem 
Zakona o policiji, Zakon o nadzoru državne meje in Zakona o 
kazenskem postopku, okrepili sodelovanje pri preprečevanju 
nevarnosti in zagotavljanju javne varnosti, še zlasti pri 
zagotavljanju javnega reda in na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na obmejnih območjih, 
ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo podatkov. 

Pristojni policijski organi po tem sporazumu so v Republiki Sloveniji 
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava z 
njenimi notranjimi organizacijskimi enotami, kot tudi območne 
policijske enote v okviru svojih pristojnosti, medtem ko so pristojni 
organi v Republiki Hrvaški Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ravnateljstvo policije z njegovimi notranjimi organizacijskimi 
enotami, kot tudi območne policijske enote v okviru svojih 
pristojnosti. 

Za potrebe tega sporazuma so določena tudi obmejna področje, 
ki so v Republiki Sloveniji območja krajevnih pristojnosti policijskih 
uprav Koper, Postojna, Ljubljana, Novo mesto, Krško, Celje, 
Maribor in Murska Sobota, v Republiki Hrvaški pa območja 
krajevnih pristojnosti policijskih uprav istarske, primorsko- 
goranske, karlovačke, zagrebačke, krapinsko-zagorske, 
varaidinske in medimurske. 

Čezmejno policijsko sodelovanje se v prvi vrsti kaže v izmenjavi 
informacij, ki so pomembne za izvajanje tega sporazuma. Gre za 
informacije v zvezi s kaznivimi dejanji, storjenimi na obmejnih 
območjih, njihovimi osumljenimi storilci in udeleženci ter v zvezi z 
okoliščinami oziroma načini storitve kaznivega dejanja in 
izvedenimi ukrepi, iskanih osebah in predmetih, novih pojavnih 
oblikah kriminalitete na obmejnih območjih, neposredno bližajočih 
se varnostnih dogodkih in aktivnostih na obmejnih območjih, 
strokovno-tehničnih zadevah, pomembnih za sodelovanje po tem 
sporazumu in veljavni nacionalni zakonodaji in drugih predpisih v 
pogodbenicah, ki se nanašajo na izvajanje tega sporazuma. 

Potrebno je opozoriti tudi na to, da si policijski organi lahko 
medsebojno pomagajo pri pomembnejših javnih zbiranjih in 
podobnih dogodkih večjega pomena, naravnih in civilizacijskih 
nesrečah, ki vplivajo na varnostno situacijo na državnem območju 
druge pogodbenice. 

Zaradi izboljšave učinkovitosti sodelovanja policijski organi lahko 
imenujejo koordinacijske službe za zatiranje kriminalitete na 
obmejnih območjih, izdelujejo skupne analize varnostne 
problematike in načrte operativnih aktivnosti na obmejnih območjih 
ter izvajajo usklajene operativne aktivnosti ob skupni državni 
meji. Prav tako lahko po potrebi in na podlagi predhodnega 
dogovora začasno uporabljajo posebno policijsko opremo druge 
pogodbenice. 
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Sporazum ureja tudi posebne organizacijske oblike čezmejnega 
policijskega sodelovanja. 

V prvi vrsti gre za mešane patrulje ob skupni državni meji. Pri 
izvajanju nalog v okviru mešanih patrulj so uradne osebe druge 
pogodbenice pooblaščene, da ugotavljajo identiteto oseb in 
ustavljajo osebe, ki so se poskušale izogniti policijski kontroli. 
Potrebno je poudariti, da pri opravljanju uradnih dejanj velja 
nacionalna zakonodaja tiste pogodbenice, na katere državnem 
območju uradne osebe delujejo. 

Naslednja oblika je vzpostavitev skupnih kontaktnih služb, v 
katerih uradne osebe analizirajo, izmenjujejo in posredujejo 
pomembne informacije za obmejna območja in na druge načine s 
svojim delovanjem prispevajo k usklajenemu sodelovanju po tem 
sporazumu. Uradne osebe delujejo po predhodnem soglasju in 
po navodilih pristojnih policijskih organov ter v skladu s svojimi 
policijskimi pravili in tistih oblikah, ki so predvidene v sporazumu. 

Policijski organi lahko po potrebi ustanavljajo skupne delovne 
skupine za izvajanje policijskih nalog, v okviru katerih lahko uradne 
osebe ene pogodbenice na državnem območju druge 
pogodbenice delujejo le s svetovanjem ali zagotavljanjem 
strokovne pomoči. 

Kot zadnjo obliko sodelovanja sporazum določa napotitev oficirja 
za zvezo k policijskim organom druge pogodbenice. Oficir za 
zvezo lahko deluje s svetovanjem, zagotavljanjem strokovne 
pomoči, posredovanjem informacij in izpolnjevanjem nalog v okviru 
navodil obeh pogodbenic. 

Posebno poglavje sporazuma je namenjeno pravnim razmerjem. 
Tako uradne osebe policijskih organov, ki na podlagi tega 
sporazuma opravljajo naloge na državnem območju druge 
pogodbenice, nimajo uradnih pooblastil, razen če ta sporazum 
izrecno ne določa drugače. Tako lahko nosijo uniformo, osebno 
kratkocevno službeno orožje, gumijevko in sredstva za vklepanje 
in vezanje, razen če policijski organ pogodbenice, na katere 
državnem območju uradne osebe naloge izvajajo, v konkretnem 
primeru tega ne dovoli oziroma uporabo dodatno pogojuje; v 
primeru silobrana uporabijo službeno orožje; brez potne listine 
vstopijo na državno območje druge pogodbenice in se na 
obmejnem območju po tem sporazumu zadržujejo toliko časa, 
kot je potrebno za izpolnjevanje nalog, pod pogojem, da imajo pri 
sebi veljavno službeno izkaznico; pri čezmejnih aktivnostih 
uporabljajo službena policijska vozila, razen če policijski organ 
druge pogodbenice v konkretnem primeru tega ne dovoli oziroma 
uporabo dodatno pogojuje; na državnem območju druge 
pogodbenice uporabljajo tehnična sredstva, ki so potrebna za 
izvedbo ukrepov po tem sporazumu in je njihova uporaba v skladu 

z nacionalno zakonodajo te pogodbenice. Ob tem je potrebno 
opozoriti, da uradne osebe lahko za izpolnjevanje nalog po tem 
sporazumu državno mejo prestopijo tudi zunaj mejnih prehodov, 
če je to za izvedbo nalog nujno potrebno. 

Zaradi specifike državne meje je pomembno opozoriti na določbo, 
da uradna policijska vozila smejo v skladu s posebnim protokolom 
in s ciljem opravljanja dela na lastnem državnem območju brez 
predhodne najave prehajati državno območje druge pogodbenice 
v tistih primerih, ko do tega dela državnega območja ni možen 
dostop iz lastne države. Pri takem prehodu državnega območja 
uradne osebe policijskih organov nimajo uradnih pooblastil. 

Sporazum ureja tudi zaščito in pomoč napotenim uradnim osebam 
druge pogodbenice ter delovnopravna razmerja in odškodninsko 
odgovornost uradnih oseb pogodbenic. 

Posebno poglavje ureja varstvo osebnih podatkov, ki je urejeno 
po standardih, ki jih določajo Konvencija o varstvu posameznikov 
glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Strasbourg, 
28. januar 1981) in Priporočilo št. R (87) 15 Odbora ministrov 
Sveta Evrope državam članicam, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov v policijskem sektorju (Strasbourg, 17. september 1987) 
in notranja zakonodaja obeh držav. S tem v zvezi je opozoriti na 
določilo, da pogodbenici jamčita za tajnost vseh posredovanih 
podatkov, ki sta jih označili kot tajne v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo. 

S sporazumom je predvidena sklenitev protokola o izvajanju 
spredaj omenjenih posebnih organizacijskih oblik čezmejnega 
policijskega sodelovanja, pri čemer lahko pogodbenici skleneta 
poseben protokol tudi za izvajanje drugih v tem sporazumu 
predvidenih oblik sodelovanja. 

Opozoriti je potrebno, da ta sporazum ne vpliva na obstoječe 
pravice in obveznosti pogodbenic iz drugih mednarodnih 
sporazumov, ki obvezujejo pogodbenici. Prav tako določbe tega 
sporazuma v ničemer ne prejudicirajo določitve, razmejitve in 
označitve državne meje med pogodbenicama. 

V posebnem členu je določeno tudi reševanje sporov glede 
izvajanja tega sporazuma. 

Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti novih predpisov 
ali spremeniti veljavnih. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna dodatna finančna sredstva 
v obliki potnih in drugih stroškov ter dnevnic, ki pa bodo načrtovana 
v okviru sredstev iz proračuna namenjenih za dejavnosti 
Ministrstva za notranje zadeve RS (Policije). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 
O ČEZMEJNEM POLICIJSKEM SODELOVANJU 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

- Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu, OJ 
97/C 251/01 
Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu kriminalu 
med državami članicami Evropske unije In državami 
kandidatkami Iz Srednje in Vzhodne Evrope in Cipra, OJ 
98/C 220/01 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Da 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto)' 

/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravm viri ES prevedeni v slovenščino? 

Da 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Sporazum je bil podpisan v slovenskem, hrvaškem in 
angleškem jeziku. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 

Ne 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Ne 

mag. Peter Jeglič, l.r. dr. Rado Bohinc, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR MINISTER 
Šef kabineta 

' 
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I DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Poročilo 

0 OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

DRUGEGA ODSTAVKA 242. ČLENA V 

ZVEZI Z 283. ČLENOM POSLOVNIKA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUDLIKE 

SLOVENIJE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/202 
Ljubljana, 22.1.2003 

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

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 
242. člena v zvezi z 283. členom Poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 9. nujni seji, ki je bila v sredo, 22. 1. 
2003 ob 13. uri, obravnavala pobudo za razlago drugega odstavka 
242. člena v zvezi z 283. členom poslovnika, ki jo je Komisiji za 
poslovnik posredoval predsednik Državnega zbora g. Borut Pahor 
z vprašanjem Vlade Republike Slovenije »Ali v zvezi z drugim 
odstavkom 242. člena poslovnika velja uporaba določb 283. člena 
poslovnika o podaljšanju rokov?«. 

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

razlago drugega odstavka 242. člena v zvezi z 283. 
členom poslovnika: 

Rok pisne prijave ustnega poslanskega vprašanja 
predsedniku državnega zbora, določen v drugem odstavku 
242. člena poslovnika, teče na način, določen v prvem 
odstavku 283. člena poslovnika, se pravi ne glede na nedelje, 
državne praznike ali druge dela proste dneve. 

Obrazložitev: 

Drugi odstavek 242. člena poslovnika določa, da poslanec lahko 
prijavi predsedniku državnega zbora ustno poslansko vprašanje 
najkasneje en dan pred začetkom seje, na kateri se obravnavajo 
poslanska vprašanja, in sicer do 12.00 ure. 

Način teka rokov, določenih v poslovniku, je opredeljen v določbi 
283. člena poslovnika, ki v prvem odstavku določa tek poslovniških 
rokov, določenih po urah, drugi odstavek pa določa način teka 
poslovniških rokov, ki so določeni po dnevih. Skladno s prvim 
odstavkom navedenega člena, roki, določeni po urah, tečejo 
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DELOVNO TELO 

. KOMISIJA ZA POSLOVNIK  

neprekinjeno, se pravi tudi v dela prostih dneh (nedelje, državni 
prazniki in drugi dela prosti dnevi). Roki, določeni s poslovnikom 
po dnevih, ki se iztečejo na nedeljo, državni praznik ali drug dela 
prost dan, pa se po drugem odstavku istega člena podaljšajo na 
prvi naslednji delovni dan. 

Iz besedila določbe drugega odstavka 242. člena poslovnika 
izhaja, da je rok za pisno prijavo ustnih poslanskih vprašanj določen 
z urami. Na podlagi te ugotovitve se zato pri določitvi načina teka 
roka uporabi prvi odstavek 283. člena poslovnika. 

S programom dela državnega zbora za leto 2003 in s terminskim 
programom za januar in februar 2003 je določeno, da se seje 
državnega zbora začnejo ob ponedeljkih. Ob upoštevanju določbe 
prvega odstavka 283. člena poslovnika načina teka roka za pisno 
prijavo ustnih poslanskih vprašanj ni mogoče tolmačiti drugače, 
kot da se rok izteče v nedeljo ob 12.00 uri (do takrat je mogoče 
pisno prijaviti ustna poslanska vprašanja). 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, I. r. Bojan Kontič, l.r. 
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Obvestili 

0 SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA 

, TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 

- Slovenski del pridružitvenega parlamentarnega odbora 

- Konvencija o prihodnosti Evrope 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 13 

DELOVNO TELO SLOVENSKI DEL PRIDRUŽITVENEGA 

PARLAMENTARNEGA ODBORA 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

NOVA nadomestna ČLANICA MAJDA ŠIRCA 

DOSEDANJI nadomestni 
ČLAN 

ROMAN JAKIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 21.1 2003 DALJE 
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OBVESTILO O SPREMEMBI ČLANA IN NAMESTNIKA ČLANA V KONVENCIJI O 

PRIHODNOSTI EVROPE* ŠT. 14 

KONVENCIJA 0 PRIHODNOSTI EVROPE 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

NOVI ČLAN JELKO KACIN 

DOSEDANJI ČLAN dr. SLAVKO GABER 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVI NAMESTNIK ČLANA FRANC (FERI) HORVAT 

DOSEDANJA 
NAMESTNICA ČLANA DANICA SIMŠIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 24.1. 2003 DALJE 

* Na podlagi sklepa kolegija predsednika Državnega zbora z dne 24.1.2003 
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ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA 

- Pisna poslanska vprašanja 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Ivana Mamiča ministru za okolje, prostor 
In energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 21/10-2002: 

Tovarna Iverka v Kromperku pri Novi Gorici mora v skladu z nedavno izdano odločbo 
o prenehanju proizvodnje po 26 letih prenehati obratovati. Vzrok za izdajo odločbe je 
obratovanje brez elektrofiltra, ki povzroča onesnaževanje okolja s smradom. Zato so 
krajani nenehno zahtevali, da se obratovanje tovarne ustavi, kar je zapisano že v 
sklepu, sprejetem na seji mestne občine, na kateri je bil prisoten tudi državni sekretar 
za okolje in prostor, gospod Tavzes. 

Tovarna Iverka je podpisala pogodbo za nabavo elektrofiltra, celotna naložba pa naj 
bi stala 513 milijonov tolarjev. V izgradnjo filtra so do sedaj že vložili 160 milijonov 
tolarjev. Tovarna zaposluje 130 ljudi in preživlja njihove družine, od nje pa je 
življenjsko odvisnih tudi več tisoč tistih, ki Iverki dobavljajo surovine in od nje kupujejo 
iverne plošče. 

Inšpektor ministrstva za okolje in prostor ni v začetku tega meseca tovarni Iverka 
podaljšal dovoljenja za obratovanje. Dobil je navodilo, naj tovarno zapre, ker še 
vedno onesnažuje okolje. Tako bo tovarna prenehala obratovati, njeni delavci pa 
bodo ostali brez dela. 

Problematika tovarne Iverka je obsežna in zadeva usode velikega števila ljudi. Zato 
me zanima, zakaj Vaše ministrstvo ni pravočasno poskrbelo, da bi se ekološka 
sanacija tovarne Iverka izvedla in ne bi prišlo do odpuščanja delavcev? 
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Odgovor z dne 4/12-2002: 

Ugotovili smo, da na vaše vprašanje nismo posredovali pisnega odgovora. Gre za 
splet okoliščin, saj je bilo v tem času na zadevno problematiko kar nekaj poslanskih 
vprašanj. Tako je bilo pisno odgovorjeno poslancu Miranu Potrču, dvakrat poslancu 
Ivanu Božiču, prav tako smo odgovorili poslancu Janezu Podobniku, na 33. seji 
Odbora za gospodarstvo Državnega zbora Republike Slovenije, dne 13. novembra 
2002, pa je bila na pobudo poslanske skupine SLS posebna razprava, posvečena tej 
problematiki, kar je možno razbrati tudi iz magnetograma seje in sprejetih sklepov. 

Ker pa vaše poslansko vprašanje terja tudi odgovor, zakaj Ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo ni pravočasno poskrbelo, da bi se ekološka sanacija tovarne 
Iverka izvedla pravočasno, vam pojasnjujemo, da je odgovornost za sanacijo 
nedvomno zadeva vodstva podjetja in ne ministrstva. Kakršna pa je bila vloga 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo v tem postopku, pa je že bilo pojasnjeno 
poslancu Miranu Potrču, zato vam posredujemo kopijo odgovora, v katerem je prikaz 
kronologije ukrepov pristojnih služb ministrstva, vse v cilju, da do situacije, v katerem 
se je znašlo podjetje, ne bi prišlo. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja Štembergerja ministru za 
pavosodje mag. Ivanu Bizjaku, z dne 28/10-2002: 

V poslanski pisarni v Ilirski Bistrici se je name obrnila občanka z naslednjim 
problemom: 
Gre za mlado tričlansko družino, triletni otrok, zaposlena mati in brezposelni oče. 
Lahko rečemo, da gre za družino, ki se težko prebija skozi življenje. Tudi mati je bila 
dalj časa brezposelna, zato niso redno poravnavali računov za vodo, vzdrževanje 
skupnih del na več-stanovanjski stavbi in centralno kurjavo. Navedenih računov se je 
nabralo z obrestmi za dobri dve povprečni bruto plači. Občanka je ta denar dolžna 
Komunalno stanovanjskemu podjetju iz Ilirske Bistrice, ki pa je upravljanje stanovanj 
prepustilo družbi Stanovanje d.o.o. Na okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici se vodi 
postopek pod številko 0001 In 2002/00022. S strani okrajnega sodnika je bil izdan 
sklep o izvršbi z rubežem dvosobnega stanovanja! 

Sprašujem: Ali je v pravni državi, kot naj bi bila Slovenija, možen rubež dvosobnega 
stanovanja, zaradi neplačanih obveznosti v višini dveh povprečnih bruto plač, zlasti 
če upoštevamo da gre za mlado ogroženo družino? 

Odgovor z dne 10/12-2002: 

Predsednik Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici nam je v zvezi s poslanskim 
vprašanjem posredoval odgovor, ki ga posredujemo v nadaljevanju. 

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici se pod opr.št. In 2002/00022 vodijo naslednje 
izvršilne zadeve: In 2002/00022, In 2002/00023 in In 2002/00024, iz katerih celoten 
dolg dolžnika skupaj z obrestmi in stroški znaša 964.566,98 SIT. Zadevi In 
2002/00023 in In 2002/00024 sta že pravnomočni, v zadevi 2002/00022 pa je vložen 
ugovor. 

Zoper dolžnika je bil najprej predlagan rubež premičnin, vendar je bila izvršba 
premičnine neuspešna. Zato je sodišče na podlagi 3. odstavka 34. člena Zakona o 
izvršilnem postopku (v nadaljevanju ZIP) ugodilo upnikovemu predlogu za 
spremembo izvršilnega sredstva in dovolilo rubež dolžnikove nepremičnine, in sicer 
dvosobnega stanovanja. Zoper sklep je dolžnik vložil ugovor, o katerem bo kot o 
pritožbi odločilo Višje sodišče v Kopru. 

Potrebno pa je še dodati, da je upnik seznanil sodišče z vlogo dolžnikovega 
pooblaščenca, v kateri dolžnik kaže pripravljenost poravnati dolg. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za 
finance mag. Antonu Ropu, z dne 29/10-2002: 

V Zakonu o davčni službi je med drugim določeno, da Glavni urad davčne službe 
organizira delo davčnih uradov ter zagotavlja enotno izvajanje davčnih in drugih 
predpisov. 

V praksi pa se nemalokrat dogaja, da davčni uradi na lokalni ravni različno izvajajo 
davčne predpise, ne spoštujejo in ne uveljavljajo navodil Glavnega davčnega urada 
in mnenj Ministrstva za finance. Razlike v izvajanju davčne zakonodaje po davčnih 
uradih danes dosegajo že alarmantne razsežnosti. V Ljubljani, na primer, pri 
konkretnih davčnih zadevah po zakonu in po praksi davčne službe ni treba plačevati 
davka, v Kopru (na primer) pa pri enakih okoliščinah davčni urad naloži davčno 
obveznost in hkrati spiše ovadbo za sum kaznivega dejanja davčne zatajitve. Taka 
praksa davčnih uradov zagotovo ni v prid »promoviranja plačevanja davkov kot 
državljanske vrednote«, kar je po zakonu uvrščeno med temeljne naloge davčne 
službe. 

Ker je davčna služba organ v sestavi Ministrstva za finance, sprašujem ministra za 
finance kaj je storil in kaj bo storil za enotno izvajanje davčnih predpisov na celotnem 
območju Republike Slovenije? 

Odgovor z dne 10/12-2002: 

Enotno izvajanje davčnih predpisov je s strani Ministrstva za finance zagotovljeno 
tako, da ministrstvo daje Glavnemu uradu usmeritve za delo, predvsem preko stališč 
glede posameznih vprašanj. Prav tako ministrstvo za prejeta vprašanje in probleme s 
strani zavezancev, ki se nanašajo na delovanje davčnih uradov in izvajanje davčnih 
predpisov, zahteva, v okviru pravice nadzora in obveznosti poročanja, ministrstvu 
pojasnila glede ravnanja v konkretnem primeru. Nadzor nad izvajanjem nalog pa je 
zagotovljeno tudi s strani Službe za notranjo revizijo, ki je organizirana v okviru 
Ministrstva za finance. Le-ta ugotovi morebitne nepravilnosti. Minister za finance pa 
pisno odredi, naj se pomanjkljivosti odpravijo in določene naloge s strani Službe za 
notranjo revizijo tudi izvedejo. 

Prav tako enotno izvajanje davčnih predpisov s strani Glavnega urada izhaja iz 
Zakona o davčni službi (Ur.l. RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 85/00 in 
79/01), in sicer kot ena izmed nalog Glavnega urada. Le-ta davčne urade tudi 
seznanja s sprejetimi stališči Ministrstva za finance, kot tudi drugih pristojnih organov 
v zvezi z izvajanjem davčnih predpisov. Glavni urad prav tako v okviru svojih nalog 
opravlja neposreden nadzor nad delom davčnih uradov. To nalogo v Glavnem uradu 
Davčne uprave RS opravlja Služba za notranji nadzor, ki ugotavlja pravilnost dela po 
zakonih in drugih predpisih, splošnih in posamičnih aktih, preverja enotnosti dela po 
metodologiji in po navodilih za delovne postopke, predlaga ukrepe za odpravo 

poročevalec, št. 7 34 31. januar 2003 



ugotovljenih nepravilnosti in za sankcioniranje kršitev ter s tem zagotavlja enotno 
izvajanje davčnih in drugih predpisov. 

Nenazadnje pa nadzor nad delom davčnega organa pri izvajanju zakona o splošnem 
upravnem postopku in davčnem postopku, opravljajo v okviru ministrstva, pristojnega 
za upravo, delavci s posebnimi pooblastili - upravni inšpektorji. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Bogomira Zamernika ministru za okolje, 
prostor in energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 6/11-2002: 

Obračamo se na vas v zvezi z pismom, ki ga je na našo poslansko skupino naslovila 
Civilna iniciativa za zaščito okolja Nazarja z okolico. 

Civilna iniciativa v pismu opozarja na nevzdržne razmere, v katerih živijo zaradi 
nenehnega izpostavljanja emisijam in imisijam škodljivih snovi, ki jih povzroča 
tovarna ivernih plošč (bivši Glin Nazarje) in podjetje Glin Grif. 

V prilogi vam pošiljamo njihovo pismo z željo, da bi pristojne službe v okviru 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo, ki so bile na prekomerno onesnaženje 
okolja s strani prebivalcev že opozorjene, sprožile ustrezne postopke za prenehanje 
prekomernega onesnaženja in tako omogočile prizadetim prebivalcem normalno 
življenje. 

Prilogi: 
kopija pisma in kopija listine o ustanovitvi Civilne iniciative za zaščito okolja Nazarja 
in okolice, ki sta na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora Republike Slovenije. 

Odgovor z dne 4/12-2002: 

Onesnaževalce na območju bivše tovarne GLIN ves čas v skladu s pooblastili in 
določbami Zakona o varstvu okolja, obravnava v inšpekcijskem postopku inšpektor 
za okolje iz Območje enote Celje. 

Na območju obratuje pet različnih pravnih subjektov in sicer: 

1. GLIN GRIF - proizvajalec in distributer toplotne energije za naselje in industrijo 
2. GLIN POHIŠTVO - proizvodnja ivernih plošč 
3. GLIN IPP - invalidsko podjetje, kjer proizvodna dejavnost vključuje program 

mizarskih izdelkov, lesene embalaže ter program splošnih in strokovnih storitev 
4. GLIN K&M - oplemenitenje iveric in izdelava pohištva 
5. GLIN ŽAGARSTVO - žaganje lesa, izdelava masivnih stenskih oblog, vrtnih ut, 

termo oken, vrat, senčil ter v manjši meri lepljenega programa. 

Inšpektorat za okolje opravlja nadzor nad emisijami snovi v okolje iz definiranih virov 
onesnaževanje pri vseh navedenih subjektih. Ugotovitve inšpekcijskega nadzora so 
naslednje: 

GLIN GRIF: Za proizvodnjo toplotne energije ima podjetje inštalirano kurilno napravo 
moči 11,4 MW. Kot gorivo v kurilni napravi uporablja lesne ostanke in sicer odpadno 
skorjo, pluto, žagovino, oblance, sekance, delce plošč, furnir in druge tovrstne 
odpadke. Za predelavo odpadkov drugih imetnikov si je družba pridobila dovoljenje 
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številka 35428-60/2002, ki ga je dne 06.06.2002 izdala Agencija RS za okolje na 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 

Zadnje meritve emisij snovi v zrak so bile opravljene 20.12.2001 s strani 
pooblaščene organizacije Ekosystem Maribor. Iz rezultatov opravljenih meritev je 
razvidno, da mejne vrednosti snovi skupni prah, ogljikov monoksid, dušikove okside, 
žveplove okside, HCI, HF in računska vrednost kisika, niso bile presežene. 

V novembru je bila zaključena izgradnja novega kotla nazivne moči 4,9 MW in 
postavitev drobilnika lesa za pripravo goriva (sekancev) za nov kotel. Tehnični 
pregled objekta je bil opravljen 20.11.2002. V času poskusnega obratovanja mora 
družba opraviti meritve emisij snovi v zrak in hrupa. 

GLIN POHIŠTVO: V proizvodnji ivernih plošč nastajajo emisije snovi v zrak na šestih 
emisijskih mestih in sicer iz dveh sušilnikih iverja, brusilke in mokrega filtra, filtrirnih 
naprav Moldow in Klima Celje. 

Na podlagi odločbe inšpekcije za okolje so bile zadnje meritve emisij snovi v zrak iz 
vseh odvodnikov odpraševalnega sistema pri brušenju ivernih plošč, odpraševalnega 
sistema Moldovv in Klima Celje ter mokrega filtra opravljene v oktobru 2002. Meritve 
je izvedla pooblaščena organizacija IVD Maribor. Iz rezultatov meritev je razvidno, da 
na omenjenih izpustih emisijske koncentracije skupnega prahu in formaldehida, ne 
presegajo mejne vrednosti, določene po posebnem predpisu. 

Zadnje meritve emisij snovi v zrak iz sušilnika za notranji sloj, je opravila 
pooblaščena organizacija ZZV Maribor v maju 2001. Družba je takrat zamenjala 
gorivo tako, da je mazut in lesni prah nadomestila z odpadki živalskih maščob. 
Rezultati meritev so pokazali, da pri kurjenju živalskih maščob pod pogoji, ki so veljali 
v času meritev, nobeden od merjenih parametrov ni presegal dovoljenih vrednosti. 
Zaradi ugodnih meritev je Agencija RS za okolje na vlogo Glina Pohištvo dne 
24.05.2001 izdala delno odločbo št. 35428-11/10, s katero je družbi dovoljena 
predelava nenevarnih odpadkov (tekoče živalske maščobe) v količini 3 500 ton/leto. 
Dovoljenje velja do dneva, ko bo stranka predelala celotno količino odpadkov (14 000 
ton) oziroma najkasneje do 24.05.2005. 

Zadnje meritve emisij snovi v zrak iz sušilnika za zunanji sloj, ki jih je prav tako 
izvedla pooblaščena organizacija ZZV Maribor, so bile opravljene v novembru 2001 
Tudi na tem sušilniku je bilo zamenjano gorivo - odpadni les z nekloriranimi 
motornimi, strojnimi in mazalnimi olji na osnovi mineralnih olj in lesnega prahu. 

Rezultati meritev so pokazali, da pri uporabi navedenega goriva in pod pogoji, ki so 
veljali v času meritev, nobeden od merjenih parametrov ni presegal mejnih vrednosti 
določenih v uredbi. Zaradi navedenega je Agencija RS za okolje dne 07.01.2002 
izdala dopolnilno odločbo št. 35428-11/10, s katero je bilo družbi dovoljeno predelati 
4490 ton/leto tovrstnih odpadkov (lesnega prahu) in 60 ton/leto nekloniranih motornih 
strojnih in mazalnih olj. 

Meritve emisij hrupa, ki jih je v letu 1999 opravila pooblaščena organizacija ZZV 
Celje, so pokazale, da spada območje, ki je najbližje viru hrupa Glina Pohištva v II. 
stopnjo varstva pred hrupom. Proizvodnja iveric poteka v dnevnem in nočnem času. 
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Na dveh merilnih mestih je bila ugotovljena prekoračitev nočnih dovoljenih ravni 
hrupa za celotno območje. Glede na rezultate opravljenih meritev je inšpekcija za 
okolje odredila družbi izvedbo sanacijskih ukrepov. Družba je zmanjšala obseg 
proizvodnje, opustila obratovanje določenih naprav in postavil naravno pregrado. V 
maju 2001 je pooblaščena inštitucija ZZV Celje ponovno opravila meritve hrupa. Iz 
poročila izhaja, da je bila izmerjena raven hrupa (za vir hrupa 1dBA) pod mejno 
ravnjo. S tem je stranka dokazala uspešnost izvedenih ukrepov. 

Stranki je bil izrečen ukrep ponovnih meritev za celotno območje. Ker pa jih ni 
zagotovila v predpisanem roku, to je v aprilu 2002, je podan tudi predlog uvedbe 
postopka o prekršku. 

GLIN IPP: Družba izvaja dejavnosti na dveh lokacijah. Emisije snovi v zrak nastajajo 
na silosu oblovine in prahu pri mizarskem programu in silosu žagovine pri programu 
embalaže in razreza. V letošnjem letu je Glin IPP izvedel sanacijske ukrepe za 
dograditev silosa oblovine in prahu ter zagotovil zaprt sistem odsesavanja na 
obdelovalnih strojih (emisij v okolje ni.) 

Zadnje meritve emisij snovi v zrak iz ciklonov na silosih je v januarju 1999 opravila 
pooblaščena organizacija IVD Maribor. Rezultati meritev kažejo, da noben od 
merjenih parametrov ni presežen (izmerjene vrednosti za prah so bile med 1,1, 
mg/m3 do 2,1mg/m3 MDK 20 mg/m3). Zaradi spremembe tehnologije (sanacija 

silosa pri mizarskem programu) in tudi zaradi obveznosti zagotavljanja emisijskega 
monitoringa, mora družba zagotoviti izvedbo ponovnih meritev emisij snovi v zrak. 

Pooblaščena organizacija ZZV Celje je opravila meritve hrupa v Glin IPP v novembru 
leta 2000. Ugotovljeno je bilo, da Glin IPP povzroča hrup v okolju, saj je bila na enem 
izmed treh emisijskih mest mejna dnevna raven presežena za 4 dBA. 

Inšpekcija je odredila sanacijske ukrepe in določila rok 31.07.2002. Pri kontrolnem 
inšpekcijskem pregledu 06.11.2002 je bilo ugotovljeno, da stranka ni izvedla ukrepov 
sanacije, prav tako ni opravila ponovnih meritev emisij hrupa v okolje. Zaradi 
navedenega je bil podan predlog uvedbe postopka o prekršku zoper odgovorno in 
pravno osebo. 

GLIN K&M: Družba ima na severni in vzhodni strani postavljenih 
več silosov za lesne ostanke, kot so prah in žagovina. Vsi silosi so zaprtega tipa: 
žagovina in prah se po odsesovalnih sistemih direktno transportirajo do kurilne 
naprave Glin Grif. Tako pri družbi ni emisijskih mest v okolje, zato ni zavezancev za 
opravljanje meritev emisij snovi v zrak. 

Inšpekcija za okolje je v juniju 2002 Glinu K&M odredila izvedbo meritev hrup v 
okolje. Meritve je izvedel ZZV Celje v mesecu septembru 2002. Iz poročila o meritvah 
je razvidno, da proizvodnji kompleks Glin K&M na nobenem imisijskem mestu, kjer 
so bile izvedene meritve emisij hrupa, ne povzroča prekomernih obremenitev okolja s 
hrupom. 

GLIN ŽAGARSTVO: Je družba z največ objekti znotraj glinovega kompleksa. V 
tehnološkem postopku ima dva odsesovalna sistema za odsesovanje žagovine, 
oblovine in prahu. Prvi odsesovalni sistem je nameščen za odsesovanje lesnega 
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prahu iz obdelovanih strojev stavbnega pohištva do vrečastih filtrov. Vrečasti filtri 
ločijo delce prahu, žagovirio in oblance. Tako se prečiščeni zrak iz vrečastega filtra v 
zimskem, času vrača v proizvodnje prostore, poleti pa izpušča v okolje. Drugi 
vrečastih filtrov in žag ta razrez hlodovine do betonskega silosa pri kotlovnici. V 
silosu se odpadni delci usedajo, odpadni zrak pa izpušča v okolje. Tu je emisijsko 
mesto, ki ni zaključeno s filtrom. 

Zadnje meritve emisij snovi v zrak na tem izpustu so bile opravljene v začetku leta 
1998. Izvedla jih je pooblaščena organizacija IVD Maribor. Iz rezultatov meritev je 
razvidno, da emisijske koncentracije merjenih parametrov niso presegale dovoljenih. 
Izdana bo odločba za ponovno izvedbo meritev emisij snovi v zrak. 

Vire hrupa predstavljajo obdelovalni stroji in naprave, odsesovalni sistemi in sušilnice 
lesa. Zadnje meritve emisij hrupa v okolje so bile s strani IVD Maribor opravljene v 
decembru 1999. Iz rezultatov meritev je razvidno, da po sanaciji mejne ravni, tako v 
nočnem, kot v dnevnem času, niso bile presežene. Do dne 31.12.2002 mora Glin 
Žagarstvo zagotoviti ponovno izvedbo meritev hrupa. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Bogdana Baroviča ministru za finance 
mag. Antonu Ropu, z dne 6/11-2002: 

V praksi se je pokazalo, da 41. člena ZDDV ni mogoče izvajati. Naj navedem primer: 

Zavod X opravlja OPROŠČENO DEJAVNOST (26. člen ZDDV-oprostitve v javnem 
interesu). Znesek dotacij za njeno dejavnost znaša 90 denarnih enot letno. Zavod pa 
tudi oddaja prostore v najem. Znesek najemnin znaša 10 enot letno. 

I.) Ureditev od 1.7.1999 do 30.9.2002 
Odbitni delež se je določil na podlagi podatkov preteklega leta in je 10 / (90+10) = 
10%. To pomeni, da lahko šola odbija 10% DDV izkazanega na prejetih računih. 

II.) Ureditev po 1.10.2002 
Nov način ugotavljanja odbitnega deleža je predpisan tako, da je njegovo izvajanje v 
praksi nemogoče, in sicer zaradi poračuna med začasnim in dokončnim % 
odbitnega deleža DDV (t j. razlika + ali -) in prerazporeditvijo razlike v DDV po 
posameznih dokumentih (?) oz. stroških in investicijah: 
- končni % odbitnega deleža se lahko izračuna šele konec meseca januarja 

- če se ugotovi razlika med začasnim in dejanskim % OD, se mora spremenjen 
DDV upoštevati (knjižiti) za preteklo poslovno leto, ker so stroški/investicije 
(amortizacija) zaredi tega večji ali pa manjši! 

- To pomeni, da se mora v nekaj dneh t j. do konca januarja popraviti VSE 

evidence (davčne in poslovne knjige) za celo preteklo leto . To pa je v tako 
kratkem času praktično neizvedljivo! 

Pri tem je verjetno odveč opozoriti na težavnost takšnega administriranja, saj je 
zaradi pestrosti in množičnosti dokumentov, ki izkazujejo stroške in investicije, težko 
vzpostaviti realen prikaz po posameznih vrstah nastalih stroškov in investicij. 

Tako nekateri davčni zavezanci do konca poslovnega leta ne bodo vedeli, kakšen je 
njihov dejanski poslovni izid, saj lahko spremenjena razmerja med začasnim in 
dejanskim odbitnim deležem na koncu leta bistveno spremenijo poslovni in davčni 
izid. 
Doslej so odbitni delež ugotavljali večinoma le proračunski uporabniki. Po novem 
bodo v ta sistem izračunavanja deleža odbitnega vstopnega davka vstopili tudi vsi 
najemodajalci, ki ne morejo podati skupne izjave o obračunavanju najemnin z DDV. 

V določenih primerih se lahko izognemo poračunavanju DDV (razlika med začasnim 
in dejanskim odbitnim deležem), in sicer v skladu s 6. odstavkom 41.člena ZDDV ( 
ločeno po dejavnostih). 
Vendar je mnogokrat nemogoče voditi ločeno knjigovodstvo za vsako področje 
dejavnosti (oproščeno, obdavčeno) posebej, ker se isti prostori uporabljajo tako za 
oproščeno kot za obdavčeno dejavnost glede na najemnika. 

poročevalec, št. 7 40 31. januar 2003 



Na podlagi zgoraj navedenega pristojnega ministra sprašujem, kakšna so konkretna 
navodila za izvajanje 41. člena ZDDV (t.j. če se ugotavlja začasni in dejanski odbitni 
delež vstopnega DDV), da jih bo v praksi sploh mogoče izvajati? 

Odgovor z dne 10/12-2002: 

1. Zakonska ureditev odbitka vstopnega DDV 
V skladu z 41. členom ZDDV, davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno 
dejavnosti, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost in 
oproščeno dejavnost, v zvezi s katero ima pravico do odbitka vstopnega DDV v 
skladu s četrtim odstavkom 40. člena ZDDV, z odbitnim deležem, razen če v svojem 
knjigovodstvu ali izven knjigovodski evidenci zagotovi podatke o vstopnem DDV in 
znesku vstopnega DDV, za katerega mu je priznana pravica do odbitka vstopnega 
DDV. 

Odbitni delež za tekoče leto se v skladu s petim odstavkom 41. člena ZDDV določi 
na podlagi podatkov o prometu preteklega leta (začasni odbitni delež), če podatkov 
o prometu preteklega leta ni, ali če so v znesku neznatni, začasni odbitni delež določi 
davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Odbitni delež se dokončno 
določi, ko so znani podatki o dejanskem obsegu prometa v letu, za katero se določa 
odbitni delež (dejanski odbitni delež), če se ugotovi, daje bil odbitek vstopnega DDV 
na podlagi začasnega odbitnega deleža obračunan v višjem ali nižjem znesku, kot bi 
smel biti glede na dejanske podatke o obsegu prometa v tekočem letu, se odbitek 
vstopnega DDV ustrezno popravi v davčnem obdobju, v katerem se ugotovi dejanski 
odbitni delež. 

Davčni zavezanec pa lahko v skladu s 6. odstavkom 41. člena ZDDV določi odbitni 
delež ločeno za vsako področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za 
vsako področje dejavnosti in če priglasi izbran način določanja odbitnega deleža 
davčnemu organu. Davčni zavezanec lahko začne izračunavati odbitni delež v skladu 
s tem odstavkom v prvem davčnem obdobju, ki sledi davčnemu obdobju, v katerem 
je svojo izbiro priglasil davčnemu organu, če je davčni organ prejel priglasitev vsaj 
15 dni pred začetkom novega davčnega obdobja, sicer pa z začetkom naslednjega 
davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora izračunavati odbitni delež v sladu z 
načinom, ki ga je izbral v skladu s tem odstavkom najmanj 12 mesecev, če davčni 
zavezanec želi ponovno spremeniti izbrani načni določanja odbitnega deleža, mora 
tudi to spremembo priglasiti davčnemu organu. 

2. Namen začasnega in dejanskega odbitnega deleža 

Ministrstvo za finance je spremembo 41. člena ZDDV predlagalo: 
zaradi zagotovitve enakopravnega položaja na trgu davčnih zavezancev, ki 
opravljajo obdavčeno dejavnost za katero imajo pravico do odbitka vstopnega 
DDV in davčnih zavezancev, ki opravljajo oproščeno dejavnost za katero nimajo 
pravice do odbitka vstopnega DDV. 
Da se ugotovijo medletne spremembe poslovanja davčnega zavezance, ki 
vplivajo na pravico do uveljavljanja odbitka vstopnega DDV, saj se razmerje med 
obdavčeno in oproščeno dejavnostjo med letom lahko spremeni. V kolikor se je 
to razmerje spremenilo, se je spremenila tudi pravica do uveljavljanja odbitka 
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vstopnega DDV, kar pomeni, da mora davčni zavezancev opraviti popravek za 
nastale razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem. 
Da se ugotovi prava obdavčitev sredstev, s katerimi davčni zavezanec opravlja 
obdavčeno in oproščeno dejavnost. 
Uskladitev slovenske zakonodaje o DDV s Šesto direktivo (77/388/EEC). 

3. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodatno vrednost 
Pravilnik o izvajanju ZDDV (Ur.l.RS, št. 79/02, v nadaljevanju PZDDV) v 97. členu 
dodatno pojasnjuje izvajanje 41. člena ZDDV. Davčni zavezanec ima torej na voljo tri 
možnosti in sicer lahko vodi knjigovodstvo in odbija vstopni DDV na enega od 
naslednjih načinov: 

po dejanskih podatkih, če v svojem knjigovodstvu ali izven knjigovodski evidenci 
zagotovi podatke o celotnem vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za 
katerega je z ZDDV priznana pravica do odbitka; 
z uporabo odbitnega deleža v skladu z 41. členom ZDDV za celotno dejavnosti; 
z uporabo večih odbitnih deležev ločeno za vsako področje svoje dejavnosti v 
skladu s šestim odstavkom 41. člena ZDDV, če se izbran način določanja priglasi 
davčnemu organu. Seveda pa mora biti z izbranim načinom omogočen nadzor 
nad obračunavanjem in plačevanjem DDV v skladu z ZDDV. 

V skladu s tretjim odstavkom 97. člena ZDDV mora davčni zavezanec razdelitev 

vstopnega DDV na del, ki se sme odbiti in na del, ki se ne sme odbiti, opraviti pred 
predložitvijo obračuna DDV. 

V skladu s šestim odstavkom 97. člena PZDDV, davčni zavezanec, katerega davčno 
obdobje je koledarski mesec, ustrezno popravi nastale razlike med vstopnim DDV na 
podlagi začasnega odbitnega deleža preteklega leta in vstopnim DDV, ki bi se smel 
odbiti glede na dejanski odbitni delež preteklega leta v davčnem obračunu za mesec 
februar tekočega leta. 

Skladno s šestim odstavkom 97. člena PZDDV se popravek odbitka vstopnega DDV 
v skladu s petim odstavkom 41. člena ZDDV za leto 2002 opravi le za obdobje od 
1.10.2002 do 31.12.2002. 

4. Uporaba 41. člena ZDDV 
Davčni zavezanci, ki bodo po 1. oktobru 2002 opravljali obdavčeno in oproščeno 
dejavnost, lahko ugotovijo znesek vstopnega DDV, ki si ga smejo odbiti, po dejanskih 
podatkih, če v svojem knjigovodstvu ali izvenknjigovodski evidenci zagotovijo 
podatke o celotnem vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega je z 
ZDDV priznana pravica do odbitka. 

če davčni zavezanci ne morejo ugotoviti zneska vstopnega DDV na način iz 
prejšnjega odstavka bodo za določitev zneska vstopnega DDV, ki si ga smejo odbiti, 
uporabili odbitni delež. Vendar ker podatkov o preteklem letu nimajo, jim začasni 
odbitni delež določi davčni organ in sicer na podlagi napovedi davčnega zavezanca. 
Ti davčni zavezanci dejanski odbitni delež določijo šele, ko so znani podatki o 
dejanskem obsegu obdavčenega in oproščenega prometa, za katerega se določa 
odbitni delež. 

poročevalec, št. 7 42 31. januar 2003 



Če davčni zavezanec ugotovi, da je bil odbitek vstopnega DDV na podlagi 
začasnega odbitnega deleža, ki je bil določen za obdobje od 1.10.2002 do 
31.12.2002 obračunan v višjem ali nižjem znesku, kot bi smel biti glede na dejanske 
podatke, mora popraviti nastale razlike in sicer v davčnem obračunu za mesec 
februar 2003, če je mesečni davčni zavezanec oziroma v davčnem obračunu za prvo 
davčno obdobje v letu 2003. 

Navedeno torej pomeni, da če je davčni zavezanec s 1. oktobrom 2002 začel blago 
in storitve uporabljati tudi za oproščeno dejavnosti, bo to vplivalo na vstopni DDV in 
sicer od 1. oktobra 2002 dalje kot zmanjšanje odbitka vstopnega DDV glede na 40. in 
41. člena ZDDV. V davčnem obračunu za mesec februar 2003 pa bo moral vključiti 
popravke zaradi nastalih razlik med začasnim in dejanskim odbitnim deležem. 

V zvezi s povedanim je Slovenski inštitut za revizijo v Uradnem listu št. 100/02 objavil 
pojasnilo 1 k SRS 5 - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost. V skladu s tem 
pojasnilom se povečanje ali zmanjšanje terjatev za vstopni DDV zaradi poračuna 
razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem konec leta proračuna kot 
popravek vrednosti posamične nabavne vrednosti sredstev (blaga) ali storitve. 
Podjetja pa se lahko odloči za razliko med začasnim in dejanskim odbitnim deležem 
vstopnega DDV povečati prevrednostovalne poslovne prihodke ali prevrednostovalne 
poslovne odhodke, razen pri opredmetenih osnovnih sredstvih, pri katerih se na dan 
31. decembra za ugotovljeno razliko povečajo ali zmanjšajo nabavne vrednosti v tem 
letu kupljenih opredmetenih osnovnih sredstev. 

Ministrstvo za finance pri tem poudarja, da bo davčni zavezanec opravil popravke iz 
naslova razlik med začasnim in dejanskim odbitnim deležem za leto 2002 le za 
obdobje od 1.10.2002 do 31.13.2002 in ne za celo leto 2002. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Bogdana Baroviča ministru za finance 
mag. Antonu Ropu, z dne 6/11-2002: 

Ministrstvo za finance-Davčna uprava Republike Slovenije je organiziralo 10. 10. 
2002 predavanje na temo »Spremembe in dopolnitve zakona o DDV in Pravilnika o 
izvajanju zakona o DDV« namenjeno zavezancem za DDV. Kotizacija znaša 
10.700,00 SIT, kar je razvidno s priloge. 

Zanima me, kako lahko Ministrstvo za finance pripravi takšne spremembe zakona o 
davku na dodano vrednost, da morajo za razumevanje sprememb zakona sami 
organizirati predavanje za zavezance ? 

Kako lahko MF organizira izobraževanje šele 10 dni po uveljavitvi zakonskih 
sprememb? 

Prav tako pa me zanima, kako si Ministrstvo za finance dovoli zavezancem za DDV, 
ki se bodo udeležili tega predavanja (ki je posledica nejasno napisanega zakona) še 
ZARAČUNATI kotizacijo? 

Odgovor z dne 10/12-2002: 

Davčna uprava je, podobno kot sorodne institucije v svetu, v svojem Strateškem 
načrtu za obdobje 2001 do 2002 kot enega strateških ciljev določila spodbujanje 
zavezancev k prostovoljnemu plačevanju davčnih obveznosti. Ena od nalog, s 
katerimi si Davčna uprava prizadeva doseči ta cilj je tudi izboljševanje sistema 
obveščanja zavezancev. Seminarji za davčne zavezance so ena od aktivnosti, ki jih 
Davčna uprava izvaja z namenom doseganja tega strateškega cilja in predstavlja 
način posredovanja informacij zavezancem za bolj pravilno in lažje izpolnjevanje 
obveznosti. Tovrstne aktivnosti niso posebnost slovenske davčne uprave, ampak so 
uveljavljena praksa tudi tujih davčnih administracij. 

Odzivi udeležencev seminarjev so pozitivni, tako z vidika vsebine organiziranih 
seminarjev kot tudi z vidika uporabe seminarjev kot oblike oziroma načina 
obveščanja zavezancev. 

Ne moremo soglašati s trditvijo poslanca, zapisano v vprašanju, da Davčna uprava 
organizira seminarje zaradi nejasnih zakonskih določb. Zakonske norme so splošne 
pravne norme, ki na splošen način določajo pravila ravnanja. Pri vsakodnevnem 
izvajanju predpisov pa se davčni zavezanci srečujejo z različnimi vprašanju, ki so 
specifična za njihov konkreten položaj oziroma njihovo konkretno dejavnost in 
seminarji so ena od učinkovitih oblik informiranja zavezancev, kako se splošne 
pravne norme pravilno uporabljajo pri razreševanju njihovih konkretnih situacij. 

Organiziranje seminarjev sodi v t. im. lastno dejavnost DURS in seminar, ki ga 
izpostavlja poslanec v svojem vprašanju je le eden od seminarjev, ki jih Davčna 
uprava organizira v skladu s svojim programom. Stroški, ki jih zaračunava 
udeležencem seminarja ne predstavljajo komercialne kotizacije ampak gre za pokritje 
stroškov. Višina stroškov je določena v skladu s pravilnikom o postopkih za 
izvrševanje proračuna. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Bogdana Baroviča ministru za finance 
mag. Antonu Ropu, z dne 7/11-2002: 

Država je z zadnjo spremembo ZZDV "uskladila slovensko davčno zakonodajo z 
zakonodajo EU". 
Resnica pa je, da je to le krinka, saj namerava država s temi spremembami na zelo 
zvit način za vsako ceno zapolniti "luknjo" v proračunu. In to bo naredila kljub 
dejstvu, da bo zaradi teh sprememb mnogo zavezancev za DDV dobesedno spravila 
na kolena. 

Naj navedem primer: 
1. Podjetje A opravlja samo obdavčeno dejavnost. Zato si lahko odbija ves DDV na 

prejetih računih. 
2. 1.10. 1999 je podjetje A kupilo poslovni objekt, ki ga uporablja za lastne potrebe 

(10%) in za dajanje v najem (90%) 
3. Vrednost investicije je bila 100 milijonov + 20 milijonov = 120 milijonov x 20 

milijonov DDV je podjetje A uveljavljalo kot vstopni DDV (t.j. država mu ga je 
vrnila) 

4. Del stavbe (90%) odda v najem npr. zavarovalnici (davčni zavezanec, ki opravlja 
oproščeno dejavnost, torej NE SME odbijati vstopnega DDV). Kalkulacija za 
izračun najemnine temelji na doseženih obratovalnih stroških in vrednosti 
investicije brez DDV. 

5. Podjetje A mesečno izdaja račune za najemnino. 

I) Ureditev od 1.7.1999 do 30.9.2002 

Izdani račun najemniku: 100+20 DDV=120 

Prihodek najemnin za podjetje A je 100. 
Strošek najema za najemnika je 120. 
Država dobi DDV v višini 20. 
II) Ureditev od 1.10.2002 dalje 

Ker je dajanje v najem po novem OPROŠČENA dejavnost, izgleda izdan račun tako: 

Izdan račun najemniku: 100+0 DDV=100 

Prihodek najemnin za podjetje A je 100. 
Strošek najema za najemnika je 100. 
Država od DDV ne dobi ničesar. 

III) Primerjava med I. in II. 

Podjetje A: prihodek je enak 100 - nespremenjeno 
najemnik: strošek je nižji za 20 
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Država: dobi 20 manj DDV 

Na prvi pogled je država z novo ureditvijo na slabšem, saj je situacija v resnici 
bistveno drugačna. Zakaj? 

Firma A je po 42. členu ZDDV (sprememba dejavnosti dajanja v najem iz obdavčene 
v oproščeno) dolžna PORAČUNATI vstopni DDV od nakupa objekta; t. j vrniti državi 

20 let - 3 leta uporabe (1999-2002) 
  = 17/20 od 20 milijonov DDV 

20 let 

Torej mora podjetje A v davčnem obdobju, ko je nastala sprememba npr. v 10/2002 
državi VRNITI 17 milijonov DDV v enkratnem znesku. 

Kaj to pomeni za državo? 
Za vse investicije po 1. juliju 1999 bo država v objekte, ki so predmet najema, na 
premeten način dobila ogromno prilivov v proračun iz naslova DDV. Država je 
načrtno popravila zakon na tak način! 

In kaj to pomeni za podjetje A? 
Hud likvidnostni udar, katerega posledic še ni mogoče predvideti (zakon o 
finančnem poslovanju). 

Res je, da je država omogočila tudi možnost, da je najem lahko OBDAVČENA 
dejavnost pod določenimi pogoji. Najemodajalec in najemnik lahko podata skupno 
izjavo (da je ta najem obdavčen z DDV) le pod pogojem, da najemnik lahko odbija 
celotni DDV -100%. 

♦ 
Tega pogoja pa ni lahko izpolniti: 
1. Odpade v primerih, ko so najemniki osebe, ki opravljajo OPROŠČENO dejavnost 

(zavarovalnice, ministrstva, šole, občine,...) oziroma osebe, ki niso zavezanke za 
DDV (fizične osebe oziroma pravne osebe, ki ne dosegajo praga 5milijonov za 
DDV) 

2. Trenutni najemniki so lahko zavezanci, ki DDV odbijajo v celoti (100%), po 
novem (od 1.10.2002 naprej) oziroma kadarkoli v času trajanja najema pa 
naenkrat nimajo več pogojev za 100% odbitek vstopnega DDV: 
- ker najemniki tudi lahko oddajo prostor v najem 
-zaradi opravljanja novih - oproščenih dejavnosti 
-zaradi izstopa iz sistema DDV (pod pragom 5 milijonov) 

3. pri dajanju v najem se tvorijo prepletene verige:najemodajalec1 
>najemnik1=najemodajalec2->najemnik2=najemodajale3- 
>najemnik3...najemodajalec99->najemnik99, 

in če se pri kateremkoli v verigi spremenijo pogoji (iz 100% na manj) se sproži 
"verižna reakcija" navzgor vse do prvega najemodajalca 
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Zaradi navedenega bo v praksi večina najemnin OPROŠČENIH DDV! 

Iz tega je razvidno, da so spremembe ZDDV glede najemnin sporne, ker posegajo v 
že pridobljene pravice davčnih zavezancev. 

V času investiranja (nakup ali gradnja objekta, ki je predmet najema) se je poslovalo 
v znanih pogojih; najem je bil obdavčena dejavnost, vstopni DDV se je lahko odbijal. 
Z zadnjo spremembo ZDDV je najem prestavljen med OPROŠČENE dejavnosti. 
Bistveno je, da pomeni prehod iz obdavčene v oproščeno dejavnost naknadno 
spremembo pogojev, ki odločajo o odbitku vstopnega davka. 

Določila 42. člena (t.j. popravek odbitka vstopnega DV) niso sporna v primeru, ko je 
zavezanec za DDV v času nakupa nepremičnine opravljal obdavčeno dejavnost 
(torej je odbijal vstopni DDV), kasneje pa je začel opravljati tudi (ali samo) oproščeno 
dejavnost; zato mora znotraj obdobja 20 let sorazmerno popraviti vstopni DDV. 

Določila 42. člena ZDD\/ pa so sporna (pomanjkljiva) v primeru, ko zavezanec 
opravlja isto dejavnost, pa država naknadno spremeni zakon tako, da njegova 
dejavnost (npr. najem) prestavi iz obdavčene v oproščeno dejavnost. 

S 6. smernico EU je predpisano, da je da je dajanje v najem oproščen promet. 
Dopušča pa možnost, da se tudi pri oddajanju v najem zavezanci lahko odločijo za 
obdavčitev. Če bi to smernico upoštevali že pri uvedbi DDV (1.7.1999) ne bi bilo 
težav. 

Z zadnjo spremembo zakona ZAKONODAJALEC sam postavlja neko dejavnost 
NAKNADNO (po 3 letih in 3 mesecih) iz obdavčene v oproščeno dejavnost. 
Najemodajalec skoraj nima vpliva na izbiro ali je dejanje v najem zanj oproščena 
ali obdavčena dejavnost. 
Zato so določila 42. člena pomanjkljiva v delu, da mora tudi v tem primeru 
najemodajalec državi TAKOJ (t.j. ob spremembi zakona) vrniti sorazmerni del 
DDV (t.j. od 17/20 pa vse do 20/20 vstopnega DDV, ki ga je uveljavljal ob nakupu 
ali investicijah v nepremičnino) 

Zakonodajalec bi moral za take primere, ko sam prestavi neko dejavnost (oproščena- 
obdavčena), dopolniti 42. člen ZDDV z določitvijo daljšega roka za obveznost plačila 
proračunskega vstopnega DDV. 

Gospod minister, sprašujem Vas zakaj je država v 27. členu ZDDV sploh predpisala 
pogoj, kdaj se lahko najem oziroma nakup nepremičnin in promet nepremičnin šteje 
za obdavčeno dejavnost? 
Zakaj država ni ustrezno dopolnila 42. člena ZDDV v delu, ki bi določal daljši rok za 
popravek odbitka vstopnega DDV zaradi naknadnih zakonskih sprememb pogojev 
obdavčitve? 

Odgovor z dne 10/12-2002: 

Obdavčitev prometa in najema nepremičnin je spremenil zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 67/02), 
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obdavčitev prometa nepremičnin pa tudi zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 
davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 67/02). Spremembe so začele 
veljati s 01.10.2002, z njimi pa je Slovenija celovito preuredila obdavčitev prometa in 
najema nepremičnin v sistemu DDV oziroma DPN. 

Celovita preureditev obdavčitve nepremičnin v sistemu DDV je bila predlagana z 
namenom, da se prepreči neupravičeno kopičenje DDV v stroških davčnih 
zavezancev in da se na tem področju poveča nevtralnost sistema DDV. Hkrati je 
Slovenija s celovito preureditvijo obdavčitve nepremičnin njihovo obdavčitev v celoti 
uskladila s Šesto smernico (77/388/EEC), ki je temeljni predpis Evropskih skupnosti 
na področju obdavčitve z DDV. 

Skladno s sedanjo ureditvijo se po 2. točki prvega odstavka 27. člena ZDDV, DDV 
med drugim ne plačuje od najema oziroma zakupa nepremičnin (vključno z 
leasingom) (v nadaljevanju najem), razen: 

nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih( zmogljivostih, vključno z 
nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških 'kampih ali na prostorih, 
namenjenih kampiranju; 
dajanja v najem parkirnih prostorov, garaž in parkirišč; 
dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev; 
najema šefov. 

Skupaj z 2. točko prvega odstavka 27. člena ZDDV lahko najemodajalec in najemnik 
upoštevata drugi in tretji odstavek 27. člena ZDDV. Najemodajalec - davčni 
zavezanec, registriran za obračunavanje DDV, se lahko dogovori z najemnikom, 
zakupnikom, leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine - davčnim 
zavezancem, ki ima pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV, da bo od prometa, 
ki bi moral biti oproščen plačila DDV v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena 
ZDDV, obračunal DDV po predpisani stopnji. Najemodajalec - davčni zavezanec, 
registriran za obračunavanje DDV, lahko obračuna DDV, če sta z najemnikom 
nepremičnine pred opravljenim prometom podala skupno izjavo pristojnemu 
davčnemu organu. 

Na opravljanje obdavčene oziroma oproščene dejavnosti se navezuje pravica do 
odbitka vstopnega DDV, ki jo opredeljuje 40. člen ZDDV. Zaradi oprostitve DDV od 
storitev najema nepremičnin, razen pri oddaji nepremičnin v najem davčnih 
zavezancem, ki imajo pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV, bi izpostavili 
zlasti 1. točko tretjega odstavka 40. člena ZDDV, po kateri davčni zavezanec ne sme 
odbiti vstopnega DDV od blaga in storitev, ki jih je uporabil za promet blaga oziroma 
storitev, za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV, če ZDDV ne določa 
drugače 

Sprememba obdavčitve najema nepremičnin za najemnike nepremičnin, ki imajo 
pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV, pomeni, da jim najem nepremičnin ne 
predstavlja nikakršnega stroška, saj se lahko dogovorijo z najemodajalcem za 
obdavčitev, tak obračunani DDV pa lahko odbijejo kot svoj vstopni DDV. Med 
najemnike, ki imajo pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV. se poleg 
najemnikov, ki v celoti opravljajo obdavčeno dejavnosti, štejejo tudi najemniki, ki 
opravljajo obdavčeno in oproščeno dejavnost, pod pogojem, da najeto nepremičnino 
v celoti uporabljajo za namene obdavčene dejavnosti, pri kateri lahko odbijajo celotni 
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vstopni DDV. V praksi je tako zakonodajalec vsem davčnim zavezancem, ki imajo 
pravico do odbitka vstopnega DDV (npr. pretežnemu delu gospodarstva), omogočil 
zakonsko podlago in mehanizme na podlagi katerih jim DDV od najema nepremičnin 
ne predstavlja nikakršnih stroškov. 

Sistem DDV mora zagotoviti, da so z vidika DDV nepremičnine, ki so se oddajale v 
najem že pred 01.10.2002 in od katerih je bil vstopni DDV že odbit, ter nepremičnine, 
ki so namenjene oddaji v najem po vključno 01.10.2002 in od katerih se vstopni DDV 
ne sme odbiti, z DDV enako obremenjene. 

Davčno nevtralnost je ob spremembah obdavčitve najema nepremičnin mogoče 
zagotoviti s popravkom odbitka vstopnega DDV, na način kot ga določa 42. člen 
ZDDV. če se znotraj obdobja 20 let od koledarskega leta pričetka uporabe 
nepremičnin spremenijo pogoji, ki so bili v letu pričetka uporabe merodajni za odbitek 
vstopnega DDV, se za obdobje po spremembi izvrši uporabe merodajni za odbitek 
vstopnega DDV, se za obdobje po spremembi izvrši popravek vstopnega DDV. S 
spremembo merodajnih pogojev je mišljena kakršnakoli sprememba pogojev, ki so 
bili merodajni za odbitek vstopnega DDV na začetku uporabe nepremičnine, 
naknadna sprememba teh pogojev pa privede do večjega ali manjšega odbitka 
vstopnega DDV glede na začetno stanje. 

Ob tem bi želeli posebej poudariti, da sprememba obdavčitve najema nepremičnin 
nikakor ni retroaktivna. Popravek odbitka vstopnega DDV se ne dela za nazaj, za 
obdobja ko se je z nepremičnino opravljala dejavnost oddaje v obdavčen najem, 
ampak le za naprej, za obdobja oddajanja nepremičnine v oproščen najem. 
Sprememba obdavčitve najema zato nikakor ne posega v že pridobljene pravice. 

Poslanec sprašuje tudi, zakaj država ni določila daljšega roka za popravek odbitka 
vstopnega DDV. Dejstvo, da je popravek odbitka vstopnega DDV potrebno popraviti 
v prvem davčnem obdobju po spremembi merodajnih pogojev, ki je glede na višino 
obdavčljivega prometa davčnega zavezanca mesec, kvartal ali polovica leta, nikakor 
ne pomeni, da so bili davčni zavezanci šele v oktobru 2002 seznanjeni s posledicami 
spremembe obdavčitve najema nepremičnin. Spremembe ZDDV so bile objavljene v 
Uradnemu listu RS, št. 67/02 z dne 26.07.2002, zato so najemodajalci lahko 
povečane odhodke zaradi spremembe obdavčitve najema nepremičnin okvirno 
planirali že v juliju 2002 in so bili posledično po našem trdnem prepričanju dovolj 
zgodaj seznanjeni s spremembami in dopolnitvami ZDDV in njihovim vplivom nanje. 

Dopuščanje daljšega roka za popravek odbitka vstopnega DDV bi pomenilo tudi 
kršenje načela davčne nevtralnosti, če bi davčni zavezanci popravek odbitka 
vstopnega DDV po 42. členu ZDDV lahko uveljavljati v daljšem obdobju, bi bili v 
ugodnejšem položaju kot davčni zavezanci, ki so nepremičnino za namene 
opravljanja oproščenega prometa nabavili po 01.10.2002. 

Radi bi poudarili, da sistem popravka odbitka vstopnega DDV deluje v obeh smereh, 
oziroma da je potrebno odbitek vstopnega DDV popraviti tako pri prehodu iz 
obdavčene v oproščeno dejavnosti, kot pri prehodu iz oproščene v obdavčeno 
dejavnost. To pomeni, da davčni zavezanci, registrirani za obračunavanje DDV, ki 
začnejo nepremičnine namesto v oproščeni najem oddajati v obdavčen najem, lahko 
že v prvem davčnem obdobju po prehodu, z upoštevanjem preostanka obdobja 
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popravka odbitka vstopnega DDV, zahtevajo vrnitev celotnega vstopnega DDV, ki se 
nanaša na oddajanje v obdavčen najem, ki ga pričnejo opravljati. 

Sprememba v 42. členu ZDDV in dopuščanje daljšega roka za popravek odbitka 
vstopnega DDV zato nista bila potrebna. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za 
notranje zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 12/11-2002: 

Nedavni napad na poročevalca novomeške televizije v Semiču je še en pokazatelj 
slabega odziva in posredovanja policije v Sloveniji, zaradi česar je, glede na dogodke 
v zadnjem času, pričakovati, da se bo tovrstno nasilje le še razširilo. 

Tudi v primeru Petek policiji in vsem vpletenim v preiskovalni postopek do danes ni 
uspelo razrešiti postopka in najti storilca. 

Ministra za notranje zadeve sprašujem, ali se bo v semiški zgodbi ponovil primer 
Petek? Zakaj nihče nič ne stori in zakaj ni reagirala država? 

Znano je, da je policija v novomeškem okolju, ko gre za vprašanje Ciganov zelo 
oziroma popolnoma neučinkovita, saj se do sedaj ciganskim nasilnežem ni zgodilo 
praktično nič. Kazniva dejanja v tem okolju pa so vse pogostejša in težja. 
Ali gre pri tovrstnem (ne)posredovanju pristojnih za ravnanje po vladnih navodilih, ki 
ščiti Cigane? 

Zakaj policija ni storila ničesar? Zakaj se nikoli nič zgodi? 

Odgovor z dne 3/12-2002: 

Postaja mejne policije Črnomelj je bila o kaznivem dejanju lahke telesne poškodbe 
na škodo oškodovanca Božidarja VIDMARJA, roj. 05.08.1956, za bivanje prijavljen v 
naselju Coklovec št. 13, pošta in občina Semič, obveščena dne 10.11.2002. Tega 
dne je oškodovanec naznanil kaznivo dejanje policistu Postaje mejne policije 
Črnomelj. Z zbiranjem obvestil so bili identificirani storilci kaznivega dejanja, ki je bilo 
izvršeno dne 30.10.2002 v gostinskem lokalu Semičanka v Semiču na škodo 
oškodovanca Božidarja VIDMARJA. Postaja mejne policije Črnomelj je zoper štiri 
osumljence podala kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega 
dejanja lahke telesne poškodbe po 133/1. členu Kazenskega zakonika in kaznivega 
dejanja Nasilništva po 229/11. členu Kazenskega zakonika (kazenska ovadba št. 
3J6911237707/D480460/K260315/K261093/2402-02 z dne 14.11.2002, podana na 
Okrožno državno tožilstvo Novo mesto). Zoper iste osebe, ki so utemeljeno 
osumljene storitve dveh kaznivih dejanj, je Postaja mejne policije Črnomelj podala 
Sodniku za prekrške Črnomelj predlog za uvedbo postopka o prekršku, ker so kršili 
določila Zakona o prekrških zopet javni red in mir dne 30.10.2002 v gostinskem 
lokalu Cvet v kraju Vrčice pri Semiču (predlog za uvedbo postopka o prekršku 
številka 22/6-295084-3321 z dne 19.11.2002). 

Ocenjujemo, da so policisti Postaje mejne policije Črnomelj po zaznavi kaznivega 
dejanja izvršnega na škodo Božidarja VIDMARJA vse ukrepe izvedli hitro, 
strokovno in na podlagi zakonskih določil. 
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Zavračamo pa očitek, da je Policija na območju Policijske uprave Novo mesto 
popolnoma neučinkovita pri obravnavanju pripadnikov romske skupnosti. Podobne 
očitke smo že večkrat preverjali in ugotovili prav nasprotno. Policija enako ukrepa 
zoper vse storilce prekrškov in osumljence kaznivih dejanj v okviru zakonskih 
pooblastil, ne glede na narodnostno ali etnično pripadnost. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Marka Diacia ministru za zdravje dr. 
Dušanu Kebru, z dne 12/11-2002: 

Že več tednov v mojo poslansko pisarno v Šentjurju prihajajo ljudje in me sprašujejo 
v zvezi z dogodki v celjski bolnišnici; predvsem v zvezi z »nepregledovanjem 
vzorcev« pred leti. 
Ker jim kaj več, kot je v medijih, ne znam, niti strokovno ne vem povedati, oziroma se 
določeni podatki izključujejo ( ne želim dajati napačnih oziroma netočnih odgovorov) 
Vas prosim, da mi odgovorite na sledeča vprašanja : 

1. Kaj je bil vzrok nepregledovanja vzorcev? 
2. Kdo je domnevno za to odgovoren v kolikor je sploh kdo in ali je res, da poteka 

preiskava, ki se lahko domnevno zaključi s kazenskimi ovadbami? 
3. Ali je sedaj stanje v bolnišnici, po vašem mnenju, stabilno in pod kontrolo? 

Celjska bolnišnica je tema, o kateri se v našem okolju, ki seveda gravitira na to 
bolnišnico, ogromno debatira, kar pa posledično seveda pomeni tudi določen del 
dezinformacij. V svojih vprašanjih sem povzel večino vprašanj občanov, katerih sem 
bil deležen. 
Ker želim ljudem podati objektivne informacije (to sem jim tudi obljubil ), Vas prosim, 
če mi podate ustrezne podatke, kajti zdravje je dandanes največja dobrina. 

Odgovor z dne 4/12-2002: 

Odgovor na prvi dve vprašanji o vzroku in domnevni odgovornosti nepregledovanja 
vzorcev bomo lahko pripravili po zaključenih nadzorih, nekatere pa celo šele po 
zaključeni kazenski preiskavi in ev. postopku pred sodiščem. 

Z vidika organizacije dela, števila zdravnikov na patomorfološkem oddelku in števila 
preparatov, ki so jih prejemali v pregled, ne vidimo razlogov, zakaj bi takšni zaostanki 
lahko nastopili. Še posebej, ker je imela Splošna bolnišnica Celje že več let dogovor 
s Splošno bolnišnico Maribor, da se preparati, ki jih v Celju ne uspejo pregledati, 
pošljejo v preiskavo v Maribor. 

Odgovornost bomo iskali v vodstvu oddelka, vodstvu bolnišnice, pa tudi med 
zdravniki, ki so pošiljali preparate v preiskavo, in niso opazili ali pa niso nič ukrenili, 
ko izvida v sprejemljivem roku niso prejeli, to lahko kaže na pomanjkanje skrbi za 
pacienta, za katerega so odgovorni. 

Da bi dobili odgovore na ta in podobna vprašanja, ter da bi preprečili, da bi se kaj 
podobnega zgodilo še v kakšni bolnišnici ali še na drugem področju, so se kmalu po 
razkritju problema začeli izvajati štirje postopki: 

- Minister za zdravje je odredil izvedbo upravnega nadzora v SB Celje ter hkrati 
imenoval komisijo, ki naj opravi upravni nadzor. 
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- Zdravniška zbornica Slovenija je imenovala komisijo za izvedbo strokovnega 
nadzora s svetovanjem. 

- Urad za gospodarski kriminal je na zahtevo Državnega tožilstva začel s 
preiskavo in takoj zasegel medicinsko dokumentacijo 

- Razširjeni strokovni kolegij za patologijo in sodno medicino bo preveril izvajanje 
biopsijske in obdukcijske dejavnosti v Sloveniji, predvsem z vidika časovnih 
zaostankov izdajanja izvidov in možnih oz. dejanskih posledic teh zaostankov. 

Vse navedene komisije oz. organi so že začeli z delom Prvi trije so se tudi uskladili 
glede načina dela in pristojnosti, ki jih imajo, z namenom, da bi se njihovo delo in 
ugotovitve medsebojno dopolnjevale. 

Na tretje vprašanje, ali je sedaj stanje v bolnišnici stabilno in pod nadzorom, pa lahko 
odgovorimo, da smo o tem prepričani. Vse nepregledane preparate so poslali v 
preiskavo v Maribor ali v Ljubljano, glede novih pa je dogovorjen obseg, ki ga bodo v 
bolnišnici nedvomno zmogli izvesti, vse ostale preparate pa bodo poslali v preiskavo 
drugim bolnišnicam. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Bogomirja Zamernika ministru za okolje, 
prostor in energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 20/11-2002: 

Prebivalci Občine Polzela , ki živijo na področju starega gasilskega doma Polzela 
(naselje Gorica), so zbrali 50 podpisov, s katerimi želijo preprečiti postavitev 
repetitorja družbe Simobil v njihovem naselju, kjer že stoji repetitor družbe Mobitel. V 
kolikor bi se postavil tudi drugi repetitor, bi bila razdalja med njima le 50 m, med 
njima pa stoji tudi stanovanjska hiša. Območje, kjer se postavlja repetitor, je pod 
spomeniškim varstvom, poleg tega pa je to območje, ki je namenjeno rekreaciji 
prebivalcev, še posebno otrok. 

Od kar imajo v svoji neposredni bližini repetitor družbe Mobitel, so se povečali 
udari strele, zaradi česar so imeli materialno škodo. Opozarjajo na nepravilnosti v 
postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za repetitor družbe Simobil, kjer 
neposredni mejaši niso bili vključeni v postopek, poleg tega pa so zaskrbljeni 
zaradi negativnih učinkov elektromagnetnega sevanja. 

Glede na navedeno gospoda ministra sprašujem: 
1. Kako bo postavitev repetitorjev urejena v novi zakonodaji, ki ureja graditev 

objektov in kako bo v postopku pridobitve ustreznih dovoljenj za njihovo 
postavitev upoštevana volja prebivalcev območja, kjer naj bi stali repetitorji? 

2. Zakaj pristojne službe ministrstva ne kaznujejo kršiteljev, ki brez ustreznih 
dovoljenj, predvsem pa brez obveščanja prebivalcev, postavljajo repetitorje v 
strnjena naselja, saj primer v Polzeli ni osamljen? 

Priloga: 
pismo prebivalcev naselja Gorica z dne 16.11.2002, ki je na vpogled v glavni 
pisarni Državnega zbora Republike Slovenije. 

Odgovor z dne 25/11 -2002: 

- Predlog novega zakona o graditvi objektov (ZGO-1) v 3. členu predvideva, da je 
potrebno za gradnjo vsakega objekta, ki po določbah tega zakona ni enostavni 
objekt, gradbeno dovoljenje. Pri tem pa je potrebno izrecno poudariti, da je s točko 
1.9 prvega odstavka 2. člena predloga ZGO-1, med drugimi, določeno, da se za 
enostavni objekt ne more šteti objekt z vplivi na okolje, kar v povezavi s točko 1.4, ki 
določa, da je objekt z vplivi na okolje objekt, za katerega je s predpisi o varstvu 
okolja določeno, da je zanj presoja vplivov na okolje obvezna, pomeni, da bo 
potrebno tudi za enostavni objekt, ki ga opredeljuje Uredba o vrstah posegov v 
okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 
12/00 in 83/02), pred začetkom njegove gradnje, pridobiti gradbeno dovoljenje. 

- Ker je z veljavno uredbo iz prejšnje točke določeno, da je presoja vplivov na okolje 
obvezna tudi za napravo, ki obremenjuje okolje z impulznim oddajanjem 
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elektromagnetnega sevanja z oddajno močjo v impulzu 50kW ali več, če pa je takšna 
naprava na območju kulturne dediščine, varovanem na osnovi predpisov o varstvu 
kulturne dediščine, ali na območju, zavarovanem po predpisih o varstvu okolja ali 
varstvu naravnih virov, pa je z navedeno uredbo tudi določeno, da je presoja vplivov 
na okolje obvezna tudi v primeru, da ima sevanje takšne naprave nižjo oddajno moč, 
to pomeni, da bo potrebno gradbeno dovoljenje tudi za vsak takšen oddajnik mobilne 
telefonije, če bi bilo njegovo sevanje takšno. Ce pa bi se ugotovilo, da oddajnik prav 
nič ne seva oziroma da nima nikakršnih vplivov na okolje, pa bi se lahko tudi štel za 
enostavni objekt. 

- Volja prebivalcev se, glede nameravanih vseh vrst gradenj, upošteva tako, da mora 
biti vsak objekt v skladu s prostorskim aktom, to je bodisi z občinskim prostorskim 
redom, bodisi z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom. To pomeni, da 
gradbenega dovoljenja ni oziroma ne bo mogoče izdati, če nameravani objekt ne bi 
bil v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta. Tudi zato je npr. s 1. točko 
prvega odstavka 66. člena predloga ZGO-1 jasno določeno, da mora pristojni upravni 
organ za gradbene zadeve, to je krajevno pristojna upravna enota, v primerih 
objektov državnega pomena pa tukajšnje ministrstvo, preden izda gradbeno 
dovoljenje, preveriti tudi ali je projekt (za pridobitev gradbenega dovoljenja) izdelan v 
skladu z izvedbenim prostorskim aktom. To pomeni, da bo moral upravni organ 
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja zavrniti, če bo ugotovil, da projektne rešitve 
niso v skladu s tistim prostorskim aktom, ki ga je po postopku, da bo moral upravni 
organ zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja zavrniti, če bo ugotovil, da projektne 
rešitve niso v skladu s tistim prostorskim aktom, ki ga je po postopku, predpisanim z 
zakonom o urejanju prostora, sprejel občinski svet in je tako vanj vgrajena tudi volja 
prizadetih prebivalcev, kar seveda velja tudi za oddajnike. 

- V zvezi z vprašanjem o volji prebivalcev je potrebno pojasniti tudi, da se bo le-ta, po 
uveljavitvi novega ZGO-1, ustrezno izvajala tudi pri takšnih enostavnih objektih, za 
katere gradbeno dovoljenje ne bo potrebno. S tretjim odstavkom 3. člena 
navedenega zakona je namreč določeno, da za enostavni objekt gradbeno 
dovoljenje ni potrebno, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko 
informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim 
aktom in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih 
zemljišč v skladu s predpisi. Ker pa, glede na določbe 80. člena novega zakona o 
urejanju prostora (ZUre-P-1) lokacijske informacije izdaja občinski upravni organ, 
lokacijska informacija pa ima značaj potrdila iz uradne evidence, torej tudi o 
namenski rabi prostora, kot jo opredeljuje občinski prostorski akt, to pomeni, da bo 
tudi v lokacijske informacije posredno vgrajena volja prizadetih prebivalcev, če bo 
torej s prostorskim aktom določeno, da na določenem območju določena vrsta 
gradenj ni dovoljena, bo to pomenilo, da bo moralo tudi iz lokacijske informacije 
izhajati, da investitor takšnega enostavnega objekta na določenem zemljišču ne sme 
postaviti. To seveda velja tudi za vse tiste oddajnike, za katere bi se sicer ugotovilo, 
da nimajo nikakršnih vplivov na okolje. Njihova postavitev ne bi bila mogoča, če bi 
npr. občinski prostorski red njihov postavitev izrecno prepovedal. 

- Že s sedanjimi predpisi, to je zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(ZUN) in zakonom o graditvi objektov (ZGO) iz leta 1984 je določeno, da pristojni 
inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor, ki je organ v sestavi tukajšnjega 
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ministrstva, ukrepa zoper vsakega investitorja, ki gradi brez ustreznih dovoljenj ali ki 
gradi v nasprotju z njimi. To seveda velja tudi za obravnavani primer. 

- Če gradi investitor brez dovoljenja, inšpektor odredi, da se takšen objekt odstrani in 
vzpostavi prejšnje stanje in sicer na investitorjeve stroške. Če pa gradi investitor v 
nasprotju z dovoljenjem, pa inšpektor odredi, da se dela uskladijo z dovoljenjem 
oziroma odredi ustavitev gradnje, če se dela ne dajo uskladiti z dovoljenjem in naloži 
investitorju, da pridobi spremenjeno dovoljenje. Če pa investitor kljub izrečenemu 
inšpekcijskemu ukrepu nadaljuje z deli ali če v predpisanem roku ne zaprosi za 
spremembo dovoljenja ali pa če pristojni upravni organ izdajo spremenjenega 
dovoljenja zavrne, pa pristojni inšpektor odredi, da se tisti del objekta, ki je bil zgrajen 
v nasprotju z dovoljenjem, odstrani in vzpostavi stanje, predpisano z dovoljenjem. 

- Enako oziroma še strožje določbe, kot so zgodaj opisane, urejajo določbe novega 
predloga ZGO-1. To je razvidno zlasti iz določb njegovega 152. in 153. člena, ki ureja 
primere nelegalnih in neskladnih gradenj, pa tudi iz kazenskih določb, ki tudi za 
takšne primere, kot je obravnavani, predvidevajo npr. precej strožje denarne kazni, 
kot jih urejajo sedanji predpisi. Denarne kazni za pravne osebe, ki storijo takšen 
prekršek, znašajo namreč od 7.000.000 tolarjev do 20.000.000 tolarjev. Novi predlog 
ZGO-1 pa ureja tudi primere, če določeni investitor, kateremu je bil izrečen ukrep, 
takšnega ukrepa ne izpolni. To določa 148. člen, ki ureja izvajanje prisilnih izvršb 
inšpekcijskih ukrepov. 

- V zvezi s konkretnim primerom, ki ga v zvezi s postavitvijo oddajnika mobilne 
telefonije v naselju Gorica pri Polzeli v svojem pismu opisujejo prizadeti prebivalci, pa 
sporočam, da je pristojni inšpektor že opravil terenski ogled. Njegove ugotovitve in 
podatki o tem, kako je ukrepal, so naslednji: 

V postopku urbanistične inšpekcije in inšpekcije za graditev Inšpektorata RS za 
okolje in prostor, Območne enote Celje, je ugotovljeno naslednje stanje: 

1. Urbanistični inšpektorje dne 20.11.2002 opravil inšpekcijski pregled na terenu. 
Ugotovil je, da je investitor SIMOBIL napravil izkop gradbene jame cca. 3x3 min 
pričel s polaganjem armature za temelj stolpa. Ker izvajalec pri sebi ni imel 
dovoljenja za gradnjo, je na zahtevo inšpektorja z deli prekinil. 

2. Urbanistični inšpektor je dne 25.11.2002 opravil zaslišanje investitorja. Ker 
investitor nima dovoljenja za postavitev repetitorske postaje, bo urbanistični inšpektor 
izdal odločbo na podlagi 73. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor, s katero bo investitorju naložil odstranitev izvedenih del. Investitor z deli ne 
nadaljuje. 

3. Investitor je dne 20.11.2002 vložil vlogo za izdajo dovoljenja na Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo. 

Tako v tem primeru kot tudi drugih, ko urbanistični inšpektor ali inšpektor za graditev 
ugotovi poseg v prostor, narejen brez ustreznega dovoljenja, izreče investitorju 
ukrep, kot je določen v zakonu, poda predloge sodniku za prekrške za kaznovanje 
investitorja, izvajalca, izreče prepovedi v zvezi z objektom, npr. prepoved uporabe, 
priključitve na javna infrastrukturna omrežja, ipd. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša Pečeta ministrici za gospodarstvo 
dr. Tei Petrin in ministru za obrambo dr. Antonu Grizoldu, z dne 21/11-2002: 

V vojašnici v Melju v Mariboru je našlo poslovne prostore in s tem podjetniško 
poslovno priložnost kar nekaj drobnih podjetnikov, ki zaposlujejo preko 100 
zaposlenih. Maribor in celotni dravski bazen sta v nevzdržni gospodarski in socialni 
krizi, tako da je nesmiselno poudarjati pomen poslovnih prostorov in najemnikov v 
vojašnici v Melju. 

Glede na pomen najemnikov poslovnih prostorov v vojašnici je toliko bolj neverjeten 
odnos mariborskega župana g. Borisa Soviča in direktorice Mestne uprave Maribor, 
ki uničujeta najemnike poslovnih prostorov v vojašnici Melje. 

Mestna občina Maribor je Ministrstvu za obrambo pisno ponudila, da ministrstvo 
brezplačno prenese osrednje dvorišče v last mestne občine, mestna občina pa se 
odpove zneskom za vlaganje v komunalno infrastrukturo s strani ministrstva. Na 
sestanku dne 06.11.2002 je Ministrstvo za obrambo, kar je bilo sprejemljivo tudi za 
najemnike, pristalo na ponudbo o brezplačnem prenosu. Direktorica mestne uprave 
pa je postavila nov pogoj, tudi plačilo zneskov za vlaganje v infrastrukturo. 

Kako lahko Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo 
pristane na različna izsiljevanja s strani Mestne občine Maribor in na njihovo neresno 
obnašanje? Zakaj ne postavite pogojev Mestni občini Maribor, da reši probleme z 
najemniki, vendar ne na način, ki je v veljavi sedaj (blokade žiro računov podjetnikov 
in prisilni zaseg sredstev s strani občine)? 

Upam, da boste zadeve uredili, kot se za resne institucije v resni državi spodobi. 

Odgovor ministrice za gospodarstvo, z dne 13/12-2002: 

Ker zadeva sodi v pristojnost Ministrstva za obrambo, smo vprašanje g. Pečeta 
posredovali omenjenemu ministrstvu in jih prosili za odgovor. Iz njihovega 
odgovora, ki ga prilagamo, je razvidno, da je g. Peče omenjeno vprašanje naslovil 
tudi na Ministrstvo za obrambo, ki vam je odgovor že posredovalo. 

Ministrstvo za gospodarstvo se, glede na to, da gre za problem podjetnikov, v 
reševanje omenjene problematike konstruktivno vključuje. Ker problem izhaja iz 
razmerij med Mestno občino Maribor in Ministrstvom za obrambo, naše 
ministrstvo pristojnosti za konkretne aktivnosti nima, vsekakor pa si bo še naprej 
prizadevalo za rešitev problema. 

Odgovor ministra za obrambo, z dne 09/12-2002: 
Ministrstvo za obrambo že več kot dve leti intenzivno išče rešitev, kako in na kakšen 
način odprodati poslovne prostore zainteresiranim podjetnikom v nekdanji vojašnici v 
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Melju. V ta prizadevanja je vseskozi vključena tudi Mestna občina Maribor, kot 
prvotni najemnik vojašnice, ki se je dne 7.2.2000 v korist podnajemnikov 
(podjetnikov) odpovedala predkupni pravici glede odkupa že omenjen vojašnice. 

Na podnajemnike oziroma potencialne kupce poslovnih prostorov so bile 
naslovljene različne ponudbe za odkup, pri čemer pa se vseskozi kot največji 
problem, ki vse do danes zavira odprodajo, vleče problem investicijskih vlaganj v 
komunalno infrastrukturo in obnovo objektov v Melju s strani Mestne občine 
Maribor. Podnajemniki tako po višini kot tudi z vsebinskega vidika nasprotujejo 
trditvam Mestne občine Maribor, da je vložila v usposobitev poslovnih prostorov in 
komunalno infrastrukturo okoli 161 milijonov SIT. 

Čeprav je Ministrstvo za obrambo s posebnim dogovorom, podpisanim z Mestno 
občino Maribor dne 18.11.1998, znesek investicijskih vlaganj, kot nesporno 
obveznost ministrstva do Mestne občine Maribor priznalo, pa podnajmeniki tako 
od ministrstva kot tudi od Mestne občine Maribor želijo drugačno rešitev, Po 
njihovih predlogih kupnina za odkup poslovnih prostorov ne bi smela vsebovati 
zneska, ki se nanaša na investicijska vlaganja in obnovo objektov s strani Mestne 
občine Maribor. 

Nov predlog za razrešitev problemov v Melju predstavlja predlog Mestne občine 
Maribor, s katerim predlaga Ministrstvu za obrambo, da prizna osrednje dvorišče v 
bivši vojašnici za grajeno javno dobro in le-tega brezplačno prenese na Mestno 
občino Maribor. Če bi ministrstvo pristalo na ta predlog, bi se Mestna občina 
Maribor odrekla plačilu zneskov za zgrajeno komunalno infrastrukturo. 

Ministrstvo za obrambo je na sestanku dne 6.10.2002, s predstavniki Mestne 
občine Maribor, načeloma sprejela ponujeni predlog, vendar pod določenimi 
pogoji. O prenosu dela zemljišča v Melju bi morala odločiti Vlada RS, izvršen pa bi 
moral biti tudi pobot terjatev v zvezi z vlaganji v komunalno infrastrukturo in 
obnovo objektov, na ta način bi nastali novi pogoji za odkup objektov s strani 
najemnikov. 

Ministrstvo za obrambo je v novembru 2002 opravilo več razgovorov s predstavniki 
Mestne občine Maribor, na kateri so bili dogovorjeni postopki in roki za izvedbo 
navedenih rešitev. O njih bo razpravljal in odločal na eni prvih sej Mestni svet Mestne 
občine Maribor. Na tej podlagi pa bo mogoče nadaljevati s pripravami za odprodajo 
objektov v Melju. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Franca Kanglerja ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 4/12-2002: 

MOje vprašanje se nanaša na izvajanje Zakona o orožju. Zanima me, kdo so člani 
komisije, ki preverja znanje o ravnanju z orožjem? Prosim vas, da me seznanite 
poimensko za vsako preverjanje znanja o ravnanju z orožjem od sprejetega zakona 
o orožju dalje. Prav tako bi želel, da me seznanite krajevno in časovno, kje so se ti 
preizkusi opravljali. Nadalje vas sprašujem, koliko je bilo od uveljavitve zakona 
pozitivno opravljenih preizkusov? 

Odgovor z dne 13/12-2002: 

V komisijo so imenovali kot: 

predstavniki MNZ: 
PUČNIK Rajko, svetovalec vlade, Urad za upravne notranje zadev; 
POLIČNIK Vinko, državni podsekretar, Urad za upravne notranje zadeve; 

- GOSTIČ Štefan, svetovalec vlade, Služba za zasebno varovanje in detektivsko 
dejavnost; 

- MARJANOVIČ Darko, svetovalec ministra, Služba za zasebno varovanje in 

detektivsko dejavnost. 

predstavniki registriranih strelskih zvez: 
ŠTUPAR Rok, inštruktor in sodnik II stopnje, Slovenska zveza za praktično 
streljanje; 

- STRNAD Anton, varnostni inštruktor (VI), Slovenska zveza za praktično 
streljanje; * 
JEREB Uroš, varnostni inštruktor (VI), Slovenska zveza za praktično streljanje; 

MIKOLIČ Alojz, selektor za discipline s puško in samostrelom, Strelska zveza 
Slovenije; 

- MEJAŠ Nikolaj, trener in sodnik, Strelska zveza Slovenije; 
TERŽAN Robert, V.d. selektorja za discipline s pištolo, Strelska zveza Slovenije; 

/ 

- TEDEŠKO Rajko, strelski mojster, višji inštruktor/sodnik IDPA, Strelska zveza za 
športno streljanje 

- TURK Iztok, inštruktor streljanja, Strelska zveza za športno streljanje; 
- TIŠLER Mirko, sodnik IDPA, Strelska zveza za športno streljanje; 

predstavniki izvajalcev usposabljanja: 
REPNIK Ciril, predavatelj teme o poznavanju zakonodaje, JBI d o.o.; 

- TOMŠIČ Iztok, predavatelj teme varno rokovanje z orožjem, JBI d.o.o.; 
DONSKI Boško, predavatelj teme varno rokovanje z orožjem, JBI d.o.o 
JANČAR Stane, predavatelj teme o poznavanju zakonodaje, G7 družba za 
varovanje d.o.o; 
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KOŠIR Janez, predavatelj teme o poznavanju zakonodaje in varnega rokovanja z 
orožjem, G7 družba za varovanje d.o.o.; 
BRELIH Roman, predavatelj teme o varnem rokovanju z orožjem, G7 družba za 
varovanje d.o.o.; 
ŠTUPAR Rok, predavatelj teme varno rokovanje z orožjem, Strelski klub Sv. Jurij 
Šentjur; 

- JANC Aleš, predavatelj teme varno rokovanje z orožjem, Strelski klub Sv. Jurij 
Šentjur; 

- ČEBULAR Mojca, predavatelj teme o poznavanju zakonodaje, strelski klub Sv. 
Jurij Šentjur 
ŠPRAH Milan, predavatelj teme o poznavanju zakonodaje, Varnost Maribor d.d., 
MEIER Kari, predavatelj teme o poznavanju zakonodaje, Varnost Maribor d.d., 
LUKAČ Viktor, predavatelj teme o poznavanju zakonodaje, Varnost Maribor d.d. 

V posamezne komisije pa so bili imenovani naslednji čalni: 

Datum preizkusa Kraj opravljanja preizkusa člani komisije 

23.11.2001 
27.11.2001 
29.11.2001 
30.11.2001 
04.12.2001 
07.12.2001 
14.12.2001 
27.12.2001 
04.01.2002 
05.01.2002 
07.01.2002 
11.01.2002 
15.01.2002 
18.01.2002 
25.01.2002 
30.01.2002 
10.02.2002 
11.02.2002 
14.02.2002 
16.02.2002' 
26.02.2002 
02.03.2002 
06.03.2002 
17.03.2002 
19.03.2002 
29 in 30.03.2002 
05.04.2002 
10.04.2002 
22.04.2002 
23.04.2002 
24.04.2002 
08.05.2002 
16.05.2002 

Celje 
Novo Mesto 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Celje 
Ljubljana 
Ljubljana 
Murska Sobota 
Celje 
Koper 
Celje 
Celje 
Maribor 
Ljubljana 
Koper 
Trbovlje 
Ljubljana 
Ljubljana 
Celje 
Medvode 
Celje 
Medvode 
Ljubljana 
Rogatec 
Medvode 
Ljubljana 
Ljubljana 
Škofije 
Celje 
Celje 
Nova Gorica 

Pučnik, Jereb, Štupar 
Marjanovič, Tišler, Čebular 
Pučnik, Tedeško, Košir 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Mikolič, Štupar 
Pučnik, Stmad, Repnik 
Pučnik, Teržan, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Mejaš, Košir 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Jereb, štupar 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Štupar, Stmad 
Pučnik, Jereb, Štupar 
Pučnik, Štupar, Tedeško 
Pučnik, Tedeško, Košir 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Štupar, Jereb 
Pučnik, Tedeško, Košir 
Pučnik, Stmad , Repnik 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Jereb, štupar 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik Strnad, Košir" 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Jereb, Košir 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Tedeško, štupar 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
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17.05.2002 
21.05.2002 
25.05.2002 
12.06.2002 
15.06.2002 
26.06. 2002 
27.06.2002 
12.07.2002 
24.07.2002 
02.08.2002 
06.09.2002 
11.09.2002 
26.09.2002 
03.10.2002 
05.10.2002 
11.10.2002 
24.10.2002 
28.10.2002 
07.11.2002 
22.11.2002 
26.11.2002 
29.11.2002 
04.12.2002 

Medvode 
Ljubljana 
Ljubljana 
Celje 
Medvode 
Ljubljana 
Celje 
Medvode 
Ljubljana 
Medvode 
Medvode 
Celje 
Medvode 
Maribor 
Ljubljana 
Medvode 
Ljubljana 
Celje 
Murska Sobota 
Medvode 
Nova Gorica 
Maribor 
Maribor 

Pučnik, Stmad, Repnik 
Pučnik, Tedeško, Košir 
Pučnik, Stmad, Košir 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Jereb, Košir 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Tedeško, Košir 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Strnad, Repnik 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Jereb, Lukač 
Pučnik, Stmad, Košir 
Pučnik, Tedeško, Repnik 
Pučnik, Tedeško, Košir 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Doneski 
Pučnik, Stmad, Doneski 
Pučnik, Tedeško, Štupar 
Pučnik, Tedeško, Lukač 
Pučnik, Tedeško, Štupar 

— 

Omeniti je potrebno, da so bile pri določitvi posameznih komisij težave, saj sta bila g. 
Poličnik in g. Gostič v letu 2002 zasedena z delom na drugi projektih in v komisijah 
nista mogla sodelovati. V skladu z dogovorom je tako vodenje komisij prevzel g. 
Pučnik. Vsi ostali člani so bili razporejeni v vsaj eno komisijo, vendar se je pri tem 
pokazalo, da posamezniki nimajo zadostnega strokovnega znanja s področja 
poznavanja zakonodaje oziroma ravnanja z vsemi vrstami orožja in zaradi tega v 
nadaljevanju v komisije niso bili vabljeni. 

Vsekakor so bile vse komisije za preizkus znanja o ravnanju z orožjem, po začetnih 
preverjanjih sestavljene iz posameznikov, ki so svoje delo opravile zanesljivo in 
strokovno, kar nedvomno kaže tudi dejstvo, da na delo teh komisij ni sbilo nobene 
pritožbe iz strani izvajalcev usposabljanja niti iz strani 1355 tečajnikov, ki so v tem 
času pred komisijo opravljali preizkus znanja. 

Ves čas opravljanja usposabljanj in preizkusov znanja je ministrstvo za notranje 
zadeve tesno sodelovalo z izvajalci usposabljanj in opravilo tudi nadzore nad 
usposabljanji. V času usposabljanj so se pojavili tudi določeni problemi tako pri 
samem usposabljanju kot pri preizkusih. Ministrstvo za notranje zadeve se je tako že 
odločilo, da bo skupaj z izvajalci usposabljanj opravilo temeljito analizo dosedanjega 
dela in na podlagi te analize pripravilo tudi predloge za spremembo predvsem pri 
opravljanju preizkusov znanja dedičev, trgovcev in varnostnikov. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja Štembergerja ministru za obrambo 
dr. Antonu Grizoldu, z dne 4/12-2002: 

Poslansko vprašanje namenjam ministru za obrambo. Nanaša se na reorganizacijo 
vojske na področju Primorske. 

V preteklih dneh je v javnost prišla nepreverjena vest, da se zmanjšuje število 
vojakov v vojašnici Ilirska Bistrica in da se vojska postopoma iz mesta seli. Zaposleni 
v vojašnici živijo v negotovosti, ker ne vedo kakšna usoda jih čaka, ali premestitve v 
druge vojašnice, ali odpuščanje. Menim, da način na katerega izvajate reorganizacijo 
ni najboljši, vsaj kar se tiče informiranja javnosti ali vsaj zaposlenih. 

Zanima me, ali bo v naslednjem obdobju vojašnica v Ilirski Bistrici ostala, ali se bo 
resnično zaprla oziroma se bo le skrčila? Kakšna usoda čaka zaposlene v ilirsko- 
bistriški vojašnici? Kaj bo z vojaškimi objekti? In kakšna usoda čaka vojaško strelišče 
Bač? 

Odgovor z dne 30/12-2002: 

V letu 2002 je bila sprejeta odločitev o opustitvi obvezniškega sistema popolnjevanja 
vojske in prehodu na poklicno vojsko s prostovoljno rezervo. Sprememba sistema 
povzroča kratkoročno pa tudi dolgoročno posledice za razvoj in razmestitev vojske. 
Poklicna vojska zahteva tudi spremembe pri vojaški infrastrukturi. Temeljne 
normativne rešitve povezane s spremembo sistema popolnjevanja so urejene v 
zakonu o obrambi (Ur.l. RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 - odi. US, 33/00 - odi. US, 
87/01 - ZmatD, 47/02 in 67/02 - popravek) in s spremembami zakona o vojaški 
dolžnosti (Ur.l. RS, št. 108/02 - prečiščeno besedilo). Spremembe obeh zakonov 
povezane s poklicno vojsko in opuščanjem posameznih sestavin vojaške dolžnosti v 
miru, so se že začele izvajati. 

Organizacijski, kadrovski, prostorski in drugi vidiki razvoja vojske pa so urejeni s 
splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Ur.l. RS, 
97/01). Program določa temeljne razvojne usmeritve do 2008 oziroma nekatere do 
2010 leta. Zaradi spremembe sistema popolnjevanja vojske je predvideno, da se v 
prvi polovici leta 2003 Državnemu zboru predloži spremembe in dopolnitve 
programa, s katerimi bodo uveljavljene rešitve povezane s poklicno vojsko s 
prostovoljno rezervo, ter določen razvoj do 2015 leta. V drugi polovici 2003 je bila 
zato začeta izdelava strateškega pregleda obrambe, ki bo služila za določitev vseh 
potrebnih sprememb in dopolnitev splošnega dolgoročnega programa razvoja vojske. 
Sestavni del tega pregleda so tudi ocene prostorske razmestitve enot in poveljstev 
ter drugih zmogljivosti vojske na območju države. 

Dejstvo je, da je obstoječa namestitvena, skladiščna in druga vojaška infrastruktura 
sedaj prilagojena obvezniškemu sistemu popolnjevanja vojske in bistveno večjemu 
obsegu vojne sestave, kot pa je načrtovana v že sprejetem dolgoročnemu programu. 
Zato bo v strateškem pregledu podana ocena katere vojašnice oziroma objekti so 
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perspektivni oziroma kateri niso. Tako bo ocenjena tudi perspektivnost vojašnice v 
Ilirski Bistrici. V primeru, da vojašnica ne bo več uporabljena za obrambne ali druge 
potrebe, glede na dejavnost Ministrstva za obrambo, se bo z nepremičninami 
razpolagalo tako, kot z drugim vojaškim premoženjem v lasti države. Zaposleni pa 
bodo prerazporejeni v druga poveljstva in enote. Spremembe in dopolnitve 
splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja vojske bodo dokončno 
oblikovane v prvi polovici 2003 in tedaj bo možno tudi natančneje odgovoriti glede 
perspektivnosti vojašnice v Ilirski Bistrici. 

Sestavni del vojaške infrastrukture so tudi vadišča in strelišča. Strelišče Bač je eno 
izmed urejenih strelišč in kot tako bo glede na svojo lego tudi dolgoročno ostalo v 
uporabi Slovenske vojske. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja Štembergerja ministru za okolje, 
prostor in energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 4/12-2002: 

Poslansko vprašanje namenjam ministru za okolje in prostor. Nanaša se na 
postavljanje objektov in naprav mobilne telefonije. 

V zadnjem času je ilirsko-bistriško javnost precej razburkala novica, da eden od 
operaterjev mobilne telefonije v Ilirski Bistrici postavlja oddajnik kar na zvonik cerkve. 
Cerkev se nahaja v naselju nedaleč od stanovanjskih hiš, v bližini pa je tudi osnovna 
šola, zdravstveni dom, glasbena šola in dom za ostarele. Krajani so pričeli zbirat 
podpise proti postavitvi oddajnika in se oglasili tudi v moji poslanski pisarni. O zadevi 
so že poročali mediji (TV Slovenija, Primorske novice). 

V najnovejšem odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije je zapisano, 
da se objekte in naprave mobilne telefonije prednostno usmerja na lokacije, ki 
zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino. Zvonik 
cerkve, ki se nahaja v naselju zagotovo ni taka lokacija. 
Zanima me, kakšna soglasja mora pridobiti postavitelj, kdo mu jih izda in pod 
kakšnimi pogoji, oziroma katere kriterije mora lokacija izpolnjevati? Glede na to, da je 
tu vmešana tudi cerkev (Koprska škofija), ki praktično oddaja zvonik v najem 
(najemnina naj bi znašala cca. 807 000 SIT letno), me zanima ali cerkev sploh lahko 
oddaja zvonik v najem za tako dejavnost? 

Odgovor z dne 30/12-2002: 

1. Uvodoma pojasnjujemo, da je urbanistični inšpektor inšpektorata Republike 
Slovenije za okolje in prostor v zvezi s postavljanjem antene na zvoniku cerkve Sv. 
Petra v Ilirski Bistrici ugotovil, da investitor VVestern VVireless International za 
postavitev bazne postaje mobilne telefonije nima dovoljenj. Po dobljenih informacijah 
investitor tudi ni vložil vloge za izdajo dovoljenja niti na Upravni enoti Ilirska Bistrica 
niti na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Ker v postopku inšpekcije še niso 
zbrani vsi potrebni dokazi, bo takoj po pridobitvi vseh investitorju izdana odločba na 
podlagi 73. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, s katero bo 
investitorju naloženo, da napravo odstrani. Dne 24.12.2002 je sicer inšpektor ob 
ogledu objekta ugotovil, da je antena z zvonika odstranjena. Ni pa bilo možno 
ugotoviti, če je odstranjena tudi bazna postaja. Inšpektor postopek nadaljuje. 

2. Državni zbor RS je na svoji 21. redni seji dne 18.12.2002 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in od leta 1986 do 1990 
(v nadaljevanju: Odlok-2000). V njem je navedeno, da je treba na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije zagotoviti racionalno in učinkovito mobilno telekomunikacijsko 
omrežje, pri načrtovanju objektov in naprav pa je treba poleg usmeritev, ki jih navaja 
poslanec v svojem vprašanju, upoštevati tudi ostale usmeritve in pogoje, ki so 
navedeni v odloku, če je omenjena cerkev evidentirana kot objekt kulturne dediščine, 
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je treba v takih, praviloma izjemnih primerih, objekte in naprave mobilne telefonije 
umeščati tudi v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine in na podlagi določil 
sedmega in osmega odstavka 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni 
list RS, št. 11/99, v nadaljevanju: odlok-1999). Pomembna usmeritev je tudi, da je 
treba v lokalni skupnosti za vse operaterje mobilne telefonije po predhodni preveritvi 
možnosti skupne uporabe že obstoječih objektov in naprav mobilne telefonije 
zagotoviti enake prostorske pogoje ter usmeritve za umeščanje in izgradnjo tovrstnih 
objektov v prostor. 

3. Ker pa so poleg omenjenih temeljnih zahtev v Odloku-2002 opredeljene še 
naslednje usmeritve in pogoji: 
- da se mora objekte in naprave mobilne telefonije v prostor umeščati tako, da se jih 
združuje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave, 
- da je treba zagotoviti na izpostavljenih legah čim manjši vpliv na vidne kvalitete 
prostora, 
- da je treba v urbanih območjih prioritetno izkoristiti območja in objekte, namenjene 
trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa 
jih vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v njihovo neposredno bližino 
(npr. kotlovnice, dimniki, stolpi), 
- da je treba objekte in naprave mobilne telefonije, če je le mogoče, postavljati na 
manj kvalitetna kmetijska zemljišča; v primeru posega na najboljša kmetijska 

zemljišča je treba ravnati skladno s točko 3.4.24, Usmeritve za usklajevanje 
navzkrižnih interesov, 
- da naj se na zavarovana območja narave, na območja, predvidena za zavarovanje, 
na območja naravnih vrednot in na ekološko pomembnih območjih posega le 
izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta 
status, 
- da je treba posebno pozornost nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije, in 
sicer tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani ali krajinski tipiki 
ter naravnim danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten), 
- da morajo operaterji za potrebe državne uprave, v kolikor za to obstajajo tehnične 
možnosti, po predhodnem dogovoru o skupni uporabi objektov in plačilu ustreznega 
denarnega nadomestila, omogočiti začasno namestitev naprav fiksnih ali mobilnih 
komunikacij na objekte mobilne telefonije; v kolikor do dogovora ne pride, pa da mora 
o tem odločiti Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije 
in 
- da mora biti izgradnja omrežja mobilne telefonije usklajena s koncesijsko pogodbo 
posameznega operaterja in z veljavnimi mednarodnimi standardi s področja mobilne 
telefonije, 

to pomeni, da mora biti v skladu s takšnimi pogoji izdelan in sprejet tudi konkreten 
občinski izvedbeni prostorski akt, s katerim se ureja Ilirska Bistrica oziroma tisti njen 
del, koder stoji obravnavana cerkev. 

4. Usmeritve, kriteriji in pogoji, navedeni v Odloku-2002, ki se skupaj z Odlokom- 
1999 in drugimi prostorskimi akti države skladno z veljavno prostorsko zakonodajo 
upoštevajo na nižjih ravneh prostorskega planiranja, torej pri prostorskem 
načrtovanju na lokalni ravni in pri izdajanju dovoljenj za vse vrste gradenj, to je tistih, 
za katere je stvarno pristojna upravna enota, kot tudi tistih, ki so državnega pomena 
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in jih izdaja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. V prostorskih planskih aktih 
občin namreč zaradi specifičnosti obravnavane problematike vnaprej praviloma ni 
mogoče opredeliti natančnih lokacij teh objektov, ampak v njihovih izvedbenih 
prostorskih aktih. Seveda pa lahko občina v tekstualnem delu svojih planskih aktov 
poleg splošnih kriterijev in usmeritev iz planskih aktov države opredeli še dodatne 
podrobnejše kriterije, ki izhajajo iz analize prostora ter kriterije in pogoje, ki izhajajo iz 
omejitev in varovanj v njenem prostoru. Šele na podlagi poznanih konkretnih dejstev, 
preveritev, analiz in ocen se ob upoštevanju navedenih kriterijev in usmeritev iz 
prostorskih aktov pripravi prostorska dokumentacija, ki je osnova za izdajo 
dovoljenja. 

/ 
5. Tudi z novim Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, v 
nadaljevanju: ZGO-1) je določeno, da je potrebno za gradnjo vsakega objekta, ki po 
določbah tega zakona ni enostavni objekt, gradbeno dovoljenje, gradbeno dovoljenje 
pa ni potrebno za enostavne objekte, ampak zadostuje, da si investitor pred 
začetkom del pri pristojni občinski upravi pridobi lokacijsko informacijo, iz katere 
izhaja, da je gradnja takšnega objekta na konkretni lokaciji možna (3. člen ZGO-1). 
Pri tem pa je treba izrecno poudariti, da je s točko 1.9 prvega odstavka 2. člena 
ZGO-1 med drugim določeno, da se za enostavni objekt ne more šteti objekta z vplivi 
na okolje, kar v povezavi s točko 1.4, ki določa, da je objekt z vplivi na okolje objekt, 
za katerega je s predpisi o varstvu okolja določeno, da je zanj presoja vplivov na 
okolje obvezna, pomeni, da bo potrebno tudi za enostavni objekt, ki ga opredeljuje 
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje 
(Uradni list RS, št.66/96, 12/00 in 83/02), pred začetkom njegove gradnje pridobiti 
gradbeno dovoljenje. 

6. Ker je z veljavno uredbo iz prejšnje točke določeno, da je presoja vplivov na okolje 
obvezna tudi za napravo, ki obremenjuje okolje z impulznim oddajanjem 
elektromagnetnega sevanja z oddajno močjo v impulzu 50 kW ali več, če pa je 
takšna naprava na območju kulturne dediščine, varovanem na osnovi predpisov o 
varstvu kulturne dediščine, ali na območju, zavarovanem po predpisih o varstvu 
okolja ali varstvu naravnih virov, pa je z navedeno uredbo tudi določeno, da je 
presoja vplivov na okolje obvezna tudi v primeru, da ima sevanje takšne naprave 
nižjo oddajno moč, to pomeni, da bo potrebno gradbeno dovoljenje tudi za vsak 
takšen oddajnik mobilne telefonije, če bi bilo njegovo sevanje takšno, če pa bi se 
ugotovilo, da oddajnik prav nič ne seva oziroma da nima nikakršnih vplivov na okolje, 
pa bi se lahko tudi štel za enostavni objekt. 

7. Volja prebivalcev se glede nameravanih vseh vrst gradenj upošteva tako, da mora 
biti vsak objekt v skladu s prostorskim aktom, to je bodisi z občinskim prostorskim 
redom bodisi z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom. To pomeni, da 
gradbenega dovoljenja ni oziroma ne bo mogoče izdati, če nameravani objekt ne bi 
bil v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta. Prav tako pa tudi za 
enostavni objekt ne bo mogoče izdati "pozitivne" lokacijske informacije, če bi bilo s 
takšnim izvedbenim prostorskim aktom določeno, da gradnja ni možna. To velja 
seveda tudi za naprave mobilne telefonije. Tudi zato je npr. s 1. točko prvega 
odstavka 66. člena predloga ZGO-1 jasno določeno, da mora pristojni upravni organ 
za gradbene zadeve, to je krajevno pristojna upravna enota, v primerih objektov 
državnega pomena pa tukajšnje ministrstvo, preden izda gradbeno dovoljenje, 
preveriti tudi, ali je projekt (za pridobitev gradbenega dovoljenja) izdelan v skladu z 
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izvedbenim prostorskim aktom. To pomeni, da bo moral upravni organ zahtevo za 
izdajo gradbenega dovoljenja zavrniti, če bo ugotovil, da projektne rešitve niso v 
skladu s tistim prostorskim aktom, ki ga je po postopku, predpisanem z zakonom o 
urejanju prostora, sprejel občinski svet in je takoj vanj vgrajena tudi volja prizadetih 
prebivalcev, kar seveda velja tudi za oddajnike. 

8. V zvezi z vprašanjem o volji prebivalcev je treba tudi pojasniti, da se bo le-ta po 
uveljavitvi novega ZGO-1 ustrezno izvajala tudi pri takšnih enostavnih objektih, za 
katere gradbeno dovoljenje ne bo potrebno. S tretjim odstavkom 3. člena 
navedenega zakona je namreč določeno, da za enostavni objekt gradbeno 
dovoljenje ni potrebno, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko 
informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim 
aktom in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih 
zemljišč v skladu s predpisi. Ker pa glede na določbe 80. člena novega zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-1) lokacijske informacije izdaja občinski upravni organ, 
lokacijska informacija pa ima značaj potrdila iz uradne evidence, torej tudi o 
namenski rabi prostora, kot jo opredeljuje občinski prostorski akt, to pomeni, da bo 
tudi v lokacijske informacije posredno vgrajena volja prizadetih prebivalcev, če bo 
torej s prostorskim aktom določeno, da na določenem območju določena vrsta 
gradenj ni dovoljena, bo to pomenilo, da bo moralo tudi iz lokacijske informacije 
izhajati, da investitor takšnega enostavnega objekta na določenem zemljišču ne sme 
postaviti. To seveda velja tudi za vse tiste oddajnike, za katere bi se sicer ugotovilo, 
da nimajo nikakršnih vplivov na okolje. Njihova postavitev ne bi bila mogoča, če bi 
npr. občinski prostorski red njihovo postavitev izrecno prepovedoval. ' 

9. Že s sedanjimi predpisi, to je z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (ZUN) in Zakonom o graditvi objektov (ZGO) iz leta 1984 je določeno, da 
pristojni inšpektor inšpektorata RS za okolje in prostor, ki je organ v sestavi 
tukajšnjega ministrstva, ukrepa zoper vsakega investitorja, ki gradi brez ustreznih 
dovoljenj ali ki gradi v nasprotju z njimi. To seveda velja tudi za obravnavani primer. 
Če gradi investitor brez dovoljenja, inšpektor odredi, da se takšen objekt odstrani in 
vzpostavi prejšnje stanje, in sicer na investitorjeve stroške. Če pa gradi investitor v 
nasprotju z dovoljenjem, pa inšpektor odredi, da se dela uskladijo z dovoljenjem 
oziroma odredi ustavitev gradnje, če se dela ne dajo uskladiti z dovoljenjem, in naloži 
investitorju, da pridobi spremenjeno dovoljenje. Če pa investitor kljub izrečenemu 
inšpekcijskemu ukrepu nadaljuje z deli ali če v predpisanem roku ne zaprosi za 
spremembo dovoljenja al pa če pristojni upravni organ izdajo spremenjenega 
dovoljenja zavrne, pa pristojni inšpektor odredi, da se tisti del objekta, ki je bil zgrajen 
v nasprotju z dovoljenjem, odstrani in vzpostavi stanje, predpisano z dovoljenjem. 

10. Enako oziroma še strožje določbe, kot so zgoraj opisane, urejajo določbe novega 
predloga ZGO-1. To je razvidno zlasti iz določb njegovega 152. in 153. člena, ki ureja 
primere nelegalnih in neskladnih gradenj, pa tudi iz kazenskih določb, ki tudi za 
takšne primere, kot je obravnavani, predvidevajo npr. precej strožje denarne kazni, 
kot jih urejajo sedanji predpisi. Denarne kazni za pravne osebe, ki storijo takšen 
prekršek, znašajo namreč od 7.000.000 tolarjev do 20.000.000 tolarjev. Novi predlog 
ZGO-1 pa ureja tudi primere, če določeni investitor, ki mu je bil izrečen ukrep, 
takšnega ukrepa ne izpolni. To določa 148. člen, ki ureja izvajanje prisilnih izvršb 
inšpekcijskih ukrepov. V zvezi s konkretnim primerom, ki ga v zvezi s postavitvijo 
oddajnika mobilne telefonije v Ilirski Bistrici opisuje poslanec državnega zbora 
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Republike Slovenije, sporočam tudi, da je bil o nameravani gradnji že obveščen 
pristojni inšpektor, ki bo ustrezno ukrepal, če bo ugotovil kakršnekoli kršitve zakona. 

11 V zvezi z vprašanjem, ali Rimokatoliška cerkev sploh lahko oddaja v najem 
zvonike svojih cerkva, pa pojasnjujem, da je pravni promet z nepremičninami, kamor 
sodi tudi njihova oddaja za različne namene, prost pod pogoji, ki jih določa zakon. 
Tudi po določbah temeljnih načel obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.83/01) 
udeleženci sicer prosto urejajo medsebojna obligacijska razmerja, ne smejo pa jih 
urejati v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. Ker lahko torej 
vsak lastnik nepremičnine svojo nepremičnino drugemu odda v najem, najemnik pa 
lahko takšno najeto nepremičnino oziroma njen del uporablja za namen, ki ni v 
nasprotju s predmetom dovoljene rabe, velja to seveda tudi za lastnika obravnavane 
cerkve oziroma njenega dela-zvonika 
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