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RAZMERJA PLAČ V JAVNIH ZAVODIH
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPIZ-A)
- EPA 1415 - skrajšani postopek
3
ODKUP TERJATEV
Predlog zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše Jugoslavije (ZOTOUP)
- EPA 1479 - skrajšani postopek
7
MINISTRSTVA
Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-A)
- EPA 1480 - skrajšani postopek

9

USTAVNO SODIŠČE
Predlog zakona o spremembi zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A)
- EPA 1482 - skrajšani postbpek

11

BLOK 5 TE ŠOŠTANJ
Predlog zakona o spremembah zakona o poroštvu RS za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj (ZPNPIRN-A)
- EPA 1475 - hitri postopek
13
HE DOBLAR l+ll In HE PLAVE l+ll
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu RS za najetje posojil za
obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+ll in HE Plave l+ll (ZPNPHE-A)
- EPA 1476 - hitri postopek
15
ODPRAVA POSLEDIC ZIME
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 (ZSPZ96)
- EPA 1478 - hitri postopek
17
PREVOZI V CESTNEM PROMETU
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A)
- EPA 1511 - hitri postopek
19
POPRAVA KRIVIC
Predlog zakona o popravi krivic (ZPKri)
- EPA 539 - tretja obravnava

23

PREVZEMI
Predlog zakona o prevzemih (ZPre)
- EPA 1087 - druga obravnava

29

NABAVA POLICIJSKEGA PLOVILA
Obravnava postopka nabave policijskega plovila P 111
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(ZRPIZ-A)
- EPA 1415 - skrajšani postopek

menjena, predlagata, da Državni zbor RS ta predlog
zakona uvrsti na dnevni red seje, za katero je sicer predvidena obravnava prej vloženega (umaknjenega) zakonskega predloga.

POSLANSKA SKUPINA
DS
Podpisana poslanca na podlagi 88. člena Ustave RS in 19.
člena Zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/92) ter
prvega odstavka 174. člena in 175. člena Poslovnika
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št.40/93 in 80/94)
vlagata v obravnavo in sprejem

Na podlagi 204.a člena poslovnika Državnemu zboru RS
predlagata, da predlog zakona obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga zakona po določbah poslovnika o hitrem
postopku. Predlog zakona namreč predvideva le spremembo določb veljavnega zakona, ki se nanašajo na možnosti napredovanja zaposlenih v vrtcih, osnovnem in srednjem izobraževanju ter s tem povezanim pooblastilom
ministra, da izcla ustrezen pravilnik o napredovanju. Takšen predlog po svoji naravi predstavlja z vidika zakonodajne tehnike manj zahtevno spremembo zakona, hkrati
pa tudi vsebinsko ne načenja sistemskih okvirov veljavnega zakona. S tem je izpolnjen pogoj, ki ga za tovrstni
postopek določa prva alinea 204.a člena poslovnika Državnega zbora RS.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI
ZAKONA O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH ZAVODIH,
DRŽAVNIH ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI,
ki ga pošiljata na podlagi tretjega odstavka 174. člena
Poslovnika Državnega zbora RS.
Hkrati umikata predlog zakona o spremembi zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti, ki sta ga vložila 8. marca 1996
(objavljen je bil v Poročevalcu št. 8/96) ter ga nadomeščata s tem zakonskim predlogom. Novo besedilo predloga
zakona izhaja iz vsebine zadnjih dogovorov med Vlado RS
in sindikalno skupino, pri njegovi pripravi pa sta upoštevala tudi opozorila, ki jih je k prvotnemu predlogu podal
Sekretariat DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve. Ker
vsebina vprašanj, ki naj bi jih zakon uredil, ostaja nespre-

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora RS Vam sporočata, da bosta pri obravnavi
predloga zakona na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala oba predlagatelja zakona.
Tone PERŠAK, I. r.
Danica SIMŠIČ, I. r.

nanaša. V okviru določb o pogojih in načinu napredovanja
zakon predpisuje, da zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah, ki imajo možnost napredovanja v naziv, v skladu s tem
zakonom ne morejo napredovati v višje plačilne razrede.
Načine napredovanja strokovnih delavcev v vrtcih in šolah
določa pred kratkim sprejeti zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vprašanje finančnega ovrednotenja napredovanja pa je določeno v okviru zakona, katerega
spremembo predlagava. Tako prihaja do absurdnih situacij,
ko strokovni delavci na podlagi prvega od zakonov sicer
lahko napredujejo v naziv mentorja, svetovalca ali svetnika,
vendar jim določba 13. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
onemogoča, da bi se jim za pridobljeni naziv h količniku za
določitev osnovne plače prištel še količnik iz tega naslova.
Zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja to razumejo
kot izraz podcenjevanja pedagoškega poklica, ki ima žal tudi
bolj otipljive posledice. Vrsta strokovnjakov se namreč odloča

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti, ki je bil sprejet marca 1994,
pomeni podlago za določanje in izplačevanje plač funkcionarjev in zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti. Na pobudo Medobčinskega sodnika za prekrške je Ustavno sodišče RS je 3. 3. 1995 sicer
odločalo o ustavnosti določbe 1. člena tega zakona. Ugotovilo
je, da določba ni v skladu z ustavo in jo tudi razveljavilo, hkrati
pa državnemu zboru naložilo, naj ugotovljeno neskladnost
odpravi v roku enega leta. Ta razveljavitev pa je povezana
zgolj z različnim obravnavanjem sodnikov za prekrške v primerjavi s sodniki in se rešitev, ki jo predlagava, nanjo ne
3
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za odhod v bistveno boljše plačane poklice izven izobraževanja, izobrazbena struktura v tej dejavnosti stagnira ali se celo
slabša, zmanjšuje pa se tudi zanimanje mladih za pedagoško
delo.

1997. Zato bo ustrezen znesek sndstev potrebno predvideti v
proračunu za prihodnje leto.

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Namen predlaganega zakona je vzpostaviti ustrezen sistem
vertikalnega in horizontalnega napredovanja tudi za zaposlene v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, saj določba petega
odstavka tega člena, katere črtanje predlagata, preprečuje
napredovanje za zaposlene v vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah, ki imajo možnost napredovanja v naziv, v skladu s tem
zakonom ne morejo napredovati v višje plačilne razrede.
Zaradi nedvomno velikega pomena pedagoškega poklica je
potrebno tudi za to kategorijo zaposlenih vzpostaviti tovrstne
stimulativne mehanizme, saj mora imeti napredovanje tudi
ustrezen materialni ekvivalent. Iz razloga medsebojne povezanosti določb petega odstavka z naslednjima dvema odstavkoma predlagata tudi črtanje šestega in sedmega odstavka
13. člena. Vzporedno s tem je potrebna tudi dopolnitev
določbe 24. člena (ta je v okvir veljavnega zakona umeščena
kot prehodna določba) z novim tretjim odstavkom, ki pooblašča ministra, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, da
izda pravilnik o napredovanju. To bi bil minister dolžan storiti
najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi novele zakona.

V zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 13/
95 - odločba US) se v 13. členu črtajo peti, šesti in sedmi
odstavek.
2. člen
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje izda pravilnik o
napredovanju v plačilne razrede ter določi pogoje za napredovanje v skladu s 105. členom zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/
96).«.
3. člen
Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje izda pravilnik iz
2. člena tega zakona najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega
zakona.

Takšen predlog upošteva pripombe, ki jih je k prvotnemu
besedilu predloga zakona podal Sekretariat za zakonodajo in
pravne zadeve. Hkrati so predlagane rešitve usklajene tudi z
vsebino zadnjih dogovorov med sindikati in vlado in - po
informacijah, ki so jima bile na voljo, sodeč - za slednjo
sprejemljive.

4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati določbi
prvega in četrtega odstavka 8. člena zakona o plačah delavcev v vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92
in 42/93).

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA
ZAKONA

5. člen

Sprejem predlaganega zakona v letošnjem letu ne bo povzročil znatnejših obremenitev državnega proračuna, saj njegov
zadnji člen določa, da se bo pričel uporabljati s 1. marcem,

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 1997 dalje.
I

Predlagani zakon se nanaša na črtanje določbe petega,
šestega in sedmega odstavka 13. člena zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti, ki določajo način in pogoje napredovanja zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Zaposleni v teh
dejavnostih, ki imajo možnost napredovanja v naziv, v skladu
s tem zakonom ne morejo napredovati v višje plačilne
razrede. Možnost napredovanja, na katero se določba sklicuje, pa je urejena v zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, ki pa ne rešuje vprašanja materialnega vrednotenja napredovanj. Namen zakonskega predloga
je, da zakon tudi strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju zagotovi enake možnosti napredovanja kot jih zakon sicer
nudi drugim zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti, pa tudi tistim zaposlenim v vrtcih
in šolah, ki ne napredujejo na podlagi zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja. Iz teh razlogov, navedenih tudi v uvodu tega predloga zakona, zato v prvem členu
predlagata črtanje določbe petega odstavka, zaradi medsebojne povezanosti pa tudi šestega in sedmega odstavka 13.
člena zakona.

plačilne razrede. Ta določba je potrebna zaradi v prvem členu
predlagane spremembe 13. člena zakona.
Ker se slednja določba umešča v okvir že obstoječega člena, v
njem (razen z navedbo datuma) ni bilo mogoče določiti roka,
do katerega bi bil minister dolžan izdati tak pravilnik. Zato
predlog zakona v tretjem členu vsebuje določilo, ki je po svoji
naravi prehodna določba in s katero je ministru naloženo, da
mora pravilnik o napredovanju izdati v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona, torej po uveljavitvi zakona o spremembah in
dopolnitvi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti.
S četrtim členom je upoštevano opozorilo Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve, ki je bilo podano že k prvotnemu besedilu predloga zakona. Ta določba razveljavlja
določbi prvega in četrtega odstavka 8. člena zakona o plačah
delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki sta še
vedno v veljavi - drugi in tretji odstavek sta bila namreč
razveljavljena že leta 1994 ob sprejemu zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti.

Določba drugega člena dopolnjuje 24. člen veljavnega
zakona in nalaga ministru, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje dolžnost, da izda ustrezen pravilnik o napredovanju v

Peti člen kot čas uveljavitve zakona (»vacatio legis«) določa
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
zakon pa naj bi se uporabljal od 1. marca prihodnjega leta
dalje.

poročevalec, št. 21

4

naziv, ne morejo napredovati v višje plačilne razrede v
skladu s tem členom.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJATA
OZIROMA DOPOLNJUJETA:

(6) Učitelj, vzgojitelj, pedagog, psiholog, socialni delavec,
specialni pedagog in knjižničar, zaposlen v vrtcu, osnovnem
in srednjem Izobraževanju, lahko napreduje v naziv mentor
in svetovalec, če ima z zakonom zahtevano visoko izobrazbo pa tudi v naziv svetnik, v skladu s pravilnikom, ki ga
izda minister, pristojen za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.

13. člen
»(1) Zaposleni na delovnih mestih iz 8., 9. in 10. člena tega
zakona napredujejo na svojem delovnem mestu v višji plačilni
razred. O napredovanju na delovnem mestu odloča organ, ki
je pristojen za določitev količnikov osnovne plače.
(2) Zaposleni iz prejšnjega odstavka lahko napredujejo praviloma vsaka tri leta, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Pri tem
se upošteva čas, prebit na delovnih mestih enake oziroma
podobne stopnje zahtevnosti. Pristojni organ v javnem
zavodu oziroma državnem organu najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.

(7) Zaposlenim iz prejšnjega odstavka, ki pridobijo naziv, se
h količniku za napredovanje, določenemu z zakonom o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih
(Uradni list RS št. 16/92 in 42/93), prišteje količnik:
•
- za napredovanje v naziv mentor 0,10,
- za napredovanje v naziv svetovalec 0,15,
- za napredovanje v naziv svetnik 0,20.«

(3) Na istem delovnem mestu je možno napredovati največ za
pet plačilnih razredov.

24. člen:

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zdravniki
napredujejo največ za sedem plačilnih razredov.

»(1) Pravilnik o napredovanju izda pristojni minister najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.

(5) Zaposleni na delovnih mestih v vrtcih, osnovnem in
srednjem izobraževanju, ki imajo možnost napredovanja v

(2) V roku iz prejšnjega odstavka izdajo pravilnike tudi predstojniki drugih državnih organov, direktorji javnih zavodov iz
14. člena tega zakona in pristojni organ univerze.«

BELEŽKE

*»

5
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BELEŽKE

Predlog zakona o

ODKUPU

TERJATEV ZA

UNIČENO

ODVZETO

PREMOŽENJE

REPUBLIKAH

RIVŠE

ALI

V

JUGOSLAVIJE

(ZOTOUP)
- EPA 1479 - skrajšani postopek

Zakon je potrebno sprejeti po skrajšanem postopku, saj se
nanaša na saniranje ekonomskih razmer v dejavnostih
tekstilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne industrije.
Posledice uničenega ali odvzetega premoženja posameznim pravnim osebam, ki so ga imele v bivših jugoslovanskih republikah, so namreč še posebej prizadele tekstilno
in usnjarsko-predelovalno industrijo. Odvzem premoženja kot posledica razpada bivše Jugoslavije je prav gotovo
izreden in nepredvidljiv dogodek. Prav zato bi bilo normalno, da del tega bremena prevzame država, tako kot je
bilo to storjeno v primeru terjatev do Iraka, Kube in Angole.

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 15. 5.
1996, obravnaval zakonodajno iniciativo predloga zakona
o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v
republikah bivše Jugoslavije in sprejel naslednji
sklep:
Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije
je Državni svet Republike Slovenije na 74. seji, dne
15.5.1996, določil besedilo
PPREDLOGA ZAKONA O ODKUPU TERJATEV ZA ODVZETO ALI UNIČENO PREMOŽENJE V REPUBLIKAH BIVŠE
JUGOSLAVIJE

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega
sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora določa
državna svetnika Eriha Šerbca in Gregorja Mikliča kot
predstavnika državnega sveta na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga zakona.

in ga na podlagi 204. a člena poslovnika državnega zbora
pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo
in sprejem po skrajšanem postopku.

vladnega sklepa že zbrani podatki o vrednosti terjatev in
obveznosti, ki jih imajo nekatere pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji do upnikov in dolžnikov s sedežem v
Zvezni republiki Jugoslaviji.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Z razpadom bivše države je bilo posameznim pravnim osebam
odvzeto ali uničeno premoženje, ki so ga imele v Srbiji, Črni
Gori ter Bosni in Hercegovini. Odvzeto ali uničeno premoženje je bilo v obliki nepremičnin, opreme, zalog in terjatev.
Posebej je ta problematika zaostrena v (istih pravnih osebah,
ki so financirale odvzeto premoženje s krediti in še to kratkoročnimi. Ti krediti so pravnim osebam ostali in so jih ter jih
morajo še tekoče servisirati.

2. PREDLAGANE REŠITVE
Na podlagi knjigovodskih podatkov in vloge posamezne
pravne osebe, Banka Slovenije preveri pravilnost podatkov o
vrednosti odvzetega ali uničenega premoženja v Srbiji, Črni
Gori ter Bosni in Hercegovini. Za tako ugotovljeno vrednost
terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje, Republika Slovenija izda in vroči upravičencem obveznice z diskontom v višini
30% od priznane terjatve.

Posledice odvzetega ali uničenega premoženja so še posebej
prisotne v družbah usnjarsko predelovalne dejavnosti, ko so
vsled izjemne konkurence in neugodnih pogojev za izvoz, že
tako v velikih težavah. Na podlagi zbranih podatkov, družbe
usnjarsko predelovalne dejavnosti ocenjujejo vrednost odvzetega ali uničenega premoženja v višini 112.500 tisoč mark, pri
tem je bilo tega kar za 76 milijonov mark financiranega s
krediti.

Obveznice se glasijo na ECU in so izplačljive v tolarjih. Izdajo
se z rokom odplačila sedem let, z dvoletnim moratorijem in
7% letno obrestno mero. Obresti za izdane obveznice se
obračunavajo in izplačujejo polletno začenši z letom 1997.
Glavnica se amortizira v desetih polletnih anuitetah, začenši z
letom 1999.
Pravne osebe lahko prejete obveznice uporabijo za poplačilo
kreditov poslovnim bankam ali poravnavo obveznosti do
države.

Podrobnejši podatki o omenjenih posledicah pri vseh pravnih
osebah predlagatelju še niso poznane, so pa na podlagi
7
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3. FINANČNE POSLEDICE

Obveznice se glasijo na ECU, izplačajo pa se v tolarjih.

Na podlagi sklepa vlade so ponovno zbirani podatki o vrednosti terjatev in obveznosti, ki jih imajo nekatere pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji do upnikov in dolžnikov s
sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji. Ko bodo omenjeni
podatki obdelani in objavljeni bo možna točnejša ocena o
finančnih posledicah predlaganega zakona.

Obveznice se izdajo z rokom odplačila 7 let z dvoletnim
moratorijem in letno obrestno mero 7%.
Obresti se obračunavajo in izplačujejo polletno, začenši z
letom 1997.
Glavnica se amortizira v desetih polletnih anuitetah, začenši z
letom 1999.

Sprejetje zakona bo pomenilo dodatno obveznost za državni
proračun in sicer v letu 1997 in 1998 za obresti ter v letih 1999
do 2003 za obresti in glavnico v vrednosti izdanih obveznic.

5. člen
Republika Slovenija lahko prodaja terjatve, ki jih odkupi po
tem zakonu.

BESEDILO ČLENOV

6. člen
1. člen

Posle v zvezi z ugotavljanjem terjatev po tem zakonu in
vročanjem obveznic opravlja v imenu in za račun Republike
Slovenije Banka Slovenije.

S tem zakonom se ureja odkup terjatev gospodarskih družb s
sedežem v Republiki Sloveniji iz naslova odvzetega ali uničenega premoženja v bivših republikah Srbiji, črni Gori in Bosni
in Hercegovini.

Vrsto dokumentacije, način in rok predložitve dokumentacije
predpiše Banka Slovenije v soglasju z Ministrstvom za finance.

2. člen

7. člen

Za terjatve iz prejšnjega člena se štejejo terjatve za nepremičnine, opremo, zaloge in terjatve iz tekočih poslov po stanju v
knjigovodstvu družbe na dan 30. junija 1992.

Vlada Republike Slovenije določi znesek, do katerega se
izdajo obveznice, na podlagi podatkov o priznanih terjatvah,
ki jih ugotovi Banka Slovenije.

Stanje terjatev se preračuna v ECU po srednjem tečaju Banke
Slovenije.

8. člen

3. člen

Minister za finance sklene v imenu Republike Slovenije
pogodbe o odkupu terjatev po tem zakonu.

Republika Slovenija odkupi terjatve po tem zakonu z diskontom v višini 30% od priznane terjatve.

Minister za finance izda podrobnejši predpis o načinu obračunavanja terjatev, izdaji in vročanjem obveznic.

4. člen

9. člen

Republika Slovenija odkupi terjatve tako, da izda in vroči
gospodarskim družbam obveznice.

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

OBRAZLOŽITEV
Prvi in drugi člen določata, katere terjatve se v obravnavanem
zakonu upoštevajo in do katerih dolžnikov. Osnova za določitev višine terjatev v posamezne pravne osebe je knjigovodsko
stanje teh konec junija 1992. leta preračunano v ECU po
srednjem tečaju Banke Slovenije na isti dan.

V petem členu je določeno, da z odkupljenimi terjatvami
razpolaga država.
Šesti, sedmi in osmi člen določajo naloge, ki jih morajo
opraviti po tem zakonu Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za finance in Banka Slovenije.

Tretji člen določa, da ugotovljene in dokumentirane terjatve iz
prvih dveh členov odkupi Republika Slovenija z 30% diskontom. V četrtem členu je določen postopek odkupa terjatev.
Država Slovenija izda upravičenim gospodarskih družbam
državne obveznice, ki se glasijo v ECU in so izplačljive v
tolarjih. Obveznice se izdajo z rokom odplačila sedmih let, v
katerega je vključen tudi dvoletni moratorij. Obveznice se
obrestujejo po 7% letni obrestni meri. Imetniki obveznic bi v
letih 1997 in 1998 dobivali obresti, v letih od 1999 do vključno
2003 pa obresti in glavnico v polletnih anuitetah.
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Način predlagane ureditve prevzema terjatev za odvzeto ali
uničeno premoženje po tem zakonu je povsem enak, kot je to
določeno v zakonu o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve
izdelkov posebnega namena za odkup neplačanih terjatev
podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji iz poslov v naslovu
zakona navedenih držav.
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(ZODPM-A)

- EPA 1480 - skrajšani postopek

Poslovnika Državnega zbora RS pri obravnavi zakona v
Državnem zboru RS in pri delu delovnih teles sodelovali
naslednji poslanci:

Spodaj podpisani poslanci vlagajo v zakonodajni postopek
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV

-

ter v skladu z 240 a. členom Poslovnika Državnega zbora
RS predlagamo, da se ga obravnava po skrajšanem
postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe zakona.
Obveščajo vas, da bodo s prvim odstavkom 176. člena

Lev Kreft
Franc Zagožen
Janez Podobnik
Peter Tancig
M. Karner-Lukač
Štefan Kociper
Vitodrag Pukl

raziskovalno dejavnost znotraj Ministrstva za znanost in tehnologijo.
Predlagana sprememba bi povzročila, da bi Ministrstvo za
znanost in tehnologijo od Ministrstva za šolstvo in šport
prevzelo delavce, opremo, prostore, inventar, dokumentacijo
in arhiv ter nedokončane zadeve, prav tako pa bi za ta del
nalog pridobila sredstva, ki so bila do sedaj namenjena Ministrstvu za šolstvo in šport.

UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Glede na današnjo pravno ureditev sta za področje visokega
šolstva pristojni dve ministrstvi: za pedagoško dejavnost Ministrstvo za šolstvo in šport, za raziskovalno dejavnost pa Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Na univerzitetnem nivoju sta
pedagoško in raziskovalno delo neločljivo povezana, zato je
sedanja pravna ureditev neracionalna, nesistemska in neprilagojena modernim ureditvam univerzitetnega dela ter vladnih
resorjev. Tudi v drugih evropskih državah spada področje
univerze pod pristojnost enega resorja, praviloma tistega, ki
je pristojen za znanost (npr. Avstrija). Temu so že sledile tudi
številne bivše socialistične države.
Nujnost spremembe oz. združitve pristojnosti pod eno ministrstvo je predlagala tudi ekspertna komisija Sveta Evrope, ki
je obiskala Slovenijo zaradi priprave predloga sprememb na
področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti. Predlog
za združitev pristojnosti v okviru enega ministrstva sta že
posredovali obe univerzi, prav tako pa je tak sklep sprejel Svet
za znanost in tehnologijo RS.
Predlagatelji ocenjujemo, da bi s spremembami pristojnosti v
okviru enega ministrstva, to je ministrstva, ki je pristojno za
znanost in tehnologijo, poenostavili organizacijo dela na univerzi in ministrski ravni, zagotovili transparentnost pristojnosti, odgovornosti, financiranja in porabe sredstev, prav tako
pa bi pravna ureditev postala primerljiva s sodobnimi demokratičnimi državami, ki imajo moderno univerzo.

III. FINANČNE POSLEDICE
Predlagani zakon ne bo predstavljal dodatno obremenitev za
Proračun Republike Slovenije.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94) se v prvem odstavku 14. člena črta
besedilo »na področje visokega šolstva;«.
V prvem odstavku 16. člena se na koncu besedila doda »na
področje visokega šolstva;«.
2. člen
Ministrstvo za znanost in tehnolotgijo, ki prevzame po določbah tega zakona naloge s področja visokega šolstva, ki so bile
v dosedanji pristojnosti Mlinistrstva za šolstvo in šport, prevzame hkrati tudi delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona
opravljali te naloge.

II. PREDLAGANE REŠITVE
S predlagano spremembo zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev, predlagamo združitev pristojnosti za
področje visokega šolstva, tako za celotno pedagoško kot
9
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Ministrstvo za znanost in tehnologijo prevzame tudi opremo,
prostore, inventar, dokumentacijo in arhiv ter nedokončane
zadeve.

čuna RS (Ur. list RS, št. 5/96) poveča obseg sredstev Ministrstva za znanost in tehnologijo.

Za izvajanje nalog iz drugega odstavka prvega člena tega
zakona se v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju prora-

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1/1 - 1997.

3. člen

OBRAZLOŽITEV
Predlagana sprememba ne pomeni povečanja administracije,
saj se na ministrskem nivoju z drugim členom zakona Ministrstvu za znanost in tehnologijo zagotavlja, da prevzame
delavce, opremo, prostore, inventar, dokumentacijo in arhiv
ter nedokončane zadeve iz dosedanje pristojnosti Ministrstva
za šolstvo in šport.

S predlagano spremembo Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev se želi ugotoviti združitev pristojnosti za
področje univerze, tako za njeno pedagoško kot raziskovalno
delo v pristojnosti enega resorja, to je Ministrstva za znanost
in tehnologijo.
Predlagana sprememba pomeni večjo racionalnost in preglednost, tako glede vsebine dela, financiranja, porabe
denarja in odgovornosti.

gih ugodnosti za mlade; na spodbujanje interesnih dejavnosti
mladih in na oblikovanje pogojev za vključevanje mladih v
družbene procese.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJA:

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki
urejajo predšolsko vzgojo; obvezno osnovnošolsko izobraževanje; osnovno glasbeno izobraževanje; izobraževanje in
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju;
srednje izobraževanje, dijaške in študentske domove ter
področje športa.

14. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja zadeve, ki se nanašajo
na vzgojo in izobraževanje ter položaj in družbeno zaščito
otrok, mladostnikov in odraslih v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, zavodih oziroma enotah za izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, dijaških domovih in zavodih oziroma enotah za izobraževanje
odraslih; na področju visokega šolstva; na dijaške in študentske domove; na izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodnostne skupnosti ter Romov; na izobraževanje
pripadnikocv slovenske manjšine v Italiji, v Avstriji in na Madžarsksem; na dopolnili pouk slovenskega jezika in kulture za
Slovence po svetu; na športno vzgojo in rekreacijo; na preventivno in korektivno športno dejavnost; na selektivni in
vrhunski šport; na pripravo sistemskih in drugih rešitev; na
pripravo nacionalnega programa in programa javne službe;
na pripravo meril za financiranje javne službe; na vzpostavitev
bilance nepremičnin in pripravo programa investicij in investicijskega vzdrževanja; na oblikovanje informacijskega sistema
za področje šolstva in športa; na vzpostavitev kadrovske evidence in izobraževanje pedagoških, andragoških in drugih
strokovnih delavcev ter na napredovanje v nazive.

16. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na temeljno raziskovanje; na ciljno aplikativno raziskovanje ter tehnološki in drug razvoj; na usposabljanje in
podiplomsko izobraževanje mladih raziskovalcev, program
gibanja znanosti mladini in promocijo znanosti; na razvoj,
zagotavljanje in delovanje infrastrukture za raziskovalno
dejavnost; na znanstveno publicistiko in znanstvene
sestanke; na sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja; na informatiko za področje raziskovalne dejavnosti; na
informatizacijo Slovenije; na mednarodno znanstveno in tehnično sodelovanje ter na tujo tehnično pomoč.
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje
opravlja zadeve, ki se nanašajo na izdajanje standardov; izvajanje sistema akreditiranja; na homologiranje vozil ter njihovih delov; na meroslovni sistem ter na kontrolo predmetov iz
plemenitih kovin.

Urad Republike Slovenije za šolstvo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na pripravo programske zasnove; na pripravo vzgojnih, vzgojno - izobraževalnih programov in drugih gradiv, o
katerih odloča z zakonom pooblaščeni organ; na strokovno
proučevalno in svetovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja in na druge zadeve v zvezi z razvojem vzgojno izobraževalne dejavnosti.

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja
zadeve, ki se nanašajo na varstvo industrijske lastnine in na
varstvo avtorskih in njim sorodnih pravic.

Urad Republike Slovenije za mladino opravlja zadeve, ki se
nanašajo na celovito spremljanje vloge in položaja mladih v
družbi; na izboljševanje pogojev za organiziranje in delovanje
mladih in njihovih organizacij; na pospeševanje mobilnosti
mladih; na pospeševanje mednarodnih izmenjav mladih in
regresiranje potovanj otrok in mladine; na zagotavljanje dru-
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Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO opravlja
zadeve, ki se nanašjo na sodelovanje Republike SLovenije z
UNESCOM; na uresničevanje ciljev UNESCA v Republiki Sloveniji ter na sodelovanje z nacionalnimi komisijami in telesi
drugih držav ter nevladnih organizacij.
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USTAVNEM

(ZUstS-A)

- EPA 1482 - skrajšani postopek

Na podlagi 204. a člena poslovnika Državnemu zboru RS
predlagajo, da predlog zakona obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga zakona po določbah poslovnika o hitrem
postopku. Predlog zakona namreč predvideva le spremembo prvega odstavka 14. člena veljavnega zakona o
ustavnem sodišču, ki določa, s kakšno večino državni zbor
voli sodnike ustavnega sodišča. Ker gre za rešitev, ki sodi
med manj zahtevne spremembe zakonov, menijo, da je s
tem izpolnjen pogoj, ki ga za skrajšani postopek predpisuje prva alinea prvega odstavka 204. a člena poslovnika
Državnega zbora RS.

POSLANSKA SKUPINA
DS
Podpisani poslanci na podlagi 88. člena Ustave Republike
Slovenije, 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92 in 44/94 - odločba US RS) ter prvega odstavka 174.
člena in 175. člena poslovnika Državnega zbora RS
(Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) vlagajo v obravnavo in
sprejem
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O USTAVNEM SODIŠČU (ZustS-A),

V skladu s 176. Členom poslovnika Državnega zbora RS
Vam sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na
sejah delovnih teles in Državnega zbora RS sodelovali vsi
predlagatelji zakona.
•»
Tone PERŠAK, I. r.
Dr. France BUČAR, I. r.
Danica SIMŠIČ, I. r.

ki ga pošiljajo na podlagi tretjega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora RS.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustavnem sodišču, ki so ga isti predlagatelji v zakonodajni
postopek vložili 21. maja 1996, umikajo in ga v celoti
nadomeščajo s tem zakonskim predlogom.

razpolagata v državnem zboru z dvotretjinsko večino, v letu
1998 lahko zagotovila izvolitev petih ustavnih sodnikov, ki bi
bili blizu njeni politični in interesni naravnanosti ter že s tem
(ne glede na usmerjenost preostalih štirih) sebi in svojim
?akonom naklonjeno večino v ustavnem sodišču, kar bi bilo
lahko za nadaljnji razvoj Slovenije kot pravne države zelo
problematično. Pričakovati, da bi taka vladna koalicija oziroma parlamentarna večina pristala na zakonsko spremembo
potrebne večine za izvolitev ustavnih sodnikov iz navadne v
dvotretjinsko potem, ko bi za obdobje 1997-2000 že imela
zakonodajno oblast v rokah, bi bilo najbrž preveč naivno ali
vsaj preveč tvegano. Leta 2000 naj bi sicer bile naslednje
redne parlamentarne volitve, kjer se politična razmerja v parlamentu lahko spet spremenijo, toda petim sodnikom, izvoljenim leta 1998, bo njihov mandat potekel šele leta 2007. Morebitne politično enostranske in izrazito neuravnotežene
sestave ustavnega sodišča torej vse do takrat ne bi bilo več
mogoče bistveno spremeniti. Kakšne hude posledice bi glede na veliko moč in pooblastila ustavnega sodišča - to
lahko imelo za politično in pravno oblikovanje ureditve in
podobe Slovenije v tem občutljivem tranzicijskem času, si ni
težko zamisliti.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Predlog zakona spreminja sedaj veljavni zakon o ustavnem
sodišču, sprejet leta 1994, samo v prvem odstavku 14. člena,
ki predpisuje, s kakšno večino državni zbor voli ustavne
sodnike. V letih 1990-1993 sta Državni zbor RS in pred njim
Skupščina RS kljub težavam vendarle (z zamudo) izvolila vseh
' devet ustavnih sodnikov. V tistem času se prav gotovo še ni
popolnoma jasno izkazalo, kaj je ustavno sodišče in kakšno
moč ima. Sedaj, po petih letih njegovega dela in po nekaterih
politično zelo odmevnih odločitvah je to seveda mnogo bolj
jasno in bati se je, da bo stran, ki bo po naslednjih volitvah
imela v državnem zboru vsaj minimalno večino, zelo težko
odvrniti od skušnjave, da si vzame v svoje roke poleg zakonodajne in izvršne še »ustavnosodno oblast«, če ji bo zakon tako
delno uzurpacijo oblasti še naprej - neprevidno in v bistvu
zelo neodgovorno - omogočal.
V letu 1998 poteče mandat kar petim od devetih ustavnih
sodnikov. Če sedaj predpisana večina za izvolitev novih sodnikov (navadna večina vseh poslancev) do takrat ne bo spremenjena, bi si torej takratna vladna koalicija, ki najbrž ne bo

Predlagana sprememba, s katero bi sedaj določeno večino
vseh poslancev nadomestili s kvalificirano - dvotretjinsko večino vseh poslancev, predstavlja poskus, da se takšni
11
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nevarnosti izognemo, hkrati pa sledi ureditvi, ki jo pozna
večina demokratičnih držav. Prav vse zahodnoevropske in
srednjeevropske države, kjer ustavne sodnike v celoti ali
delno voli (tudi) parlament, namreč pri teh volitvah zahtevajo
kvalificirano večino: Nemčija, Italija in Portugalska dvotretjinsko, Španija pa tripetinsko večino - s tem da parlament v
Nemčiji voli vseh 16 ustavnih sodnikov, v Italiji pet od skupno
15 (pet jih voli Višji sodni svet, pet pa jih imenuje predsednik
republike), na Portugalskem 10 od skupno 13, v Španiji pa
sicer vseh 12 ustavnih sodnikov imenuje kralj, vendar 6 od
njih na predlog parlamenta, izglasovan s tripetinsko večino.

navadno večino vseh poslancev) koalicija dejansko lahko
vedno izbirala le kandidate, ki so ji blizu po političnem prepričanju in interesni naravnanosti. S tem pa sta resno ogrožena
tudi položaj in ugled ustavnega sodišča kot neodvisne institucije. Zato namesto doslejšnje rešitve predlagamo, da zakon za
izvolitev ustavnih sodnikov določi (kvalificirano) dvotretjinsko
večino vseh poslancev.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Ocenjujemo, da sprejem in izvajanje predlaganega zakona ne
bi povzročilo novih obremenitev državnega proračuna.

V zakonu o varuhu človekovih pravic je zakonodajalec uveljavil rešitev, ki za izvolitev varuha človekovih pravic zahteva
dvotretjinsko večino vseh poslancev, glede samega postopka
kandidiranja pa se ta zakon sklicuje na določbe zakona o
ustavnem sodišču. Predlagatelji ne vidimo razlogov, ki bi
utemeljevali rešitev, po kateri je za volitve sodnikov ustavnega
sodišča potrebna manj zahtevna (navadna) večina. Zaradi
nedvomno pomembne vloge in pooblastil ustavnega sodišča
menimo, da bi bilo potrebno dvotretjinsko večino uveljaviti
tudi za volitve sodnikov ustavnega sodišča.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) se v
prvem odstavku 14. člena besedilo »z večino glasov« nadomesti z besedilom »z dvotretjinsko večino glasov«.

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA
Poglavitni cilji in rešitev izhajajo že iz v uvodu opisane ocene
stanja. Vladna koalicija naj bi že po naravi stvari uživala
podporo večine poslancev v državnem zboru. Iz tega izhaja,
da bi ob obstoječem načinu volitev ustavnih sodnikov (z

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

OBRAZLOŽITEV
glede svojih političnih nazorov in interesne usmeritve. Da bi
odpravili nevarnost podreditve ustavnega sodišča političnim
interesom in se s tem izognili načenjanju položaja in ugleda
ustavnega sodišča kot neodvisne institucije, namesto doslejšnje rešitve predlagamo, da zakon o ustavnem sodišču za
izvolitev ustavnih sodnikov predpiše <kvalificirano) dvotretjinsko večine vseh poslancev.
V 2. členu predlagamo, da bi zakon stopil v veljavo dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlagani zakon v 1. členu predvideva rešitev, s katero bi za
izvolitev ustavnih sodnikov predpisano večino vseh poslancev
nadomestili s kvalificirano dvotretjinsko večino vseh poslancev. To bi dosegli s spremembo prvega odstavka 14. člena
veljavnega zakona o ustavnem sodišču. Doslejšnji način volitev ustavnih sodnikov (z navadno večino vseh poslancev)
namreč pomeni za parlamentarno večino ne le veliko skušnjavo, ampak tudi realno možnost, da bi bili za sodnike
ustavnega sodišča izvoljeni kandidati, ki so koaliciji blizu

DOLOČBA ZAKONA, KI SE SPREMINJA
Prvi odstavek 14. člena:
»Sodnika ustavnega sodišča Izvoli državni zbor s tajnim
glasovanjem z večino glasov vseh poslancev.«

poročevalec, št. 21
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Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92) ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93 in 80/94) vlagata
spodaj podpisana poslanca
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA
IZGRADNJO RAZŽVEPLALNE NAPRAVE NA BLOKU 5 TE
ŠOŠTANJ
ter ga pošiljata Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

sprejme po hitrem postopku. To utemeljujeva s tem, da je
nujno potrebno preprečiti zastoje pri izgradnji razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj in
tako omogočiti nadaljnje odpravljanje hude ekološke
ogroženosti okolja, ki je posledica proizvodnje električne
energije v omenjeni termoelektrarni.
V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bosta
na seji Državnega zbora in matičnega delovnega telesa
sodelovala predlagatelja.
mag. Franc AVBERŠEK. I. r.
dr. Vladimir TOPLER, I. r.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predlagava, da predlog zakona Državni zbor obravnava in
I. UVOD

Pri izdelavi projekta je pomembno tudi načelo dobrega
gospodarjenja. Prvovrstno poroštvo države bo posojilojemalcu omogočilo znižanje investicijskih stroškov.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 2. 7. 1995
sprejel Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj.
Zasnovan je bistveno drugače od Zakona o jamstvu RS za
najetje kreditov in obveznic za ekološke projekte (Ur. I. RS 38/
92) po katerem se je Republika Slovenija nepreklicno in
brezpogojno zavezala, da bo na prvi poziv poravnala vsak
znesek, ki bi ga garant (banka) plačal namesto kreditojemalca.
To je pokazala že dosedanja realizacija Projekta »Izgradnja
razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj«, ki temelji na
najetju domačih in (predvsem) tujih posojil za katere po
citiranem zakonu prevzema poroštvene obveznosti država.

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
Izpolnjevanje potencialnih obveznosti iz poroštva Republike
Slovenije bo v fazi odplačevanja posojil občasno obremenevalo proračun samo, če bo državna cenovna politika za javne
dobrine onemogočila pokrivanje stroškov in če Republika
Slovenija ne bo uveljavila regresne pravice iz 4. člena tega
zakona za vsa prevzeta in opravljena plačila.
Sprejetje takega poroštva države, s katerim le-ta prevzema
obveznost do posojilodajalcev, pa posledično pomeni zmanjšanje investicije v letih vlaganja.

Tudi, če bi ob sicer majhnih realnih možnosti le uspeli pridobiti kredit, bi bili ob nespremenjenem zakonu kreditni pogoji
slabši, kar bi neposredno vplivalo na stroške investicije in s
tem posredno tudi na ceno električne energije.

II. BESEDILO ČLENOV

2. CILJI IN NAČELA

V Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj (Uradni
list Republike Slovenije št. 33/95) se v 1. členu tretja alinea
spremeni tako, da se glasi:

Cilji tudi s predlagano spremembo ostajajo nespremenjeni, to
je v predvidenem roku ekološko sanirati največji izvor emi6ij
žveplenega dioksida in prahu v TE Šoštanj in državi, kar bo
odpravilo omejitve v obratovanju in okoljevarstvenih razlogov
in s tem izboljšalo zanesljivost oskrbe z električno energijo.

1. člen

»Republika Slovenija jamči, da bo brezpogojno in na prvi
poziv kreditodajalca plačala zapadle obveznosti iz najetih
poročevalec, št. 21

posojil za izvedbo projekta »Odžveplanje dimnih plinov bloka
5«, če to ne bo storil kreditojemalec«.

4. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za zavarovanje regresnega zahtevka iz prejšnjega odstavka
se pred izdajo kakršnegakoli poroštva po tem zakonu sklene
pogodba med Republiko Slovenijo, investitorjem in javnim
podjetjem za prenos električne energije (ELES), s katero se
določi povračilo sredstev proračuna, uporabljenih za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije «

2. člen
Črta se drugi odstavek 2. člena.
3. člen
Tretji člen se spremeni tako, da se glasi:

5. člen

»Posamezne poroštvene pogodbe po tem zakonu sklepa oziroma daje poroštvene izjave minister, pristojen za finance.«

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

OBRAZLOŽITEV
javnih naročil (Ur. I. RS 28/93) in Odredbo o spremembi
Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. I. RS 19/94), ki v celoti ureja to področje.

Tretjo alineo 1. člena spreminjamo zato, ker sedanji zakon ne
predstavlja zadostne podlage za poroštvo za obveznosti TEŠ
po garancijskih pogodbah. Opredelitev subsidiarnega poroštva po ZOR, kjer za zahtevo poroku zadošča poziv dolžniku,
se z zakonom še razširja, saj mvra posojilodajalec izkoristiti
vse zakonske možnosti za izterjavo dolga. To pa lahko
pomeni, da bo moral posojilodajalec proti dolžniku (neuspešno) končati vse sodne postopke zoper dolžnika (izvržba)
in pravzaprav povzročiti stečaj dolžnika, da bo lahko od
poroka zahteval plačila.

Tretji člen, spreminjamo zato, ker menimo, da je predložitev
dokazil, da je terjatev posojilodajalca ustrezno zavarovana z
zastavno ali drugo pravico, glede na specializirano naravo
sredstev in glede na to, da gre za podjetje v državni lasti, ki je
strateškega pomena za državo, neprimerna in nepotrebna.

Drugi odstavek, drugega člena črtamo zato, ker je v nasprotju
z Odredbo o postopku za izvaianie javnega razpisa za oddajo

Drugi odstavek 4. člena spreminjamo zato, ker ima investitor
pogodbene odnose samo z javnim podjetjem za prenos električne energije (ELES).

III. BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI JIH
SPREMINJAMO

Konzorcij se mora vključiti v delo ne glede na zbor izvajalca
pod konkurenčnimi pogoji tako, da bo delež večji kot 50%
Komisijo za izvedbo javnega razpisa in izbiro najugodnejšega
ponudnika za izvajalca del pri izgradnji razžveplalne naprave
na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj, sestavljajo člani, ki jih
imenujejo investitor in javna podjetja, ki prodajajo električno
energijo ter v imenu Republike Slovenije Vlada Republike
Slovenije. Število članov, ki jih v komisijo imenuje Vlada, je
sorazmerno deležu posojil zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije v celotni vrednosti investicije.

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz domačih
in tujih posojil, najetih za financiranje izgradnje razžveplalne
naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj
Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija pod
naslednjimi pogoji:
- skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo
glavnice in obresti iz najetih posojil v ustreznih valutah, ne
sme preseči tolarske protivrednosti 205,000.000 (dvestopet
milijonov) DEM,

3. člen
Posamezne poroštvene pogodbe po tem zakonu sklepa oziroma daje poroštvene izjave minister, pristojen za finance, na
podlagi predloženih dokazil, da je terjatev posojilodajalca
ustrezno zavarovana z zastavno ali drugo pravico.

- obveznosti Republike Slovenije iz danih poroštev ne
morejo nastopiti pred potekom šestih mesecev od ugotovitve
uspešno zaključenega poskusnega obratovanja razžveplalne
naprave na bloku 5,

4. člen
V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost in plača obveznosti iz posojilne pogodbe, pridobi v
razmerju do investitorja pravico regresiranja izplačanih zneskov in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.

- poroštvo je subsidiarno in Republika Slovenija bo izjsolnila
svojo obveznost šele, ko bo posojilodajalec izkoristil vse
zakonske možnosti za izterjavo dolga oziroma za poplačilo iz
zavarovanja terjatev.

Za zavarovanje regresnega zahtevka iz prejšnjega odstavka se
pred izdajo kakršnegakoli poroštva po tem zakonu sklene
pogodba med Republiko Slovenijo, investitorjem in javnimi
podjetji, ki prodajajo električno energijo potrošnikom, s
katero se iz iztržkov za električno energijo določi solidarno
povračilo sredstev proračuna, uporabljanih za izpolnitev
poroštvenih obveznosti Republike Slovenije.

2. člen
Investitor izgradnje razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj je pri izbiri izvajalcev investicijskih del
dolžan upoštevati pogoje, ki veljajo za oddajo javnih naročil.

poročevalec, št. 21
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gata, da predlog zakona Državni zbor obravnava in
sprejme po hitrem postopku.

JOŽEF ŠKOLČ
ZORAN MADON
Poslanca Državnega zbora

Navedeni postopek je predlagan s ciljem, da se zagotovijo
pogoji za pravočasno obnovo in doinstaliranje HE Doblar I
+ II in HE Plave I + II in s tem prepreči izpad proizvodnje
električne energije v obstoječih, že dotrajanih HE ter
sočasno omogoči proizvodnja vršne energije in pridobitev
dodatnih moči, ki ju slovenski elektroenergetski sistem
nujno potrebuje zaradi izpolnitve pogojev zahodnoevropske interkonekcije UCPTE, v katero je vključen.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/
92) ter 174. člena Poslovnika državnega zbora Republike
Slovenije (Ur. I. RS št. 40/93 in 80/94) vlagata
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
NAJETJE POSOJIL ZA OBNOVO IN DOINSTALIRANJE HE
DOBLAR l + ll IN HE PLAVE l + ll,

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bota
na seji Državnega zbora in matičnega delovnega telesa
sodelovala predlagatelja.
'
Jožef Školč, I. r.
Zoran Madon, I. r.

ter ga pošiljata Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predla-

ga predvideva zakon o obligacijah (obveznost Hepublike Slovenije nastopi po tem, ko upnik izkoristi vse zakonske možnosti za izterjavo dolga oz. za poplačilo in zavarovanje terjatev)
ter suspenzivni učinek poroštvene obveznosti Republike Slovenije otežujeta položaj investitorja pri pridobivanju kreditnih
sredstev za obravnavani projekt. V koliKor bi mu ob sicer
majhnih realnih možnostih le uspelo pridobiti kredit, bi bili ob
nespremenjenem zakonu kreditni pogoji strožji, kar bi neposredno vplivalo na ceno investicije in s tem posredno tudi na
ceno električne energije.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Državni zbor je 21.6.1995 sprejel zakon o poroštvu Republike
Slovenije za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje HE
Doblar l+ll in HE Plave l+ll (Ur. I. RS 37/95). Z navedenim
zakonom je Republika Slovenija dala poroštvo za posojila, ki
jih bo najelo javno podjetje Soške elektrarne Nova Gorica, p.
o. za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I +
II in katerih pomen v elektro energetskem sistemu Slovenije je
bil predstavljen v gradivu ob sprejemu zakona. Ugotavljamo,
da sprejeti zakon ne omogoča realizacije projekta brez posledic na stroške in čas izvedbe projekta. Poroštvena obveznost
Republike Slovenije je subsidiarna; obveznost Republike Slovenije nastopi po tem, ko bo posojilodajalec izkoristil vse
zakonske možnosti za izterjavo dolga oz. za poplačilo in
zavarovanje terjatev. Nadalje določa zakon, da obveznosti
Republike Slovenije iz danega poroštva ne morejo nastati
pred potekom šestih mesecev od izdaje uporabnega dovoljenja za HE Doblar II in HE Plave II. Ob navedenih pogojih je
pridobitev kredita za objekte, na katere se nanaša zakon
problematična, saj daje zakon kreditodajalcem malo možnosti, da bi brez dolgotrajnih sodnih postopkov v doglednem
času lahko prišli do poplačila svojih terjatev, če jih dolžnik ne
bi vrnil pravočasno. Strožja oblika subsidiarnega poroštva kot

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagane spremembe imajo namen zagotoviti investitorju
pogoje za pridobitev kreditnih sredstev za obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+ll in HE Plave l+ll. Enak namen je v bistvu
zasledoval že osnovni zakon, vendar je zaradi izredno strogih
pogojev za realizacijo poroštvene obveznosti Republike Slovenije, ta namen postal praktično neuresničljiv. Predlagane
spremembe in dopolnitve zakona temeljijo na principu solidarne poroštvene obveznosti države kar je glede na pravni
položaj dejavnosti in status investitorja tudi smiselno. Proizvodnja električne energije je po pozitivni zakonodaji gospodarska javna služba. Infrastrukturni objekti, naprave oz.
omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne
službe, so izven pravnega prometa, zato nanje ni možno seči z
izvršbo, prav tako pa niso predmet stečajne niti likvidacijske
mase. Lastnik infrastrukturnih objektov, naprav oz. omrežja
15
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ter drugih sredstev namenjenih izvajanju gospodarske javne
službe je Republika Slovenija, kar pomeni, da bodo tudi
novozgrajeni objekti v premoženju Republike Slovenije in
bodo imeli enako usodo kot ostali infrastrukturni objekti.

RS 37/95) se spremeni 1. člen tako, da se v 2. odstavku črtata
2. in 3. alinea, doda pa se nov 3. odstavek, ki se glasi:'
Republika Slovenija jamči, da bo brezpogojno in na prvi poziv
kreditodajalca plačala zapadle obveznosti investitorja iz
naslova kredita za obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+ll in
HE Plave l+ll.

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGIH
POSLEDIC

2. člen

Ob predpostavki, da bo dosledno spoštovan predlagani 4.
člen zakona, ni pričakovati, da bi morala Republika Slovenija
izpolniti svojo poroštveno obveznost. V kolikor pa bi do tega
vseeno prišlo, bi bil občasno obremenjen proračun Republike
Slovenije, vendar si Republika Slovenija v 3. členu veljavnega
zakona zagotavlja uveljavljanje regresne pravice za vse izplačane zneske in stroške, ki so pri tem nastali.

Spremeni se 2. člen tako, da se na novo glasi: Poroštvene
pogodbe po tem zakonu sklepa oziroma daje poroštvene
izjave minister, pristojen za finance.
3. člen
Doda se nov, 4. člen, ki se glasi:

Sprejetje predlagane oblike poroštva s strani države pa posledično pomeni zmanjšanje stroškov financiranja.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v vsakoletnem vrednostnem planu elektro energetskega sistema zagotovilo investitorju tako vrednotenje stroškov, ki mu bo pokrivalo lastni
delež sredstev za investicijo in sredstva za odplačilo kreditov
v celotni dobi odplačila

II. BESEDILO ČLENOV:
1. člen

4. člen

V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+ll in HE Plave l+ll (Ur. I.

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
elektrarne Nova Gorica (kreditodajalca) 100 % v lasti Republike Slovenije, odpade v dosedanjem 2. členu določba o
zavarovanju poroštva med Republiko Slovenijo in kreditojemalcem.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o poroštvu Republike Slovenije za obnovo in doinstalacijo HE
Doblar l+ll in HE Plave l+ll se dosedanja subsidiarna oblika
poroštva Republike Slovenije za posojila, ki jih bo najelo
javno podjetje Soške elektrarne Nova Gorica, p. o. nadomešča s 'solidarnim poroštvom. Zaradi navedenega je tudi
odpadla določba, da obveznosti Republike Slovenije iz
danega poroštva ne morejo nastati pred pretekom 6 mesecev
od izdaje uporabnega dovoljenja za HE Doblar II in HE Plave
II. Glede na to, da je premoženje javnega podjetja Soške

Dodan je nov, 4. člen katerega namen je zagotoviti investitorju
sredstva, potrebna za lastni delež investicije in za odplačilo
kreditov in na ta način preprečiti začasno obremenitev proračuna.

sme preseči tolarske protivrednosti 171.000.000 DEM (z
besedo: stoenainsedemdesetmilijonov DEM);

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO:

- obveznosti Republike Slovenije iz danega poroštva ne
morejo nastati pred potekom šestih mesecev od izdaje uporabnega dovoljenja za HE Doblar II, in HE Plave II,

1. člen

- poroštvo je subsidiarno in bo Republika Slovenija izpolnila
svojo obveznost, ko bo posojilodajalec izkoristil vse zakonske
možnosti za izterjavo dolga oziroma za poplačilo in zavarovanje terjatev.
2. člen

Republika Slovenija daje poroštvo za posojila, ki jih bo najelo
javno podjetje Soške elektrarne Nova Gorica, p. o., za obnovo
in doinstaliranje HE Ddblar l+ll in HE Plave l+ll.
Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija pod
naslednjimi pogoji:

Poroštvene pogodbe po tem zakonu sklepa oziroma daje
poroštvene izjave minister, pristojen za finance, na podlagi
pogodbe o zavarovanju poroštva med Republiko Slovenijo in
kreditodajalcem.

- skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo
glavnice in obresti iz najetih posojil v ustreznih valutah, ne
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Zakon je potrebno sprejeti po hitrem postopku, saj je
glede na velik obseg škode, ki so jo povzročile neugodne
vremenske razmere v zimi 1995/1996, na področju vzdrževanja cest, potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo nujno
potrebnih sanacijskih del. Ker so bila vsa sredstva iz zagotovljene porabe za leto 1996 porabljena za zimsko službo
1995/1996, je zagotovitev dodatnih sredstev, zaradi zagotovitve prometne varnosti in varne prevoznosti cest, iz
proračunske rezerve nujna.

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne
15.5.1996, obravnaval zakonodajno iniciativo predloga
zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v
letu 1995/1996 in sprejel naslednji
SKLEP
Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije
je Državni svet Republike Slovenije določil besedilo
PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
ODPRAVO POSLEDIC ZIME V LETU 1995/1996

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega
sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora določa
državnega svetnika Franca Glinška kot predstavnika
državnega sveta na sejah državnega zbora in njegovih
delovnih teles pri obravnavi predloga zakona.

in ga na podlagi 201. člena poslovnika državnega zbora
pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo
in sprejem po hitrem postopku.

Predlagatelj meni, da bi bilo potrebno v letu 1995 občinam,
kljub že odobrenim sredstvom za vzdrževanje cest, katera so
se porabila za tekoče vzdrževanje med letom 1995, zagotoviti
dodatna sredstva v višini 1,7 mlrd SIT, in sicer, da ne bi
ogrozili osnovnih funkcij delovanja lokalne samouprave.

UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Neugodne vremenske razmere so v zimi 1995/1996 povzročil^
veliko povečanje stroškov zimske službe in potrebne sanacije
cvetočih cest zaradi zmrzali. Strošek in nastala škoda na
cestah se ocenjujeta na 11,5 mlrd SIT.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagani zakon bo zagotovil sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na cestah v letu 1996, saj so bila vsa sredstva iz
zagotovljene porabe za leto 1996 porabljena za zimsko službo
1995/1996.

Neugodne zimske razmere so v zimskih mesecih 1995/1996 v
vseh občinah v Sloveniji, razen na Primorskem, povzročile
dodatni strošek pri izvajanju zimske službe v višini 3,8 mlrd
SIT, skupaj torej 8,1 mlrd SIT.

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence* namenski uporabi dodeljenih sredstev. Sredstva je mogoče pridobiti
le po verifikaciji predloženih računov za zimsko službo in na
podlagi predloženih verificiranih sanacijskih programov. Za
namensko uporabo sredstev v občini, je izrecno odgovoren
župan, za sanacijo cest na državni ravni, pa minister za
promet in zveze.

Poleg povečanja stroškov pri zimski službi, pa se kažejo
posledice zime na cestah v pomladanskem času, ko je v
velikih primerih zaradi cvetenja cest ogrožena prometna varnost in tudi prevoznost. Ocenjeno je, da je potrebno za sanacijo stanja zagotoviti, na podlagi strokovnih podlag, najmanj
1,7 mlrd SIT na lokalnem nivoju in na državnem nivoju najmanj 1,8 mlrd SIT.

Za zavarovanje vračila namensko dodeljenih sredstev, zaradi
možne nenamenske uporabe, je z zakonom predvidena
obveznost izdaje bianco akceptnega naloga ter akceptne
izjave še pred nakazilom sredstev za izvajanje sanacijskega
programa. Namenskost uporabe sredstev po tem zakonu bo

Zaradi nastalih posledic, bi morala vlada zagotoviti sredstva
že iz stalne tekoče proračunske rezerve, vsaj v višini 5%
ocenjene škode.
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tekoče kontrolirala posebna državna komisija. Z zakonom je
predvidena tudi denarna kazen za odgovorno osebo ob eventualno nenamenski rabi teh sredstev.

5. člen
Višino pomoči občinam določi Vlada Republike Slovenije.

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo brez obveznosti vračanja.

Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih,
predvidene dodatne materialne obveznosti za državo.

6. člen

4
Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam in Ministrstvu za
promet in zveze po predložitvi računov za zimsko službo in
začasnih sanacijskih programov oziroma programa sanacije,
ki ga potrdi državna komisija, ki jo imenuje Vlada Republike
Slovenije.

Glede na to, da so z državnim proračunom, v okviru stalne
proračunske rezerve, sredstva omejena, drugim virov pa ni,
saj področje sanacije izrednih razmer in naravnih nesreč
sistemsko še ni urejeno, bo potrebno v letu 1996 uporabiti
razpoložljiva sredstva proračunske rezerve.

Posamezni občini oziroma Ministrstvu za promet in zveze
dodeli sredstva državna komisija s sklepom, s katerim določi
namen uporabe.

Sredstva po tem zakonu se zagotavljajo na podlagi obstoječega zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 v višini 3,5 mlrd SIT.

7. člen
Sanacijska dela se izvajalcem lahko oddajo na podlagi zbiranja ponudb po predhodni preveritvi referenc z neposredno
pogodbo.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

8. člen

S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri
sanaciji posledic zime in zmrzali na cestah v zimi 1995/1996
ter se določa njena uporaba

Namensko uporabo sredstev po tem zakonu preverja državna
komisija.

2. član

Za namensko porabo sredstev po tem zakonu je odgovoren
župan oziroma minister.

Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč iz
prejšnjega člena, znaša 3.500.000.000 tolarjev.

9. člen
Za zavarovanje nakazila oziroma vračilo nenamensko uporabljenih sredstev po tem zakonu, občine izročijo Ministrstvu za
finance bianco akceptne naloge in akceptne izjave, pred
nakazilom sredstev za sanacijo.

3. člen
Sredstva za sanacijo posledic zime in zmrzali se zagotovijo iz
proračunske rezerve Republike Slovenije za leto 1996.
4. člen

10. člen

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo po dinamiki, kot sledi:

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v
nasprotju z 8. členom tega zakona.

Občinam: za sanacijo cest in njihovo vzdrževanje sorazmerno
glede na porabljena sredstva za zimsko službo in stanje
cestnega omrežja zaradi zmrzali, v višini 1.700.000.000 tolarjev.

11. člen

Ministrstvu za promet in zveze: za sanacijo državne cestne
infrastrukture v višini 1.800.000.000 tolarjev.

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

OBRAZLOŽITE V
Prav tako zakon določa, da je za izvedbo sanacijskega programa odgovoren župan oziroma pristojni minister. Izvedbo
sanacije bo tekoče spremljala državna komisija, ki jo imenuje
Vlada Republike Slovenije.

S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za odpravo posledic
zime in zmrzali na cestnem omrežju v zimi 1995/1996 v Republiki Sloveniji.
Glede na iziemno velik strošek, ki ga je imela država in lokalne
skupnosti 7 zimsko službo in potrebno sanacijo cest v višini
11,5 mlrd SIT, ter glede na to, da v letu 1996 v proračunu za to
ni zagotovljenih sredstev, je potrebno za to uporabiti sredstva
proračunske rezerve za leto 1996.

Sredstva za sanacijo cest, ki so v pristojnosti občine, bodo
vplačana šele po predložitvi sanacijskega programa, ki ga bo
potrdila državna komisija ter predložitvi bianco akceptnega
naloga in akceptne izjave, kot zavarovanje za eventualno
nenamensko uporabo.

Predlagatelj meni, da je, zaradi že porabljenih sredstev za
zimsko službo, nujno zagotoviti sredstva za sanacijo cest po
zmrzali.

Odobrena sredstva bodo nakazana direktno iz ustreznega
računa državnega proračuna na poseben račun občine.

Glede na to, da z deli ni mogoče zavlačevati zaradi varnosti v
cestnem prometu, zakon določa, da se dela po sanacijskem
programu lahko oddajo le s pridobitvijo ponudb in ne na
podlagi javnih razpisov.
poročevalec, št. 21

S tem predlaganim zakonom za proračun Republike Slovenije
v letu 1996 ne bodo nastale nove obveznosti, saj bo za ta
namen uporabljena stalna proračunska rezerva.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

PROMETU

IN

DOPOLNITVAH

PREVOZIH

V

CESTNEM

(ZPCP-A)

- EPA 1511 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996
določila besedilo:

hitrem postopku, so v takojšnji in njuni odpravi že povzročenih motenj v celotnem voznorednem sistemu.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

Razlogi za sprejetje predlaganega zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu po
a) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ZAKONA

Iz pogodbe mora biti razvidno, da je prevoz namenjen določeni skupini oseb za enkratni prevoz ali prevozu po določenem časovnem razporedu, po dogovorjeni ceni in relaciji.

S sprejemom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 72/94) je bil med drugim odpravljen institut posebnega javnega rednega prevoza oseb v cestnem prometu.
Po določbah prejšnjega Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list SRS, št. 45/87) je namreč prevoznik v cestnem prometu lahko opravljal prevoze redno, po dogovorjenem voznem redu in prevažal poleg določene skupine oseb
na temelju pogodbe tudi druge osebe, če na tej relaciji drug
prevoznik ni opravljal javnega prevoza ali ga je opravljal in to
ni zadoščalo prevoznim potrebam. Prevoznik je moral za
opravljanje takšnega prevoza pridobiti dovoljenje občinskega
upravnega organa, pristojnega za promet.
Vendar pa se je v praksi dogajalo, da so nekateri prevozniki
izigravali določilo o posebnem javnem rednem prevozu oseb
in se na ta način izognili usklajevanju in registraciji voznih
redov.
Z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
72/94) je bila glede prevozov v cestnem prometu ukinjena
možnost izvajanja posebnih javnih rednih prevozov oseb.
Prevoznikom je bilo naloženo, da takšne prevoze uskladijo z
določili zakona v prehodnem obdobju enega leta. To je pomenilo uvedbo avtobusnega linijskega prometa in uskladitev
voznega reda s prevozniki ter registracijo vseh primestnih in
medkrajevnih avtobusnih linij pri Ministrstvu za promet in
zveze.
Še naprej pa obstaja možnost opravljanja javnega prevoza
oseb v prostem cestnem prometu, kjer prevoznik in naročnik
prevoza s predhodno pogodbo določita pogoje, ki veljajo za
opravljanje te vrste cestnega prometa.

Inšpektorji za cestni promet pri nadzoru ugotavljajo, da
mnogi prevozniki, ki opravljajo prevoze pod pogoji javnega
prevoza oseb v prostem cestnem prometu, pogosto hkrati ob
tem, iz dobičkonosnih namer, ustavljajo na avtobusnih postajah in postajališčih in sprejemajo potnike. S tem nezakonito
posegajo v področje dela tistih prevoznikov javnega prevoza
oseb v linijskem prometu, ki te prevoze opravljajo na podlagi
registriranih voznih redov in imajo evidentirano to dejavnost
pri pristojnih organih finančne kontrole. Zaradi teh spoznanj
je v 14. čl. zakona na novo definiran pojem javnega prevoza
oseb v prostem cestnem prometu.
V kazenskih določbah veljavnega zakona je inšpektorjem
cestnega prometa dano pooblastilo, da delujejo le preventivno, v smislu izdajanja odločb o uskladitvi voznih redov in
ostalih prevoznih pogojev z določbami zakona.
Prevozniki se pomanjkanja ustreznih kazenskih določb, ki bi
bile v zvezi z navedenimi kršitvami predpisane v samem
zakonu zavedajo, zato izvajanje inšpektorjevih ukrepov nima.
učinka. Dejstvo, da nekateri prevozniki zlorabljajo dolgotrajnost postopka in še vedno vztrajno in premišljeno kršijo
predpise, inšpektorji pa nimajo možnosti neposrednega in
takojšnjega ukrepanja, že povzroča motnje v celotnem voznorednem sistemu, kar v končni fazi lahko pripelje do resnih
motenj pri prevozu na delo in v šole, ni pa izključena tudi
možnost stavke širših razsežnosti prizadetih prevoznikov, ki
prevoze opravljajo skladno z veljavno zakonodajo. Zaradi
tega so v zakonu spremenjene in dopolnjene ustrezne
določbe pooblastil inšpekcijskih organov in kazenskih določb.
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*
Ob spremembi 60. čl. zakona navajamo, da so bili roki za
pridobitev licence za obstoječe prevoznike postavljeni ob
predpostavki, da bodo podzakonski predpisi izdani v roku 9.
mesecev po uveljavitvi zakona. Določen 2-letni rok je s stališča števila obstoječih prevoznikov (nekaj tisoč) in zahtevnosti postopka za pridobitev licence absolutno prekratek. Zaradi
predpisov katerih izdaja je v zamudi že nekaj mesecev, je
potrebno te roke podaljšati.

2. člen
Dopolni se 1. točka prvega odstavka 54. člena in se glasi:
»1. Prepove prevoz če se opravlja v nasprotju z določbami 7.,
14., 20., 27., 37. in 39. člena tega zakona;«
Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
izreče ustni ukrep ali prepoved, izda odločbo o tem ukrepu ali
prepovedi najkasneje v roku 8 dni od dneva ustne odločitve
tistemu, na katerega se odločba nanaša.«
Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
-(3) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor
pravico pregledati listine in dokumentacijo, ki mu omogočata
ugotovitev, ali se prevoz opravlja skladno z določbami tega
zakona.«
Spremeni se dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti in se
glasi:
»(4) Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 1. točke prvega
odstavka ne zadrži njene izvršitve.«

b) CILJI IN NAČELA ZAKONA
Izhajajoč iz načela zagotovitve enakopravnih pogojev za
opravljanje javnega prevoza oseb vsem prevoznikom, usklajenosti voznorednega sistema in oblikovanja zdrave konkurence med prevozniki, ki opravljajo javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu, želimo doseči, da bi bila uporabnikom obeh vrst prevozov zagotovljena kvalitetna storitev, nadzornim organom pa učinkovitost ukrepanja.
Predlagane spremembe zakona bi spremenile roke, določene
v 60. členu, s katerimi bi omogočili normalne pogoje prevoznikov za pridobitev licence in direktorjem ter pooblaščenim
osebam, da opravijo preizkuse strokovne usposobljenosti.
Prav tako bi omogočili voznikom, ki nimajo IV. stopnje strokovne izobrazbe, da opravljajo dela voznika še naprej, če so
to pravico pridobili s prej veljavnim zakonom o prevozih v
cestnem prometu.
c) Predlagana rešitev
Predlagana rešitev vsebuje neposredne določbe, o opredelitvi
javnega prevoza oseb v prostem cestnem prometu, določbe, s
katerimi se prevozniku oseb v prostem cestnem prometu, ki
ima elemente linijskega cestnega prometa, prepove vožnjo,
oziroma se ga za prekršek kaznuje z denarno kaznijo ter
določbe o odnosih do izvajalcev prevoza oseb glede pridobitve licenc, preizkusa strokovne usposobljenosti in opravljanja
del voznika.

3. člen
V prvem odstavku 56. člena se doda nova, 3. točka, ki se glasi:
»3. če opravlja javni prevoz v prostem cestnem prometu brez
predhodne pisne pogodbe ali v nasprotju z njo ali če v času
opravljanja prevoza v vozilu nima te pogodbe (14. člen)."
Dosedanja 3. do 5. točka prvega odstavka postane 4. do 6.
točka.
Doda se nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. če ne ravna po izrečenem ali izdanem ukrepu ali prepovedi inšpektorja (54. člen).«
4. člen
Spremeni se 5. točka prvega odstavka 58. člena in se glasi:
»5. če brez ustreznih listin ali dovoljenja opravlja mednarodni
prosti prevoz oseb (26. člen).«
5. člen

d) OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC ZAKONA
S sprejemom predlaganih sprememb zakona ne bi nastale
nikakršne dodatne obveznosti za proračun.

Spremeni se 60. člen in se glasi:
60. člen
(obveznost uskladitve)
(1) Prevozniki, ki do uveljavitve tega zakona in do uveljavitve
podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, že opravljajo
prevoze oseb in stvari, morajo pridobiti licence iz prvega
odstavka 4. člena tega zakona do 31. 12. 1997.
(2) Direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze,
mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti iz 5. točke
prvega odstavka 5. člena do 31. 12. 1997.

Besedilo členov
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
72/94) se 14. čl. spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(opredelitev)
(1) Javni prevoz v prostem cestnem prometu je prevoz, pri
katerem se skupina vnaprej določenih oseb prevaža pod
pogoji, ki so dogovorjeni s pisno pogodbo med prevoznikom
in naročnikom.

(3) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela
voznika, lahko še naprej opravljajo istovrstna dela, tudi če ne
izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega
zakona, če so opravljale delo voznika od 13. 12. 1983 dalje.«

(2) Pogoji, ki so dogovorjeni s pisno pogodbo so: seznam
potnikov, relacija, cena prevoza ter mesto vstopa in izstopa
potnikov, ki so na seznamu.

6. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(3) Med opravljanjem prevoza mora biti pogodba v vozilu.«

Predlagane Spremembe in dopolnitve zakona o prevozih v
cestnem prometu so nujno potrebne zaradi ureditve razmer
na področju javnega prevoza potnikov v linijskem in prostem
cestnem prometu. Definiran je pojem javnega prevoza oseb v
prostem cestnem prometu. Naloge inšpektorskega nadzora
so precizirane v tem, da lahko inšpektor prepove prevoz, ki se
ne opravlja v smislu določb zakona, ob tem izreče ustni ukrep
o prepovedi in kršitelju pošlje odločbo. Pri postopku nadzora
ima pravico do vpogleda listin in dokumentacije. Za povzročitelja prekrška je določena tudi denarna kazen. Predlagane
poročevalec, št 21

spremembe in dopolnitve zakona bodo bistveno posegle v do
pred kratkim nepredviden razvoj namernega prekrivanja elementov javnega linijskega in prostega prevoza potnikov s
strani prevoznikov.
S trenutnim stanjem sprejemanja predpisov na podlagi tega
zakona pa je usklajen smisel določb 60. člena, ki določa
obveznosti prevoznikov, direktorja ali pooblaščene osebe
odgovorne za prevoz ter oseb, ki na dan uveljavitve tega
zakona že opravljajo dela voznika.
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prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

Besedilo členov, ki se spreminjajo:
14. člen
(opredelitev)

•

58. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači ali tuji prevoznik - pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:

(1) Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu je prevoz,
za katerega relacijo, ceno prevoza oseb ter druge pogoje
prevoza predhodno določita prevoznik in naročnik prevoza s
pisno pogodbo.

1. če opravlja v mednarodnem cestnem prevozu oseb kabotažo (17. člen);

(2) Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu ne sme
vsebovati elementov linijskega cestnega prometa.

2. če opravlja mednarodni linijski prevoz oseb v Republiki
Sloveniji brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za promet
(prvi odstavek 19. člena);
t

54. člen
(naloge Inšpekcijskega nadzorstva)

3. če pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza oseb
na ozemlju Republike Slovenije v vozilu nima izvirnika dovoljenja za njegovo opravljanje ali njegove kopije, ki jo overi
organ, ki jo je izdal (20. člen);

(1) Inšpektor za cestni promet lahko pri opravljanju inšpekcijskega nadzora:
1. prepove prevoz, če se opravlja v nasprotju z določbami 7.,
20. 27., 37. in 39. člena tega zakona;
2. prepove uporabo avtobusne postaje ali avtobusnega
postajališča, postaje ali parkirišča za tovorna vozila, če se
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku,
ki ga je določil inšpektor, preti pa nevarnost za življenje ali
zdravje ljudi ali večja premoženjska škoda;
3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, ki
niso označena in opremljena, kot je to določeno s predpisom,
izdanim na podlagi tega zakona,
4. odreja druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.

4. če mednarodnega linijskega prevoza oseb ne opravlja v
skladu s cenikom, voznim redom in itinererjem, ki ga potrdi
ministrstvo, prostojno za promet (21. člen);
5. če brez dovoljenja opravlja mednarodni prosti prevoz oseb
(26. člen);
6. če pri opravljanju javnega prevoza oseb v mednarodnem
prostem cestnem prometu v vozilu nima v redu izpolnjene
kontrolne listine s seznamom potnikov, ki ga je podpisal
prevoznik in potrdil pristojni carinski organ na mejnem prehodu (prvi odstavek 27.člena);

(2) Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 1. točke prejšnjega
odstavka ne zadrži njene izvršitve.
S6.člen

7. če pri opravljanju mednarodnega prevoza stvari, ki se
opravljajo na podlagi dovolilnice, v tujem vozilu nima dovolilnice za prevoz stvari (četrti odstavek 34. člena);

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik:

8. če opravlja brez dovoljenja notranji prevoz stvari med
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 37.
člena);

1. če vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu,
nimajo oznak in opreme, kot so določene s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona (tretji odstavek 3. člena);
2. če o prekinitvi prevoza v primeru višje sile ne obvesti
javnosti preko sredstev javnega obveščanja in ministrstva,
pristojnega za promet (tretji odstavek 12. člena(;
3. če z avtoubsom ne ustavi na vsaki avtobusni postaji ali
postajališču v skladu z voznim redom, ali ustavi izven avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so urejena in določena v voznem redu (45. člen);
4. če ne izvaja trajne kontrole nad izvajanjem predpisanih
zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, nad
predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov (prvi odstavek 49. člena);
5. če ne zagotovi opravljanja prevozov oseb ali stvari v cestnem prometu v času stavke (50. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za

9. če opravlja brez dovoljenja prevoz stvari iz Republike Slovenije v tretje države oziroma iz tretjih držav v Republiko
Slovenijo (prvi odstavek 38. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
60. člen
(obveznost uskladitve)
(1) Prevozniki, ki z dnem uveljavitve tega zakona že opravljajo prevoz oseb ali stvari, morajo pridobiti licence iz prvega
odstavka 4. člena v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Direktor oziroma pooblaščena oseba odgovorna za prevoz mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti iz 4.
točke prvega odstavka 5. člena tega zakona od 1. 1. 1997.
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Predlog zakona o

POPRAVI

KRIVIC

(ZPKri)

- EPA 539 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije In na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POPRAVI KRIVIC,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepov 38. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 8/5-1996 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
- Boštjan PENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za pravosodje.

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o popravi krivic - tretja obravnava.

slovenske narodnosti, ki so bile obsojene pred sodiščem
drugih republik ali federacije nekdanje Jugoslavije, če imajo
te osebe oziroma v primeru po vojni pobitih oseb svojci iz
četrtega odstavka tega člena, v času uveljavitve tega zakona
stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slovenije in
so državljani Republike Slovenije.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon ureja pravico do povrnitve škode in pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivšim političnim
zapornikom in svojcem po vojni pobitih oseb, postopek za
uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo o teh pravicah.

(4) Svojci po vojni pobitih oseb po tem zakonu so osebe, ki so
po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju
upravičene do družinske pokojnine po teh osebah.

(2) S tem zakonom so določeni tudi posebni pogoji in postopek za spremembo pravnomočne kazenske sodbe.

3. člen
Če so podani pogoji iz prejšnjega člena se na podlagi tega
zakona štejs, da gre za bivšega političnega zapornika zlasti,
če odvzem prostosti tej osebi temelji na uporabi naslednjih
določb takrat veljavne kazenske zakonodaje:
1) Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Uradni list
DFJ, št. 66/45 in Uradni list SFRJ št. 59/46)
- 8. člen, če je bil storilec zakonec, krvni sorodnik v ravni črti,
brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec;

2. člen
(1) Bivši politični zaporniki po tem zakonu so vse osebe, ki so
bile v času od 15. 5. 1945 do 2. 7. 1990, na ozemlju sedanje
Republike Slovenije neopravičeno in v nasprotju z načeli in
pravili pravne države, zaradi razrednih, političnih ali ideoloških razlogov obsojene v sodnem ali upravnokazenskem
postopku na kazen odvzema prostosti ali jim je bila prostost
odvzeta v teku teh postopkov na podlagi predpisov iz 3. člena
tega zakona ali drugih predpisov, če je bil zakon zlorabljen na
zgoraj opisan način.

2) Zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske
sabotaže (Uradni list DFJ, št. 26/45, 32/45 in 53/45)

(2) Po vojni pobite osebe po tem zakonu so vse osebe, ki so
bile ob pogojih iz prejšnjega odstavka obsojene na smrt in je
bila smrtna kazen nad njimi izvršena.

- 13. točka 1. člena;
- 17. točka 2. člena.
3) Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list FLRJ, št. 56/46,
66/46, 74/46, 105/46, 44/47 in 104/47).

(3) Ob pogojih iz 1. odstavka tega člena se za bivše politične
zapornike oziroma po vojni pobite osebe štejejo tudi osebe
23
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ODŠKODNINA

- 7. in 10. točka 2. odstavka 1. člena;
- 5. točka 3. člena;

5. člen

- 15. točka 5. člena.

(1) Oseba, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status
bivšega političnega zapornika oziroma svojca po vojni pobite
osebe, ima pravico do odškodnine.

4) Zakon o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko premoženje ter premoženje zadružnih in drugih družbenih organizacij
(Uradni list FLRJ, št. 87/48)

(2) O odškodnini upravičenec in.Republika Slovenija skleneta
poravnavo, pri čemer se ob sklenjeni poravnavi šteje, da so vsi
zahtevki upravičenca iz naslova odškodnine, ki temelji na
statusu bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite
osebe, izpolnjeni.

- 1. in 2. odstavek 11. člena, če je bil storilec zakonec, krvni
sorodnik v ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec;
5) Zakon o vojaških kaznivih dejanjih (Uradni list FLRJ, št.
107/48)

(3) Višino odškodnine in postopek za uveljavljanje pravice do
odškodnine določa in ureja Zakon o skladu za poplačilo vojne
odškodnine.

-16. člen (sovražno govorjenje o vojski);
- 34. člen (izmikanje vojaški službi zaradi verskega ali drugega osebnega prepričanja))

6. člen
(1) Državljanu Republike Slovenije, ki se mu na podlagi tega
zakona prizna status bivšega političnega zapornika, se v
pokojninsko dobo šteje čas dejanskega odvzema prostosti,
kot tudi čas v katerem mu je bila iz tega razloga, v predkazenskem ali preiskovalnem postopku pred odvzemom prostosti
in po prenehanju odvzema prostosti, onemogočena zaposlitev, oziroma opravljanje samostojne dejavnosti, če to lahko
vpliva na pravice iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja.

6) Temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Uradni list FLRJ, št.
49/49)
- 112. člen;
- 113. člen.
7) Kazenski zakonik (Ur. I. FLRJ, št. 13/51, 30/59...)
- 109. člen (sodelovanje pri sovražnem delovanju proti FLRJ
- Iex non certa in pripravljalno dejanje);
-117. člen (združevanje zoper ljudstvo in državo - lex non
certa in pripravljalno dejanje);
- 118. člen (sovražna propaganda);
- 236. člen (neizpolnitev obvezne o.ddaje kmetijskih pridelkov);
- 237. člen (dajanje krivih podatkov, ki so v zvezi z oddajo in
umetno povečanje teže oddanih pridelkov);
- 238. člen (zanemarjanje obdelave zemlje in vzreje živine);
- 239. člen (škodljivstvo v kmetijstvu);
- 240. člen (izpodkopavanje zadruge);
- 241. člen (kršitev prostovoljnosti članstva v zadrugah);
- 292. a člen (širjenje lažnih vesti).

(2) Čas dejanskega odvzema prostosti v preiskovalnem
zaporu, s prisilnim delom in v delovnem koncentracijskem
taborišču se osebi iz prejšnjega odstavka v pokojninsko dobo
šteje dvojno.
(3) Bivšemu političnemu zaporniku se za čas, ki ga je po 1. 1.
1966 prebil v zaporu in za druga obdobja, ki se po tem zakonu
upoštevajo v zavarovalno dobo, za izračun pokojninske
osnove upoštevajo plače oziroma osnove, od katerih so bili
plačani prispevki, Iz zadnjega koledarskega leta pred začetkom prestajanja zaporne kazni, če je to zanj bolj ugodno. (4)
Bivšemu političnemu zaporniku, ki v obdobju od 1.1.1966 do
začetka prestajanja kazni ni imel vsaj enega leta zavarovanja,
v katerem bi prejel plačo vsaj za šest mesecev zavarovanja, se
za čas, ki ga je prebil v zaporu in za druga obdobja, ki se po
tem zakonu upoštevajo v zavarovalno dobo, upošteva pri
izračunu pokojninske osnove povprečna plača za delavce na
območju Republike Slovenije z enako stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo je imel politični zapornik neposredno pred
nastopom zaporne kazni, če je to zanj bolj ugodno.

8) Kazenski zakon SFRJ (Ur. I. SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/
89, 3/90 in 38/90)
- 131. člen (sodelovanje pri sovražni dejavnosti - lex non
certa in pripravljalno dejanje);

(5) Bfvšemu političnemu zaporniku, ki je v obdobju po 1. 1.
1966 imel vsaj eno leto zavarovanja, se lahko, če je to zanj bolj
ugodno, upošteva pri izračunu pokojninske osnovne povprečna plača za delavce na območju Republike Slovenije z
enako stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo je imel politični
zapornik neposredno pred nastopom prestajanja zaporne
kazni.

- 133. člen (sovražna propaganda);
9) Kazenski zakon SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 12/77, 3/78, 19/
84, 47/87, 33/89 in 5/90)
- 228. člen (širjenje lažnih vesti);
- 236. člen (zloraba vere in cerkve).

(6) Bivšemu političnemu zaporniku, ki mu je bila pokojnina
odmerjena po zavarovalnem razredu ali glede na kategorijo
delovnega mesta, se pri ponovni odmeri pokojnine upošteva
kategorija delovnega mesta oziroma zavarovalni razred, v
katerega bi bil uvrščen glede na strokovno izobrazbo oziroma
delovno mesto, na katerem je bil neposredno pred pričetkom
prestajanja zaporne kazni, če bi bilo zanj to ugodneje.

4. člen
(1) Ob pogojih iz 2. člena tega zakona se na podlagi tega
zakona šteje za bivšega političnega zapornika tudi oseba, ki je
bila v upravno kazenskem postopku, zaradi prekrška, kaznovana na odvzem prostosti, ali ji je bil izrečen ukrep določitve
prebivališča, ali je bila poslana na opravljanje družbeno
koristnega dela zaradi prevzgajanja.

7. člen
(1) Sredstva za plačila odškodnine po 5. členu se zagotavljajo
v Skladu za poplačilo vojne odškodnine, sredstva za povečane obveznosti iz pokojninskega zavarovanja po 6. členu
tega zakona pa v državnem proračunu.

(2) Za bivšega političnega zapornika se na podlagi tega
zakona šteje tudi oseba, zoper katero je bil uporabljen ukrep
iz prvega odstavka tega člena, brez upravno kazenske
odločbe, na podlagi odločitve upravnega organa.

(2) V breme državnega proračuna gredo vsi stroški postopka
o zahtevi za priznavanje statusa bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite osebe, če je bilo tej zahtevi v celoti ali
vsaj deloma ugodeno.

(3) Za osebo, pobito po vojni se ob pogojih iz 2. člena šteje
tudi oseba, ki je bila usmrčena brez obsodbe sodišča.
poročevalec, št. 21
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8. člen

(4) Če upravičena oseba ne razpolaga z ustrezno dokumetacijo, niti je ne more dobiti od pristojnih organov in ustanov,
lahko dejstva iz prvega odstavka tega člena dokazuje tudi z
izjavami prič, danimi pred pristojnim okrožnim sodiščem.

Osebe, ki se jim po tem zakonu prizna status po vojni pobitih
oseb, imajo pravico do izdaje mrliških listov in obeležitve
grobov, če to še ni bilo storjeno. Uveljavljanje teh pravic ureja
zakon.

12. člen

KOMISIJA

Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili morajo na
zahtevo upravičene osebe, v roku 60 dni od prejema zahteve,
poslati prepise odločb in drugih dokazil, potrebnih za uveljavljanje statusa ter pravic bivšega političnega zapornika.
0
13. člen

9. člen
(1)0 priznanju statusa bivšega političnega zapornika oziroma
po vojni pobite osebe po 2. v zvezi s 3. oziroma 4. členom tega
zakona ter o pravici do odškodnine in vštetja časa odvzema
prostosti in drugega časa po 6. členu tega zakona v pokojninsko dobo, odloča posebna komisija, ki jo imenuje Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: komisija).

(1) Če zahteva ni razumljiva ali popolna, zahteva komisija od
vložnika zahteve, da jo v določenem roku popravi ali dopolni.
(2) Komisija lahko tudi po uradni dolžnosti pribavi potrebna
dokazila oziroma preveri resničnost navedb v zadevi.

(2) Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in
najmanj 7 članov.

(3) Za opravljanje strokovnih opravil za komisijo se v okviru
Ministrstva za pravosodje kot notranja organizacijska enota
ustanovi posebna služba.

POSTOPEK
10. člen

14. člen

(1) Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene
osebe.

(1)0 zahtevi odloča komisija na seji

(2) Zahteva se lahko vloži v roku 18 mesecev po uveljavitvi
tega zakona.

(2) Komisija veljavno odloča, če so na seji navzoči predsednik
oziroma namestnik predsednika ter najmanj štirje člani komisije. Komisija odloča z večino glasov navzočih.

(3) Upravičena oseba po tem zakonu je bivši politični zapornik
in svojec po vojni pobite osebe iz četrtega odstavka 2. člena
tega zakona.

(3) Komisija sprejema odločitev v obliki sklepa.

(4) Če je upravičena oseba iz prejšnjega odstavka umrla pred
vložitvijo zahteve, sme zahtevo vložiti oseba, ki po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko uveljavlja
družinsko pokojnino po umrli upravičeni osebi.

(1) Komisija zavrže zahtevo, če je prepozna ali je ni podala
upravičena oseba (2., 3. in 4. odstavek 10. člena), kot tudi v
primeru, če upravičena oseba v teku postopka umre, oseb iz
četrtega odstavka 9. člena tega zakona pa ni ali ne želijo
nadaljevati postopka.

15. člen

(5) Če ni v tem zakonu določeno drugače, se v postopku o
zahtevi smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem
upravnem postopku.

(2) Komisija zavrne zahtevo kot neutemeljeno, če ugotovi, da
ne gre za upravičeno osebo po tem zakonu.

11. člen

(3) Sklep iz prvega in drugega .odstavka tega člena mora biti
obrazložen.

(1) Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati:

16. člen

- osebne podatke upravičene osebe in podatke o razmerju iz
četrtega odstavka 2. člena tega zakona,

(1) Komisija ugodi zahtevi in prizna upravičeni osebi status
bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite osebe, če
ugotovi, da so podani pogoji iz 2., 3. oz. 4. člena tega zakona.

- označbo sodne, upravno kazenske ali druge odločbe, ki je
bila podlaga za odvzem prostosti ali izvšitev smrtne kazni,

(2) V primeru, da se odvzem prostosti nanaša tudi na druga
dejanja, ki niso navedena v 3. in 4. členu tega zakona (stek
kaznivih dejanj oziroma prekrškov) odloči komisija, glede na
konkretne okoliščine primera, za kateri čas se upravičeni
osebi prizna status bivšega političnega zapornika.

- opis ravnanja ter morebitno zakonsko označbo kaznivega
dejanja ali prekrška, ki je podlaga za priznanje statusa bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite osebe po tem
zakonu,
- čas dejanskega odvzema prostosti oziroma datum usmrtitve,

(3) V primeru, ko je ugodeno zahtevi, vloženi po četrtem
odstavku 10. člena tega zakona, je priznanje statusa upravičene osebe lahko podlaga le za ustrezno vštetje časa v pokojninsko dobo in odmero pokojnine, ne pa tudi za pravico do
odškodnine po 5. členu tega zakona.

- čas ko bivši politični zapornik na prostosti, zaradi prejšnje
obsodbe, oziroma odvzema prostosti, ni mogel dobiti zaposlitve ali mu je bilo onemogočeno opravljanje samostojne dejavnosti,

SKLEP
17. člen

- obrazložitev zahteve.
(2) Zahteva mora vsebovati tudi izjavoo tem ali in za kateri čas
upravičena oseba uveljavlja pravico do odškodnine in vštetje
tega časa v pokojninsko dobo in o tem, da ji odškodnina ni
bila izplačana po kakšnem drugem temelju.

(1) Sklep iz prejšnjega člena mora vsebovati:

(3) K zahtevi je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo listinska dokazila, potrebna za dokazovanje odločilnih dejstev
iz prvega odstavka tega člena.

- zakonsko podlago za priznavanje tega statusa

- osebne podatke osebe, ki se ji priznava status bivšega
političnega zapornika ali po vojni pobite osebe,

- čas odvzema prostosti oziroma izvršitve smrtne kazni,
25

poročevalec, št. 21

- odločitev o pravici do odškodnine po tem zakonu,

24. člen

- čas, ki se po tem zakonu šteje v pokojninsko dobo in
vrednotenje tega časa.

(1) Zahteva za revizijo se vloži pisno pri okrožnemu sodišču, ki
bi bilo po določbah zakona o kazenskem postopku krajevno
pristojno za sojenje na prvi stopnji.

(2) Če je zahtevi upravičene osebe v celoti ugodeno, ni
potrebna obrazložitev sklepa.

(2) V zahtevi za revizijo morajo biti navedeni podatki o sodbi,
zoper katero se vlaga revizija, zakonski razlog revizije, v
primeru iz druge točke 1. odstavka 22. člena tega zakona pa
tudi obrazložitev z navedbo dejstev in dokazov, ki kažejo na
to, da gre za zlorabo kazenske zakonodaje zaradi političnih,
razrednih ali ideoloških razlogov.

18. člen
(1) Zoper sklep komisije ni pritožbe.
(2) Zoper sklep, s katerim je bila zahteva upravičene osebe
zavržena ali deloma ali v celoti zavrnjena, je dopusten upravni
spor.

25. člen
(1) Pristojno sodišče prve stopnje pribavi ustrezne spise,
sodne odločbe in drugo dokumentacijo potrebno za odločitev
o zahtevi za revizijo ter izvede predlagane in druge potrebne
dokaze.

19. člen
Sklep iz 17. člena tega zakona se skupaj z odločbo o višini
odškodnine pošlje po uradni dolžnosti Ministrstvu za finance
Republike Slovenije, zaradi izvršitve sklepa glede plačila
odškodnine.

(2) Če pravnomočne kazenske sodbe ni mogoče pribaviti, se
njena vsebina lahko ugotavlja in dokazuje tudi na drug primeren način.

20. člen

(3) Postopek v zvezi z zahtevo za revizijo je hiter. Še posebej
hitro je treba postopati, če to zahtevajo starost in zdravstveno
ter socialno stanje obsojenca.

(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upošteva
pri odmeri pokojnine, v skladu s predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, pokojninsko dobo, priznano na
podlagi tega zakona.

ODLOČANJE V REVIZIJI

(2) Poškodba oziroma bolezen, ki jo je bivši politični zapornik
pretrpel v času odvzema prostosti, se šteje kot poškodba pri
delu oziroma poklicna bolezen, kolikor se ni štela kot taka že
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
veljavnih v času prestajanj kazni zapora.

26. člen
(1) Za odločanje o zahtevi za revizijo je pristojno okrožno
sodišče, ki bi bilo za zadevo pristojno po zakonu o kazenskem
postopku.

REVIZIJA

(2) O zahtevi za revizijo odloča senat (6. točka 1. odst. 25.
člena Zakona o kazenskem postopku). V senatu ne more
sodelovati sodnik, ki je v isti zadevi že odločal ali kako
drugače sodeloval v postopku pri sodišču prve stopnje ali v
postopku z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi.

21. člen
Razen primerov, ki so navedeni v določbah veljavnega zakona
o kazenskem postopku o izrednih pravnih sredstvih (406. do
428. člen), se pravnomočna obsodilna kazenska sodba lahko
spremeni tudi po zahtevi za revizijo, ob pogojih, ki jih določa
ta zakon.

27. člen
Pred odločanjem pošlje predsednik senata zahtevo za revizijo
s spisi in drugo dokumetacijo državnemu tožilcu, pristojnemu
za postopek pred okrožnim sodiščem. Državni tožilec lahko v
15 dneh poda svoje mnenje in predlog.

POSTOPEK REVIZIJE
22. člen

28. člen

(1) Zahteva za revizijo se sme vložiti zoper sodbe izdane v
času od 15. 5. 1945 do 2. 7. 1990 na ozemlju sedanje Republike Slovenije:

O zahtevi za revizijo odloča pristojno sodišče na seji senata.
Na sejo se povabi obsojenca, njegovega pooblaščenca in
državnega tožilca, če so le-ti zahtevali, da se jih obvesti o
seji.
29. člen

1) če sodba temelji na uporabi kazenske zakonodaje iz 3.
člena tega zakona;
2) če sodba temelji na uporabi katerekoli druge kazenske
zakonodaje, če je bil kazenski materialni zakon zaradi političnih, razrednih ali ideoloških razlogov zlorabljen oziroma uporabljen v nasprotju z načeli in pravili pravne države.

Senat s sklepom zavrže zahtevo za revizijo, če ugotovi, da jo
je vložila oseba, ki ni upravičena, ali da je zahteva prepozna
(23. člen).
30. člen

(2) Zahteva za revizijo po 1. točki prejšnjega odstavka se lahko
vloži ne glede na to ali je bil upravičeni osebi priznan status
bivšega političnega zapornika, zahteva za revizijo po 2. točki
pa se lahko vloži le ob pogoju, da se zloraba kazenske
zakonodaje ne more uveljavljati z drugimi izrednimi pravnimi
sredstvi po določbah zakona o kazenskem postopku.

Senat s sodbo zavrne zahtevo za revizijo kot neutemeljeno, če
ugotovi, da niso podani zakonski pogoji za to pravno sredstvo
(22. člen).
31. člen

23. člen

Če senat ugodi zahtevi za revizijo, s sodbo spremeni pravnomočno sodbo v celoti ali deloma.

(1) Zahtevo za revizijo sodbe lahko vloži obsojenec, po njegovi smrti pa tudi osebe iz drugega odstavka 367. člena
Zakona o kazenskem postopku. Zahtevo za revizijo lahko
vloži tudi državni tožilec.

PRITOŽBA O REVIZIJI
32. člen

(2) Zahteva za revizijo se sme vložiti v roku 18 mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
poročevalec, št. 21

Zoper odločbo senata okrožnega sodišča se lahko pritožita
obsojenec oziroma vložnik zahteve in državni tožilec.
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rehabilitirane in jim je bila priznana pravica do povrnitve
škode na podlagi sodne odločbe ali odločbe drugega državnega organa, lahko uveljavljajo priznavanje statusa bivšega
političnega zapornika samo, če jim je to potrebno za priznavanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po
določbah tega zakona.

33. člen
(1) O pritožbi odloča višje sodišče.
(2) Zoper odločbo višjega sodišča ni pritožbe.
34. člen

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo pravice uveljavljati
odškodnine oziroma razlike odškodnine po določbah tega
zakona.

Če ni v tem zakonu določeno kaj drugega, se v postopku o
zahtevi za revizijo smiselno uporabljajo določbe Zakona o
kazenskem postopku.

(3) Pojem »politični preganjanci« iz zakona o skladu za poplačilo vojne odškodnine se v zakonu o popravi krivic uporablja
za vse osebe - upravičence do odškodnine po tem zakonu.

UGODENA ZAHTEVA ZA REVIZIJO
35. člen

37. člen

1) Če je bilo zahtevi za revizijo ugodeno, ima bivši obsojenec
pravico do povrnitve škode, pravico do rehabilitacije in druge
pravice, ki jih po določbah 538. do 546. člena Zakona o
kazenskem postopku imajo osebe, ki so bile neopravičeno
obsojene ali jim je bila neutemeljeno odvzeta prostost.

(1) Sklep o priznavanju statusa bivšega političnega zapornika
ali po vojni pobite osebe ni zakonska podlaga za brisanje
obsodbe iz kazenske evidence ter za uveljavljanje drugih
pravic, ki jih zakon o kazenskem postopku daje neupravičeno
obsojenim osebam.

(2) Odškodnina, ki je bila obsojencu že priznana kot upravičencu na podlagi določb tega zakona, izključuje zahtevek za
povrnitev škode na podlagi ugodene zahteve za revizijo v isti
kazenski zadevi.

(2) S priznavanjem statusa bivšega političnega zapornika oziroma po vojni pobite osebe tudi niso prizadete tiste pravice
drugih, ki se opirajo na obsodbo.

KONČNE DOLOČBE

38. člen

36. člen

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(1) Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona že sodno

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 8. 5. 1996
sprejel predlog Zakona o popravi krivic - druga obravnava in
s tem v zvezi naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi
zakon za tretjo obravnavo. Državni zbor je ob obravnavi

dopolnil k zakonu sprejel amandmaje k 3., 6., 11.. 13., 16., 26 ,
33., 35. in 36. členu
Predlagatelj je pri pripravi zakona za tretjo obravnavo v celoti
upošteval sklepe Državnega zbora in sprejeta dopolnila na
ustreznih mestih vključil v besedilo zakona.
Obrazložitev:
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s prvim odstavkom
6. člena, ki je bil amandmiran na način, da je v vštevanje časa
v pokojninsko dobo zajel tudi čas, ko je bila bivšemu političnemu zaporniku v predkazenskem ali preiskovalnem
postopku, še pred odvzemom prostosti onemogočena zaposlitev oziroma opravljanje samostojne dejavnosti Gre torej za
upoštevanje kategorije delovnega mesta oziroma zavarovalnega razreda, ki je bivšemu političnemu zaporniku pripadala
pred dejansko izgubo delovnih in socialnih pravic, če je zanj
to bolj ugodno.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
K 6. členu:
V šestem odstavku se za besedo »kazni,« vstavi besedilo:
»oziroma, preden mu je bila v predkazenskem ali preiskovalnem postopku onemogočena zaposlitev oziroma opravljanje
samostojne dejavnosti«.
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Predlog zakona o

PREVZEMIH

(ZPre)

- EPA 1087 - draga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 196. seji dne 30. aprila
1996 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O PREVZEMIH,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in
sklepov 34. seje Državnega zbora Republike Slovenije z
dne 28/9-1995 s predlogom, da se združi druga in tretja
obravnava navedenega predloga zakona in čimpreje uvrsti
na sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za
eknomske odnose in razvoj.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandma Vlade
SPLOŠNE DOLOČBE

2. JAVNA PONUDBA ZA ODKUP
3. Člen

1. člen
Ta zakon ureja način in pogoje za nakup vrednostnih papirjev
posamezne delniške družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, kadar določena oseba pridobi ali želi pridobiti delež
vrednostnih papirjev tega izdajatelja, ki zagotavlja več kot
petindvajset odstotkov glasovalnih pravic, ki izhajajo iz takšnih vrednostnih papirjev (v nadaljnem besedilu: prevzem).

(1) Oseba, ki pridobi delež (število oziroma odstotek od
celotne izdaje) vrednostnih papirjev delniške družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico tako. da ji ti vrednostni papirji,
skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, zagotavljajo najmanj petindvajset-odstotno glasovalno pravico, mora
dati ponudbo za odkup vrednostnih papirjev, pod pogoji in na
način določen s tem zakonom.

2. člen

(2) Za vrednostne papirje osebe iz prejšnjega odstavka se
štejejo:

*

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za vrednostne papirje,
s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma za vrednostne papirje, za katere je izdajatelj
uspešno opravil postopek javne ponudbe ali pridobil dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo v skladu z zakonom, ki ureja trg
vrednostnih papirjev.

- delnice z glasovalno pravico;
- delnice z glasovalno pravico, ki jih je pridobila tretja oseba
v svojem imenu in za račun osebe iz prejšnjega odstavka;
- delnice z glasovalno pravico, ki pripadajo od osebe iz
prejšnjega odstavka posredno ali neposredno odvisni ali to
osebo obvladujoči družbi;
- vrednostni papirji s pravico do zamenjave oziroma nakupa
delnic z glasovalno pravico;
- enostranska upravičenja do nakupa delnice z glasovalno
pravico na določen dan in po naprej določeni ceni (nakupne
opcije);

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za vse delnice
posameznega izdajatelja, izdane na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/92, 7/93 in
31/93), če je izdajatelj kot enega od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja izvedel javno prodajo delnic ali pridobil
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za nadaljnjo
javno prodajo.

(3) Pri ugotavljanju deleža iz 4. in 5. alinee prejšnjege
odstavka se šteje, kot da bi bila pravica do nakupa ali zamenjave že uresničena.

(3) Organiziran trg vrednostnih papirjev je trg vrednostnih
papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na
katerem trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan s
strani pristojnih organov.

(4) Ponudbo za odkup mora dati tudi oseba, ki je na podlag
uspešne ponudbe za odkup v skladu s tem zakonom ž<
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pridobila manj kot petinštirideset odstotkov vrednostnih
papirjev iz drugega odstavka tega člena in je po končani
ponudbi za odkup pridobila dodatnih pet odstotkov takšnih
vrednostnih papirjev.

celotne izdaje vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup.

4. člen

Kadar ponudnik v ponudbi za odkup na katerikoli način iz 6.
člena tega zakona ponuja nadomestne vrednostne papirje
tako, da menjalno razmerje ni enako en nadomestni vrednostni papir za en vrednostni papir, na katerega se nanaša
ponudba za odkup, mora ponudnik v ponudbi za odkup
imetnikom vrednostenih papirjev, ki ne razpolagajo z ustreznim številom vrednostnih papirjev, da bi lahko sprejeli celotno
ponujeno ceno v nadomestnih vrednostnih papirjih, ponuditi
izplačilo razlike cene v denarju.

7. člen

Javno ponudbo za odkup vrednostnih papirjev lahko da tudi
oseba, ki v času javne ponudbe za odkup še nima več kot
petindvajset odstotkov vrednostnih papirjev druge družbe, ki
zagotavljajo glasovalno pravico, in ki želi opraviti prevzem.
5. člen
(1) Javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: ponudba za odkup) je javno objavljen predlog
za sklenitev pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev določene
družbe izdajatelja, naslovljen na vse imetnike teh vrednostnih
papirjev.

8. člen
(1) Kot nadomestne vrednostne papirje lahko ponudnik v
ponudbi za odkup ponudi le:

(2) Ponudba za odkup se mora nanašati na naslednje vrednostne papirje:

- že izdane delnice oziroma obveznice, če so uvrščene v
borzno kotacijo;
- delnice oziroma obveznice, ki jih bo ponudnik na novo
izdal zaradi prevzema.

- vse delnice z glasovalno pravico;
- vse vrednostne papirje s pravico do zamenjave oziroma
nakupa delnic z glasovalno pravico.

(2) Agencija lahko predpiše podrobnejše pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati nadomestni vrednostni papirji glede na lastnosti
teh vrednostnih papirjev in način trgovanja s temi vrednostnimi papirji.

(3) Ponudnik mora v ponudbi za odkup vsem imetnikom
vrednostnih papirjev ponuditi odkup pod enakimi pogoji.
(4) Če je ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
ponudbe za odkup pridobil več kot deset odstotkov celotne
izdaje vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za
odkup, mora v ponudbi za odkup ponuditi najmanj enake
pogoje, kot jih je nudil za pridobitev vrednostnih papirjev v
zadnjih šestih mesecih pred objavo ponudbe za odkup.

(3) Za povečanje kapitala ponudnika v primeru izdaje nadomestnih delnic iz druge alinee prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe o povečanju osnovnega kapitala delniške družbe za
izvedbo pripojitve.

(5) Če je ponudnik pred objavo ponudbe za odkup v nasprotju
s tem zakonom pridobil več kot petindvajset odstotkov
celotne izdaje vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup, mora v ponudbi za odkup ponuditi najvišjo od cen, ki jo je plačal za katerokoli pridobitev vrednostnih papirjev po tem, ko je pridobil petindvajset odstotkov
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup.

(4) Za vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka tega
člena se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg vrednostnih papirjev o javni ponudbi vrednostnih papirjev.
(5) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne
vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka tega člena
se šteje, da je Agencija z izdajo dovoljenja za takšno ponudbo
za odkup izdala tudi dovoljenje za javno ponudbo teh nadomestnih vrednostnih papirjev.

6. člen
(1) Ponudnik, razen osebe iz petega odstavka tega člena,
lahko v ponudbi za odkup namesto izplačila celotne cene v
denarju ponudi vrednostne papirje, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v 8. členu tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
nadomestni vrednostni papirji in nadomestna ponudba).

9. člen
(1) Ponudba za odkup mora obvezno obsegati:
- ceno, po kateri se ponudnik zavezuje odkupiti vrednostne
papirje;
- natančno določen rok za plačilo vrednostnih papirjev;
- datum začetka in konca roka za sprejem ponudbe za
odkup.

(2) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup ponudi nadomestne
vrednostne papirje tudi namesto izplačila dela cene v denarju
(v nadaljnjem besedilu: kombinirana ponudba).

(2) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup na katerikoli način iz
6. člena tega zakona ponuja nadomestne vrednostne papirje,
mora ponudba za odkup, poleg elementov iz prejšnjega
odstavka, vsebovati tudi natančno določeno menjalno razmerje za nadomestne vrednostne papirje, njihovo vrsto in
razred ter zadnjo tržno ceno pred objavo ponudbe za odkup,
če se z takšnimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem
trgu.

(3) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup ponudi tudi alternativno nadomestne vrednostne papirje ali izplačilo celotne
cene v denarju, tako da imajo pravico izbire imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup (v nadaljnjem besedilu: alternativna ponudba).
(4) V primeru kombinirane ponudbe lahko ponudnik oblikuje
tudi alternativno ponudbo, in sicer tako, da se pravica izbire
nanaša bodisi zgolj na tisti del cene, ki naj se izplača v
denarju, ali zgolj na tisti del cene, ki naj se izplača v nadomestnih vrednostnih papirjih.

(3) Kot zadnja tržna cena iz drugega odstavka tega člena se v
primeru nadomestnih vrednostnih papirjev iz druge alinee
prvega odstavka 8 člena tega zakona navede zadnja tržna
cena že izdanih vrednostnih papirjev ponudnika, s katerimi
bodo takšni nadomestni vrednostni papirji tvorili isti razred.

(5) Oseba, ki je v nasprotju s tem zakonom pridobila več kot
petindvajset odstotkov vrednostnih papirjev lahko v ponudbi
za odkup ponudi izplačilo cene samo v denarju.

(4) Če je za ponudbo za odkup, poleg dovoljenja iz 22. člena
tega zakona, potrebno dovoljenje ali soglasje drugega
organa, mora ponudba za odkup vsebovati tudi razvezni
pogoj, da ponudba oziroma s sprejemom ponudbe že sklenjena pogodba preneha veljati, če ta organ zavrne izdajo
dovoljenja oziroma soglasja.

(6) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko ponudnik v ponudbi za odkup ponudi izplačilo cene samo v denarju, če je v zadnjih 6 mesecih pred
objavo ponudbe za odkup, kupil več kot deset odstotkov
poročevalec, št. 21
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- če med dvema družbama obstaja dogovor o prevzemu;
- če je cena vrednostnega papirja na organiziranem trgu
bistveno narastla in bi se iz tega dalo sklepati, da bo prišlo do
ponudbe za odkup;
- če je pristojni organ družbe s sklepom dokončno določil
ceno v ponudbi za odkup, ki še ni objavljena.

(5) Če ponudnik v ponudbi za odkup na katerikoli način iz 6.
člena tega zakona ponuja nadomestne vrednostne papirje iz
druge alinee prvega odstavka 8. člena in pristojni organ
prostovoljnega ponudnika še ni odločil o povečanju osnovnega kapitala, ki je potrebno za izdajo teh delnic oziroma o
izdaji obveznic, mora ponudba z? odkup vsebovati tudi razvezni pogoj, da ponudba oziroma s sprejemom ponudbe že
sklenjene pogodbe, katerih predmet so nadomestni vrednostni papirji, prenehajo veljati, če pristojni organ v petintridesetih dneh po izteku roka za sprejem ponudbe ne sprejme
ustreznega sklepa o povečanju osnovnega kapitala oziroma o
izdaji obveznic.

lahko Agencija od osebe, za katero je mogoče sklepati, da
namerava opraviti prevzem, zahteva, da v roku 24 ur prejema
zahteve Agencije določno izjavi, ali namerava dati ponudbo
za odkup.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Agencija od uprave
družbe izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere bi se nanašala ponudba za odkup, zahteva, da v roku 24 ur od prejema
zahteve Agencije določno izjavi, ali je seznanjena z nameravano ponudbo za odkup.

10. člen
(1) V ponudbi za odkup je lahko določeno najmanjše število
(odstotek) vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba
za odkup, katerih imetniki morajo sprejeti ponudbo, da se
šteje, da je ponudba uspela.

(3) Izjavi iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena mora
oseba iz prvega odstavka tega člena oziroma uprava iz drugega odstavka tega člena nemudoma objaviti v enem izmed
časopisov z veliko naklado, ki se prodaja na celotnem
območju Republike Slovenije oziroma v drugih sredstvih javnega obveščanja.

(2) Ko se v primeru iz prvega odstavka tega člena pogoj
izpolni, mora ponudnik naslednji dan po izpolnitvi pogoja
takšno dejstvo objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se rok za sprejem
ponudbe podaljša za 14 dni, razen če se pogoj izpolni več kot
14 dni pred koncem izteka roka za sprejem ponudbe.

17. člen
(1) Če ponudnik po obvestilu iz 14.člena tega zakona odstopi
od namere za ponudbo za odkup, ne sme 1 leto od odstopa od
namere za ponudbo za odkup dati nove ponudbe za odkup,
razen če za odstop od namere za ponudbo za odkup pridobi
soglasje Agencije.

11. člen
Ponudba za odkup iz 5. člena tega zakona ni potrebna:
- če so bili vrednostni papirji pridobljeni na podlagi neodplačnega posla med fizičnimi osebami;
- če je oseba pridobila vrednostne papirje iz 3. člena tega
zakona pri izvedbi združitve ali razdružitve delniške družbe v
zamenjavo za vrednostne papirje pravne osebe, ki je zaradi
združitve ali razdružitve prenehala;
- če je oseba na podlagi ponudbe za odkup oziroma ponudb
za odkup v skladu s tem zakonom že pridobila najmanj petinštirideset odstotkov vrednostnih papirjev iz drugega odstavka
tretjega člena tega zakona.

(2) Agencija izda soglasje za odstop od namere za ponudbo
za odkup, če so razlog za odstop od ponudbe za odkup
okoliščine iz 36. člena tega zakona.
18. člen
(1) Najkasneje trideset dni po obvestilu iz 14. člena tega
zakona mora hkrati s ponudbo za odkup ponudnik objaviti
ponudbeni dokument (v nadaljnjem besedilu: prospekt za
odkup).

12. člen

(2) Prospekt za odkup mora vsebovati vse podatke, ki so
potrebni, da omogočijo imetnikom vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, da oblikujejo ustrezno
odločitev glede sprejema ponudbe za odkup, predvsem pa:

Ponudbo za odkup mora v imenu in za račun ponudnika dati
banka ali borzno posredniška družba.

- podatke o ponudniku;
- podatke o družbi - izdajatelju vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup;
- podatke o družbah, ki v zvezi z ponudbo za odkup delujejo
v svojem imenu in za račun ponudnika;
- podatke o družbah, ki so v razmerju povezane družbe s
ponudnikom;
- ceno, po kateri se odkupujejo vrednostni papirji ter osnovo
za določitev te cene;
- podatke o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša
ponudba za odkup;
- morebitno najmanjše število ali odstotek od celotne izdaje
vrednostnih papirjev, ki morajo biti prodani, da je ponudba za
odkup uspešna;
- podatke o številu in vrsti vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba, ki jih je ponudnik pridobil pred ponudbo za
odkup;
- podatke o roku in načinu plačila, ki je ponujeno v ponudbi
za odkup;
- okoliščine, v katerih lahko ponudnik prekliče ponudbo za
odkup;
- rok za sprejem ponudbe;
- podatke o namenu ponudbe za odkup ter nameravan način
upravljanja prevzete družbe s strani ponudnika, še posebej
glede politike zaposlovanja, prestrukturiranja družbe, spremembe statuta družbe ter delitve dobička družbe.

3. POSTOPEK V ZVEZI S PONUDBO ZA ODKUP
13. člen
Cena oziroma menjalno razmerje za nadomestne delnice, ki
jo določi ponudnik v ponudbi za odkup, mora biti enaka za
vse vrednostne papirje posameznega razreda oziroma vrste
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup.
14. člen
Pred ponudbo za odkup mora ponudnik o nameri za ponudbo
za odkup obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: Agencija), upravo družbe - izdajatelja
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup
ter organ, pristojen za varstvo konkurence.
15. člen
Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup je dolžna v roku dveh delovnih dni
obvestiti Agencijo o dogovorih ali pogajanjih s prevzemnikom
o prevzemu.
16. člen

(3) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup na katerega koli od
načinov iz 6. člena tega zakona ponuja nadomestne vrednostne papirje, mora prospekt za odkup vsebovati tudi:

(1) Če na podlagi razmer na trgu kapitala izhaja, da določena
oseba ali skupina oseb namerava opraviti prevzem, zlasti pa:
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kadar ponudnik v ponudbi za odkup na katerega koli od
načinov iz 6. člena tega zakona ponuja nadomestne vrednostne papirje;
- da je ponudnik sklenil pogodbo iz prvega odstavka 27.
člena tega zakona in plačal ceno po tej pogodbi.

- podatke o izdajatelju nadomestnih vrednostnih papirjev,
- zadnjo tržno ceno nadomestnih vrednostnih papirjev pred
objavo prospekta za odkup ter njihovo knjigovodsko vrednost;
- natančno določene pravice in obveznosti, ki izhajajo iz
nadomestnih vrednostnih papirjev;
- enake podatke, kot so vsebovani v prospektu za kotacijo na
borzi, za nadomestne vrednostne papirje;
- postopek prenosa ponujenih nadomestnih vrednostnih
papirjev za vrednostne papirje, na katere se nanaša ponudba
za odkup.
- če ponujeni nadomestni vrednostni papirji še niso bili
izdani, navedba postopka za izdajo novih vrednostnih papirjev.

(3) Će je v skladu z drugim zakonom v zvezi z izvedbo
prevzema potrebno dovoljenje ali soglasje drugega pristojnega organa, je vlogi za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka
potrebno priložiti tudi potrdilo o vložitvi vloge za izdajo dovoljenja oziroma soglasja pri drugem pristojnem organu.
(4) O izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena Agencija
v primeru iz tretjega odstavka tega člena obvesti drug pristojni organ.

(4) Podrobnejšo vsebino prospekta za odkup določi Agencija.

(5) Listine, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za
ponudbo za odkup določi Agencija

19. člen
(1) Če so v prospektu za odkup navedeni neresnični podatki,
so osebe, ki so izdale prospekt oziroma sodelovale pri izdelavi
prospekta, solidarno odgovorne imetnikom vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, za škodo, če
so vedele ali bi morale vedeti za neresničnost podatkov.

23. člen
(1) Izvleček iz prospekta za odkup ter ponudba za odkup, za
katero je Agencija izdala dovoljenje morata biti hkrati objavljena najmanj v enem časopisu z veliko naklado, ki se prodaja
na celotnem območju Republike Slovenije.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odgovarjajo za škodo tudi,
če v prospektu za odkup niso navedeni bistveni podatki, ki bi
lahko vplivali na odločitev imetnika vrednostnih papirjev
glede sprejema ponudbe za odkup.

(2) Prospekt za odkup mora biti sočasno z objavo poslan tudi
upravi družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup, Uradu za varstvo konkurence,
organizatorju organiziranega trga ter klirinško depotni
družbi. Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev
mora zagotoviti, da so z vsebino prospekta za odkup na
primeren način seznanjeni vsi zaposleni v družbi.

(3) Odgovornosti so osebe iz prvega odstavka tega člena
oproščene, če dokažejo, da je imetnik vrednostnih papirjev,
na katere se nanaša ponudba za odkup, vedel za neresničnost
oziroma nepopolnost podatkov v prospektu za odkup.
20. člen
Agencija ne odgovarja za resničnost ali popolnost podatkov,
navedenih v prospektu za odkup.

(3) Prospekt za odkup mora biti sočasno z objavo poslan tudi
vsem pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih papirjev s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki morajo zagotoviti, da je
prospekt za odkup brezplačno na vpogled vsem zainteresiranim osebam.

21. člen
(1) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup tako, da ponudi
višjo ceno oziroma ugodnejše menjalno razmerje, kadar so
ponudjeni nadomestni vrednostni papirji, mora spremembo
ponudbe objaviti na način iz 23. člena tega zakona najkasneje
sedem dni pred iztekom roka za ponudbo in o tem, pred
objavo spremenjene ponudbe za odkup, obvesti Agencijo in
klirinško depotno družbo.

24. člen
(1) Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, mora najkasneje deset
dni po objavi prospekta za odkup objaviti svoje mnenje glede
ponudbe za odkup ter razloge za takšno mnenje.

(2) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, je dolžan v
roku iz prvega odstavka tega člena položiti dodatni depozit v
višini razlike med spremenjeno ceno in prejšnjo ceno na
način, določen v 28. členu tega zakona.

(2) Mnenje uprave iz prejšnjega odstavka mora navajati predvsem:

(2) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, so osebe, ki so
že sprejele prejšnjo ponudbo, upravičene odstopiti od sklenjene pogodbe in sprejeti novo spremenjeno ponudbo za
odkup.

- ali obstaja kakršenkoli sporazum med ponudnikom in
upravo družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup glede ponudbe za odkup;
- ali obstaja kakršenkoli sporazum med ponudnikom in
upravo družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup o načinu uresničevanja glasovalne
pravice iz vrednostnih papirjev, ki so že v lasti ponudnika;
- ali nameravajo člani uprave - izdajatelja, ki so imetniki
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba, sprejeti
ponudbo za odkup oziroma ponuditi svoj odstop;
- obrazložene podatke o zadnjem revidiranem poročilu
družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup, z navedbo knjigovodske vrednosti
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup.

(3) Ponudnik razen spremembe iz prvega odstavka ne sme
spremeniti ponudbe ali pogojev za ponudbo za odkup.
22. člen
(1) Za ponudbo za odkup je potrebno predhodno dovoljenje
Agencije.
(2) Agencija izda dovoljenje za ponudbo za odkup, če ugotovi:
- da je prospekt za prevzem sestavljen v skladu z določbo
drugega in tretjega odstavka 18. člena tega zakona;
- da je ponudba dana oziroma določena v skladu z zakonom;
- da je ponudnik pri banki deponiral sredstva ali pridobil
bančno garancijo v skladu s 28. členom tega zakona;
- da je ponudnik, kadar v ponudbi za odkup ponuja nadomestne vrednostne papirje iz prve alinee prvega odstavka 8.
člena tega zakona, deponiral nadomestne vrednostne papirje
na način, določen v 29. členu tega zakona;
- da nadomestni vrednostni papirji izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi,
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(3) Mnenje uprave iz prvega odstavka tega člena mora biti
objavljeno na način iz prvega odstavka 23. člena tega zakona.
(4) Če so v mnenju uprave navedeni neresnični ali zavajajoči
podatki, so osebe, ki so izdale mnenje ali sodelovale pri
izdelavi mnenja solidarno odgovorne imetnikom vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup za škodo, če
so vedele ali bi morale vedeti za neresničnost ali zavajujočo
naravo podatkov.
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rani obliki, mora klirinško depotna družba na podlagi depozita iz prvega odstavka tega člena v centralnem registru
vrednostnih papirjev vknjižiti prepoved razpolaganja s temi
vrednostnimi papirji.

25. člen
Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup, mora mnenje iz 24. člena tega
zakona nemudoma po njegovi objavi posredovati predstavnikom zaposlenih v družbi - izdajatelju vrednostnih papirjev,
na katere se nanaša ponudba za odkup.

30. člen
(1) Ponudnik ne sme sam, posredno ali neposredno ali tretja
oseba za njegov račun, kupovati vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, od dneva obvestila iz 14.
člena tega zakona do izteka roka za sprejem ponudbe, razen
če takšen nakup najavi v obvestilu iz 14. člena tega zakona ter
v prospektu za odkup.

26. člen
(1) Rok za sprejem ponudbe za odkup ne sme biti krajši od
osemindvajset dni ter ne sme biti daljši od šestdeset dni od
dneva prve objave prospekta in ponudbe za odkup.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora ponudnik v prospektu navesti število vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup, ici jih je ponudnik pridobil od
dneva obvestila iz 14. člena tega zakona do dneva objave
prospekta za odkup.

(2) Će ponudnik med trajanjem ponudbe za odkup spremeni
ponudbo za odkup v skladu z 21. členom tega zakona, se rok
za sprejem ponudbe za odkup podaljša za sedem dni.
27. člen

(3) Če je ponudnik ali tretja oseba za njihov račun od dneva
obvestila iz 14. člena tega zakona do izteka roka za sprejem
ponudbe za odkup pridobil vrednostne papirje, na katere se
nanaša ponudba za odkup, pod, za imetnike vrednostnih
papirjev ugodnejšimi pogoji, kot so navedeni v ponudbi in
prospektu za odkup, so imetniki vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, upravičeni sprejeti
ponudbo pod takšnimi ugodnejšimi pogoji.

(1) Pred objavo ponudbe za odkup mora ponudnik s klirinško
depotno družbo skleniti pogodbo o nuđenje storitev v zvezi s
prevzemorrt in plačati ceno za opravljanje teh storitev.
(2) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se klirinško
depotna družba zaveže opravljati vse vknjižbe prepovedi razpolaganja z vrednostnimi papirji in vknjižbe prenosov vrednostnih papirjev ter vsa izplačila, ki jih je potrebno opraviti za
izvedbo ponudbe za odkup.
(3) Ceno za opravljanje storitev iz prvega odstavka tega člena
določi klirinško depotna družba v tarifi, ki jo potrdi Agencija.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je ponudba za
odkup spremenjena in se rok za sprejem spremenjene
ponudbe za odkup podaljša za sedem dni.

28. člen

31. člen

(1) Pred objavo ponudbe za odkup mora ponudnik deponirati
denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, na poseben
račun klirinško depotne družbe.

(1) V primeru iz tretjega odstavka 30. člena tega zakona izda
Agencija odločbo, s katero ugotovi, da je ponudba za odkup
spremenjena in-naloži ponudniku, da v roku pet dni po prejemu odločbe objavi spremenjeno ponudbo in rok za sprejem
spremenjene ponudbe za odkup na način iz 23. člena tega
zakona ter v istem roku položi dodatni depozit v višini razlike
med spremenjeno ceno in prejšnjo ceno na način, določen v
28. členu tega zakona.

(2) V primeru kombinirane ponudbe mora ponudnik pred
objavo ponudbe za odkup pri klirinško depotni družbi deponirati denarni znesek, ki je potreben za izplačilo tistega dela
cene, ki se izplača v denarju.

(2) Od vročitve odločbe iz prvega odstavka tega člena do
objave spremenjene ponudbe za odkup in položitve dodatnega depozita, sprejem ali preklic sprejema ponudbe za
odkup imetnikov vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup, nima učinka. V tem času rok za sprejem
ponudbe za odkup ne teče.

(3) V primeru alternativne ponudbe mora ponudnik pred
objavo ponudbe za odkup pri klirinško depotni družbi deponirati denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, če bi vsi
imetniki vrednostnih papirjev izbrali izplačilo cene v denarju.

(3) Će ponudnik ne ravna v skladu z odločbo Agencije iz
prvega odstavka tega člena. Agencija z odločbo razveljavi
postopek ponudbe za odkup.

(4) Namesto deponiranja denarnega zneska po prvem, drugem ali tretjem odstavku tega člena lahko ponudnik izroči
klirinško depotni družbi banno garancijo banke s sedežem v
Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske Skupnosti in s
katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv
klirinško depotne družbe ter brez ugovorov, na poseben
račun klirinško depotne družbe izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila imetnikom vrednostnih
papirjev, ki so sprejeli ponudbo za odkup, z rokom veljavnosti
najmanj trideset dni po izteku roka za plačilo.

32. člen
Člani uprave in nadzornega sveta ponudnika ter člani uprave
in nadzornega sveta družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, morajo najkasneje pet dni pred začetkom roka za sprejem ponudbe za
odkup sporočiti Agenciji podatke o vseh poslih z vrednostnimi papirji, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki so jih v
šestih mesecih pred pričetkom roka za sprejem ponudbe za
odkup opravili oni sami, njihovi zakonci in otroci ter pravnt
osebe, ki so v večinski lasti teh oseb.

29. člen
Će ponudnik v ponudbi za odkup na kateregakoli od načinov
iz 6. člena tega zakona ponudi nadomestne vrednostne
papirje iz prve alinee prvega odstavka 8. člena tega zakona,
mora pred objavo ponudbe za odkup te vrednostne papirje
deponirati pri klirinško depotni družbi tako, da do izpolnitve
obveznosti imetnikom vrednostnih papirjev, ki so sprejeli
ponudbo za odkup, s temi vrednostnimi papirji ne more več
razpolagati.

4. SPREJEM PONUDBE
33. člen
(1) Imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaš«
ponudba za odkup, sprejmejo ponudbo s pisno izjavo o spre
jemu ponudbe, ki jo pošljejo banki ali borzno posrednišk
družbi iz 12. člena tega zakona ter morajo deponirati vred
nostne papirje na posebnem računu pri klirinško depotn
družbi, tako, da z njimi ne morejo več razpolagati.

(2) Klirinško depotna družba mora zagotoviti, da ponudnik z
nadomestnimi vrednostnimi papirji iz prvega odstavka tega
člena ne more več razpolagati.
(3) Će so nadomestni vrednostni papirji izdani v nematerializi33
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(2) Pisna izjava o sprejemu ponudbe iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati najmanj:

37. člen
Preklic ponudbe za odkup mora ponudnik objaviti na način iz
23. člena tega zakona. Preklic ponudbe za odkup začne veljati
od dneva objave.

- vrsto in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
sprejem ponudbe za odkup:
- število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša sprejem
ponudbe za odkup:
- ime in priimek oziroma firmo in sedež imetnika vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša sprejem ponudbe za odkup ter
enolično identifikacijo imetnika:
- izjavo imetnika vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
sprejem ponudbe za odkup o sprejemu ponudbe za odkup;
- številko bančnega računa imetnika vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša sprejem ponudbe za odkup oziroma način
izplačila kupnine:
- lastoročni podpis imetnika vrednostnih papirjev, na katere
se nanaša sprejem ponudbe za odkup.

O preklicu ponudbe za odkup mora ponudnik obvestiti Agencijo ter klirinško depotno družbo. Klirinško depotna družba
opravi vknjižbo prenehanja prepovedi razpolaganja z vrednostnimi papirji oseb, ki so sprejele ponudbo za odkup, preden je bil objavljen preklic ponudbe za odkup.

(3) Kadar so vrednostni papirji, na katere se nanaša ponudba
za odkup, izdani v nematerializirani obliki, mora pisna izjava o
sprejemu ponudbe za odkup iz prvega odstavka tega člena,
poleg elementov iz drugega odstavka tega člena, vsebovati
tudi pooblastilo klirinško depotni družbi, da v centralnem
registru vrednostnih papirjev vknjiži prepoved razpolaganja s
temi vrednostnimi papirji.

(1) Ponudnik mora najkasneje tretji delovni dan po izteku roka
za ponudbo za odkup objaviti na način iz 23. člena tega
zakona, koliko imetnikov je sprejelo ponudbo za odkup, z
navedbo odstotka od skupnega zneska izdaje vrednostnih
papirjev, na katere se je ponudba za odkup'nanašala ter z
navedbo ali je ponudba za odkup uspela.

38. člen

7. IZID PONUDBE ZA ODKUP
39. člen

(2) Podatke iz prvega odstavka tega člena mora ponudnik
posredovati Agenciji, organu, pristojnemu za varstvo konkurence ter klirinško depotni družbi najkasneje tretji delovni dan
po izteku roka za sprejem ponudbe.

(4) Sprejem ponudbe za odkup je veljaven z dnevom deponiranja vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi.
34. člen

40. člen

Klirinško depotna družba mora na podlagi deponiranja vrednostnih papirjev na način iz prvega odstavka 33. člena tega
zakona zagotoviti, da imetnik, ki je sprejel ponudbo, s takšnimi vrednostnimi papirji ne more več razpolagati.

(1) V primeru ponudbe za odkup iz 7. člena klirinško depotna
družba izračuna skupni denarni znesek, ki je potreben za
izplačilo razlike v denarju imetnikom vrednostnih papirjev, ki
so sprejeli ponudbo za odkup in ne razpolagajo z zadostnim
številom vrednostnih papirjev, da bi lahko sprejeli celotno
ceno v nadomestnih vrednostnih papirjih. Klirinško depotna
družba mora o višini takšnega skupnega denarnega zneska
obvestiti ponudnika najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu
obvestila iz 39. člena tega zakona.

5. OMEJITVE DEJANJ UPRAVE DRUŽBE - IZDAJATELJA
35. člen
(1) Po prejemu obvestila iz 14. člena tega zakona in do objave
izida ponudbe za odkup v skladu z 39. členom tega zakona
uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup, ne sme brez sklepa skupščine
delničarjev:
- povečati osnovnega kapitala (odobreni kapital):
- sklepati poslov izven rednega poslovanja družbe;
- opravljati dejanj ali sklepati poslov, ki bi lahko resneje
ogrozili nadaljne poslovanje družbe.
- pridobivati lastnih delnic ali lastnih vrednostnih papirjev, iz
katerih izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve lastnih
delnic.
- opravljati dejanj, katerih edini namen je ovirati oziroma
oteževati postopek in sprejetje ponudbe za odkup.

(2) Ponudnik mora v roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila
iz prvega odstavka tega člena deponirati denarni znesek iz
prvega odstavka tega člena na posebnem računu pri klirinško
depotni družbi.
(3) Če ponudnik v roku iz drugega odstavka tega člena ne
deponira ustreznega denarnega zneska na posebnem računu
pri klirinško depotni družbi se šteje, da ponudba za odkup ni
uspela.
(4) Klirinško depotna družba mora obvestiti Agencijo o deponiranju zneska v skladu z drugim odstavkom tega člena oziroma o opustitvi depozita naslednji delovni dan po deponiranju oziroma izteku roka za deponiranje.

(2) Pravna dejanja, ki so v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, so nična.

41. člen
(1) V primeru iz petega odstavka 9. člena tega zakona mora
ponudnik sočasno z obvestilom iz 39. člena tega zakona
objaviti tudi datum sklica seje pristojnega organa, na kateri
bo ta organ odločal o ustreznem povečanju osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic, če ta organ do objave obvestila
iz 39. člena tega zakona še ni odločal o povečanju osnovnega
kapitala oziroma o izdaji obveznic.

(3) Za veljavnost skupščinskega sklepa iz prvega odstavka
tega člena je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
6. PREKLIC PONUDBE
36. člen

(2) Če je pristojni organ do objave obvestila iz 39. člena tega
zakona že odločil o povečanju osnovnega kapitala oziroma o
izdaji obveznic, mora ponudnik sočasno z obvestilom iz 39.
člena tega zakona objaviti tudi odločitev o ustreznem povečanju osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic ter datum,
ko je bila takšna odločitev sprejeta.

Po objavi prospekta za prevzem do izteka roka za sprejem
ponudbe lahko ponudnik, če je to predvideno v prospektu za
odkup, prekliče ponudbo za odkup oziroma odstopi od
pogodbe, ki je bila sklenjena s sprejemom takšne ponudbe,
če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s 7.
poglavjem tega zakona, ali če po objavi ponudbe za odkup
nastopijo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti
ponudnika v tolikšni meri, da nakup vrednostnih papirjev ne
ustreza več pričakovanjem ponudnika, ter da bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti pogodbo v veljavi.
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42. člen
Na podlagi podatkov iz 39. člena tega zakona oziroma četrtega odstavka 40. člena tega zakona izda Agencija ugotovi34

tveni sklep o uspešnosti oziroma neuspešnosti ponudbe za
odkup, najkasneje v roku tri dni od prejema obvestila iz
drugega odstavka 39. člena tega zakona oziroma v roku tri dni
po prejemu obvestila iz četrtega odstavka 40. člena tega
zakona.

48. člen
Če ponudba za odkup ni uspela oziroma če se je izpolnil
razvezni pogoj iz četrtega odstavka tega člena, ali če se je v
primeru nadomestne ali kombinirane ponudbe izpolnil razvezni pogoj iz petega odstavka 9. člena tega zakona ponudnik, dvanajst mesecev od izdaje sklepa Agencije iz 42. člena
tega zakona ne sme dati nove ponudbe za odkup ter ne sme
kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je nanašala
ponudba za odkup, tako, da bi mu ti vrednostni papirji, skupaj
z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, zagotavljali več
kot 25% glasovalno pravico.
49. člen

43. člen
(1) Če je ponudba za odkup uspela, mora klirinško depotna
družba v roku osem dni po prejemu sklepa iz prvega odstavka
42. člena tega zakona, v imenu in za račun ponudnika, izpolniti denarno obveznost oziroma obveznost izročitve nadomestnih vrednostnih papirjev iz prve alinee 8. člena tega
zakona imetnikom vrednostnih papirjev v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi njihovega sprejema
ponudbe za odkup.

(1) Agencija mora.vročiti odločbo o uspešnosti oziroma neuspešnosti ponudbe za odkup oziroma odločbo o razveljavitvi
postopka ponudbe za odkup ponudniku, izdajatelju vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, klirinško
depotni družbi ter organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, mora
klirinško depotna družba v primeru iz 46. člena tega zakona,
imetnikom, ki so sprejeli naknadno ponudbo v imenu in za
račun ponudnika, izpolniti denarne obveznosti v roku osem
dni, šteto od izteka roka za sprejem naknadne ponudbe.

(2) Izdajatelj vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup, mora odločbo Agencije, ki jo je prejel v
skladu s prvim odstavkom tega člena, objaviti na enak način,
kot je bila objavljena ponudba za odkup

44. člen
(1) Če je ponudnik v ponudbi za'odkup ponudil nadomestne
vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka 8. člena
tega zakona in je ponudba za odkup uspela, mora ponudnik
klirinško depotno družbo, v roku treh dni po izdaji sklepa
pristojnega organa o povečanju osnovnega kapitala oziroma
o izdaji obveznic, obvestiti o takšnem sklepu.

8. KONKURENČNA PONUDBA ZA ODKUP
50. člen

(2) Klirinško depotna družba mora v roku 8 dni po izdaji
nadomestnih vrednostnih papirjev ustrezno preknjižiti vrednostne papirje, na katere se nanaša ponudba, na račun
ponudnika, nadomestne vrednostne papirje pa na račune
oseb, ki so sprejele ponudbo za odkup.

(1) Po objavi prospekta za prevzem ter najkasneje deset dni
pred iztekom roka za sprejem ponudbe za prevzem določenih
vrednostnih papirjev lahko da ponudbo za odkup istih vrednostnih papirjev druga oseba (v nadaljnjem besedilu: konkurenčna ponudba).

45. člen

(2) Za konkurenčno ponudbo za odkup se smiselno uporabljajo določbe drugih poglavij tega zakona, razen če ni v tem
poglavju drugače določeno.

Ko klirinško depotna družba v imenu in za račun ponudnika v
celoti izpolni njegove obveznosti na podlagi 43. in 44. člena
tega zakona, klirinško depotna družba prenese vrednostne
papirje imetnikov, ki so sprejeli ponudbo za odkup, na račun
vrednostnih papirjev ponudnika.

51. člen
*
(1) Konkurenčno ponudbo za odkup da lahko le oseba:

46. člen

- ki ni povezana oseba z osebo, če je le-ta gospodarska
družba, ki je dala predhodno po'rtudbo za odkup;
- ki ni banka ali borzno posredniška družba, ki daje ponudbo
v imenu in za račun ponudnika.

(1) Če je ponudnik v alternativni ponudbi ponudil nadomestne
vrednostne papirje iz druge alinee 8. člena tega zakona in se
je izpolnil razvezni pogoj iz petega odstavka 9. člena tega
zakona, mora ponudnik vsem imetnikom vrednostnih papirjev, ki bi imeli na podlagi ponudbe za odkup pravico prejeti
nadomestne vrednostne papirje, če se razvezni pogoj ne bi
izpolnil, ponuditi izplačilo cene v denarju (v nadaljnem besedilu: naknadna ponudba)

(2) V primeru iz 50. člena tega zakona se rok za sprejem
predhodne ponudbe za odkup podaljša do izteka roka za
sprejem konkurenčne ponudbe, razen če ponudnik ni preklical predhodne ponudbe za odkup.
(3) V primeru konkurenčne ponudbe za odkup so osebe, ki so
že sprejele predhodno ponudbo za odkup, upravičene odstopiti od sklenjene pogodbe in sprejeti konkurenčno ponudbo
za odkup.

(2) Ponudnik mora naknadno ponudbo poslati s priporočeno
pošiljko vsem imetnikom vrednostnih papirjev iz prvega
odstavka tega člena v roku osmih delovnih dni po izteku roka
iz petega odstavka 9. člena tega zakona.

(4) Če je v predhodni ponudbi za odkup določeno najmanjše
število oziroma odstotek imetnikov vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, ki morajo sprejeti
ponudbo, da se šteje, da je ponudba uspela, v konkurenčni
ponudbi ne sme biti določeno nižje število oziroma odstotek
od tistega določenega v predhodni ponudbi za odkup.

(3) Imetniki vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega
člena lahko sprejmejo naknadno ponudbo v roku osmih
delovnih dni od prejema naknadne ponudbe. Za sprejem
naknadne ponudbe se smiselno uporabljajo določbe 33.
člena tega zakona.
47. člen

(5) Če je dana konkurenčna ponudba za odkup, ko je bilo pri
predhodni ponudbi za odkup število oziroma odstotek iz
prejšnjega odstavka že presežen, konkurenčna ponudba ne
sme vsebovati pogoja iz prejšnjega odstavka.

Če ponudba za odkup ni uspela oziroma, če se je izpolnil
razvezni pogoj iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona
oziroma, če se je v primeru nadomestne ali kombinirane
ponudbe izpolnil razvezni pogoj iz petega odstavka 9. člena
tega zakona, prenehajo omejitve razpolaganja z vrednostnimi
papirji, ki so bili deponirani pri klirinško depotni družbi v zvezi
s ponudbo za odkup.

52. člen
Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja za konkurenčno
ponudbo za odkup, če ugotovi, da je očitno, da gre za Spekulativno ponudbo za odkup, katere edini namen je sprememba
35
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cene vrednostnih papirjev, na katere se nanaša predhodna
ponudba za odkup.

56. člen
(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora iz 55. člena tega
zakona ugotovi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za prevzem, ki jih je mogoče odpraviti, izda odredbo, s katero prostovoljnemu ponudniku, zavezancu za ponudbo, banki ali
borzno posredniški družbi ali družbi - izdajatelju vrednostnih
papirjev naloži, da se ugotovljene nepravilnosti odpravi.

9. PREPOVEDI IN SANKCIJE ZA KRŠITVE
53. člen
Pooblaščeni udeleženec na trgu vrednostnih papirjev je dolžan odkloniti naročilo za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, če ve, ali bi moral vedeti, da bi zaradi izvršitve naročila
lahko prišlo do kršitve tega zakona.

(2) V odredbi iz prejšnjega odstavka Agencija določi rok za
odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od pet dni.
Odredba se vroči osebam iz prejšnjega odstavka.

54. člen

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku iz
prejšnjega odstavka Agenciji dostaviti poročilo, v katerem so
opisani ukrepi za odpravo pomanjkljivosti ter priložene listine
in dokazi, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene.

(1) Iz delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v
nasprotju s tem zakonom, pridobitelj nima pravice do glasovanja oziroma do upravljanja družbe.
(2) Pridobitelju delnic iz prejšnjega odstavka se pri izvrševanju glasovalne pravice, ki izhaja iz delnic, ki jih že ima,
odstotek od glasovalnih pravic, ki izhajajo iz vseh izdanih
delnic te delniške družbe, zniža sorazmerno s številom delnic,
pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju s tem
zakonom, tako da ima pri uresničevanju glasovalne pravice
enak odstotek, kot ga je imel pred pridobitvijo delnic v
nasprotju s tem zakonom.

(4) V času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka
tega člena do izteka roka iz drugega odstavka tega člena,
sprejem ali preklic sprejema ponudbe imetnikov vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, nima
učinka. V tem času rok za sprejem ponudbe ne teče.
(5) Če osebe iz prvega odstavka ne ravnajo v skladu z
odredbo, oziroma, če gre za nepravilnosti, ki jih ni mogoče
odpraviti, lahko Agencija z odločbo razveljavi postopek
ponudbe za odkup.

10. NADZOR NAD POTEKOM PONUDBE ZA ODKUP
,

55. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem ponudbe za odkup opravlja Agencija.

(6) Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne
pritožbe. Pritožba zoper odločbo iz petega odstavka tega
člena ne zadrži izvršitve odločbe.

(2) Agencija izdaja dovoljenje za ponudbo za odkup ter sprejema odločitve v zvezi z nadzorom po postopku, določenim z
zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev.

(7) Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije izda tarifo,
v kateri določi višino taks za odločanje o posamičnih zadevah
v skladu s tem zakonom.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek o zahtevi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup, o spremembi ponudbe za odkup
(31. člen), o razveljavitvi postopka ponudbe za odkup, o
soglasju za odstop od namere za ponudbo za odkup ter o
uspešnosti oziroma neuspešnosti ponudbe za odkup, odloči
direktor Agencije.

11. OBVEŠČANJE agencije
57. člen

(4) Direktor Agencije mora o zahtevi za izdajo dovoljenja za
ponudbo za odkup odločiti najkasneje v petih dneh od dneva
prejema popolne zahteve oziroma najkasneje v 15 dneh, če
gre za ponudbo za odkup v skladu z 8. členom tega zakona,
ali pa v istem roku izdati odredbo o popravi nepopolne zahteve.

Osebe iz 53. člena tega zakona ter klirinško depotna družba
morajo med potekom ponudbe za odkup v roku za sprejem
ponudbe iz 26. člena tega zakona na zahtevo Agencije posredovati Agenciji vse informacije, ki so jim na razpolago, in ki so
potrebne za nadzor nad izvajanjem ponudbe za odkup ter
izpolnjevanja obveznosti poročanja iz 58. in 63. člena tega
zakona.

(5) Če direktor Agencije ne odloči o zahtevi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup v roku iz prejšnjega odstavka se
šteje, da je Agencija izdala dovoljenje za ponudbo za odkup.

58. člen
(1) Od dneva obvestila iz 14. člena tega zakona do izteka roka
za sprejem ponudbe mora ponudnik tekoče obveščati Agencijo o vsaki pridobitvi vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo
glasovalno pravico ali iz katerih izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup ter o ceni, po kateri je te vrednostne papirje pridobil, razen če je vrednostne papirje ponudnik pridobil na podlagi ponudbe za odkup.

(6) Zoper odločbo direktorja Agencije je dopusten ugovor pri
strokovnem svetu Agencije, najkasneje pet dni po prejemu
odločbe.
(7) Strokovni svet Agencije mora o ugovoru iz prejšnjega
adstavka odločiti najkasneje v petnajstih dneh po prejemu
jgovora.
8) Strokovni svet Agencije odloča o ugovoru iz petega
>dstavka tega člena v senatu, ki ga sestavljajo trije člani
strokovnega sveta,'določeni z razporedom dela Agencije.

(2) Osebe, ki imajo na dan objave ponudbe za odkup v skladu
s 23. členom tega zakona v lasti več kot pet odstotkov vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico ali iz
katerih izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup
oziroma, ki kasneje pridobijo takšen delež teh vrednostnih
papirjev, morajo o tem obvestiti Agencijo v roku treh dni po
objavi oziroma pridobitvi teh vrednostnih papirjev in morajo
Agencijo tekoče obveščati o vsaki nadaljni pridobitvi teh
vrednostnih papirjev ter o ceni, po kateri so vrednostne
papirje pridobili.

9) Pri odločanju o ugovoru lahko strokovni svet Agencije
ipremeni odločbo direktorja Agencije ali pa ugovor zavrne
;ot neutemeljen in potrdi odločbo direktorja Agencije.
10) Če strokovni svet Agencije o ugovoru iz petega odstavka
ega člena ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da
3 ugovor zavrnjen.
11) Pritožba zoper odločbo strokovnega sveta Agencije o
igovoru ne zadrži izvršitve.
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2. PREVZEM PREKO SKUPNEGA POOBLAŠČENCA ALI
skupnega delovanja in zbiranje pooblastil
59. člen
(1) Če več oseb, na podlagi delniškega sporazuma ali kako
drugače, skupno deluje pri uresničevanju glasovalne pravice,
ki izhaja iz delnic posamezne delniške družbe - izdajatelja, in
katerakoli izmed njih pridobi vrednostne papirje delniške
družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico, tako, da ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih te
osebe že imajo, zagotavljajo petindvajset odstotkov glasovalnih pravic, je dolžna vsaka oseba dati ponudbo za odkup,
razen če se ne sporazumejo, da bo dala ponudbo /a odkup le
ena izmed njih.
(2) Za skupno delovanje iz prvega odstavka tega člena se ne
Šteje uresničevanje glasovalne pravice na podlagi zbranih
pooblastil, če so bila pooblastila zbrana v skladu z 60. členom
tega zakona ter je vsebina pooblastil v skladu z 61. členom
tega zakona.
60. člen
(1) Oseba ali več oseb, ki nameravajo na zasedanju skupščine
delniške družbe uresničevati glasovalno pravico na podlagi
organizirano zbiranih pooblastil, mora o takšni nameri, razlogih zanj<5 ter načinu zbiranja pooblastil predhodno obvestiti
Agencijo. Obvestilu mora biti priložen vzorec pooblastila.
(2) Za organizirano zbiranje pooblastil se šteje vsako zbiranje
pooblastil, ki je namenjeno več kot petdeset delničarjem
delniške družbe, ki so imetniki delnic z glasovalno pravico.
61. člen
(1) Pooblastilo osebi iz prvega odstavka 60. člena tega zakona
velja le za eno zasedanje skupščine delniške družbe. Vsebovati mora predloge sklepov, predlog pooblaščene osebe za
glasovanje k posameznim predlogom sklepov, poziv delničarju, naj ji da navodila za uresničevanje glasovalne pravice z
opozorilom, da bo, če ji delničar ne bo dal drugačnega navodila, uresničevala glasovalno pravico po svojih predlogih, ki
morajo biti v pooblastilu obrazloženi in opozorilo, da lahko
delničar pooblastilo kadarkoli prekliče.
(2) Agencija lahko predpiše vzorec pooblastila za glasovanje
o posameznih zadevah na zasedanju skupščine delniške
družbe.
62. člen
Pooblastila, zbrana v nasprotju z določbo 60. člena tega
zakona oziroma, katerih vsebina je v nasprotju z 61. členom,
so nična.
13. OBVEŠČANJE O KVALIFICIRANEM DELEŽU
63. člen
(1) Kadar ima posamezna oseba, posredno ali neposredno, v
lasti več kot 5% vseh delnic izdajatelja iz 2. člena tega zakona
oziroma drugih vrednostnih papirjev, ki vsebujejo upravičenja
do zamenjave za delnice, ki zagotavljajo glasovalno pravico,
ter vsakih nadaljnih 5% navedenih delnic (v nadaljnem besedilu: kvalificiran delež), mora o tem obvestiti izdajatelja takšnih delnic in Agencijo najkasneje v roku treh delovnih dni od
dneva, ko je izvedela ali bi morala izvedeti, da je imetnik
kvalificiranega deleža.

izdajatelja in Agencije v skladu z 63. členom tega zakona, iz
delnic, ki presegajo kvalificiran delež, nima pravice do glasovanja oziroma do upravljanja družbe - izdajatelja teh delnic.
14. POROČANJE O POSLOVNIH DOGODKIH
65. člen
(1) Izdajatelj vrednostnih papirjev iz prvega oziroma drugega
odstavka 2. člena tega zakona mora nemudoma javno objaviti
poslovne dogodke, ki se tičejo takšnega izdajatelja ali vrednostnega papirja in ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno
vrednostnega papirja.
(2) O poslovnih dogodkih iz prejšnjega odstavka je izdajatelj
vrednostnih papirjev iz prvega oziroma drugega odstavka 2.
člena tega zakona dolžan obvestiti Agencijo.
(3) Agencija določi podrobnejšo vsebino, način in roke za
objave oziroma obvestila iz prvega in drugega odstavka tega
člena.
15. POSEBNA REVIZIJA IN UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV
15.1. POSEBNA REVIZIJA ZARADI PREVERITVE USTANOVITVENIH POSTOPKOV TER VODENJA POSAMEZNIH
POSLOV DRUŽBE
66. člen
(1) Skupščina delniške družbe lahko z enostavno večino glasov imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe v
zadnjih petih letih, tudi kadar se vodenje poslov nanaša na
povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
(2) Če skupščina zavrne predlog za imenovanje posebnega
revizorja iz prvega odstavka tega člena, imenuje posebnega
revizorja sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni deleži
znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni
znesek sto miljonov tolarjev, če obstaja vzrok za domnevo, da
je pri postopanju prišlo do nepoštenosti ali hujših kršitev
zakona ali statuta delniške družbe.
(3)*Predlagatelji iz drugega odstavka tega člena morajo deponirati delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še niso
deponirane oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne
smejo z njimi razpolagati do odločbe o predlogu, sicer se
šteje, da so predlog umaknili. Prav tako morajo dokazati, da
so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem zasedanja
skupščine delniške družbe, ki je zavrnila njihov predlog.
(4) Če je skupščina imenovala posebnega revizorja, imenuje
sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni deleži znašajo
najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek sto
milijonov tolarjev, drugega posebnega revizorja, če obstoji
utemeljen dvom v pristranskost posebnega revizorja, ki ga je
imenovala skupščina ali če obstojijo za to drugi utemeljeni
razlogi.
(5) Predlog iz drugega oziroma četrtega odstavka tega člena
lahko podajo delničarji sodišču v roku 15 dni od zasedanja
skupščine, na kateri je bil zavrnjen predlog za imenovanje
posebnega revizorja oziroma je bil imenovan posebni revizor,
zoper katerega se uveljavljajo posebni razlogi zamenjave.
(6) Za imenovanje posebnega revizorja je pristojno sodišče,
pri katerem je družba vpisana v sodni register.

(2) Izdajatelj, ki je prejel obvestilo iz prejšnjega odstavka,
mora obvestilo javno objaviti v dnevno-informativnem časopisju najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu obvestila.

(7) S sklepom o imenovanju posebnega revizorja naloži
sodišče družbi, da založi predujem za kritje stroškov posebne
revizije. Če družba predujma ne založi, ga sodišče izterja po
uradni dolžnosti.

64. člen

67. člen

Če oseba, ki je imetnik kvalificiranega deleža ne obvesti

Za posebnega revizorja je lahko imenovana samo pravna
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oseba, ki je pooblaščena opravljati naloge revidiranja po
zakonu, ki ureja revidiranje računovodskih izkazov.

sodne odločbe, s katero je bilo odločeno o utemeljenosti
takšnega zahtevka.

68. člen

72. člen

(1) Uprava mora omogočiti posebnemu revizorju, da pregleda
poslovne knjige in dokumentacijo družbe, kakor tudi premoženjske predmete, še zlasti blagajno družbe, zaloge, vrednostne papirje, blago ter ostalo premoženje družbe.

(1) Če predlog za vložitev tožbe iz prvega odstavka 71. člena
tega zakona na skupščini ni sprejet, lahko takšno tožbo v
imenu družbe vložijo delničarji, katerih skupni deleži znašajo
najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek sto
milijonov tolarjev.

(2) Posebni revizor lahko zahteva od članov uprave in nadzornega sveta vsa pojasnila in dokazila, potrebna za skrben
pregled postopkov.

69. člen

(2) Osebe, ki vložijo tožbo v skladu z prvim odstavkom tega
člena, morajo deponirati delnice pri klirinško depotni družbi,
če le-te še niso deponirane oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne smejo z njimi razpolagati do odločitve o
tožbenem zahtevku, sicer se šteje, da so predlog umaknili.
Prav tako morajo dokazati, da so bili imetniki delnic vsaj tri
mesece pred dnem zasedanja skupščine delniške družbe, ki
je zavrnila njihov predlog.

(1) Posebni revizor mora o rezultatu revizije izdelati pisno
poročilo (v nadaljnem besedilu: posebno revizijsko poročilo).

15.2. IZREDNA REVIZIJA ZARADI PODCENITVE POSTAVK V
LETNEM POROČILU

(2) V posebno revizijsko poročilo se zapišejo tudi dejstva,
katerih objava lahko družbi ali povezani družbi povroči večjo
škodo, če so pomembna, da bi lahko skupščina ustrezno
ovrednotila postopke oziroma posle, ki se preverjajo.

73. člen

(3) Posebni revizor ima pravice iz prvega in drugega odstavka
tega člena tudi nasproti koncernsko povezani družbi, tako
obvladujoči in tudi odvisni družbi.

(1) Če obstaja vzrok za domnevo:
1. da so v računovodskih izkazih, ki so sestavni del sprejetega
letnega poročila, določene postavke bistveno podcenjene, ali
2. da priloge k računovodskim izkazom, ki so sestavni del
sprejetega letnega poročila, ne vsebujejo predpisanih pojasnil oziroma so nepopolne in uprava na skupščini delničarjem
ni dala manjkajočih pomanjkljivosti, čeprav so delničarji zahtevali dodatna pojasnila in zahtevali, da se njihova vprašanja
vnesejo v zapisnik;
imenuje sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni deleži
znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni
znesek sto miljonov tolarjev, izrednega revizorja.

(3) Posebni revizor pocfpiše posebno revizijsko poročilo in ga
nemudoma predloži upravi in sodišču, ki je imenovalo posebnega revizorja.
(4) Na zahtevo mora uprava izročiti prepis posebnega revizijskega poročila vsakemu delničarju.
(5) Uprava mora predložiti posebno revizijsko poročilo nadzornemu svetu družbe in ga uvrstiti na dnevni red naslednje
skupščine.
70. člen

(2) Šteje se, da so aktivne postavke podcenjene, če so v
računovodskih izkazih določene postavke ovrednotene v nižji
vrednosti, pasivne postavke pa, če so izkazane v višji vrednosti od tiste, po kateri bi morale biti ovrednotene v skladu z
zakonom, računovodskimi standardi, splošnimi računovodskimi predpostavkami za sestavljanje računovodskih izkazov
ter splošnimi načeli za vrednotenje postavk v teh izkazih.

(1) Posebni revizor ima pravico do povrnitve stroškov in
plačila za svoje delo. Stroške sodnega postopka v zvezi z
imenovanjem posebnega revizorja in stroške za delo posebnega revizorja nosi družba.
(2) Če posebnega revizorja imenuje sodišče, odloča o povrnitvi stroškov in plačila za delo posebnega revizorja sodišče.

(3) Predlagatelji iz prvega odstavka tega člena morajo deponirati delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še niso
deponirane oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne
smejo z njimi razpolagati do odločbe o predlogu, sicer se
šteje, da so predlog umaknili. Prav tako morajo dokazati, da
so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem zasedanja
skupščine delniške družbe, na kateri je bilo izpodbijano letno
poročilo.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se stroški in
plačilo posebnega revizorja izplačajo iz predujma Če sredstva predujma ne zadoščajo za plačilo stroškov in plačilo dela
posebnega revizorja, naloži sodišče družbi založitev dodatnega predujma.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne izključujejo
pravice družbe zahtevati povrnitev stroškov, ki so ji nastali
zaradi neutemeljene posebne revizije, po splošnih pravilih o
i odškodninski odgovornosti.
!
I
71. člen
I
: (1) Uprava družbe je dolžna vložiti tožbo za povrnitev škode,
. ki so jo družbi v zvezi z ustanovitvijo povzročili ustanovitelji
oziroma za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih
poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolž'• nosti članov uprave in nadzornega sveta, če tako sklene
i skupščina družbe z enostavno večino glasov.
:

(4) Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko podajo delničarji sodišču v roku 30 dni od zasedanja skupščine, na kateri
je bilo izpodbijano letno poročilo.
74. člen
(1) Glede imenovanja izrednega revizorja in stroškov sodnega
postopka se smiselno uporabljajo šestega in sedmega
odstavka 66. člena, 67. člena in 70. člena tega zakona.
(2) V zvezi z dolžnostmi uprave, nadzornega sveta in koncernsko povezanih družb v razmerju do izrednega revizorja, se
smiselno uporabljajo določbe 68. člena tega zakona.

'■ (2) Kadar je tožbo iz . prvega odstavka tega člena potrebno
>vložiti proti osebi, ki v času odločanja skupščine še vedno
: opravlja funkcijo člana uprave ali nadzornega sveta družbe,
mora skupščina imenovati posebnega zastopnika.

75. člen
(1) Izredni revizor mora o izidu izredne revizije izdelati pisno
poročilo (v nadaljnem besedilu: izredno revizijsko poročilo).

i(3) Posebni zastopnik iz drugega odstavka tega člena zastopa
=družbo v postopku pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti
odškodninskega zahtevka in postopku v zvezi z izvršitvijo
' poročevalec, št. 21

(2) Če izredni revizor pri opravljanju revizije ugotovi, da so
posamezne postavke v računovodskih izkazih precenjene ali
38

da so bili kršeni predpisi o razčlenjenosti letnega poročila,
mora izredno revizijsko poročilo vsebovati tudi te ugotovitve.

revizijskega poročila in postavke ovrednotiti z vrednostimi ali
zneski, ugotovljenimi v izrednem revizijskem poročilu.

(3) Če izredni revizor pri opravljanje revizije ugotovi, da so
izpodbijane postavke bistveno podcenjene, mora v zaključnih
ugotovitvah izrednega revizijskega poročila pojasniti:

16. IZKLJUČITEV MANJŠINJSKIH DELNIČARJEV

1. do kolikSne najnižje vrednosti bi morale biti ovrednotene
posamezne aktivne postavke, oziroma, s kakšnim najvišjim
zneskom bi morale biti ovrednotene posamezne pasivne postavke;

Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe glede vključitve
družbe, se smiselno uporabljajo tudi kadar fizična oseba
pridobi več kot 95% vseh delnic posamezne delniške družbe.

78. člen

17. POSEBNE DOLOČBE ZA PONUDBO ZA ODKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV, IZDANIH V POSTOPKU LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ

2. za kakšen znesek bi bil letni dobiček višji oziroma letna
izguba manjša, ob upoštevanju ugotovitve iz prve točke tega
odstavka.

79. člen
«
Ne glede na določbo 3. člena tega zakona se glede pridobitve
delnic iz drugega odstavka 2. člena tega zakona določbe tega
zakona ne uporabljajo za:

(4) Če izredni revizor pri opravljanju revizije ugotovi, da izpodbijane postavke niso, oziroma so le neznatno podcenjene,
mora v zaključnih ugotovitvah izrednega revizijskega poročila
izjaviti, da izpodbijane postavke niso nedopustno podcenjene.

- pooblaščene investicijske družbe glede delnic, pridobljenih
v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo delnic v lasti Sklada
Republike Slovenije za razvoj pooblaščenim investicijskim
družbam;

(5) Če izredni revizor ugotovi, da priloge k računovodskim
izkazom, ki so sestavni del izpodbijanega letnega poročila,
niso vsebovale predpisanih pojasnil oziroma so bile nepopolne in uprava na skupščini delničarjem ni dala manjkajočih
pomanjkljivosti, čeprav so delničarji zahtevali dodatna pojasnila in zahtevali, da se njihova vprašanja vnesejo v zapisnik,
morajo zaključne ugotovitve izrednega revizijskega poročila
vsebovati manjkajoče podatke. Če priloge k računovodskim
izkazom, ki so sestavni del izpodbijanega letnega poročila,
niso vsebovale podatkov o odmikih od ocenjevalnih in odpisnih metod, morajo zaključne ugotovitve izrednega revizijskega poročila vsebovati tudi znesek, za katerega bi bil višji
oziroma nižji letni dobiček oziroma letna izguba, če ne bi bil
upoštevan navedeni odmik.

- pooblaščeno investicijsko družbo, Slovenski odškodninski
sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če delnice posameznega izdajatelja, ki zagotavljajo
glasovalno pravico, ki jih pridobi pooblaščena investicijska
družba oziroma Slovenski odškodninski sklad ali Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, skupaj z
drugimi delnicami, ki jih že imajo, zagotavljajo manj kot 40%
glasovalno pravico.
80. člen

(6) Če izredni revizor ugotovi, da priloge k računovodskim
izkazom, ki so sestavni del izpodbijanega letnega poročila,
vsebujejo vsa predpisana pojasnila in niso nepopolne, mora v
zaključnih ugotovitvah izrednega revizijskega poročila izjaviti, da izpodbijano letno poročilo vsebuje vsa predpisane
podatke.

(1) Po prenehanju omejitev prenosljivosti posameznih serij
delnic po predpisih, ki urejajo lastninsko preoblikovanje
podjetij, se določbe tega zakona uporabljajo tudi za delnice
posameznega izdajatelja, ki se je lastninsko preoblikoval na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št.55/92, 7/93 in 31/93), kadar izdajatelj kot enega od
načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja ni izvedel javne
prodaje delnic ali pridobil dovoljenje Agencije za nadaljnjo
javno prodajo, če je osnovni kapital takšnega izdajatelja večji
kot milijarda tolarjev in število imetnikov delnic večje kot
petsto.

(7) Uprava mora zaključne ugotovitve izrednih revizorjev objaviti v glasilih družbe.
76. člen
(1) V primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka 75. člena
tega zakona lahko družba ali delničarji, katerih skupni deleži
znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala družbe ali
nominalni znesek sto miljonov tolarjev pri sodišču, ki je imenovalo izredne revizorja, z ugovorom izpodbijajo zaključne
ugotovitve izrednega revizijskega poročila o višini ovrednotenja izpodbijanih postavk.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se določbe tega zakona o
obvezni ponudbi za odkup ne uporabljajo, če je imetnik vse
delnice iz prejšnjega odstavka, ki jih ima v lasti, pridobil na
podlagi posla, sklenjenega na način, določen v B2. členu tega
zakona.

(2) Delničarji iz prvega odstavka tega člena morajo deponirati
delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še niso deponirane oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne smejo z
njimi razpolagati do odločbe o ugovoru, sicer se šteje, da so
ugovor umaknili.

(1) Delničarji izdajatelja, ki se je preoblikoval na podlagi
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št.55/92, 7/93 in 31/93), in ki kot enega od načinov izvedbe
lastninskega preoblikovanja ni izvedel javne prodaje delnic,
lahko ustanovijo družbo pooblaščenko po postopku in na
način, določen v Zakonu o privatizaciji pravnih oseb v lasti
Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. I.
RS, št.71/94).

81. člen

(3) V ugovoru mora biti naveden znesek, s katerim naj bi bile
postavke, na katere se nanaša ugovor, v izrednem revizijskem
poročilu ovrednotene..
(4) Družba lahko v ugovoru zahteva tudi, da sodišče ugotovi,
da računovodski izkazi, ki so sestavni del izpodbijanega letnega poročila, ne vsebujejo bistveno podcenjenih postavk.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 80. člena tega
zakona, se določbe tega zakona ne uporabljajo za delnice, ki
jih pridobi družba pooblaščenka iz prvega odstavka tega
člena

77. člen

82. člen

(1) Če proti zaključnim ugotovitvam izredne revizije ni bil
vložen ugovor, ali je bil ugovor pravnomočno zavrnjen, mora
uprava v prvem letnem poročilu po izdelavi izrednega revizijskega poročila oziroma pravnomočnosti odločbe, s katero je
bil ugovor zavrnien, upoštevati zakjučne ugotovitve izrednega

(1) Po prenehanju omejitve prenosljivosti posameznih serij
delnic po predpisih, ki urejajo lastninsko preoblikovanje
podjetij, se sme z delnicami, izdanimi na podlagi Zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/92,
39
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86. člen

7/93 in 31/93), za katere izdajatelj kot enega od naćinov
izvedbe lastninskega preoblikovanja ni izvedel javne prodaje
delnic ali pridobil dovoljenje Agencije za nadaljno javno prodajo, organizirano trgovati samo na način, določen v tem
členu.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik:
- če cena, ki jo določi ponudnik v ponudbi za odkup, ni enaka
za vse vrednostne papirje posameznega razreda (13. člen);
- če po objavi izjave iz prvega odstavka 16. člena tega zakona
odstopi od namere za odkup brez soglasja Agencije (17. člen);
- če ne objavi spremembe ponudbe za odkup oziroma
ponudi višjo ceno, ne da bi spremembe ponudbe objavil na
način iz 23. člena tega zakona (1. odstavek 21. člena);
- če deset dni po ob|avi prospekta za prevzem ne objavi
mnenja glede ponudbe za odkup ter razlogov za takšno mnenje (24 člen) ali takšnega mnenja ne posreduje predstavnikom zaposlenih v družbi- izdajatelju vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup (25. člen);
- če od dneva obvestila iz 14. člena tega zakona do izteka
roka za sprejem ponudbe kupuje vrednostne papirje, ne da bi
takšen nakup najavil v obvestilu iz 14. člena tega zakona ter v
prospektu za odkup (30. člen).

(2) Trgovanje iz prvega odstavka tega člena organizira samo
pravna oseba, ki za organiziranje takšnega tega trgovanja
pridobi dovoljenje Agencije.
(3) Agencija izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka pravni
osebi, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične
pogoje za zbiranje in posredovanje ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih.
(4) Agencija določi podrobnejše pogoje trgovanja iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Trgovanje iz prvega odstavka tega člena se ne šteje za
organiziran trg iz 2. člena tega zakona.
83. člen

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000.00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

(1) Kadar je vrednost osnovnega kapitala družbe-izdajatelja
vrednostnih papirjev, ki se je lastninsko preoblikoval, ob vpisu
pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register,
večja kot osemsto milijonov tolarjev, je za pridobitev več kot
petindvajset odstotkov delnic posameznega izdajatelja, izdanih na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS, št.55/92, 7/93 in 31/93), ne glede na to, ali je
izdajatelj opravil javno prodajo delnic, potrebno pridobiti tudi
dovoljenje, ki ga izda Vlada Republike Slovenije na predlog
ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj.

87. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik:
- če pred ponudbo za odkup o nameri za odkup ne obvesti
Agencije, uprave družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev,
na katere se nanaša ponudba za odkup ter organa, pristojnega za varstvo konkurence (14. člen);
- če ne obvesti Agencije o začetku pogajanj ali dogovorov o
morebitnem prevzemu (15. člen);
- če najkasneje pet dni pred začetkom roka za sprejem
ponudbe za odkup sporoči Agenciji podatke o poslih z vrednostnimi papirji, na katere se nanaša ponudba za odkup (32.
člen);
- če ne objavi preklica ponudbe za odkup ali o preklicu
ponudbe za odkup ne obvesti Agencije ter klirinško depotne
družbe (37. in 38 člen);
- če ne objavi podatkov glede uspešnosti ponudbe na način
iz 23. člena tega zakona ali če teh podatkov ne posreduje
Agenciji in organu, pristojnemu za varstvo konkurence (39.
člen);
- če ima v lasti več kot 5% vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico ali iz katerih izhaja upravičenje do
zamenjave ali pridobitve vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo
glasovalno pravico izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere
se nanaša ponudba za odkup in ne obvesti Agencijo o vsaki
nadaljnji pridobitvi takšnih vrednostnih papirjev ter o ceni, po
kateri je te vrednostne papirje pridobila (58. člen);
- če ne obvesti o pridobitvi kvalificiranega deleža izdajatelja
takšnih delnic in Agencijo, najkasneje v roku treh delovnih dni
od dneva, ko je izvedela ali bi morala izvedeti, da je imetnik
kvalificiranega deleža (63. člen).

(2) Vlada Republike Slovenije mora najkasneje v šestdesetih
dneh od uveljavitve tega zakona izdati predpis, s katerim
določi postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za pridobitev
delnic iz prejšnjega odstavka.
84. člen
Določba 83. člena tega zakona se ne uporablja zadelnice, ki
jih pridobijo pooblaščene investicijske družbe, Slovenski
odškodninski sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
18. KAZENSKE DOLOČBE
85. člen
, (1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik:
! - če ne da ponudbe za odkup vrednostnih papirjev, čeprav je
, to dolžna storiti (3. člen);
\ - hkrati s ponudbo ne objavi prospekta za odkup (18. člen);
- če da ponudbo za odkup ne da bi za to dobila dovoljenje
, Agencije (1. odstavek
! 22. člena);
' - če pred objavo ponudbe za odkup ne deponira denarnega
zneska, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na
poseben račun pri klirinško depotni družbi, ali če klirinško
depotni družbi ne izroči bančne garancije (28. člen);
J - če ne obvesti Agencije o uresničevanju glasovalne pravice
na podlagi organizirano zbranih pooblastil (3. odstavek 60.
; člena)0
\ - če pridobi več kot 25 odstotkov delnic posameznega izdaja' telja, izdanih na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), ne da bi za to
pridobil dovoljenje Vlade Republike Slovenije (59. člen)0
, - če odločbe, ki jo je prejel od Agencije, ne objavi na enak
: način, kot je bila objavljena ponudba za odkup (49. člen).

19. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
88. člen
Določbe 17. Poglavja tega zakona se uporabljajo 5 let od
vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja posamezne družbe v sodni register.
89. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 8. in prvi
odstavek 9. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. I.
RS, št. 6/94) ter 83.a člen Uredbe Vlade Republike Slovenije o
pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. I. RS, št.13/93,
št.45/93, št.55/93 in št.43/94) ter omejitve, ki so nastale na
podlagi teh določb.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
i prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
poročevalec, št. 21
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(2) 2 vrednostnimi papirji v zvezi s katerimi izdajatelj ni pridobil dovoljenja Agencije za javno ponudbo oziroma nadaljnjo
javno prodajo ni dopustno trgovati na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev niti jih kako drugače organizirano ponujati, razen v primeru iz 80. člena tega zakona.

odstotkov, oziroma štirideset odstotkov v primeru iz druge
alinee 79. člena tega zakona, in manj kot petinštirideset
odstotkov glasovalnih pravic, morajo v zvezi z nadaljnjo pridobitvijo teh vrednostnih papirjev dati ponudbo za odkup pod
pogoji in na način, določen v tem zakonu

90. član

91. člen

Osebe, ki so pred uveljavitvijo tega zakona pridobile delež
vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo več kot petindvajset

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

OBRAZLOŽITEV
2.4. Skladno s stališčem oziroma dilemo, ali naj določbe
zakona veljajo tako za »odprte« kot tudi za »zaprte« družbe, je
predlatelj pripravil določene rešitve, ki veljajo za obe vrsti
družb, in sicer:

1. UVOD
Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji dne 28/9-1995
sprejel sklep, da je predlog zakona o prevzemih (prva obravnava) primerna podlaga za pripravo besedila zakona o prevzemih za drugo obravnavo. Državni zbor je obenem sprejel tudi
sklep, s katerim nalaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi
besedilo zakona za drugo obravnavo, pri tem pa naj upošteva
stališča, ki jih je sprejel Državni zbor v prvi obravnavi zakona o
prevzemih.

- v 2. členu zakona je dodal drugi odstavek, ki izrecno
določa, da se določbe zakona uporabljajo tudi za vse delnice
t. i. odprtih družb, to je za delnice, izdane na podlagi Zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, če je izdajatelj kot enega
od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja izvedel javno
prodajo delnic ali pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za nadaljnjo javno prodajo,

2. STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA, KI JIH JE PREDLAGATELJ UPOŠTEVAL

- v posebnih določbah je razširil uporabo splošnih določb
zakona ter s tem dolžnost dati ponudbo za prevzem v primeru
pridobitve kontrolnega deleža tudi v primeru delnic t. i. zaprtih družb (če izdajatelj kot enega od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja ni izvedel javne prodaje delnic), vendar
pod pogojem, da transakcije niso bile opravljene na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (78. in 80. člen). To pomeni,
da se določbe zakona (pod omejenim pogojem) uporabljajo
za vse delnice iz postopka lastninjenja, izjemna v primeru
pridobitve delnic na organiziranem trgu pa naj bi zagotovila,
da bi se s čim večjim številom delnic različnih podjetij odločilo za uvrstitev delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev, kjer imajo imetniki delnic zaradi same narave trga zagotovljeno bistveno večjo pravno varnost kot pa pri poslih izven
tega trga, npr. na t. i. notranjih trgih.

2.1. Skladno s stališčem, da je potrebno v zakonu o prevzemih
vgraditi kazenske določbe, je v predlog zakona dodano XVI.
Poglavje - Kazenske določbe (82. - 84. člen), ki urejajo
kaznovanje za prekrške pravnih ali fizičnih oseb v zvezi s
prevzemi podjetij.
2.2. Skladno s stališčem, naj se v predlogu zakona natančneje
določi kriterije oziroma pogoje, na podlagi katerih bo Agencija za trg vrednostnih papirjev odločala o posameznih
soglasjih, je predlagatelj:
- v 17. členu zakona v drugem odstavku dodal pogoj za
izdajo soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev za odstop
od namere za ponudbo za odkup;

2.5. Skladno s stališčem Državnega zbora RS, naj se v predlogu zakona uredijo tudi transakcije s strani sredstev podjetja,
je predlagatelj v zakonu dodal poglavje Poročanje o poslovnih dogodkih, ki na splošno ureja javno objavljanje vseh
poslovnih dogodkov, ki se tičejo podjetij, na katere se nanašajo določbe zakona in ki bi lahko pomembneje vplivali na
ceno vrednostnega papirja. O takšnih poslovnih dogodkih je
izdajatelj vrednostnih papirjev dolžan obvestiti tudi Agencijo
za trg vrednostnih papirjev, ki določi natančnejšo vsebino
obveščanja javnosti in Agencije. Takšna splošna ureditev, kot
jo poznajo v tudi tujih zakonodajah (npr. Velika Britanija,
Francija) zajema tudi objavo prodaj oziroma nakupov sredstev podjetij, predvsem tistih, s katerih delnicami se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

- v 22. členu zakona natančno opredelil, kateri pogoji morajo
biti izpolnjeni, da Agencija za trg vrednostnih papirjev v
postopku v zvezi s prevzemom izda dovoljenje za ponudbo za
odkup. Če ponudnik izpolni zakonsko navedene pogoje,
Agencija mora izdati dovoljen/e za ponudbo za odkup in pri
tem nima diskrecijske pravice odločanja o morebitni ustreznosti ali primernosti ponudbe za odkup;
- v 21. členu zakona črtal določbo, da je za spremembo cene
v ponudbi za odkup potrebno soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev.
2.3. Skladno s stališčem, naj se uredi področje prevzemov s
strani zastopnikov delničarjev oziroma pooblaščencev, je
predlagatelj v zakonu dodal XI. Poglavje - Prevzem preko
skupnega pooblaščenca ali skupnega delovanja (59. - 62.
člen). Določbe tega poglavja urejajo dolžnost dati ponudbo za
odkup tudi osebam, ki pridobijo kontrolni delež glasovalnih
pravic v določeni družbi v vseh primerih, ki jih navaja stališče
državnega zbora - na podlagi delničarskega sporazuma,
preko zastopnika delničarjev ter na podlagi zbranih pooblastil
za glasovanje. Nadalje to poglavje ureja tudi način zbiranja
pooblastil za glasovanje na skupščini delničarjev določene
družbe, v 61. členu pa predlagani zakon določa dolžnost
obveščanja delničarjev, ki so izdali pooblastilo, kar pomeni
zagotovitev varstva interesov razpršenih delničarjev, saj lahko
v primeru glasovanja na podlagi zbranih poobastil pogosto
pride do konflikta interesov med delničarji in zastopniki.

2.6. Skladno s stališčem Državnega zbora RS, naj se v zakonu
natančneje opredeli obveznost strokovnega sveta Agencije za
trg vrednostnih papirjev o ugovoru direktorja Agencije, je
predlagatelj v 3. odstavku 55. člena izrecno navedel konkretne primere, v katerih odloča direktor Agencije neposredno - za odločbe v takšnih primerih je možen ugovor na
strokovni svet. V 7. odstavku 55. člena pa je izrecno določena
obveznost strokovnega sveta, da mora odločiti o ugovoru, in
sicer v 15 dneh po prejemu takšnega ugovora.
2.7. Poleg upoštevanja stališč Državnega zbora RS je na
osnovi razprave glede zakona o prevzemih predlagatelj v
zakonu dodal določbe, ki dopuščajo možnost, da je cena v
ponudbi za odkup izražena tudi v vrednostnih papirjih - v
primeru zamenjave vrednostnih papirjev prevzemnika za
41
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- ponudba delno za denar in delno za nadomestne vrednostne papirje ali za denar, npr. ponudnik ponuja eno delnico
oziroma obveznico družbe A plus 150 SIT aH 300 SIT A za eno
delnico ciljne družbe,
- ponudba delno za denar in delno za nadomestne vrednostne papirje ali za nadomestne vrednostne papirje, npr.
ponudnik ponuja eno delnico oziroma obveznico družbe A
plus 150 SIT ali dve delnici oziroma obveznici družbe A za eno
delnico ciljne družbe.

vrednostne papirje ciljne družbe. Namreč odkup delnic ciljne
družbe se lahko financira z denarjem, velikokrat pa tudi z
vrednostnimi papirji, še posebej kadar se prevzema večje
družbe. Financiranje prevzema z vrednostnimi papirji je lahko
neposredno ali posredno. Za posredno financiranje prevzema
z vrednostnimi papirji gre v primeru, ko prevzemnik, ali še bolj
pogosto od prevzemnika odvisna družba, novo izdane vrednostne papirje proda na trgu za denar, ki ga nameni za plačilo
delnic prevzete družbe. Predlog zakona o prevzemih,
podobno kot tudi večina tujih ureditev, upošteva dejstvo, da je
prevzem dokaj zahtevno financirati izključno z denarjem ter
dopušča neposredno financiranje prevzema z vrednostnimi
papirji oziroma z zamenjavo vrednostnih papirjev prevzemnika za delnice družbe, ki se prevzema. Celo več, zakon, ki ne
bi dopuščal zamenjavo vrednostnih papirjev pri izvedbi prevzema bi v veliki meri prevzeme onemogočil, kar pa bi bilo v
nasprotju s konceptom zakona o prevzemih, ki ne sme preprečevati t. i. konsolidacije lastništva podjetij kot druge faze
privatizacije v Sloveniji.

V predlaganem zakonu so zaradi več alternativ pri izplačilu
kupnine po uspešno izvedenem prevzemu (denar ali vrednostni papirji) dodane tudi določbe, ki dokaj natančno opredeljujejo postopek po uspešno končani ponudbi za odkup
(39. do 49. člen). Ko imetnik vrednostnega papirja sprejme
ponudbo za odkup, je kupoprodajna pogodba sklenjena ter je
potrebno zagotoviti izpolnitev pogodbe - se pravi prenos
kupnine (denar ali nadomestni vrednostni papirji) na prodajalca ter prenos vrednostnih papirjev na kupca, ki je v primeru
prevzema prevzemnik. Večina vrednostnih papirjev, na katere
se lahko nanaša ponudba za prevzem, bo izražena v nematerializirani obliki. Zato zakon uvaja določene obveznosti klirinško depotne družbe, pri kateri se vodijo računi nematerializiranih vrednostnih papirjev, v zvezi z izpolnitvijo denarnih
obveznosti oziroma prenosa vrednostnih papirjev v zvezi z
izvedbo prevzema. Prenose mora klirinško depotna družba
opraviti po t. i. načelu izročitev proti plačilu (delivery versus
payment), ki pomeni hkratni prenos kupnine na prodajalca s
prenosom vrednostnih papirjev na kupca, kar zagotavlja maksimalno pravno in ekonomsko varnost za imetnike vrednostnih papirjev, ki so sprejeli ponudbo za odkup.

Glede na navedeno predlagani zakon za primer zamenjave
vrednostnih papirjev ureja različne kombinacije ponudbe za
denar in vrednostne papirje, in sicer:
a) nadomestno ponudbo <1. odstavek 6. člena), ki je ponudba
samo za nadomestne vrednostne papirje, npr. ponudnik
ponuja dve delnici ali obveznici družbe A za eno delnico ciljne
družbe.
b) alternativno ponudbo (3. odstavek 6. člena), ki je ponudba
samo za denar ali samo za nadomestne vrednostne papirje,
npr. ponudnik ponuja dve delnici oziroma obveznici družbe A
ali 300 SIT za eno delnico ciljne družbe.
c) kombinirano ponudbo (2. odstavek 6. člena), ki je ponudba
delno za denar in delno za nadomestne vrednostne papirje,
npr. ponudnik ponuja eno delnico oziroma obveznico družbe
A plus 150 SIT za eno delnico ciljne družbe.
d) alternativno kombinirand ponudbo (4. odstavek 6. člena), ki
je lahko:

Skladno z dodanimi določbami glede zamenjave vrednostnih
papirjev v ponudbi za odkup ter določbami glede postopka po
končani ponudbi za odkup so bili ustrezno preštevilčeni členi
zakona.
2.8. Skladno s stališčem Državnega zbora RS je predlagatelj
redakcijsko uskladil 40. in 44. člen zakona.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Obrazložitev:

K 1. členu
3.1. V prvem členu zakona se beseda petindvajset nadomesti
z besedo triintrideset, tako da se prvi člen glasi:
Ta zakon ureja način in pogoje za nakup vrednostnih papirjev
posamezne delniške družbe izdajatelja vrednostnih papirjev,
kadar določena oseba pridobi ali želi pridobiti delež vrednostnih papirjev tega izdajatelja, ki zagotavlja več kot triintrideset
odstotkov glasovalnih pravic, ki izhajajo iz takšnih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: prevzem).
3.2. Skladno s spremenjenim prvim členom zakona se v predlaganem zakonu ustrezno spremenijo tudi ostali členi, ki
izrecno navajajo odstotek imetništva delnic, katerega preseganje povzroči nastanek dolžnosti dati ponudbo za odkup
vrednostnih papirjev.

Predlagani amandma pomeni povečanje praga imetništva delnic oziroma kontrolnega deleža, ki je potreben, da nastopi
dolžnost določene osebe, podati javno ponudbo za odkup
vrednostnih papirjev. Amandma pomeni uskladitev določb
zakona o prevzemih z osnutkom Direktive Evropske skupnosti
(90/C 240/09), ki v 4. členu določa kot delež vrednostnih
papirjev, pri katerem nastopi obveznost dati ponudbo za
prevzem (mandatory bid) tretjino pridobljenih delnic določenega izdajatelja. S predlaganim amandmajem je Vlada RS
upoštevala stališče odbora za gospodarstvo Državnega zbora
RS z 62. seje z dne 24.5.1995, naj predlagatelj zakona o
prevzemih preuči in smiselno upošteva tudi pripombe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Pripomba Agencije na zakon o prevzemih je bila, da prag imetništva delnic,
ko nastopi obveznost dati ponudbo za odkup, in ki je nižji od
tistega, ki je določena v evropski direktivi, ni potreben.
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OBRAVNAVA

POSTOPKA

POUCIJSKEGA

PLOVILA

OBRAVNAVA POSTOPKA NABAVE POLICIJSKEGA
PLOVILA P 111
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ je na
seji,
seji,
seji,
seji,

P

111

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Proračunska inšpekcija

(številka 450-02/93-9/41)
22.
24.
26.
27.

NABAVE

ZAPISNIK
O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU
MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE

2. oktobra 1995,
7. decembra 1995,
10. januarja 1996 in
15. aprila 1996

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 41. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. I. RS št. 26/94) in naloga ministra za finance za
inšpekcijski pregled v Ministrstvu za notranje zadeve št. PRI61/94-SU z dne 4. 8. 1994. Osnova za inšpekcijski pregled je
tudi 18. člen Zakona o proračunu RS za leto 1992 (Uradni list
16/92) in 34. člena Zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1993 (Ur. I. št. 22/93).

obravnaval postopek nabave policijskega plovila P 111.
Odbor je na 27. seji, 15. 4. 1996 med drugim sprejel naslednji
sklep:
»Odbor predlaga predsedniku Državnega zbora Republike
Slovenije, da obravnavo gradiva o postopku nabave policijskega plovila P 111 uvrsti na eno izmed prihodnjih sej Državnega zbora Republike Slovenije. Gradivo za razpravo obsega
pbročila in zapisnik proračunske inšpekcije ter dodatna gradiva Ministrstva za notranje zadeve.«

V razdobju od 8. 8. 1994 do 29. 9.1994 je inšpekcijski pregled
v zvezi z nabavo policijske patruljne reševalne ladje opravila
Renata SUHADOLC, proračunska inšpektorica in o ugotovitvah sestavila poročilo (št. PRI-Z-23/49-SU z dne 30. 9. 1994).

SEZNAM GRADIV:

Dne 6. 1. 1995 sta pričela proračunska inšpektorica Renata
SUHADOLC in svetovalec ministra Dušan VOJNOVIČ, uslužbenca Ministra za finance ponovno pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na omenjeno zadevo.

1. Zapisnik o inšpekcijskem pregledu Ministrstva za notranje
zadeve (Ministrstvo za finance, Proračunska inšpekcija, 5. 4.
1995)

Pri pregledu, ki je potekal od 8. 8. 1994 do 29. 9. 1994 so
sodelovali:

2. Pripombe na zapisnik o inšpekcijskem pregledu (Ministrstvo za notranje zadeve, 21. 4. 1995)

1. USLUŽBENCI MNZ:
- Borut LIKAR, državni sekretar
- Davorin MOZETIČ, direktor uprave skupnih služb MNZ
- Draga ŽNIDARIČ, vodja proračuna
- Mojca BREGAR, uvozni referent
- Milan OVNIČ, direktor vadbeno oskrbnega centra Gotenica
- Angel ČIBEJ, višji inšpektor za posebne naloge policije
- Majda ZAJEC, uvozni referent

3. Pogodba o izdelavi in dobavi patruljne reševalne ladje
(Ministrstvo za notranje zadeve in Avionavtica, 6. 10. 1992)
4. Aneks št. 1 k pogodbi o izdelavi in dobavi patruljne reševalne ladje (MNZ in Avionavtica, 16. 10. 1992)
5. Komisijska pogodba št. 43256/92 (MNZ in Jadran export
import Sežana, brez datuma)
6. Zapisik o izvršenem vpogledu v zunanjetrgovinsko in
devizno poslovanje Ministrstva za notranje zadeve... (Ministrstvo za finance, Devizni inšpektorat Republike Sloveniie, 30
1. 1995)

2. USLUŽBENEC MINISTRSTVA ZA FINANCE
- Dušan VOJNOVIČ, svetovalec ministra
3. USLUŽBENKA BANKE SLOVENIJE
- Irena VODOPIVEC, Oddelek za poslovanje s tujino

7. Poročila Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
nadzor proračuna in drugih javnih financ z dne 3.10.1995, 20.
12. 1995, 24. 1. 1996 in 15. 5. 1996.

V nadaljevanju inšpekcijskega pregleda, ki je potekal od 6.
1.1995 dalje pa so sodelovali:
43
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4. USLUŽBENCI MNZ:
- Marija JANC, direktorica uprave skupnih služb
- Stanislav FICKO, namestnik direktorice uprave skupnih
služb
- Alojz KURALT,
- Mirko SLUKAN, komandir PP Koper
- Zvezdan BOŽIČ,
- Breda ISKRA, šef urada za pravne zadeve
- Pavo IVANKOVIĆ, šef urada za gospodarski kriminal

Za člane komisije so bili predlagani: Angel Čibej, Ivo Lenardič
(OSS Koper), Vasilij Koprive (Inšpektorat milice Koper), Zvezdan Božič (Inšpektorat milice Koper), Alojz Kuralt (Kabinet),
Drago Pire (Uprava milice), Boris Žnidarič (Uprava milice) za
predsednika komisije, Milan Ovnič (Uprava skupnih služb) za
njegovega namestnika ter Mirko Slukan (PMM Koper) za
tajnika komisije.
Načelnik IM Vasilij Koprive je definiral potrebo po nabavi dveh
patruljnih plovil in sicer večjega (16 do 18 m) in manjšega (12
do 14 m) ter to podkrepil s sedanjim stanjem plovil s katerimi
je MNZ takrat razpolagalo. Komisija je bila mnenja, da se
istočasno ob nabavi večjega patruljnega plovila razmišlja tudi
o nabavi manjšega plovila, vendar pa se da prioretita za
nabavo večjega plovila.

5.DEVIZNI INŠPEKTORAT RS
- Rajko PLEVELJ, devizni Inšpektor
Med inšpekcijskim pogledom smo ugotovili, da obstaja verjetnost, da postopek nabave še ne bo tako kmalu končan in da
bodo ponovno potrebna dodatna finančna sredstva. Iz tega
razloga sta inšpektorja predlagala časovno omejitev inšpekcijskega pregleda. Državni sekretar Boris Kovačič je dne 19.1.
1995 soglašal s pismenim predlogom Renate Suhadolc in
Dušana Vojnoviča, da se inšpekcijski pregled omeji na dogajanja pred 31. 12. 1994.

2) Dne 15. 11. 1991 je UNZ Koper poslala dopis CANTIERI
NAVALI SAN LORENZO Spa. v katerem prosijo, da jim le-ta
(ladjedelnica iz Viareggia) ponudbo za dobavo plovila za
potrebe policije maksimalne dolžine 18 m, širine 5 m, maksimalna hitrost 45 vozlov ob polni obremenitvi, ter hitrost križarjenja od 5 do 35 vozlov.

Do 1. 2. 1995 sta uslužbenca MF pregledala dokumentacijo, ki
jo je MNZ dalo na vpogled in izdelala fotokopije pomembnejših dokumentov. Spisek fotokopirane dokumentacije se hrani
v arhivu Proračunske inšpekcije in v MNZ. IZ te dokumentacije je Dušan VOJNOVIČ izdelal KRONOLOŠKI PREGLED
POSTOPKOV V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM POLICIJSKE
PATRULJNO REŠEVALNE LADJE in zapisal UGOTOVITVE.

3) Dne 26. 11. 1991, dopis št. 17/92: Člana komisije Zvezdan
BOŽIČ in Mirko SLUKAN sta sestavila ŠTUDIJO O NAMEMBNOSTI, UPORABI IN UPRAVIČENOSTI DO NABAVE NOVEGA
PATRULJNEGA PLOVILA v kateri ugotavljata:
- plovilo bi moralo biti dolžine 17 do 19 m:
- grajeno mora biti namensko kot delovno plovilo, v vseh
vremenskih pogojih, značilnih za naše področje;
- motorji morajo biti kvalitetno izdelani, dimenzionirani
morajo biti tako, da zagotavljajo hitrost plovila glede na
obliko trupa ob polni obremenitvi, več kot 35 vozlov, ob 80 do
85% zmogljivosti motorjev;
- navigacijska in ostala oprema mora zagotavljati radarsko
opazovanje celotnega akvatorija v vidnem polju,
- določanje natančne zemljepisne pozicije patruljnega plovila in drugih plovil;
- omogočiti mora avtonomno bivanje na morju 4-5 članov
posadke za najmanj 24 ur;
- opremljen mora biti s pomožnim čolnom in drugo pripadajočo opremo za reševanje;
- plovila mora biti grajeno iz sodobnih materialov, ki zagotavljajo trdnost, dolgo življenjsko dobo, enostavno vzdrževanje in majhen padec cene;

Renata SUHADOLC je pripravila FINANČNI PREGLED PLAČIL
ZA NABAVO POLICIJSKEGA PLOVILA in TABELE, ki se nanašajo nanj.
Inšpekcijski pregled je obsegal kontrolo porabe sredstev s
proračunske postavke 5314 za nabavo patruljne reševalne
ladje. S te proračunske postavke so se sredstva porabljala od
11.11. 1992 dalje.
A: KRONOLOŠKI PREGLED POSTOPKOV V
ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM POLICIJSKE
PATRULJNO REŠEVALNE LADJE je bil izdelan
NA PODLAGI CELOTNE DOKUMENTACIJE, KI JE BILA PRIDOBLJENA NA MNZ (kopij dokumentov, za katere sta inšpektorja menila, da so pomembni za analizo postopkov v zvezi z
javnim naročilom; iz arhiva člana komisije za pripravo in
realizacijo projekta nabave policijskega plovila - Mirka Slukana; pravne službe MNZ; arhiva, ki ga je hranila Marija Jane
in arhiva Oddelka za materialno tehnične zadeve - OMTZ)

Do 25. 11. 1991 pa je prispelo 15 ponudb poslanih od 12
ponudnikov:
Pod številko 8. CREST Italia tri ponudbe za plovila dolžin
17,40 m, 18,20 m, 21,20 m in pod številko 11 Fr. FASSMER &
Co ponudbi za plovili 19,00 in 20,00 m.

Pred pričetkom postopka nabave je potrebno omeniti dopis
UNZ Koper z dne 10. 10. 1990 št. 03-131-90, ki ga je podpisal
Mirko SLUKAN, komandir postaje mejne milice v zadevi: STANJE PLOVIL - POROČILO, kjer navaja v zvezi s patruljnim
čolnom M-44 (izdelava Cantieri Navali, San Lorenzo, dva
motorja General Motors po 850 KM s pomožnim motorjem
Volvo Penta 25 KM).

4) Dne 12. 12. 1991 (2) so bili članom komisije za pripravo in
realizacijo projekta nabave policijskega plovila (v nadaljevanju: komisija) razposlane odločbe o imenovanju komisije (z
dne 05. 12. 1991), metodologija dela komisije in vabilo na sejo
dne 18. 12. 1991.
Člani komisije so postali: Angel Čibej, Ivo Lenardič, Vasilij
Koprive, Zvezdan Božič, Alojz Kuralt, Drago Pire in Boris
Žnidarič - predsednik komisije, Milan Ovnič kot njegov
namestnik ter Mirko Slukan kot tajnik komisije.

»Servise ter kompletna popravila na kompletnem pogonu
nam opravljajo serviserji iz firme DERBY - Trst, kar pa nam
povzroča precej težav pri direktnem kontaktiranju z njimi ter
nabavi rezervnih delov. Enake probleme imamo tudi z ostalimi
popravili, kar se tiče same konstrukcije čolna, saj na obali
nimamo primernih strokovnjakov, ki bi dela na čolnu opravljali kvalitetno in trajno. Vse sloni na iznajdljivosti vodstva
postaje in miličnikov, ki so vkrcani na plovilih, tako, da se
služba na morju opravlja dokaj tekoče in predvsem varno.«

V metodologiji dela delovne skupine (datum izdelave 01. 12.
1992) so bile določene faze in nosilci posameznih nalog,
metoda dela ter roki do katerega morajo biti posamezne faze
in delo v celoti končano. Opredeljeno je bilo 12 faz, ki
časovno obsegajo obdobje od novembra 1991.

1) Dne 8. 11. 1991 (1) je bil 1. sestanek Komisije za nabavo
policijskega plovila (v nadaljevanju Komisije). Na sestanku se
je konstituirala komisija, sprejeta je bila odločitev, da se
izdela metodologija dela Komisije, izdela študija o značilnostih in specifičnosti morja, vremenskih vplivov in drugih okoliščin, ki vplivajo na konstrukcijske oblike plovila ter izdela
projekt o namembnosti, uporabi in upravičenosti do novega
plovila.
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OBVEZNE FAZE
1. Priprava delovnega gradiva o upravičenosti nabave novega
policijskega plovila.
2. Priprava delovnega gradiva o značilnostih slovenskega
morja.
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J: Studij izdelanih dokumentov in oblikovanje predloga rešitve.
~ preveritev obveznih vsebin zahtevanih dokumentov in iskan
i® nujno potrebnih parametrov za definiranje potrebe,
- oblikovanje predloga tipa - tipov plovila (enega ali več),
~ preliminarna selekcija zbranih ponudb, upoštevaje
"atiembnost, kvaliteto, poslovni ugled, kooperativnost in
Možnost ter sposobnost zadovoljiti posebnim zahtevam, ceno
ln
druge potrebne parametre.

CREST ITALIA
ROBERT ALLAN - KANADA
OMA BATAYGERI - NORVEŠKA
Sprejeli so predlog o imenovanju štiričlanske tehnične skupine, sestavljene iz treh članov komisije in zunanjega sodelavca. Za člane so bili imenovani Boris Žnidarič, Zvezdan
Božič in Mirko Slukan, za zunanjega sodelavca pa Marko
Kasal, zaposlen pri Splošni plovbi Piran kot inšpektor za
nadzor in gradnjo plovil.
Dne 31. 12. 1992 je Mirko Slukan posredoval podatke Marka
Kasala (6), ki naj bi služili za sklenitev pogodbe o delu za
potrebe svetovanja pri nabavi plovila.

4

Oblikovanje ožje skupine ponudnikov in akceptiranje
Ponudbe - ponudb.
~ na podlagi predloženih ponudb in opravljene selekcije na
Predhodnem sestanku opravi ožja skupina članov delovne
dupine v sodelovanju z zunanjim članom (predlagamo, da je
'° priznan strokovnjak s področja ladjegradenj) verifikacijo
Predlagane rešitve,
i - opravljanje individualnih razgovorov s ponudniki, ki so
Prišli v najožji izbor,
- izdelava strokovne podlage za izdelavo ali nabavo plovila,
~ izdelava finančne konstrukcije.

Dne 3. 1. 1992 je Mirko Slukan spremenil vsebino predhodnega dopisa in predlagal za zunanjega sodelavca Splošno
plovbo Piran (7), ki bi s svojimi strokovnjaki različnih usmeritev svetovala in po potrebi nudila tudi vzporedne storitve
(transport, uvoz in drugo), kot koordinator pa bi. nastopal cap.
Branko Lončarič, zaposlen kot pomočnik direktorja za tehnično službo. Pogodbe z njimi naj ne bi sklepali, ampak bi se
le dogovirli o načinu plačila dejanskih stroškov za njihove
storitve.
V dopisu Mirka Slukana z dne 10.1.1992 (8) je razvidno, da so
se dogovorili o sklenitvi pogodbe, ki bo splošna, brez zavezujočih določb in se bo nanašala samo na kritje stroškov (dejanske - materialne brez zaslužka) sodelovanja oz. svetovanja
ter morebitna druga dela po dogovoru.

I Kontrolna točka;
dokončne rešitve, ki naj bi vseboval dve do največ tri
j ariante, bi predstavili kolegiju ministra.
p
redlog
v

&• Definiranje naročila in sklenitev posla.
|

Izbor opreme za policijsko plovilo.

Opomba: MED DOKUMENTACIJO POGODBE IZ DOPISA (8)
NI NA VPOGLED

8. Nadzor in strokovna pomoč pri gradnji plovila.

6) Dne 15. 1. 1992 je bil tretji sestanek Komisije (9).
Evidentirana je bila nova ponudba dr. Japec JAKOPINA iz
firme SEAWAY.
Predstavljena je bila nova ponudba dr. Japec JAKOPINA iz
firme SEAWAY. Predstavljena je bila nova ponudba, ki jo je
poslala švedska firma BOGHAMMAR INTERNATIONAL AB za
plovilo dolžine 18 metrov, širine 4,5 metrov z maksimalno
hitrostjo 45 vozlov in z motorji MRTU v dveh izvedbah. »Komisija je ocenila, da je to ena najprimernejših ponudb, ki smo jih
dosedaj obravnavali in da zadovoljuje vsem našim zahtevam
in potrebam, tako glede materiala, agregatov, hitrosti, opreme
in cene. Potrebno je dobiti še dodatne podatke o varianti z
vgrajenim jet pogonom.
Iz 6. točke zapisnika tretjega sestanka je razvidno, da so prišli
v ožji izbor trije ponudniki in sicer:

Tehnični prevzem plovila.
1

0- Svečana predaja plovila uporabniku.
Registracija in drugi administrativni postopki v zvezi z
ovim policijskim plovilom.

n

Zaključno poročilo o delu delovne skupine.
■ j>) Iz Zapisnika drugega sestanka komisije za nabavo patruljna plovila z dne 18 12. 1991 (3) je razvidno, da so bili člani
®*nanjeni s predlogi tipov plovila, ki bi ustrezali zahtevam za
PMM Koper in s triindvajsetimi ponudbami za dobavo
P'ovila.

CREST ITALIA (s tremi različicami), Italija,
BOGOHAMMAR INTERNATIONAL AB, Švedska
OMA BAATAYGERI, Norveška.

^'an komisije Zvezdan BOŽIČ je člane komisije seznanil s
Predlogom tipov plovila primernega za delo PMM Koper.
Ugotovljeno je bilo, da so primerne vse tri oblike trupa plovil
globoki V, plitki V in katamaran) z vodno propulzijskim pogon
°rn (jet pogon) in konstrukcija iz aluminija ali ojačane planike (VTRR).

»8. Pri pobudah in predlogih je bil dan predlog, da se ponudnike vpraša, kako imajo organizirano servisno službo. Predlog je bil sprejet.«
Zunanji sodelavec gospod Branko LONČARIČ je članom
komisije obrazložil kako poteka servisna dejavnost na trupu
plovila in na motorjih.

fri obrazložitvi za vodno propulzijski pogon so bile predstavne naslednje karakteristike omenjenega pogona:
I ~ večja manevrska sposobnost plovila (skorajšnjo vrtenje
°krog svoje osi)
lažje vzdrževanje,
daljša življenjska doba,
boljši izkoristek glavnih motorjev,
rnanjša možnost okvare pri naletu na plavajoče delce na
"H)rju,
Primernejši pri reševanju iz vode, ker odpade možnost
danske poškodbe človeka v morju.

Član komisije KURALT Alojz je predlagal, da se pri nabavi
plovila gre na sistem »na ključ«. Predlog je bil sprejel.«
Milan Ovnič je člane komisije seznanil, da je bila sklenjena
pogodba s Splošno plovbo Piran, ki bo nastopala kot zunanji
sodelavec - svetovalec.
7) Dne 30. 1. 1992 je g. Mirko SLUKAN poslal dopis št. 21/41/
B-7-11/92 v katerem obvešča predsednika in namestnika
Komisije, da je bil pripravljen izbor opreme in potrebe po
prostorih, ki bi jih imelo novo plovilo.
Dopis ima štiri točke:

^Pravljena
je preliminarna selekcija zbranih ponudb pri kateri
6
je upoštevalo namembnost, kvaliteto, poslovni ugled ter
Posobnost zadovoljevanja posebnim zahtevam, ceno in
°stai0.

1. NOTRANJA UREDITEV PROSTOROV
- kabina za upravljanje in vodenje plovila s sedežem za
ladjevodjo in navigatorja ter z instalirano navigacijsko in
elektronsko opremo,
- sedežna garnitura z mizico za 4 do 6 oseb,

ugotovili
so, da pridejo v ožji izbor za nadomestitev patruljne
a
Gje M 44 trije ponudniki in sicer:
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I
- priročna kuhinja s štedilnikom, hladilnikom, pomivalnim
koritom in omarami za shrambo ter jedilno mizo za 4 do 6
oseb,
- sanitarije, tuš kabina (hladna in topla voda),
- prostor za nuđenje prve pomoči in reanimacijo,
- ležišča za 4 do 6 oseb,
- prostor za potapljaško opremo (2 kompleta),
- prostor za rešilno opremo za člane posadke in potnike,
- prostor za hrambo orožja in streliva (mitraljez in 400 nabojev, 2 AP in 300 nabojev, signalna pištola in 20 nabojev, 10
signalnih raket)

- priročna kuhinja s štedilnikom, hladilnikom pomivalnim koritom in omarami za
shrambo ter jedilno mizo za
4 do 6 oseb,
- sanitarije, tuš kabina
(hladna in topla voda),
- prostor za nuđenje prve
pomoči in reanimacijo,
- ležišča za 4 do 6 oseb,

2. OPREMA PLOVILA

- prostor za potapljaško
opremo (2 kompleta),
- prostor za rešilno opremo
za člane posadke in potnike,
- prostor za hrambo orožja
in streliva (mitraljez in 400
nabojev, 2 AP in 300 nabojev,
signalna pištola in 20 nabojev, 10 signalnih raket)

2.1. Navigacijska oprema
- radar, dovolj močan za pokrivanje celotnega slovenskega
akvatorija,
- sistem za določanje natančne pozicije in spremljanje gibanja plovil z možnostojo snemanja na video trak.
2.2. Dodatna elektronska oprema
- kvaliteten globinomer
- merilec hitrosti plovila
- merilec temperature vode
- barometer, termometer in hidrometer
- UKW radio-telefon s pomorskimi frekvencami (25 W)
- SSB radio-telefon s pomorskimi frekvencami (100 W)
- UKW radio-postajo s frekvencami ONZ
- dve prenosni UKW radijski postaji za zvezo s pomožnim
čolnom
- napravo za nočno opazovanje do 5 Nm (2 kom.)
- daljnogled (2 kom.)
- radijski in TV sprejemnik in
- sprejemnik vremenske napovedi (Weaderfaksimil)

- WC s tušem in umivalnikom s toplo in hladno vodo
- kabina za nuđenje prve pomoči - reanimacijo z urejenim dostopom in zložljivimi
nosili
- v podpalubju morajo biti
nameščena 4 ležišča
- prostor in dva zimska kompleta potapljaške opreme
- manjši poseben prostor za
orožje

SPECIFIKACIJA OPREME DODANE NA RAZGOVORIH S CRESTITALIO
- sistem ogrevanja in hlajenja (air condition) za vzdrževanje
temperature v plovilo
- sistem avtomatskega javljanjja in gašenja požara
- prostor za sidro in možnostjo izpiranja sidra in verige
- na zunanjem mostu morajo biti vgrajene komande za manevriranje, kompas, osnovni pokazatelji delovanja motorjev,
merilec hitrosti in protipožarni alarm. Predviden mora biti tudi
prostor za vgraditev službene radijske postaje. Na zunanjem
mestu mora biti tudi reflektor moči vsaj 1 kW z ročnim upravljanjem turi iz kormilarnega prostora. Na zunanjem mostu
morata biti tudi dve modri rotacijski luči. standardna prednostna sirena in dva megafona z upravljanjem iz kormilarnice
in zunanjega mostu. Vsa stikala za prej naštete naprave
morajo biti iz dveh pozicij (znotraj in zunaj)

3. OPREMA ZA REŠEVANJE
- pomožni čoln za reševanje (gumijasti s plastičnim trdim
dnom), dolžine do 4 m z ustrezno opremo ter izvenkrmnim
motorjem nad 25 kW
- opremo za nuđenje prve pomoči in reanimacijo
- rešilna oprema za člane posadke in potnike
- rešilni splav v paketu
- dva kompleta potapljaške opreme (zimske s pripadajočo
opremo)

2. OPREMA PLOVILA
2 OPREMA PLOVILA
2.1. Navigacijska oprema
2 1. Navigacijska oprema
- radar, dovolj močan za po- - radar z ARPA sistemom
krivanje
celotnega slovenskega akvatorija,
- sistem za določanje navideosnemalec
tančne pozicije in spremljanje gibanja plovil z možnostGP sistem navigacije
jo snemanja na video trak.
2.2. Dodatna elektronska oprema
- kvaliteten globinomer
globinomer
- merilec hitrosti plovila
merilec hitrosti
- merilec temperature vode
meterorološke naprave
- barometer, termometer in
hidrometer
- UKW radio-telefon s po- - pomorsko radijsko postajo
morskimi frekvencami (25 W)
- SSB radio-telefon s pomorskimi frekvencami (100
W)
- UKW radio-postajo s frekvencami ONZ
- dve prenosni UKW radijski
postaji za zvezo s pomožnim
čolnom
- napravo za nočno opazovanje do 5 Nm (2 kom.)
- vremenski faks spre*
- daljnogled (2 kom.)
- radijski in TV sprejemnik jemnik
in
- sprejemnik
vremenske
napovedi
(VVeaderfaksimil)

4. OSTALA OPREMA
- garnitura orodja za osnovno vzdrževarije plovila
Teže opreme ni!
One 6. in 7. 2.1992 so člani tehničnega dela Komisije opravili
ogled in razgovore s ponudnikom proizvajalcem plovil CRESTITALIA iz mesta La Spezie v Italiji.
Dogovorili so se, da bo CRESTITALIA najkasneje do 15. 3.
1992 dopolnil svojo ponudbo s karakteristikami, lastnostmi in
opremo plovila.
PRIMERJAVA SPISKA OPREME, KI GA JE PRIPRAVILA KOMISIJA IN SPISKA OPREME PO DOGOVORU S CRESTITALIO
Izbor opreme In potrebe po prostorih, ki bi |ih imelo novo
plovilo.
Oprema plovila (dogovor
(Pripravil Mirko SLUKAN)
s CRESTITALIA)
1. NOTRANJA UREDITEV 1. NOTRANJA UREDITEV
PROSTOROV
PROSTOROV
- kabina za upravljanje in - obstoječa kabina na ponuvodenje plovila s sedežem za jenem modelu se poveča za 1
ladjevodjo in navigatorja ter m v dolžino, v kormilarnem
delu morata biti dva sedeža
z instalirano
spredaj za krmarja in
- navigacijsko in elektron- navigatorja
sko opremo,
- sedežna garnitura z mizico - 4 do 6 sedežev z manjšo
mizico v zadnjem delu kormiza 4 do 6 oseb,
iarnice
poročevalec, št. 21

- jedilni kot za 6 do 8 oseb
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V nadaljnjem navajam samo razlike med prvotno specifikacijo
g. Mirka SLUKANA (dopis št. 21/41/B-7-11/92) in specifikacijo,
ki je bila podana omenjenemu proizvajalcu plovil:
Specifikacija podana
Specifikacija g. Mirka
BOGHAMMAR MARIN
SLUKANA

SPECIFIKACIJA opreme dodane na razgovorih
SCRESTITALIO
~ radar za navigacijo
~ sistem z elektronskimi navigacijskimi kartami
~ girokompas, magnetni kompas in rezervni kompas na
mostu
~ interfonski sistem med kormilarnico in strojnim prostorom

1. NOTRANJA UREDITEV
PROSTOROV
- sedežna garnitura z mizico za 4 do 6 oseb,

3

OPREME ZA REŠEVANJE
d~ Pomožni čoln za reševanje (gumijasti s plastičnim trdim
nom), dolžine do 4 m z ustrezno opremo ter izvenkrmnim
Motorjem nad 25 kW
~ opremo za nuđenje prve pomoči in reanimacijo
~ rešilna oprema za člane posadke in potnike
~ rešilni splav v paketu
~ dva kompleta potaplajške opreme (zimske s pripadajočo
opremo)
specifikacija opreme dodane na razgovorih
SCRESTITALIO

- pomivalnim koritom in
omarami za shrambo ter jedilno mizo za 4 do 6 oseb,
- sanitarije, tuš kabina
(hladna in topla voda),
- prostor za nuđenje prve
pomoči in reanimacijo,
- ležišča za 4 do 6 oseb,
- prostor za potapljaško
opremo (2 kompleta),

Pomožni reševalni čoln mora biti iz gume s trdim dnom,
dolžine cca 5 m, z načinom spusta čolna na zdrs. Opremljen
^ora biti z vsemi navigacijskimi lučmi, z lučmi za helikopter
'®r modrimi rotacijskimi lučmi. Luči za helikopter morajo biti
nameščene tudi na jamboru plovila.
4

OSTALA OPREMA
9arnitura orodja za osnovno vzdrževanje plovila

- prostor za rešilno opremo
za člane posadke in potnike,
- prostor za hrambo orožja
in streliva
(mitraljez in 400 nabojev, 2
AP in 300 nabojev, signalna
pištola in 20 nabojev, 10 signalnih raket)

Primerjava specifikacij opreme dokazuje, da je MNZ spisek
°Preme dopolnjevalo v pogovorih s ponudniki.
®) Dne 7. 02. 1992 je bilo na sestanku tehničnega dela Komike v hotelu Mediterraneo v mestu Marina di Carrara ugotovljeno:
Obravnavana je bila predponudba firme AVIONAUTICA iz
Jorina.
Plovilo ni primerno, ker gre za predelavo iz turistično5
Portnega plovila, zato se ga ne uvrsti v ožji izbor.

1. NOTRANJA UREDITEV
PROSTOROV
- primeren prostor za cca
osem oseb s sedeži in manjšo mizico
- notranjost mora imeti dovolj svetlobe ter veliko število
omarič in drugih prostorov
za shranjevanje manjših
predmetov in opreme, med
drugim tudi TV in radijski
sprejemnik
- komplet kuhinja s priborom za osem do deset oseb
- sanitarije s tušem, posebej za posadko
- sanitarije s tušem, posebej za posadko
- štiri ležišča
- skladišče za štiri potapljaške opreme in dve zimski potapljaški opremi
- skladišče za dežne in druge obleke
- dnevni prostor lepega izgleda in iz materialov, ki se
lahko čistijo in vzdržujejo,
kateri služi tudi kot jedilnica
s TV in radijskim sprejemnikom

2. OPREMA PLOVILA

Sprejet je bil sklep o prenehanju sprejemanja novih ponudb
°d
31. 01.1992, razen v primerih izredno dobrih ponudb in po
s
°9lasju komisije. Ugotovi se, da so v ožjem izboru ostale
Naslednje ponudbe:

2.1. Navigacijska oprema
- radar, dovolj močan za
pokrivanje celotnega slovenskega akvatorija
- sistem za določanje natančne pozicije in spremljanje gibanja plovil z možnostjo snemanja na video trak.
2.2 Dodatna
elektronska
oprema
- kvaliteten globinomer
- merilec hitrosti plovila
- merilec temperature vode
- barometer, termometer in
hidrometer
- UKW radio-telefon s pomorskimi frekvencami (25W)
- SSB radio-telefon s pomorskimi
frekvencami
(100W)
- UKW radio - postajo s
frekvencami ONZ
- dve prenosni UKW radijski postaji za zvezo s pomožnim čolnom
- napravo za nočno opazovanje do 5 Nm (2 kom.)
- daljnogled (2 kom.)
- radijski in TV sprejemnik
in
- sprejemnik
vremenske
napovedi (VVeaderfaksimil)

® CRESTITALIA - Italija
SEAWAY - Slovenija
BOGHAMMAR International AB - Švedska
d
OMMA BAATBYGGERI A.S. - Norveška, ki pa v kolikor
Ponudbe ne dopolni do 15. 2.1992 ne bo več v ožjem izboru.«
9

) Dne 05. 02. 1992 sta se člana tehničnega dela komisije za
J'abavo patruljnega plovila Zvezdan BOŽIČ in kap. Branko
Jr°NČARIČ udeležila ogleda navtične razstave v Miinchnu.
^»iskala sta tri proizvajalce gumijastih čolnov: BOLERO iz
•tolna - Nemčija, francoski ZODIAC in norveški WIKING.
1

°) Dne 26. 02. 1992 sta člana tehničnega dela komisije za
[^bavo
patruljnega plovila Zvezdan BOŽIČ in kap. Branko
1
0NČARIČ opravila ogled in razgovore s ponudnikom Proizvajalcem plovil SEAWAY iz Ljubljane.
gosp. Lončaričem sva zahtevala garancijo za izdelavo
Jj'ovila glede na dejstvo, da podjetje SEAWAY še ni zgradilo
l'obenega
delovnega plovila. Dr. Japec je povedal, da se bo
Pfojekt zavaroval pri tuji avstrijski banki...«
Dne 16. 03. 1992 so člani tehničnega dela komisije za
I jjbavo patruljnega plovila mag. Boris ŽNIDARIČ, kap. Branko
0
^ NČARIČ in Zvezdan BOŽIČ opravili pogovor s švedskim
^izvajalcem
plovil BOGHAMMAR INTERNATIONAL AB iz
L|
dinga - švedska.
p^irnenzije plovila:
Jovila se opredeli kot patruljno-reševalno ladjo.
* dolžina cca 20 m,
_ Širina cca 5 m,
teža cca 30 t.
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- sistem z elektronskimi navigacijskimi kartami

- girokompas
- magnetni kompas

- 4 prenosne radijske postaje
- 3 VHF radijske postaje

- zelo kvalitetne brisalce
stekel z vodo dva zunanja
megafona
- signalne luči za helikopter
- nočni dalinoaled
poročevalec, št. 21

3.Oprema za reševanje
- pomožni čoln za reševanje (gumijasti s plastičnim trdim dnom), dolžine do 4 m z
ustrezno opremo ter izvenkrmnim motorjem nad 25 kW

- opremo za nuđenje prve
pomoči in reanimacijo
- rešilna oprema za člane
posadke in potnike,
- rešilni splav v paketu
- dva kompleta potapljaške
opreme (zimske s pripadajočo opremo)

preizkusne vožnje, prevzem ter izvajanje in zaključek garancijskih del in podobno«.

3. Oprema za reševanje
- reševalni čoln mora biti
dolžine najmanj 5 m, s trdim
plastičnim dnom
notranji motor z vodno propulzijskim pogonom (JET),
Hitrost tega čolna naj bi bila
okrog 40 vozlov. Izdelan mora biti zelo kvalitetno (I.
klasa)

15) POROČILO z dne 18. 4. 1992 o pogovoru s slovenskim
proizvajalcem plovil SEAWAY iz Ljubljane.
»Hitrost plovila ni natančno določena (cca 35 do 40 vozlov),
točna hitrost bo znana po opravljenih Model-testih v ZagrebuFINANČNA KONSTRUKCIJA
Cena plovila ostane nespremenjena tudi po naših novih zahtevah in predelavah in je 2.262.115,00 DEM «
»Izdelovalca smo ponovno opozorili na sistem predaje plovila
»Ključ v roke«, kar sta se popolnoma strinjala «
16) Dne 28. 4. 1992 ob 10. uri je bilo na sestanku tehničnega
dela Komisije ugotovljeno, da so po natančnejšem dogovarjanju s ponudniki za izdobavo plovila ostali v izboru:

4. Ostala oprema
- garnitura orodja za osnovno vzdrževanje plovila

- CREST ITALIA (po mnenju tehničnega dela komisije je
plovilo od vseh ponujenih tako tehnično kot finančno najbolj
primerno)
- BOGHAMMAR INTERNATIONAL AB
- SEAWAY.
»Ponudbo firme AVIONAUTICA iz Italije se dokončno zavrne,
ker ni primerna.

STROJNI PROSTOR (dodatno BOGHAMMAR)
Za plovilo smo predlagali motorje nemškega izdelovalca MTU
model 396 V8 TE 94 ali podobne s klasičnim vijačnim pogonom. V ponudbi mora biti predviden tudi komplet rezervnih
vijakov. Hitrost plovila, glede na motorje naj bi bila od 33 do
38 vozlov. Glavna pogonska motorja morata imeti izpuh prirejen tako, da je čim manj hrupen V strojnem prostoru morata
biti dva generatorja za električno energijo, in sicer nizko
vrtljajnih motorjev. Predvideno mora biti tudi mesto, oz.
Delovna miza za manjša popravila

»CRESTITALIA«
»- cena plovila je 3 milijone 990.000 DEM, kar je nekoliko
višje od ostalih ponudnikov, vendar pa nudijo ustrezne kreditne pogoje, kar je za naša razpoložljiva sredstva sprejemljivo«
»- bližina gradnje nam omogoča kvaliteten nadzor z majhnimi stroški
- zagotovljen servis v neposredni bližini;«

Nadaljnje specifikacije na tem mestu ne bi navajali, vendar je
iz te analize razvidno, da Komisija ni imela dokončne specifikacije plovila in jo je sproti dopolnjevala in pri vsaki dopolnitvi
povečevala njen obseg.

»BOGHAMMAR INTERNATIONAL AB«
»- pomožni čoln je sicer po opisu ustrezen, vendar premalo
opisan, način spusta tega čolna pa nam je neznan«

Teže opreme ni!
12) POROČILO O SLUŽBENEM POTOVANJU NA ŠVEDSKO
IN NORVEŠKO V ČASU od 13. DO 20/3-1992 z dne 29/3-1992

»- stroški prevzema in prevoza plovila iz Švedske in usposobitev posadke bi po naših izračunih stala od 120.000 DEM
do 150.000 DEM«

-PREDLOGI MINISTRU:
1. Da po 31/3-1992 ne sprejemamo več nobenih dodatnih
ponudb, saj je po mnenju strokovnega dela komisije najprimernejša ponudba z aspekta univerzalne uporabne vrednosti
ponudbe švedskega in norveškega izdelovalca, sledi cenovno
dražja ponudba Crestitalia in naposled ponudba domačega
izdelovalca Seaway.
2. Ožji del komisije bo do 20/4-1992 opravil ponovne razgovore z navedenimi ladjedelničarji ter skušal pri tem doseči
najboljše cene ter plačilne pogoje. V to fazo pogovora bomo
vključili odgovorne delavce USS MNZ.
3. Po seji komisije, na kateri bo definiran variantni predlog
rešitve, bomo pripravili poročilo o dosedanjem delu in prezentacijo predlogov kolegiju ministra. Termin: med 20. in 30/
4-1992.«

Iz navedenega se da razbrati, da se je tehnični del komisij«
zavedal, da je za naročilo plovila potrebna točna specifikacija in da prevoz do domačega pristanišča lahko povzroči
stroške, ki lahko dodani ponujeni ceni za izdelavo plovil'
spremenilo vrstni red najugodnejših ponudnikov.
Na sestanku je kot zunanji sodelavec sodeloval ing. Branko
Lončarič, ki je predstavnik Splošne plovbe Piran s katero j«
dogovorjeno, da nastopa v projektu kot zunanji sodelavec svetovalec.
17) Na sestanku Komisije 28. 4.1992 s pričetkom ob 13. uri so
se seznanili z ugotovitvami tehničnega dela komisije:«
Ad II

Ho
Komisija je ugotovila, da so v izboru za nabavo patruljnega ^
plovila ostali le trije ponudniki in sicer:
- BOGHAMMAR INTERNATIONAL iz Švedske,
joi
- CRESTITALIA iz Italije,
- SEAWAY, domači ponudnik.

13) Dne 9. 4.1992 je AVIONAUTICA srl. STAIN Design (podpisani RUCCI Vincenzo) poslala ponudbo s plačilnimi pogoji v
roke g. Mirku SLUKANU - fax.
(Cena 3.400.000 DEM, rok izdelave 6 mesecev po podpisu
pogodbe itd., v zvezi s financiranje pa je omenjen tudi PROTEUS FINANZ iz Zuricha).
14) Dne 10. 4.1992 sta MNZ in SPLOŠNA PLOVBA podpisala
POGODBO o sodelovanju Ministrstva za notranje zadeve in
Splošne plovbe pri odločitvi o nabavi patruljnega plovila.

Z današnjim dnem se tudi dokončno zaključi z vsemi ponud- i
bami, ki niso prišle v ožji izbor, novih ponudb pa se n«
sprejema«.

2. člen

»Komisija je po razpravi ugotovila, da je ponudba firme CRE'
STITALIA za nas najbolj ugodna in se jo uvrsti na prvo mesto-e
Sledi ji firma BOGHAMMAR iz Švedske, na tretjem mestu pa \
ponudba domačega proizvajalca SEAWAY, ki za nas ni p"'
merna.

»Strokovnjaki druge pogodbene stranke bodo sodelovali po
potrebi glede na posamezno fazo, in sicer na nasledjih
področjih: izbira plovila, priprava pogodbe, nadzor izgradnje,
poročevalec, št. 21
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"nanji član Branko LONĆARIČ je predlagal, da pri gradnji
Ppvila vzamemo tudi svojega nadzornega klasifikatorja.
govorjeno je bilo, da se bo o tem odločalo po izbiri ponud"'Ka.«

Pod tem poročilom sta podpisana mag. Boriž ŽNIDARIČ in g
Mirko SLUKAN.
21) ZAPISNIK S SEJE OŽJEGA KOLEGIJA MINISTRA DNE 28/
5-1992.
»SKLEPI:
- Sprejme se predlog komisije, da se realizira nabava patruljnega čolna firme AVIONAUTICA iz Torina, istočasno pa se kot
aktualno oz. rezervno varianto upošteva še ponudbo firme
CRESTITALIA iz La Spezie. Obema ponudnikoma se tudi
sporoči, da sta prišla v ožji izobr ter tako tudi poskuša še
nekoliko znižato sedanja cena.
- Takoj se pristopi k urejanju možnosti za kreditiranje dela
kupnine, za katerega trenutno ni pokritja «
t
22) POROČILO o razgovoru z zastopnikom firme CRESTITALIA, g. Frankom KOŠUTO.
Iz poročila je razvidno, da je CRESTITALIA v svoji ponudbi
ponudil čoln dolžine 21 m ne pa zahtevane dolžine 19 m,
čeprav mu naj bi bila zahtevana dolžina podana. Kako, da je s
to dolžino prišel v ožji izbor?

Vejeli so tudi sklep, da člani tehničnega dela komisije in
^mestnik predsednika komisije seznanijo kolegij ministra z
<|im izborom ponudnikov kot ga je predlagal tehnični del
"Omisije (BOGHAMMAR INTERNATIONAL, CRESTITALIA, SE^Way).
J8) »Dne 8. 5. 1992 sem član tehničnega dela Komisije za
, 'bavo patruljnega plovila, Zvezdan BOŽIČ, opravil pogovor z
, allianskim proizvajalcem plovil AVIONAUTICA iz Torina (Ita|l®)- Pogovor je pričel ob 15.50 uri, v prostorih ROVER
SARINE
iz Rovata, v njem sta sodelovala dr. Paolo GANDOLFI
ln
9 Fausto A20RI ter zastopnik Avionautice za Slovenijo
S
P- Marjan David « »Sogovornikom sem predstavil naše
jj0,rebe in posebne zahteve, ter jim opisal potrebno opremo.
°sredoval sem jim vse podatke kot ostalim ponudnikom
'Obljubila sta, da bo do 13. 5. 1992 pripravljena ponudba z
ličnimi skicami in opisi plovil.«

23) 6. 6.1992 POROČILO o razgovoru, ki ga je opravil g. Mirko
SLUKAN z g. GANDOLFI paolom iz firme AVIONAUTICA iz
Torina pri zastopniku firme AVIONAUTICA, Marjanu Davidu, ki
naj bi ga poklical,
»Z g. GANDOLFIJEM smo še enkrat pregledali celotno njegovo ponudbo. Vrsto in tip motorja za pomožni čoln niso dali,
ker bodo to prepustili nam, da ga sami izberemo, cena se
zaradi tega ne bo spreminjala. Prav tako ne bodo delali pred
pogodbo tehnične specifikacije celotnega plovila, ker je to
nepotrebno, saj je to zadeva za katero je zadolžen klasifikator
(DET NORSKE VERITAS REGISTER, klasa 1 A 1, ki je najstrožja klasa), tehnično specifikacijo bodo izročili ob predajo
plovila.«
»Predlagal je srečanje v Ljubljani do 15. 6 1992, kjer bi po
pogovorih tudi podpisali pogodbo. Za podpis so oni pripravljeni že sedaj...«

'") »Dne 13. 5. 1992 sva člana Komisije za nabavoi patruljna plovila, mag Boris ŽNIDARIČ in Zvezdan BOŽIČ opravila
~*9ovore in ogled ladjedelnice italijanskega izdelovalca ploJ' AVIONAUTICA iz Torina (Italija).
Pogovorih, ki so pričeli ob 17.30 uri sta sodelovala lastnik
Dojjpjja Avionautica ing. Fausto AZORI in dr. Paolo GANj Nadaljevanju pogovorov sta člana Komisije predložila speci^acijo opreme čolne, ki se le neznatno razlikuje od tiste, ki jo
JuPripravil Mirko SLUKAN. Na pogovorih s CRESTITALIO in
GHAMMAR MARIN je bila ta specifikacija že bolj specificira. v nadalje so opisane le razlike med specifikacijo, ki jo je
pravil Mirko SLUKAN in specifikacijo, ki naj bi jo dogovorili

V.: V juniju 1992 je pričela veljati odredba o javnih razpisih.
MNZ bi lahko na podlagi podatkov, ki si jih je pridobilo ob
pogovorih s ponudniki pripravilo javni razpis za nabavo plovila, saj mu je bila specifikacija plovila poznana, dogovorjen
pa je bil način prevzema »na ključ«.
•,
24) Dne 8. 6. 1992 je AVIONAUTICA poslala MNZ predlog
pogodbe za dobavo plovila »COAST GUARD«.

"^UKE:
Notranja ureditev prostorov
"i razlik
Oprema plovila
k- ni razlike
«?c - dodatno: policijske svetlobne in zvočne naprave (2x)

»11) II finanziamento dell intera operacione segue la linea
della proposta di PROTEUS FINANZ di Zurigo in data 17. 3.
1992.«

oprema za reševanje
Pomožni čoln za reševanje (gumijasti s plastičnim trdim
'0m), dolžine do 4 m (razlika do 5 m) z ustrezno opremo Puščen je motor
,. Opuščena je oprema za nuđenje prve pomoči in reanima■i|0
Opuščen je rešilni splav v paketu

25) Dne 23. 6. 1992 je tajnik komisije Mirko SLUKAN poslal
mag. Borisu ŽNIDARIČU dopolnilo tehnične specifikacije za
patruljno plovilo FA 63 firme AVIONAUTICA, ki so ga posredovali omenjeni firmi. 2.2

.Ostala oprema
podatno: delovni pult v strojnici.
komisije sta od ing. Azorija prejela le tehnični opis
' vi|a ne pa specifikacijo opreme.

(v poševnem tisku so spremembe glede na prvotno)

DOPOLNILO TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA PATRULJNO
PLOVILO FA 63

1. NOTRANJA UREDITEV PROSTOROV
- kabina za upravljanje in vodenje plovila s sedežem za
ladjevodjo in navigatorja ter z instalirano navigacijsko in
elektronsko opremo,
- sedežna garnitura z mizico za 4 do 6 oseb,
- priročna kuhinja s štedilnikom, hladilnikom, pomivalnim
koritom in omarami za shrambo ter jedilno mizo za 4 do 6
oseb
- sanitarije, tuš kabina (hladna in topla voda),
- prostor za nuđenje prve pomoči in reanimacijo,
- ležišča za 4 do 6 oseb.
- prostor za potapljaško opremo (2 kompleta),
- prostor za rešilno opremo za člane posadke in potnike,
- prostor za hrambo orožja in streliva
- dva električna agregata morata biti enaka, take moči, da

,'očilo, daje vtis, kot, da so se pogovori z AVIONAUTICO
I® Pričeli. Dogovorili so se, da bo AVIONAUTICA izdelala
' 1992 00 P0""'1'30 v roku sedmih dni,,er 1° dostavila do 21.
lpOROČILO O DELU KOMISIJE ZA NABAVO PATRULJNA PLOVILA z dne 25. 5. 1992.
izvedenim poročilom so bili razveljavljeni vsi sklepi in
t'ovitve komisije, ki je nenadno - brez dodatnega
,'anka od 28. 4. 1992 kot najboljšo ponudbo z metodo
Jj'ranja (popolnoma subjektivno) izbrala:
ta' najboljšo ponudbo je komisija izbrala ponudbo firme
'jlfln UTICA iz Torina...« ne da bi preizkusila kakršenkoli
^delek ali se seznanila z njenimi referencami.
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lahko eden pokriva celotno porabo električne energi/e za
plovilo. Generator naj bo znamke STANFORD, motorja pa
ONAN ali CUMMINS.
- AIR CONDITION mora zagotavljati tudi ogrevanje v zimskem času.
- proizvajalec bo v plovilo montiral ena prenosna zložljiva
nosila za prvo pomoč,
- prizvajalec bo na plovilo montiral močan megafon z mikrofonom v kormilarnici (kabini) in na mostu plovila

NA VTIČA so člani tehničnega dela komisije opravili razgovore
v ladjedelnici CRESTITALIE.
» - Crestitalija mora dostaviti novo tehnično specifikacijo
plovila glede na manjše plovilo (19,5 m) in drugačno opremo«
V.: Pojavlja se vprašanje verodostojnosti prve ponudbe CRESTITALIE in neenakopravnega položaja z AVIONAUTIC, za
katero specifikacijo opreme sestavlja g. Mirko SLUKAN.
28) »Dne 29. 7.1992 je bil v prostorih MNZ v ljubljani opravljen
razgovor s predstavniki AVIONAUTICE iz Torina in predstavniki podjetja ELETTRONICA MARITTIMA iz Ferrare...«

2. OPREMA PLOVILA
2.1. Navigacijska oprema
- radar, dovolj močan za pokrivanje celotnega slovenskega
akvatorija,
- rudar bo znamke FORUNO mod. 1510 DA najnovejši tip ali
drugi novejši model, z giro interface, videoplotterjem, videointerface in Avto plotterjem ARP - 1, vsi sklopi delujejo v PAL
sistemu. V kolikor proizvajalec ne more zagotoviti PAL
sistema bo namesto video rekorda vgrajen printer,
- GPS bo znamke FORUNO mod. 500, novicard in plotter pa
znamke LASER PLOT INC mod. CHARTNAV 20/20 INS ali
manjši z enakimi kvalitetami,
- girokompas s prenosnikom v GPS sistem bo znamke ANSCHUTZ,
- meteorološka postaja FORUNO (vveater fax + nautec) bo
mod. FAX-208 A ali podoben
- sistem za določanje natančne pozicije in spremljanje gibanja plovil z možnostjo snemanja na video trak.

»Pogovore smo nato nadaljevali glede prenosa moči in elis
(propelerjev). Tu se je razširil velik pogovor glede prednosti,
pomanjkljivostim tehničnih karakteristik, manevrskih sposobnosti ...«
V.: glej POROČILO z dne 8. 5. 1992
»Ing. Atzori je obrazložil delovanje propelerjev-elis, katere je
razvila njihova organizacija za šport in bi jih imelo tudi naše
plovilo, elise so kombinacija klasičnih propelerjev in visokokavitacijskih površinskih propelerjev.«

29) »ZAPISNIK- s sestanka komisije za nabavo patruljnega
plovila, ki je bil dne 30/7 ob 11. uri v prostorih Postaje mejne (
policije v Kopru.
|
1
»Po podpisu pogodbe, v kolikor bo do podpisa pogodbe (
prišlo, je zagotoviti 30% vrednosti predvidoma v mesecu sep- (
tembru in nato še koncem decembra 30% vrednosti «
(

2.2. Dodatna elektronska oprema
- kvaliteten globinomer
- merilec hitrosti plovila
- merilec hitrosti naj bo znamke' BEN MARINE PHOECA
- vgradi se merilec hitrosti in smeri vetra,
- merilec temperature vode
- barometer, termometer in hidrometer
- UKW radio-telefon s pomorskimi frekvencami (25 W)
- SSB radio-leleton s pomorskimi frekvencami (100 W)
- UKW radio-postajo s frekvencami ONZ
- dve prenosni UKW radijski postaji za zvezo s pomožnim
čolnom
- napravo za nočno opazovanje do 5 Nm (2 kom.)
- nočna daljnogleda bosta znamke OPTRONICS SIMRAD
eden tip WATCH MASTER in eden tip VIEW MASTER,
- daljnogled (2 kom.)
- daljnogleda bosta znamke SWAROWSKI HABICHT 7X50,
vodotesna,
- radijski in TV sprejemnik in
- sprejemnik vremenske napovedi (VVeaderfaksimil)
- dodatno: policijske svetlobne in zvočne naprave

30) Dne 27. 8. 1992 je tajnik komisije g. Mirko SLUKAN poslal ;
g. ŽNIDARIČU OSNUTEK POGODBE, ki so jo pripravili ob g
sodelovanju Splošne plovbe Piran. Pri pripravi so uporabil'
predlog pogodbe Avionautice in pogodbo o gradnji ladje M' 3
44.
a
2
31) 7. 9. 1992. ZAPISNIK sestanka dela komisije za nabavo ^
patruljnega plovila, ki je bil dne 7. 9. 1992 v prostorih MNZ' c
Ljubljani.
. a
»Glede preizkusa plovila je bilo ugotovljeno, da je bilo prl d
obeh ponudnikih prikazano neprimerno plovilo. Pri AVIONA- j,
UTICI je bil prikazan gliser dolžine 16 metrov brez kabine, ki j« 0
imel takrat tudi okvaro na pogonskem sistemu. Pri CRESTITA' 0
LIJI je bila prikazana patruljna ladja dolžine 23 metrov, ki j* |j
bila zaradi svojih dimenzij okorna. V obeh primerih je šlo 5
prikaz starejših plovil.«
"j
le
Ad 3) Predsednik komisije mag. Boris ŽNIDARIČ je prisotn«
seznanil, da so preverili bonitete družbe AVIONAUTICA. *
ugotovitvah italijanske policije je navedeno, da družbi AVI' V
ONAUTICA lahko zaupamo.«

3. OPREMA ZA REŠEVANJE
- pomožni čoln za reševanje (gumijasti s plastičnim trdim
dnom), dolžine do 4 m z ustrezno opremo ter izvenkrmnim
motorjem nad 25 kW
- pomožni čoln za reševanje (gumijasti s plastičnim trdim
dnom), dolžine do 4 m (razlika do 5 m) z ustrezno opremo izpuščen je motor
- proizvajalca rešilnega čolna in proizvajalca motorja za ta
čoln določata naročnik in proizvajalec plovila skupaj
- opremo za nuđenje prve pomoči in reanimacijo - izpuščena
- rešilna oprema za člane posadke in potnike
rešilni splav v paketu - izpuščen
- dva kompleta potapljaške opreme (zimske s pripadajočo
opremo

V.: Niso pa preverili podjetja STAIN Design, ki se vsesko*'
pojavlja na dopisih hkrati z AVIONAUTICO.

Člani komisije so ugotovili, da je ladja CRESTITALIE opretf;
Ijena z dragim dvojnim elektronskim sistemom. Nadalje so p"
ogledu na terenu ugotovili, da je elektronski sistem, ki so 9' Pri
predstavili pri AVIONAUTICA, enostavnejši in neprimerni
cenejši, zato se daje prednost temu sistemu. Pregledali sC [/"
osnutek pogodbe, ki je bila pripravljena v Kopru in dali'
posameznim določilom pripombe in dopolnitve, pravn' W
služba MNZ pa je bila zadolžena, da pripravi predlog
'i
godbe.
^
32) 2. 9. 1992. Dne 2. 9. 1992 so člani komisije za nabaV [J?
patruljnega plovila mag. Boris ŽNIDARIČ, OVNIČ Mila"' J'
BOŽIČ Zvezdan, SLUKAN Mirko in zunanji član Branko LON' 'c
ČARIČ opravili ogled plovila firme AVIONAUTICA.
v

4. OSTALA OPREMA
- garnitura orodja za osnovno vzdrževanje plovila
Teže opreme ni'
26) Dne 26. 6. 1992 je Komisija prejela fax AVIONAUTICE, ki je
potrdila prejem Dodatka k tehnični specifikaciji. Podpisana
AVIONAUTICA srl., STAIN Design.

»Ogled in preizkus plovila je bil opravljen v mestu Chesen*' [jjo
tica, vodil pa ga je ing. Fausto AZORI. Z omenjeno predsta^1 K
tvijo komisija ni bila zadovoljna, ker ni bilo predstavijo' \
plovilo, ki bi približno pokazalo lastnosti ponujenega plovil*

27) Kljub odločitvi, da bo policijski čoln izdelovala AVIOporočevalec, št. 21
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precej cenejša, dočim pa smo preizkusili plovilo, ki s svojimi
lastnostmi ni primerljivo s plovilom, ki nam ga ponujajo.«

Stavniki AVI0NAUTICE so
nam0,
povedali, da to ni bil njihov
ker ,ake a lovi|
nam
9 P
a trenutno ni na ogled, bil pa je
rikazati
Sonfi P so se z na
delovanje
pogonov, ki jih oni ponujajo,
zah,ev0
bonao izdelali
' dakisejihv pogodbi
zavežejo,
plovilo^°z lastnostmi,
mi zahtevamo.
To da
pa
pr dvsem
, da gre za delovno plovilo, ki je namenjeno za
D . ®
^ »uljno reševalno službo, tudi ob slabem vremenu...«

Pri dekanu Visoke pomorske šole v Piranu, Zdravku Klaseku,
so se posvetovali o izbiri dobavitelja plovila in zapisano je, da
so rezultati opisani v poročilu.
Zapisano je tudi: »Opravljena je preverka bonitet firme AVIONAUTICA. Navedbe italijanske policije so, da se firmi AVIONAUTICA lahko zaupa.«

Da! 7; ® 1992. ZAPISNIK sestanka dela komisije za nabavo
li, [V.'jnega plovila, ki je bil dne 7. 9. 1992 v prostorih MNZ v
Mubljani.

V zapisniku sestanka komisije je med drugim zapisano, da so
bili prisotni seznanjeni tudi s sestankom tehničnega dela
komisije z dne 7. 9. 1992, kjer so se opredelili, da ponudba
firme AVIONAUTICA ostane še vedno na prvem mestu, čeprav
na ogledu plovila ni bilo predstavljeno primerljivo plovilo, kot
ga proizvajalec ponuja.

preizkusa
ob'hdePonudnikih
P'ovila je neprimerno
bilo ugotovljeno,
bilo pri
prikazano
plovilo.daPrijeAVIONAe bil
jm'| '
prikazan gliser dolžine 16 metrov brez kabine, ki je
rat ,udi
• bila
okvaropatruljna
na pogonskem
sistemu.23Primetrov,
CRESTITA.Ll.j"h Je
prikazana
ladja dolžine
ki je
Zarad
i svojihplovil.«
dimenzij okorna. V obeh primerih je šlo za
kaz starejših

pr|
n,iL

Tudi zunanji član komisije, Branko Lončarič, seje opredelil za
ponudbo AVIONAUTICE in pri tem navedel nekatere prednosti
te ponudbe pred ponudbo CRESTITALIA. Med
drugim je
navedel, da je cena plovila, čeprav ima za 10 m2 večjo bivalno
površino ter kvalitetnejšo in bogatejšo notranjo opremo,
neprimerno ugodnejša in nižja.

d 3) Predsednik komisije mag. Boris ŽNIDARIĆ je prisotne
'nan|l, da so preverili bonitete družbe AVIONAUTICA. V
nKu i,vah italijanske policije je navedeno, da družbi AVIUI
WTICA lahko zaupamo.«
u

K.'. Niso pa preverili podjetja STAIN Design, ki se vseskozi
•avlja na dopisih hkrati z AVIONAUTICO.

ad b) »Glede na vse ugotovitve tehničnega dela komisije,
strokovnega mnenja zunanjega sodelavca in strokovnega
mnenja mag. Zdravka Klaseka iz Visoke pomorske šole v
Piranu ter preverbi bonitet in drugih znanih dejstev je komisija sprejela sklep, s katerim predlaga izbor ponudbe firme
AVIONAUTICA, da se z njo sklene pogodba o izgradnji in
dobavi patruljnega plovila.«
ad c) »Delavka Uprave za upravno pravne zadeve Jana Babič
je predstavila osnutek pogodbe za izgradnjo in nabavo
patruljnega plovila, ki ga je pripravil tehnični del komisije.
Prisotni so bili seznanjeni s celotno vsebino osnutka pogodbe
in po razpravi ta osnutek pogodbe tudi sprejeli.«

^.'ani komisije so ugotovili, da je ladja CRESTITALIE oprem■ "a z dragim dvojnim elektronskim sistemom. Nadalje so pri
fliedu na terenu ugotovili, da je elektronski sistem, ki so ga
.tavili pri AVIONAUTICA, enostavnejši in neprimerno
o neiši, zato se daje prednost temu sistemu. Pregledali so
"utek pogodbe, ki je bila pripravljena v Kopru in dali k
I sli »lmeznim
določilom, pripombe in dopolnitve, pravna
i „.?Pa MNZ pa je bila zadolžena, da pripravi predlog poNa sestanku komisije dne 10. 9. 1992 je bilo
'Predloženo poročilo o delu tehničnega dela komisije od
a ses,anka
' b) S re9et
dalje,
' c)i obravnavan
P i skleposnutek
o izborupogodbe
dobavitelja
plovila le-tega.
in
za nabavo

35) Dne 28. 9. 1992 je Mnenje o pogodbi MNZ'AVIONAVTICA
poslal ge. Jani BABIČ na MNZ dr. Mirko ILEŠIČ.
36) 28. 9. 1992 - sestanek dela Komisije za nabavo patruljnega plovila, ki je bil dne 28. 9. 1992 v prostorih MNZ R
Slovenije s pričetkom ob 10. uri.
ZAPISNIK tega sestanka:
»Mag. Boris ZNIDARIČ je v imenu komisije dokončno potrdil
njihovo (AVIONAUTICA) tehnično specifikacijo in generalni
načrt za ponujeno plovilo «

■i a Tajnik komisije, Mirko Slukan, je v poročilu tehničnega
,• j' komisije (poročilo ni datirano) opisal potek dogodkov od
■ 4. 1992 dalje. Pod prvo točko je navedeno, da je bil
r n..9ovor poslan vsem ponudnikom, ki niso prišli v ožji izbor, v
točki pa, da se je pojavil nov ponudnik - firma AVIONAi iz Torina. Dva člana komisije (tehnični del) sta 13. in 14.
1992 opravila razgovore na sedežu firme in si ogledala
ftovo plovilo dolžine 24 metrov. Na podlagi teh razgovorov
e '"rna AVIONAUTICA poslala novo ponudbo.
V
'!• v.
Pb,? Poročilu Mirka SLUKANA je kot priloga priložena tabela
1^'MERJAL.NI PODATKI:
je razvidno, da CRESTITALIA ponuja ladjo iz materiala
je v"R, čeprav bi moral biti izdelavni material Al zlitina, ki mu
<ial tehnični del Komisije prednost. Kot pogon za plovilo, ki

37) 16. 10. 1992 Z ANEKSOM ŠT. 1 K POGODBI O IZDELAVI
IN DOBAVI PATRULJNE REŠEVALNE LADJE
»l.člen
Na osnovi pooblastila s strani Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije, Ljubljana, se kot tretji pogodbenih
vključi Jadran Export Import Sežana kot uvoznik.« Izdelovalec
AVTONAUTICA S. R. L. TORINO tega aneksa ni podpisal.
38) 9. 11. 1992 DET NORSKE VERITAS CLASSIFICATION je
poslal AVIONAUTICI dva originala sporazuma o klasifikaciji za
policijsko plovilo v podpis.

Dri*?8 6r°čilu je nadalje zapisano, da so bile vse ponudbe, ki so
KI ' v ožji izbor (CRESTITALIA, AVIONAUTICA, SEAWAV in
05 "lihi ra
^za notran
R INTERNATIONAL), predstavljene na kolegiju
Pon
i® zadeve,
bile
rangirane
tako,mesto
da je
p nudba AVIONAUTICE
prišlakjer
na so
prvo
mesto,
na drugo
.Ponudba CRESTITALIE. Drugi dve ponudbi sta izpadli iz
~ izbora.

39) 9. 12. 1992 Sestanka dela komisije za nabavo patruljnega
plovila. »Sprejet je bil sklep, da se dne 21. 12. 1992 opravi
tehnični ogled gradnje, istočasno pa se opravi željen razgovor
med predstavniki firme AVIONAVTICA in predsednikom komisije mag. Borisom ŽNIDARIČEM. Tajnika komisije se zadolži
za pripravo izvedbe srečanja in ogleda.« »Mag Boris ŽNIDARlC je nato prisotne seznanil z dosedanjo korespondenco
med firmo LODA, ki jo vodi direktor Peter LAMPIĆ in MNZ.«
»Firma LODA je predstavila ponudbo po kateri bi organizirala
gradnjo manjšega patruljnega plovila, to gradnjo bi v celoti
financirala in izvajala inženiring pri gradnji...« »V zvezi s tem
je potrebno
- pripraviti odločbo o sestavi komisije za nabavo patrulineaa
plovila«

. rJ>ISan° je, da so bili s predstavniki obeh firm opravljeni
0 9°yori in dopolnjene ponudbe. S CRESTITALIA so v Italiji
1 dva raz
vora si
iN' 'iloV'
. ogledali in preizkusili njihovo ploter' dopolnili9°pogodbo.
Tiidi
pi0' pri predstavnikih firme AVIONAUTICA so si ogledali
V nC° in elektroniko na njem. Zapisano je: »Ogled elektro'r( "le zadovoljiv in smo se odločili za njihovo varianto, ki je
11»
:
51
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40) 14. 12. 1992 Dopis, ki ga je dne 14.12.1992 tajnik komisije
Mirko SLUKAN poslal mag. Borisu ŽNIDARIČU. »Kar se tiče
potrditev klase take velikosti plovila kot smo ga mi zahtevali
zato rabi nekoliko več časa, za.preučitev načrtov.«
V.: Zakaj niso že prej poiskali klasifikatorja, ki bi normative že
imel?

stranskih gumijevih valjev zagotavlja varen manever tudi pri
nemirnem morju. Sistem lahko iz vode potegne celoten čoln s
posadko vred, tako da ti prestopijo na matično plovilo, šele,
ko je čoln vzdignjen.
LAKIRANJE - AVTONAUTICA
8.01 Lakiranje

41) TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA PLOVILO PATROL BOAT
FA 63, ki je sestavni del pogodbe MNZ z AVIONAUTICO
TEHNIČNA SPECIFIKAČIJA je ključen sestavni element
pogodbe, zato bi morala biti čimbolj natančno izdelana. Obe
pogodbeni stranki bi morali podpisati vsako stran posebej,
zlasti, ker gre tu za izdelavo »na ključ« in bi izdelovalec ob
podani pogodbeni ceni vsepovsod iskal luknje za zniževanje
izdelavnih stroškov.

Postopek lakiranja mora biti izveden profesionalno v skladu z
najboljšimi specifikacijami na tem področju; uporabljeni
morajo biti najboljši materiali in laki; barvo je potrebno definirati. Pred postopkom barvanja je potrebno pločevino očistiti,
obdelati ter zbrusiti.
-

Obravnavana specifikacija je vsaj v nekaterih svojih točkah
površna, zato bomo na tem mestu predstavili primerjavo
SPECIFIKACIJA REŠILNEGA ČOLNA - AVTONAUTICA

LAKIRANJE - FR. FASSMER & CO

- 1 rešilni čoln dolg cca. 4,60 m z Waterjet in diesel motorjem na 4 cilindre. Čoln je opremljen z vsemi instrumenti, ki so
potrebni za samostojno plovbo in za prvo pomoč; opremljen z
roll bar, na katerem je montirana antena VHF, navigacijske
luči in SPOT LIGHT za signalizacijo ladja helikopter.
Struktura čolna je kombinirana s trdim trupom in napihljivimi
pnevmatskimi plovci; čoln mora biti tak, da se ga z lahkoto
spusti in potegne iz morja s pomočjo 24 V električnega vincha
(žerjava) (glej priložene načrte).

12. Pleskanje, sestava barve, napisi

|
.i
i

Trup ladje je potrebno pred barvanjem z brušenjem nahrapa- '
viti in razmastiti.
t

Prepovedana je uporaba lopatice. Ne sme se uporabiti barv, ki i
vsebujejo cink.
\
Potrebno je uporabiti barve Fa. International, Hamburg.
Barvne nanose je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca za pleskanje aluminijastih plovil in to nadzirati.

Kupec in konstruktur plovila se bosta skupno dogovorila ter
določila proizvajalca rešilnega čolna in proizvajalca za ta
čoln.

V.: pri barvanju plovila je namreč prišlo do določenih problemov, kot bomo kasneje videli.

SPECIFIKACIJA REŠILNEGA ČOLNA - SEAWAY

Na tem mestu je potrebno omeniti, da je bila med dokumentacijo tudi TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA PLOVILO PATROL
BOAT FA 39
PATRULJNI IN REŠEVALNI ČOLN, ki naj bi jo pripravila AVIONAUTICA s.r.l., kot je navedeno na njej.

- Posebej načrtovan in razvit za to plovilo.
- Načrtovan je tako, da tvori samostojno patruljno enoto.
- V boku shrambe za čoln so vdelani predali za shrambo
štirih kompletov potapljaških jeklenk.
- Je napihljiv s cevmi visoke nosilnosti in ima šest prekatov.
- Platno napihljivega dela je iz posebej odpornega materiala
in ima številne ojačitve na bokih in - spodnjih delih.
- Dno je iz ojačane poliestrske smole, globoki V.
- Nosilnost 10 oseb.
- Hitrost okrog 40 vozlov.
- Motor je vgrajeni turbo dizel YANMAR 4JH2 UTE (110 KM
pri 3650 obr./min.).
- Pogon je Castoldi Jet tip 05 z nerjavečim impelerjem.
- Zadaj je ploščad za enostaven prehod v morje s stopnicami.
- Ploščad služi tudi za prevoz velikih predmetov.
- Lok iz nerjavečega jekla nosi navigacijske luči, policijsko
modro luč, helikopterske luči in anteno - VHF radiotelefona.
- Lok se sklopi na ploščad, kadar se čolniček dviga v
bazično plovilo.
- 2 oblazinjena sedeža za posadko.
- Med sedežema je pokrov motorja.
- Sedlasti oblazinjeni sedež/konzola za krmarja.
- Centralna konzola z volanom in krimilnimi ročicami ter
inštrumenti.
- Akumulator 55 Ah 12 V.
- Radiotelefon 25 W Raytheon vodotesni (55 kanalov).
- Reflektor ročni vodotesni 135W 12 V.
- Globinomer in brzinomer z alarmi.
- Komandna plošča elektrike.
- Konzola ima zaščitno steklo iz pleksi stekla. Ta kupola je
zložljiva zaradi dviga čolna v matično plovilo.
- Pred konzolo je prazen prostor za prevoz tovora, ali dveh
ležečih ljudi.
- Spredaj je sistem ojačitev na treh točkah za pritrditev
dvižne oziroma vlečne vrvi.
- 6 varnostnih jopičev.
- podkvasta signalna boja/rešilni pas signalno lučjo.
- 1 komplet signalnih raket.
Čoln se dvighe v posebej izdelano vodotesno shrambo na
matičnem plovilu. Ob dvigu in spustu sistem spodnjih in
poročevalec, št. 21

TRUP
1 roka PRIMER proti rji V.: aluminij ne rjavi!
1 roka temeljne barve
2 roki končne barve
2 roki antivegetativne barve

42) 1. 10. 1992 Dopis AVIONAUTICE Komisiji
Podpisani RUCCI Vincenzo za AVIONAUTICO STAIN Design
ugotavlja, ko bi moral imeti že znano točno težo materiala, saj
bi morali glede na pogodbeni rok načrti za ladjo že narejeni:
»Če upoštevamo okoli 20.000 kg materiala, ki bi ga uporabili
(V.: PARALUMMAN - ALUMINIJEVA ZLITINA).«
V.: Torej naj bi bil samo trup težak 20 t, ob upoštevanju teže
motorjev, teže pomožnega čolna in še vse opreme, bi lahko
teža, kaj hitro presegla načrtovano, kar se je kot kaže kasneje
res zgodilo...
POGODBA: Pomanjkljive so zlasti določbe o nadzoru, če jih
primerjamo s POGODBO ZA GRADNJO IN DOBAVO MOTORNEGA ČOLNA DOLŽINE M 16,96x4,95, PREDVIDENE NOSILNOSTI 44 BRT, ki jo je MNZ pri pripravi pogodbe z AVIONAUTICO posedovalo čoln je gradilo podjetje S.N.C. CANTIERE
SAN LORENZO Dl CECCHI GIANFRANCO & CO, s sedežem v
Viareggiu - Italija!
Člen 9.
NADZOR
V času gradnje motornega čolna bo imel naročnik pravico
nadzorovati vsa dela na koritu čolna, pri motornem sklopu, pf'
pomožnih napravah, pri izvedbi in opremi motornega čolna
itd., preko svojih vršilcev poslov na ta način, da jim bo ladjedelnica priskrbela potrebne dokumente za prosti vhod i"
prostđ gibanje v ladjedelnici v normalnem delovnem času, "
lastnih obratih ladjedelnice ali v obratih kooperantov, katerih
je bila poverjena izdelava in dobava delov za predmetni
motorni čoln.
Ladjedelncia je dolžna voditi računa o ev. Upravičenih p"'
pombah ali opazkah vršilcev poslov, vendar v mejah pogodbenih obvez.
Vršilci poslov se bodo prilagodili internim predpisom ustave52
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Svote opazke - pripombe bodo posredovali izključno osebju,
počenemu
s strani ladjedelnice. Vršilci se bodo morali vsee
! '^kazati s pooblastilom naročnika.

določena metodologija dela, izdelan tehnični opis in specifikacija plovila, komisija se je sestala na svoji prvi seji, dne 15/
1-1993.«

ladjedelnica
bo nudila oskrbo na lastne stroške eni osebi in
'sc®r tri dni v vsakem mesecu, začenši z mesecem januarjem
'2 in 45 (petinštirideset) dni pred dobavo, ki jo bo ladjedelICa
javila 60 (šestdeset) dni prej.

45) Dne 10. Februarja je AVIONAUTICA PREJELA VRNJENE
NAČRTE, KI JIH JE POTRDILA DIREKCIJA »DET NORSKE
VERITAS«. Navedeni datum predstavlja uradni začetek del za
izgradnjo čolna.«

j^eno bolj ohlapna so določila pogodbe MNZ - AVIONA-

46) Izjava z dne 6. 2. 1993 v IZJAVI O SPREMEMBI KOMITENTA:
Ladjedelnica CONAVI Srl di Giampiero Franceschi s sedežem
v Viareggio, Via Fosso Guidario 63. kot konstruktor REŠEVALNEGA PATRULJNEGA ČOLNA
»
.
z naslednjimi karakteristikami:

"• nadzor
^ 'asu izdelave bo imel naročnik pravico nadzorovati vsa
®'a, ki se bodo izvajala na plovilu, s tem, da se bo predhodno
ao
9ovoril za obisk.

TIP FA 63 matr. 038
- dolžina 19,860 m
- brutto nosilnost 40 t
- zgrajen iz lahke zlitine:
projektant: ing. Ladjedelstva CALCAGNO GIUSEPPE iz
GENOVE, ki je vpisan v register PLOVIL V IZGRADNJI pod št.
9/93 (izjava z dne 6. 2. 93)«

Pooblaščeni klasifikator po pogodbi MNZ - AVIONA" ncA - JADRAN, naj bi bil DET NORSKE VERITAS (DNV), ki
i?lbi ga plačevala AVIONAUTICA. To je za naročnika plovila
saj
neplačilo
DNV postavi
P0(J vškodljivo,
— » - • nadzor
. samo
»
_ AVIONAUTICE
-•—
Prašaj
nad. izgradnjo
plovila.
1
9-1.1993 V tem času se je očitno že formirala komisija za
P Pravo in realizacijo projekta nabave patruljnega plovila II,
,JI® bil dne 15. 1.1993 v prostorih UNZ Koper s pričetkom ob
»pr Uri*:* ®dsednik
je nato prisotne seznanil z odločbo ministra o
n
sjJ® °vanju komisije in s sprejeto metodologijo dela komiBfl)

47) Dne 1. 4.1993 so bili motorji za čoln na preizkusu na vodni
zavori v tovarni MTU v Friedrichshafnu.
48) 15. 4. 1993 sta člana komisije za nabavo patruljnega
plovila Zvezdan BOŽIČ in kap. Branko LONČARIČ opravila
ogled plovila v ladjedelnici CONAVI v Viareggiu (Italija).
»Skupno smo se dogovorili o naslednjih tehničnih popravkih
oz. Izboljšavah:

*^ri nadaljnjem delu komisije je bil sprejet sklep, da se bodo
£°iudbe za novo plovilo zbirale z javnim natečajem. Za
e
lli«'
Ponudnike bo javni natečaj objavljen v Uradnem
o u,.*a tuje pa prek Gospodarske zbornice. Za natečai oz.
I®*pis je odgovoren g. Milan OVNIĆ, ki bo zadevo vodil
B "Paj s tajnikom SLUKAN Mirkom in članom Zvezdanom
^'cem ...«

Zaradi namestitve prednjega porivalca (Blovvthraster) se premakne rezervoar za sladko vodo v krmni del «
V.: Rezervoar za sladko vodo drži 500 I. Kaj pomeni premaknitev tako velike teže iz sprednjega dela v krmni del?
»Glede pomožnega čolna je povedal (g. Atzori), da bo moral
naročiti posebno izdelan gumijasti čoln, ker se v prodaji ne
dobi gumijasti čoln takih dimenzij, že predviden za vgradnjo
notranjega motorja...«
•»
V.: Izdelava pomožnega čolna bi morala biti specificirana že
pred podpisom pogodbe?

JJ118 IN 19. 1. 1993 POROČILO o opravljenem razgovoru in
sedij pričetka del na plovilu iz prvega projekta nabave
°'jskega plovila.
^.Pogovorih smo najprej pregledali načrte, ki so bili
senčno izrisani in popravljeni s strani nadzornega regig ;
°sdo

Pod Atzori je še dejal, da mu je nadzorni register odobril
ve!?đar 0bodo
obremenjenih
predelov
z 6 mmzaradi
pločevino,
plovilo gradili
z 10 mmtrupa
Al pločevino
večje
v rn
°sti, kar je nadzorni register tudi odboril.«

49) 6. 5. 1993 Komisija v sestavi mag. Boris ŽNIDARIČ, Zvezdan BOŽIČ in Branko LONČARIČ )e opravila ogled plovilav
izgradnji in ugotovila, da dela potekajo po potrjenih načrtih
klasifikatorja DNV. (ZAPISNIK O KOMISIJSKEM OGLEDU
PLOVILA V IZGRADNJI DNV. No. 038, ID No. 18087). Ob
ogledu je izdelovalec izročil naročniku kopije potrjenih načrtov.

vin
pločevina pomeni za 66,67% večjo težo pločel( ® 'e debeline - kaj pomeni to pri lastni teži plovila Pr°blemi s preveliko težo?
asl
naie, ®dnji dan 19. 1. 1993 smo opravili razgovore glede
or' ia plovila za potrebe PMP Koper in izdelave projekta za
Q| 90
Policijsko plovilo.
Q. fle najetja plovila za določeno časovno obdobje je g.
dela , ' deia|. da se plovilo lahko izposodi ter začasno prep0 ,0®r prepelje v bližino slovenske meje v izročitev. Celoten
;0 (o)awon
na je
Pek pa
težaven in 7ahtova
zahteva Hnlnfatna
določena finančna srflrisreds»,
PWila0 prvih P°datk'h nai bi mesečna cena najema cca. 17 m
vatj n' bila 60.000 DEM. Glede najema obstoja še druga
® 'a, ki nam jo bodo posredovali v roku 10 dni.«

Prav tako jo je izdelovalec izročil v skladu s 7. členom
POGODBE (MNZ-AVIONAUTICA-JADRAN) specifikacijsko
listo uporabljenega materiala za izdelavo trupa plovila FA
PATROL BOAT, ki je priloga zapisniku.
Po uskladitvi na kraju samem, dne 6. 5. 1993 je tehnična
komisija MNZ R Slovenije potrdila izdelovalcu predloge sprememb na projektu in sicer:
»1. Premestitev rezervoarja sladke vode v krmni del,
2. Drugačno izpeljavo zaključka ograje pri pomožnem čolnu,
3. Zožitev vhodnih vrat v premčani prostor za 10 cm,
4. Sprememba načina odpiranja bočnih vhodnih vrat v drsni
sistem,
5. Odstranitev pregradne stene v salonu.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je izdelovalec izpolnil
predpisane pogoje iz 6. in 7. čl. Citirane pogodbe.«

3
6
- 1. 1993 INFORMACIJA O DINAMIKI ZAMENJAVE PLOj. VliM?MNZ
- PMP KOPER
n" "Ort
V
Podp,^6cernbra 1991 teče projekt »POLICIJSKI ČOLN«. Po
"! UTioiASu Pogodbe z italijanskim ladjedelničarjem AVIONAm ViA TORINO (oktobra 1992) tečejo dela na gradnji trupa v
PrJ®99io in kompletiranju hidravličnih sklopov v Torinu.
& KoBrVl!3ena je končna montaža v Trstu in predaja čolna v
d' Sr^' ~ september - oktober 1993.
IfiSn« so zagotovljena v predlogu proračuna v višini
2aB.°°0 DEM (že plačano v letu 1992 2.000.000 DEM).
PriBrav
°l®kt »POLICIJSKI ČOLN 2« so bile že opravljene pred■"
® in izdelana odločba o imenovanju delovne skupine,

50) POROČILO O SLUŽBENEM POTOVANJU št. 0021-2-S-0/
207-93
»2. Opravljeno delo:
Komisija je ob prihodu v ladjedelnico zahtevala na vpogled
53
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lahko upravljala samo dva člana posadke. Plovilo večje od 12
metrov bi bilo opredeljeno kot ladja in bi zahtevalo večje
število kvalificirane posadke, za naše operativne potrebe pa
potrebujemo plovilo med 10 in 12 metrov dolžine.«

overjene načrte za izgradnjo plovila s strani klasifikatorja, to
je firme za nadzor izgradnje Det Norske Veritas iz Osla, iz
katerih je bilo razbrati, da je zahteval od konstruktorja določene spremembe in izboljšave. Načrti so bili potrjeni dne 12/11993, kar pomeni, da je šteti ta datum za uradni začetek
izgradnje plovila in da s tem dnem prične teči 270-dnevni rok
za dokončanje izgradnje (12/10-1993), Po temeljiti proučitvi
načrtov in seznanitvi s specifikacijo porabljenih in vgrajenih
materialov, je komisija pričela z ogledom objekta.

52) 4. 6. 1993 - POROČILO o opravljenem ogledu in razgovorih s predstavniki firme Avionautica v mestu Chivasso pri
Torinu v Italiji v dneh 2. in 3. 6. 1993 s strani predsednika
komisije za nabavo patruljnega plovila mag. Borisa ŽNIDARIČA, člana komisije Zvezdana BOŽIČA in tajnika komisije
Mirka SLUKANA.

Posebno pozornost pri ogledu smo namenili konstrukcijskim
rešitvam trupa, kvaliteti spojev, ter funkcionalnim rešitvam
delovnih in bivalnih prostorov za posadko. Na kraju samem
smo definirali in sprejeli 5 sprememb načrta, ki pomenijo
odstopanje od že potrjenega načrta, vendar gre v tem primeru
za koristne izboljšave, s katerimi sta se obe strani strinjali.
Dinamika izgradnje trupa je v planirani časovni dinamiki. V
kratkem pričakujejo dobavo osovin, črpalk in druge opreme.
Prav tako smo videli pripravljen mizarski in tapetniški material. Naročeni motorji MTU so že bili v tovarni preizkušeni in
homologirani s strani DNV, kar pomeni, da jih bo možno po
plačilu v celoti tudi pripeljati v ladjedelnico.«

»G. Faustu (ATZORIJU) smo predlagali, da bi v razgovoru
obravnavali naslednje sklope vprašanj:
1. Opravljena dela pri gradnji patruljne ladje v času od 6. 5.
1993 do danes.
2. Preliminarna ponudba Avionautice za izgradnjo patruljnega plovila II:
3. Najetje ponujenega manjšega gliserja kot pomoč za premostitev v času turistične sezone «
»1. Dela potekajo sedaj predvsem v pripravo dela za montažo,
ki bo stekla takoj po vgradnji pogonskih motorjev po 15. 6
1993.«
»2. Obravnavali smo tehnično specifikacijo ponudbe za
izgradnjo patruljnega plovila II., ki ga je g. Fausto dne 27. 5
1993 dostavil v Koper skupaj z idejnim načrtom. Ugotovili
smo, da se tehnična specifikacija ponudbe v celoti ujema z
našim sprejetim opisom in tehnično specifikacijo za patruljno
plovilo II. Idejni načrt novega plovila ustreza našim potrebaf
in zahtevam. Dali smo le nekaj manjših pripomb, ki jih bo
konstruktor upošteval v njegovi ponudbi po javnem razpisu za
izgradnjo patruljnega plovila II. Cena ponujenega plovila
znaša 1.100.000 DEM.
3. Ob zadnjem obisku v Kopru je g. Fausto izrazil pripravljenost dati v uporabo manjši gliser, ki bi nam pomagali, p«
premostitvi do izdobave novega plovila. Ponujeno plovilo sm"
si ogledali. Gre za 5,3 m dolg odprt gliser, narejen in plastike. .. Naša ocena je, da ponujeno plovilo vzamemo «

3. Predlog nadaljnjih aktivnosti:
V sredo dne 12/5 1993 bosta pripotovala v Ljubljano predstavnika izdelovalca na sestanek, na katerem bomo podpisali
originalna zapisnika v obeh jezikih (tako kot je napisana
pogodba), kar bo osnova za izstavitev fakture za 1.500.000
DEM: drugega obroka, ki ga mora MNZ plačati v roku 14 dni
od prejema fakture. Na tem sestanku bomo skušali, na osnovi
videnega in informacij, ki smo jih pridobili, doseči nekoliko
večjo delovno intenziteto in skrajšanje roka izročitve plovila,
saj je naš položaj več kot kritičen.«
51) 26. 5. 1993 je bil sestanek Komisije.
»Ad. 2
Predsednik je podal kronološki pregled dosedanjih aktivnosti
v zvezi s projektom nabave patruljnega plovila II. Prisotne je
seznanil z odločbo ministra o imenovanju članov komisije,
sprejeto metodologijo dela, opisom in tehnično specifikacijo
plovila, s poročilom o stanju plovil, s poročilom o pomorski
nezgodi, kjer je bilo plovilo P-55 poškodovano, ter z ukrepi
MNZ takoj po poškodovanju plovila P-55 (V.: Patruljni čoln
MNZ, dolžine 10,65 m je bil zgrajen leta 1985 v Italiji) z ukrepi
za nabavo plovila za premostitev in aktivnostmi za takojšnji
pristop k realizaciji projekta nabave novega plovila.«

53) 6. 6. 1993 KRATKA INFORMACIJA O POTEKU AKTIVNOSTI
NAJEMA - NABAVE POLICIJSKEGA PLOVILA
»Predlogi za nadaljnje delo:
UUPZ pripravi vzorec darilne pogodbe, s katero bo g. Atzofi
podaril čoln MNZ RS;«
G. Žnidarič se je dne 4. 6. 1993 dogovoril z lastnikom firme
prodajo čolnov SEALINE o možnostih testiranja njihovega
čolna v času turistične sezone in s tem brezplačne reklame z*v
njihov izdelek pri nas . Odločili so se, da bodo prevzeli
brezplačno testiranje čoln tip 300, dolg 9.60 m, širina 3,20 <"
največja hitrost cca 34 vozlov. V razpisu prosi ministra za
čimprejšnjo objavo razpisa za izgradnjo novega funkcionalnega plovila za POMORSKO POLICIJO

»Predsednik komisije je navzoče seznanil s sklepi iz dogovora
med državnim sekretarjem Bogo BRVARJEM, direktorjem
skupnih služb g MOZETIČEM z dne 11.5.1993, na katerem so
bili tudi sprejeti naslednji sklepi:
- MNZ zagotovi in nakaže prek uvoznika italijanskemu izdelovalcu Avionautica iz Torina drugi obrok v višini 1.500.000
DEM po uspešno končani prvi fazi in izstavljeni fakturi,

54) 7. 6. 1993 je bil sestanek dela komisije za nabavo patruljnega plovila II. Sprejet je bil predlog, da gospa Jana BABlC
pripravi vzorec darilne pogodbe za gliser dolžine 5.3 m, ki g8
je Sloveniji podaril g. Fausto Atzori. Prav tako je bil spreje'8
sklep, da UUPZ predlog pogodbe o testiranju za čoln firrn
SEALINE.

- za potrebe PMP Koper stečejo vse aktivnosti za najem
ustreznega plovila za obdobje 5-6 mesecev do izročitve
novoizdelanega plovila. Aktivnosti v UNZ Koper vodi načelnik
UNZ g. Kuralt in MNZ mag. ŽNIDARIČ. Koordinator je mag.
ŽNIDARIĆ,

55) 21.9. in 22. 9.1993 so član komisije za nabavo patruljneg3
plovila Zvezdan BOŽIČ, skupaj z ladjevodjo PMP Koper Boja;
nom KOROŠCEM in strojnikom Robertom JAKCEM opravil'
ogled plovila v ladjedelnici CONAVI v Viareggiu (Italija). c
»Dela na plovilu potekajo pospešeno in bo predvidoma kon®
tega meseca zaključena druga faza.«
»Kar ni v tehnični specifikaciji, je bilo ob ogledu ugotovljeno
da bi bilo potrebno nabaviti in namestiti na naš zahtevek i"
plačilo pa je:
- izdelava prenosnih bočnih stopnic za vstop in vstop iz
plovila,
- izdelava in montaža krmnih stopnic in stopnic za potaP'
Ijače,
- montaža dodatne manjše črpalke za prečrpavanje goriva*
olja itd.,

- pospešeno stečejo vse aktivnosti za naročilo in izdelavo
drugega plovila za PMP Koper, pri čemer bo v letu 1993
zagotovljenih cca 500.000 DEM iz naslova zavarovalnice P-55
(200.000 DEM) in notranjih rezerv MNZ (300.000 DEM). Plovilo
bi naj bilo izročeno naročniku v prvem trimesečju 1994.
Komisija za nabavo patruljnega plovila II. je z dokumentom št.
21/41-B-7-1-3/92 z dne 16. 12. 1992 že definirala tehnične in
druge karakteristike plovila št. II.
Načelnik KURALT se z dolžino plovila navedenega v specifikaciji ne strinja. Povedal je, da mora biti dolžina novega plovila
največ 12 metrov, saj potrebujemo tako plovilo, ki ga bosta
poročevalec, št. 21
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~ montaža dodatne pipe v strojnici za sladko vodo,
__ Montaža dveh luči ob zdrsu pomožnega čolna,
kornvf-'aVa 'n mon'a*a dodatnih ročajev na zunanjem delu
~ Vdelava notranjih zaves za zatemnitev gornjega salona,
~ nabava merilca nagiba plovila (inklinometer),
~ nabava multiband radijskega sprejemnika,
~ nabava kvalitetne CB postaje.«

(uslužbenca UNZ Koper) ter Mirko Slukan (član Pomorske
policije) za tajnika komisije.
62) 20. 1. 1994 Fax JADRANA MNZ:
»V zvezi s pogodbo za izgradnjo čolna pri firmi AVIONAUTICA
TORINO in zakasnitvijo z dobavo istega smo z naše strani
pismeno zahtevali obrazložitev, zakaj se roki za dobavo stalno
menjujejo in se ne držijo pogodbenih rokov. S strani AVIONAUTICE gosp. Atzorija nam je bilo vedno zagotovljeno, da je
vse v redu in da je čoln pripravljen, samo, da manjkajo še
malenkosti v zvezi s potrditvijo s strani DNV. Včeraj pa smo
prejeli pismeno obvestilo s strani njihovega upravnega
odbora, iz katerega je razvidno, zakaj prihaja do zakasnitve.«

"Pomožni čoln je že dokončan in bo prevzet v nekaj dneh.«
56) 9. 10. 1993 ZAPISNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
IZGRADNJI POLICIJSKEGA PLOVILA.
■ V zapisniku sta se stranki sporazumeli za spremembe na
P'ovilu
iz prejšnje točke.
v
om v izdelovalca in klasifikatorja pa vzbuja sledeči zapis:
"izdelovalec priporoča po predhodnem mnenju klasifikatorja,
a se že delno nameščeni hidravlični tlapi (zakrilca) odstranio. Vrednost odstranjenih flapov bi delno pokrivala dodatne
s,r
oške«
Ali
so odgovorni videli dokumentacijo DNV o tej odločitvi?

V prilogi: SporočiloAVIONAUTICE, da je spremenila registriran in administrativni sedež.
Registriran sedež:
AVIONAUTICA S. R. L.
VIA GIUSEPPINA N.5
20048 SOSPIRO (CREMONA)

p) Dne 18. in 19. 10. 1993 so si Boris Žnidarič, Branko
Jj°nčarič in Zvezdan Božič ogledali plovilo v izgradnji v ladjeeinici CONAVI v Viareggiu, Italija. V prisotnosti predstavnika
^zornega registra DNV g. Francesca VISINBERGA ter pred'avnika AVIONAUTICE, Fausta Atzorija so zapisniško ugotoda so izpolnjeni vsi pogoji za potrditev druge faze v
Radnji plovila v skladu s 6. členom POGODBE. Izdelovalca so
°Pozorili, da naročniku dolguje še nekatere tehnične specifikacije in specifikacijo porabe materiala. Dogovorjeno je bilo,
se manjkajoča dokumentacija dostavi do 22.10.1993 in da
o Plovilo prepeljano v Koper v drugi polovici novembra 1993.
lovilo naj bi prišlo v Koper v drugi polovici novembra 1993.

Administrativni sedež:
AVIONAUTICA S. R. L.
C/O POLIMPEX S. R. L.
VIA GIUSEPPINA N. 162
20048 SOSPIRO (CREMONA)
Edini upravitelj je gospod NILO ACERBI.
Odgovorna oseba, gospod Renato FEDERICI.
Priloga: dopis AVIONAUTICE JADRANU:

5®) 9. in 10. 11. 1993 si je Zvezdan Božič z dvema uslužbencema PMP Koper ogledal plovilo v ladjedelnici CONAVI v
J'areggiu. POROČILO O OGLEDU GRADNJE PLOVILA dop
»t. 21/41/B-7-A-19/93 z dne 11. 11. 1993
r
edstavnik AVIONAUTICE g. ATZORI je predvidel prihod
P'ovila v prvi polovici decembra 1993.
[edsednik komisije, Boris Žnidarič, je v pismu ministru Ivu
!Z|aku zaprosil, da se morebitna zanemarljiva razlika zaradi
sprememb in dopolnitev v ceni poravna.
Radnjo je oviralo slabo vreme, ker so plovilo dokončevali na
gostem.
.ali ni bilo več denarja za plačilo hale, v kateri so začeli z
'ćelavo plovila.

PREDMET: POGODBA O IZGRADNJI PATRULJNEGA REŠEVALNEGA ČOLNA
V zvezi z gornjo pogodbo vam na žalost sporočamo, da zaradi
večjih del, ki niso vsebovana v predračunu in zaradi razhajanj
glede kvantitativne določitve zgoraj navedenih del z raznimi
dobavitelji, nismo v stanju izvršiti dobavo v rokih in na način
kot je predvideno s pogodbo.
63) 26. 1. 1994 ZAPISNIK sestanka dela komisije za nabavo
patruljnega plovila.
Sestanka se ni udeležil vabljeni g. ATZORI - zaradi prometne
nesreče?

59) V zapisniku sestanka komisije z dne 8.12. 1993 v prostorih
^NZ so sprejeli predračun o dodatnih delih na plovilu in v ta
namen potrdili dodatno obveznost do AVIONAUTICE v višini
f 000,00 DEM. Po takrat potrjenem terminskem planu naj bi
od 15. do 18. 12. 1993 ob prisotnosti klasifikatorja opravilni glavni preizkusi plovila. Po morebitnih popravilih naj bi
povilo prispelo v Koper najkasneje 15. 1. 1994, slovesna
*Plovitev pa naj bi bila 21. oz. 22. 1. 1994.
Zapisnik in terminski plan je podpisal tajnik komisije Mirko
^ukan.

»Med razpravo, ki je trajala do 12. ure je bila dogovorjeno, da
se od firme Avionautica zahteva naslednje listine:
a) pooblastilo s katerim je Paolo GANDOLFI podpisal
pogodbo v imenu AVIONAUTICE,
b) dokumente o naročilu in prejemu motorjev od tovarne
MTU. Dokumenti morajo vsebovati datum naročila in datum
prejema motorjev,
c) dokazila o sekvestrih (upnikih), ki so zadržali naše plovilo,
d) izpisek iz registra firma za firmo Avionautica, ki ne sme biti
starejši od 3 dni,
e) od Avionautice takoj zahtevati, da pride na pogovore s
Sežano pooblaščen predstavnik, s seboj mora imeti potrjeno
pooblastilo.«

®°) Boris Žnidarič je 3. 1. 1994 ministru Ivanu Bizjaku poslal
počilo o ogledu gradnje plovila, ki so ga opravili Zvezdan
°°zič in dva uslužbenca PMP Koper dne 17. in 18. 12. 1993 v
>a 'edelnici Conavi v Viareggiu. V poročilu je Zvezdan Božič
Opisal, da je plovilo v celoti dokončano. Zadnja dela potekajo
p^nole pri izboljšavi načina spusta pomožnega čolna v vodo.
ovito naj bi odplulo proti morju sredi januarja 1994. Med
Oledom plovila je Zvezdan Božič posnel video kaseto in jo
Zdržal na PMP Koper.

V.: DNV je 3. 10. 1991 napisal zahteve za izdajo certifikata za
motorje firme MTU tip 396.
MTU je poslal račun AVIONAUTICI 3. 9. 1993
ITALMOTOR je motorje dobavil 21. 10. 1992.

jj') Dne 12. 1. 1994 je minister Ivan Bizjak z odločbo imenoval
ovo komisijo za prevzem policijskega plovila I in nabavo
"cijskega plovila II. Za predsednika komisije je bilimenon DAVORIN MOZETIČ, direktor uprave skupnih služb MNZ,
n namestnika predsednika Alojz Kuralt (načelnik Uprave za
(ohDa nuslužbenca
'e zadeve Koper),
člane paJasna
Angel Hamzič
Čibej in (Upravo
Drago Pire
Upravezapolicije),
za
Pravno pravne zadeve), Ivo L.enardič in Zvezdan Božič

64) 2. 2. 1994 Dopis JADRANA g. Mirku SLUKANU
Priloge:
1. Pooblastilo AVIONAUTICE Gandolfiju.
2. Dopis AVIONAUTICE JADRANU:
»Naša družba Avionautica trenutno ni v stanju, da bi dokončala izgradnjo in izvršila odbavo plovila, kot je določeno s
pogodbo. Vzrok za to je nelikvidnost. »V dopisu je tudi omenjen g. Fausto ATZORI kot družabnik.
55
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65) 18. 2. 1994 Dopis MTU-ja AUTOCOMMERCU: MTU je
zakasnil z dobavo motorjeva za policijsko plovilo I in se zato
oprošča.

celotne opreme in delov, ki pripadajo ladji pa niso še vgraje'
Pred tem skušata dobiti ATZORIA ali njegovo ženo žara'
prisotnosti pri podpisu. Popis opreme se preda odvetnika1
to listino potrebuje v postopku pred sodiščem.«

66) 28. 2. 1994 Dopis Fausta ATZORIJA G. Nilu ACERBIJU,
edinemu upravitelju AVIONAUTICE S.R.L.
PREDMET: PATROL BOAT FA 63: V dopisu Atzori piše o
predlogu, da bi JADRAN nadomestil AVIONAUTICO pri
dokončanju plovila:
- JADRAN ali kdo drugi zanj prevzame plovilo v stanju v
kakršnem se trenutno nahajam s tem, da se odpove jamstvu in
koristi ostanek DEM 340.000, ki ga je še treba plačati za
končna dela ter dobaviteljem, ki imajo še terjatve v zvezi z
dokončanjem plovila:«
Med upniki je tudi DET NORSKE VERITAS z 20.000.000 LIT,
vseh stroškov skupaj 398.002.032,00 LIT.
"To bi nam omogočilo:
- da bi pogodbo zaključili pošteno; to nam pušča odprto
možnost za nadaljevanje razgovorov, ki so v teku bodisi za
eventualen odstop ladjedelnice, bodisi za odstop samih prolektov in knovv how. Vzporedno bi nam to omogočilo, da bi
prodali (AVIONAUTICA) skladišče in drugo, ne da bi nam to
bilo treba storiti prisilno.«

»Gospod
problemi
tehnično
neznane.

Zvezdan BOŽIČ je prisotne seznanil s tehnični'
glede izplovitve in preveza ladje. Ladja še ni j>'
preizkušena, zato so njene plovne sposobnosti'
Prevoz po kopnem ni mogoč «

29. 3. 1994 Dopis Zvezdana BOŽIČA JADRANU
ZADEVA: INVENTURA IN OGLED PLOVILA
Dne 28. 3. 1994 je bil opravljen ogled v Torinu, pri katereC
bilo najdeno na domu gosp. ATZORIA dva daljnogl?
(navadna) tipa SWAROWSKI in dve prenosni radijski postaj1
delavnici in ladjedelnici pa je bilo najdeno precej stvari, ki'
pripadale plovilu v precejšnji vrednosti med drugim:
- instrukcijske knjige motorjev MTU,
- komplet dokumentacije preizkusov s strani DNV.
V.: NMZ bi si moral pridobiti kopije teh dokumentov že p"
ne šele pri inventuri. Pojavlja se tudi vprašanje, kakšno
sedanje stanje opreme na ladji po prvotni specifikaciji.
74) V zapisniku sestanka komisije z dne 5. 4. 1994 so z*
sane ugotovitve, ki jih je podal direktor uvoznika An"
Zobec. Med drugim je navedeno, da je plovilo v naši lasti.'
je zavarovalnina plačana do 31. 4. 1994 in da je odvetnik
podal kazensko prijavo za vlom v naše plovilo.

67) 28. 12. 93 DNV sporoča AVIONAUTICI, da so napetosti v
propelerjih (materialu) dvakrat nad normalnimi in nad trdnostjo materiala.
68) 8. 3. 1994 sestanek komisije. ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE.
»1. Ugotovi se, da dobavitelj na našo zahtevo po izročitvi
plovila z dne 15. 2.1994 ni odgovoril, zato se aktivnosti peljejo
naprej.«

Odvetniku se da na razpolago 20.000.000,00 LIT za k'®
stojnine plovila in prevoz plovila v drugo ladjedelnico,'
kraj, kjer se sedaj plovilo nahaja, ni več ladjedelnica, am?
transportno podjetje.

69) 9. 3. 1994 POOBLASTILO št. 0101-6-21-96/94
Z njim MNZ pooblašča uvoznika, da v imenu in na račun
ministrstva pooblasti odvetnika Giuna Massa iz Viareggia,
Italija, da zastopa interese ministrstva v postopku izročitve
plovila po pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in firmo AVIONAUTICA.

Odločeno je nadalje bilo, da konstruktor Fausto Atzofi
bodoče sodeluje pri dokončanju plovila le še kot svetovale'
da je potrebno dobiti od njega vso opremo in dele za plo'
ter vso potrebno dokumentacijo (načrte, spričevala, ga''
cije, zapisnike preizkusov ipd ).
Denar za stroške delavcev MNZ v Italiji črpa odvetnik
akontacije.

70) Dopis Giunia Masse - advokata JADRANU.
»Pregledal sem pogodbo, ki je bila sklenjena z družbo AVIONAUTICA. Zdi se mi nekoliko splošna, kar zadeva zaščito
vaših interesov. Zlasti ne vsebuje klavzule, po kateri bi čoln
med gradnjo ob izvrševanju plačil postopoma prehajal v last
naročnika del, tako, da bi se ladjedelniškim upnikom LAHKO
OSPORAVALA lastnina. Odsotnost take klavzule lahko povzroči veliko nepriliko t.k. možno izvršbo ladjedelniških upnikov (do česar je na žalost prišlo) ter očitno ne varuje pred
možnostjo stečaja.«
»Prav tako bi rad izvedel naslednje:
- zapadli roki za obračun penala, ki ga predvideva člen 10; ali
obstajajo zapisniki za izredna dela? So torej le-ta zakasnila
izgradnjo plovila in povzročila odločitev dobavnega roka s
strani firme AVIONAUTICA?«

Zapisnik je podpisal Davorin Mozetič.
75) V zapisniku sestanka komisije z dne 11.4. 1994 je ^
drugim zapisano, da se opravi popis vse manjkajoče opr®^
in manjkajočih vgradmh elementov na plovilu in da se
ovrednoti ter popis vseh del, ki jih je potrebno še opraviti';1
dokončanje plovila. Zadolžen je bil Zvezdan Božič. Zapisnf
podpisal Davorin Mozetič.
t
i
76) 11. 4. 1994 PREGLED POSTAVK STROŠKOV KI |15
NASTALI Z NEDOKONČANJEM IN NEIZROČITVIJO PLOV
- g. Mirko SLUKAN
»STROŠKI DOKONČANJA PLOVILA

71) 15. 3. 1994 Dopis JADRANA ADVOKATU MASSI
»- glede izrednih del imamo samo zapisnik za 12.000 DEM in
ga prilagamo;
- izdelovalce je kot poglavitni razlog za kasnitev poleg
zamude pri dobavi navajal svoje težave z likvidnostjo; predlagal je (ustno na sestanku pri nas), da firmo Avionautica
dokapitaliziramo mi ali da poiščemo za to ustreznega partnerja.

S sodnim sekvestrom je bilo plovilo dodeljeno v našo jj
vendar pa ni tehnično dokončano. Po pregledu strokovnih
iz več ladjedelnic je potrebno na plovilu opraviti dolo&/
tehnična dela, da se plovilo lahko usposobi za plovbo.
dela se bodo izvajala na montaži roll bara, popravilu spr
pomožnega čolna, dokončanjem raznih del v notranjosti jj
vil, z ureditvijo strojnega prostora po predpisih klasifika'";
in s popravilom ter barvanjem zunanjega dela plovila, "jj
izdelovalec ni opravil v skladu z zahtevanimi tehničnimi ^
mativi. Izbrali smo več ponudb ladjedelnic za dokoni*,
zgoraj navedenih del. Z izbiro najcenejšega izvajalca "L
dokončanje zgoraj navedenih del potrebovali cca 80.000"
LIT.«

72) 15. 3.1994 SPORAZUM O STROKOVNEM SODELOVANJU
med podjetjem JADRAN IN ODVETNIKOM MASSO, KI POD
TOČKO NAVAJA
2. Podjetje JADRAN d.d. bo na bančni račun odprt neposredno in na ime odv. MASSE pri banki, ki jo bo le-ta izbral
nakazalo DEM 342.000 za plačilo dela, plačilo dobaviteljev, ter
plačilo storitev,

POSREDNI STROŠKI, NASTALI Z NEIZPOLNITVIJO P0$
BENE OBVEZNOSTI S STRANI AVIONAUTICE

73) 24. 3. 1995 Sestanek komisije za nabavo patruljnega
plovila. (ZAPISNIK)
•BOŽIČ Zvezdan in ĆENDAK Robert že v ponedeljek dne 28.
3. 1994 odpotujeta v Torino in Viareggio, kjer opravita popis
poročevalec, št. 21

»Ker smo prevzeli sami dokončanje plovila, so nastali'
veliki stroški naših delavcev, ki urejajo zadeve v zvezi z d°
čanjem plovila.«
56

denega vzorca med dokumentacijo, ki mi je bila dana na
vpogled, ni bilo.).

"STROŠKI NAKUPA OPREME«
Pri
ln

popisu opreme, ki se nahaja pri izdelovalcu (Avionautica)
na plovilu, smo ugotovili, da izdelovalec ni nabavil velik del
°preme za plovilo, ki bi jo moral nabaviti po določilih
Pogodbe. V to je všteta oprema, ki jo mora imeti lad|a po
SOLAS konvenciji, kuhinjski inventar, oprema v kabinah,
oprema v krmnem prostoru, naprave za nočno oapzovanje,
oprema
za vezanje plovila, oprema za prvo pomoč z nosili,
r
adio in TV set itd. Cenovno ne moremo opredeliti manjkajoče
opreme, saj bo to znano, ko jo bomo nabavili, okvirno pa bo
stala več kot 25.000.000 LIT:

81) V zapisniku sestanka komisije z dne 12. 5. 1994 je navedeno, da so bili sprejeti tudi naslednji sklepi:
1. Plovilo ostane na mestu, kjer se nahaja.
2. Pooblasti se odvetnika v Italiji, da stopi v kontakt z upniki
in pripravi predlog za poravnavo
3. Na razpolago so samo sredstva, ki so deponirana v Italiji. Iz
teh sredstev se plovilo dokonča in opremi, pripelje v Koper in
poplačajo vsi upniki in odvetniki.
4. Za reševanje nastalega položaja se angažira tudi odvetnik
Djordje Ivkovič iz Pirana, ki je strokovnjak s področja pomorskega prava in je specializiran za ladjedelniške spore.
82) Dne 19. 5. 1994 je bil sestanek komisije v prostorih uvoznika v Sežani. V zapisniku s tega sestanka je navedeno, da so
bili sprejeti sklepi, da se odvetnika Masso pooblasti deponirati bančno garancijo v višini, kot jo določi sodišče v Lucci, da
se plovilo sprosti izpod začasnih odredb in da se dela na njem
lahko nadaljujejo. Bančna garancije je vnovčljiva le na podlagi pravnomočne sodbe sodišče in po izplutju plovila iz
italijanskih teritorialnih voda. Nadalje je bilo odločeno, da
uvoznik po potrebi sodeluje z odvetnikom Gregorjem Velkavrhom, mu da na razpolago zahtevano dokumentacijo in krije
njegove stroške v imenu in za račun MNZ. Zapisnik je podpisal tajnik komisije Mirko Slukan. Direktor JADRANA g. Zobec
je seznanil prisotne z dopisom odvetnika DET NORSKE VERITAS odvetniku Massi.

'ZPAD PREDVIDENEGA DOHODKA
Z neizdobavo patruljnega plovila s strani izdelovalca je prišlo
'udi do izpada načrtovanega dohodka, ki bi ga realizirali s
komercianimi vožnjami. Izpad čistega dohodka od 1. 1. 1994
d
o 11. 4. 94 znaša 8.130.000 LIT.
7

7> 12. 4. in 13. 4. 1994 Tudi poročilo o opravljenih razgovofih, ogledih in sodni obravnavi v Italiji z dne 12. in 13. 4. 1994
i®n podpisal Davorin Mozetič. Zapisal je, da si je. skupaj z
ekaterimi člani komisije in zunanjimi člani, ogledal na domu
Fausta Atzorija del opreme in sestavne dele za plovilo, ki so se
"ahajali v prostorih AVIONAUTICE. Opravili so prevoz te opre"iev Viareggio, niso pa še prejeli dokumentacije o plovilu in
Motorjih, kar naj bi se zgodilo do 15 4. 1994.
"Glede barvanja plovila je Božič pojasnil, da se mora plovilo v
celoti
prebarvati, saj je sedanja barva neustrezna in škodljiva
28
plovilo.
Predračun za barvanje bo tako nekoliko večji.
p
ovedal je, da so bile ugotovljene določene nepravilnosti na
°evovodih in električnih instalacijah, na katere je klasifikator
*e opozoril Avionautico, pa jih ta ni odpravila. Te pomanjkljivosti in nepravilnosti bomo morali sami odpraviti.«
S predstavniki ladjedelnice C. U. V. je bilo podrobneje dogovorjeno dokončanje plovila pri njih za ceno 11.000.000,00 LIT.

83) V poročilu o opravljenih razgovorih v Viareggiu dne 6. 6.
1994 je podpisani Mirko Slukan navedel, da se dogovarjajo za
odpravo sekvestrov treh upnikov, kar je to edini možni način
za sprostitev sekvestrov in predpogoj za pridobitev izvoznega
dovoljenja. Nadalje je prisotne seznanil, da se dogovarjajo z
Del Trepom, predstavnikom firme Tecnomont, za sklenitev
pogodbe z njimi za organizacijo, vodenje in nadzor pri dokončanju plovila, splovitvi, zagonu, opravljanju preizkusov in
prevoz plovila v Koper. Predvidoma naj bi bila cena teh
storitev 8.000.000,00 LIT. Eden izmed izvajalcev dokončanja
plovila je tudi ladjedelnica CUV, ki naj bi odstranila že nanešeno barvo in izvedlo ponovno barvšnje za predvidoma
36.000.000,00 LIT.

7

8) V zapisniku sestanka komisije z dne 25. 4. 1994 je zapisano, da plovila niso uspeli prepeljati v drugo ladjedelnico,
kot je bilo načrtovano. Sprejeli so med drugim tudi sklepe, da
Pogodbe
z vsemi izvajalci za dokončanje del na plovilu sklepa
Uv
oznik v imenu in za račun MNZ. Stroške za dokončanje del
Poravnavajo iz sredstev, deponiranih pri odvetniku. Iz istega
vira
se poravnavajo tudi stroški za nakup opreme. Odločili so
,u
di o nakazilu 3.000.000,00 LIT odvetniku Massi.

84) Zapisnik komisije z dne 11.7. 1994 je podpisal Davorin
Mozetič. V njem je zapisano, da je komisije sprejela sklep, da
se zagotovi akontacija 80.000.000,00 LIT za potovanje plovila
v Koper in druge stroške. Denar se nakaže za ŽR uvoznika.

7

9) Dne 9. 5. 1994 je bil sestanek komisije, na katerem so
'lane seznanili, da plovila še niso uspeli prepeljati v drugo
'adjedelnico.
-Odvetnik (Massa) predlaga, da BOŽIČ odpre
r
ačun,
na katerega bi se deponirana sredstva pri odvetniku
f
P enešla na račun BOŽIČA, ker se boji administrativnih zapletov.«

Nadalje je sprejela sklep, da se najame odvetnika v Rimu za
kazenski pregon zoper gospoda Federicija, ki nenehno blokira izročitev plovila.
Odločili so se odpreti bančno garancijo v višini 650.000.00,00
LIT pri Splošni banki Koper za sprostitev sekvestra.

80) Med dokumentacijo je tudi podpisano poročilo tajnika
^misije Mirka Slukana o opravljenem razgovoru z generalnim direktorjem Splošne plovbe Piran Aldom Krejačičem in
dvema drugima uslužbencema tega podjetja z dne 10. 5.1994.
Slednji je med drugim povedal, »da do zaustavitve ladje pri
Prevozu le-te iz Italije v Slovenijo ne bi smelo priti, v kolikor bi
bila pogodba sestavljena po vzrocu, ki so ga pred podpisom
Pogodbe dali in v kolikor smo (MNZ) vse pogodbene zahteve
^Polnili. Povedal je, da se, glede na sklenjno pogodbo med
^NZ in Splošno plovbo Piran o svetovanju in strokovni
Pomoči pri definiranju plovila, iskanju in izbiri ponudnika,
členitvi pogodbe, nadzoru gradnje in izročitvi plovila, čuti
Odgovornega za usodo našega plovila in so nam pripravljeni
Ponuditi svojo pomoč z zajamčeno diskretnostjo.«

Dodatno k zapisniku so 21. in 22. 7. 1994 korespondenčno
sprejeli tudi sklep o zagotovitvi dodatnih 100.000.000,00 LIT
poleg že zagotovljenih 80.000.000,00 LIT.
Poleg navedene dokumentacije je Davorin Mozetič dne 19. 8.
1994 predložil tudi poročilo o stanju AVIONAUTICE in poslovnih odnosih z njimi. V njem je navedel, da je večinski lastnik
firme g. Federici, ki je vstopil v firmo sredi leta 1993 in da je
slednji istočasno tudi pooblaščenec firme. Pred tem je bil
pooblaščenec firme Paolo Gandolfi iz Trsta. Sredi leta 1993 je
Gandolfi iz nepoznanih razlogov iz firme izstopil.
Današnji pooblaščenec Federici se s pomočjo štirih odvetnikov trudi preprečiti MNZ prevzem plovila. Po dotedaj znanih
podatkih firma ni v stečajnem postopku. Odvetnik Massa
pripravlja v imenu in za račun MNZ odškodninski postopek,
odvetnik Mazzei pa kazenski pregon.

^adalje je imenovani svetoval tudi najetje odvetnika Djordje
'Vkoviča, češ da odvetniku v Italiji, četudi je preverjen, ne gre
100% zaupati.

85) 18. 7. 1994 POROČILO O OPRAVLJENEM OGLEDU IN
RAZGOVORIH V VIAREGGIU

^ poročilu je navedeno, da mu je priložen tudi vzorec
Pogodbe, ki jo je Splošna plovba Piran dostavila dva meseca
Pred podpisom pogodbe z Avionautico in le-ta ni bila upoštevana, ter del določil, ki zadevajo gradnjo ladje v Italiji. (Nave-

V dneh 13. in 14. 7. 1994 sta član komisije Zvezdan BOŽIČ in
57
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pomorski strojnik Postaje pomorske policije Koper Robert
JAKAC opravila ogled novogradnje v Viareggiu.

90) 20. 9. 1994 sestanek Komisije. ZAPISNIK sestanka kofl
sije št. 21-41/B-7-A-61/94
Na poskusni vožji plovilo ponovno ni zglisiralo. Motorji!
puščali močan dim in neizgorelo nafto. Po mnenju prisoW
strokovnjakov je potrebno napraviti nove vijake s povsfl
novimi izračuni. MTU bo dal garancijo za motorje šele •
bodo motorji dosegli maksimalno število obratov.

»Plovilo se nahaja v zadnji - zaključni fazi izgradnje. Naročena je izdelava izračuna stabilitete za plovilo.«
Od večjih del je bilo potrebno še montirati pogonske osovine,
demontirati cevovod goriva in ga zamenjati z novim, saj je bilo
pri periodičnem pregledu nadzornega registra ugotovljeno,
da cevi in ventili ne ustrezajo zahtevam. Plovilo še ni v celoti
nikjer dokončano.

91) Z ODLOČBO štev. 0001-1-S-48/45 z dne 3. 10. 1994
minister imenoval komisijo za nabavo in prevzem policijske!
plovila za potrebe Pomorske policije iz Kopra.

86) 8. 8. 1994 POROČILO O OPRAVLJENEM OGLEDU IN
RAZGOVORIH V VIAREGGIU

V komisijo so imenovani:
PREDSEDNIK: Alojz KURALT, poveljnik policije,
NAMESTNIK PREDSEDNIKA: Stanislav FICKO, names«<
direktorja USS,
ČLANI: Angel ČIBEJ, Drago PIRC, Breda ISKRA, Ivo LENA'
DIČ, Zvezdan BOŽIČ,
TAJNIK: Mirko SLUKAN

Iz poročila je razvidno, da tudi 4. 5. in 6. 8. 1994 plovilo še ni
bilo dokončano.
87) 25. 8. 1995 ZAPISNIK SESTAVLJEN DNE 25. 8. 1994 v
prostorih podjetja C.U.V. v Viareggiu ob 15. uri popoldan.

92) 3. 10. 1994 POROČILO o trenutnem stanju v katereff!
nahaja plovilo v Viareggiu, št. 21-41/B-7-62-94
»Velik tehnični problem na plovilu je ta, da ni v stanju izrii*
na vodno površino - zglisirati. Po oceni strokovnjake^
plovilo glede na izdelane pogone pretežko (po projektu ■
ton, dejansko 42 ton), težišče plovila pa je premaknje*
preveč nazaj.

Prisotni: mag. Davorin Mozetič, Zvezdan BOŽIČ, Bojan
KOROŠEC - vsi MNZ, Anton ZOBEC, JADRAN, Umberto del
Treppo, Umberto BERGAMINI-CUV.
»S strani kapitana KOROŠEC Bojana predstavljeno stališče
je:
Plovilo še ni sposobno za plovbo in so zato potrebni za
zagotovitev polne varnosti plovbe še naslednji pogoji:
1. Nabava rezervnega propelerja 1 kom,
2. Urediti izpust olja iz motorja,
3. Nabava in montaža kompresorja za zrak po nalogu MTU,
4. Kontrola električne napeljave in odprava pomanjkljivosti,
5. Dobava delov pohištva in druge opreme s strani firme
CORBANI,
6. Rešitev tesnenja stranskih oken in oken v kopalnici-vrata,
lahko tudi samo naročilo,
7. Preizkus pomožnega čolna,
8. Ureditev strojnega prostora in motorjev po zahtevah
MTU.«

Motorji ne dosegajo maksimalnega števila obratov in pri d6'
vanju močno kadijo in izpuščajo v vodo neizgorelo nafto
Potrebno je nabaviti nov kompresor za glavne motorje, *
sedanji ni ustrezen - premajhen.« Treba je opraviti še n
manjših del med njimi: »nabaviti in zamenjati je turbino
pogonu pomožnega čolna.«
93) 6. 10. 1994 sestanek Komisije. ZAPISNIK sestanka ko^
sije št. 21-41/B-7-A-69/94

»1. Sprejme se ponudba LDU (g. Patroni), s tem, da se nai*
sto MOTORLINE dobi drugi izvajalec (CUV ali druga ustre*(
firma, ki najprej opravi dela potrebna, da se plovilo usposjj1
za plovbo v Koper, kjer se nato vsa dela dokončajo z i® ' 1|
izvjalcem in to v najkrajšem časovnem roku. Izvajalcu
možno dati avans v vrednosti 40% od cene vseh del.«
I
»8. SLUKAN in BOŽIČ poskušata preko Autocommerca dO?
1(1
specifikacijo vse pripadajoče opreme od motorjev MTU,
bila dostavljena za naše plovilo.«
94) Poročilo tehnika MTU (izdelovalca motorjev) z dne 7- (
94.
. |
Trenutno stanje motorjev je št. Vrtljajev 1500/min. Cevj
gorivo je v prečnem prerezu v dotoku premajhna, 14 mrn'|
MTU risbi DN 16 mm). Motorji sesajo zrak za zgorevanj6^ (
strojnice. O dveh ventilatorjih, ki sta nameščena nad mot13! (
še do danes nisem dobil tehničnih podatkov. Na zgorol, ,
krovu je še več dodatnih majhnih dinamičnih odprti" j ,
zračenje, ki pa ne zadostujejo za zadostno zračenje.!
^
posebno v poletnem času ne. Celo podaljšanje trupa, vgra |
nja flapsov-zakrilc in spremenjen propeler niso pripomod (
izboljšanju pri izplavljanju ladje do faze glisiranja. Ladje'' |
niča mora takoj priskrbeti nov propeler.
j;
95) 16. 10. 1994 Dopis LAME JADRANU. »Poudarjamo, orea« |
prevzemamo odgovornosti pri projektiranju mehanike p i ,
sov in še posebej za trdnost osi propelerjev « LAME naj ",
dobavo enega para propelerjev, njihove prilagoditve in ;
nične proučitve dosegel izglisiranje plovila.

88) 6. 9. 1994. ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA NABAVO
PATRULJNEGA PLOVILA, ki je bil dne 6.'9. 1994 v prostorih
MNZ
Ladja je bila ocarinjena in na njej je bila izobešena naša
zastava. Barka pri preizkusih ni zglisirala. »Glede na to, da je
ladja na zadnjem delu preobtežena CUV predlaga, da se mora
najprej rešiti problem vzpostavitve ladje v linijo, kot je opredeljeno v projektu. Potrebna je tudi modifikacija oz. Predrugačenje pogonskih vijakov, ki po mnenju strokovnjakov sedaj niso
primerni. Za preureditev oz. Zboljšanje vijakov bo poskrbel
njihov konstruktor Fausto ATZORI. Ladjedelnica CUV predlaga montažo zgonskih tankov na krmnem delu plovila, obtežitev prednjega dela plovila in premestitev vodnih tankov iz
zadnjega v prednji del. S tem garantira, da bo plovilo postavljeno v linijo po projektu oz. Načrtu. V zadnji fazi pa se na
plovilo montirajo premični flapsi.
Sklepi:
»1. Takoj se začne z deli, ki bodo omogočili vzpostavitev
ladje v normalno vodno linijo, kot je bila predvidena za načrtom. Dela izvede ladjedelnica CUV v skladu z njihovo ponudbo.«
»2. Nabavijo in montirajo se premični flapsi, montaža se
opravi po že opravljenih preizkusih z drugimi vijaki. Vsa dela
se opravijo v ladjedelnici CUV:«
89) 23. 9. 1995 Dopis Fausta ATZORIJA JADRANU:

96) 11. 11. 1994 ZAPISNIK sestanka KOMISIJE št. 21-41'*
A-79/94

Fausto ATZORI, projektant plovila je pri preizkusu čolna ugotovil, da je le-ta za več ton težji, kot je bilo predvideno s
projektom, pri preizkusu je bilo v rezervoarju 6.000 I goriva
(preizkus naj bi se opravil pri 1/3 tovora). Ugotavlja, da so bile
na plovilu opravljene spremembe, ki ne »samo, da škodijo
funkcionalnosti plovila, ampak so v popolnem nasprotju s
principi na katerih je zasnovano plovilo.«

»2. S firmo LA.ME. se sklene pogodba glede na njfj®
ponudbo s tem, da se v pogodbi opredelijo dve fazi p o*
prvi fazi se plovilo usposobi za plovbo tako, da je spos"8 ,
samo pripluti v Koper. V kolikor je prva faza posla uspešn '
pristopi k realizaciji druge faze - dokončne ureditve
gonov.
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q^n°st sklenjenega posla s firmo LA.ME. bi znašala
"2000.000 LIT z naslednjo dinamiko plačevanja: 30% ob
sklenitvi posla, 10% ob zglisiranju plovila in preostanek po
realizaciji celotnega posla.«

svojem faksu z dne 20. 12. 1994, problem sedaj ni samo v tem
da se projektira tako novo os, da se ne bi zlomila, ampak je
potrebno verificirati in ponovno projektirati celoten sklop
ležajev, kjer bo rotirala gred, ki bo debele|ša. To pa pomeni,
da se je potrebno soočiti tudi s tem povezanimi problemi kot
so: podmazovanje, poravnavanje, hlajenje, itd...

7
) 30.11. 94 Sklenjena pogodba med LA.ME. in JADRANOM
a usposobitev policijskega plovila.

2®

Naj sedaj navedem vsa dela, za katera smatram da jih je
potrebno opraviti, da bi dosegli dobre rezultate:

30.11. 1994 in 1.12. 1994 SLUŽBENI OBISK v VIAREGGIU
('[ALIJA)
V ZVEZI DOKONČANJA PATRULJNEGA PLOVILA P111
~ POROČILO št. 0040/2 z dne 4/12 1994

1. Pridobiti potrditev za vse spremembe sedanjega projekta s
strani klasifikatorja DET NORSKE VERITAS (propeler, os,
ležišče ležajev, itd.); -

•AD-2) v nadaljevanju je bil opravljen preizkus patruljnega
Plovila, ki je uspel. Polovilo je zglisiralo in doseglo hitrost 33vozlov.«
»

2. Demontaža in montaža osi in pogonskih sistemov v ladjedelnici Netter, dodatna dela ...

9

9) 5. 12. 1994 DOPIS LA.ME. Srl MARINE DIVISION, Odvet5'ku MASSI in G. ZOBCU - JADRAN.
«deva: PREVOZ PLOVILA P 111 in potrditev DNV.

3. Izdelava, sprememba in zamenjava (delna in v celoti) amortizacijskih ležajev, ter spremembe, ki so potrebne za prilagoditev novih osi ter za njihovo pravilno delovanje

^ ME. sporoča, da so propelerji, ki so instalirani na P 111
"Prilagojeni propelerji« in torej niso potrjeni s strani DNV.

4. Projektne študije o spremembah, ki so potrebne.na ležajih
in na drugih strukturah okoli ležajev.

p

1

•

" rosim, da posadki priporočite naslednje.
~ Pred odhodom odmakniti balast iz nosu ladje in vsako
"rugo odvečno težo iz plovila.
Nikoli ne preseči 1700 obratov motorja.
"" Ne pluti v razburkanem morju.
Ne se preveč oddaljiti od obale.
~ Po možnosti pregledati propelerje vsakih 20 ur plovbe
(Potopiti se masko in obleko).«
"Obstaja realna možnost, da se izgubi ena loputa in/ali, da se
"orni os:«

5. Vodenje in pomoč naših delavcev pri delih v Fiumicinu.
6. Po končanem delu bodo opravljeni preizkusi v morju, ki jih
bo vodil Raziskovalni center v povezavi s Politehniko iz
Milana (Centro di Ricerche - Politecnico di Milano), ki bo
preveril točnost izračunov in poskrbel, da bo vse v redu.«
B. UGOTOVITVE O NABAVI POLICIJSKE
PATRULJNE REŠEVALNE LADJE

100) sestanek Komisije dne 6. 12.1994, ZAPISNIK Štev. 21-41/
\ °-7-A-98/94
"Direktor
Jadrana pa je prebral obvestilo firme LA.ME. glede
Po
9ojev, ki jih je potrebno pri plovbi upoštevati.«

1. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje AVIONAUTICA s. r. I.,
Lungo Po Antonelli 77, Torino iz Italije, ki ni predložila nikakršnih potrjenih referenc, da bi izdelala kakršnokoli plovilo, ki
bi ustrezalo predmetu javnega naročila, niti ni predstavila
primerljivega plovila. Avionautica je bila najprej - glej točko
16 VMESNEGA POROČILA INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA V
ZVEZI Z NABAVO POLICIJSKE PATRULJNE REŠEVALNE
LADJE št. PRI-05/95-P-SU v nadalje (VMESNO POROČILO) na sestanku tehničnega dela Komisije ža pripravo in realizacijo nabave policijskega plovila (I) dokončno zavrnjena, ker ni
bila primerna. AVIONAUTICA je predložila dokumente, ki
sploh niso reference, temveč dopisi v italijanščini.

"5' SLUKAN Mirko poskrbi za realizacijo navodila o pogojih
P°d katerimi sme pluti plovilo v Koper, ki jih je določila firma
, LA-ME.«
! }°1) 8/12-1994: Dopis: MNZ DET NORSKE VERITAS Št. 0001/i Si 96/94 v katerem jih naprošajo, da izdajo izmeritveno
i pričevalo, spričevalo o sposobnosti morske ladje za plovbo,
'Pričevalo o preprečevanju onesnaženja morja z oljem in
: "^ga
spričevala potrebna za vpis ladje v vpisnik ladij za
j p®truljno ladjo P 111. DNV je potrdil izdajo certifikatov.

Pred sklenitvijo pogodbe so bile preverjene bonitete AVIONAUTICE, nihče pa ni preveril bonitet podjetja STAIN Design iz
Italije, ki je hkrati s podjetjem AVIONAUTICA pripravljalo
ponudbe za izdelavo omenjenega plovila in je bilo že takrat v
stečaju.

1®2) 16. 12. 1994: sestanek Komisije. ZAPISNIK št. 21-41/B-7*-100/94
sestanku so se seznanili s pomorsko havarijo, ki jo je
j%el patruljni čoln dne 16. 12. 1994 pri plovbi iz Viareggia v
"°Per. »Dne 16. 12. 1994 v zgodnjem popoldanskem času je
Prišlo med vožnjo našega patruljnega plovila do loma leve
^°9onske
osovine in ladijskega vijaka. Havarija se je zgodila v
n
®Posredni bližini mesta Fiumicino pri Rimu približno 8 Nm
2?
s obale na globini morja 60 m.«
klepj:
*1,- Plovilo se v marini, kjer je pristalo dvigne iz vode in
Primerno shrani. Nastala situacija se rešuje s tem, da se
Pristopi k realizaciji celotne druge faze opredeljene v drugem
Postavku tretjega člena pogodbe o delu sklenjene med LA.
Srl MARINE DIVISION in firmo JADRAN d. d. Sežana dne
!?• 11. 1994. Vsa dela, ki so bila predvidena, da se opravijo v
*°Pru,
se sedaj opravijo v marini, kjer se plovilo trenutno
n
*haja.

2. POGODBA O IZDELAVI IN DOBAVI PATRULJNE
REŠEVALNE LADJE JE BILA POMANJKLJIVO,
NESTROKOVNO IN NENATANČNO SESTAVLJENA, PRAV
TAKO TEHNIČNA SPECIFIKACIJA.
2.1. Pogodba sploh nima določil o servisiranju plovila, kar že
pri obstoječih plovilih MNZ predstavlja problem.
Glej dopis UNZ Koper z dne 10.10.1990 št 03-131-90, ki ga je
podpisal Mirko SLUKAN, komandir postaje mejne milice v
zadevi: STANJE PLOVIL - POROČILO, kjer navaja v zvezi s
patruljnim čolnom M - 44 (izdelava Cantieri Navali, San
Lorenzo, dva motorja General Motors po 850 KM s pomožnim
motorjem Volvo Penta 25 KM). »Servise ter kompletna popravila na kompletnem pogonu nam opravljajo serviserji iz firme
DERBY - Trst, kar pa nam povzroča precej težav pri direktnem kontaktiranju z njimi ter nabavi rezervnih delov. Enake
probleme imamo tudi z ostalimi popravili, kar se tiče same
konstrukcije čolna, saj na obali nimamo primernih strokovnjakov, ki bi dela na čolnu opravljali kvalitetno in trajno Vse sloni
na iznajdljivosti vodstva postaje in miličnikov, ki so vkrcani na
plovilih, tako, da se služba na morju opravlja dokaj tekoče in
predvsem varno.«

^Celotni posel opredeljen v prvem sklepu vodi JADRAN
r^žana v skladu s pogodbo sklenjeno med njimi in firmo
t^E. Srl ter v skladu z veljavno pogodbo med MNZ R.
'°venije in JADRAN Sežana.«
w '"3) 23. 12. 1994 Dopis podjetja LA. ME. Srl.
v „ ®niontirali smo pogonski sistem z zlomljeno osjo in v
3' P'ranjosti opazili več kritičnih točk. Kot sem vam že omenil v
J
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sprejeto metodologijo dela, opisom in tehnično specifik3'
plovila, s poročilo o stanju plovil, s poročilom o po^jj
nezgodi, kjer je bilo plovilo P-55 poškodovano, ter z
MNZ takoj po poškodovanju plovila P-55 (V.: Patruljni 0
MNZ, dolžine 10,65 m je bil zgrajen leta 1985 v Italiji) z uk"
za nabavo plovila za premostitev in aktivnostmi za tako|>
pristop k realizaciji projekta nabave novega plovila « »H
sednik komisije je navzoče seznanil s sklepi iz dogovora J1
državnim sekretarjem Bogom BRVARJEM, direktorjem s*'1
nih služb g. MOZETIČEM z dne 11.5. 1993, na katerem so
tudi sprejeti naslednji sklepi:

2.2. Med dokumentacijo bilo ni tehnične specifikacije in načrtov podpisanih s strani MNZ in izdelovalca in to na vsaki
strani, kot to zahteva 1. člen Pogodbe.
2.3. Vseskozi je bil kršen 13. člen Pogodbe, ki pravi, da bo
plovilo zgrajeno v Torinu, Via Chivasso 43.
2.4 Faze dela niso bile eksplicitno določene kot prva faza
je..., druga faza je. Dinamika plačila določena v pogodbi ni
bila v skladu z dinamiko del, saj je predvidela plačilo 90%
zneska že po dokončanju trupa plovila to je 3.000.000 DEM.
Tako je bila AVIONAUTICI ta vsota plačana že do 27. 5. 1995,
pri čemer pa AVIONAUTICA do takrat ni plačala motorjev za
plovilo v vrednosti 901.964 DEM, temveč šele 3.09.1993 (glej
točko 63 POROČILA).

- MNZ zagotovi in nakaže prek uvoznika italijanskemu^
lovalcu Avionautica iz Torina drugi obrok v višini 1.500^
t DEM po uspešno končani prvi fazi in izstavljeni fakturi.
- za potrebe PMP Koper stečejo vse aktivnosti za n*
ustreznega plovila za obdobje 5-6 mesecev do izrofj
novoizdelanega plovila. Aktivnosti v UNZ Koper vodi na^
UNZ g. Kuralt in MNZ mag. ŽNIDARIČ. Koordinator je K*
ŽNIDARIČ,

2.5. Tehnična specifikacija je bila nenatančno in nestrokovno
sestavljena: npr. ni bila točno specificirana izdelava rešilnega
čolna in tudi ostale opreme kar je naročniku vseskozi povzročalo probleme, tako, da je oprema na čolnu pomanjkljiva. Do
danes še nihče ni sestavil spiska opreme, ki je dejansko na
plovilu. Nekateri indici kažejo, da je tehnično specifikacijo
sestavljalo kar MNZ Pri vsem tem, pa naj bi bila to pogodba
»na ključ«, za kar se je odločila Komisija.

- pospešeno stečejo vse aktivnosti za naročilo in izd«"
drugega plovila za PMP Koper pri čemer bo v letu
zagotovljenih cca 500.000 DEM iz naslova zavarovalnice'0
(200.000 DEM) in notranjih rezerv MNZ (300.000 DEM). P'
'
bi naj bilo izročeno naročniku v prvem trimesečju 1994

3. Plovilo je bilo skrajno nestrokovno in površno izdelano in
verjetno tudi nestrokovno nadzorovano, saj je nadzornika to |e nadzorni register DET NORSKE VERITAS plačevala AVIONAUTICA, namesto MNZ po posebni pogodbi. AVIONAUTICA ni plačala DET NORSKE VERITAS 20.000.000 LIT - glej
točko 66 POROČILA.

Komisija za nabavo patruljnega plovila II. je z dokumente1'1
21/41-B-7-1-3/92 z dne 16. 12. 1992 že definirala tetini«"
druge karakteristike plovila št. II.
■fj)
Načelnik KURALT se z dolžino plovila navedenega v spec™
ciji ne strinja, povedal je, da mora biti dolžina novega p|®
največ 12 metrov, saj potrebujemo tako plovilo, ki ga ^
lahko upravljala samo dva člana posadke. Plovilo večje o®
metrov bi bilo opredeljeno kot ladja in bi zahtevalo^
število kvalificirane posadke, za naše operativne potreb*
potrebujemo plovilo med 10 in 12 metrov dolžine «

3.1. Nadzorni register |e prvič nadzoroval in klasificiral gradnjo plovila te vrste, zato je načrte potrdil šele dva meseca in
po podpisu pogodbe - torej je šlo za gradnjo prototipa, ne pa
serijske ladje, kar je pripeljalo do prve zamude pogodbenega
roka
3.2. Plovilo je bilo prvič nestrokovno pobarvano, zato so
morali barvo odstraniti in ga ponovno pobarvati - glej točki
77 in 41.

52) 4. 6.1993 - POROČILO o opravljenem ogledu in razfl
rih s predstavniki firme Avionautica v mestu ChivassJ
Torinu v Italiji v dneh 2. in 3. 6. 1993 s strani preds|<L
komisije za nabavo patruljnega plovila mag. Borisa
RIČA, člana komisije Zvezdana BOŽIČA in tajnika ko"
Mirka SLUKANA.

3.3. Rezervoar za sladko vodo je bil premeščen, najprej v točki
49 v krmni del in to kar po naročilu MNZ oz. strinjanju z
izdelovalcem, nato pa zopet v prednji del v točki 88.
3.4. Hidravlična zakrilca flapi so bila najprej odstranjena točka 56 in nato ponovno montirana - točka 88. Nikoli ni
nihče preverjal TEŽE PLOVILA IN RAZPOREDITVE OPREME
po specifikaciji, zato je plovilo glede na izdelane pogone
pretežko - namesto 36 ton, 42 ton, težišče plovila pa je
premaknjeno preveč nazaj, točka 92 POROČILA.

»G. Faustu (ATZORIJU) smo predlagali, da bi v razg0^
obravnavali naslednje sklope vprašanj:
1. Opravljena dela pri gradnji patruljne ladje v času od
1993 do danes.
J
2. Preliminarna ponudba Avionautice za izgradnjo Pa
nega plovila II:
J
3. Najetje ponujenega manjšega gliserja kot pomoč za Pr*
stitev v času turistične sezone.«

4. V tem času je MNZ pričelo s postopki za javno naročilo
policijskega plovila II - točka 43 VMESNEGA POROČILA.
Formirala se je komisija za pripravo in realizacijo projekta
nabave patruljnega plovila II. Kot je razvidno iz dokumentacije
je AVIONAUTICA pripravila tehnično specifikacijo za izdelavo
patruljnega plovila II - točka 52 - Očitno obstoji Preliminarna ponudba AVIONAUTICE za izgradnjo patruljnega plovila II. MNZ je izjavilo, da idejni načrt ustreza našim potrebam
in zahtevam.

»1. Dela potekajo sedaj predvsem v pripravo dela za
ki bo stekla takoj po vgradnji pogonskih motorjev po
1993.«
»2. Obravnavali smo tehnično specifikacijo ponudb®
izgradnjo patruljnega plovila II., ki ga je g. Fausto dne1
1993 dostavil v Koper skupaj z idejnim načrtom.
smo. da se tehnična specifikacija ponudbe v celoti Ur,r
našim sprejetim opisom in tehnično specifikacijo za pa 1
plovilo II. Idejni načrt novega plovila ustreza našim P?" *
in zahtevam. Dali smo le nekaj manjših pripomb, k' L
konstruktor upošteval v njegovi ponudbi po javnem razp1
izgradnjo patruljnega plovila II. Cena ponujenega P
znaša 1.100.000 DEM.

5. Kot je razvidno iz dokumentacije pod točko 50 naj bi
AVIONAUTICA izstavila za drugi obrok račun za 1.500.000
DEM in ne za 1.000.000 DEM kot je napisano v pogodbi.
Obstoji možnost, da je MNZ plačalo že 500.000 DEM za
gradnjo policijskega plovila II, zato navajam na tem mestu
točko 51 v celoti:
51) 26. 5. 1993 je bil sestanek Komisije.

6. Taka izvedba javnega naročila je pripeljala do
%s
policijskem plovilu. Popravilo in odprava konstruktH
napak bo zelo zapleteno, kot je razvidno iz točke.

»Ad. 2
Predsednik je podal kronološki pregled dosedanjih aktivnosti
v zvezi s projektom nabave patruljnega plovila II. Prisotne je
seznanil z odločbo ministra o imenovanju članov komisije,
poročevalec, št. 21

103) 23. 12. 1994 Dopis podjetja LA.ME.Srl.
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"Demontirali smo pogonski sistem z zlomljeno osjo in v
notranjosti opazili več kritičnih točk. Kot sem vam že omenil v
svojem faksu z dne 20.12.1994, problem sedaj ni samo v tem,
da se projektira tako novo os, da se ne bi zlomila, ampak je
potrebno verificirati in ponovno projektirati celoten sklop
ležajev, kjer bo rotirala gred, ki bo debelejša. To pa pomeni,
da se je potrebno soočiti tudi s tem povezanimi problemi kot
so: podmazovanje, poravnavanje, hlajenje, itd...

provizija uvozniku v višini 612.600,00 SIT (1. 12. 1993) in
1. del obračuna avansov po računu voznika - št. 08 2036201236 (2430415) z dne 6. 12. 1993 v višini 12.000.000,00 SIT
(28. 12. 1993)
SKUPAJ 104.232.031,80 SIT.

Naj sedaj navedem vsa dela, za katera smatram, da jih je
Potrebno opraviti, da bi dosegli dobre rezultate:

a) 1.000.000,00 DEM V TOLARSKI PROTIVREDNOSTI
68.704.257,00 JE BILO DNE 4. 8. 1993 NAKAZANO NA
BANCA POPOLARE DEL EMILIA ROMAGNA MODENA ZA
UPORABNIKA AVIONAUTICA S.r.l. TORINO.
%
b) 330.000,00 DEM V TOLARSKI PROTIVREDNOSTI
22.687.226,40 JE BILO NAKAZANO 5. 4. 1994 (DODATNO Z
NAKNADNO ODKUPLJENIMI 12.000,00 DEM) v DVEH DELIH
NA BANCA COMMERCIALE ITALIANA VIAREGGIO ZA UPORABNIKA ADVOKAT GIUNIO MASSA, Via M. Coppino 433,
Viareggio:

Pridobiti potrditev za vse spremembe sedanjega projekta s
ftrani klasifikatorja DET NORSKE VERITAS (propeler, os,
ležišče ležajev, itd.);
2- Demontaža in montaža osi in pogonskih sistemov v ladjedelnici Netter, dodatna dela
3 Izdelava, sprememba in zamenjava (delna in v celoti) amortizacijskih ležajev, ter spremembe, ki so potrebne za prilagoditev novih osi ter za njihovo pravilno delovanje.
ln

Projektne študije o spremembah, ki so potrebne na ležajih
na drugih strukturah okoli ležajev.

90.000,00 DEM
in
252.000,00 DEM.

Vodenje in pomoč naših delavcev pri delih v Fiumicinu.

c) V letu 1994 je bilo plaćano do 23. 9.1994:

® Pov končanem delu bodo opravljeni preizkusi v morju, ki jih
odil Raziskovalni center v povezavi s Politehniko iz
Ml|
ana (Centro di Ricerche - Politecnico di Milano), ki bo
Preveril točnost izračunov in poskrbel, da bo vse v redu.«

2. del obračuna avansov z dne 6. 12. 1993 v višini
1.179.823,00 SIT (6. 1. 1994) od skupnega zneska
13.179.823,00 SIT
plačilo za dodatna dela (30. 3.1994 - preko računa Banke
Slovenije) v višini 944.890,90 SIT (takratna protivrednost
12.000,00 DEM) in provizijo v višini 1.417,30 SIT (30. 3. 1994
nakazano na ŽR Banke Slovenije) kot del avansa advokatu
Massa. Devizni znesek je bil nakazan na Banca Commerciale Itallana, Viareggio (5. 4. 1994) skupaj s preostalimi
330.000,00 DEM, rezerviranimi v Banki Slovenije od 27. 5.
1993 dalje

j*kosdopisa je razvidno, da je vprašljivo, če bo LA.ME. popravilu
za to ceno in če je plovilo sploh možno popraviti.
C FINANČNI pregled plačil za nabavo
POLICIJSKEGA PLOVILA
1

DEL - KRONOLOŠKI PREGLED PLAČIL PO LETIH

in 12 vplačil na ŽR uvoznika za izvajanja del na plovilu in za
pokrivanje stroškov advokata, prevajalcev In druge namene
v skupni višini 35.926.045,80 SIT
V
SKUPAJ 38.052.176,70 SIT

)-Ob razgovoru z Drago Žnidarič in Mojco Bregar dne 8. 8.
'994 je bila predložena dokumentacija o plačilih, izvedenih za
[Jabavo patruljne reševalne ladje v letih 1992,1993 in 1994. (Za
~°'jšo preglednost plačil je izdelana PRILOGA VPLAČIL ZA
ha
TRULJNI REŠEVALNI ČOLN)

Dne 30. 3. 1994 je bilo na račun Banke Slovenije nakazano
944.890,90 SIT za odkup 12.000,00 DEM. Nakazilo navedene
devizne vrednosti je bilo sprovedeno na račun advokata
Masse v Banka Commerciale Itallana - Viareggio (točka b).
Osnova za to plačilo je predračun Jadran export import d.d.
št. 431/94 z dne 24. 3. 1994, sklicuje pa se na dodatna dela
pri nabavi čolna v skupni vrednosti 12.000,00 DEM.

Iz slednje je razvidno, da je bil v letu 1992 plačan:
^ ■ del avansa v tolarski protivrednosti 2.000.000,00 DEM s
stroški plačila v tujino (na Banko Slovenije) skupaj
]'9.234.855,70 SIT (tolarska protivrednost, bančna provizija
ln
bančna garancija skupaj - nakazano 11. 11. 1992) in
Uv
ozniku:

V računovodski evidenci MNZ je ob omenjeni dokumentaciji
tudi dvoje nalogov za izvršitev nakazila v tujino (obvestilo o
črpanju akreditiva) in swlft naloga Banke Slovenije iz katerih je razvidno, da je bilo v korist advokata Masse nakazano
252.000,00 DEM (25. 3.1994) in 90.000,00 DEM (25. 3.1994) skupaj 342.000,00 DEM.

ba

"Cna garancija 19.200,00 SIT (nakazano 26. 11. 1992)

Provizija uvozniku v višini 612.600.00 SIT (nakazano 10. 12.
'992)
Sk

UPAJ 119.866.655,70 SIT.

J000.000.00
''8.996.862,00
^Kazala na
^PORABNIKA
*ntonelli 77.

Na tem obvestilu o črpanju akreditiva je opozorilo, da je
potrebno dodatno nakazilo 944.890,90 SIT (protivrednost
12.000,00 DEM). Seštevek vseh vrednosti v DEM je
342.000,00 DEM, upoštevaje tudi 330.000,00 DEM (3. del
avansa, nakazan 27. 5. 1993 na račun Banke Slovenije za
odkup 330.000,00 DEM).

DEM V TOLARSKI PROTIVREDNOSTI
JE BANKA SLOVENIJE DNE 16. 11. 1992
račun credito romagnolo milano za
- AVIONAUTICA S.r.l. TORINO, Lungo po

^ V letu 1993 je bil vplačan:
II DEL - NATANČNEJŠI PREGLED ZAHTEVKOV ZA PLAČILO S STRANI UVOZNIKA

fj del avansa v tolarski protivrednosti v višini 1.000.000,00
EM skupaj s stroški plačila v tujino (na Banko Slovenije)
8
-886.790,60 SIT (27. in 28. maja) in
, del avansa v tolarski protivrednosti v višini 330.000,00 DEM
b uPaj s stroški plačila (na banko Banca Popolare dell'Emilia
^agna) 22.732.641,20 SIT (27. in 28. maja) in ponovno

12.000.000,00 SIT
1.179.823,00 SIT
Jadran export import d.d. je 6. 12. 1993 na MNZ naslovil
račun št. 08-20362-01236 (2430414) v katerem je zaračunal
61
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1 647 040,00 SIT (plačano 12. 4.1994) je tudi račun v skupne*
znesku 20.100.000,00 LIT, ki je izpisan na pisalni stroj, je P1
brez podpisa in izredno nečitljiv.
,
UVOZNIK JE V SVOJEM POROČILU (13. 1. 1995) /APISAL, If
JE S TEM NAKAZILOM KUPIL 20.000.000,00 ITL IN JIH NAK*
ZAL ADVOKATU.

SKUPAJ 13.792.423,00 SIT (NEUPOŠTEVAJE plačila sprovedena preko računa Banke Slovenije) po specifikaciji kot
sledi:
odvisne stroške (5% davek pri uvozu opreme - 12.752.235,00
SIT in špediterske stroške 250.000,00 SIT) v skupni višini
13.002.235,00 SIT in

Plačilo v višini 42.510,20 SIT je bilo dne 9. 5. 1994 sprovede^
na podlagi računa Jadran export import d.d. št. 244-01J
(2440188) z dne 19. 4.1994 v katerem bremeni MNZ za stroS*
odvetnika v višini 30.000.080,00 LIT (v tolarski protivredno*
2 467 647,00 SIT) in odvisne stroške (bančni stroški) v vis^
17 783 20 SIT - SKUPAJ 2. 485.430,20 SIT. Priznavajo plaCj
avansov v skupni višini 2.442.920,00 SIT (glej prejšnji odsi
vek), preostanek obveznosti je 42.510,20 SIT. Odredbo
izplačilo je podpisal Fric Marko, v. d. načelnika OMTZ.

svojo ceno dela 752.560,00 SIT s prometnim davkom nanjo
(5%) 37.628,00 SIT v skupni višini 790.188,00 SIT.
Obračunali so avans na uvozno provizijo plačano dne 1. 12.
1993 v višini 612,600,00 SIT
in MNZ obremenili za razliko 13.179.823,00 SIT.
Na osnovi tega je bilo 28. 12. 1993 nakazano uvozniku
12.000.000.00SIT, dne 6. 1. 1994 pa še razlika v višini
1.179.823,00 SIT.

Plačilo 247.938,00 SIT je bilo sprovedeno 9. 5. 1994 na t
uvoznika na podlagi njegovega predračuna št. 320/94 z dne
5 1994 v katerem se sklicuje na račun odvetnika Masse
skupnem znesku 3.000.000,00 LIT z dne 3. 5.1994. V računu!
odvetnik zaračunal honorarje v navedenem okroglem znes*
Fotokopija tega računa je izredno slaba, na njej ni nika*.
neqa podpisa. Če ga primerjamo z enakovrstnim računi
advokata Masse na znesek 10.000.080,00 LIT (BREZ DATUJ
IN PODPISA), ki je bil priloga k predračunu uvoznika, z o
16 3 1994 (št. 260639/94 v skupnem znesku (10.000.001»
LIT) 795 880,00 SIT (plačano 23. 3. 1994), ugotovimo, da'
popolnoma enaka. Razlikujeta se le v zneskih in po tem, oi
en račun brez vpisanega datuma izstavitve in da je račun o
datuma malo povečan.

OP. Plačilo uvozne provizije v višini 612.600,00 SIT, plačane
na ŽR uvoznika dne 1.12. 1993, je bilo obračunano, ni pa bilo
obračunano plačilo te iste obveznosti, nakazane v enaki višini
na ŽR uvoznika že 10. 12. 1992.
V citiranem računu je uvoznik vnaprej obremenil MNZ za
davek pri uvozu opreme in špediterske stroške, čeprav obveznost obračuna prometnega davka še ni nastala, ker obveznost
plačila carine in uvoznih dajatev še ni nastala (zakon o prometnem davku, 26. čl., 1. odstavek in 2. odstavek, 3. točka Ur. I. RS, št. 4/92). Tudi špediterski stroški so bili zaračunani,
čeprav obveznost za plačilo še ni nastala.

Znesek 5.065,00 SIT je bil na ŽR uvoznika nakazan 23. 5. 19*
na podlagi računa uvoznika št. 244-01805-2440242 z dne 18.:
1994. Na računu je navedeno, da je znesek 249.135,00 5
tolarska protivrednost računa advokata Massa št. 3640363!
dne 3. 5. 1994 v devizni vrednosti 3.000.000,00 LIT. K tej vs»11
so prišteti bančni stroški v višini 3.850,00 SIT, tako da je viš !
obveznosti zaračunana 253.003,00 SIT. Po obračunu avans'
višini 247.938,00 SIT ostane obveznost do uvoznika 5.065"
SIT.

Po veljavni komisijski pogodbi št. 43256/92 (brez datuma
sklenitve) med Jadran export import d.d. in MNZ je bilo v 6. čl.
dogovorjeno plačilo uvozne provizije v višini 10.000,00 DEM v
tolarski protivrednosti, potrebna finančna sredstva za uvoz (3.
čl.) pa zagotovi MNZ po opravljenem končnem obračunu
uvoza na podlagi računa in s predložitvijo originalnih faktur
drugih udeležencev pri uvozu.
Iz navedenega sledi, da je uvoznik v tem računu neupravičeno
zaračunal odvisne stroške nabave v višini 13.002.235,00 SIT,
ceno dela (tolarsko protivrednost 10.000,00 DEM) 752.560,00
SIT in davek (5%, ki po pogodbi ni dogovorjen) 37.628,00 SIT,
saj je dvakratno plačilo uvozne provizije v višini 612.600,00
SIT, je obračunal le enkrat - SKUPAJ 14.405.023,00 SIT.

Med dokumentacijo je tudi omenjeni račun advokata, ven**
nepodpisan in izredno nečitljiv.
Dne 29. 6.1994 je bilo na ŽR uvoznika nakazanao 2.626.8651r
SIT. Med računovodsko dokumentacijo za nakazilo inte
nalog ni podpisan, namesto podpisa odredbodajalca
opomba »podpis na dopisu«, tega dopisa pa med dokumen
cijo ni. Ker med računovodsko dokumentacijo MNZ ni pred'
čuna uvoznika, ki bi se glasil na ta znesek, je bilo nakaz
očitno izvršeno brez le-tega.

V prvi polovici leta 1994 so bila sprovedena naslednja plačila
na ŽR uvoznika:
plačilo stroškov odvetnika
plačilo stroškov odvetnika
plačilo stroškov odvetnika
avans za str. v Italiji
obračun avansa
avans za odvetnika

795.880,00SIT 23. 3. 94
1.647.040,00 SIT 12. 4. 94
42.510,20 SIT 9. 5. 94
247.938,00 SIT 9. 5.94
5.065,00 SIT 23. 5. 94
2.626.865,00 SIT 29. 6. 94

Na podlagi tega nakazila je dne 20. 7. 1994 uvoznik izstf
račun štev. 244-02801 (40292). V računu je zapisano, dj>
obveznost že poravnana z nakazilom z dne 29. 6. 19'
Računu je priložena specifikacija stroškov odvetnika Mas*
vrednosti 31.923.560,00 ITL, kar naj bi bila osnova za izsta
tev navedenega računa s strani uvoznika. Dodatno so zar^
nani tudi bančni stroški (18.431,90 SIT) in cena o
(29.087,40 SIT) s 5% prometnim davkom (1.454,40 SIT). D o
zil o plačilu bančne provizije ni priloženih. Račun advo*
Masse je natipkan in podpisan.

Za nakazili v marcu in aprilu 1994 v skupni vrednosti
2.442.920,00 SIT sta med obstoječo dokumentacijo interna
naloga za izplačilo nepodpisana. Na priloženih listih
(opombe, navodila, pojasnila) je Mozetič odredil, da naj se
izplača. Odredba za 795.880,00 SIT je datirana 18. 3.1994, na
odredbi za 1.647.040,00 SIT pa datum ni označen. Priloga k
obema izplačiloma sta računa advokata Masse. Oba sta
izjemno nečitljiva, nepodpisana, brez datuma, iz računa za
20.400.000,00 LIT pa je celo napačno prepisan znesek v tuji
valuti (namesto navedenega je zaračunano le 20.000.000,00
LIT).

Nakazilo na ŽR uvoznika v višini 800.000,00 SIT je bilo jjj
šeno 11.7. 1994 na podlagi uvoznikovega bremepisa št. L
04375-40165 z dne 30. 6. 1994 za naknadno nastale str"'
zaradi zapleta pri dobavi ladje (dnevnice, kilometrine, r
vodi, reference italijanskih podjetij in drugo...). Doka*
tovrstnih nastalih stroških ni priloženih. Nalog za izplačil"
podpisal kot odredbodajalec Mozetič.

Plačilo 795.880,00 SIT je bilo sprovedeno na podlagi predračuna uvoznika št. 260639/94 z dne 16. 3. 1994.

Dne 12. 7. 1994 je MNZ na ŽR uvoznika nakazal avans v 'jj
6.418.320,00 SIT in sicer na podlagi predračuna uvoznik"
25639/94 z dne 8. 7. 1994. Priloga je specifikacija stroško
tekoča dela na patruljnem čolnu v skupni vred"
91.000.000,00 LIT, ki jo je predložil advokat Massa dne Z
1994 in nalog za izvršitev nakazila v višini 80.000.000,00 U

IZ POROČILA UVOZNIKA (13.1.1995) JE RAZVIDNO, DA SO S
TEM DENARJEM KUPILI 10.000.000,00 ITL IN NJIH NAKAZALI
ODVETNIKU.
Kot priloga za izplačilo honorarjev za odvetnika Masso v višini
poročevalec, št. 21
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ŽR advokata Masse v Italiji, Viareggio. Odredbo za nakazilo
0-418.320,00 SIT je podpisal Mozetič.

Ni obrazložitve zakaj se račun glasi na 4.189.618,00 LIT nižji
znesek.

Ratun uvoznika za ta znesek je datiran z 25. 8. 1994 (št. 24403662-40410) in se glasi na skupno vredost 6.468.634,20 SIT.
Navedeno je, da naj se razlika med obema tolarskima zneskoma (50.314,20 SIT) nakaže na ŽR uvoznika.

Na plačilnem nalogu je kot odredbodajalec za izplačilo
3.479.135,00 SIT podpisan Davorin Mozetič.
III. DEL - POVZETEK VPLAČIL

Na računu je zaračunana tudi cena za delo uvoznika v skupni
Rednosti
12.500,00 SIT in prometni davek (5%) v višini 625,00
S|
T - SKUPAJ 13.125,00 SIT.

DOKUMENTIRANA PLAČILA DO 23. 9. 1994
I. Plačila preko BS v Italijo (vključno s stroški provizij in
bančnih garancij):

^a zaračunane bančne stroške v višini 45.829,20 SIT dokazilo
£b| računu ni priloženo. Obračunana razlika 50.314,20 SIT je
la, zmanjšana za preplačilo 5.413,60 SIT nakazana na ŽR
"voznika 23. 9. 1994 (44.900,00 SIT).

211.800.595,70 SIT
II. Plačila na ŽR uvoznika:

devizni inšpektor je ugotovil, da je bilo nakazilo
PORABLJENO ZA NAKUP 80.000.000,00 ITL, KI SO BILE
NAKAZANE advokatu massi.

50.350.268,80 SIT
SKUPAJ 262.150.864,50 SIT

Dne 29. 7. 1994 je bilo na ŽR uvoznika nakazano 8.070.300.00
j 'T kot avans za stroške tujega advokata. Plačilo je bilo
Sprovedeno na podlagi predračuna uvoznika (št. 25639-1-94 z
dne 26. 7. 1994). V predračunu je bilo specificirano, da so
sredstva potrebna za plačilo zaključnih del na plovilu in kot
akontacija stroškov dostave plovila v Koper (100.000.000,00
'•"L).
Za navedeno plačilo je dne 25. 8. 1994 uvoznik izdelal
r
ačun št. 244-03654 (40411) v skupni višini 8.064.886,40 SIT. V
skupnem znesku je zaračunana tudi cena dela v višini
12 500,00 SIT in prometni davek (5%) 625,00 SIT, pa tudi
bančni stroški v skupni vrednosti 57.161,40 SIT (brez priložene
: V| ga dokazila o njihovem nastanku). Priznano je preplačilo v
j šini 5.413,60 SIT.
S

Povzetek plačil odvisnih stroškov na ŽR uvoznika brez
spremne računovodske dokumentacije oz. brez zakonske osnove:
plačila bančnih str. na ŽR uvoznika
špediterski stroški
5% davek pri uvozu opreme
cena dela uvoznika
prometni davek za ceno dela
bančna garancija

IV. DEL - NAKAZILA PREK BANKE SLOVENIJE

Pf

' iloga k računu je nečitljiva specifikacija advokata Masse v
i skupnem znesku 104.750.000,00 LIT in pooblastilo uvoznika
i advokata Massa, da poravna 50% obveznosti dvanajstim upni[ kotn v Italiji, z dne 26. 7. 1994.

Dne 29. 9. 1994 je bil na podlagi pooblastila MNZ z dne 28. 9.
1994 opravljen razgovor v Banki Slovenija z vodjo odseka v
okviru Oddelka za poslovanje s tujino - Ireno Vodopivec.
Predložila je bančno dokumentacijo o nakazilih v Italijo. Iz
predloženega je razvidno, da so bila nakazila v Italijo sprovedena takole:

Vplačilo v višini 8.070.300,00 SIT je bilo sprovedeno na osnovi
i Odredbe s podpisom odgovorne osebe. NAKAZILO JE BILO
PORABLJENO ZA NAKUP 100.000.000,00 ITL IN NAKAZANO
odvetniku.

DATUM NAKAZILA
16. 11. 1992

J'b računu uvoznika št. 244-03654-40410 z dne 25. 8. 1994 je
'lo MNZ priznano za preplačilo 5.413.60 SIT in iz tega
laslova je bilo zmanjšano plačilo obveznosti po obračunu
av
n, ansa (6.418.320,00 SIT z dne 12. 7. 1994) po računu uvozka (v skupnem znesku 6.468.634,20 SIT) št. 244-03662-40410
J9 dne 25. 8 1994 iz 50.314,20 SIT na 44.900,60 SIT (plačano 23.
' 1994).

04 08. 1993
05.04.1994

pačilo na ŽR uvoznika skupaj 11.748.092,00 SIT je bilo dne 1.
'■ 1994 sprovedeno po internem nalogu MNZ, ki ga ni podpisi niti odredbodajalec niti odgovorna oseba. Podlaga za
Vplačilo je predračun št. 5/94 z dne 29. 8. 1994.
05. 04. 1994

^specifikaciji navedenega predračuna je navedeno, da gre za
Poravnavo
stroškov do nekaterih upnikov, stroški klasifika'0rja, dodatna dela, stroški zavarovanja za plovbo in druge
s
'roške plovbe do Kopra.
&ENAR JE BIL PORABLJEN ZA NAKUP IN NAKAZILO
'48.000 000,00 ITL.

št. 17 z dne 29. 3.1994 v skupni vrednosti
št. 20 z dne 12. 4 1994 v skupni vrednosti
št. 21 z dne 2. 5.1994 v skupni vrednosti
CJt. 36 z dne 8. 7. 1994 v skupni vrednosti
iKUP AJ

ZNESEK

BANKA/NASLOVNIK
2.000.000,00 DEM CREDITO ROMAGNOLO ITALIA
AVIONAUTICA S.r.l.
1.000.000,00 DEM BANCA POPOLARE
DELLEMILIA ROMAGNA, MODENA
AVIONAUTICA S.r.l.
252.000,00 DEM BANCA
COMMERCIALE
ITALIANA,
VIAREGGIO
GIUNIO MASSA ADVOKAT
90.000,00 DEM BANCA COMMERCIALE
ITALIANA,
VIAREGGIO
GIUNIO MASSA ADVOKAT

Med dokumentacijo Banke Slovenije ni nobenega veljavnega
dokazila o odprtju akreditivov za plačila v tujino. Ga. Vodopivčeva je izjavila, da akreditivov niso odprli zato, ker so se tako
izognili predčasnemu prenosu deviz v tujino.

^a ŽR uvoznika je bilo nakazano tudi 3.479.135,00 SIT (16. 9.
]994) in sicer na podlagi predračuna uvoznika št. 25/94 z dne
3
9. 1994. Predračun je bil napisan za poravnavo stroškov
jjdvetnika Masse v skupni vrednosti 43.655.100,00 ITL. Preračunu so priloženi štirje odvetnikovi računi:
v
v

143.055,70 SIT
250.000.00 SIT
12.752.235,00 SIT
2.219.247,40 SIT
40.332,40 SIT
19.200,00 SIT

V. DEL - OCENA RAČUNOVODSKIH EVIDENC IN POROČILA
UVOZNIKA (13. 01. 1995)

9.079.245,00 LIT
7.359.328,00 LIT
865.000,00 LIT
30.541.145,00 LIT
47.844 718.00 LIT

V računovodstvu MNZ ob času inšpekcijskega pregleda, ki je
potekal leta 1994, v zvezi z nabavo plovila niso imeli pregleda
nad porabo sredstev, ki so se na zahtevo uvoznika tekoče
nakazovala na njegov ŽR. Na zahtevo proračunskega inšpektorja ie bil 23. 09. 1994 uvozniku poslan dopis z zahtevo za
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predložitev računovodske dokumentacije, ki se nanaša na
porabo sredstev po vprašanju obravnavanega uvoza.

5. potrjeno interno 27. 10. 1994 (NEPODPISANO)
Mi
- Rač. uvoznika št. 244-04820-40683
33.476,00St|0
Z DNE 21. 10. 1994
rat

UVOZNIK JE POSLAL FOTOKOPIRANO DOKUMENTACIJO
(račune odvetnika, izvajalcev, trgovcev itd. pa tudi nekatere
računovodske kartice), VENDAR JE DOKUMENTACIJA NEUSTREZNA, TAKO DA CELOTEN PREGLED TOLARSKE PROTIVREDNOSTI DEVIZNIH ZNESKOV, NAKAZANIH NA ŽR UVOZNIKA, NI MOGOČ.
Dne 13. 01. 1995 je uvoznik na zahtevo deviznega inšpektorja
izdelal pregled plačil za nabavo policijskega plovila. Iz le-tega
je razvidno (upoštevaje popravke deviznega inšpektorja), da
je bilo na ŽR uvoznika nakazano 50.350.268,80 SIT. Dne 13.
02. 1995 je bilo po podatkih uvoznika na njegovem računu še
10.632.388,10 SIT izkazanih v dobro MNZ. V poročilu uvoznika
niso omenjena nakazila:

6. brez dokazila o potrditvi računa - POPRAVEK RACU^o
POD 4
- Rač. uvoznika št. 244-04812-40681
46.268,50S\jv
Z DNE 21. 10. 1994
ki
7. potrjeno interno 23. 11. 1994 (Ficko)
- Bremepis št. 234-07439-40705
Z DNE 2. 11. 1994

Po
u

9
Vpi
8. potrjeno Z DOPISOM 11. 11. 1994 (Janc/Ftcko)
tu
- WOR S - Pubblicita Marketing
600.000,00 Lr
Za
9. potrjeno Z DOPISOM 17. 11. 1994 (Jane)
- NAVALMENT
2.800.000,00^:

- 42.510,20 SIT
- 5.065,00 SIT in
- 44.900,60 SIT
v skupni vrednosti 92.475,80 SIT.

Z dopisom je MNZ dne 24. 11. 1994 potrdil uvozniku zahte^
za plačilo naslednjih zahtevkov iz preostanka avansov: r'

- rač. št. 244-04812 z dne 21.10.1994
SIT 28.268,
- rač. št. 244-04820 z dne 21.10. 1994
SIT 33.476,
- bremepis št. 234-07439 z dne 2. 11. 1994 SIT 80.000p 1)
OP. Glede na ugotovljeno napako pri UVOZNIKOVEM ob' ^
čunu avansa v višini 3.497.135,00 SIT namesto 3.479.135'jc
SIT (DOKUMENTACIJA navedena v točkah 4 in 6), bi priča*11 _
vali, da bo priznano plačilo razlike v višini 46.268,50 SIT in ! 28.268,50 SIT.
2)
ME
10. potrjeno Z DOPISOM 24. 11. 1994 (Janc/Ficko)

Zaradi nepreglednosti finančnih prilivov in odlivov z ŽR uvoznika sta bili izdelani dve tabeli:
TABELA PRILIVOV IN ODLIVOV NA ŽR UVOZNIKA in
TABELA PRILIVOV IN ODLIVOV NA ŽR UVOZNIKA Z OCENO
OSTANKA PRORAČUNSKIH SREDSTEV.
Na račun odvetnika Masse je bilo (neupoštevaje nakazila v
DEM) na BANCA DEL MONTE Dl LUCCA - AG. VIA CAVALLOTTI VIAREGGIO ABI 6915 do 15. 12. 1994 nakazano
466.578.740,00 ITL (višina tolarskih nakazil iz tega naslova ni
navedena v poročilu, tako da natančne kontrole izračuna
preostanka tolarskih sredstev na ŽR uvoznika ni mogoče
izvesti).
Na ŽR odvetnika Masse je, po predloženih podatkih uvoznika,
preostalo še 2.879.902,00 LIT (15. 12. 1994).

- BERTACCA

320.250,001 .

Računa CUV ŠT. 73/94 (1.190.000,00 ITL) NISO POTRDIŠ
.»te
obrazložitvijo, da ni specifikacije stroškov.
i_
Navedena dokumentacija pod točkami od 1 do 10 je bila da' _
na vpogled v razdobju od 6. 1. 1995 do 2. 2. 1995.
§|

Na podlagi dokumentacije v zvezi z nabavo plovila, ki je bila
dana na vpogled januarja 1995 in izjav pooblaščenih uslužbencev MNZ (Jane, Vuga, Ficko), zaključujemo, da se od
oktobra 1994 dalje niso več nakazovala sredstva po vprašanju
nabave plovila niti na ŽR uvoznika niti na katerikoli drug
račun.
Razvidno je, da je uvoznik pošiljal v potrditev račune izvajalcev del in dobaviteljev opreme in materiala, MNZ pa jih je
potrjeval in s tem soglašal z izplačilom iz sredstev, ki so ostala
na računu uvoznika oziroma advokata Masse.

Na podlagi pismenega zaprosila, naslovljenega na Ma<i 5!
Jane, direktorico uprave skupnih služb MNZ, )e bila 20-11 ^
1995 izdelana specifikacija deviznih dnevnic o potovanji! ' 51
so bila v zvezi z nabavo plovila izvršena od 13. 3. 1992 do' >
12. 1994.
(f!
Iz specifikacije je razvidno, da je bilo porabljeno v tem čas
- 5.985,00 DEM in
- 123.016.775,00 LIT.

Pregled tovrstnih potrditev računov:
1. potrjeno Z DOPISOM 18. 10. 1994 (Jane)
- AR PE. CA Viareggio
9.763.950.00 LIT
- CO. NA. IN.
5.000.000,00 LIT
- STUDIO SC Dl ČOBANI
1.500.000,00 LIT
- STUDIO SC Dl ČOBANI
1.100.000,00 LIT
17.363.950,00 LIT
SKUPAJ

Od tega 75.931.550,00 LIT za stroške, ki ne vključujejo d"®
nic in nočnin (drugi stroški). Tovrstnih stroškov je bil"
razdobju od 13. 3. 1992 do 31 12. 1993 ITL 1 421.900,00
Od 1. 1. 1994 do 21. 9. 1994
ITL 6.851 500
od 1. 10. 1994 do 20. 12. 1994
ITL 67.658.15°;
SKUPAJ
TFL"57,931 550;

2. potrjeno Z DOPISOM 26. 10. 1994 (Jane)
22.357.000,00 LIT
- DET NORSKE VERITAS
360.000,00 LIT
- DANTE GRANALOLA
720.000,00 LIT
- ARTICOLITECNICIINDUSTRIALI
2.202.000,00 LIT
- ELETTROTECNICA
520.000,00 LIT
- A. T. A. di Bretalli Danilo
7.318.500,00 LIT
AR. PE. CA Viareggio
33.477.500,00 LIT
SKUPAJ

Iz priložene dokumentacije je razvidno, da so se s tem de"
jem poravnali tudi stroški nabave materiala in opreme1
plovilo, pa tudi storitve.
Kot primer lahko služi obračun dela potovanja in plačil ^1
nov italijanskim podjetjem, ki ga je 27. 12. 1994 izdelal Zjj
dan Božič. Iz njega je razvidno, da je bilo od 60.369.35"'
LIT, izkazanih kot drugi stroški, 57.390.850,00 LIT porabli®
za plačilo računov za barvanje plovila, izračune stabili®1
plovila, razna popravila in dodelave plovila (montaže nap '
stojnine v ladjedelnici, oskrba z gorivom, plačilo rač^J
nadzornemu registru, pristojbine v pristanišču in podobi

3. potrjeno Z DOPISOM 26. 10. 1994 (Jane)
11.500.000,00 LIT
TECNOMONT
4. potrjeno interno 27. 10. 1994 (NEPODPISANO)
- Rač. uvoznika št. 244-04812-40681
28.268,50 SIT
Z DNE 21. 10. 1994 (RAČUN KASNEJE STORNIRAN - TOČKA
6)
poročevalec, št. 21

80.000,00 5

Iz podatkov, ki so dosegljivi, je razvidno, da je uvoznijj
svojem računu zadrževal sredstva MNZ od 28. 12. 1993 o
(okroglo) od 12.000.000,00 SIT do 10.600.000,00 SIT, 9
bilo, po njihovih podatkih, stanje sredstev dne 13. 1. 19
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zadeve sta napisala Renata SUHADOLC in Dušan VOJNOVIČ.
Zapisnik je tiskan v enem izvodu in trikrat fotokopiran.

bi bile iz <ega nas,ova med MNZ in
)%oq° r ene' da
uvoznikom
rab v°3 ' Poenkakršnel<0'i obresti v korist proračunskega upo11 Sin 000
'
ostavljen
izračun obresti za sredstva v višini
S,T
JtniT
P° obrestni
R+8%
za leto 1994
v K *'
«e, da• 00
se bi nabralo
obresti zameri
okroglo
3.236.000,00
SIT.

En izvod zapisnika bo poslan finančnemu ministru, dva
izvoda vodji Proračunske inšpekcije Borisu KOVAČIČU, en
izvod se hrani v arhivu Proračunske inšpekcije.

lS

nik
4 1 1995 še vedno raz
a a
lm
ki?h
'
P°'svojem
9 ' z 10.632.833,10
SIT,
)e neupravičeno
zadrževal na
računu.

PRAVNI POUK:
Ministrstvo za notranje zadeve lahko poda pisne pripombe na
ugotovitve v tem zapisniku v roku 15 dni od dneva njegove
vročitve.
Pisne pripombe v dveh izvodih naslovite na Ministrstvo za
finance - Proračunska inšpekcija - Župančičeva 3, Ljubljana
Renata SUHADOLC, proračunski inšpektor
Dušan VOJNOVIČ, svetovalec ministra

drugih vprašanjih inšpekcijski pregled ni bil opravljen.
»Dn,?V'<veveCina
temeljijo na dokumentaciji, ki je bila dana na
tun
'
fotokopirana) in se taka tudi hrani v ProralL 8ki inšpekciji Ministrstva za finance.
I»Pisnik o inšpekcijskem prealedu v Ministrstvu za notranie
ilj
iVj
pR

EGLED VPLAČIL ZA PATRULJNI REŠEVALNI ČOLN - Priloga

SJ

SIT
bi ,'l^ans
2.000.000.00
DEM
118.996.862,00
5,1 L„HEDlTO ROMAGNOLO, Milano)
,K PROVIZIJA
237.993,70
i j °an. garancija (ŽR UVOZ.)
19.200,00
L. Provizija uvoznika (ŽR UVOZ.)
612.600,00
7'avans
1.000.000,00 DEM
|0
*NCA POPOLARE DELL' EMILIA (ROMAGNA, MODENA)
68.704.257,00
2% provizija
137.408,50
tečajna razlika (1.000.000,00 DEM)
45.035,00
. av
2% provizija
90,10
l
ans 330.000,00 DEM
22.672.404,80
RANICA COMMERCIALE ITALIANA VIAREGGIO)
i" 2% provizija
45.344,80
nt ~ tečajna razlika (330.000,00 DEM)
14.861,60
5k2% provizija
30,00
* UPaj I
211.486.087,50
p
(i J. ROVIZIJA UVOZNIKA (ŽR UVOZ.)
612.600,00
.i[ 'obračun avansov - 1. del (ŽR UVOZ.)
12.000.000,00
i, Rl obračun avansov - 2. del (ŽR UVOZ.)
1.179.823,00
11\ AVANS ZA ODVETNIKA (ŽR UVOZ.)
795.880,00
J Plačilo za dodal, dela
,b
ANCA COMMERCIALE ITALIANA, VIAREGGIO)
944 890,90
.T 2% provizija
1 417,30
S avans za odvetnika (žr uvoz.)
1.647. 040,00
^OBRAČUN STR. ODVET. (ŽR UVOZ.)
42. 510,20
0) AVANS za str. v Italiji (ŽR UVOZ.)**
247 938,00
J) OBRAČUN AVANSA pod 10 (ŽR UVOZ.)**
5. 065,00
<) AVANS ZA ODVETNIKA (ŽR UVOZ.)
2.626. 865,00
») Plačilo str. uvozn. - BMP (ŽR UVOZ.)**
800 000,00
J) AVANS ZA ODVETNIKA (ŽR UVOZ.)
6.418 320,00
$ AVANS za zaključna dela (ŽR UVOZ.)
8.070. 300,00
$) AVANS za zaklj. dela+por. (ŽR UVOZ.)'*
11.748 092,00
;) AVANS ZA ODVETNIKA (ŽR UVOZ.)
3.479 135,00
I®) PORAČUN AVANSA pod 14 (ŽR UVOZ.)
44 900,60
Skupaj II
•
50.664 777,00
i^UPAJ I + II
262.150 864,50
Op " NEDOKUMENTIRANA PLAČILA
UVOZ •• nakazilo je bilo sprovedeno na ŽR uvoznika, če pa te označbe ni, Je bilo skozi Banko Slovenije
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DAT. PLAČ
11.11. 92
11.11. 92
26.11. 92
10. 12. 92
27.
27.
28.
28.
27.

05.
05.
05.
05.
05.

93
93
93
93
93

27. 05. 93
28. 05. 93
28. 05. 93
01.
28.
06.
23.

12.
12.
01.
03.

93
93
94
94

30. 03.
30. 03.
12. 04.
09. 05.
09. 05.
23. 05.
29. 06.
11. 07.
12. 07.
29. 07.
01. 09.
16. 09.
23. 09.

94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

poročevalec, št. 21

PRILIVI NA ŽR JS

ODLIVI z ŽRJS

Pf

(v SIT - zneski v oklepaju v ITL)
Saldo (ocena)! 1
1) 26.
2) 10.
3) 01.
4) 28.
5)

11.
12.
12.
12.

92
92
93
93

19.200,00
612.600,00
612.600,00
12 000.000,00

6) 06. 01. 94
7)
8)
9)
10) 23. 03. 94

1.179.823,00

11) 12. 04. 94

1.647.040,00

12) 09. 05. 94

247.938,00

13) 09.
14) 23.
15) 11.
16) 29.

05.
05.
07.
06.

2.405.690,40
(30.000.000,00)
28.268,50
33.476,00
80.000,00
800.187,00
(10.000.000,00)
1.647.040,00
(20.000.000,00)
247.938,00
(3.000.000,00)

795.880,00

94
94
94
94

42.510,00
5.065,00
800.000,00
2.626.856,00

17) 12. 07. 94

6.418.320,00

18) 29. 07. 94

8.070.300,00

19) 01. 09. 94

11.748.092,00

20) 16. 09. 94

3.479.135,00

21) 23. 09. 94
22)
23)

44.900,60

2.577.891,30
(31.923.560,00)
6.409.680,00
(80.000.000,00)
7.980.100,00
(100.000.000,00)
11 637.240,00
(148.000.000,00)
3.461.937,00
(43.655.100,00)
141.744,50(1)
2.362.560,00(2)
(30.000.000,00)

04. 01. 95
(1) odliv 24. 11. 1994
(2) Odliv 14. 12. 1994
(3) saldo 15. 12. 1994
(4) saldo po poročilu JS z dne 4. 1. 95

poročevalec, št. 21
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612.000,00.
12.612.600,00
10.206.909,60
11.386.732,60
11.358.464,10
11.324.988,10
11.244.988,10 1
11.240.681,10
11.240.681,10
11.240.681,10
11.240.681.10
11.240.681,10
11.283.191,10 '
11.288.256,10
12.088.256,10
12.137.220,80
12.145.860,80
12.236.060,80
12.346.912,80 :
12.364.110,80 !
12.409.010,80
12.267.266,30
9.904.706,30(3) i
10.632.833,10(4) i

JS PRILIVI NA ŽRJS

a)

-

(v SIT)

26.
11.92
10
, 01
12. 92
^ 28 -12. 93
^
12. 93
l0
'
l0
c. .
0 ° 06. 01.94
J gj
9);
,nU)
23. 03. 94
»I „v.
3 "112.04. 94
„.
l<: ^
) 09.05. 94
„
i/! 9' 05. 94
j ]l\ 23. 05. 94
1 , 11 07.94
''129. 06. 94
17.
")12. 07. 94

L

ODLIVI z ŽRJS

19.200,00
612.600,00
612.600,00
12.000.000,00
2.405.690,40
ITL 30.000.000,00

1.179.823,00

795.880,00

23. 03. 94

1.647.040,00

12.04.94

247.938,00

09. 05. 94

42.510,00
5.065,00
800.000,00
2.626.856,00

29.06.94

6.418.320,00

13.07.94

8.070.300,00

01.08 94

; *) 01. 09. 94

11.748.092,00

01.09.94

16. 09. 94

3.479.135,00

16.09.94

23. 09. 94

44.900,60

8

)29. 07. 94

10.

j ,n
I S

24.11.94
15. 12. 94

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

,

28.268,50
33.476,00
80.000,00
800.187,00
ITL 10.000.000,00
1.647.040,00
ITL 20.000.000,00
247.938,00
ITL 3.000.000,00
2.577.891,30
ITL 31.923.560,00
6.409.680,00
ITL 80.000.000,00
7.980.100,00
ITL 100 000.000,00
11.637.240,00
ITL 148.000.000,00
3.461.937,00
ITL 43.655.100,00
141.744,50
2.363.560,00
ITL 30.000.000,00

NEM PREGLEDU, iz katerih je razvidno, da je bil v drugem
delu plačan le znesek 1.000.000 DEM.
»_
- točka 6 — ugotovitev je postavljena kot vprašanje o sposobnosti izvajalca in možnosti popravila ladje. Vprašanje
temelji le na dopisu izvajalca, v katerem so navedena le
potrebna dela, nujni preizkusi in institucije, pristojne za njihovo izvršitev, zato vsebina nikakor ne kaže na, v tej točki,
izražan dvom.

ZADEVA: ZAPISNIK O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU - pripombe
Po pregledu predloženega zapisnika o inšpekcijskem pre9ledu št. PRI-05/95-P-SU z dne 5. 4. 1995 smo ugotovili nekatere pomanjkljivosti oz. netočnosti in sicer:

C - V delu zapisnika »OCENA RAČUNOVODSKIH EVIDENC
IN POROČILA UVOZNIKA«, predlagamo spremembo ugotovitev na strani 48. Izraz »specifikacija deviznih dnevnic o potovanjih« naj se nadomesti z izrazom »specifikacija stroškov v
zvezi s službenimi potovanji«. V zapisniku bi bilo, zaradi
jasnosti, potrebno ločeno prikazati znesek, ki nesporno sodi
med stroške službenih potovanj (dnevnice, nočnine, stroški
prevoza) in druge nastale stroške. V navedenih ugotovitvah
specifikaciji so namreč med drugimi stroški zajeti tako stroški
porabljenega goriva za službena vozila, plačane cestnine, kot
tudi stroški nabav in storitev, ki so sicer nastali v času službenih potovanj, gre pa za stroške, ki so nastali z usposobitvijo
ladje in jih je bilo treba poravnati neposredno pred odplutjem
ladje iz Viareggia. Tako, za čas od 13. 3. 92-31. 12. 93,
navedeni drugi stroški predstavljajo izključno prevozne stroške. V času od 1. 1. 94-21. 9. 94 stroški prevoza znašajo
4.336.900,00 SIT. Znesek »drugih stroškov«, naveden za čas
od 1. 10. 94-20. 12. 94, vključuje stroške prevozov v višini
3.163.500,00 SIT; stroške, nastale kot posledica havarije v
višini 2.978.500,00 LIT ter stroške, vezane na samo ladjo v
višini 61.516.150,00 LIT. Ti stroški se od stroškov, navedenih v
točkah od 1 do 10 (stran 47 in 48) razlikujejo le po načinu
plačila.
Marija Jane. I.r.
DIREKTORICA UPRAVE SKUPNIH SLUŽB
DRŽAVNA PODSEKRETARKA

A - V KRONOLOŠKEM PREGLEDU so ob posameznih točkah
navedene opombe inšpekcije, ki po našem mnenju ne sodijo v
Vpisnik. Njihovega namena ni mogoče točno ugotoviti, saj so
Nekatere napisane v obliki vprašanj, na katera bi bilo mogoče
odgovoriti že v teku pregleda, nekatere pa so napisane v
°bliki pogojnika, čeprav gre za znano dejstvo. Kot primer bi
Navedli le opombo v poglavju »NADZOR« - nesporno je
Namreč, da je kot klasifikator izbrana firma DET NORSKE
»ERITAS, ki jo je v obravnavanem delu plačal izvajalec.
®p - V poglavju UGOTOVITVE O NABAVI POLICIJSKE
ATRULJNE REŠEVALNE LADJE so nekatere navedbe nepojasnjene, in sicer:
- točka 3 - navedena ugotovitev, da je bilo plovilo skrajno
Nestrokovno nadzorovano, vsaj v delu, ki se nanaša na nadzor, ni ustrezno utemeljena. Vsi podatki namreč kažejo, da je
ladzorni register svoje naloge opravil v celoti in strokovno.
- točka 3.1. - napačno je naveden razlog prve zamude
Pogodbenega roka. 270-dnevni rok za dokončanje del je
Namreč pričel teči šele z dnem potrditve načrtov (10. člen
Pogodbe)
- točka 5 - dopuščena je možnost preplačila drugega
°broka. ie 500.000 DEM v nasprotju z ugotovitvami v FINANČ67

poročevalec, št. 21

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Ljubljana, Štefanova 2, ki ga zastopa minister za notranje zadeve
Igor Bavčar (v nadaljnjem besedilu: naročnik)

- dokončanje ladijskega trupa brez motorjev in opreme,
- montaži motorjev in prenosov,
- končnih preizkusih

in

sestavita pooblaščenca za nadzor obeh pogodbenih stran*
poročilo.
F
P
Iz poročila mora biti razvidno, ali je bila dosežena stopnja, za
katero je bilo predvideno plačilo dogovorjene vsote. Izdelova- '
lec uveljavlja plačilo pri naročniku na podlagi kopije poročila

AVIONAVTICA s. r. I., Lungo Po Antonelli 77, Torino, ki ga
zastopa Sig. Gandolfi Paolo (v nadaljunjem besedilu: izdelovalec)
skleneta

7. člen

POGODBO
O IZDELAVI IN DOBAVI PATRULJNE REŠEVALNE LADJE

'

j I

Ob zaključku določene faze dela izdelovalec izroči naročniku
poročilo, iz katerega sta razvidni količina in kvaliteta porabljenih materialov, vključno z izgubami. V poročilu ni potrebno
navesti porabe potrošnoga materiala.

I. PREDMET POGODBE
1. člen

8. člen

Izdelovalec izdela in dobavi naročniku patruljno reševalno
ladjo (v nadaljnjem besedilu: plovilo) v skladu z načrti in
specifikacijami, ki so sestavni del pogodbe. Vsako stran tehnične specifikacije in načrtov morata podpisati obe pogodbeni stranki.

Vse morebitne spremembe izdelave plovila morata predhodno pisno odobriti obe pogodbeni stranki.
9. člen
V času od začetka izdelave do izročitve plovila naročniku .
mora izdelovalec na svoje stroške zavarovati plovilo in njegove sestavne dele za običajne nevarnosti. Izdelovalec mora
vzdrževati polico pri zavarovalnici, vredni zaupanja in pisno
obvestiti naročnika o njenem imenu. Polica se mora glasiti na
ime izdelovalca in naročnika.

2. člen
Izdelovalec izdela plovilo pod nadzorom in po normativih, ki
jih določajo Pravila o gradnji ladje družbe DET NORSKE
VERITAS (v nadaljnjem besedilu: klasifikator). Plovilo mora
biti izdelano (v najvišji klasi 1 Al, HSLC, R3, EO.

III. ROK DOBAVE PLOVILA

3. člen

10. člen

Izdelovalec izdela plovilo, ki mora biti popolnoma varno za
plovbo pri 4. stopnji vzvalovanosti morja po Beaufortu, pri
čemer lahko posadka plovila normalno opravlja svoje delo.
Ocena ustreznosti plovila je njegova primerjava s plovilom
podobnih dimenzij in zmogljivosti.

Rok dobave plovila je največ 270 dni od dneva potrditve
načrtov s strani klasifikatorja, o čemer mora izdelovalec
nemudoma obvestiti naročnika.
V ta rok ni vštet čas za dobavo motorjev. V primeru, da je rok
za dobavo motorjev daljši od 90 dni od dneva naročila, se za
ta čas podaljša rok za dobavo plovila in zanj izdelovalec ne
plača pogodbene kazni.

4. člen
Plovilo mora imeti tudi naslednje glavne karakteristike:
- dolžina celotnega plovila
19.40 m
- dolžina na vodni črti
15.30 m
- maksimalna širina
4.90 m
- širina vodne linije
4.60 m
- vgrez trupa
0.88 m
- izpodriv vode s pol tovora
36 ton
- potovalna hitrost
35 vozlov
- maksimalna hitrost pri 1/3 obremenitve
40 vozlov
- rezervoar za gorivo
6.000 litrov
- rezervoar za vodo
500 litrov
- število članov posadke
4 osebe
- 2 glavna motorja znamke MTU 8 V 396 TE 84, maksimalna
moč HP 15.000 pri 2.100 vrtljajev X 1/2 ure/6 ur
- 2 reducirna prenosnika model ZF
-2 16 KW generatorja znamke ONAN, trifazna
- 1 reševalni čoln s trdnim dnom iz PVC s stabilnim dieselskim motorjem in pogonom na vodnji curek za 5 oseb, dimenzije najmanj 4.60 M.

V primeru zamude pri dobavi plovila je izdelovalec dolžan
plačdti naročniku za vsak dan zamude 69.142,00 SIT, kar
predstavlja tolarsko protivrednost 1.200 DEM na dan 5. 10.
1992, izračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Če izdelovalec prekorači rok dobave za 60 dni, lahko naročnik
zavrne prevzem plovila.
11. člen
Plovilo mora pri tretjinski obremenitvi ob mirnem morju in
brezvetrju doseči hitrost 40 vozlov. Če plovilo ne doseže te
maksimalne hitrosti, mora izdelovalec plačati penale, in sicer:
oprostitev
50.000 DEM
100.000 DEM

za en vozel
od 1,01 do 1,50
od 1,51 do 2,00

Izdelovalec dostavi dva rezervna vijaka, eno rezervno os za
vijak in en rezervni obroč za pesto osi. Rezervni deli so enaki
tistim, ki so že vgrajeni v plovilo.

Če plovilo ne doseže najmanj 38 vozlov maksimalne hitrosti,
lahko naročnik zavrne prevzem plovila.
12. člen

II. NADZOR

Med izdelavo ima naročnik pravico nadzorovati vsa dela, ki se
izvajajo na plovilu, po predhodnem dogovoru z izdelovalcem.

V primeru zavrnitve prevzema plovila zaradi neizpolnjevanja
določil 3., 4., 10. ali 11. člena te pogodbe mora izdelovalec
vrniti naročniku vse nakazane vsote v enkratnem znesku s
pripadajočimi obrestmi v roku 30 dni od pisne zavrnitve plovila.

6. člen

13. člen

5. člen

Ob zaključku določene faze dela:
poročevalec, št. 21

Plovilo bo zgrajeno v Torinu, Via Chivasso 43.
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1

'V- CENA

izroči naročniku ob predaji plovila tudi vso drugo tehnično
dokumentacijo, in sicer:

14. člen
nk Cena plovila je 191.868.266,30 SIT, kar predstavlja tolarsko
Protivrednost 3.330.000 DEM na dan 5. 10. 1992, izračunano
P° srednjem tečaju Banke Slovenije. Cena je fiksna.
n
t- *• plačilni pogoji
a
15. člen

- glavne načrte plovila;
- gararancijo za motorje, redukcijske prenosnike, pomožne
motorje, reševalni čoln z motorjem in pogonom, vso elektronsko opremo in naprave ter vgrajene elemente;
- tehnična navodila za vse motorje, reducirne prenosnike,
pomožne motorje, elektronske naprave in sklope, električno
instalacijo itd.
20. člen
Izdelovalec izroči naročniku plovilo in njegove sestavne dele
proste vseh bremen.

kočnik izplača ceno, navedeno v prejšnjem členu, po
u naslednji dinamiki:
j0 " 60% v 15. dneh po podpisu pogodbe na podlagi izstavljena predračuna,
30% v 15. dneh po zaključku prve faze izdelave na podlagi
^stavljenega predračuna.
~ 10% po predaji plovila na podlagi izstavljenega končnega
Kračuna.

21. člen
Izdelovalec daje za izdelavo plovila in montažo vgrajenih
naprav 12-mesečno garancijo, šteto od dneva predaje plovila.
Izdelovalec daje tudi 36-mesečno garancijo za trup plovila,
šteto od dneva predaje plovila pod pogojem, da naročnik
uporablja in vzdržuje plovilo na način in pod pogoji, ki jih
pisno določi izdelovalec.

Moćnik je oproščen plačila carinskih dajatev in plačila prometnega davka.
'
1
i

VI. GARANCIJA

16. člen

Garancijo za motorje, reduktorje, generatorje za električni tok
in za vso elektronsko opremo dobi naročnik od proizvajalca
teh naprav.

2

' delovalec mora izročiti naročniku bančno garancijo, s
*atero zavaruje plačilo posameznih kvot in celotnega posla, ki
I"1 določa prejšnji člen pogodbe. Bančna garancija je dana za
Primer, če izdelovalec ne izpolni določil te pogodbe in je
aromatično sproščena ob potrditvi zaključka poamezne faze
l^elave plovila s strani naročnika. Bančna garancija je spre'®fnijiva, če jo potrdi oziroma sprejme Ljubljanska banka.

22. člen
Vsi stroški, davki in dajatve, ki so vezani na pogodbo oziroma
na plačila iz te pogodbe, gredo v breme naročnika, če so
zahtevani v Republiki Sloveniji, oziroma v breme izdelovalca,
če so zahtevani v Republiki Italiji.

17. člen

23. člen
Izdelovalec nosi stroške (4) štiridnevnega usposabljanja in
bivanja posadke naročnika. V stroške usposabljanja niso
všteti potni stroški. Usposabljanje obsega vodenje plovila in
upravljanje z elektronsko in drugo opremo, opravi se po
predaji plovila v Kopru.

! počasno z izplačilom zadnje kvote mora izdelovalec položiti
kavcijo v dobro naročnika v obliki bančne garancije v vrednoti 10% celotnega zneska za dobo 12 mesecev. Bančna garancija
se avtomatično sprosti, ko zapade rok pod pogojem, da ni
v
ečjih napak pri delovanju plovila. V primeru napak se bančna
flarancija ne sprosti, dokler napake niso odpravljene.

24. člen
®p
Naročnik prizna izdelovalcu avtorske pravice za načrte in
tehnično specifikacijo plovila. Naročnik se zavezuje, da z
omenjenimi načrti ne bo seznanjal tretjih oseb brez soglasja
izvajalca.

18. člen
Pred predajo plovila naročniku mora izdelovalec pripraviti
Plovilo za plovbo, ki mora vsebovati preizkus plovila med
Plovbo v neobremenjenem stanju in z obremenitvijo, kot je
navedeno v specifikaciji. Preizkus se opravi v Trstu in traja
najmanj 2 in največ 4 dni. Preizkusijo se glavni motorji s
Pogoni, električni agregati, pomožni čoln z motorjem, delovaje vseh naprav in vgrajene opreme ter plovne lastnosti plovila. Pri preizkusu plovila za plovbo je prisotna komisija
naročnika ali njen predstavnik. O preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše izdelovalec In naročnik ali njegov zastopnik. Zapisnik mora vsebovati ugotovitve, ali je izdelovalec
Vdelal plovilo v skladu s to pogodbo in ali ima plovilo vse
'astnosti in sposobnosti, navedene v tehnični specifikaciji in
določilih te pogodbe.

25. člen
Vsa nesoglasja, ki bi nastala med naročnikom in izdelovalcem
glede tolmačenja iz izvršitve te pogodbe, rešujeta stranki
sporazumno. V primeru spora bo imenovana tričlanska arbitražna komisija. Vsaka pogodbena stranka imenuje po enega
člana, predsednika komisije pa imenuje klasifikator. Predsednik arbitražne komisije ne sme biti hkrati oseba, ki nadzoruje
izdelavo plovila s strani klasifikatorja. Komisija odloča z
večino glasov. Odločitev komisije je za obe pogodbeni stranki
obvezujoča.

19. člen

26. člen

Predaja plovila se opravi v Kopru. Pri predaji mora izdelovalec
izročiti naročniku naslednjo dokumentacijo o plovilu:

Pogodba je sestavljena v 12. enakih izvodih, od tega je 6 v
slovenskem in 6 v italijanskem jeziku. Vsi izvodi veljajo za
originale. Vsaka stran prejme po tri izvode v obeh jezikih.

-

spričevalo klase plovila,
spričevalo o varnosti plovbe,
potrdilo o gradnji,
spričevalo glavnih motorjev,
spričevalo reduktorjev in prenosov,
spričevalo osovin vijakov,
spričevalo osnovnih vijakov,
spričevalo pomožnih motorjev,
zapisnik o preizkusih plovila v skladu s specifikacijo.

27. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
IZDELOVALEC:
sig. Gandolfi Paolo, I. r.
NAROČNIK:

Vsa oprema in naprave morajo biti tipsko odobrene s strani
klasifikatorja ali klasifikatorja, ki ga sam prizna. Izdelovalec

V Ljubljani, 6. 10. 1992
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Igor Bavčar, I. r.
Minister za notranje zadeve
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II. DOBAVNI ROK

ANEKS ŠT. 1 K POGODBI
O IZDELAVI IN DOBAVI PARTRULJNE
REŠEVALNE LADJE

tog<
voz
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je dobavni rok dobavitelja: ,u
270 dni od datuma potrditve načrtov s strani klasifikatorja.
;om
III. NAČIN PLAČILA
'INI
'AN
3. člen
2. člen

sklenjene v Ljubljani dne 6. oktobra 1992
med
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE
SLOVENIJE LJUBLJANA

Komitent zagotovi potrebna finančna sredstva za uvoz na
naslednji način:

In

- dinarsko protivrednost za blago na osnovi predračuna
komisionarja en dan pred zapadlostjo plačila v poslovni banki IE'
- vse stroške, povezane z uvozom po opravljenem končnem JJH
obračunu uvoza, na podlagi računa. Stroški drugih udeležen- De
cev v poslu se priznajo na osnovi priloženih originalnih faktur.
>
- devizno protivrednost nakaže komitent sam.

AVIONAUTICA S. R. .L., LUNGO PO ANTONELLI77, TORINO
1. člen
Na osnovi pooblastila s strani Ministrstva na Notranje zadeve
Republike Slovenije, Ljubljana, se kot tretji pogodbenik
vključi Jadran Export Import Sežana kot uvoznik.

IV. PREVOZ, ZAVAROVANJE IN CARINJENJE

2. člen

Zi

o
v;
ni
Za prevoz, zavarovanje in carinjenje komisionar, na račun d
komitenta, pooblasti prevoznika oziroma špediterja. Komitent ju
in komisionar se dogovorita, da bo:
b
4. člen

Aneks je sestavljen v 12. enakih izvodih, od tega je 6 v
slovenskem in 6 v italijanskem jeziku. Vsi izvodi veljajo za
originale. Vsaka stran prejme po dva izvoda v obeh jezikih.
Vsi ostali člani predmetne pogodbe ostanejo nespremenjeni.

1. Špediter: UNIŠPED d. o. o. Mednarodna špedicija SE- N
ŽANA
li
2. prevonik:
c
3. Zavarovalnica: Po izbiri dobavitelja.
ii
- vrsta zavarovanja:
r
- zavarovanje na relaciji:
t
4. Carinarnica: Koper
- režim uvoza: LB
- carinska tarifa: 8906.009

Ljubljana, 16. 10. 1992
IZDELOVALEC
NAROČNIK
AVIONAVTICA S. R. L. TORINO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE LJUBLJANA
AVIONAUTICA, SRL
Jože Kostanjevec, dipl. iur., I. r.
Lungo Po Antonelli 77 DIREKTOR UPRAVE SKUPNIH SLUŽB
10153 TORINO
PODSEKRETAR
UVOZNIK
JADRAN EXPORT IMPORT SEŽANA
ki ga zastopa generalni direktor
dipl. oec. ANTON ZOBEC

V. PREVZEM IN REKLAMACIJE
5. člen
Blago iz te pogodbe bo prevzeto dne po obvestilu
Komitent je dolžan prevzeti blago kvantitativno in kvalitativno
takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni po prevzemu. V primeru
poškodbe blaga ali manjka mora komitent sestaviti komisijski
reklamacijski zapisnik in o tem takoj obvestiti komisionarja.
i
VI. PROVIZIJA

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, ki ga
zastopa Gospod JOŽE KOSTANJEVEC dipl. iur., direktor
USS - podsekretar (v nadaljnjem besedilu komitent)
in

6. člen

JADRAN EXPORT IMPORT SEŽANA, 66210 SEŽANA, ki ga
zastopa glavni direktor ANTON ZOBEC, dipl. eoc. (v nadaljnjem besedilu komisiongr) skleneta naslednjo

Za opravljene storitve pri uvozu prizna komitent uvozniku
0,5% provizije od nabavne vrednosti uvoženega blaga, s
popustom: skupaj znaša DEM 10.000 - v tolarski protivrednosti

KOMISIJSKO POGODBO
it. 43256/92
I. PREDMET POGODBE

VII. SPLOŠNE DOLOČBE

l.člen

7. člen
5 to pogodbo se komisionar zaveže, da bo v svojem imenu na
račun komitenta uvozil:

Za medsebojne obveznosti valjajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

1. Vrsta blaga: PATROLJNA REŠEVALNA LADJA
2. Kvaliteta blaga: Direktno dogovorjena s strani komitenta
3. Količina: Kom. 1
4 Tuji dobavitelj: AVIONAUTICA s. r. I. Lungo Po Antonelli
77, TORINO
5. Skupna vrednost blaga v tuji valuti: DEM 3,330.000
6 Pariteta: CIF KOPER
7. Skupna vrednost blaga v domači valuti:
8 Način pakiranja:
poročevalec, št. 21

8. člen
Spremembe ali odpoved pogodbe velajo samo v pisni obliki.
9. člen
Za vse spore v zvezi s to pogodbo, ki jih stranki ne bi mogli
sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.
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nudila plovilo za 3,41 mil. DEM z dinamiko plačevanja 20%,
25%, 25%, 15% in 15%, kar je komisija ocenila za neugodno
(torej 20% avansa ob podpisu pogodbe je bilo za komisijo
neugodno, 60% avansa danega Avionautici ob podpisu
pogodbe pa ni bilo neugodno! Iz tega se vidi, da komisija ni
imela nobenih kriterijev, kaj je ugodno in kaj neugodno!).
Podkomisija je dne 28. 4. 1992 tudi ugotovila, da se ponudba
firme Avionautica iz Torina dokončno zavrne, ker ni primerna.
Celotna komisija (9-članska) je dne 28. 4.1992 določila, da se
zaključi z zbiranjem ponudb, ponudnike pa je rangirala sledeče: 1) Boghammar, 2) Crestitalia, 3) Seaway.

10. člen
i Se ,av iena v 4 š,irih
SS?
> Svodih,
"* 2 ?H
(dva)? in !komitent <2 (dva)
izvoda. od katerih prejme
a. Obijana, dne
a

'MITENT
KOMISIONAR
^'STRSTVO
JADRAN EXPORT IMPORT SEŽANA
^NOTRANJE zadeve rs
gl. dir. Anton Zobec, dipl. eoc
>IBc?0StanieVeC
ia
UPRAVE skupnih služb
^sekretar

2) Zakonske določbe glede nabav, ki se financirajo iz proračuna RS. Zakon o proračunu RS za leto 1992, objavljen v Ur.
listu RS št. 16, z dne 31. 3.1992, pričel veljati dne 1. 4.1992, v
13. čl. določa:

ki

Oblika
Slovenija
IN|
^ Jeviz
STRSTVO za finance
jj"
ni inšpektorat Republike Slovenije

Nabave opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge ter storitve morajo biti oddane s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa. Izjema so le
nabava oborožitve za potrebe MO in operativne tehnike za
potrebe MNZ.

'-'UBLJANA
Vpisnik

Glede na to določbo inšpektor meni, da javni razpis ni bil
potreben, saj je šlo za operativno tehniko za potrebe MNZ, ni
pa pomembno, ali so se že pred uveljavitvijo zakona zbirale
ponudbe ali ne, važno je, da pred uveljavitvijo zakona z
izvajalcem (dobaviteljem) ni bila sklenjena pogodba.

® kršenem vpogledu v zunanjetrgovinsko in devizno posloMinistrstva za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
a v
n d t^
a 'i® anju MNZ) kot uporabnika in Jadran export import
r - Sežana, Partizanska c. 69 (v nadaljevanju Jadran) kot
glede uvoza patrolnoga plovila, imenovanega patrol
at
FA 63, kasneje preimenovanoga v P 111.

Na temelju 2. odst. 13. čl. omenjenega zakona je MF izdalo
Odredbo o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna RS. (Ur. list RS, št. 24
od 22. 5. 1992). Odredba je pričela veljati 6. 6.1992. Po 33. čl.
omenjene odredbe je v določenih primerih možno oddati dela
izvajalcu tudi neposredno, vendar izjeme iz 13. čl. Zakona
niso omenjene. V primeru neskladnosti odredbe z zakonom
velja zakon.

h« '9rr>elju 68. in 72. čl. Zakona o deviznem poslovanju (Ur.
RS, št. 1/91-1 in 71/93) je v dneh od 10. 1. do 25. 1. 1995
In«s " vpogled Rajko Plevelj, devizni inšpektor Deviznega
j " Pektorata Republike Slovenije, pri čemer je velik del doku^®ntacije
prejel od g. Renate Suhadolc, proračunske inšpeklc
e, ki je opravljala inšpekcijski pregled v isti zadevi.
Zbiranje ponudb

Inšpektor meni, da tudi z vsemi- izvajalci, ki so v primeru
nabave patrolnega plovila vplivali na končno nabavno ceno
(uvoznik, špediter, domači in tuji konzultanti, domači in tuji
odvetniki,...) ni bilo potrebno skleniti pogodbe na podlagi
javnega razpisa.

%čbe
o imenovanju komisije za nabavo patrolnega plovila
• nadaljevanju komisija) datirajo od 5. 12. 1991, čeprav je
/nela komisija svoj 1. sestanek že 8. 11. 1991. Predsednik
Ofnisije je bil mag. Boris Žnidaršič, tajnik g. Mirko Slukan.
J^iisija je pričela z zbiranjem ponudb brez javnega razpisa,
, °iavljenega v Ur. listu RS. Dne 18. 12. 1991 (2. sestanek
J^nisije)
je že prispelo 14 ponudb. Od ponudb, ki so na tem
~®stanku prišle v ožji izbor, je bila najinteresantnejša
j^nudba norveškega proizvajalca OMA Baataygeri^a čoln
'Urninjj globoki V. 18,50 m, hitrost 38 v. in cena cca 2 mil.
Komisija je zapisala: »Plovilo ustreza našim zahtevam,
?r nam proizvajalec nudi možnosti izboljšav na standardnem
J^Pu. Gre za namenski delovni čoln, prirejen posebej za
^'icijske namene, ugodna je tudi cena.«

3) Izbor družbe Avionautica s.r.l. Torino, bonitetne informacije.
Nadaljnji zapisniki komisije niso več oštevilčeni, zato inšpektor tudi ne ve, če so mu bili predloženi vsi zapisniki.
Obstoja poročilo o delu komisije v času od 28. 4. 1992, v
katerem j<e navedeno, da sta dne 13. in 14. 5. 1992 opravila
ogled in razgovore na sedežu Avionautice v Torinu mag. Boris
Žnidarič in Zvezdan Božič. Najmanj dvakrat sta ogledovala
plovila Avionautice in elektroniko, vendar so vsakič preizkušali plovilo, ki ni bilo primerljivo s plovilom, katerega so
ponudili MNZ-ju. Vse ponudbe, ki so prišle v ožji izbor so bile
ponovno rangirane in to tako, da je ponudba Avionautice
prišla na prvo mesto. V poročilu je navedeno, da se je preverjala boniteta družbe Avionautica in da so preverjali boniteto
pri italijanski policiji. Navedbe italijanske policije so bile, da
se firmi Avionautica lahko zaupa. Torej je na izbor, dobaviteljev odločilno vplival obisk omenjenih dveh gospodov v Avionautici, obisk pa je zrežirala družba Safti.

pa, da ponudniki niso vedeli natančneje, kaj naj sploh
n—la
Udi
3 jo, saj so nudili plovila dolžin od 11 m do preko 25 m. Na

Ostanku komisije dne 15. 1. 1992 so komisijo razširili na
.^anjega sodelavca Branka Lončariča iz Splošne plovbe, ki
' ®il tudi član tehnične podkomisije. Komisija je ugotovila, da
Prišli v ožji izbor 3 ponudniki: Boghammar iz Švedske,
i'»st Italia iz Italije in OMA Baataygeri iz Norveške, vsi trije so
J*'! dolgoletne izkušnje pri gradnji plovil v policijske na®ie.
['{•nični del Komisije si je v dneh od 6. 2. do 7. 2.1992 ogledal
J 'tlel razgovore s Crest Italia iz La Spezie. Dogovorjeno je,
bo kot naročnik in uvoznik nastopala Splošna plovba.
Konična podkomisija v sestavi (mag. Boris Žnidarič, Zvezdan
°*ič, Branko Lončarič in Mirko Slukan) je opravila ogled in
govore pri norveškem in švedskem proizvajalcu, razgovore
I pomačim ponudnikom Seaway (dr. Jakopin) in ugotovila
L»'®j zapisnik z dne 28. 4. 1992), da pridejo v ožji izbor
.°9hammar A. S. iz Švedske, Crest Italia iz Italije in domači
Rudnik Seaway. Zakaj je odpadel norveški proizvajalec, ni
Roženo. G. Branko Lončarič je inšpektorju telefonično izjaJ' da je norveški proizvajalec odpadel, ker zaradi embarga ni
°9el dobiti izvoznega dovoljenja. Družba Boghammar je

Dne 12. 8. 1992 je Ljubljanska banka poslala MNZ-ju bonitetno informacijo glede družbe Avionautica s. r. I., Torino, LB
pa je informacijo dobila od Dun & Bradstreet Ltd, ki je svetovno znana družba glede poslovnih informacij.
Iz nje je razvidno:
Ime: Avionautica SRL, Stabillimenti Avionautici industriali s. r.
I.
naslov: Via Chivasso 43, 10090 San Rafaele Cimena (Torino)
registriran sedež: Lungo Po Antonelli 77, 10153 Torino
pooblaščenec: Rucci Vincenzo
število zaposlenih: 1
Ustanovitveni kapital: ITL 20 mil (minimalni)
71

poročevalec, št. 21

5.1)
]ne
Po pogodbah o gradnji plovil v ladjedelnicah je običaj
naročnik lastnik ladje od vsega začetka gradnje. Tudi
primeru je bilo tako, le da je bil naročnik plovila v ladjedeln' n !
Conavi v Viareggiu družba Avionautica ne pa Jadran oz.
Avionautica je bila vpisana kot lastnik ladje v grad\ 16.
Pogodba ni imela klavzule, po kateri bi čoln med izgradJC *
prešel ali postopoma prehajal v last pravega naročnilf,"^
Odsotnost te klavzule je po mnenju odv. Masse povzročila,
so dobavitelji Avionautice, ko je ta postala insolventna, dof.
gli na sodišču zaščitno zaplembo plovila (sequestro conservi jjia
tivo). Če bi bila ladja od vsega začetka gradnje vpisana kj°v®
lastnina Jadrana, upniki tega ne bi mogli storiti. G. Bran**"™')r
Lončarič je MNZ-ju predložil pred sklenitvijo pogodbe z AT°, '
onautico: Tipsko pogodbo za gradnjo ladje Združenja zaho*a lz
noevropskih ladjedelnic. MNZ te tipske pogodbe ne upošt^,
vala, kar je bilo kasneje usodno, isto tipsko pogodboo je dif' "
26.1.1995 g. Lončarič dostavil tudi inšpektorju. V njej je jasi
od samega začetka gradnje lastnik ladje v gradnji naročn' itOi1
oz. kupec. Osnutek pogodbe z Avionautico je pripravil tehni^'®'
del komisije (Žnidarič, Božič, Slukan).
P®

Predmet dejavnosti: trgovec z motornimi vozili, različni servisi
za reparature, deluje s provincialno klientelo.
Iz priložene bilance stanje in bilance uspeha je razvidna
majhnost družbe, bilanca stanja za per 31.12.1990 je znašala
169 mil ITL, bilanca uspeha pa 669 mil ITL.
Po sklenitvi pogodbe MNZ-Avlonautica je Jadran ponovno
iskal boniteto za družbo Avionautica in še za družbo STAIN
S r I. Dne 19.11.1992 je družba Poslovne informacije d. o. o.,
Zrinjskega 4, Ljubljana, poslala bonitetno informacijo za obe
firmi, pridobljeno zopet od družbe Dun& Bradstreet Ltd.
a) Avionautica Srl, Stabillimeti avionautici industriali
splošna situacija: nekoliko težav, ustanovljena 1980, fakturirano (1990) 565 mil ITL ust. kapital 20 mil ITL pooblaščenec:
Rucci Vincenzo
delovanje: posrednik za kupoprodajo rabljenih motornih vozil
za račun tretjih in popravila, deluje s provincialno klientelo
zaposlenih 1, registriran sedež: Lungo Po Antonelli 77, 10153
Torino
finančna trdnost med 75 in 150 mil ITL, zaupanje srednje
Za poslovanje so se priporočale garancije.

5.2)
rJ
Navedena cena v 14. čl. pogodbe SIT 191.368.266,30 bi imajC™'
smisel le, če bi dobavitelj nameraval odpreti nerezidenflfj®
račun v SIT pri domači banki. Pogodbena cena sploh nim*.0n
paritete npr. fco ladjedelnica, CIF Koper ali podobno.

b) Na istem sedežu je delovala še družba STAIN srl (kar je
okrajšava za Stabilimenti avionautici industriali)
Naslov: Luno Po Antonelli 77
zaupanje: nepriporočljivo
kapital 99 mil ITL
pooblaščena oseba: Conti Dea
Zadolženost podjetja je bila velika.

4) Sklenitev pogodbe o izdelavi in dobavi patrolne reševalne
ladje

Pr
5.3)
°
Pogodba nima določila, katera pogodbena stran plača strff.-.
ške nadzora oz. klasifikatorja Det Norske Veritas, ki ima sede' ''
v Oslu. 22. čl. pogodbe govori sicer o stroških, zahtevanih <1 ®r
Italiji, da gredo v breme izdelovalca, vendar gre v tem prime"
lahko za stroške, zahtevane v tretji državi.
SJJ
SA
5.4)
n
8 a
Garancije za vplačana avansa so najšibkejša točka pogodo 1<|.
Avansna garancija bi morala veljati ves čas do prevzema ladij
in bi morala vključevati tudi obresti. Tako pa je garancija za*1 pr
mil. DEM prenehala veljati, ko je komisija potrdila končanje /y
faze izgradnje, garancija za 1 mil. DEM pa je prenehala veljat'
ko je komisija potrdila končanje 2. faze izgradnje. Tako jf 8)
prišlo do situacije, da izdelovalec ni želel nadaljevati z izgra"
njo ladje in je ni hotel izročiti naročniku, naročnik pa ni imel' q
rokah nobene avansne garancije več, niti za 2 mil. DEM, niti z' ^
1 mil. DEM.
p<
ni
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- >
*
6. člen pogodbe govori o določenih fazah izgradnje, 15. čiej|
pa govori o plačilu po zaključku 1. faze izdelave, a med 6 i"
15. členom pogodbe ni nobene povezave.

Dne 6. 10. 1992 je bila sklenjena pogodba med MNZ, ki ga je
zastopal minister Igor Bavčar in družbo Avionautica s. r. I.,
Torino, katero je (nepooblaščeno) zastopal g. Gandolfi Paolo,
namreč v bonitetni informaciji je edini pooblaščenec družbe
Rucci Vincenzo.

5.6)
V pogodbi ni navedeno, katero pravo velja v slučaju spor»
(slovensko, italijansko ali kako tretje, ki se v praksi izgradnj«
plovil največ uporablja). Tudi arbitražna klavzula po mnenj"
odv. Masse ni zadovoljivo formulirana.

Paolo Gandolfi je bil družbenik s pretežnim deležem v Avionautici in kmalu po sklenitvi posla z MNZ je svoj delež prodal g.
Renatu Federiciju. Cena plovila je znašala DEM 3,330.000.medtem ko je ponudba Avionautice znašala DEM 3,465.000.-.
Torej gre kvečjemu za prihranek DEM 135.000.- med ponudbo
in pogodbo, nikakor ne pa za prihranek DEM 1,360.000 - kot je
navedeno v »Delu« z dne 23.12.1994 na str. 10, ko g. Žnidarič
zagovarja upravičenost 50.000,- SIT nagrade.
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Podjetje je 29. 5. 1992 dalo predlog za prostovoljno likvidacijo. Likvidator je bila ga. Dal Bosco Maria Rita, zato je
poročilo samo za obdobje do 25. 5. 1992. Dejavnost družbe:
ladjedelnica za gradnjo plovil. Zaposleni trije, v preteklosti je
imela 10 zaposlenih, finančna solidnost je bila nedoločljiva,
zaupanje neocenljivo.
Dne 10. 9. 1992 je komisija ugotovila, da je prišlo vsega 19
ponudb in da ponudba Avionautice ostane na prvem mestu,
čeprav na ogledu plovila ni bilo predstavljeno primerno plovilo.
»Glede na ugotovitve tehn. dela komisije, strokovnega mnenja g. Lončariča, strokovnega mnenja mag. Klaseka ter preverbi bonitet je komisija sprejela sklep, da se pogodba sklene
z Avionautiko. Tehnični del komisije je pripravil osnutek
pogodbe,« je zapisano v zapisniku komisije.

- >
Določila 4. odst. 10. čl.: »Če izdelovalec prekoračil rok dobav«
za 60 dni lahko naročnik zavrne prevzem plovila« so breZ'
predmetna, ker nima v rokah nobene veljavne avansne garancije, naročnik pa kasni že 450 dni.
5-8)
Ravno tako brezpredmetno je tudi določilo, če plovilo
doseže najmanj 38 vozlov maksimalne hitrosti, ki jih dosl®l'
tudi ni doseglo.

V pogodbi je nenavadno visok znesek avansa, plačljiv v 15.
dneh po podpisu pogodbe, namreč 60% pogodbene vrednosti, kar bi zneslo DEM 1,998.000.-. MNZ je radodarno plačal
celo DEM 2.000.- več avansa oz. okroglo DEM 2 miliona.
(Ostali ponudniki so želeli imeti do 25% avansa, kar je tudi
normalno pri sklepanju tovrstnih pogodb).

59
- >
Tudi določbe 12. člen pogodbe (vračilo avansov) se zarao'
insolventnosti družbe in ker družba z omejeno odgovornost)"
nima premoženja, nikdar ne bodo mogle uporabiti.

5) Glavne pomanjkljivosti sklenjene pogodbe so bile po mnenju inšpektorja (ki se je delno opiral tudi na mnenje uvoznika
in odv. Masse) sledeče:
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6

>
Dne 15. 10. 1992 je MNZ (podpisan Jože Kostanjevec) izdal"
Jadranu p.o. pooblastilo za uvoz.
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f"®jI6. 10. 1992 je bil med MNZ in Avionautico podpisan
®ks K osnovni pogodbi o izdelavi in dobavi ladje s katerim
vključuje kot uvoznika oz. svojega pooblaščenca tretjo
2*n to je Jadran. Aneks je opremljen s štampiljkami vseh
^N)r®n sopogodbenikov.
td*
d<*"«ks so podpisali za Avionautico pravi pooblaščenec Rucci
li
1lN?nzo 9' Anton 2obec za Jadran in g. Jože Kostanjevec za
3i NZ kot direktor uprave skupnih služb, podsekretar.

Banca Popolare deH'Emilia Romagna zahtevala od LB d. d.
vračilo kontragarancije. Jadran je dne 29. 10. 1993 vrnil LB
d. d. original Njene garancije na podlagi zapisnika komisije
MNZ o komisijskem ogledu plovila z dne 18. 10. 1993 v
katerem je komisija ugotovila, da je Izdelovalec izpolnil
drugo fazo dela po določbah 6. čl. osnovne pogodbe.
Jadran je bil torej v obdobju od 27. 5.1993 do 22. 7.1993 brez
kakršnekoli garancije za vračilo avansa, v obdobju od 22. 7.
1993 do 29.10.1993 je imel v rokah garancijo za 1 mil. DEM,
čeprav je bilo tedaj vplačanih avansov ie za 3 mil. DEM. Po
datumu 29.10.1993 Jadran ne razpolaga z nikakršno garancijo za vračilo avansa.

0S
irtj!Vjj|a družba se je jezila, ker jih glede te spremembe niso
Mrestili pravočasno. V svoji poslovni banki je namreč že
'nAiri 0ra azahtevke za izstavitev bančne garancije, nato pa je
V ' zaradi spremembe uporabnika garancije ves postopek
io#a Ustavitev garancije obnoviti.
M
dn<' komisijska pogodba med MNZ in Jadranom

9) Neracionalno trošenje proračunskih sredstev
Fakture Avionautic št.
22
09

!nis,očasno s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi je bilaskleni
1a <udi
W
komisijska pogodba (ki pa je ostala brez datuma
*K|enitve) št. 43256/92 med MNZ in Jadranom p. o. Pogodba je
JJ'ka,
kakršno
uporablja uvoznik za vse primere uvoza, razen
e
komitent ne zahteva drugačne pogodbe. Pogodba ima
eliMriteto cene ciF Koper, dobavni rok 270 dni od datuma
iiiPOtrditve načrtov s strani klasifikatorja. Pogodba določa, da
rrffjfitent
sam nakaže devizno protivrednost pooblaščeni
an
ki (v tem primeru BS). Pogodba določa za opravljene
'Oritve provizijo uvozniku v znesku DEM 10.000 v tolarski
"^vrednosti.
rcr
le! Jadrana g. Zobec Anton je ob priliki kontrole inšpektorja
i( obvestil, da ga je tik po .sklenitvi aneksa z MNZ poklical
irU°rlrektor Tržaške kreditne banke Trst g. Vito Svetina in mu
E ®dlagal da BS nakaže avanse na omenjeno banko. Sam
|0bec pravi, da je bil zelo presenečen od kod g. Svetina, ki je
MPTl-jev človek ve za komaj sklenjeno pogodbo. Odgovor se
3« L,a|<Je v članku Vinka Vasleta »Kam oziroma komu je odteJjliV|•••" To 'e dokaz. da je bil SAFTI vpleten kot posrednik med
* onautico in MNZ. Sicer pa po zagotovilih g. Zobca Jadran
I JrD|'lem uvozu ni imel nobenih kontaktov niti s SAFTI-jem niti z
iti T-om iz Ljubljane.

datum znesek DEM
16.11.92 2,000.000,14. 05.93
1,000.000-

10
14. 05. 93
330.000,9.1)
Avionautica je že dne 14. 5. 1993 izstavila fakturo na znesek
DEM 330.000.- katero bi smela v skladu s 15. členom pogodbe
izstaviti šele po predaji plovila. Jadran bi moral to fakturo
zavrniti.
Na temelju te fakture je MNZ že 22. 5. 1995 za odkup DEM
330.000,- nakazal na BS SIT 22,672.404,80
Sredstva so ležala v BS preko 10 mesecev, dokler niso bila
dne 5. 4. 1994 nakazana na račun odvetnika Giunia Masse.
Avionautica je izsiljevala plačilo teh sredstev pred pogodbenim rokom, a do plačila Avionautici ni prišlo.

i

Garancije in kontragarancije
Doi
il " lavci Jadrana so kmalu ugotoili, kako je pogodba med
"JJJ2 in Avionautico škodljiva, zato so skušali škodljivost
^9odbe vsaj delno eliminirati z ugodnejšim tekstom bančgarancij, zaradi česar je bilo ogromno korespondence
,« ^®d
LB d. d. (izstavitelj garancije Jadranu), Credito Romag0|
if J o Milano (ki je LB d. d. izdala kontra garancijo) Aviona""co
in Jadranom. Rezultat pogajanj je bil pičel za domačo
®'ran, ker tuja stran ni pristala, da se odstopa od teksta
j P?9odbe. Edina sprememba, ki jo je Jadran uspel Iztržiti je
I ® '• ta, da je po prvotnem tekstu garancije garancija ugasi
v 270 dneh po odobritvi načrtov za ladjo s strani klasifiu *a,orja (270 dni pa |e bil po pogodbi tudi dobavni rok).
a
!: dran je uspel le toliko, da je garancija ugasnila po preteku
*0 dni od odobritve načrtov s strani klasifikatorja.
II

9.2)
Uvoznik je dne 8. 7. 1994 izstavil MNZ-ju predračun št. 25639/
94 z dne 8. 7. 1994 nato pa tudi račun št. 08-20362-01236 v
znesku SIT 13.792.424.- z dne 6.12.1993. V njem je zaračunal:
5%-ni prometni davek pri uvozu opreme SIT
špediterski stroški SIT
uvozno provizijo SIT
5%-ni davek na uvozno provizijo SIT
SIT

12.752.235,250.000.752.560,37.628,13.792.423,-

Obračunan je avans na uvozno provizijo SIT - 612.600 plačan dne 1.12. 1993.

i

d. d. je po nalogu in za račun tuje banke Credito Romag^o, Milano dne 5.11.1992 izdala Jadranu garancijo št. IV/
• j 98-92. Tuja banka je Izdala LB d. d. kontra garancijo.
^»>ek garancije je znašal DEM 2 milijona in se je nanašal
5* 1. avans katerega je BS dne 16. 11. 92 nakazala na
h[*dlto Romagnolo.
' n'*siflkator je načrte odobril dne 10. 2.1993.
• jftranclja je ugasnila dne 31. 1.1994.
l'dran i« LB d. d. vrnil original garancije dne 27. 5.1993, ker
'komisija MNZ-ja Izdelala poročilo, da je končana 1. faza
gradnje ladje, kar je bilo v skladu s 16. čl. osnovne poNbe.

Razlika SIT 13.179.823,- je bila nakazana uvozniku in sicer:
28.12, 1993 SIT 12.000.000,- dne 6. 1. 1994 pa še SIT
1.179.823,Teh stroškov uvoznik ni bil upravičen fakturirati MNZ-ju pred
izvršenim uvozom saj je tudi iz 3. člena komisijske pogodbe
jasno, da bi uvoznik moral najprej prejeti račun Republiške
carinske uprave in špediterja potem pa šele izstaviti račun
MNZ-ju. Tudi uvozna provizija pripada uvozniku šele ko
opravi svojo storitev, to je ko je uvoz realiziran.
Ko je uvoznik ugotovil, da do uvoza ne bo prišlo v predvidenem času, je pismeno zahteval od MNZ ali naj avans vrnejo.

jW 22. 7.1993 je LB d. d. po nalogu in za račun tuje banke
°*nca Popolare deH'Emilia Romagna, Modena izdala
j!*dranu garancijo št. IV/6341; na znesek DEM 1 milijon.
JJ^enjena banka je LB d. d. Izdala kontra garancijo. Garanja se je nanašala na 2. avans, katerega je BS dne 4.8.1993
'kazala na račun omenjene tuje banke. Dne 27.10.1993 je

Odgovor MNZ-ja je bil, sicer samo telefonski in delavci
Jadrana se ne spominjajo s kom so se telefonično pogovarjali,
naj denar ostane na žiro računu Jadrana, ker je iz sredstev
proračuna za leto 1992.
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Tako uvoznik na svojem žiro računu že več kot eno leto
obrača navedena proračunska sredstva oz. je stanje komitentovih (MNZ-jevih) sredstev na žiro računu uvoznika dne 13.1.
1995 znašalo SIT 10.632.388,10.

Sekvestri so bili možni, ker je bila Avionautica na dokumentih O.
dc
vpisana kot lastnik ladje.
lai
12) Pooblastilo odvetniku Giuniu Massi
lr
Dne 17. 3. 1994 sta MNZ, ki ga zastopa Javno pravobranilstvo
RS in Jadran pooblastila odvetnika Giunia Masso, da zastopa V
njihove interese v vseh postopkih v zvezi s patrolno ladjo. ra
Obenem je MNZ ob pomoči odvetnika pričela sklepati pr
st
pogodbe za dokončanje ladje.
?
ni
12.1)
Nakazila odvetniku v DEM
Po nalogu Jadrana je bil dne 5. 4. 1994 nakazan na račun
odvetnika pri Banca Commerciale Italiana, filiala Viareggio
znesek DEM 330.000, ki je bil v BS pripravljen za plačilo po
prevzemu plovila in DEM 12.000, ki je bil med MNZ in Avionautico že prej dogovorjen za dodatno opremo čolna oz. skupaj
DEM 342.000. Banka Slovenije je nakazilo izvršila v zneskih
DEM 90.000 in DEM 252.000.

10) Obračun uvozne provizije
Uvoznik je dne 10. 12. 1992 prvič prejel uvozno provizijo v
celoti (protivrednost DEM 10.000.-) to je SIT 612.600,- na žiro
račun.
Uvoznik je drugič prejel uvozno provizijo SIT 612.600 - dne 1.
12. 1993.
Uvoznik je dvakratno plačilo provizije inšpektorju pisno obrazložil sledeče: Na podlagi ustnega dogovora z g. Radosavljevič (iz MNZ) in g. Buda (ref. uvoza) nam je bila naknadno
priznana provizija v višini SIT 612.600.-.
Uvoznik je tretjič dobil plačano uvozno provizijo v znesku SIT
800.000,- dne 11.7. 1994, ko je MNZ-ju izstavil bremepis za
stroške prevodov dokumentacije, telefonskih stroškov, kilometrin i.t.d.

Iz teh zneskov je odvetnik Massa pokril:
sekvester na ladji s strani firme Studio Corbani ITL 76.500.000
sekvester na ladji s strani firme Navalmet ITL
42.300.000
sekvester na ladji s strani Eletttrotecnica ITL
54.629.500
ITL
173.429.500

Uvoznik je še večkrat obračunal svojo ceno dela ob vsakokratnem nakazilu odvetniku Giuniu Massi v znesku SIT 12.500.npr.: faktura Jadrana izdana MNZ-ju št. 244-03662 od 25.8. 94
za nakazilo ITL 80 milionov. Inšpektor se strinja, da so zaradi
zapletov okrog čolna v Italiji nastali ogromni stroški za
uvoznika. Uvoznik se je tudi izkazal zelo prizadevnega pri
reševanju zamotane situacije. Neglede na to bi moral plačilo
svojih storitev predhodno urediti z aneksom h komisijski
pogodbi.

(Z vsakim dobaviteljem se je posebej pogajal in dosegel 5
sporazum o plačilu dela terjatev).
'
I
Sklenjena je bila pogodba z družbo Tecnomont iz Viareggia, *
da bi g. Umberto del Treppo naprej vodil organizacijo in '
nadzor za dokončanje plovila. Družba Tecnomont je že prej
gradila trup plovila. G. Del Treppo je postal tako pooblašče- 1
nec MNZ, njegovi stroški so znašali ITL 51.500.000. To so
samo stroški plačani iz DEM, ker obstojajo tudi stroški g. Del 1
Treppa plačani iz nakazil v ITL.

Dne 5. 10. 1994 je Jadran naslovil na g. Kuralta, novega
predsednika komisije za nabavo patrolnega čolna, dopis v
katerem predlaga spremembo komisijske pogodbe glede
višine provizije. Predlaga se provizija v višini 2%. Dopis je do
datuma kontrole ostal brez odgovora.
11) Insolventnost Avionautice

Fakture raznih drugih dobaviteljev v znesku ITL 117.074.359
skupaj ITL 342.003.659
Spisek vseh plačanih faktur je pod tč. 14.1.2 zapisnika.

Plovilo se je gradilo v ladjedelnici Conavi v Viareggiu in ne v
Torinu, Via Chivasso 43, to je v delavnici Avionautice, kot je to
bilo predvideno v čl. 13. osnovne pogodbe.

12.2)
Nakazila odvetniku v ITL

Proti koncu leta 1993 je postalo vse bolj jasno, da je družba
Avionautica postala insolventna. Graditelji ladje, razne firme
katere je najela Avionautica, so zapustile nedokončano ladjo,
ker jim je Avionautica dolgovala večje zneske za prej opravljena dela.

Sredstva nakazana odvetniku Massi v DEM niso zadostovala
za dograditev ladje, poleg tega je bilo potrebno poravnati
stroške odvetnika, stroške klasifikatorja (ki jih Avionautica ni
plačala) stroške pooblaščenca Umberta del Treppa, stroške
zavarovalnice Generali Assicurazioni, agencija Viareggio.

Avionautica oz. njen novi pretežni družbenik Renato Federici
je začel izsiljevati dodatna plačila, da bi lahko dokončal plovilo.

MNZ se je na predlog odvetnika odločil za fizično varovanje
ladje z našimi policisti. Odvetnik je g. Zvezdanu Božiču izplačeval v ITL stroške delavcev MNZ-ja pri varovanju plovila. Za
pokritje vseh teh stroškov je Jadran nakazal na račun odvetnika pri Banca del Monte di Lucca, agencija Viareggio ITL
466.578.740.
Od tega je porabljeno:
za honorar odvetnika ITL 91.499.718
za stroške odvetnika ITL 17.821.741 - skupaj ITL 109.321.459
za stroške klasifikatorja (Det Norske Veritas) ITL 24.032.310
Stroški g. Umberta del Treppa ITL 14.500.000
Stroški delavcev MNZ-ja katere je izplačal odv. Giunio Massa
ITL 19.766.150
Stroški zavarovalnice Generali Assicurazioni ITL 9.653.221
Avans za družbo LA.ME. srl., Milano ITL 36.800.000
plačila raznim drugim družbam, ki so delale na dokončanju
plovila ITL 247.670.274
Skupaj ITL 352.421.955 - (Spisek faktur je'pod tč. 14.2.3.
zapisnika).

Plovilo je bilo brez nadzora, vanj so vlomili vlomilci ga poškodovali in odnesli nekaj opreme. Stroške popravil in nadomestila ukradenega je poravnala italijanska zavarovalnica.
Dne 12.1.1994 je minister Ivan Bizjak imenoval novo komisijo
za prevzem patrolnega plovila, katere predsednik je postal
mag. Davorin Mozetič. Uvoznik in uporabnik sta ugotovila, da
brez dobrega odvetnika ne bodo prišli do plovila. Preko svojih
poslovnih partnerjev v Italiji je Jadran našel primernega
odvetnika g. Giunia Masso iz Viareggia.
V januarju 1994 so upniki Avionautice dosegli na sodišču tri
zaščitne sekvestre oz. začasno zaplembo plovila zaradi neplačila njihovih terjatev s strani Avionautice.
Družba Elettromecanica je imela sekvester za ITL
Družba Studio SC di Corbani je imela sekvester
za ITL
Družba Navalmet di Corbani je imela sekvester
za ITL
Skupaj ITL
poročevalec, št. 21

64.270.000
90.317.575

Razlika med prejetimi plačili in koriščenji po fakturah znaša
ITL 4,835.326. Na računu odvetnika dne 4.1.1995 je bil saldo
ITL 2,879.902.
Za razliko ITL 1,955.424 odvetnik Jadranu še ni dostavil faktur.

42.300.000
196.887.575
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a

v

8tnik Giunio Massa je v raznih postopkih na sodišču
la ?e99l> da je bil na luški kapetaniji v Viareggiu vpisan pravi
izoil-' iz
■'aclladjedelnice,
'a 'e dobila dovoljenje
izvoz
in dovoljenje
za
JJiutje
ladja je bilazatudi
izvozno
ocarinjena.
'zvozina cena znaša ITL 3.562.980.065.

14) Pregled plačil za patrolno ladjo
14.1) NA ŽIRO RAČUN BS
Nakazila MNZ na Banko Slovenije:

V teh postopkih se je razkrila marsikatera podrobnost. V
Vor h z MNZ_ em se
za
Dm®°i
' ladje. iOn je j®
Fausto Atzori
vedno
M.
'an fanta
tudi9- sodeloval
z MNZ
poizdajal
tehnii
tehnični
. Ka > izgradnje, on je tudi podpisal s strani izdelovalca zapiso ogledu plovila ob končanju izgradnje določene faze.

datum
Namen nakazila
11. 11. 92
odkup DEM 2.000.000.27.05.93
odkup DEM 1.000.000,27. 05. 93
odkup DEM 330.000 30.03.94
odkup DEM
12.000,tečajne razlike in provizija BS za transfer
Skupaj nakazano na BS

'* '*iave o gradnji št. 9/93 napisane v luški kapetaniji v Viarege
n S Jano
razvidno, da je bil projektant ladje ladijski inženir
3 to re9
Giuseppe rojen v Genovi dne 25. 5.1950. Atzori je bil
3 .p J lažni oz. v zapisniku MNZ je navedeno »domnevni«
. °iektant ladje. (Zapisnik komisije MNZ od 6. 10. 94).

znesek SIT
118.996.862,00
68.704.257,00
22.672.440,80
944.890,90
482.181,00
211.800.595,70

14.1.1. NAKAZILA BS V TUJINO
a) nakazilo z dne 16. 11. 92 na DEM 2.000.000,- tuja banka: CREDITO ROMANGOLO MILANO, Via Cordusio
3
- uporabnik: AVIONAUTICA S. r. I. 10153 TORINO, Lungo Po
Antonelli 77
b) nakazilo z dne 4. 8. 93 na DEM 1.000.000,- tuja banka: BANCA POPOLARE DEL EMILIA ROMAGNA
MODENA
- uporabnik: AVIONAUTICA S. r. I. TORINO
c) nakazilo v tujino z dne 5. 4. 94 na DEM 90 000 - tuja banka: BANCA COMMERCIALE ITALIANA VIAREGGIO
- uporabnik: AVV. GIUNIO MASSA Via M. Coppino 433 Viareggio
d) nakazilo v tujino z dne 5. 4. 94 na DEM 252.000 - tuja banka: BANCA COMMERCIALE ITALIANA VIAREGGIO
- uporabnik: AVV. GIUNIO MASSA Via M. Cappino 433 Viareggio

! *ai je sploh naredila Avionautica pri celotni izgradnji plovila?
9%>vor je: »Nič«. Ona je samo pokasirala avanse od MNZ-ja
.delo izročila ladjedelnici v Viareggiu in raznim drugim
. °°Perantom, ki so potem delno ostali brez plačila pri čemer
P mnen u odv
od
°
i
- Giunia
imela
dobička 40% in se sam
/0i®tnik
sprašuje,
kam jeMasse
ta denar
izginil.
le
' $ i Prošnjo za predrazsodbo, katero je odvetnik Giunio
I
v marcu mesecu napisal predsedniku sodišča v
Renato
Federici se je na vse kriplje prizadeval, da bi iz
at>
o sklenjene pogodbe čimveč iztržil preden bi dovolil prelastništva iz Avionautice na Jadran. Tako je njegovo
P®yjetje Federfin predložilo sodišču predlog za sekvester v
j lilo" 'TL 650 °00 000' sodeče pa je ta njegov predlog zavrih Ladja je dobila izvozno dovoljenje (nuilaosta) za izvoz v
tri
! mJ^sece^®255
od 5. 9.v Viareggiu
1994. Plovilo
se je
še več kot
t.,
zadrževalo
nakar
se nato
je odpravilo
sredi
rjcembra
na poizkusne vožnje oz. na pot proti domu, a je
fu9i dan vožnje počila ena od pogonskih gredi in plovilo so
"'anili v nekem hangarju v Fiumicinu. Pogonske gredi in
r[°pelerji dimenzijsko niso ustrezali za to plovilo, prave gredi
.® bile 30. 11. 94 naročene pri družbi La.me, a so jih z
""Provizacijo montirali na plovilo, da bi se rešili Viareggia oz.
pr
'Peljali plovilo v Koper.

14.1.2.) FAKTURE, KI JIH JE ODVETNIK MASSA POKRIL Z
NAKAZILI BS
- zaseg na ladji s strani firme Studio S. c. Corbani dne 16. 6
94
v skupni vrednosti
ITL 76.500.000.- zaseg na ladji s strani firme Navalmet S. r. I. dne 18. 7. 94
v skupni vrednosti
IT L 42.300.000,'/»
- zaseg na ladji s strani firme Elettrotecnica S. r. I. dne 15. 6.
94
v skupni vrednosti
ITL 54.629.500.-

5j!®d Jadranom d. d. in tujo družbo La. me., S r I Marine
»Jvision, Via della Fornace 4, 20090 Opera (Milano) je bila dne
£ 11. 1994 podpisana pogodba o delu, s katero se je izvaja^ zavezal, da bo opravil vsa dela potrebna za usposobitev
povila za plovbo. Dogovorjena cena ITL 92.000.000.- je samo
^dobavo osi in propelerjev, tuja družba posebej poudarja da
ceno ni vključena cena delovne sile za zamenjavo osi,
l*na dvig/spust plovila, cena goriva in cena bivanja osebja v
c°Pru (Takrat se še ni vedelo, da bo osi potrebno menjati v
'"micinu).

- Cortopassi Gianpaolo Viareggio, fakt. št. 371043'93 dne 15.
7. 94
na vrednost
|TL 920.000.- Bruno Montaressi Viareggio, fakt. št. 282 dne 19. 7. 94
na vrednost
ITL 762.000,- MTO Italia Arcola (la Spezia), fakt. z dne 29. 7. 94
na vrednost DEM 3.150.00 oz.
ITL 3.150.000,-

11. 1994 je odv. Giunio Massa tudi plačal 40%-ni avans
*bi La. me. v znesku ITL 36,800.000.-.

ru

- TER Santa Croce sull'Arno (Pl), fakt. št. 101 z dne 30. 7. 94
na vrednost
ITL 2.034.200.-

jjjali stroški bodisi tolarski bodisi devizni niso šli preko žiro
"'una Jadrana razen fakture Odvetništvo Starman Ferligoj,
.jetnika mag. Gregorja Velkaverha iz Kopra, Ferrarska 12 št.
JO/94/gv z dne 19. 10. 1994 na kateri je opisana storitev:
v
®tovanje v zadevi MNZ-Avionautica SIT 80.000.-

- Metalluminio La Spezia, cesija z dne 5. 8. 94
na vrednost
ITL 2.639 000 - Del Chiaro Giugliano Viareggio, fakt. z dne 26. 7. 94
na vrednost
ITL 5.000 000.-

1'dran je fakturo pokril iz avansa MNZ od 7.1.1994 v znesku
J'a 1.179.823.- Odvetništvo Starman/Ferligoj oz. odvetnik
ij 9- Gregor Velkaverh je dne 23.1.1995 pripravil Deviznemu
,'Pektoratu
RS poročilo o dosedanjem svetovanju v zadevi
V|
°nautica - MNZ.
j}
/°računska inšpektorica g. Renata Suhadolc bo lahko zbrala
J®vse ostale stroške, ki so bili v zvezi z nabavo plovila (npr.
delovanje
Splošne plovbe oz. g. Branka Lončariča, potne
'rroške komisije doma in v tujini. Potni stroški so bili
« omni).

- Technomont di Makosek Marija Viareggio, fakt. 22/94 z dne
10. 7. 94
na vrednost
ITL 10.000 000- Technomont di Makosek Marija Viareggio, fakt. št. 23/94 z
dne 30. 7. 94
na vrednost
ITL 10.000.000,- Technomont di Makosek Marija Viareggio, fakt. 24/94 z dne
30. 8. 94
na vrednost
ITL 10.000.000 75
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- Technomont di Makosek Marija Viareggio, fakt. 25/94 z dne
26. 9. 94
na vrednost
ITL 10.000.000.-

- La Elettrotecnica La Spezia, fakt. 383 z dne 30. 09. 94
na vrednost
ITL 2.202.000
- A.T.A. Viareggio, fakt. 311 z dne 01.10. 94

- CUV - Cantieri Uniti Viareggio, fakt. 65/94 z dne 20. 9. 94
na vrednost
ITL 16.800.000.-

- C.U.V. Viareggio, fakt. 73 z dne 24. 10. 94
na vrednost

- La Elettrotecnica La Spezia, fakt. 151 z dne 13. 9. 94
na vrednost
ITL 3.593.500-

ITL 1.190.000

- VVORKS Viareggio, fakt. 05 z dne 27. 10. 94
na vrednost
ITL 350.000
SKUPAJ
ITL 342.003.859

- Agenzia Marittima de Felice Viareggio, fakt. 826 z dne 5. 9.
94
na vrednost
ITL 637.000.- VVORKS Viareggio, fakt. Ol z dne 2. 9. 94
na vrednost

ITL 520.000

14.2) NA ŽIRO RAČUN UVOZNIKA
znesek SIT
612.600
19.200
612.600
12.000.000
- delni avans za 5% davek (9.594.309,60)
- odkup ITL 30.000.000 (2.405.690,40)
1.179.823
07.01.94
- bančni stroški (28.268,50)
- bančni stroški (33.476,00)
- stroški odvetnika Starman (80.000,00)
- delni avans za 5% davek (1.038.078,50)
795.880
23. 03. 94 odkup ITL
10.000.080
1.647.040
12. 04. 94 odkup ITL
20.000.000
247.938
09. 05. 94 odkup ITL
3.000.000
2.626.865
29. 06. 94 odkup ITL
31.923.560
800.000
11.07.94 stroški (prevodi, dnevnice, itd.)
6.418.320
13. 07. 94 odkup ITL
80.000.000
8.070.300
01.08. 94 odkup ITL
100.000.000
11.748.092
01.09. 94 odkup ITL
148.000.000
3.479.135
16. 09. 94 odkup ITL
43.655.100
97.889
tečajna razlika pri odkupu ITL
50.355.682
skupaj SIT

datum
10. 11. 92
26. 11. 92
01. 12. 93
28.12.93

ITL 1.000.000.-

- A. T. A. di Bretolli Danilo Viareggio, fakt. 256 z dne 30. 8. 94
na vrednost
,
ITL 300.000.- GIOE Viareggio, fakt. 203 z dne 15. 5. 94
na vrednost
ITL 200.000.- Avionautica Torino (dodatna dela na čolnu) po predračunu
sprejetim z zapisnikom MNZ z dne 08. 12. 93
na vrednost DEM 12.000 oz.
ITL 12.000.000
- Del Chiaro Viareggio, fakt. 93/94 z dne 10. 08. 94
na vrednost
ITL 10.500.000
- Plastic sport Viareggio, fakt. 18/94 z dne 10. 08. 94
. na vrednost
ITL 980.485
- Termo petrolli Viareggio, fakt. 1211 z dne 29. 08. 94
na vrednost
ITL 9.623.144
- C.U.V. Viareggio, fakt. 61/94 z dne 09. 09. 94
na vrednost
ITL 3.200.000
- C.U.V. Viareggio, fakt 62/94 z dne 13. 09. 94
na vrednost
ITL 9.520.000

namen
provizija uvoznika
stroški garancije LB
provizija uvoznika

Obrazložitev provizije, ki jo je podal Jadran:
»a) provizija dne 10. 11. 92 po pogodbi SIT 612.600
b) Na podlagi ustnega dogovora z g. Radosavljevič in g. Buda
nam je bila naknadno priznana provizija v višini SIT 612.600
(nakazana dne 01. 12. 93) zaradi začetih zapletov v zvezi z
dobavo plovila.
Obljubljena nam je bila tudi pismena potrditev dogovora.«

- Odvetnica Daniella Conalle Parola Viareggio, fakt. 207 z
dne 10. 07. 94
na vrednost
ITL 500.000
- OLEO - FER - MET Veareggio, fakt. 369 z dne 21. 09. 94
na vrednost
ITL 478.380

14.2.2. PLAČILA ODVETNIKU MASSI

- Del Chiaro, Viareggio, fakt. SEZ. 3 z dne 19. 08 94
na vrednost
ITL 2.827.200

Vsa nakazila so bila sprovedena na tujo banko
BANCA DEL MONTE Dl LUCCA AG. VIA CAVALLOTTI
VIAREGGIO ABI 6915

- Del Chiaro Viareggio, fakt. SEZ. 3 z dne 19. 8. 94
na vrednost
ITL 100.000-

dne 28. 03.94
dne 11. 04.94
dne 10. 05.94
dne 05. 07.94
dne 01. 08.94
dne 08. 08.94
dne 16. 09.94
dne 22. 09.94
dne 15. 12.94
Skupaj

- Tecnomont di Mokosak Marija Viareggio, fakt. 26/94 z dne
26. 9. 94
na vrednost
ITL 11.500.000,- Studio S. c. di Corbani Capezzano Pianore, fakt. 21 z dne
20 9 94
na vrednost
ITL 1.100.000.- Studio S. c. di Corbani Capezzano Pianore, fakt. 20 z dne
15. 9. 94
na vrednost
ITL 1.785.000 -

ITL
ITL
ITL
ITL
ITL
ITL
ITL
ITL
ITL
ITL

10. 000.080
20, 000.000
3 000.000
31 923.560
80 000.000
100 000.000
148 000.000
43 655.100
30 000.000
466.578.740

- CO. NA. IN. Viareggio, fakt. 63 z dne 20. 9. 94
na vrednost
ITL 5.000.000 -

14.2.3. ODVETNIK MASSA JE Z NAKAZILI POKRIL SLEDEČE
FAKTURE

- AR. PE. CA. Viareggio, fakt 252 z dne 17. 9. 94
na vrednost
ITL 17.082.450.-'

- stroški odvetnika
fakt. 17 z dne 29. 03.94
fakt. 20 z dne 12. 04. 94
fakt. 21 z dne 29. 05. 94
fakt. 36 z dne 08. 07. 94
fakt. pro z dne 02.09.94
Skupaj

- Masters Viareggio, fakt. 30/94 z dne 05. 10. 94
na vrednost
ITL 720.000
- Dante Granaiola Viareggio, fakt. z dne 21. 09. 94
na vrednost
ITL 360.000
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ITL 10.080.000
ITL 19.955.091
ITL 2.882.300
ITL 31.875.968
ITL 44.528.100
ITL 109.321.459

~ material in dela na čolnu
pO-NA.IN di Giovannini A. Viareggio
'akt.42zdne23. 07. 94
'akt. 56 z dne 16. 08. 94
p-V.N. Centro Vendita Nautico Srl Viareggio
'akt. 70/94 z dne 19. 07. 94
'akt. 78/94 z dne 25. 07. 94
[akt. 80/94 z dne 26. 07. 94
'akt. 89/94 z dne 04. 08. 94
'akt. 96/94 z dne 12. 08. 94
'akt. 99/94 z dne 30. 08. 94

ITL 20.000.000
ITL 12.000.000

ITL
ITL
ITL
ITL
ITL
ITL

p-U.V. di Bergamini e Bazzichi Sne Viareggio
'akt. 48/94 z dne 04. 07. 94
ITL
'akt. 51/94 z dne 14.07. 94
ITL
akt. 52/94 z dne 20. 07. 94
ITL
akt. 56/94 z dne 02. 08. 94
ITL
akt. 58/94 z dne 12. 08. 94
ITL
'akt. 59/94 z dne 31. 08. 94
ITL
JECHNOIMPIANTI Sne Viareggio
akt. 158 z dne 11. 07. 94
akt. 159 z dne 15. 07. 94
akt. 160 z dne 30.07. 94
'akt. 181 z dne 30. 08. 94

ITL
ITL
ITL
ITL

8.572.900
2.121.100
814.000
1.865.000
315.100
1.884.700
11.500.000
13.500.000
10.500.000
2.008.000
2.700.000
5.300.000

VVORKS Viareggio
fakt. 05 z dne 27.10. 94
fakt. 03 z dne 23. 9. 94

ITL 250.000
ITL 3.500.000,-

B. F. M. Sdf Venaria
fakt. 43 z dne 17.10.94

ITL 2.360.000,-

C. U. V Viareggio
fakt. 75/94 z dne 9.11.94
fakt. 79/94 z dne 1.12.94

ITL 2.880.000,ITL 6.720.000,-

BERTACCA Viareggio
fakt. 1 z dne 28.10. 94

ITL

NAVALMET Viareggio
fakt. z dne 15. 9. 94

ITL 2.800.000,-

320.250-

DET NORSKE VERITAS ITALIA Srl Agrate Br. (Ml)
fakt. 273940149 z dne 16. 8. 94
ITL 22.357.000.-

3.000.000
2.000.000
11.340.500
2.000.000

AR. PE. CA. Viareggio
fakt. 292 z dne 2.12. 94

ITL 8.141.980-

SA. VER. MAR. Viareggio
fakt. z dne 3.12.94

ITL 16.075.000.-

LA ME. Srl. Milano
fakt. 473 z dne 28.11.94

ITL 36.800.000,-

LA ELETTROTECNICA Srl La Spezia
fakt. 209 z dne 9.12. 94

ITL

pA.VER.MAR. Sne Viareggio
'akt. 26 z dne 20. 06. 94
[akt. 28 z dne 27. 06. 94
[akt. 38 z dne 31. 07. 94
Oet Norske Veritas Italia Srl-Agrate Br. (Ml)
'akt. 273 940135 z dne 29. 07. 94

ITL 7.200.000
ITL 10.800.000
ITL 15.000.000
ITL 1.675.310

DOTT. ING. SERGIO D ERCOLE Viareggio
fakt. z dne 9.12. 94

ITL 1.527.625.-

p-L.M. di Merlino, Lombardi & C. Viareggio
'akt. 28/94 z dne 22. 8. 94

ITL 3.000.000

DEL CHIARO Viareggio
fakt. 42 z dne 1.6. 94

ITL 8.500.000.-

ELETRONICA SYSTEM Viareggio
'akt.
33/94 z dne 08. 08. 94
F
akt. 34/94 z dne 18. 08. 94

ITL 2.280.808
ITL 1.500.000

Y. E. S. di Ottone & Co. Sne, Viareggio
fakt. 205 z dne 29.9.94

ITL 1.700.000-

POR.TE. MAR. Srl Genova
'akt. 536 z dne 19. 07. 94
'akt. 604 z dne 05. 08. 94
ITL

P- D. E. Sdf Genova
'akt. 149 z dne 18. 7. 94

ITL 7.021.400.-

ESTINTORI CASSIANO Srl Viareggio
'akt. 327 z dne 27.7.94

ITL

STUDIO S. C. di. Corbani C. Capezzano P.
'akt. 17 z dne 8. 8. 94

ITL 2.500.000,-

MASTERS di Macii Cristina Viareggio
'akt. 308 z dne 5.8. 94
'akt. 328 z dne 30. 8. 94
GENIUS COMPUTER Sne Viareggio
'akt. 359 z dne 1. 8. 94

TECNOMONT Viareggio (Umberto del Treppo)
fakt, 28/94 z dne 27.10. 94
ITL 6.500.000,fakt. 30/94 z dne 22.12. 94
ITL 8.000.000,AVV. GIUNIO MASSA Viareggio
bremepis z dne 26.11.94
ITL 16.116.000,-

ITL 688.700
ITL 480.700

ARRIGHINI 6 PARDINI Viareggio
'akt. 51 z dne 19.7.94

GENERALI ASSICURAZIONI Spa Ag. Viareggio (zavarovanje)
fakt. 004 z dne 30. 3. 94
ITL 3.116.253.fakt. 005 z dne 2.5.94
ITL 1.632.323fakt. 007 z dne 2. 6. 94
ITL 1.632.323.fakt. 008 z dne 30. 6. 94
ITL 818.082,fakt. 010 z dne 1.8. 94
ITL 818.080,fakt. 011 z dne 12. 8.94
ITL 818.080fakt. 012 z dne 31. 8. 94
ITL 818.080-

710.000-

950.000,-

- bančni stroški tuje banke

TESSILCASSA Srl Viareggio
fakt. 230 z dne 12. 8. 94
NAVIONICS Spa Viareggio
fakt. 1490 z dne 30.8.94

ITL

916.564,-

- stroški delavcev MN2
ITL 19.766.150,SKUPAJ
ITL 352.421.955.Razlika med prejetimi plačili in koriščenji po fakturah znaša
ITL 4.835.326.-. Na računu odvetnika 4. 1. 95 je saldo ITL
2.879.902.-. Za razliko ITL 1.955.424.- odvetnik še ni dostavil"
faktur Jadranu.

ITL 2.200.394,ITL 1.400.377,ITL 453.782,-

OLEO FER. MET. di Salvestroni N. Viareggio
fakt. 287 z dne 18. 7. 94
ITL 2.414.000,'akt. 336 z dne 30. 8. 94
ITL 2.197.304,IPERMERCATO Srl Viareggio
fakt. 1887 z dne 5.8.94

602.000,-

14.2.4.) Na žiro računu Jadrana je stanje komitentovih (MNZja) sredstev sledeče:
SIT 10.632.388.10
15) Zaključki

ITL 2.276.190-

15.1)
Izbor dobavitelja je bil neustrezen, nekatere informacije pa
kažejo, da je pri tem ključno vlogo odigrala družba Safti iz
Trsta. MNZ je izbral dobavitelja Avionautica S.r.l., Torino, za
katerega se že iz same bonitete, katero si je MNZ priskrbel
pred sklenitvijo pogodbe, vidi

ITL 1.518.400,ITL 247.500,77
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a) da gre za izredno majhno družbo z enim zaposlenim in 20
mil. ITL ustanovitvenega kapitala

ker tudi ni prejel nobene bančne garancije za eventu«1'
odpravljanje napak pri delovanju plovila v garancijskem rok

b) da gre za družbo, katere dejavnost ni bila gradnja plovil,
pač pa prodaja motornih vozil, servisi in reparature za provincialno klientelo

15.4)
Sumi se, da so odgovorne osebe v MNZ nevestno ravnala o
zanemarjale svoje dolžnosti pri upravljanju z družbenim P'1
moženjem (sredstvi republiškega proračuna), čeprav
morali in mogli predvidevati, da lahko nastane zaradi tega'
državo premoženjska škoda in ta je zares nastala in dosega'
sedaj vrednost 466.578.740 ITL, brez tolarskih strošk'
nabave, ki so tudi precej povečani in s tem kršile 127. čljj
1.4) starega Kazenskega zakona SRS (Ur. list SRS št. 12/fl
Omenjeni čl. Kazenskega zakona SRS ima kontinuiteto v 2&
čl. - Nevestno delo v službi Kazenskega zakonika RS (Ur. I*
RS, št. 63/94).
Odgovorni osebi sta predvsem mag. Boris Žnidarič, bH!
delavec MNZ in Zvezdan Božič, delavec UNZ Koper, ker sta
dva imela pred sklenitvijo pogodbe razgovore z Avionau®
in sta s seboj prinesla novo ponudbo tega dobavitelja, P
čemer se nista menila na slabe bančne bonitete te družba
sta kot člana tehnične podkomisije pripravila tudi škodlji]
pogodbo za MNZ pri čemer se nista menila na določbe tipS"
pogodbe za gradnjo ladij poslane s strani Splošne plovba.

c) tudi iz ostalih podatkov v boniteti se vidi, da gre za majhno
firmo z majhno prodajo in nedoločljivim zaupanjem.
15.2)
Sklenjena pogodba je bila za naročnika škodljiva, najšibkejša
točka pogodbe so bile avansne garancije in dejstvo, da v
pogodbi ni bil definiran prehod lastništva na naročnika oz. da
pogodba ni bila sestavljena tako, kot so sestavljene tipske
pogodbe, ko je naročnik (kupec) lastnik ladje ves čas, ko je leta v gradnji.
Škodljiva je bila tudi sama višina avansa 60% od pogodbene
cene, ki je bila plačana v roku 15 dni od sklenitve pogodbe in
ki je prodajalcu omogočala, da je avans uporabil v druge
namene kot za gradnjo ladje.
Sredi gradnje je postala Avionautica insolventna, tako da ni
uspela plačati svojih kooperantov, ki so gradili ladjo, niti ni
mogla ali hotela ladjo dokončati. Ti upniki Avionautice so
dosegli na sodišču zaščitno zaplembo ladje iz razloga, ker je
bil lastnik ladje v gradnji Avionautica in ne Jadran/MNZ.

15.5.)
j
Glede »konzultantskih provizij« o katerih je bilo veliko napis*
nega po dnevnem časopisju, lahko navedem, da je druži*
Adit d.o.o., Ljubljana dejansko imela brez dovoljenja v smis1
29. čl. ZDP NBS oz. BS devizni račun pri Tržaški kreditni ban
Trst, kar je ugotovila tudi inšpektorica bivšega SDK 9'
Valenka Suhadolnik ob kontroli d.o.o. Adit.
Eventuelna provizija 5% vrednosti od pogodbe prav gotovo f1
pripadala ADIT-u pač pa družbi SAFTI in je po nalogu Adij
bila nakazana na račun kake SAFTI-jeve družbe izven Italije f
Slovenije, kar pa lahko ugotovijo le inšpektorji pristojni t
kontrolo TKB in banke kamor je bil denar preusmerjen naprei

MNZ-ju po posvetovanju z domačimi in tujimi odvetniki ni
preostalo drugega kot:
a) da poplača upnike Avionautice
b) da z lastnimi policisti fizično zaščiti plovilo
c) da preko svojega pooblaščenca (g. Umberto del Treppo)
skrbi za dokončanje plovila tako po tehnični kot po finančni
strani.

Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 K o1
uporabnik sredstev republiškega proračuna in/ali Jadran d .i
Sežana, Partizanska c. 69 lahko sporočita pisno preko poc
blaščene osebe in v roku 15 dni eventuelne pripombe nI
ugotovitve deviznega inšpektorja. Pripombe je poslati n>
naslov: Ministrstvo za finance, Devizni inšpektorat Republik'
Slovenije, Ljubljana, Tivolska 50.

15.3)
Škoda, ki je doslej nastala znaša že ITL 466.578.740, ki pa bo
še precej večja preden plovilo ne bo v celoti dokončano in
prevzeto s strani MNZ. Odškodninski zahtevek po mnenju
inšpektorja ne bo uspel, ker družba Avionautica nima nikakršnega premoženja.

Devizni inšpekto'
Rajko Plevlej, dipl. ing.

MNZ v garancijskem roku ne bo mogel uveljavljati garancije,
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5. Komisijsko pogodbo št. 43256/92 (MNZ in Jadran export
import Sežana, brez datuma)

Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ
predsednica odbora
Metka KARNER LUKAČ

6. Zapisnik o izvršenem vpogledu v zunanjetrgovinsko in
devizno poslovanje Ministrstva za notranje zadeve...
(Ministrstvo za finance, Devizni inšpektorat Republike Slovenije, 30. 1. 1995)

Za predvideno obravnavo točke dnevnega reda »Obravnava postopka nabave policijskega plovila P 111« na seji
Državnega zbora se v glasilu Poročevalec objavijo naslednja gradiva:

7. Poročila Odbora Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor proračuna in drugih javnih financ z dne 3. 10.
1995, 20. 12. 1995, 24. 1. 1996 in 15. 5. 1996.

1. Zapisnik o inšpekcijskem pregledu Ministrstva za notranje zadeve (Ministrstvo za finance, Proračunska inšpekcija, 5. 4. 1995)

Vsa gradiva so na razpolago v glavni pisarni pod številko
450-02/93-9/41. Glede na sklep, ki ga je Vlada Republike
Slovenije sprejela na 167. seji, 2. novembra 1995 (številka
dopisa 402-10/93-10 z dne 10. 1. 1996) gradiva nimajo več
oznake zaupnosti in se lahko v celoti objavijo.

2. Pripombe na zapisnik o inšpekcijskem pregledu (Ministrstvo za notranje zadeve, 21. 4. 1995)
3. Pogodbo o izdelavi in dobavi patruljne reševalne ladje
(Ministrstvo za notranje zadeve in Avionavtica, 6.10.1992)
4. Aneks št. 1 k pogodbi o izdelavi in dobavi patruljne
reševalne ladje (MNZ in Avionavtica, 16. 10. 1992)

Predsednica odbora
Metka KARNER LUKAČ. I.r.

zadeve in Ministrstva za finance, če je gradivo še vedno
zaupne narave ali se lahko ta oznaka umakne. Po njenem
mnenju zaupnost ni več potrebna, saj so vsi postopki nabave
čolna končani, plovilo je že v naši lasti in uporabi.

državni zbor republike Slovenije
Odbor za nadzor proračuna
In drugih javnih financ
POROČILO

Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve so povedali, da je
oznako zaupnosti gradivu dala Proračunska inšpekcija Ministrstva za finance. Predstavnik Proračunske inšpekcije pa je
povedal, da oni smatrajo kot zaupno vso dokumentacijo, ki jo
pridobijo od drugod in da je zaupna do konca postopka.
Glede na to, da so v zvezi s to problematiko podali ovadbe na
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, smatrajo, da zadeva še
ni zaključena in da mora stopnja zaupnosti dokumentov
ostati.

Obravnavi postopka nabave policijskega plovila P 111 STROGO ZAUPNO
Gradivo je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ obravnaval na 22. seji, 2. 10. 1995.
člani odbora so kot gradivo za razpravo prejeli:

Nekateri člani odbora so menili, da mora odbor podati politično oceno o delovanju posameznikov in da na to delovanje
sodišč ne more vplivati. Čakanje na sodne postopke bi bilo
tudi predolgo in zato so predlagali, da se pozove Vlado, da
pojasni, zakaj je potrebna taka stopnja zaupnosti in da jo iz
dokumentov umakne.

- poročilo Ministrstva za finance - proračunska inšpekcija o
inšpekcijskem pregledu v Ministrstvu za notranje zadeve (št.
PRI-Z-23/49-SU z dne 30. 9. 1994)
- zapisnik Ministrstva za finance - proračunska inšpekcija o
inšpekcijskem pregledu Ministrstva za notranje zadeve (št.
PRI-05/95-P-SU z dne 5. 4. 1995) - STROGO ZAUPNO
- zapisnik o inšpekcijskem pregledu - pripombe MNZ (št.
0001/7-1-si.96/94 z dne 21. 4. 1995) - STROGO ZAUPNO
- dopis predsednice odbora v zvezi z zaupnostjo dokumentov (št. 450-02/93-9/41 z dne 6.9.1995) - STROGO ZAUPNO
- odgovor MNZ o nabavi policijskega plovila P 111 (št. 0040/
2-344/7-2-95 z dne 19. 9. 1995) - STROGO ZAUPNO
- pogodbo o izdelavi in dobavi patruljne reševalne ladje z dne
6. 10. 1992
- aneks št. 1 k pogodbi o izdelavi in dobavi patruljne reševalne ladje z dne 16. 10.1992
- komisijsko pogodbo Ministrstva za notranje zadeve z
Jadran export import Sežana za uvoz patroljne reševalne
ladje (brez datuma)

Ostali člani odbora so menili, da je potrebno oznako zaupnosti upoštevati, opraviti razpravo na zaprti seji odbora in o
sklepih obvestiti javnost. Tak predlog je bil po glasovanju
večinsko tudi sprejet.

V razpravi so prisotni ugotavljali, da gre v primeru nabave
policijskega plovila P 111 za neracionalno, nekorektno
porabo proračunskih sredstev. Največje napake so bile narejene že pri izbiri proizvajalca čolna in slabi pogodbi, potem pa
so se napake vrstile skozi celoten proces nabave, ki je trajal
skoraj tri leta. Prihajalo je do zamud pri dobavi, do dodatnih
stroškov za odvetnike, popravila, potovanja članov komisij in
drugih. Plačila so se opravljala na podlagi dvomljivih dokumentov, delno (v letu 1994) brez soglasja Ministrstva za
finance, komisijska pogodba je bila slabo sestavljena, finančno-materialno poslovanje na Ministrstvu za notranje zadeve
nurejeno...

V uvodu je predsednica odbora povedala, da je že 9. 1. 1995
zaprosila Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za
finance za ustrezne dokumente, podatke in informacije o
nakupu policijskega čolna za potrebe koprske postaje
obmejne policije. 15. 3. 1995 je v imenu odbora poslala
urgenco glede odgovora. 17.3.1995 je Ministrstvo za finance
poslalo dopis, v katerem pojasnjuje, da je pregled dokumentacije še v teku in da bo predvidoma zaključen do konca
meseca marca. 30. 6. 1995 je predsednica odbora ponovno
poslala urgenco in Ministrstvo za notranje zadeve )e doku" mentacijo poslalo 17. 7.1995. Večina dokumentacije označena s stopnjo zaupnosti URADNA TAJNOST. Predsednica
odbora je vprašala predstavnike Ministrstva za notranie

Nekateri člani odbora so se spraševali, ali je dejansko šlo za
neizkušenost pri takih poslih ali pa so bile napake narejene
namerno, saj so pri poslu sodelovali usposobljeni ljudje. To
bo lahko odkrila šele kriminalistična preiskava.
Posamezni člani odbora so menili, da bi morali zahtevati od
Vlade, da ljudi, ki so pomembno sodelovali pri tem poslu in so
še vedno na odgovornih mestih, kjer še vedno upravljajo s
proračunskim denarjem (na primer državni sekretar v Ministrstvu za obrambo Boris Žnidarič), začasno suspendira do
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ugotovitve njihove odgovornosti. Drugi so smatrali, da na tak
način ni možno onemogočati ljudi, za katere se ne ve, ali so
res kaj krivi ali ne. Pravtako so menili, da je ugotavljanje
politične odgovornosti bivših ministrov brezplodno. Te stvari
morajo biti v skladu z ugotovitvami sankcionirane preko tožilstva in sodišč.

Hkrati odbor poziva Vlado, da iz dokumentov o nabavi p* ,2J
cijskega plovila umakne oznake o zaupnosti.
najt

2. Ministrstvo za notranje zadeve naj v roku 15 dni predi'
Odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ spcc* via,
kacijo in seštevek vseh posrednih in neposrednih strošW mr)l
ki so nastali v zvezi z nabavo policijskega plovila P111"
do 29. 5.1995.
Pre

Nekateri člani odbora so izrazili dvom v uspešnost preiskave
(če jo bo tožilec sploh zahteval), saj jo bodo opravljali kriminalisti z Ministrstva za notranje zadeve, katerega drugi del je
izvajal celoten posel.

3. Predsednica odbora o sprejetih sklepih obvesti javn<( p°r
na tiskovni konferenci za medije.
ot)r

V razpravi so bila postavljena tudi nekatera konkretna vprašanja, na katera so odgovarjali predstavniki Proračunske
inšpekcije pri Ministrstvu za finance in Ministrstva za notranje
zadeve:

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN

- glede stroškov nabave policijskega čolna so povedali,
kakšna je končna vrednost čolna, niso pa mogli povedati,
kakšni so bili kompletni stroški, ki so nastali v zvezi z nabavo
plovila (posredni in neposredni stroški);

Odbor za nadzor proračuna
in drugih javnih financ

- glede penalov, ki naj bi jih izdelovalec čolna plačal, ker ni
pravočasno dobavil čolna, so povedali, da so preko odvetnika
na sodišču v Italiji podali zahtevek za 1,6 milijarde LIT, v kar so
vključene zamudne obresti in škoda, ki je nastala zaradi
nedobave čolna; vendar je možnost, da bomo dejansko dobili
ta sredstva majhna, saj je podjetje Avionavtica v stečaju;

k
nadaljevanju obravnave postopka nabave policijskega p" 3
vila P 111
19
de
Gradivo je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna1
drugih javnih financ obravnaval na 24. seji, 7. 12. 1995.

*
POROČILO

- povedali so tudi, kakšni so bili stroški advokatov, ki jih je
naročnik čolna najel: Velkavrh 80.000 SIT, Massa cca
150,000.000 LIT, odvetnik v Rimu 5,000.000 LIT (še ni plačano).

i2da-1
na

člani odbora so poleg osnovnega gradiva, ki so ga prejeli 1
22. sejo odbora, prejeli še naslednje gradivo:
- poročilo o obravnavi s sklepi, sprejetimi na 22. seji odbCi
2. 10. 1995
- dopis Ministrstva za finance št. 432-1/95 z dne 14. 11. 1
s prilogami
- specifikacijo in seštevek vseh posrednih in neposredi
stroškov, ki so nastali v zvezi z nabavo policijskega plovila
111 do 29. 5. 1995
- odgovor Okrožnega državnega tožilca glede ovadbe v
z nabavo patruljnega čolna Ministrstva za notranje zadev«
mnenje dr. Mirka llešiča o pogodbi MNZ/AVIONAVTICA

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je inšpekcijski pregled
soliden in da je proračunska inšpekcija dobro opravila svoje
delo. Ni pa jasno, kaj je (če je sploh kaj) ob ugotovitvah iz
zapisnika storila Vlada. Nekateri člani odbora so menili, da
Vlada ne namerava storiti ničesar, saj gre za kolizijo interesov
v sami Vladi. Drugi člani odbora pa so menili, da je Vlada
svojo pripravljenost urediti zadeve pokazala že s tem, da je
minister za finance zahteval pregled poslovanja in da je proračunska inšpekcija zapisnik na zaprosilo odbora in v skladu s
sklepom Vlade posredovala Odboru za nadzor proračuna in
drugih javnih financ.

V uvodu je predsednica odbora povedala, da Vlada še vedi1
ni odgovorila na sklep odbora, naj se opredeli do zapisni*
proračunske inšpekcije v zvezi s postopkom nabave polic'1
skega plovila. Povedala je tudi, katera gradiva so bila člano
odbora naknadno dostavljena. Uvodoma je še povedala, dal
na sejo poleg predstavnikov Ministrstva za finance in Minist'
stva za notranje zadeve povabila še g. Igorja Bavčarja, g. maS
Borisa Žnidariča in g. Mirka Slukana, vendar se je seje udel*
žil le g. Igor Bavčar, medtem ko sta se ostala dva vabljei
opravičila. Predlagala je, da bi najprej v razpravi svoje mnenj
povedali člani odbora, nato pa bi ostali prisotni odgovarjali"
morebitna vprašanja.

Posamezni člani odbora so menili, da mora o zadevi biti
seznanjen in o njej razpravljati tudi Državni zbor, verjetno na
izredni seji, ki naj bi jo zahteval odbor. Večina pa je menila, da
je za to še prezgodaj in da je najprej potrebno dati možnost
Vladi, da uredi zadeve.
Člani odbora so bili tudi mnenja, da bi postopek nabave
policijskega plovila moralo pregledati tudi Računsko sodišče
Republike Slovenije.

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

Član odbora Ivo Hvalica je v svoji razpravi opozoril na to, dal"
bil postopek izbora ponudnika in sklepanje pogodbe pop0'1
noma nestrokovno. Vprašal se je, ali je bila to malomarnost a
pa hoteni ali nehoteni kriminal. V nadaljevanju razprave i'
podrobno razložil, kakšen bi bil pravilni postopek izvedb'
takega posla od priprave razpisnega tenderja naprej. Veći"'1
potrebnih postopkov ni bila izvedena, potrebni dokumenti P
ne zahtevani oziroma ne pripravljeni. Izdelani niso bili ni"
kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika. Ni mu niti jasn"
kako je lahko Ministrstvo za finance sodelovalo pri taki z*
devi.

SKLEPE:
1. Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih
javnih financ poziva Vlado Republika Slovenije, da ga obvesti, ali je obravnavala zapisnik Proračunske Inšpekcije o
Inšpekcijskem pregledu Ministrstva za notranje zadeve v
zvezi z nabavo policijske patruljne reševalne ladje. Vlada
naj odbor obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi
zapisnika oziroma jih ie namerava sprejeti v zvezi s funkcionarji in drugimi delavci državnih organov, ki so sodelovali
pri nabavi policijskega plovila In so odgovorni za morebitno
nepravilno, neracionalno ali nezakonito porabo proračunskih sredstev.

Igor Bavčar, ki je bil v času izbora najugodnejšega ponudnik'
minister in je tudi podpisal pogodbo, je povedal, da je lah«0
odgovoren za dejanja v zvezi z nabavo plovila le do januari*
1993, ko je bil zamenjan. Povedal je, da je bila komisija z!
izbor najugodnejšega ponudnika sestavljena iz delavcev MN*v
in zunanjih članov, en del komisije je bil tehnični in so bili1
njem strokovnjaki. Zbrali so 19 predlogov in po končane "

Vlada naj o tem obvesti odbor v roku 30 dni.
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ft |?b'ranju ponudb je komisija dala predlog kolegiju ministra, da
'Dere OAvionavtico. Sam ni neposredno sodeloval pri izboru
, "aJboljšega ponudnika niti ni sestavljal pogodbe. To je zaupal
dl( p °kovnjakom
in je tudi verjel v pravilnost izbora in pogodbe.
id vla
°'e9 tega so pridobili še mnenje Ministrstva za finance,
,l(t * de in zunanjih strokovnjakov in na podlagi teh pozitivnih
vi Mnenj je minister Bavčar takrat podpisal pogodbo.

pogodbi za nakup policijskega plovila, pozneje pa je bil prav
on eden od inšpektorjev proračunske inšpekcije, ki so pregledovali dokumentacijo o postopku nabave plovila.
Po drugi strani so nekateri člani odbora ugotavljali, da Vlada
Republike Slovenije še vedno zaupa ljudem, ki so sodelovali v
izvedbi tako slabega, če ne celo škodljivega posla za državo.
Pri tem je bil omenjen mag. Boris Žnidarič, ki je bil predsednik
prve komisije za izbor najbolj ugodnega ponudnika, ki je tudi
pregledoval plovilo v gradnji in pisal poročila, sedaj pa je
državni sekretar v Ministrstvu za obrambo. Nekateri člani
odbora so menili, da bi ga morala Vlada začasno suspendirati,
dokler se jasno ne pokaže njegova vloga v zvezi z nabavo
plovila.

j|redsednica odbora je opozorila, da je bil končno izbran
Ponudnik, ki je ob vseh teh zapletih gotovo izročil najdražje
Plovilo in še to šele po dveh letih, s tem, da je ves ta čas
obračal proračunski denar, plovilo pa nima niti garancije,
jof Uvedla je, da so pri tem poslu najbolj kritične tri zadeve:
</ .
' Sam izbor ponudnika, kajti izbrana je bila Avionavtica, ki je
Ponudila najslabše plačilne pogoje (avans 60 %), iz obvestila
•-lubljanske banke je bilo jasno, da Avionavtica ni izpeljala
'■ n°benega zahtevnejšega posla in da je bila dalj časa na robu
stečaja.
ngi

Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednje <
SKLEPE:

p

jj-aa odpis pogodbe ob zadostnem opozorilu dr. Mirka llešiča,
ie naročnik premalo zavarovan in da bi bilo bolje uporabiti
na
Primer švicarsko pomorsko pravo.

1. Odbor ponovno poziva Vlado Republike Slovenije, da mu
v skladu s 141. členom poslovnika Državnega zbora v roku
14 dni odgovori na sklep, ki ga je v zvezi z nabavo policijskega plovila P 111 odbor sprejel na seji 2.10.1995.

'j poslovanje Ministrstva za notranje zadeve v letih 1993 in
ko je odobravalo in izvajalo plačila brez ustreznih evi®nc in notranje kontrole.
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2. Odbor bo ponovno razpravljal o postopku nabave policijskega čolna po pridobitvi mnenja Vlade Republike Slovenije. Na to sejo bo odbor povabil mag. Borisa Žnidariča, Iva
Bizjaka, Heleno Stare (Radisavljevič) in Mirka Slukana.

J^vedla
je posamezne podatke iz zapisnikov in poročil, iz
K
aterih izhaja veliko narejenih napak v postopku izbire
Ponudnika in sklenitve pogodbe. Opozorila je tudi na veliko
["'rost,
pri sklepanju posla z Avionavtico, saj je od poročila
K
°rnisije, ki je priporočila sklenitev pogodbe z Avionavtico, do
odločitve kolegija ministra minilo le 3 dni oz. nekaj dni po
objavi »Uredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del« v U. I. RS. Bavčar je na to odgovoril, da je
Potek izbora najboljšega ponudnika trajal eno leto. Člani
Odbora
so povečini opozarjali, da je bil izbor najbolj ugodne
9a ponudnika neustrezen, saj bi lahko izbrali izvajalca tudi
Razpisom,
morali bi bolj preveriti ponudnike, lahko bi izbrali
u
di domačo firmo, ki je usposobljena za taka dela. Ugotavljali
5
o tudi, da pravih kriterijev za izbor ponudnika ni bilo. Komika za izbor ponudnika tako ni delovala v svojstvu dobrega
gospodarja.

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN

Predsednica odbora
Metka KARNER LUKAČ

Odbor za nadzor proračuna
in drugih javnih financ
POROČILO
o drugem nadaljevanju obravnave postopka nabave policijskega plovila P 111
Gradivo je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ obravnaval na 26. seji, 10. 1. 1996.

Glede pogodbe, ki sta jo podpisala MNZ in Avionavtica, je
^čina
razpravljalcev menila, da je bila premalo definirana za
'ako obsežen posel, kakršen je nakup takega plovila. Določila
Pogodbe
niso dovolj natančne ali pa so za naročnika
n
eugodna in celo škodljiva. Taka so predvsem določila o
^činu plačila in o garancijah. Veliko sestavnih delov dobre
Pogodbe tudi manjka. Ob tem je Igor Bavčar povedal, da je
Poleg pogodbe podpisal tudi tehnično specifikacijo, tako kot
J® zahteval 1. člen pogodbe. Glede mnenja, ki ga je podal dr.
Mirko llešič, so nekateri menili, da je neresno, saj je bilo
Opisano »po bežnem pregledu osnutka pogodbe«, drugi pa
s
o menili, da bi tudi to mnenje lahko bilo dovolj opozorilno za
Ministrstvo, da bi pogodbo popravili. Nekateri člani odbora so
ženili, da je Ministrstvo za notranje zadeve sklenilo škodljivo
Pogodbo o tem poslu, ker ni dovolj zaščitilo interese naroč"ika temveč interese izvajalca.

Člani odbora so poleg osnovnega gradiva, ki so ga prejeli za
22. in 24. sejo odbora, prejeli še naslednje gradivo:
- poročilo k nadaljevanju obravnave postopka nabave policijskega plovila P 111 iz 24. seje odbora, 7. 12. 1995
♦»»
V uvodu je predsednica odbora Metka Karner Lukač povedala, da je na sejo poleg predstavnikov Ministrstva za finance
in Ministrstva za notranje zaldeve povabila še g. Ivana Bizjaka,
g. mag. Borisa Žnidariča, g. Mirka Slukana in gospo Heleno
Stare (prej Radisavljevič). Vsi povabljeni so se vabilu odzvali,
vendar je moral mag. Žnidarič pred razpravo o tej točki nu|no
oditi.
Povedala je tudi, da Vlada še vedno ni reagirala na sklep
odbora, naj se opredeli do zapisnika proračunske inšpekcije v
zvezi s postopkom nabave policijskega plovila.

Glede izvedbe posla člani odbora niso obširneje razpravljali,
1 Predsednica odbora pa je ugotovila, da so bila poročila, ki so
< jih
posamezni člani komisije dajali po ogledu plovila v gradnji,
1 'ažna, saj so zagotavljali, da dela v redu potekajo in da bo
Plovilo vsak trenutek izročeno naročniku.

Prisotnim je na kratko predstavila izjave gospoda Igorja Bavčarja ob prejšnji obravnavi postopka nabave policijskega plovila. Bavčar, ki je bil v času, ko so izbirali ponudnika, sklenili
pogodbo in plačali avans za nabavo policijskega čolna, minister, je v svoji izjavi povedal, da sam ni izbiral ponudnika niti
pripravljal pogodbe. To je bilo delo strokovnih služb in komisije, ki jim je Bavčar takrat popolnoma zaupal. Dva meseca po
podpisu pogodbe je bil zamenjan in od takrat dalje ni mogel
več odgovarjati za morebitne nepravilnosti pri nabavi čolna.
Mirko Slukan, ki je bil tajnik vseh treh komisij, ki so se
ukvarjale z izborom ponudnikov in nabavo čolna, je povedal,
da je bil on samo tajnik in ni odločal o stvareh. Pisal je

p
osamezni člani odbora so razlog za tak izbor ponudnika in
Podpis pogodbe, ki je bila škodljiva za naš proračun, iskali v
"ejstvu,
da je bil jeseni 1992 čas pred volitvami in da so na ta
Jačin nekateri pridobili denar za predvolilno kampanjo,
hkratni minister Bavčar je to kategorično zanikal in povedal,
Ja je pohitel predvsem zato, ker so bila proračunska sredstva
^e na voljo.

postavljeno je bilo še vprašanje vloge D. Vojnoviča, delavca v
Ministrstvu za finance, ki je pripravil predlog za soglasje k
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I. Hvalica je potem ugotovil, da še danes ne vedo,1(1
morali kot komisija delati in da so bili zlorabljeni. OpoZ"
še na to, da je nadzor nad gradnjo plovila plačal izvajale';
je povsem neustrezno, saj v tem primeru nadzora spw.
Nadzor bi moral opravljati neodvisen nadzornik pla®j
strani naročnika, sicer se lahko zgodi, da ga izvajalec ^
nestrinjanja z njegovim mnenjem ne plača.
.
M. Slukan je odgovoril, da je Det Norske Veritas Classjj
tion, ki je bil izbran za nadzor gradnje, eden od petih svet?
priznanih registrov, ki ne opravlja svojega dela z ozirom 1
kdo ga plača ampak se drži svojih standardov in predpisu .
pomembno, kdo klasifikatorja plačuje, ker on izdaja ladf
spričevala in odgovarja za kvaliteto ladje.

zapisnike, pripravljal gradiva za seje, zbiral tehnično dokumentacijo in podobno. Povedal je, da je bila Avionavtica
izbrana za dobavo čolna zato, ker je bila pač najboljši ponudnik in je nudila tisto, kar je ministrstvo želelo. Avionavtica je
dala tri ponudbe in šele tretja se je komisiji zdela primerna za
obravnavo. Prejšnih ni obravnavala. Povedal je, da so dobili
veliko ponudb za dobavo čolna - nekatere so sami iskali s
pomočjo Splošne plovbe Piran, drugi so se javili, ko so izvedeli, da kupujemo čoln. Pregledali so vsako ponudbo,
podrobneje pa obravnavali tiste, ki so ustrezale kriterijem, ki
jih je komisija pripravila na podlagi študije o lastnostih
našega morja.

kon
čolr
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Pov
pri
obi
9ra
ias
je l
Za
195
izp
opi
Vlo
Na vprašanje I. Hvalice, ali je klasifikator Det Norske Vej jan
plačal popravilo ladje, ki se je pokvarila, M. Slukan ni w
VOril
'
Ni
Predsednica odbora je opozorila, da verjetno ni bila kotfj vkc
tista, ki je odločala o tem, kdo bo plačal klasifikatorja in dj
je o tem odločil naročnik s pogodbo z izvajalcem. OdgovJ fj|
so torej tisti, ki so o tem odločali, ne pa tajnik komij bi
Nadalje je vprašala M. Slukana. ali je bila za gradnjo W
pripravljena ustrezna tehnična dokumentacija ali so se oj v«
čali samo na osnovi osnovnih parametrov o plovilu (dol" z;
moč motorjev, hitrost...).
N
M. Slukan je povedal, da je bila izdelana točna specifikacir P
da je na razpolago med dokumentacijo.
['
b
Helena Stare, ki je bila v času do 1. maja 1994 vodja finaf' vn
računovodstva RSNZ oziroma MNZ je povedala, da so P
ponudbe za dobavo čolna v letu 1991 zbirali zato, da bi dtfe s
osnovo za proračunski zahtevek za leto 1992. Zbrali so n z
ponudb, da bi dobili približno oceno potrebnih sredste'
izgradnjo čolna, ki bi jih potrebovali iz proračuna. Ali s® ^
ponudbe kasneje upoštevali pri izbiri ponudnika, ni vedel' .
proračunu za leto 1992 so nato dobili sredstva za plovilu !
postavki »prevozna sredstva«. O dejanski nabavi čolna je' J
seznanjena septembra 1992, ko je bila kot finančni stro* ,
njak povabljena na sestanek komisije za izbor ponudnik* j

Komisija ni odločala o nabavi ampak je samo pripravila predlog za kolegij ministra, ki je odločil o najboljšem ponudniku.
Tak postopek je bil skladen z metodologijo dela komisije, ki
je bila sestavni del odločbe o imenovanju komisije in v katerem so bile točno določene naloge in postopki dela komisije.
Komisija izven te metodologije dela ni delovala. Komisija se
tudi ni ukvarjala s finančnimi zadevami, ker to ni bila njena
naloga. Komisija tudi ni pripravila pogodbe o dobavi čolna.
Cena, pogoji plačevanja, zavarovanje in podobno po izjavi g.
Slukana komisijo ni zanimalo. S tem so se ukvarjale strokovne
službe ministrstva.
Zavrnil je tudi namigovanja, da za Avionavtico niso dobili
referenc in da do tega posla ni gradila čolnov. Povedal je, da
so reference dobili, dobili so seznam in lokacije plovil, ki jih je
Avionavtica že izdelala. Nekatere od teh so si člani komisije
tudi ogledali.
V nadaljevanju razprave je član odbora Ivo Hvalica postavil
M. Slukanu več vprašanj in komentiral nekatere navedbe:
Povedal je, da je pred leti veliko sodeloval z Republiškim
sekretariatom za notranje zadeve (predhodnik Ministrstva za
notranje zadeve) in ve, da imajo sposobne ljudi, ki so zmožni
dobro speljati podobne posle kot je nabava čolna. Zato sumi,
da v tem primeru ni šlo za nestrokovnost ampak za kriminal.
Problem se je po njegovem mnenju začel s tem, da ni bilo
ustreznega razpisa, še prej pa ne pripravljen razpisni tender.
Vse ostalo je samo posledica teh nepravilnosti.
Opozoril je na to, da so bile ponudbe zbrane še preden je bila
imenovana komisija za pripravo in realizacijo projekta nabave
plovila, čeprav bi morala biti za tak objekt imenovana vsaj 6
mesecev prej.

Nadalje je pojasnila, zakaj so že takoj ob podpisu pogoj
dali avans v višini 2 milijonov nemških mark (60% pogodb
vrednosti). Toliko sredstev so imeli na postavki za nab'
čolna v proračunu za leto 1992 in če jih ne bi porabili,1:1
propadlo. Zaradi tako visokega avansa pa so lahko W
znižali celotno vrednost pogodbe.

Nato je I. Hvalica navedel še nekaj izstopajočih negativnosti iz
zapisnika proračunske inšpekcije: dogovarjanje o stroških
namesto fiksno določene cene, visoka plačila za advokata
Massa, različne dodatne stroške (provizije, stroški...), najprej
zavrnitev in nato sprejem ponudbe Avionavtice, spremembe
zahtev o opremi plovila med gradnjo (kljub temu, da je bila
dogovorjena pogodba na ključ), službena potovanja na Švedsko in Norveško po prejemu ponudb, navajanje različnih firm,
ki naj bi sodelovale v poslu skupaj z Avionavtico...

Drugi del plačila (1 milijon DEM) so nakazali v maju 1993'
je komisija ugotovila, da je prva faza gradnje zaključena,
tu je kot pooblaščena delavka ministrstva sodelovala
finančnih nakazilih, kasneje pa so ji bila s prihodom Moze'
vzeta pooblastila in v nadaljnjih finančnih transakcija"
sodelovala.
Šele kasneje je izvedela, da je bilo maja 1993 plačani"
330.000 DEM, ki bi morale biti po pogodbi plačane šele
prevzemu čolna. Meni, da je to kršitev pogodbe in da bi bil"
dejstvo treba raziskati in ugotoviti, kdo je za to odgovore1*

M. Slukan je v odgovoru še enkrat poudaril svojo vlogo v
komisiji in poudaril, da so sprejeli šele tretjo ponudbo Avionavtice, ki je bila ustrezna in najbolj ugodna.
I. Hvalica je opozoril, da za ocenjevanje ugodnosti ponudbe
sploh niso imeli kriterijev, ker niso imeli ustrezne razpisne
dokumentacije.

I. Hvalica je opozoril, da je komisija imela naziv »Komisija za
pripravo in realizacijo projekta nabave policijskega plovila« in
da je bila torej zadolžena za pripravo celotnega posla, sicer ne
kot odločujoč dejavnik, ampak kot pomoč investitorju pri
odločitvi.

Povedala je še, da je bila sklenjena s podjetjem JADflj
SEŽANA pogodba za komisijski uvoz plovila, ker ministri
ni moglo biti uvoznik. S pogodbo so se dogovorili, da
Jadran Sežana za svoje posredovanje prejel 10.000 DEM P'
vizije oz. stroškov. Dogovorjeno je bilo, da Jadran izpelje ^1
in nič drugega. Zakaj je bila provizija v celoti plačana že
sklenitvi pogodbe decembra 1992, ni vedela. Povedala pa5
da so takrat že vsa izplačila za nabavo opreme ali za inve
cije pregledovali tudi na Ministrstvu za finance. Odredbo<M
lec pa je bil seveda minister za notranje zadeve, pomo$
odredbodajalca pa direktor skupnih služb in vodja fina"'1
službe.

M. Slukan je na to odgovoril, da je komisija delala po metodologiji dela komisije, ustanovljena je bila znotraj ministrstva in
navzven ni delovala.

Ivan Bizjak, ki je bil minister za notranje zadeve v času od?
januarja 1993 do 8. junija 1994, je povedal, da je bil takrat,
je on nastopil kot minister, posel že sklenjen, izbor j*

M. Slukan je odgovoril, da razpis ni bil stvar komisije ampak
bi ga morala dati strokovna služba, če bi bil potreben. Kolikor
pa je seznanjen, v tistem času razpis niti ni bil potreben.
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Predsednica odbora je nato vprašala predstavnike MNZ,
kolikšna je zdaj celotna vrednost plovila z vsemi direktnimi in
indirektnimi stroški. M. Jane je povedala, da je končna cena
plovila 4 milijone nemških mark in za tako vsoto je plovilo tudi
zavarovano pri Zavarovalnici Triglav. Član odbora I. Hvalica je
ob tem ugotovil, da se je plovilo bistveno podražilo in hotel
natančen izračun podražitve. Predsednica odbora je povedala, da bo ta izračun pripravil MNZ. I. Hvalica pa je izračun
pripravil sam in ugotovil, da je bila podražitev 75,5% nad
dogovorjeno ceno.

končan,
pogodba podpisana, avans tudi že plačan, izdelava
c
°lna je bila v teku. Z vprašanjem nabave čolna ga je seznama! predsednik komisije mag. Boris Žnidarič.
Povedal je, da je redno dobival poročila članov komisije, ki so
Pri izvajalcu spremljali kako potekajo dela. Poročilom so bile
običajno priložene tudi fotografije, ki so prikazovale, kako
9'adnja napreduje. Na osnovi teh poročil je bilo po nekem
'asu ugotovljeno, da je prva faza gradnje zaključena in takrat
!® bil izplačan drugi del plačila (1 milijon DEM v maju 1993).
*a tretji del (330.000 DEM), ki je bil izplačan pravtako maja
'993 v neskladju s pogodbo, pa ni vedel. Odredbe o obeh
''Plačilih ni dal on. Nalog za izplačilo 330.000 DEM je bil
opremljen s pripisom »za advokata Masso«, ki pa je svojo
v|
ogo nastopil šele po zapletu v zvezi z izročitvijo plovila
lanuarja 1994.

Predsednica odbora je nato še vprašala M. Slukana, I. Bizjaka in predstavnike MNZ, kako je potekal sodni postopek v
Italiji, ko so uspeli zelo hitro (v enem mesecu) dobiti plovilo iz
sodnega zasega (sekvestra). Vsi so odgovorili, da niso točno
seznanjeni s postopkom, ker niso bili prisotni oz. se s tem
niso ukvarjali. M. Slukan je povedal,, da je bil enkrat sicer
prisoten na sodišču ob obravnavi, vendar je bilo to zgolj
slučajno in takrat postopek tudi ni bil zaključen. I. Bizjak je
povedal, da so se s to zadevo takrat ukvarjali različni ljudje:
pravnica ministrstva, D. Mozetič, Jadran Sežana, najeti odvetniki in drugi. Sam s podrobnostmi ni bil seznanjen, meni pa,
da je bilo možno dobiti plovilo iz sekvestra hitro zato, ker so
uspeli dokazati, da je glede na vsa že dana plačila in glede na
obseg do tedaj opravljenih del plovilo že last naročnika
Predstavniki ministrstva pa so povedali, da takrat še nikogar
od njih ni bilo na sedanjih položajih in o tem ne vedo nič.

Na vprašanje predsednice odbora, ali je zaupal poročilom
komisije, ki so vseskozi navajala, da je z izgradnjo plovila vse
v
redu in da poteka po predvidenih rokih, je I. Bizjak odgovori, da je do jeseni 1993 izgledalo, da je vse v redu in taka so
bila tudi poročila. Šele proti koncu leta 1993 (v oktobru) se je
začelo
kazati, da izvajalec zamuja z roki. Poročila so bila
v
edno bolj dramatična do tistega spomladi 1994, da je plovilo
zaseženo s strani sodišča.
Na vprašanje, zakaj je zamenjal komisijo januarja 1994, je
Povedal,
da je bil predsednik takratne komisije mag. B. Žnidar
'č takrat veliko odsoten zaradi usposabljanja v tujini in ga je
bilo potrebno zamenjati. Hkrati so opravili še nekatere zamen
iave članov komisije. Za predsednika komisije je bil imenovan Davorin Mozetič, ki pa je bil že pred tem direktor uprave
skupnih služb in je že do takrat vodil vse finančne zadeve v
Zvezi z nabavo plovila.

Predsednica je izrazila dvom, da je do zaseija plovila dejansko
prišlo, saj je v izjemno kratkem roku bilo iz zasega rešeno in
prepeljano na drugo lokacijo.
i
Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednji
SKLEP:

V razpravi je podpredsednik odbora Jožef Kopše opozoril, da
je odbor politično telo in ne preiskovalna komisija ali sodišče.
Zato bi moral ugotavljati predvsem politično odgovornost
tistih, ki so sprejeli odločitev o izbiri ponudnika in z njim
sklenili pogodbo. Nepravilno in neracionalno izvajanje te
odločitve pa morajo ugotavljati in sankcionirati ustrezne
službe in pravosodni organi (kriminalistična služba, tožilstvo,
sodišča, računsko sodišče). Vprašal je tudi M. Slukana, kako
to, da je bil postopek izbiranja najboljšega ponudnika ves čas
odprt in so konkurenti lahko videli ponudbe drugih. M. Siukan je povedal, da je bil takšen način dela komisije in da so
bili tehnični podatki ves čas javni. Stalno so jih posredovali
ponudnikom in skušali s tem dobiti boljše ponudbe.

Odbor bo nadaljeval razpravo o postopku nabave policijskega čolna na eni od naslednjih sej. Na to sejo bo odbor
povabil mag. Borisa Žnidariča, Davorina Mozetiča in direktorja Jadran Sežana Antona Zobca.
Predsednica odbora
Metka KARNER LUKAČ

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN

Odbor za nadzor proračuna
in drugih javnih financ

Predsednica odbora je nato vprašala, kako je bilo možno, da
so bila nekatera izplačila (zlasti preko Jadran Sežana) izvedena na podlagi popravljenih, nepodpisanih računov, brez
datuma in podobno.

POROČILO
o tretjem nadaljevanju obravnave postopka nabave policijskega plovila P 111

Stanislav Flcko (namestnik direktorja uprave skupnih služb
MNZ v času od 12. 7. 1994 do 30. 9. 1995, od 1. 10. 1995 pa
direktor iste uprave) je povedal, da Jadran Sežana potem, ko
so se stvari v Italiji začele zapletati, ni bil več samo uvoznik
ampak je dobil širšo vlogo - plačeval je račune preko advokata v Italiji. Zato so nakazila šla prekq. Jadran Sežana. Sredstva so bila nakazana šele, ko so preverili, če je bilo neko delo
res opravljeno.

Gradivo je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ obravnaval na 27. seji, 15. 4.1996.
Člani odbora so poleg ošnovnega gradiva, ki so ga prejeli za
22., 24., in 26. sejo odbora, prejeli še naslednje gradivo:
- dodatno dokumentacijo o postopku nabave policijskega
plovila P 111, ki nam jo je posredovalo Ministrstvo za notranje
zadeve 31. 1. 1996,
- odgovor Ministrstva za notranje zadeve z dne 1. 3. 1996

H. Stare je ob tem še povedala, da je bilo verjetno nekaj
nalogov za plačilo nepodpisanih zato, ker so delavci ministrstva dobili ustne naloge od nadrejenih, naj opravijo protizakonita dejanja.

V uvodu je predsednica odbora Metka Karner Lukač povedala, da so člani odbora na podlagi razprave na zadnji seji.
prejeli dodatno dokumentacijo, ki jo je na zahtevo v zvezi z
zaključki razprave na 26. seji odbora poslalo Ministrstvo za
notranje zadeve.

S. Ficko je ob tem še povedal, da v času, ko je bil on
namestnik direktorja Mozetiča (tri mesece) ni sodeloval pri
finančnih poslih v zvezi s čolnom. Po njegovem mnenju pa se
je potem, ko je postala direktorica uprave skupnih služb
Marija Jane in ko je minister Šter imenoval tretjo komisijo za
prevzem čolna, ki jo je vodil Alojz Kuralt, vse poslovanje
odvijalo zakonito. Od takrat naprej so skušali v zvezi s čolnom
rešiti, kar se je dalo rešiti.

Tako je odbor zahteval metodologijo v zvezi z delom delovne
skupine, s katero so bile ob imenovanju komisije za pripravo
83
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seznanjeni s tem, da ladjo gradi podizvajalec ladjedelnice 0
NA. VI.

in realizacijo projekta nabave določene posamezne faze in
nosilci nalog za realizacijo nabave plovila, specifikacijo o
lastnostih in kvaliteti plovila, na osnovi katere je komisija
izbrala najugodnejšega ponudnika, tehnično specifikacijo za
plovilo, ki je bila sestavni del pogodbe z Avionautico, skladno
s 1. členom pogodbe, reference Avionautice s seznamom in
lokacijo plovil, ki naj bi jih že pred sklenitvijo pogodbe zgradila Avionautica o katerem je na seji odbora dne 10. 1. 1996
govoril tajnik komisije g. Slukan, dokumentacijo o sodnih
obravnavah v Italiji in poročilo o sekvestraciji plovila. Dokumentacija ni bila poslana v celoti, ker MNZ z njo ne razpolaga,
v spremnem dopisu pa navajajo, da v zvezi s posameznimi
zahtevami odgovorov ne morejo posredovati, zato potek
dogodkov obrazlagajo.

Gospod Žnidarič je v odgovoru pojasnil, da je bila v pogo^
navedena ladjedelnica v Torinu lokacijsko neustrezna, saj ,?
organizacija prevoza po kopnem zahtevnejša, preizkus ploV
v vodi - kaliberacija pa je obvezna v vsakem primeru. Iz te< '
vzroka so sprejeli predlog Avionautice za gradnjo ladje
Viareggiu kot utemeljen in sprejemljiv.

Dokumenta - pismenega soglasja za spremembo lokaci £
ladjedelnice, pa res ni bilo.

Glede trditve, da člani komisije niso obiskovali proizvajale
ampak le podizvajalca je navedel, da so bili takrat v dobri ve "
pogovarjali so se s predstavniki Avionautice, pa tudi določi
sklenjene pogodbe predvidevajo sklenitev posla samo zA" jonautico, ne glede na to, koliko podizvajalcev je vključeni" *

V nadaljevanju je vzpostavila vprašanje vročitve vabila
gospodu Mozetiču, ki je bil predsednik komisije za nabavo
plovila v obdobju od 12. 1. 1994 dalje, čigar naslova Ministrstvo za notranje zadeve odboru kljub dvakratni intervenciji ni
hotelo posredovati, ob tem pa se je sklicevalo na zakon o
varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju je predsednica odbora menila, da bi bilo p'( J
sprejetjem dokončnih sklepov zelo koristno slišati še izjaj
povabljenih, konkretno g. Mozetiča, saj so bile navedbe ud' J
ležencev na prejšnjih sejah odbora ravno v zvezi z njegovi'
delom zanj zelo obremenjujoče.

Zato je predsednica odbora Ministrstvo za notranje zadeve
ponovno zaprosila za sodelovanje, tokrat za vročitev vabila
gospodu Mozetiču. Zanimalo jo je ali je g. Mozetič vabilo
prejel in ali se seje udeležuje.

Za besedo je zaprosil še poslanec g Izidor Rejc, ki se je s tef •
strinjal, poleg tega mu nekatera dejstva niso jasna. m*
drugim datumski potek posameznih osnovnih faz od imen' '
vanja komisije, do sklenitve pogodbe, za kar bi rad dob*
dodatna pojasnila, saj gre za odgovore na osnovna vprašani'
na podlagi katerih lahko odbor izvede pravilne zaključke.

Gospod Mozetič je odboru pojasnil, da za zaplete v zvezi s
tem ni vedel zagotovil, da odklonitev posredovanja njegovega
naslova ni bila v njegovem interesu in da mu je bilo vabilo na
sejo odborafs strani MNZ-ja vročeno.
Na sejo sta bila povabljena še državni sekretar g. mag. Boris
Žnidarič, ki je bil predsednik prve komisije za realizacijo
projekta nabave policijskega plovila in predstavnik sopogodbenika in uvoznika plovila Jadran Sežana, direktor gospod
Anton Zobec.

Na vprašanje predsednice odbora, kdaj se je seznanil z deloj
komisije in kaj pomeni njegov obisk v ladjedelnici v letu 1995
kot ga je pred njim, navedel g. Žnidarič je g. Mozetič uvodotf
pojasnil, da ob pozornem poslušanju razprave odbora ''
odmevu javnosti, prihaja do zaključka, da je njegovo delov>
nje dobilo precej negativen prizvok, ki mu ne ve vzroka. ,

Vabljenim je bilo nato postavljenih več vprašanj, glede na
njihovo vlogo pri nabavi plovila v posameznih časovnih obdobjih.

Ravno tako mu ni jasno, zakaj MNZ ni takoj posredo^
njegovega naslova. Iz tega razloga predvideva, da so po sred
neki drugi interesi, ki jih ne zna obrazložiti.

Gospod Žnidarič je tako na vprašanje ali so člani komisije ob
obisku ladjedelnice v Torinu, to je dne 13. 5. 1992 (tik pred
izborom Avionautice za najugodnejšega ponudnika), vedeli
kdo je lastnik predstavljene ladjedelnice odgovoril, da se
komisija takrat do tega vprašanja ni posebej opredeljevala.

Komisijo je prevzel z odločbo ministra Bizjaka, zelo pozno,tc[
je šele v januarju leta 1994. Službo na Ministrstvu je nastop®
sicer že 1. 3. 1993, vendar o postopkih v zvezi z nabavo čoln'
takrat ni bil seznanjen.
Nad odločitvijo ministra Bizjaka, ki ga je imenoval za predsed'
nika komisije za nabavo plovila je bil zelo začuden, ker se ni
tovrstne zadeve ni spoznal, obenem pa je bil zelo obremenje?
z drugimi deli v skupnih službah. Zadolžitev je hotel zavrnil':
vendar ga je minister prepričal z besedami reši, kar se reši"
da. Samo iz tega razloga je sprejel to nalogo.

Gospoda Gandolfi in Atzori, ki sta jim razkazala ladjedelnico,
sta se predstavila kot lastnika, kar so člani komisije brez
zadržkov sprejeli niti niso izvedli posebnih preverb.
Na vprašanje, v kakšnem stanju je bilo plovilo, dne 17. in 18.
12. 1993, kot ga opisuje v svojem poročilu z dne 3. 1. 1994,
tajnik komisije g. Zvez dan Božič pa je pojasnil, da je poročilo
odraz dejanskega stanja, o čemer je v arhivu MNZ-ja shranjena obsežna fotodokumentacija, posneta ob tej priliki, ki
izkazuje stanje ladje v končni fazi, to je neposredno pred
splovitvijo.
,

Ničesar ni izvajal le v svojem imenu, vseskozi je delovalv
sklopu komisije, na podlagi pooblastil, dorečenih na sestafl'
kih komisije ali pa ministra samega, na enak način so ravnal'
tudi ostali člani.
Že ob samem prevzemu je navezal stike s firmo Jadra"
Sežana, ki je bila pooblaščena za uvoz plovila, saj je ravno od1
njih zvedel koristne podatke v zvezi s potekom posla, ki je bi
takrat že v zelo kritičnem stanju, zato se komisija ni ve'e
utegnila ukvarjati z raziskovalnimi nalogami, ampak se \
osredotočila na uporabo vseh možnih metod za reševanj«
čolna, v zvezi z njegovo dobavo.

Res je, da so se stvari okoli nabave plovila začele zapletati že v
februarju 1993, ko je Avionautica začela zamujati z dobavnimi
roki, vendar je bilo v fazi, ko je vodil komisijo in zaključeval
svoje delo potrebno samo še detajliranje nekaterih končnih
del na plovilu in izpeljava tehnične rešitve spusta rešilnega
čolna.

Poudaril je, da je velika razlika med nabavo, ki pomefli
začetno fazo sklepanja pogodb in končno fazo dobave.

Poudaril je še, da za finančni del izpolnjevanja obveznosti ni
bil zadolžen. Ob priliki predzadnjega obiska v ladjedelnici v
septembru ali oktobru 1993 pa je izvedel, da je bil dan prej
tam na obisku tudi gospod Mozetič. Za vzrok njegovega
obiska se ni posebej zanimal, zato ne more povedati, kaj se je
v resnici dogajalo.

Najbolj pomembno je se mu zdi dejstvo, da je bila že p"
devetih mesecih delovanja nove komisije na čoln postavljena
slovenska zastava, saj so se v vmesnem času v zvezi s plovi'
lom dogajale prave tragedije.

V nadaljevanju razprave je predsednica predlagala še članom
odbora naj vabljenemu postavijo svoja vprašanja in v zvezi s
tem je poslanec g. Ivo Hvalica vprašal ali so bili člani komisije
poročevalec, št. 21
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Na vprašanje, kdaj se je srečal z odvetnikom Masso |e odgovoril, da se je z njim srečal prvič ob sodni zaplembi plovila, k'
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V repliki na njegove izjave je g. Žnidarič povedal, da nima
nobenega namena razvrednotiti prizadevanja posameznikov,
ki so se trudili reševati nastalo situacijo, rad pa bi pojasnil
nekatere stvari.

ga sekvestrirali podizvajalci, ko je bilo treba nujno rešiti
nastalo situacijo.

poročilo o dogodkih, iz katerega bi lahko izluščili določene
stvari in dali nanje ustrezen epilog. V interesu odbora, kot
proračunskega nadzornika pa je neobhodno pojasnjevati in
posamično izpostavljati nakazane nepravilnosti.
Gospod Žnidarič je ob tem še pojasnil, je bil namen komisije
poiskati trpežno, delovno, reševalno ladjo, vendar so se pri
izboru domači ponudniki izkazali za neustrezne, ker so se
prijavljale tudi firme, ki še nikoli niso zgradile nobene ladje ali
pa ponujale kalupno plastično gradnjo, s katero je imela
obalna policija v Kopru zelo slabe izkušnje. Kvalitetna gradnja
iz sodobnih materialov, sodoben videz in oprema, vzdržljivost
za težje operativno delo, so bila osnovna izhodišča na podlagi
katerih se je odločila komisija. Čoln je danes, na podlagi
končno vzpostavljenega stanja klasificiran pod rang 1A kvalitete.

V času, ko je sam vodil komisijo so namreč o vseh obiskih in
razgovorih pisali podrobna poročila, tako da je lahko svojemu
nasledniku, to je g. Mozetiču predal obsežno korespondenco,
*a katero upa, da je še dosegljiva pri Ministrstvu za notranje
zadeve, hkrati pa je o vseh aktivnostih ministra obveščal
| sProti, kar je na prejšnjem sestanku odbora g. minister Bizjak
'udi potrdil.
£e bi si člani odbora ogledali odločbo o imenovanju takratne
komisije, bi videli, da je bil namestnik imenovanega predsednika, hkrati namestnik direktorja uprave skupnih služb, zato je
9 Mozetiču osebno pošiljal poročila, že kmalu po njegovem
nastopu službe pri MNZ-ju in misli, da trditev g. Mozetiča, da
ie bil z delom v zvezi z nabavo plovila seznanjen šele decembra 1993, ne bo držala.

K besedi se je prijavil g. Ficko, ki je v zvezi z navedbami g.
Žnidariča pripomnil, da klasifikacija ladjo uvršča pač v klaso,
za katero je bila grajena, ker izpolnjuje vse tiste zahteve, ki so
bile pač takrat zahtevane, kar je bilo po dokumentaciji s
katero razpolaga, doseženo v marcu leta 1996.
Predsednica je postavila vprašanje še prisotnima predstavnikoma kriminalistične službe in sicer jo je zanimalo, kaj je
izvedela naša kriminalistična služba o poteku poslovanja v
Italiji.

člani odbora so v zvezi s tem postavljali vprašanja, tako je g.
Janez Kopač postavil vprašanje o točnem datumu Mozetičevega obiska v Avionautici, ki pa ga g. Žnidarič brez vpogleda v
dokumentacijo ni mogel povedati, glede na navedbe g. Moze'iča, da o nabavi plovila takrat še ni vedel ničesar pa je
Pripomnil, da oboje ne gre povsem skupaj.

Na zastavljeno vprašanje ji je odgovoril gospod Demšar, predstavnik MNZ-ja, načelnik Urada za gospodarski kriminal, ki je
povedal, da so se s kriminalistično obdelavo primera ukvarjali
in se še delno ukvarjajo štirje kriminalisti.
Primera še niso zaključili, ker iz Italije niso prejeli celotnega
zaprošenega gradiva.

Gospod Mozetič je pri svojih trditvah vztrajal na vprašanje
Predsednice, kdaj je zvedel za sodni zaseg plovila pa odgovoril, da sicer govori na pamet, vendar misli, da je bilo to v
mesecu marcu.(1994)

V ta namen so vzpostavili tako pisne, kakor osebne stike, ker
bi radi pojasnili še nekatere podrobnosti, vendar odgovora
niso prejeli.

Glede vprašanja o načinu izvrševanja samih plačil v zvezi z
ugotovitvami nepravilnosti pri njihovem izvajanju, kot jih je
opredelila proračunska inšpekcija, za kar je v nadaljevanju
želela pojasnilo predsednica, pa je povedal, da se ni dogajalo
nič nezakonitega, računi sami pa so bili točno specificirani in
v skladu s predhodnimi dogovori.

Vse njihove dosedanje ugotovitve pa so bile v dveh poročilih
že posredovane državnemu tožilcu.
Predsednica odbora je potem postavila več vprašanj še
aosoodu Antonu Zobcu, direktoriu podjetja Jadran Sežana.

V nadaljevanju je predsednica odbora žela še dodatno pojasnilo glede nakazila vsote 330.000 DEM v Italijo in v zvezi s tem
9. Mozetiču zastavila vprašanje ali je vedel, da je bila omenjena vsota nakazana na banko Slovenijo že leta 1993, konkretno 27. 5. 1993, kjer je bila rezervirana več kot eno leto s
pripisom »za advokata Masso«, na kar je vprašani odgovoril,
da ni vedel.

Vprašanja so se navezovala na izpolnjevanje komisionarske
pogodbe, prejete uvozne provizije že v letu 1992, to je še pred
začetkom izvajanja pogodbenih del in na nakazila rednih in
presežnih sredstev, ki so se z računov Ministrstva za notranje
zadeve na sorazmerno enostaven način stekala na račun
komisionarja. Presežnih sredstev se je na podlagi zbranih
podatkov nabralo približno za 50.000.000 tolarjev.

Gospoda Staneta Ficka pa je glede na njegovo izjavo o specifičnem poslovanju g. Mozetiča, ki jo je podal na eni izmed
Prejšnjih sej še povprašala v kakšnem smislu je, po njegovem
rnnenju, delovanje g. Mozetiča odstopalo od ustaljenega
načina dela.

Gospod Zobec je navedel, da je podjetje Jadran Sežana pri
vsej zadevi zaradi ravnanja skupnih služb Ministrstva za
notranje zadeve utrpelo materialno škodo ki je vzrok sodnega
spora, sproženega proti omenjenemu Ministrstvu.

V svojem pojasnilu je g. Ficko poudaril, da gre v tem primeru
za dve specifiki to sta; prva, da bi moral biti g. Mozetič, kot
direktor uprave skupnih služb in prvi odredbodajalec MNZ-ja
seznanjen s potekom dogodkov v upravi, in druga, da so se v
času njegovega vodstva komisije - vsi poslovni dogodki
odvijali v Italiji in se je finančno poslovalo preko računov v
tujini, za kar je prepričan, da bo dala svoj odgovor tudi
kriminalistična služba.

V zvezi s komisionarsko pogodbo lahko pove, da je Jadran
Sežana vstopil v ta posel 6 dni po sklenitvi pogodbe med
Ministrstvom za notranje zadeve in Avionautico, prej pa o
nabavi plovila P 111 niso vedeli ničesar.
Glede porabe proračunskih sredstev, pa je bilo zaželeno, da
se je s posameznih proračunskih postavk izplačala čim večja
vsota denarja, zaradi izboljšave štartne osnove za prihodnje
proračunsko leto.

V odmevni razpravi v kateri so sodelovali poslanci g. Jožef
Kopše, g. Janez Kopač, g. Izidor Rejc, predstavnica MNZ
gospa Marija Jančeva, gospod Mozetič in gospod Žnidarič, je
odbor še naprej pojasnjeval vprašanja glede obiskov sopogodbenikov v Ljubljani, domnevni prisotnosti g. Mozetiča leta
1993 v Italiji, sodnih procesih v Italiji in prišli do zaključka, da
pravih odgovorov v zvezi z omenjeno problematiko, kljub
obsežni dokumentaciji, ne bodo dobili.

Izplačila sama so se verjetno realizirala na podlagi nekega
dogovora. Če dogovor ni bil pismen, je bil pač drugačen, ni pa
posebej nadzoroval teh zadev, saj je šlo za rutinski uvodni
posel, ki ga lahko vodi usposobljen komercialist. Očitno je
bilo nekaj dogovorov med dotično komercialistko in službami
v MNZ-ju, da se je izvršilo izplačilo omenjene provizija; po
navedbah komercialistke se je to zgodilo zato, ker je bila
provizija manjša, kot je bila prvotno obljubljena.

Tako je bil posel po mnenju poslanca g. Rejca že od vsega
začetka to je od izbora tujega proizvajalca dalje nestrokovno
zastavljen, vendar pa bi bilo potrebno sestaviti sistematično

Drugič je bila provizija nakazana v začetku decembra 1993, ko
je bilo že povsem jasno, da je to zelo zapletena zadeva in že
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loga tipa oziroma tipov primernih plovil, ki obeta nadal
detajliranje, vendar rešitve v zastavljeni smeri, dokumentac
ne izkazuje.
- specifikacija glavnih karakteristik plovila, ki naj
dokončno opredeljevala celostno predstavo kupca o plo*
je bila definirana le v skopih karakteristikah primernega P
vila.
- predložena tehnična specifikacija za plovilo, ki jo opre'
ljuje 1. člen poaodbe, ni podpisana.
- vprašljiv je potek dogodkov, ki so vplivali na kontradikc
med poročilom komisije, iz decembra 1993 - opis sta'
plovila tik pred splovitvijo in poročilom nove komisije iz ja"
arja 1994, z opisom stanja plovila na samem začetku gradni
3. Odbor meni, da poročilo komisije o izboru Avionautice
najugodnejšega ponudnika ne navaja razlogov, ki so bili
takšno izbiro odločilni. Nadalje dokumenti kažejo, da Avio"
utica ni bila usposobljena za samostojno izdelovanje plovil
da je plovilo v celoti izdelala ladjedelnica CO. NA. VI.
podizvajalec, s katerim pa MNZ niti uvoznik ni sklenil pogo
benega odnosa.
Obrazložitev: '

vloženega precej njihovega dela, res pa je, da v tem času k
pogodbi niso priložili aneksa. S samimi zapleti ob sodnih
sekvestrih, se je obseg dela tako povečal, da je presegal
znanje običajnega komercialista, zato se je moralo vključiti v
zadeve še vodstvo podjetja in takrat se je vključil še sam.
Pri vsem tem je imel Jadran Sežana ogromne stroške, kar
potrjuje tudi zapisnik proračunske inšpekcije. Ker pa vnaprej
stroškov ni bilo mogoče predvideti, so ministrstvu predlagali
aneks za spremembo provizije, vendar do njegove realizacije
žal ni prišlo. Iz tega razloga so bile zahtevane dodatne akontacije, ki so bile v skladu s takratno logiko, da je treba sredstva
iz proračuna čimprej izčrpati. Zanika pa prejemanje sredstev
iz MNZ brez dokumentacije oz neustrezne dokumentacije v
tem času. Ni mu tudi jasno, zakaj proračunska inšpekcija ni
prišla k njim, saj je finančna dokumentacija Jadrana Sežane
verodostojna in urejena. Za presežna sredstva na računih
Jadrana Sežane ne ve, znano mu je samo, da je bil neupravičeno zaračunan davek, ki so ga skušali MNZ-ju vrniti, vendar
so jim od tam po telefonu odgovorili, da jim tega ni treba
storiti. Vsa ostala sredstva so se nakazovala izključno na
podlagi predračunov za sodne in odvetniške stroške in za
stroške v zvezi z dokončevanjem plovila. Vseskozi je Jadran
Sežana sodeloval v okviru komisijskega dela, komisija pa je v
glavnem sprejemala sklepe, ki so bili v skladu s predlogi
sopogodbenika. Zadovoljen je tudi, da je bila uvedena kriminalistična preiskava, saj je prepričan, da ni nobenega dokumenta, ki bi jih lahko bremenil.

- zbrana dokumentacija kaže na to, da je MNZ želelo kup
unikatno, izvenserijsko plovilo, za kakršnega izbrani klasih
tor, v času sklepanja pogodbe, še ni imel izdelanih norm!
vov, pri tem pa je pri sami realizaciji posla zapostavilo e
mente, kot so cena, znana kakovost in konkurenčnost, saj!
je naročilo pri proizvajalcu, ki ni imel preverjenih referenc,"1
niso bile v zadostni meri upoštevane preverjene bonitete.
4. Odbor meni, da je bila med MNZ in Avionautico sklenje'
škodljiva kupoprodajna pogodba, ki ni dovolj zavarova
naročnika, pri čemer ni bilo upoštevano mnenje pravne!
strokovnjaka o uporabi primernejšega pomorskega pra<
določila o garanciji pa so bila neustrezna. Poleg tega naro'
nik ni izvajal ustreznega nadzora gradnje plovila skladno
pogodbenimi določili.
5. Odbor soglaša z ugotovitvijo proračunske inšpekcije,1
izkazuje finančni del posla nepravilnosti pri izpolnjevan
osnovnih pogodbenih obveznosti in nezakonitosti pri saC'
izvrševanjih plačil v obdobju 1992-1995.
6. Odbor je mnenja, da je zaradi neustrezne pogodbe i
njenega izvajanja državni proračun oškodovan najmanj
višini priznanega odškodninskega zahtevka (1.600.000.W
LIT). Ker pa je bil proti Avionautici medtem uveden stečaj'
postopek ni mogoče pričakovati polnega izplačila odškod
nine.
Na podlagi izoblikovanih in obrazloženih ugotovitev, stališč'1
mnenj je Odbor sprejel naslednje

Ob tem je predsednica odbora pripomnila, da je odgovor
gospoda Zobca zelo pomemben, saj je odbor dobil boljšo
predstavo o tem, da pri zunanjih izvajalcih velja mnenje, da je
proračunskega denarja v ministrstvih preveč in ga je potrebno
čimprej potegniti na svoje račune in obračati v lastni profit.
Po zaključku razprave je predsednica predlagala sprejem
ugotovitev in sklepov.
Člani odbora so o vsakem posamičnem predlogu ugotovitev,
stališč, mnenj in sklepov glasovali posebej, dodatno pa so
izoblikovali obrazložitve pri določenih ugotovitvah.
Podpredsednik odbora g. Kopše je ob tem še dodatno obrazložil svoj predlog sklepa o začasnem suspenzu odgovornih
funkcionarjev, ki so sodelovali pri projektu nabave plovila P
111, ob čemer se je razvila večmnenjska razprava, vendar
odbor tega sklepa ni sprejel.
Odbor za nadzor proračuna je v nadaljevanju na podlagi
izvedenih obravnav in zbranega gradiva sprejel naslednje:
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN MNENJA

SKLEPE
1. Odbor predlaga Računskemu sodišču Republike Slovenij81
da v okviru svojih pristojnosti pregleda postopek naba*
policijskega plovila P 111. V postopek nadzora naj vkljui'
izvedenca, ki bo podal mnenje o tem ali je policijsko plovilo'1
111 izdelano v skladu s sklenjeno pogodbo, načrti potrjeni" '
s strani klasifikatorja in s strani vseh treh strank skup"0
dogovorjenimi in podpisanimi spremembami. Sodni cenile'
naj poda tudi oceno o sedanji vrednosti plovila.

1. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ ugotavlja, da Vlada Republike Slovenije kljub večkratnim zahtevam
in sklepom odbora ni obravnavala postopka nabave policijskega plovila in se ni opredelila do ugotovitev proračunske
inšpekcije, temveč se je s poročilom in zapisnikom proračunske inšpekcije samo seznanila. Vlada tudi ni sprejela ukrepov
v zvezi s funkcionarji in drugimi delavci državnih organov, ki
so odgovorni za nepravilno, neracionalno in morebitno nezakonito porabo proračunskih sredstev.

2. Odbor predlaga predsedniku Državnega zbora Republik'
Slovenije, da obravnavo gradiva o postopku nabave policij*
skega plovila P 111 uvrsti na eno izmed prihodnjih sej Drža''3
nega zbora Republike Slovenije. Gradivo za razpravo obseg
poročilo in zapisnik proračunske inšpekcije ter dodatna g<*
diva Ministrstva za notranje zadeve.

2. Odbor meni, da je bil postopek nabave policijskega plovila
P 111 voden neodgovorno in kaže na nesmotrno in malomarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi, za kar odgovarjajo podpisniki dokumentov, ki so sodelovali v posameznih
fazah realizacije. To so podpisniki osnovnih pogodb, kakor
tudi posamezni izvrševalci - predsedniki in člani komisij, ki
so bile v letih od 1991-1995 pooblaščene za izvedbo dobave.

3. Ministrstvo za notranje zadeve naj do obravnave postopaa
nabave policijskega plovila P 111 na seji Državnega zbo'0
Republike Slovenije, posreduje Državnemu zboru poročilo
tem, kako plovilo P 111 deluje, ki naj zajema tudi vse dodatn®
stroške v letu 1995 in 1996 nastale zaradi izpadlih garancij I"
drugih napak.

Takšno stališče obrazlaga odbor v sledečih alineah in v
naslednjih sprejetih ugotovitvah in mnenjih:
- metodološki pristop dela komisije za izvedbo zastavljenega
projekta opredeljuje osnovne izpeljave na temelju študije o
karakteristikah našega morja in opredelitvah potreb naše
obalne straže po novih plovilih, z vključitvijo izdelave predporočevalec, št. 21

Svetovalka DZ
Mojca Stibilj
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Predsednica odbofj*
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