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Št. 47

ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)
' EPA 537 - tretja obravnava

REDAKCIJA popravljenega besedila
Predloga zakona o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Kraljevine Švedske glede prevzema določenih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike
JlJ
goslavije (BKSPDD)
' EPA 1640 -

11

p

oročila
" Vmesno poročilo o delu Parlamentarne preiskovalne komisije o vpletenosti in odgovornosti
Nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču s pregledom
Vs
ebine gradiva
' EPA 1650" Vmesno poročilo o preiskavi preiskovalne komisije DZ RS o sumu zlorabe javnih pooblastil pri
Poslovanju podjetja ELAN, Begunje
' EPA I 653 -

pregled
" Pregled poklicev, služb in pogojev, ki omogočajo predčasno upokojevanje
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' EPA 537 - tretja obravnava
^lada Republike Slovenije je na 215. seji dne 3. oktobra 1996
določila besedilo:

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:

.predloga zakona o odgovornosti pravnih
°seb za kazniva dejanja,
jjj 9a pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 39. seje
Državnega
zbora Republike Slovenije z dne 29/5-1996 in
1
95. 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 amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja - tretja obravnava.

(2) Za pravne osebe, ki niso obsežene v prejšnjem odstavku,
lahko zakon določi, da so za določeno kaznivo dejanje odgovorne
vse ali pa samo nekatere vrste pravnih oseb.

'Hmeljne določbe
1. člen
pogojih, ki jih v skladu s 33. členom Kazenskega zakonika
KAliks Slovenije določa ta zakon, je za kaznivo dejanje poleg
lc
a odgovorna tudi pravna oseba.

KRAJEVNA VELJAVNOST ZAKONA
(1) Po tem zakonu so domače in tuje pravne osebe odgovorne
za kaznima dejanja, storjena na ozemlju Republike Slovenije.

Pri^nakon določa' za

katero
kaznivo
dejanje
lahko odgovorna
!f a oseba in kakšna
kazen
oziroma
drugajekazenska
sankcija
'ahko izreče.

(2) Domača in tuja pravna oseba sta po tem zakonu odgovorni
tudi za kaznivo dejanje, storjeno v tujini, če ima pravna oseba na
ozemlju Republike Slovenije svoj sedež ali pa na njem opravlja svojo
dejavnost, kaznivo dejanje pa je bilo storjeno proti Republiki Sloveniji,
njenemu državljanu ali domači pravni osebi.

^EvJITVE pri odgovornosti pravnih oseb
Kazniva dejanja

(3) Domača pravna oseba je po tem zakonu odgovorna tudi za
kaznivo dejanje, storjeno v tujini proti tuji državi, tujemu državljanu
ali tuji pravni osebi, pri čemer odgovornost pravne osebe ni odvisna
od pogojev, določenih v 122. in drugem ostavku 123. člena

2. člen
Pr^^Publika
Slovenija in lokalne samoupravne skupnosti kot
ne
osebe ne odgovarjajo za kaznivo dejanje.
3
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Kazenskega zakonika Republike Slovenije in posebnih pogojev za
pregon storilca iz 124. člena Kazenskega zakonika Republike
Slovenije, razen pogojev iz tretjega in petega odstavka tega člena.

(3) Pravni osebi, ki je pravni naslednik obsojene pravne oseb«' "ie
vodstveni ali nadzorni organi pa niso vedeli za storjeno Kaz"'
dejanje, se izreče le odvzem premoženjske koristi ali varnostni ukw
odvzema predmetov.

II. SPLOŠNI DEL

(4) Če je pravna oseba prenehala obstajati po pravnom0^
končanem kazenskem postopku, se izrečena sankcija izvr®'
skladu z določbami drugega in tretjega odstavka tega člena.

1. POGOJI, POD KATERIMI JE PRAVNA OSEBA
ODGOVORNA ZA KAZNIVO DEJANJE

POSKUS
7. člen

TEMELJI ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEBE

Za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali v
korist pravne osebe, je ta odgovorna:

(1) Če je storilec naklepno kaznivo dejanje začel, Pa 9a"
dokončal, je za poskus pod pogoji iz 4. člena tega zaK"
odgovorna tudi pravna oseba, če je v zakonu določeno, d®
poskus kazniv.

1. če pomeni storjeno kaznivo dejanje izvršitev protipravnega sklepa,
naloga ali odobritve njenih vodstvenih ali nadzornih organov;

(2) Pravna oseba se kaznuje za poskus enako kot za dokonča110
kaznivo dejanje, sme pa se tudi kaznovati mileje.

2. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca ali mu
omogočili, da je storil kaznivo dejanje;

(3) Če vodstveni ali nadzorni organ storilcu prostovoljno PrePr^
dokončanje začetega kaznivega dejanja, se sme pravni os
kazen opustiti.

4. člen

3. če razpolaga s protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo
ali uporablja predmete, nastale s kaznivim dejanjem;

KOLEKTIVNO KAZNIVO DEJANJE

4. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno
nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja njim podrejenih delavcev.

8. člen
V0Ć
Če je pri pravni osebi podan isti temelj odgovornosti glede
istovrstnih in časovno povezanih kaznivih dejanj več storiilc •
taka pravna oseba odgovarja, kakor da bi bilo storjeno eno kazn
dejanje.

MEJE ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEBE ZA
KAZNIVO DEJANJE
5. člen
(1) Ob pogojih iz prejšnjega člena je pravna oseba odgovorna za
kaznivo dejanje tudi, če storilec za storjeno kaznivo dejanje ni
kazensko odgovoren.

SPLOŠNI RAZLOGI ZA MILEJŠE KAZNOVANJE
ALI ODPUSTITEV KAZNI
9. člen

(2) Odgovornost pravne osebe ne izključuje kazenske odgovornosti
fizičnih oziroma odgovornih oseb za storjeno kaznivo dejanje.

(1) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega de)3^
prostovoljno naznani storilca, se sme pravna oseba kazno
mileje.

(3) Za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, je pravna oseba
lahko odgovorna le pod pogoji iz 4. točke prejšnjega člena. V tem
primeru se sme pravna oseba kaznovati mileje.
(4) Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi lahko
vodil ali nadziral storilca, odgovarja pravna oseba za storjeno
kaznivo dejanje v mejah storilčeve krivde.

(2) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega dej^
prostovoljno in takoj odredi vrnitev protipravno pridobil|
premoženjske koristi ali odpravi povzročene škodljive p°sle . B,
ali sporoči podatke o temeljih odgovornosti za druge pravne os
se sme pravni osebi kazen odpustiti.

ODGOVORNOST PRI SPREMEMBI STATUSA
PRAVNE OSEBE

2. KAZNI IN DRUGE SANKCIJE ZA PRAVNE
OSEBE

6. člen

DENARNA KAZEN

(1) Pravna oseba, ki je v stečaju, je lahko odgovorna za kaznivo
dejanje ne glede na to ali je bilo storjeno pred uvedbo stečajnega
postopka ali med njim, vendar se ji ne izreče kazen, temveč le
odvzem premoženjske koristi ali varnostni ukrep odvzema
predmetov.

10. člen
(1) Denarna kazen, ki se sme predpisati, ne sme biti mani, g()0
500.000 (petsto tisoč) tolarjev in ne večja od 150,000(stopetdeset milijonov) tolarjev.

(2) Če je pravna oseba pred pravnomočno končanim kazenskim
postopkom prenehala obstajati, se lahko spozna za odgovorno,
kazen in druge sankcije pa se izrečejo pravni osebi, ki je njen
pravni naslednik, če so njeni vodstveni ali nadzorni organi pred
prenehanjem obsojene pravne osebe vedeli za storjeno kaznivo
dejanje.
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(2) V primeru, ko je bila s kaznivim dejanjem pravne ^
povzročena drugemu premoženjska škoda ali je pravna o ^
pridobila protipravno premoženjsko korist, je lahko največja
izrečene denarne kazni 200 (dvesto) kratni znesek takšne
ali koristi.
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p

Renehanje pravne osebe

5) iz štiriindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 231. do 244.
in po 247. do 255. členu;

11. člen
6) iz šestindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 268. in 269.
členu;

'^Prenehanje pravne osebe se lahko izreče, če je bila dejavnost
£ avne osebe v celoti ali v pretežni meri izrabljena za izvršitev
^nivih dejanj.

7) iz osemindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 292. in 293.
členu;

jj-j Poleg prenehanja pravne osebe lahko sodišče izreče še kazen
v
*ema premoženja.

8) iz devetindvajsetega poglavja za kaznivo dejanje po 310. členu;

^ ^rečeno kaznijo prenehanja pravne osebe sodišče predlaga
*etek likvidacijskega postopka.

9) iz tridesetega poglavja za kazniva dejanja po 318., 319., 321.
členu;

'z Premoženja pravne osebe, ki ji je bila izrečena kazen
ehanja pravne osebe, se lahko poplačajo upniki.

10) iz enaintridesetega poglavja za kaznivi dejanji po 327. in 328.
členu;

a

6r|

°DlVIERA kazni

11) iz dvaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 333. do
347. členu.

^) Sodišče pri odmeri kazni pravni osebi upošteva poleg splošnih
avi1
za odmero kazni iz 41. člena Kazenskega zakonika
Publike Slovenije tudi gospodarsko moč pravne osebe.

KAZNI ZA KAZNIVA DEJANJA
15. člen

Pri kaznivih dejanjih, za katere je poleg denarne kazni
^Pisana tudi kazen odvzema premoženja, mora sodišče pri
neri višine denarne kazni upoštevati, da ne presega polovice
8m
°ženja pravne osebe.

(1) Za kazniva dejanja iz prejšnjega člena se pravne osebe
kaznujejo:
1) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen
do treh let zapora, z denarno kaznijo do 75,000.000
(petinsedemdeset milijonov) tolarjev ali do zneska 100 (sto) kratne
povzročene škode ali pridobljene premoženjske koristi s kaznivim
dejanjem;

Pr

avne posledice obsodbe
13. člen

jj|) 2a pravno osebo lahko nastanejo pravne posledice obsodbe
'• ji je bila izrečena denarna kazen.

2) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen
zapora nad tri leta z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 (dva milijona
petsto tisoč) tolarjev ali do zneska 200 (dvesto) kratne
povzročene škode ali pridobljene protipravne premoženjske koristi
s kaznivim dejanjem.

^sodb raVn° 0sel:)0 'ahl<ci nas,anej° naslednje pravne posledice
prPreP°ved delovanja na podlagi dovoljenj, pooblastil ali koncesij,
°bljenih s strani državnih organov;
g
.Prepoved
pridobitve dovoljenj, pooblastil ali koncesij, ki jih dajejo
av
ni organi.

(2) Za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen
petih let zapora ali hujša kazen, se namesto denarne kazni lahko
izreče kazen odvzema premoženja.
(3) Za kazniva dejanja iz prvega odstavka tega člena se namesto
denarne kazni lahko izreče kazen prenehanja pravne osebe, če
so izpolnjeni pogoji iz 15. člena tega zakona.

p

osebni del

IV. POSTOPEK

b^NlVA DEJANJA IZ KAZENSKEGA ZAKONIKA
tPUBLIKE SLOVENIJE

DOLOČITEV ZASTOPNIKA

14. člen

16. člen

PoT"10 ose'3e odgovarjajo za naslednja kazniva dejanja iz
®bnega dela Kazenskega zakonika Republike Slovenije:

(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe je tisti, ki jo je po zakonu,
po aktu pristojnega državnega organa ali po statutu, aktu o
ustanovitvi ali drugem aktu pravne osebe upravičen zastopati.

Ienr6stnaistega poglavja za kazniva dejanja po 151., 153., 154.
do 160. členu;
£) j
S6
19r dva
ž| i tega poglavja za kazniva dejanja po 188. in od 191. do
ena;

(2) Zastopnik obdolžene tuje pravne osebe je tisti, ki vodi njeno
podružnico.
(3) Če obdolženo pravno osebo ali podružnico obdolžene tuje
pravne osebe zastopa kolektivno več oseb, potem te izmed sebe
določijo zastopnika. Če tega kljub pozivu sodišča ne storijo ali v
danem roku o tem pisno ne obvestijo sodišča, ga izmed njih
določi sodišče.

5Va'nc|vajsetega poglavja za kazniva dejanja po 205. do
• členu;
inu,riindva'Sete9a P°9'avia

za

kaznivi dejanji po 218. in 222.

5
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(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo obdolženo pravno
osebo, lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega. Pooblastilo
mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri sodišču.

UKREP ZAVAROVANJA

(5) Če pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom pravna
oseba preneha obstajati, sodišče določi zastopnika obdolžene pravne
osebe.

(1) V zavarovanje izterjave kazni odvzema premoženja ali odvze^
premoženjske koristi lahko sodišče na predlog upravičenega te®
zoper obdolženo pravno osebo odredi začasno zavarovanje
določbah o izvršitvi in zavarovanju terjatev. V takem primeru vslja
smiselno drugi in tretji odstavek 109. člena zakona o kazenske
postopku.

19. člen

STROŠKI ZASTOPNIKA
17. člen

(2) Če okoliščine opravičujejo bojazen, da bo v okviru obdolži®
pravne osebe ponovljeno dejanje, za katerega obstaja uteme'l
sum, da je zanj odgovorna pravna oseba ali se s storitvi)
podobnega dejanja grozi, lahko sodišče po enakem PoS,0^6j
poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka obdolženi pravni ose
začasno prepove opravljati eno ali več določenih gospoda1510
dejavnosti.

Stroški zastopnika obdolžene pravne osebe spadajo med stroške
kazenskega postopka. Ti stroški se vnaprej izplačajo iz sredstev
organa, ki vodi kazenski postopek, samo za zastopnika,
postavljenega na podlagi petega odstavka 30. člena in četrtega
odstavka 31. člena tega zakona, če obdolžena pravna oseba
nima sredstev, iz katerih bi jih bilo mogoče izterjati.

(3) Če je zoper pravno osebo uveden kazenski postopek, ^
sodišče na predlog državnega tožilca ali po uradni dolžno5"
sklepom prepove statusne spremembe, ki bi povzročile i®
obdolžene pravne osebe iz sodnega registra. Prepoved se vP
v sodni register.

PISNA IZDELAVA SODBE
18. člen
Poleg tega, kar je predpisano s 364. členom Zakona o kazenskem
postopku, mora pisno izdelana sodba vsebovati tudi naslednje:

V. KONČNE DOLOČBE

1) v uvodu sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna
oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu in njen
sedež ter ime in priimek njenega zastopnika, ki je bil navzoč na
glavni obravnavi;

20. člen
(1) Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, je pravna oseba odgov°r^
tudi za kazniva dejanja iz prvega odstavka 392. člena Kazenski
zakonika Republike Slovenije.

2) v izreku sodbe 1irmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna
oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu in njen
sedež ter odločbo, s katero se obdolžena pravna oseba spozna
za odgovorno dejanja, ki ga je obdolžena, s katero se oprosti
obtožbe za to dejanje ali s katero se obtožba zavrne.

(2) Za kazniva dejanja iz prejšnjega odstavka se pravne os^
kaznujejo s kaznimi, predpisanimi v 25. členu tega zakona.
21. člen
Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem |i5'
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
Predlagatelj je bil pri pripravi zakonskega predloga veZ8lLjng
glasovanje in sklepe, sprejete ob drugi obravnavi. Predlog ?a .
zato vsebuje samo tiste člene, ki so bili sprejeti v drugi obraJ. m
(člene, h katerim so bili sprejeti tudi amandmaji). &ese en v
redakcijsko in slovnično urejeno, členi pa preštevilčeni (raZ -eno
primerih, ko gre za sklicevanje na člene tega zakona; to bo ufetgfl0
s končno redakcijo), tako da vsaj formalno predstavljajo zaokro
celoto.

Državni zbor Republike Slovenije je na 39. seji, dne 29.5.1996
obravnaval predlog Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja - druga obravnava. Ob obravnavi je sprejel člene, ki so bili
amandmirani (seveda skupaj z amandmaji) in sicer: 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 8., 9., 11., 13., 15., 16., 20.a, 24., 25., 30., 34., 38., 40., 42. in
43. člen.
Predlagatelju je bilo naloženo, da predlog Zakona o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja pripravi za tretjo obravnavo.
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(2) Odvzem premoženja se sme izreči za kazniva dejanja, za katera
je zagrožena kazen pet let zapora ali hujša kazen.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
*členu:

(3) V primeru stečajnega postopka kot posledice izrečene kazni
odvzema premoženja se upniki lahko poplačajo iz odvzetega
premoženja."

^naslovom "I. TEMELJNE DOLOČBE" se napiše naslov:
HEDLOG zakona o odgovornosti pravnih oseb za
KAZNIVA DEJANJA".

K12. členu:

*6- členu:

Za 12. členom se dodajo 12.a, b, c in d členi, ki se glasijo:

^a®' členom se doda 6.a člen, ki se glasi:
"POGOJNA OBSODBA
"SKRAJNA SILA

12.ačlen

®,a člen

(1) Sodišče sme pravni osebi za kaznivo dejanje izreči namesto
denarne kazni pogojno obsodbo.

oseba ni
ZatoraVna
odgovorrfa, če je storilec izvršil kaznivo dejanje
da 3i od n e odvr
iz rj°'Vol
'en '
nil nezakrivljeno nevarnost škode, ki ne izhaja

(2) S pogojno obsodbo lahko določi sodišče pravni osebi denarno
kazen do 50,000.000 (petdeset milijonov) tolarjev in hkrati izreče,
da ne bo izvršena, če pravna oseba v času, ki ga določi sodišče
in ki ne sme biti krajši od enega in ne daljši od petih let (preizkusna
doba) ne bo storila novega kaznivega dejanja.

jL
i 'h dejanj drugih oseb ali državnih organov, pri tem pa je
dgjap3' 'e 9ro2ila. večja od škode, povzročene s kaznivim

WPrimerih' ko se storilec zaradi prekoračene skrajne sile
iseh a sme kaznovati
mileje alimileje
se muoziroma
sme kazen
se tudi
pravna
se jiodpustiti,
sme kazen
odpustiti."

VARNOSTNI UKREPI

K 8. členu:
a

12.b člen

členom se doda 8.a člen, ki se glasi:

Za kazniva dejanja pravni oseb se smeta poleg varnostnega ukrepa
odvzema predmetov po 69. členu Kazenskega zakonika Republike
Slovenije izreči kot varnostna ukrepa:

"SOSTORILSTVO PRAVNIH OSEB

1) objava sodbe;
2) prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.

8.a člen
S>e ali več pravnih oseb sodeluje pri kaznivem dejanju v
onlstvu, če je pri vsaki podan kateri od temeljev kaznivosti iz
'Natega zakona.

OBJAVA SODBE
12.c člen

^Pr
i sostorilstvu po prejšnjem odstavku se vsaka pravna oseba
n nu
ie tako, kakor da bi bila edina poleg storilca odgovorna za
nv
' o dejanje."

(1) Varnostni ukrep objave sodbe izreče sodišče v primeru, ko bi
bilo koristno, da javnost zve za sodbo, zlasti pa, če bi objava
sodbe pripomogla k temu, da se odvrne nevarnost za življenje ali
zdravje ljudi ali da se zavaruje varnost prometa ali kakšna korist
gospodarstva.

K9

-členu:
členom se doda 9.a člen, ki se glasi:

(2) Sodišče oceni glede na pomen kaznivega dejanja in potrebo,
da javnost zve za sodbo, ali naj se sodba objavi v tisku, radiu ali
televiziji ali po več navedenih sredstvih javnega obveščanja hkrati
in ali naj se objavi njena obrazložitev v celoti ali v izvlečku; sodišče
pri tem upošteva, da bo z načinom objave omogočena
obveščenost vseh tistih, v katerih interesu je treba sodbo objaviti.

"VRSTE KAZNI
9.a člen
ni

va dejanja pravnih oseb se sme predpisati naslednje kazni:

jS-na kazen;
3) 6ne premoženja;
hanje pravne osebe."

PREPOVED DOLOČENE GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI PRAVNI OSEBI

*10' členu:

12.d člen
(1) Varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavnosti je
vtem, daje pravni osebi prepovedano proizvajati določene proizvode
ali poslovati v določenih obratih, ali da ji je prepovedano ukvarjati
se z določenimi posli prometa blaga in storitev ali z drugimi
gospodarskimi posli.

členom se doda 10.a člen, ki se glasi:
"ODVZEM PREMOŽENJA
10.ačlen
(1) p.av
c6l n ni osebi se lahko odvzame polovica ali več premoženja ali
° premoženje.

(2) Varnostni ukrep se lahko izreče pravni osebi, če bi bilo njeno
nadaljnje ukvarjanje z določeno gospodarsko dejavnostjo nevarno
za življenje ali zdravje ljudi ali škodljivo za gospodarsko ali finančno
poslovanje drugih pravnih oseb ali za gospodarstvo ali če je bila
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izvesti iz razlogov, določenih z zakonom, ali pa je bil zoper
že izveden.

pravna oseba v zadnjih dveh letih že kaznovana za enako ali
podobno kaznivo dejanje.
(3) Ta varnostni ukrep se sme izreči za čas od šestih mesecev do
petih let, šteto od pravnomočnosti sodbe."

SMOTRNOST UVEDBE POSTOPKA
15.b člen

K13. členu:

al
Državni tožilec lahko odloči, da zoper pravno osebo ne bo zan
0
uvedbe kazenskega postopka, če okoliščine primera kažei ',^
to ne bi bilo smotrno, ker je bila udeležba pravne osebe pri sl }
kaznivega dejanja nepomembna, ali ker pravna oseba
premoženja ali je to tako majhno, da ne bi zadoščalo niti za P° .
stroškov postopka, ali ker je bil zoper njo načet stečajni poS ^
ali ker je storilec kaznivega dejanja edini lastnik pravne os
zoper katero bi bilo potrebno uvesti postopek.

Za 13. členom se dodajo 13.a, b in c členi, ki se glasijo:
"ZASTARANJE
13.ačlen
(1) Zastaranje kazenskega pregona zoper pravno osebo se šteje
glede na kazen, ki se po zakonu sme izreči storilcu kaznivega
dejanja.

KRAJEVNA PRISTOJNOST

(2) Izvršitev kazni zastara za pravno osebo, ko od pravnomočnosti
sodbe, s katero je bila kazen izrečena, preteče:

15.cčlen
nS|<em
V primeru, ko je krajevna pristojnost sodišča po zakonu o kazen ^
postopku odvisna od prebivališča obdolženca, postopek Pa ^
samo zoper obdolženo pravno osebo, je pristojno s°disc- ^
območju katerega ima obdolžena pravna oseba svoj sedež ozi
kjer ima obdolžena tuja pravna oseba podružnico.

1) tri leta pri izvršitvi denarne kazni;
2) pet let pri izvršitvi kazni odvzema premoženja in kazni
prenehanja pravne osebe.
(3) Izvršitev varnostnega ukrepa zastara:
1) ko preteče šest mesecev od pravnomočnosti odločbe, s katero
je bil izrečen ukrep objave sodbe;
2) ko preteče čas, za katerega je bil izrečen ukrep prepovedi
določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.

ZASTOPNIK OBDOLŽENE PRAVNE OSEBe
15.d člen
s0bo
(1) V kazenskem postopku zastopa obdolženo pravnoza ^
zastopnik, ki je upravičen za vsa dejanja, za katera je po
o kazenskem postopku upravičen obdolženec.

UPORABA SPLOŠNEGA DELA KAZENSKEGA
ZAKONIKA
13.b člen

(2) Obdolžena pravna oseba sme imeti samo enega zastopa

Za pravne osebe se uporabljajo določbe splošnega dela Kazenskega
zakonika Republike Slovenije, kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno.

(3) Vsaka obdolžena pravna oseba mora imeti svoj09
zastopnika.
(4) Sodišče mora vsakokrat ugotoviti identiteto zas,0j^je.'
obdolžene pravne osebe in njegovo upravičenost za zastop

KAZNIVA DEJANJA PRAVNIH OSEB

K16. členu:

13.C člen

Za 16. členom se dodajo 16.a, b in c členi, ki se glasijo:

Pravne osebe lahko odgovarjajo za kazniva dejanja iz posebnega
dela Kazenskega zakonika Republike Slovenije in za druga kazniva
dejanja, če zakon tako določa."

"IZLOČITEV ZASTOPNIKA
16.a člen

K 15. členu:

(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti, kdor je v
stvari povabljen za pričo.
op0r
(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more tisti.
„
katerega teče postopek zaradi istega kaznivega dejania.
če je edini član obdolžene pravne osebe.

Za 15. členom se dodajo 15.a, b, c in d členi, ki se glasijo:
"ENOTNOST POSTOPKA
15.a člen
(1) Zaradi istega kaznivega dejanja se zoper pravno osebo
praviloma uvede in izvede postopek skupaj s postopkom zoper
storilca.

(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov tega člena sodišče P° ^
obdolženo pravno osebo oziroma podružnico obdolz®
pravne osebe, da pristojni organ obdolžene domače ali tuje p^ ^
osebe določi drugega zastopnika in v določenem roku
pisno obvesti sodišče.

(2) V enotnem postopku se zoper obdolženo pravno osebo in
obdolženca vloži ena obtožba in izda ena sodba.

(4) Če obdolžena pravna oseba nima organa, ki bi bil
določiti zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti s
koga je določila za zastopnika, ga določi sodišče.

(3) Postopek samo zoper pravno osebo se lahko uvede oziroma
izvede le v primeru, ko ga zoper storilca ni mogoče uvesti oziroma
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VROČANJE PISANJ ZASTOPNIKU

ZASLIŠANJE IN KONČNA BESEDA

16.bčlen

17.c. člen

^sanja, namenjena zastopniku, se vračajo obdolženi pravni osebi
Zlrorr,
a podružnici obdolžene tuje pravne osebe.

(1) Na glavni obravnavi se vedno najprej zasliši obdolženec, šele
potem zastopnik obdolžene pravne osebe.
(2) Po končanem dokaznem postopku ter besedi tožilca in
oškodovanca dobi besedo najprej zagovornik obdolžene pravne
osebe, nato zastopnik obdolžene pravne osebe, za njim
zagovornik obdolženca, na koncu pa obdolženec."

PRIVEDBA ZASTOPNIKA
16.c člen
jjj® Pravilno povabljeni zastopnik obdolžene pravne osebe ne pride
^ostanka ne opraviči, sme sodišče odrediti privedbo."

K18. členu:
Za 18. členom se doda 18.a člen, ki se glasi:

členu:
^1?. členom se dodajo 17.a, b in c členi, ki se glasijo:

"DELNA RAZVELJAVITEV SODBE SODIŠČA
PRVE STOPNJE

"ZAGOVORNIK

18.a člen

17.a člen

Sodišče druge stopnje sme razveljati sodbo tudi samo zoper
obdolženo pravno osebo ali samo zoper obdolženca, če se da ta
del sodbe izločiti brez škode za pravilno razsojo."

Obdolžena pravna oseba ima lahko poleg zastopnika tudi
govornika.

K19. členu:

2a obdolženo pravno osebo se ne uporabljajo določbe Zakona
^snskem postopku o obvezni obrambi.
kot

Za 19. členom se doda 19.a člen, ki se glasi:

^^dolžena pravna oseba ne more imeti istega zagovornika
obdolženec

"UPORABA ZAKONA O KAZENSKEM
POSTOPKU

VSEBINA OBTOŽBE

19.ačlen

17.bčlen

Če ni v tem zakonu drugače določeno, se v kazenskem postopku
zoper pravno osebo smiselno uporabljajo določbe Zakona o
kazenskem postopku, tudi če postopek teče samo zoper pravno
osebo."

Žl)a Z0 er
Pre!?
obdolženo
pravno osebo
mora
poleg sestavin,
zPZakonom
o kazenskem
postopku,
vsebovati
tudi firmo
Q . Pisanih
'toni3 jme s katerim obdolžena pravna oseba v skladu s predpisi
s,
. opa v pravnem prometu, ter njen sedež, opis kaznivega dejanja
6rT,
elj odgovornosti obdolžene pravne osebe.

OBRAZLOŽITEV
0&a
x,' zbor Republike Slovenije ob drugi obravnavi predloga
0 ocl ov
la«sl°
?na
9 ornosti
pravnih
oseb
kazniva
sprejel
in členov:
7., 10.,
12.,za14.,
17., dejanja
18., 19.,ni20.,
21.,
Va zakona

poznajo odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja v taki ali
drugačni obliki prav vse države anglosaksonskega, "common law"
pravnega sistema. Priporočila Sveta Evrope in multilateralne
mednarodne pogodbe (konvencije) usmerjajo v vzpostavitev tovrstne
odgovornosti pravnih oseb. Še enkrat poudarjamo, da odgovornost
pravne osebe za kaznivo dejanje še zdaleč ni isto kot kazenska
odgovornost posameznika, fizične osebe.

'23-. 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 35., 36., 37., 39. in 41.
^iagatelj ugotavlja, da gre za skoraj natančno polovico členov,
Se
binsko skupaj s sprejetimi členi tvorijo neločljivo celoto.
1% D
konL vnika Državnega zbora ni razvidno, kako rešiti situacijo v
sku !nern Primeru, ko določeno število (približno polovica) členov,
* naslovom zakona, ni bilo sprejetih. Položaj je še toliko bolj
I P1nev'en, ker predlagatelj Zakon o odgovornosti pravnih oseb za
^ ' a dejanja vsebinsko šteje med temeljne zakone s področja
jalnoga
prava (ne gre prezreti, da ima svoj izvor In temelj v
n
k* skem zakoniku Republike Slovenije), ki bodo zaokrožili naš
6n
<^r skopravni sistem. Ob upoštevanju in razumevanju
danih ob prvem in drugem branju zakonskega predloga,
l0 Ja9atelji v celoti vztraja pri vsebini zakona. Naj dodamo le še
a
Poleg nekaterih evropskih držav tkim. "civil law" sistema

Vsebinsko so vsi predlagani amandmaji že obrazloženi (obrazložitev
k posameznim, nespremenjenim členom predloga zakona,
pripravljenega za prvo obravnavo). Predlagatelj si Poslovnik
Državnega zbora v konkretnem primeru razlaga na način, da imajo
nesprejeti členi in naslov zakona enak status kot členi, ki so bili
črtani v drugi obravnavi z amandmaji. Zato uporablja normotehnični
način, kot je razviden iz predloga amandmajev; glede na odločitev
Državnega zbora, s katero je skupno zavrnil naslov zakona in
nespremenjene člene, je enotna in zbirna tudi pričujoča obrazložitev.

9
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Pr

edlog zakona o

Ratifikaciji

SPORAZUMA

SLOVENIJE

ŠVEDSKE

dvostranskega

MED

IN

VLADO

VLADO

REPUBLIKE

KRALJEVINE

(BKSPDD)

" EPA 1640 ^'ada Republike Slovenije pošilja v prilogi redakcijsko
Popravljeno besedilo

I

V slovenskem prevodu besedila a) točke 3. člena sporazuma
je bil na koncu dodan izpuščen tekst: "31. marca 1998 30.
septembra 1998". V 4. členu predloga zakona pa je bila v
vseh štirih alineah pred tekstom "Socialistične federativne
republike Jugoslavije dodana beseda "skupščine".

" bREDL0GA ZAKONA O RATIFIKACIJI DVOSTRANSKEGA
p
^
ORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
V|
-ADO KRALJEVINE ŠVEDSKE

Prosi, da se s tem nadomestijo ustrezne strani gradiva, ki ga je
poslala z dopisom št. 900-03/93-10/4-8 dne 27. septembra 1996.

9'sde prevzema določenih dolgov nekdanje Socialistične
®derativne republike Jugoslavije.
fjna uJ°č se na pisma predsednika Pariškega kluba ministru za
lg."Ce Republike Slovenije z dne 25. septembra 1992,6. januarja
Slo 'n.5' iul'ia 1993 in na Pisma ministra za finance Republike
J** predsedniku Pariškega kluba z dne 23. junija 1992,13.
giw1"2, 27' oktobra 1992' 23- aPrila 1993 in 27• iul'ia 1993
f6 ® določen tujih dolgov nekdanje Socialistične federativne
sta k® ^u90S'aviie', ki jih prevzema Vlada Republike Slovenije
s * Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Švedske
šumeli o naslednjem:

dvostranskih sporazumov z dne 1. februarja 1985, 6. februarja
1986, 17. marca 1987 in 22. decembra 1988 med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Kraljevine Švedske ("dvostranski sporazum"),
ki jih Vlada Republike Slovenije prevzema kot svoj lasten dolg.
Dvostranski sporazumi so priloženi in so sestavni del tega
sporazuma.
Dolgovi, ki jih zajema ta sporazum (dolgovi) so razčlenjeni v
prilogah k protokolu (protokol), ki sta ga sočasno s tem
sporazumom podpisala Nova Ljubljanska banka in Švedski odbor
za izvozne kreditne garancije in so edini dolg Vlade Republike
Slovenije in slovenskih subjektov iz dvostranskih sporazumov.
Protokol je sestavni del tega sporazuma.

1. člen
S6

^ 9 sporazuma
9 s

Porazum se uporablja za določene dolgove, ki izhajajo iz

se na đ6 stV0 da e
"•»nsh
i ' ) Socialistična federativna republika Jugoslavija
S
°ciarls ot>stajatl. Vse države, ki so se pojavile na območju nekdanje
V, "fine federativne republike Jugoslavije (vključno z Republiko
J
"908l 80 Pravne naslednice nekdanje Socialistične federativne republike
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- Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skup^'
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Kralj® ^
Švedske o konsolidaciji jugoslovanskega dolga za 1984 z d*1
februarja 1985,

2. člen
Določbe o plačilu
Vlada Republike Slovenije bo poravnavala dolgove, tako glavnico
kot konsolidirane obresti, razen zneskov iz 3. člena spodaj, v
skladu z ustreznimi določbami dvostranskih sporazumov glede
načina plačila.

- Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupaj"
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Kralj® (
Švedske o konsolidaciji jugoslovanskega dolga za čas °
januarja 1985 do 15. maja 1986 z dne 6. februarja 1986,

3. člen

- Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupš^
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Kralje ^
Švedske o konsolidaciji jugoslovanskega dolga za čas oo
maja 1986 do 31. marca 1988 z dne 17. marca 1987,

Odložena plačila
a) Odloži se plačilo zneskov glavnice in konsolidiranih obresti
(zaostala plačila), ki so zapadli in še niso bili plačani na dan tega
sporazuma in jih bo Vlada Republike Slovenije poplačala v šestih
enakih obrokih na naslednje datume:

- Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupš^
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Kralj®
Švedske o konsolidaciji jugoslovanskega dolga za čas od 1- f
1988 do 30. junija 1989 z dne 22. decembra 1988

30. septembra 1996
30. septembra 1997
30. septembra 1998

30. junija 1996
31. marca 1997
31. marca 1998

omenjeni v, sporazumu.

3. člen

5. člen
,ubl*!
Za izvajanje sporazumov skrbi Ministrstvo za finance Rep'
Slovenije.

Zneski, skladno s sporazumom zapadli v plačilo do uveljavitve
sporazuma, se bodo poravnali takoj po uveljavitvi sporazuma.
4. člen

6. člen

Hkrati s tem zakonom se objavijo v izvirniku v angleškem jeziku
ter v prevodu v slovenskem jeziku tudi
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Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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listu

Vme:sno poročilo o

delu

parlamentarne

preiskovalne

vpletenosti

Nosilcev

Najdro

komisije

in

letališču

odgovornosti

javnih

orožja

s

o

funkcij

na

v

zvezi

z

marirorskem

pregledom

vserine

gradiva
'EPA 1650 državni zbor
£EpUBLIKE SLOVENIJE
,ar'anientarna preiskovalna
Misija o vpletenosti in
fi, n9kcij
°Vornos
ti nosilcev
javnih
v zvezi
z najdo orožja

vmesno poročilo o svojem dosedanjem delu. Komisija je sklenila,
da Državnemu zboru ne bo predložila predloga ugotovitev in
sklepov iz razloga, ker so mnenja in ocene članov glede
zaključkov tako različna, da ni mogoče doseči niti minimalnega
soglasja.

'a Mariborskem letališču

Člani komisije prosijo za razširitev dnevnega reda 54. izredne
seje z obravnavo poročila parlamentarne preiskovalne
komisije o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v
zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču.

f^lka: 213-05/90-1/34
lub|
jana, 15.10.1996

Predsednik
Zoran Madon, l.r.

klovna parlamentarna komisija je na svoji 20. seji sprejela
^rŽavni -.k
Re ublike
sptemK
P
Slovenije je na svoji 11. seji, dne 16.
1
3, na oc a
zaht0ve 45
^avn
P
"
poslancevpreiskavo
in poslanko
e a "
Vp|6te 9 zbora s sklepom9' odredil parlamentarno
0rc
ovornos,i
%n°Stirnar
'n °^9
nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo
Ugoto na ali
''30rskeni letališaču. Odredil je, da je namen preiskave
Vp|e. ni in v kakšni meri so v nezakonito trgovanje z orožjem
nosilci javnih funkcij. Skep o odreditvi navedene

parlamentarne preiskave je bil objavljen v Uradnem listu RS 55/93,
dne 1. oktober 1993. Na svoji 12. seji dne 29. oktobra 1993 je državni
zbor s sklepom odredil razširitev zgoraj navedene parlamentarne
preiskave na ugotavljanje ali je prišlo do zlorabe javnih pooblastil v
zvezi z morebitnim trgovanjem z orožjem na in čez ozemlje
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 62/93, dne 12.november 1993).

s
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podlagi pričevanj ugotovili, da so Komar, Hmelak, Ekart, _K° a
in Miro Predanič vedeli za določeno dogajanje na letališču, n H
podatkov, da so vedeli za orožje. Vsi pisni dokazi in izjave PrlC
nanašajo le na humanitarno pomoč. Nadalje je povedal, da P'
dokumentacije glede nalog ni, po izjavi Pibra pa so bile vse od' '
dane ustno. Povedal je da je Piber izjavil, da naj bi bil p°klicari
Predsedstvo države, kjer je dobil nalogo, da v vseh rečeh Porn \
Čengiču. T ega se je Piber držal in po Pibrovih izjavah mu je p t"11 »J
predvsem pri vstopih, izstopih in gibanjih po Sloveniji, ni P®
govora o orožju temveč le o humanitarni pomoči. Izjema je bl ^
nakup starega orožja Ministrstva za notranje zadeve, tega pa I6 *
malo. Pojasnil je, da nimajo podatkov, da bi se Komar in Ce
kdaj srečala, sodelovanje med Čengičem in Visom je bilo Pe ^
Pibra, ko pa je slednji odšel v pokoj je stike z Čengičem p' .
Predanič. Priča je pojasnila, da Vis Čengiča ni operativno spre I
Pojasnil je, da zabeležke iz Maribora ne omenjajo orožja ter1ivetj^i
humanitarno pomoč, vsi ti dokumenti pa so bili predani kriminali ^
službi in sodišču v Mariboru. Na vprašanje je priča povedala, o ' ^
znano, da bi dr. Brejc prepovedal pregled kontejnerjev, o tem tu
nobenega pisnega dokumenta, da bi dr. Brejc, kot direktor slu
bil vključen v aktivnosti na mariborskem letališču. Direktor s
se običajno s takimi zadevami ne ukvarja, s tem se ukvarja por*1 ^
operative. Na vprašanje, ali so v zadevo vpleteni tudi politični m
ljudi iz javne politične sfere, je priča povedala, da po njenem rn .
politične afere ni in je ne more biti. Priča je mnenja, da je Ce^
zlorabil slovensko pripravljenost, da pomaga pri tranSP,jučil
humanitarne pomoči, ki jo je bilo nekaj sto ton, saj je vanjo v I ^
še nekaj kontejnerjev orožja, za katere verjetno nihče, razen
organizatorjev, ni vedel. Glede depeš je povedal, da so bile dep. ^
dobljene v lokalni bazi v Mariboru in da niso mogli ugotoviti, ^
bile te poslane po elektronski pošti v centralo v Ljubljano,
elektronska pošta prejema ne beleži. Na podlagi dokumen .
izjave Komarja je po pričevanju Ferša razbrati, daje obstaja
dogovor medsebojnega obveščanja o dogodkih med Kole"
Komarjem in nižjim operativcem. Na izrecno vprašanje je Pg|a
povedala, da ni nobenih dokazov, da sta Kolenko in Komarv ^
da gre za zlorabo humanitarne pomoči. Priča je še poudari13,
bilo mariborsko letališče določeno kot baza za izvajanje transp ^
humanitarne pomoči in da je z letali prišlo več kot 1
-n
humanitarne pomoči. Pri primopredaji poslov med dr. Brej ^
Siršetom se zadeva ni omenjala, ravno tako ni bila o tern ^
obveščena ministrska trojka. Na vprašanje je priča p°ve' ravice
Vis oz. sedaj SOVA po Zakonu o notranjih zadevah nima p ^
pregledovati vsebine tontejnerjev, zato so pristojne: carina, P' ^
in mejni organi. V delu delavcev Visa v zvezi s tranSP ( bj|o
obravnavane humanitarne pomoči po mnnenju Ferša
nepravilnosti - stvari so potekale v skladu s predpisi.

I. DOKAZNI POSTOPEK PRED PREISKOVALNO
KOMISIJO DRŽAVNEGA ZBORA
Komisija se je prvič sestala na svoji seji dne 19. novembra 1993.
Na njej so se člani komisije dogovorili o načinu in pogojih dela
parlamentarne preiskave. Sprejeli so sklep, da bodo Vlado RS
zaprosili, da jim pošlje vso razpoložljivo dokumentacijo Ministrstva
za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za
finance v zvezi z najdo orožja na mariborskem letališču. Sklenili so
tudi, da bodo zaprosili pristojno sodišče v Mariboru za tiste dele
kazenskega spisa, ki se nanašajo na obravnavano parlamentarno
preiskavo. Dogovorili so se, da je nosilec javne funkcije oseba,
katere postopki imajo politične posledice. Mnenja so bili, da je naloga
preiskovalne komisije ugotoviti ali so bila kršena politična, pravna
in druga pravila ter ali je šlo za zlorabo pooblastil in o svojih
ugotovitvah poročati državnemu zboru.
Na svoji 2. seji, dne 1. decembra 1993, je komisija sprejela dokazni
sklep, v katerem je bil določen način izvedbe parlamentarne
preiskave, kateri dokazi se bodo izvedli, določena so bila tudi
imena prič, ki bodo zaslišana pred parlamentarno preiskavo.
Komisija je dokazni sklep kasneje večkrat dopolnila v skladu s 6.
členom Zakona o parlamentarni preiskavi.
V času od do 5. aprila 1995 se je preiskovalna komisija sestala
osemnajstkrat: Zaslišane so bile naslednje priče: Mitja Klavora,
Drago Ferš, Andrej Lovšin, Janez Piber, Bojan Guček, Anton
Pozvek, Marko Gašperlin, Drago Kupnik, dr. Miha Brejc, Janez
Janša, Igor Bavčar, Miro Predanič, Miro Kolenko, -Franc Košir,
Milan Hmelak, Zvonko Ekart, Silvo Komar, Bruno Kremavc, dr.
Jože Zagožen, Ivan Draušbaher, Hasan Čengič, Bogo Brvar in
Franci Kosi.
Generalije prič so razvidne iz zapisnikov sej, ki so sestavni del
tega poročila.
Na 3. seji dne 10. decembra 1993, ki je bila zaprta za javnost so
bile zaslišane priče: Mitja Klavora, Drago Ferš in Andrej Lovšin.
•
Priča Mitja Klavora, takratni vodja kriminalistične službe, je
povedala, da je bila navzoča pri ogledu hangerjev, v katerih je bilo
najdeno orožje. O najbi jo je minister Bizjak dne 21. julija obvestil
v dopoldanskem času. Povedala je, da je kriminalistična služba
sprejela odredbo za preiskavo prostorov Visa v Mariboru in v
pisarni Komarja so zasegli kovček, ki je bil zapečaten. Gospod
Komar je povedal, da so v njem dokumenti visoke stopnje
zaupnosti. Kovček je bil poslan v Ljubljano, kjer je bil komisijsko
pregledan, dokumenti v njemu pa so bili izhodišče za nadaljnje
delo kriminalistov. Pojasnil je, da so bili dokumenti v obliki depeš,
te pa so bile naslovljene upravi Visa, na koncu depeše pa je
navedeno kot npr., da gre v vednost Miru Kolenku. Na vprašanje je
Klavora povedal, da ni nobenih dokazov, da sta Silvo Komar in dr.
Miha Brejc vedela za orožje. Dr. Brejc naj bi kriminalistom povedal,
da dokumentov iz kovčka (depeš) sploh ne pozna in da jih ni nikoli
videl. Priča je povedala, da je preiskavo znotraj Visa opravljal Vis
sam, saj gre za vprašanja uradne tajnosti. Nadalje je povedal, da je
preiskava ugotovila, da predstavništvo Drug- impexa za Slovenijo
ni bilo vpleteno v zadevo. Na vprašanje je priča povedala, da je
njeno osebno mnenje, da je Komar vedel za orožje, za kar pa ni
nobenih materialnih dokazov.

Priča Andrej Lovšin, takratni direktor Uprave za varnost^P^
Ministrstvu za obrambo je povedala, da je bila navzoča Prl ® g
kraja najdbe orožja na mariborskem letališču. Pojasnila je'oCjajo
ministrstvo za obrambo v skladu s takrat veljavno zako
bilo odgovorno za kompleten uvoz, tranzit in transportv0,a v|jali
orožja. V zvezi s transportom orožja so na Vomu PriP
jp
obrazce, ki so vsebovali, kdo je nosilec transporta, k0' re|<o
vrsto orožja, relacijo in čas ter ali gre za vstop ali transpo
^
državne meje. Obrazce je podpisal minister in ga P°®r . a|i
operativnemu komunikacijskemu centru MNZ. Na vpras -efli
so bili v času med 23. septembrom 1992 in 20. julijem 19931 ^enj
kakšni transporti večjih količin orožja, za 'katere so bili izp ^g(<aj
formularji, je priča Lovšin povedala, da je bilo izpolni0"' ^pif
obrazcev in si jih lahko komisija na zahtevo tudi ogleda.
u
obrazcev ni bilo za orožje, ki je bilo kasneje najdeno v
ni
Priča je povedala, da se za dokumente za transport 0 apil,
plačevala nobena taksa, povedala pa je, da jo je Janša s clje
da je Slovenija za logistiko pri transportu dobivala komp'®
^
s Hrvaško v nafti, v zvezi z Bosno pa je bil zastavljen heli jjerSK0
se je nahajal na brniškem letališču in je v sestavi helikop

Priča Drago Ferš, nekdanji namestnik direktorja SOVE in sedanji
direktor SOVE, je pojasnila, da je interno preiskavo v Visu v
začetku vodil Širše, ko je ta odšel Jakin, po njegovem odhodu pa
priča sama. Pojasnila je, da se Vis kot organizacija ni ukvarjala s
trgovanjem z orožjem, Vis je sodeloval pri nekaterih transportih
orožja, ki so bilil uradno dovoljeni za kar obstaja uradna
dokumentacija, da je možen transport preko Slovenije. Ti podatki
so v evidencah Visa. Na vprašanje je priča povedala, da so na
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9ade. Osebno mnenje priče je, da je v tem primeru nekdo na
eten način izkoristil humanitarno pomoč, saj se je mednarodnim
9anizacijam, ki so pošiljale humanitarno pomoč, zaupalo.

in opravi identifikacija ljudi ter vse podatke pošlje na upravo policije.
Kakšne pol ure za tem ga je poklical nekdo z Visa, priča ne ve
točno kdo, ter naročil, da se kontrola prekliče. Kmalu za tem je
prišel v njegovo pisarno tudi Kupnik in povedal, da je Vis naročil, da
se kontrola prekliče, in da imajo zadeve pokrite. Zato so preklicali
naročilo.

em

; seji z dne 11.2.1994, ki je bila zaprta za javnost so bile
aslišane priče: Janez Piber, Bojan Guček, Anton Pozvek in
Ma
*° Gašperlin.

Na svoji 5. seji, ki je bila dne 4. marca 1994 in je bila zaprta za
javnost je komisija zaslišala priči Draga Kupnika in dr. Miha Brejca.

Piber e
loq°26z opravljal
J povedal,
da je do
svoje upokojitve
marca
dela in n^oge
pomočnika
ministradne
za 1.notranje
eve in
namestnika direktorja Visa. O orožju je povedal, da ne
Ve n
: ni s'česar. Komisiji je pojasnil, da so ga poleti 1991, bilo je po
j ki vojni v Sloveniji, poklicali na Predsedstvo države. Na
q anku so bili navzoči predsednik Kučan, minister Bavčar in
e
L "9' - Naročeno mu je bilo, da realizira, kar ga bo prosil Čengič.
9a e kasne e rosi|
Dotovanjih,
' saj naji biP ga ogrožala
. da mu Vis
zagotovislužba
varnost
pri njegovih
varnostna
jugoslovanske
^ade in beograjska U DBA. Čengič ga je tudi prosil, da jim
'strstvo za notranje zadeve proda nekaj starega orožja iz
svetovne vojne. Priča je povedala, da je bila na sestanek
PredSedstvu klicana
te
ker e bil
fekt'0r
zaradi
ga, dr.
i
dr. ga
Brejc,
dislužbe, odsoten. Po
povratku
Brejca
pa
je o kot
zgoraj
edenem sestanku obvestila. S spremembo družbenega sistema
strankarski sistem Vis ni mogel policiji ali kriminalistični službi
lati naročil, v ijStern času je bila pristojnost Visa oz. Sove le
an
ie, analiza in dokumentiranje podatkov, pomembnih za varnost

Kupnik je povedal, da je bil in je še vedno pomočnik poveljnika
slovenske policije. Enkrat v jeseni 1992 se je pri njem oglasil
Gašperlin in ga informiral o telefonskem pogovoru iz Maribora, v
zvezi z obvestilom občana zaradi premočnega hrupa, ki ga delajo
helikopterji. Pojasnil je, da se je Gašperlin oglasil pri njem zaradi
tega, ker poveljnik policije in njegov namestnik nista bila dosegljiva
in je on bil najvišji predstavnik policije. Ker ni bil obveščen o preletu
helikopterjev, je poklical Pozveka, direktorja Uprave za varnost
in zaščito in ga vprašal, če kaj ve. Ni bilo pritrdilnega odgovora,
zato je naročil Gašperlinu, da se pri pristanku helikopterja ugotovi
identiteta oseb ter preveri helikopter in tovor. Gašperlin je to sporočil
v Maribor in čez približno pol ure, lahko eno uro, je Kupniku
telefoniral dr. Brejc ter izjavil, da naj prekliče naročilo za pregled in
da oni spremljajo7adevo, imajo pa pooblastilo ministra. Poklical je
UNZ Maribor in dobil odgovor, da jih je Vis obvestil, naj zadevo
prekličejo in da so oni zadevo še preklicali. Takoj za tem je obvestil
Gašperlina, da kontrola ni potrebna in da zadevo spremlja Vis. Kupnik
je na vprašanje povedal, da misli, da glas dr. Brejca tudi po telefonu
pozna, saj sta v času agresije veliko sodelovala. Pojasnil je tudi, da
ga je dr. Brejc poklical po tako imenovani specialni liniji Ministrstva
za notranje zadeve.

02 n 0ne ekonomske interese s

'

. temi podatki pa je obveščala

riči Anton Pozvek, takratni in sedanji direktor Urada za varnost
a to r
ni/9ov
^^'namestnik,
P ' Ministrstvu
za notranje
zadeve in
Bojanpovedali,
Guček,
sta parlamentarni
preiskovalni
komisiji

Dr. Miha Brejc, takratni direktor SOVE, je povedal, da je v njegovi
odsotnosti bil Piber, kot njegov namestnik, poklican na sestanek
k predsebniku republike. Na sestanku sta bila navzoča še Bavčar
in Čengič. Na sestanku je, po pripovedovanju Pibra, predsednik
Kučan dejal, da naj Vis pomaga Čengiču. Pomoč je sprva izvrševal
Piber, po odhodu slednjega v pokoj pa Predanič. Na vprašanje je
povedal, da ni preprečil pregleda helikopterja in oseb, neresnične
in neresne so tudi trditve da naj bi on Pozveku, Kupniku in Gašperlinu
naročil, da se preiskava ne opravi. Policija je v tistem času imela tri
uprave operative in sicer kriminalistično službo, Vis in policijo, zato
je izključeno, da bi šef ene službe komandiral drugo. Povedal je, da
se sploh ne spomni, da bi ga kdorkoli obvestil, da je policija želela
ugotoviti, kaj se dogaja s helikopterji.

Urad za varnost in
tJ6ls,ra
zaščito bil s strani sedanjega namestnika
dodatno zadolžen za opravljanje nalog koordinacije opravil
na
POdroe u tranzi,a in
S|0Ve n e i
varovanja tranzita sil Unproforja preko
đe . 'i - Povedali sta, da je dne 4. novembra 1992 na urad prišlo
ot3vesti
hum anitarno pomočjo
'° UNZ
MariborMaribor
o poletih
ruskih helikopterjev
iz letališča
na letališče
Split, označenos

» 0 P°d operativno oznako pod katero so se vodile aktivnosti
^ ezi z Unproforjem. Pozvek je naročil svojemu pomočniku Gučku,
j6 . Veri preko inšpektorata v Mariboru, kaj je s to zadevo in slednji
del Vede'' da se prevozi dejansko opravljajo, ter, da so prisotni
a Guček e zat0 reveril
2ad *!-'Sn^'®
'
i
P
tako Pri Kupniku, ki je bil
in n D 2a koordinacijo nalog pri transportu humanitarne pomoči
0
>ari P^iišto upravi za zračno plovbo, vendar nihče ni nič vedel
ne e, n !' Zato je poklical na Vis Kolenka, ta pa mu je povedal, da
Qg. |č o helikopterjih na letališču. V telefonskem pogovoru z
h6|iPerlinom ie zvedel, da je slednji že dal navodila za pregled
0p,er ev
dokUrnentac
i > kontrolo potnikov ter kontrolo mednarodne
prjg
'je in identifikacijo ljudi. Kmalu po tem dogodku pa je
tels,onski
Zatoeval
klic po specialnem telefonu, klical naj bi dr. Brejc in
njjL V ' naj se prenehajo vse aktivnosti ter da se vmešavajo v
*ato ° delo. Pozvek je povedal, da zadeve ni hotel zaostrovati,
rnjni2adevo z njihove strani zaustavil, poročal pa je namestniku
dg tak rat k Brvariu o zadevi na koordinaciji. Guček je še povedal,
o so nameravali pregledati helikopterje in ljudi, ni sumil
na |
0rab
tj0 Vor
° humanitarne pomoči, hoteli so le preprečiti zlorabo
jenih postopkov v zvezi s transporti za Unprofor.
Prigan2a ^ Marko Gašperlin je povedala, da je bila v tistem času inšpektor
vjes6en'ne1 zadeve in tujce na upravi policije. Povedal je, daje enkrat
k| Se ' 992, slučajno prevzel telefonski klic občana iz Maribora,
Vpra-,e Pritoževal, da neki ruski helikopterji povzročajo hrup ter
Po|ic|.ala' 2akaj ne ukrepajo. Telefonsko je preveril na inšpektorat
2
ato 18 V ^ar'boru in tam so mu povedali, da o zadevi nič ne vedo,
najvJe Prosil Kupnika, pomočnika poveljnika policije kot takrat
o heil0^a Predstavnika policije, za soglasje za kontrolo dokumentov
sein Pterju in osebju. Kupnik je klical Vis in zvedel da oni niso
nar n eni teh
oe|11 'da se° pri pristanku
Poletih, zato
je Gašperlin
v soglasju
z Kupnikom
helikopterjev
preveri
dokumentacija
tovora

Dne 10.03.1994 je bila 6. seja preiskovalne komisije, ki je bila
posvetovalna.
Na svoji 7. seji z dne 21. marca 1994, ki je bila zaprta za javnost so
bile zaslišane priče Janez Janša, Igor Bavčar, Miro Kolenko in Miro
Predanič.
Janša, takratni minister za obrambo, je povedal, da ga je dan pred
odkritjem orožja neka oseba, ki se je zglasila na MO obvestila, da
naj bi bilo v carinskem skladišču v Mariboru 40 zabojnikov z orožjem.
Poklical je direktorja Republiške carinske uprave Koširja in slednji
mu je povedal, da je v Mariboru humanitarna pomoč. Vseeno sta se
dogovorila in naslednji dan sta poletela skupaj v Maribor, tam so
odkrili orožje. Janša je poklical predsednika vlade in po posvetu z
njim, sklical tiskovno konferenco. Priča Janša je navedla, da je bilo
približno 500 kosov orožja dekonzerviranega, skratka pripravljenega
za uporabo in to je ugotovil, po njegovih besedah, tudi preiskovalni
sodnik.
Priča Igor Bavčar, takratni minister za notranje zadeve, je
povedala, da je v času, ko je bila minister, o zadevi ni bila
seznanjena, kasneje je zvedela za orožje iz medijev. Hasana
Čengiča se spomni iz pogovora pri predsedniku Kučanu. Čengič je
dosegel, daje Slovenija nudila pomoč Bosni. Takrat ni bilo govora o
15
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povedal, da mu tega trenutno ne more dati, ker njegovi šefi okr°9
opreme nekaj pripravljajo in da mu bo seznam posredoval v r°
enega tedna. S temi podatki sta odšla do Janše in naslednji dani
bilo orožje odkrito. Priča je nadalje povedala, da orožje na leta'15..,
ni bila velika skrivnost, saj je ta informacija krožila po marib°'s
gostilnah. Na vprašanje ali obstajajo kakšni materialni dokazi, o
Komar potrdil, da razpolaga z orožjem, je priča povedala, da ta
dokazov ni, obstaja le pet minutni osebni pogovor ter telefon
pogovor, ki ga je že opisal.

orožju. Za Čengičevo nemoteno potovanje v državo in iz države je
bil zadolžen pomočnik takratnega šefa Visa Piber. Na vprašanje je
priča povedala, da ji ni nič znano, da naj bi dr. Brejc preprečil
preiskavo helikopterjev in tovora. Policija je bila takrat neposredno
odgovorna njemu in bi ga morala vsekakor obvestiti, saj je bil kot
minister končni odrebodajalec tako za uniformirano ter kriminalistično
policijo ter za Vis. Pojasnil je da šef Visa ni mogel odrediti ničesar
policiji.
Priča Miro Kolenko, takratni vodja operative na SOVI, je povedala,
da mu je v novembru 1992 telefoniral Guček v zvezi s preleti
helikopterjev na mariborskem letališču. Kolenko mu je pojasnil,
da Vis na podlagi zakonskih določil kontraobveščevalno ščiti
humanitarno pomoč na letališču v Mariboru. Z informacijami o
Hofmannu je bil seznanjen, napotke v zvezi s kontraobveščevalnim spremljanjem humanitarne pomoči v Mariboru je dajal Komarju
in ne Hmelaku. Priča je še povedala, da je bila seznanjena o tem,
da so se nižali zabojniki, saj so bili preveliki in jih ni bilo mogoče
naložiti v helikopter.

Priča dr. Jože Zagožen, takratni direktor na Upravi za l°9's?
Ministrstva za obrambo, je smiselno potrdila izp°ve^ ,0
Draušbaherja. Pojasnila je, da Ministrstvo za obrambo ni °
soglasja za uvoz-izvoz orožja in vojaške opreme, zato je ved 1
da gre ali za ilegalno trgovino ali pa za strogo tajni državni P° '
Tolikšna količina orožja se ne bi smela nahajati v Sloveniji d
vednosti in nadzorstva Ministrstva za obrambo. Na vprašanje ^
priča povedala, da se telefonski pogovor med Komarjem
Draušbaherjem ni snemal, zato ni nobenih materialnih dokazo
telefonskem pogovoru.

Komisija je na svoji 8. seji, z dne 18. aprila 1994 zaslišala pričo
Franca Koširja, takratnega in sedanjega direktorja carinske uprave.

11. seja dne 16.05.1995 je odpadla v zadnjem trenutku,
vabljene priče g. Hasana Čengiča ni bilo na zaslišanje, 12. seja
23.05.1995 pa je bila posvetovalna.

Priča Košir je pojasnila, da ga je dne 10.7.1993 v večernih urah
obvestil minister Janša, da ima informacije, da obstaja utemeljen
sum, da se na letališču v Mariboru nahaja orožje in ne humanitarna
pomoč. Naslednje jutro sta z Lovšinom odšla v Maribor in odkrili
so orožje. Najdba orožja ga je presenetila, saj je v tistem času bilo
veliko humanitarne pomoči in je carina zelo poenostavila carinski
postopek v zvezi s humanitarno pomočjo. Sedaj pa je carinski
postopek drugačen in se zahteva natančna specifikacija
humanitarne pomoči. Dokumenti, ki so spremljali tovor so
izkazovali, da gre za hrano, odeje in druge humanitarne stvari.
Ker je šlo za tranzit, se blago ni pregledalo, razen, če bi obstajal
utemeljen sum, da je tovor drugačen, kot je na dokumentaciji
navedeno. Carina v takih primerih vrši le nadzor carinskih
dokumentov. Poudaril je, da ležalni roki za blago, ki gre v izvoz in
tranzit niso predpisani. Na vprašanje je priča povedala, da je
upravnik carinarnice v Mariboru dal ustno soglasje za znižanje
kontejnerjev. Nadalje je priča povedala, da je v začetku junija 1993
upravnik Carinarnice v Mariboru Ris posumil, da s tovorom nekaj ni
v redu, saj je čudno, da je toliko časa shranjeno na letališču in je
predlagal pogovor v zvezi s tovorom, vendar je priča Košir menila,
da ni nobene potrebe hiteti, saj tovor leži že devet mesecev tam in
lahko počaka do konca dopustov. V tem času je priča Košir dobila
informacijo ministra Janše. Nadalje je priča povedala, da je zahtevala
uvedbo disciplinskega postopka zoper vse carinske delavce, ki so
bili v tistem obdobju na letališču vključno s šefom, vendar niso
odkrili nobenih nepravilnosti. Ugotovili so, da je bil carinski nadzor
tak kot za vse druge humanitarne pošiljke.

Komisija je na svoji 13. seji, dne 16. junija 1994 zaslišala
Bruna Kremavca, takratnega in sedanjega direktorja letalis
Mariboru.
rsta
Tako priča Kremavc kot njegov pravni pooblaščenec
utemeljevala, da je Kremavc pred sodiščem v Mariboru o^
torej je v kazenskem postopku in se ima pravico braniti z mo ^
Navkljub vsemu je Kremavc povedal, da je on vedel l®
humanitarno pomoč in da ni seznanjen, da bi bil v zadevo vp
kakšen politik.

Priča Zvonko Ekart je povedala, da je bila kot operativec navZ^L
pri pristanku prvih treh letal, nato pa je bila zaradi stroko^n ^
izpopolnjevanja, razrešena teh nalog, ki jih prevzel Hrnelak^ ^ ^
za kontraobveščevalno spremljanje pošiljk je dal Komar, o jn
tem, ko je imel sestanek v Ljubljani z dr. Brejcem, Predanic
Kolenkom. Priča je še povedala, da je sama napisala ene® jn
dva dokumenta na računalnik v zvezi s humanitarno Porn0g|jje
ga po elektronski pošti poslala do nadrejenega, ni ji pa jasno
nadrejeni poslal te informacije naprej v Ljubljano.
Na svoji 14. seji, ki je bila dne 4. julija 1994 in je bila zaprta
javnost, je bil zaslišan Hasan Čengič.
Slednji je komisijo seznanil s sestankom pri predsedniku
avgustu leta 1991, na katerem so bili navzoči tudi Igor BaV ^g(j
Miro Piber. Sestanek je nastal na podlagi osebnih stikov
predsednikom Kučanom in Izetbegovičem in slednji je K
.
zaprosil, da sprejme Čengiča kot njegovega ose ^
odposlanca. Predsednik Kučan je Bavčarja zaprosil, da mu po ^
kolikor more. Priča Čengič je še povedala, da je bil P°9° bgri0
predsedniku Kučanu splošen, vendar ni izključeval l^[0(t)i
posamezno pomoč. Še isti dan je Bavčar seznanil Čengiča s
.0
slednji naj bi skrbel za stike z MNZ in Čengičem. V tistem ^
bil embargo na orožje, zato so se predstavniki Bosne odloC^engič
okviru humanitarne pomoči organizirajo tudi transport orožja.
je seznanil dr. Brejca, Predaniča in ostale na MNZ in Visu, o
Q
začeli s transportom humanitarne pomoči in da bodo videli a
v okviru te pqmoči organizirajo tudi druge stvari. Skratka p ^fLl
Čengiča, so oni generalno vedeli, da obstoji možnost, da bo v ^
humanitarne pomoči tudi orožje, vendar v času, ko so se 0dog ^ jg
ni bil nihče siguren, ali bodo mogoče organizirati. Pol " naju,
prišlo na slovensko vlado pismo z bosanske ambasade na
nj
govorilo je le o humanitarni pomoči, in kdor je videl to P'

Na svoji 10. seji dne 11. maja 1994 sta bila kot priči zaslišani dr.
Jože Zagožen in Ivan Draušbaher.
Priča Draušbaher je povedala, da je bila v tistem času direktor
podjetja Orbis, ki je bilo edino v državi pooblaščeno za promet in
proizvodnjo lovskega, športnega in vojaškega orožja in opreme,
od svoje ustanovitve 1990 leta dalje. Iz raznih informacij je zvedela,
da so na mariborskem letališču zabojniki z orožjem, ki so pod
kontrolo Komarja. Hotela je vključiti podjetje, kjer je bila zaposlena,
v posel, zato je poskušala dobiti informacije tako na Visu pri Predaniču
in Komarju ter na Ministrstvu za obrambo v službi za logistiko. Na
pričino vztrajanje, da dobi seznam orožja je, po navedbah
Draušbaherja, Komar povedal, da mora še pogledati, kaj je še ostalo.
Oglasil se je na Ministrstvu za obrambo pri dr. Zagožnu in ga
povprašal o zabojnikih z orožjem v Mariboru, vendar ta o tem ni bil
obveščen in je trdil, da je njegova informacija o orožju prav gotovo
napačna. Zato je iz pisarne dr. Zagožna poklical Komarja in ga
spomnil na seznam orožja in cen le-tega, vendar mu je Komar
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°9el pomisliti, da je kaj drugega. Slovenska vlada je dala pritrdilen
®0Vor. 02. splošno soglasje za transport humanitarne pomoči
to slovenskega ozemlja. Ni bil izdan noben dokument, rečeno je
turt'da SS bodo P°90variali ustno in ,ako se je, po besedah Čengiča,
let®"Sču,
'i.?093zato
'3'0- ker
Orožje
ostalo situacija
uskladiščeno
na mariborskem
se jejepolitična
med Bosno
in Hrvaško
emen a
D^. a '' ' konvoji so bili ustavljeni s strani hrvaške vojske in niso
)ali na teritorij Bosne in po besedah Hasana Čengiča transport
a z
Uski ađ,' Maribora v Bosno ni bil mogoč. Orožje je tako ostalo
'ščeno na letališču, dr. Brejc in Predanič pa sta Čengiču
bilo* a'9, da ,ransPort pospešijo in sicer s tovornjaki, vendar so
sta fa'Vse Poli zaprte. Na vprašanje je priča Čengič povedala, da
Ba * ° Prec'an^ kot Brejc sigurno vedela za orožje, če je vedel
ob t ar Pa ne ve' ker se °tem z ni'm n' pogovarjal. O tem sicer ne
del • '3'Sni dokument, vendar so priča Čengič in nekateri ljudje, ki
sin3enskih
'0 23 bosansko
vlado.kakšno
Na izrecno
vprašanje
ali jev kdo
politikov prejel
denarno
nadomestilo
zveziodz
nih"'6rn V ^ar't30ru je priča povedala, da tega ne ve, od nje osebno
n Pre 8 nobene ma
da plu9dje,
' ki 'so' obtoženi pred
tsrialne
koristi.
Mnenje priče
je,
sodiščem
v Mariboru,
nisoČengiča
dogovorni,
I so delali po nalogu nadrejenih.

tovora pregledati, je priča Komar povedala, da se o tem nista nikoli
pogovarjala.

16 se
Silv0 Komar
' in Milan
''> dneHmelak.
21. novembra 1994 sta bili zaslišani priči

Priča Hmelak je povedala, da je bilo vseskozi govora o humanitarni
pomoči in da ne ve ničesar o vpletenosti politike v zadevo. Zadnji
dve ali tri leta je bilo njeno glavno delo na področju protiteroristične
zaščite in nedovoljene trgovine z orožjem. Ni imela posebnih
navodil, le da poskrbi, da humanitarni tranzit poteka varno in daje
navzoča. Pričakovali so namreč opazovanje s strani, ki so bile
vpletene v vojno. Imeli so tudi zaprosilo, da v primeru kakršnihkoli
zapletov pomagajo, da se stvari uredijo. Priča je povedala, da jo je
Kremavc obvestil, da gaje Ministrstvo za promet in zveze zadolžilo
za koordinatorja pri humanitarni pomoči in da so hkrati dobili
dokument vlade, da je Maribor določen za logistično bazo. Naloge
mu je dajal poleg Komarja še Predanič. Priča je povedala, da je
sama napisala depeše, ki jih poseduje komisija, ne more pa povedati,
koliko so podatki na njih točni, saj je od takrat minilo že tri leta. Na
vprašanje je priča povedala, da z dr. Brejcem ni nikoli operativno
komunicirala, s Predaničem pa večkrat. Na izrecno vprašanje ali je
kot operativec Visa dobil kakšno informacijo, da se dejansko vrši
promet z orožjem preko mariborskega letališča, je priča povedala,
da takšne informacije ni dobila, le da gre za humanitarno pomoč.
Priča je še povedala, da se je udeležila sestanka pri Kremavcu, na
katerem so bili poleg še Čengič, Predanič in Hofmann. Tam so se
dogovorili, da se dva ali tri zabojnike zniža za 30 cm, da se jih lahko
naloži v helikopter. Nižanje je bilo narejeno v ustrezni delavnici,
sam je dal nasvet, kje se da to narediti, plačal pa je Čengič.

rtča Komar je povedala, da je s pravnomočno sodbo ugotovljeno,
,e
Nedolžen in da ni šlo za nobeno trgovino z orožjem ter nobeno
del
r
° poo
'3lastil-naročilu
Vse karpredpostavljenih.
so delali na mariborskem
so
I 'Po
izrecnem
Vseskozi jeletališču
bilo govora

Komisija je na svoji 17. seji, dne 13. februarja 1995, ki je bila odprta
za javnost, ponovno zaslišala priče Antona Pozveka, Draka
Kupnika, Miho Brejca in Mira Predaniča. Opravilo se je soočenje
med Brejcem in Pozvekom ter dr. Brejcem in Kupnikom.

14.07.1994 je bila 15. seja, kije bila posvetovalna. Člani komisije
°govorili o smernicah za nadaljnje delo.

se d

2I

Pr_//UrT1an'tami pomoči, večino podrobnosti pa je izvedel iz
Na
. e9a zaslišanja Hasana Čengiča pred preiskovalno komisijo.
iJ^anje ali je kdajkoli pred javnim odkritjem orožja v Mariboru

Pri soočenju med dr. Brejcem in Pozvekom sta obe priči vztrajali
na svojih dosednajih izpovedbah. Pozvek je oddal, da je naslednji
dan po telefonskem klicu na operativni seji koordinacije izpostavil
zaplet z dr. Brejcem, vendar na koordinaciji ni bilo dr. Brejca,
temveč le njegov namestnik Jeglič, ki pa o zadevi ni vedel ničesar.
Brvar je odločil, da bo tej temi posvečena ena od prihodnjih sej, na
katero bo povabil dr. Brejca. Dr. Brejc je zanikal telefonski klic in
povedal, da takih stvari ni urejal sam, temveč je naročal svojim
ljudem, da uredijo. Čudno se mu zdi, da ne Pozvek, ne Kupnik
nista napisala uradnega zaznamka takoj, temveč šele čez kakšno
leto po naročilu Borisa Žnidaršiča. Poudaril je, da je na soočenju
med njim in Pozvekom pred sodiščem v Mariboru, sodnica ugotovila,
da v zapisniku koordinacije ni navedeno, kar trdi Pozvek. Nadalje je
povedal, daje Pozvek pred sodiščem v Mariboru jasno povedal, da
mu ni preprečil nobene preiskave. Na te navedbe je g. Pozvek
povedal, da eno je preprečitev preiskave, drugo pa zahteva, da se z
aktivnostmi preneha. Res je, da mu dr. Brejc fizično preiskave ni
preprečil, je pa nanj vplival z zahtevo, da prenehajo z vsemi
aktivnostmi, zato se je tudi odločil za preklic naročila. Pozvek je še
povedal, da je Vis kmalu po teh dogodkih prišel pod okrilje Vlade R
Slovenije, skratka odšel je iz Ministrstva za notranje zadeve, zato
ni bilo mogoče razpravljati o nastalem zapletu. Na vprašanje je
Pozvek povedal, da pred odkritjem orožja na mariborskem letališču
ni prejel nobenih namigov za orožje. Povedal je, da ne more vedeti,
kaj bi tista preiskava takrat pokazala.

da na C'a 'e v 2abojnikih tudi vojaški material, je Komar povedal,
trdi Podlagi izpovedi prič v glavni obravnavi ni nobene podlage za
z 0 e2 .daje
kdorkoli od obdolženih bil vpleten v nedovoljeno trgovino
erri
' Na izrecno zahtevo dr. Pučnika se je v zapisnik vnesla
u ° i
jen °Vitev
' da Komar ni odgovoril na zastavljeno vprašanje. Priča
da a da e nal0 e
Marik!! ' ' i
9 v zvezi z zaščito in varovanjem pošiljke v
da al dr Bre c ali a
Hm |U
'
i
P Predanič, sam pa je zadolževal
aka
Vsi
nalogi
so
bili ustno ali telefonsko posredovani in ni
nob e
nih pisnih naročil okrog obravnavane humanitarne pomoči. V
So ddo
9°dki na mariborskem letališču so bili obveščeni vsi, ki
guha'ali0navodila, ne spomni pa se koliko dokumentov je poslal v
pij* - Informacije so šle po telefonu, osebno, po elektronski
sno
*<ai h rU'n P'
- Ves čas ni obstajal noben sum, da je v kontejnerjih
e a kot e bil
8
da n zanika
® 9 dokumentov,
i
navedeno
ki jihvjedokumentaciji.
podpisala, nePriča
morejepapovedala,
trditi, da
*ačet6 nav6dt)e točne in da odražajo dejansko stanje. Vse je bilo v
Velik zaznava^- Pnći nadrejen Predanič je odredil, da se priredi
fjy,0st kontejnerjev. Na izredno vprašanje je priča povedala, da
iat)003n8' b"a navzoča pri pretovarjanju blaga v zabojnike. Celotna
Vpr ja ' 0 tekla mimo Visa v Mariboru, oni so zadevi le asistirali. Na
ni ali so imeli pred prihodom tovora na letališče kakšen
s
zažči,e
i®tel lf6k 9'ede}ves
tovora, je priča povedala, da ne. O tem ga
Slovet
°t til predstojnik, obvestil ga je, da bo zadevo vodil
in n . ■9a je zato pooblastil in ta oseba bo dala konkretna navodila
ne j* °96' Na vprašanje je priča povedala, da izjave Draušbaherja
je bj|°re Potrditi. Koje bilo priči predočeno, daje Ekart povedal, da
tem ^red Plodom pomoči na Visu v Ljubljani sestanek v zvezi s
Pr a
P'sdn S,avl
'' Povedala, da ne ve odkod Ekartu ta informacija,
takšne° a S0'a pa le'da ie t° njegov zaključek, vendar pa dejansko
dr. g ? stanka takrat ni bilo. O humanitarni pomoči ga je obvestil
po«*' Povedal mu je, da je vsa dokumentacijama humanitarno
^kdan V sk'adu s predpisi, o orožju ni govoril. Na vprašanje ali je
i' ®ef policije Kocmut kdaj omenil, da bi bilo potrebno vsebino

Na soočenju med Kupnikom in dr. Brejcem sta obe priči vztrajali na
svojih dosedanjih izpovedbah in sicer dr. Brejc, da ni telefoniral in
s tem preprečil preiskavo, Kupnik pa da mu je dr. Brejc telefoniral
po internem telefonu, se mu predstavil ter prosil, da odstopi od
načrtovane zadeve v Mariboru ter da zadevo spremlja VIS. Kupnik
je povedal, da glas dr. Brejca dobro pozna, tudi po telefonu. Obe
priči sta si bili enotni, da dr. Brejc in Kupnik si po položaju nista bila
enakovredna, Kupnik pa je povedal, da je bil takrat pomočnik
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in vojaške opreme, ki ga je na prošnjo preiskovalne komisije predi#
Hasan Čengič. Primerjava obeh spiskov kaže na to, da
odstopanja majhna, zaseženih je bilo 5 avtomatskih pušk vec
2500 nabojev kalibra 7, 62 mm, manj kot je na spisku Hasa
Čengiča. Večja razlika pa je glede raket RPG-7. Iz spiska Hasa
Čengiča je razvidno, da bi moralo biti njihovo število 210 kos
zaseženih pa jih je bilo le 180 kosov.

poveljnika policije in ker poveljnika, Čelika in njegovega namestnika
ni bilo, se je nanj kot edinega kompetentnega obrnil Gašperlin.
V nadaljevanju zaslišanja je dr. Brejc povedal, da se je z Čengičem
srečal dvakrat ali trikrat v svoji pisarni, vendar se o mariborskem
orožju nista pogovarjala, o humanitarni pomoči pa zgolj na načelni
ravni. Ko se je priči dr. Brejcu predočil izvleček pričevanja Hasana
čengiča, priča dr. Brejc pove, da so trditve, da je on vedel za
orožje skregane z zdravo pametjo, saj ga niso poklicali ne k
Predsedniku Republike Slovenije, ne na Svet za obrambo, ko se
je o stvareh odločalo, ne k vsem drugim stvarem. To se mu zdi
zelo čudno. Po navedbah dr. Brejca naj bi bile po pričevanju
Čengiča pred preiskovalno komisijo, v Bosno usmerjeno precej
vojaške opreme in če je to res, je lažje razumeti njegovo pričevanje.
Dr. Brejc je povedal, da če bi vedel za orožje na mariborskem
letališču bi to povedal svojemu nasledniku Siršetu. Čudno, se mu
zdi tudi to, zakaj Komar, če bi vedel za orožje, ni povedal Siršetu.
Orožje je bilo odkrito v času ministra Bizjaka in Siršeta, vendar so
vse skušali naprtiti izključno njemu. Poudaril je, da v primeru, da
so uslužbenci Visa nekaj dobro pokrivali, to še ne pomeni, da je
on zadeve vodil, saj je bila v Visu takrat skupina ljudi, zaradi
katere je bil kasneje tudi zamenjan, skratka nekatere stvari so se
opravljale brez njegove vednosti.

Komisija je vpogledala v zaupni dokument, ki ga je PoS'a'°
Ministrstvo za notranje zadeve R Slovenije, to je zapisnik sestan ^
s predstavniki operativnih služb in službe za stike z javnostjo,
se je odvijal dne 05.11.1992. Iz zapisnika je razvidno, da je P°z
ponovno izrazil svoje pomisleke v zvezi s prevozi hurnanitaLe
pomoči na krizna žarišča bivše Jugoslavije in nakazal konl<r8.n()
ugotovitve, ki kažejo na to, da omenjeni prevozi niso veo
humanitarne narave. Prevozi niso podvrženi carinski kon'« '
zato je mogoče, kot je napisano v zapisniku sklepati, da je zlo ^
več. Navzoči so se odločili, da bodo to tematiko obravnavali
enem od prihodnjih sestankov.
Komisija je vpogledala v dopis Ministrstva za obrambo RS z
02.03.1995. V dopisu je odgovor na vlogo naslovne preiskova '
komisije, da se v zvezi z navedbami dr. Brejca na zaslišanju
17. seji komisije dostavi ustrezna dokumentacija. V odgovoru i
navedeno, da ministrstvo za obrambo v letu 1994 ni posredov ^
pri prevozu pošiljk opreme v Bosno in Hercegovino, ravno tak
plačano nobenih stroškov nočitev, ki naj bi nastale v zvezi s
dejavnostjo, ker jih sploh ni bilo.

Na ponovnem zaslišanju je priča Miro Predanič povedafe, da je v
avgustu 1992, v prostorih Brejca, prišlo do srečanja med njim,
Čengičem, Pušino, takratnim ministrom za notranje zadeve BIH,
takratnim šefom državne varnosti Baki Alispahičem in dr. Brejcem.
Izražena je bila potreba, da se na enem izmed letališč v državi
skladišči humanitarna pomoč, ki se kasneje transportira za Bosno.
Takrat orožje ni bilo menjeno, le logistika pri humanitarni pomoči.
Pojasnil je, da je bila njegova naloga koordinacija dela med upravo
Visa v Ljubljani in Visom v Mariboru oz. s Komarjem za odpremo
humanitarne pomoči v Bosno. Skratka dano je bilo generalno soglasje,
da bodo pomagali pri humanitarni pomoči. Kakšnih štirinajst dni
kasneje je prišla humanitarna pomoč iz Sudana. Na vprašanje zakaj
je Čengič v mariborskem primeru poskušal transport orožja brez
ustreznih dovoljenj, če bi jih lahko dobil, je priča povedala, da misli,
daje imel Čengič slabe izkušnje pri kupovanju orožja na ministrstvu
za notranje zadeve in Ministrstvu za obrambo, Visu pa je zaupal,
saj so mu bili na razpolago 24 ur dnevno.

II. DOKAZNI POSTOPEK PRED SODIŠČEM V
MARIBORU
Preiskovalna komisija je vpogledala v kazenski spis nekdanje!)
Temeljnega sodišča v Mariboru, opr. št. II K 423/93. Iz SP ^
razvidno, da je bila opravljena kazenska preiskava zoper
Hasana Čengiča v smeri kaznivega dejanja Nedovoljene p°
orožja in razstrelilnih snovi po čl. 220/II-I takratnega KZ RS, zoP
obdolžene Hofmanna Dietra, Bruna Kremavca in Tomislava Spe ^
v smeri Pomoči h kaznivemu dejanju Nedovoljene posesti orozi
razstrelilnih snovi poči. 220/II-I takratnega KZ RS v zvezi s cle
24 takratnega KZ SFRJ, zoper obdolžene Silva Komarja,
Hmelaka in Zvonka Ekarta pa v smeri kaznivega dejanja p°^ ^
kaznivemu dejanju Nedovoljene posesti orožja in razstrelilnin s ^
po čl. 220/II-I takratnega KZ RS v zvezi s členom 24 ,akra,ne®. |gnu
SFRJ in kaznivega dejanja Zlorabe uradnega položaja p° c
191/1 takratnega KZ RS.

Na svoji 18. seji, dne 5. aprila 1995 sta bila zaslišana Bogo Brvar,
takratni namestnik ministra za notranje zadeve in Franc Kosi, takratni
svetovalec Vlade na Ministrstvu za notranje zadeve.
Obe priči sta povedali, da o mariborskem orožju ne vesta ničesar.
Vse kar jima je znano, je iz sredstev javnega obveščanja.

Iz zapisnika o ogledu kraja najdbe orožja, ki ga je seS!^na
preiskovalni sodnik Marko Bezjak izhaja vrsta in koi0nO,
zaseženega orožja in vojaške opreme. V zapisniku je nave
da je avtomatsko orožje v zabojih v večini primerov konzervi ^
del avtomatskih pušk v zabojih pa je bil nekonzerviran in n ^
orožju je bilo zaslediti sledi rje. Ministrstvo za obrambo je °^oVj|o,
ekspertizo o izvoru orožja in vojaške opreme ter v njej ug°
da je nedvomno kitajskega izvora.

Brvar je na vprašanje povedal, da se ne spomni, da bi kdorkoli na
jutranjih posvetih izpostavil problem helikopterjev oz. kakršenkoli
problem v zvezi s helikopterji. Na teh sestankih je bilo več
strokpvnih nesoglasij med upravo za varnost in zaščito in Visom,
predvsem z vidika nezagotavljanja informacij s strani Visa.
Predstavnik Visa se teh jutranjih sestankov ni redno udeleževal,
poleg tega jim priča ni bila direktno nadrejena, saj je bil takrat Vis
podrejen ministru za notranje zadeve. Priča je še povedala, da,
če bi kdorkoli izpostavil problem helikopterjev, bi vsekakor to
prenesel naprej ministru. Na sestankih z bosanskimi predstavniki
se ni nikoli govorilo o orožju, temveč le o humanitarni pomoči,
vendar je priča predvidevala in to bi morali vsi politiki, državni
funkcionarji in strokovni delavci vedeti, da iščejo orožje in da ga
bodo poskušali skriti med humanitarno pomoč. Priča Brvar je še
povedala, da po njenem mnenju vrh MNZ ni vedel za orožje v
Mariboru, ker dvomi, da bi bili posamezniki tako pogumni, da bi
vedeli za orožje, pa mirno čakali, da se to odkrije.

V preiskavi se obdolženci niso zagovarjali in so se branili z rTl0'kjU(ji
Sodišče je zaslišalo vrsto prič, ki so bile kasneje zaslišan c0
pred preiskovalno komisijo, zaslišalo pa je tudi carinske uslu
.g
na mariborskem letališču in letališke delavce, ki so prelaga'1 z v
in barvali helikopterje ter varnostnike, ki so varovali han9 s0
katerem je bila obravnavana humanitarna pomoč- ™rl
smiselno povedale kot pred naslovno preiskovalno komis'J
Letališki delavci, ki so pretovarjali zaboje in sicer Doberšek
Petek Branko in Alojz Bevc pri pretovarjanju zabojev v z *
zabojnik niso videli orožja. Bevc je povedal, da je obdolžem
,fl|
nagovoril vse letališke delavce, ki so pretovarjali zaboje in p°

Preiskovalna komisija je vpogledala v spisek orožja in vojaške
opreme zasežene za potrebe kazenskega postopka in spisek orožja
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,a 9re za zaupno zadevo
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in da zanjo vedo le višje instance. Povedal
tudi, da so zaboji z orožjem zložljivi v prednji del zabojnika, nanje
Paa naložili oblačila, prehrambene artikle in odeje. Povedal pa je tudi,
k°je bil on navzoč na letališču, se s helikopterji ni odpeljal noben
Nabojnik z orožjem.

možnost vklapljanja sistema zemlja - zemlja in zemlja - zrak v
humanitarno kompozicijo s tovornjaki. V dokumenti št. 6010519 z
dne 23.12.1992 je zaslediti informacijo, ki naj bi jo Hofmann povedal
operativcem Visa in sicer, da ima naslov kabineta avstrijskega
zunanjega ministra Mocka prišel nepodpisan faks, da Hofmann iz
Splita v Bosno transportira orožje. Tudi ta dokument je napisal
operativec z oznako 0055, podpisal Komar, naslovljen je bil Kolenku,
v vednost pa Predaniču.
*

riča Anton Polutnik je povedala, da je sodelovala pri barvanju
pretovarjanju zabojev. Pri pretovarjanju je bil potrjen
' um, da v zabojih ni humanitarna pomoč.

6|
ikopterjevin
n en s

V spisu se nahaja strogo zaupen zapis sestanka pri Predsedniku R
Slovenije dne 06.01.1993. Poleg predsednika so bili navzoči še
Drnovšek, Rigelnik, Janša, Rupel in Bavčar. Na sestanku so se
dogovorili, da bodo sklep nekdanjega Predsedstva R Slovenije, da
se Hrvaški in Bosni in Hercegovini pomaga z orožjem in urjenjem
vojakov preneha izvajati oz. se pomoč ustavi. Dogovorili so se, da
bo navzven obveljalo, da Slovenija ni nikoli ne z orožjem n'e z
urjenjem vojakov pomagala Hrvaški ter Bosni in Hercegovini.

PričaMarič Zlatko je povedala, da je bilo delavcem, ki so pretovarjali
naboje naročeno, da kar bodo videli obdrže zase oz. da molčijo.
°vedala je, da ko so prelagali zaboje ji je bilo jasno, da prelagajo
°rožje.
P| a

j^ Furtan Drago je povedala, da ji je bilo pri pretovarjanju zabojev
ako njej kot vsem ostalim jasno, da je v zabojih orožje, ni pa priča
Pfl Pretovarjanju opazila nič posebnega.

Iz informacije (uradnega zaznamka) kriminalista Jožeta Verčka z
dne 26.07.1993 je razvidno, da naj bi obdolženi Milan Hmelak v
času hišne preiskave pri njemu doma, zamenjal video kaseto z
napisom "Letališče 22.09.1992" z neko drugo kaseto. Kasneje je
bila, kot je razvidno iz spisa pri obdolženemu Hmelaku še ena hišna
preiskava, vendar se sporna kaseta ni našla.

Priča Donko Beno je povedala, da je bila v posebni skupini za
. a 0s'n Postopke s humanitarno pomočjo. Z gotovostjo lahko potrdi,
e pri pretovarjanju zabojev v znižani rumeni zabojnik ni
Prekladalo orožje, pri pretovarjanju zabojev v znižani moder
zabojnik pa priča ni bila navzoča. Kolegi so jo seznanili, da so bili
°ji težki, drugega ji niso povedali.

Po opravljeni kazenski preiskavi je takratno Temeljno javno tožilstvo
v Mariboru dne 16.12.1993 podalo izjavo, da odstopa od kazenskega
pregona zoper obdolženega Hasana Čengiča, Bruna Kremavca,
Dietra Hofmanna, Tomislava Špeharja v smeri kaznivega dejanja
po čl. 220/II-I takratnega KZ RS oz. pomoči k navedenemu
kaznivemu dejanju, zoper obdolženega Zvonka Ekarta pa v smeri
kaznivega dejanja po čl. 191/1 takratnega KZ RS. Temeljno javno
tožilstvo v izjavi navaja, da v ravnanju obdolžencev ni znakov
očitanih kaznivih dejanj. Po mnenju tožilstva je bil Čengič
pooblaščenec R Bosne in Hercegovine oz. njenega predsednika in
Ministrstva za obrambo Bosne in Hercegovine, kar je razvidno iz
dokumentov, zatorej ni mogel storiti očitanega kaznivega dejanja.
Enako velja za obdolžene, ki so bili osumljeni pomoči h kaznivemu
dejanju po čl. 220/II-I takratnega KZ RS v zvezi s členom 24
takratnega KZ SFRJ. Nadalje iz izjave tožilstva izhaja, da ni
izkazano, da bi Zvonko Ekart opuščal svoje službene dolžnosti,
zatorej v njegovem ravnanju, ni zaslediti znakov očitanega kaznivega
dejanja. Preiskovalni sodnik je še istega dne s sklepom ustavil
preiskavo in kazenski postopek zoper navedene obdolžence v smeri
kaznivih dejanj navedenih v izjavi mariborskega tožilstva.

^riča Srečko Zamuda, letališki delavec je povedal, da je sodeloval
Pri Prekladanju zabojev. Embalaža teh zabojev je bila tipično
°iaška. Pokrov enega zaboja je bil poškodovan, zaboj pa odprt,
se
je točno videlo puške nameščene v ležiščih. Puške so
°eli tudi njegovi sodelavci. V hangarju so bili takrat navzoči tako
dolženi Hmelak kot obdolžena Kremavc in Špehar.
y SP'SU je strogo zaupen dokument in sicer zapisnik 2. sestanka
^ordinacije služb Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva
* obrambo, ki je bil dne 15. in 20.11.1991. Ta dokument navaja
°9ovor, da dovoljenje za uvoz, izvoz in tranzit orožja za potrebe
oroženih sil izda Ministrstvo za obrambo, za potrebe organov
a notranje zadeve pa Ministrstvo za notranje zadeve. V dovoljenju
navede mesto prehoda preko državne meje. Ministrstvo za
rambo pošlje operativnemu komunikacijskemu centru ministrstva
ln n°tranje zadeve izvod dovoljenja, ki ga je izdalo za uvoz, izvoz
'ranzit orožja, ministrstvo za notranje zadeve pa obvesti mejni
r
®nod preko katerega bo uvoz, izvoz ali tranzit opravljen. Na
®stanku je bilo dogovorjeno, da se dovoljenja navedena zgoraj
.acn° uporabljati s 01.12.1991. Priloženi so tudi izvodi dovoljenj za
JJ^it izdanih v času od 01.09.1992 do julija 1993, ki jih je izdalo
ln
jstrstvo za obrambo, vendar med njimi ni dovoljenja za tranzit
r
°zja na mariborskem letališču.

Ob upoštevanju navedenega je Temeljno javno tožilstvo v Mariboru
vložilo obtožni predlog zoper obdolžena Milana Hmelaka in Silva
Komarja v smeri kaznivega dejanja Zlorabe uradnega položaja po
čl. 191/1 takratnega KZ RS, zoper obdolžena Bruna Kremavca in
Tomislava Špeharja pa v smeri kaznivega dejanja Zlorabe položaja
ali pravic odgovorne osebe po čl. 133/1 takratnega KZ RS. V
obtožnem predlogu je navedeno, da naj bi vsi štirje obdolženci bili
seznanjeni, da se v zabojnikih nahaja orožje in razstrelivo, vendar
pa niso ukrepali v skladu s svojimi zakonitimi dolžnostmi.

^ sPisu se nahaja dokument Vlade R Slovenije iz katerega izhaja,
?a n' H'kdar razpravljala o tranzitu orožij preko mariborskega
, ravno tako Ministrstvo za zunanje zadeve ni izdalo nobenih
sij oz. mnenj v skladu s 45. členom Zakona o nadzoru državne
e
ie v zvezi z orožjem in razstrelilnimi snovmi najdenim na
"ariborskem letališču.

V kazenskem spisu je strogo zaupno poročilo Ministrstva za notranje
zadeve, Uprave kriminalistične službe z dne 02.03.1994 iz katerega
je razbrati, daje Ministrstvo za notranje zadeve z uporabo osebne
operativne metode in sredstev odkupa predmetov po čl. 19 a Zakona
o notranjih zadevah pridobilo del video posnetkov, ki naj bi jih na
mariborskem letališču posnel obdolženi Hmelak ter nekaj fotografij.
Po mnenju uprave kriminalistične službe naj bi jo Hmelak v času
hišne preiskave dne 26.07.1993 uspel skriti, da bi prekril
nepravilnosti, saj v nasprotju z navodili ni bilo izdelano pisno poročilo
o tajnem snemanju. Ali je to kaseta, ki naj bi bila skrita v času hišne
preiskave pa kriminalistična služba ni mogla ugotoviti. Dne

P SU Se naha a 7 s,
nahlajale
'
i
rogo
zaupnih
dokumentov
ki so
se
v službenem
kovčku
obdolženega
Silva(depeš),
Komarja
in bili
6 6n V 2a etl<u
raz vidno
* ' iz kazenskega
^
policijske
dokumenti sopostopek.
bili kot je
spisa,preiskave.
osnova zaTipredkazenski
°kumentih je navedeno, da gre pri tranzitu in skladiščenju blaga
gQ1r!!ar'borskern letališču za humanitarno pomoč. V dokumentu št.
'01468 z dne 01.12.1992, ki ga je sestavil operativni delavec z
ie b!f*0 0055 (verietno Hmelak), podpisal pa Komar, naslovljen pa
Hof ^olen'<u na upravi Visa v Ljubljani izhaja, da sta se Čengič in
tUđmann
dogovorila, da bo Hofmann poleg ostalega blaga prevažal
' 0r°žje. Iz navedenega dokumenta izhaja, da Čengič proučuje
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31.03.1994 pa je, kot je razvidno iz spisa, SOVA odstopila navedeno
kaseto sodišču.

dopušča možnost napačnih navedb na zapisniku zaslišanja P,e°
preiskovalnim sodnikom.

V spisu se nahaja pismo Veleposlaništva R Sudan iz Dunaja,
naslovljeno Veleposlaništvu Bosne in Hercegovine na Dunaju, pismo
je datirano z dnem 08.09.1992. V njem je sporočilo, da so sudanske
organizacije in dobrodelna društva zbrala humanitarno pomoč v
sladkorju, moki in drugem za begunce R Bosne in Hercegovine.

Majerič Zlatko, da pri prekladanju ni vedela kaj je v zabojih, tole
izvedela šele pri odkritju.
Tugomer Premrl, vodja carinske izpostave na letališču v MaribolJj
je povedal, da je pregledal dokumentacijo (cargomanifes)
obravnavane humanitarne pomoči ter dal dovoljenje, da se zabojn*
shranijo v hangarju in ne v carinskem skladišču, razlog za to pale
bil, da je bilo carinsko skladišče premajhno za navedeni tovor.
Povedal je, da se blago v tranzitu pregleda le, če je utemeljen suni.
da je v pošiljki nekaj drugega, kot je navedeno v dokumentihsoglasju s predstojnikom carinarnice v Mariboru VVejgerlom je doV™
znižanje dveh zabojnikov.
, •
'

V kazenskem spisu je tudi faks Veleposlaništva Bosne in
Hercegovine iz Dunaja dne 19.09.1992 namenjen takratnemu
ministru Bavčarju. V njem je prošnja Republiki Sloveniji za soglasje
pri pristanku in'začasno skladiščenje humanitarne pomoči na
mariborskem letališču. Ministrstvo za zunanje zadeve R Slovenije
je dne 24.09.1992 v odgovoru Veleposlaništvu Bosne in Hercegovine
na Dunaju dalo soglasje za pristanek letal in skladiščenje blaga ter
navedlo, da je glede skladiščenja potrebno vzpostaviti stik z
direktorjem letališča v Mariboru Kremavcem.

Anton Polutnik je povedal kot pred preiskovalnim sodnikom *
dodatkom, da je takšne zaboje videl pri vojakih, sum pa se I
porajal zaradi večje prisotnosti delavcev Visa. Kaj je bilo v zaboji
ni vedel, zvedel je šele po odkritju.

V spisu se nahaja zabeležka sestanka med Predsednikom R
Slovenije Milanom Kučanom in Bahirjem Alispahičem, ministrom
za notranje zadeve R Bosne in Hercegovine v navzočnosti
bosanskega veleposlanika v Ljubljani Uzelca z dne 17.05.1995.
Alispahič je povedal, da prihaja po naročilu Predsednika Bosne in
Hercegovine Izetbegoviča in da sporoča, da ostaja še naprej
aktualna pripravljenost Čengiča za pričevanje pred pristojnimi
organi R Slovenije v zvezi z najdbo orožja na mariborskem
letališču. Pristojni organi R Slovenije in Bosne in Hercegovine
morajo urediti vse za varen prihod in pričanje Čengiča.

Franc Flis, takratni pomočnik upravnika carinarnice v Maribonj
in sedanji upravnik mariborske carinarnice je povedal, da je ze
govoriti z obdolženim Kremavcem in mu predložiti, da s
humanitarna pomoč, ki je pokvarljiva, odstopi begunskim centron1'
kot je v navadi pri takih primerih. Kremavc je sporočil, da posili
ne bodo izročili nikomur in da so interesi Muslimanov in drug
služb, da blago ostane na letališču. Poudaril je še, da je bil takr
postopek v zvezi z humanitarno pomočjo zelo liberalen i" I
prihajalo do zlorab, danes pa ni tako in je postopek s humanita
pomočjo enak kot z vsemi ostalimi pošiljkami.

V glavni obravnavi se obdolženi Komar, Kremavc, Špehar in
Hmelak niso zagovarjali, sta pa Hmelak in Komar povedala, da
nista zlorabljala uradnega položaja in da sta za svoja dejanja na
mariborskem letališču dobivala navodila predpostavljenih.

Štefan Podgoršek, letališki delavec, ki je bil zadolžen za polnj®^.
goriva letalom je povedal, da ni videl vsebine zabojnikov, v®n.
se je, po njegovih besedah, v tistem času veliko delavcev san
da je med humanitarnim blagom orožje.

Komarje še dodal, daje navodila, ki jih je prejel prenašal naprej na
podrejene, vendar le tiste za katere je bil pristojen, nekatera
navodila pa so prihajala iz Ljubljane, neposredno na uslužbence
mariborskega Visa.

Alojz Kožuh, letališki delavec, je izpovedal, da so letala pripe'J
pomoč v težkih zabojnikih, ki jih njihovo dvigalo ni moglo dvig
zato je bilo potrebno priskrbeti težje dvigalo.

Obdolženi Hmelak je tekom obravnave povedal, da je sam posnel
fotografije, ki so v spisu, glede video kasete, ki naj bi po navedbah
kriminalista iz Slovenj Gradca bila odtujena v času hišne preiskave
pri njem pa je Hmelak povedal, da se je nahajala ves čas v
službenih prostorih mariborske SOVE. Povedal je še, da kasete
ni posnel on, temveč druge osebe, ki so bile za to določene.
Hmelak je sodišču pojasnil kdo so osebe na fotografijah. V zvezi
s spornimi depešami poslanimi v Ljubljano je obdolženi Hmelak
povedal, da so bile to začete informacije in to je bilo v bistvu
kontraobveščevalno delo operativca. V tistem času je preverjal
okrog 30 oseb.

Adi Lipovnik, letališki delavec, je na zaslišanju povedal, daj®
opazil, da nekdo s kamero snema nalaganje pomoči v helikop ^
to se je delavcem zdelo smešno in so se začeli pogovarjati, d
v zabojnikih tudi druge stvari in ne le humanitarna pomoč.
Srečko Zamuda je izpovedal kot v preteklosti z dostavkom, d®
zaboja, ki se je odprl ni nosil on, kdo ga je nosil pa ne ve PovS , i0
Ko mu je predsednica senata predočila, da ostale priče niso vi
orožja, je priča izpovedala, da je videla puške in to so lahko v
tudi ostali, ki so bili V bližini znižanega zabojnika.
Miroslav Kolenko je izpovedal kot pred preiskovalno kor11'S''j°u
podrobneje pa je obrazložila postopek "odpiranja mej" pritr® e
vojaške opreme. Blago uskladiščeno na mariborskem letalis |
bilo v tranzitu in kakršenkoli poseg s strani Visa bi lahko sp
resen političen problem pri državah, ki so pošiljko poslale in ^
državi, ki ji je bilo blago namenjeno. Vis po zakonu sploh n
pristojen za pregled vsebine humanitarne pomoči, v primeru s
bi lahko obvestili pristojne službe Ministrstva za notranje za
Priča Kolenko je še povedala, da je bilo v letu 1992 sta
slovenskega vodstva, da se Bosni pomaga.

V nadaljevanju glavne obravnave je bila predvajana video kaseta
poslana iz Ministrstva za notranje zadeve in oba obdolžena Hmelak
in Komar sta izjavila, da kaseta nima zveze z zadevo, ki se
obravnava, je bila pa narejena za potrebe službe. Poudarila sta,
da je bila kaseta ves čas arhivirana v prostorih mariborske SOVE.
Božo Doberšek in Petek Branko sta povedala, da orožja sicer nista
videla, ravno tako ne vsebine zabojev, takšne zaboje, ki so jih
prenašali, pa sta videla na služenju vojaškega roka in so se
uporabljali za hrambo orožja. Petek je še povedal, da so se delavci
letališča pogovarjali, da naj bi bilo v zabojih orožje in sicer že
takoj, ko je prišla pomoč. Po izjavi Petka so bili zaboji težki od 40
do 50 kg, ni jih mogel nositi le e_n delavec, zato je domneval, da je
v njih orožje.

Drago Furlan in Otmar Drobnič, delavca letališča, člana d0'°v"e
skupine v zvezi s humanitarno pomočjo, nista videla, da ^
kakšen zaboj odprl. Drago Furlan je še dodal, da je glede na
zabojev domneval, da je v njih orožje.

Alojz Bevc je povedal, da ko je nakladala zaboje v zabojnik ni
vedela, da je v njih orožje, to je izvedela šele po odkritju, zato
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Zvonko Ekart je izpovedal kot pred preiskovalno korn!iS'(gtal
dostavkom, da je nalog za snemanje prihoda prvih dven
20

Pisel iz Ljubljane, snemanje je naročil Predanič, odredbo mariborskim
e|
avcem Visa za snemanje pa je dal Komar.

humanitarno pomoč bele barve. Na vprašanje kdo je naročil prevoz
humanitarne pomoči iz Cartuna v Maribor, je priča povedala, da
humanitarna organizacija TWRA. Po njenem mnenju je Čengič
nastopal kot koordinator pri prevozu. Ker TWRA ni plačala transporta
v celoti, po mnenju Hofmanna lahko zasežejo blago.

arko

(,

Gašperlin je povedal, da je bil v tistem času za tranzit pošiljk
"proforja zadolžen Urad za varnost in zaščito Ministrstva za
, Urr|anje zadeve, ki ga je vodil in vodi Pozvek, pri pošiljkah
anitarne pomoči pa je bil zadolžen Kupnik.

Na soočenju med obdolženim Komarjem in pričo Draušbaherjem je
obdolženi Komar dejal, da ne želi komentirati srečanj, ki jih je omenil
Draušbaher, je bilo pp teh srečanj več kot jih navaja Draušbaher in
vsa so bila v skladu s pooblastili.

r

^ - Miha Brejc je izpovedal kot pred preiskovalno komisijo z
stavkom, da je bila humanitarna pomoč za njegovo službo le
mska zadeva in za RTZ (registrirana temeljna zadeva) ni bila
°aprta,

Priča Draušbaher pa je vztrajala pri svojih navedbah.

3

p opravljenem soočenju med dr. Brejcem in g. Antonom
zvekom sta obe priči vztrajali pri svojih navedbah.

Na glavni obravnavi dne 17.10.1994 je bila prebrana izpoved
Hasana Čengiča pred naslovno preiskovalno komisijo DZ in
nekdanje Temeljno javno tožilstvo v Mariboru je podalo izjavo, da
umikajo obtožni predlog zoper vse štiri obdolžene. Tožilstvo je
zaključilo, da so obdolženi ravnali v dejanski zmoti in da v njihovem
ravnanju ni podanih zakonskih znakov očitanih kaznivih dejanj.
Po mnenju tožilstva v ravnanju obdolženih ni protipravnosti, saj je
postopek pokazal, da so nadrejeni vedeli za njihovo ravnanje in
za to ni nobene potrebe, da bi obdolženi Hmelak o čem obveščal
carino, saj je bil, po mnenju tožilstva prepričan, daje ta seznanjena
z vsebino zabojnikov. Tudi obdolžena Kremavc in Špehar nista
ravnala protipravno, saj glede na ravnanje prej omenjenih služb
ni bilo potrebe, da bi o čem obveščal carino.

^redanič Miro je izpovedal kot pred preiskovalno komisijo z
ostavkom, da snemanje prihoda ruskih letal ni odredila ona
m
r več direktor Brejc. Predanič je še povedal, da ni bil pristojen
®diti snemanje, vedel pa je, da se snema. Na vprašanje je
°vedal, da ne obdolženi Komar ne obdolženi Hmelak nista bila
Postojna, da. o kakšnem prekršku obveščata pristojne službe, to
a lahko storila le preko nadrejenih, s carino in njenim direktorjem
kontaktiral
LiJ hInformacij
(depeš),
ki sovsebini
prišle vs
oljano priča niPredanič
videla, jesam.
pa bila
seznanjena
o njihovi
močjo telefonskih pogovorov in osebnih stikov s Hmelakom in
marjem. Na zaprtem delu zaslišanja je priča povedala, da za
°2ie ni vedela. Poudarila je, da je Bosna na Ministrstvu za
R
pjartibo
Slovenije imela precej dolgov, večino le teh je naredil
ret
Abdič.
Za dolgove je bil zastavljen celo helikopter, zato je
ri
a mn
enja, da če ne bi bilo teh dolgov bi Bosanci peljali orožje
utečen način z dovoljenji za tranzit. Na vprašanje je priča
v
edala, da o sestanku v juniju 1992 so še vedno potekali
9°vori o tranzitu orožja, vendar niso bili realizirani.

Na podlagi zgoraj navedene izjave Temeljnega javnega tožilstva
v Mariboru je sodišče še istega dne razglasilo sodbo s katero je
zavrglo obtožbo in zaključilo kazenski postopek zoper obdolžene.
III. DISCIPLINSKI POSTOPEK ZOPER
DELAVCE SOVE

^'ro Kolenko je izpovedal kot pred naslovno preiskovalno komisijo

Komisija je vpogledala v strogo zaupni spis disciplinskega
postopka zoper delavce SOVE in sicer Zvonka Ekarta, Silva
Komarja in Milana Hmelaka, zaradi kršitve delovnih obveznosti
po 1. in 5. točki prvega odstavka 45. čl. Zakona o delavcih v
državnih organih. Dejanje naj bi storili s tem, da niso kot uradne
osebe opravili uradne dolžnosti v smeri nadzora nad zakonitostjo
uvoza orožja in streliva, čeprav naj bi vedeli, da gre pri humanitarni
pomoči pripeljani v septembru in oktobru 1992 na letališče v
Maribor za večjo količino orožja in vojaške opreme. S tem
dejanjem naj bi okrnili ugled organa, kjer so zaposleni in naj bi
storili kaznivo dejanje Pomoč h kaznivemu dejanju Nedovoljene
posesti orožja in razstrelilnih snovi. V spisu so navedbe, ki so bile
že predhodno ugotovljene pred parlamentarno preiskovalno
komisijo in v kazenskem postopku. Spis je bil komisiji dostavljen
24.08.1994, zato je iz spisa razvidno, daje bil disciplinski postopek
zaključen oz. ustavljen le zoper Ekart Zvonka, zoper Komarja in
Hmelaka pa še ni odločitve.

Stavkorn da

Domoči
° v Mariboru,
'
je nidr.paBrejca
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o potekuz Gučkom.
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p r' Breic interveniral in zahteval, da določene aktivnosti na letališču
p^ nehajo. Na zaprtem delu zaslišanja je izpovedal, da je do sestanka
k Predsedniku Kučanu v januarju 1993 prišlo na podlagi njegove,
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IV. POSTOPEK O CARINSKEM PREKRŠKU
Komisija je vpogledala v spis o carinskem prekršku Carinarnice
Maribor zoper odgovorno pravno osebo Aerodrom Maribor in
odgovorno osebo Bruna Kremavca v smeri prekrška po čl. 371 1.
odstavek 1. točka Carinskega zakona, ki naj bi ga storila s tem, da
nista prijavila carinski službi orožje in vojaške opreme razvidne iz
spiska o zaseženih predmetih, čeprav bi ga bila dolžna prijaviti. Pri
vpogledu v celotni spis ni bilo zaslediti nobenih dokazov, ki ne bi
bili znani že iz postopka pred parlamentarno preiskavo in postopka
pred sodiščem v Mariboru.

,er

d®

Hofmann je povedal, daje prejel plačilo za transport vnaprej,
kot ar rnu 'e 'zro^''dr- El Fathi Ali Hassanei slednji se je predstavil
je Prec^stavnik TWRA, ki je humanitarna organizacija. Takrat se
ie H0"10 le 0 humanitarni pomoči in ne o orožju. Nekaj denarja
storit nn Pus,il obdolženemu Kremavcu za poravnavo letaliških
ie h ,er barvanje helikopterja izven delovnega časa. Povedal
9 e za orož 0
sez nanil
'
i
izvedel po odkritju oz. ko ga je o tem
l6|
Preiskovalni sodnik, je pa že prej na podlagi svojih 30U en z
Žahri
^ j letalskimi poleti sklepal, da je v zabojnikih orožje.
Kla 0lniki so bili mednarodno zapečateni in se niso smeli odpirati.
ra an e e oveclal da so se
°bsf^
i ' da
P so v' času vojnehelikopterji
barvali
zato, ker
*®ia ^pravilo,
helikopterji,
ki prevažajo

Prvo stopenjska odločitev Carinarnice v Mariboru je bilat da sta
tako pravna oseba Aerodrom Maribor kot njena odgovorna oseba
direktor Bruno Kremavc odgovorna za prekršek zoper katerega
je bil v teku postopek in se denarno kaznujeta, blago, ki je bilo
21
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orožje, strelivo in opremo. Tranzit orožja ni bil prijavljen, zato P°
mnenju Rupubliškega senata za prekrške takega blaga ni mogoC®
več legalizirati za nazaj, izročitev takšnega blaga domači ali M'
fizični ali pravni osebi pa je v nasprotju s pravnim redom R Slovenije
pa tudi z načelom, ki velja v celotnem kaznovalnem pravu, da "
prepovedanih dejanj nihče ne sme imeti koristi. Podlago zasvol
odločitev je Republiški senat našel v 4. odstavku 37. člena Zak°na
o prekrških.

predmet prekrška se odvzame, ravno tako zabojniki, ki so služili za
prevoz vojaške opreme, orožja in streliva, pravna in odgovorna
oseba pa sta dolžni plačati povprečnino.
Republiški senat za prekrške v Ljubljani je z odločbo Pp-136.4/94,
z dne 17.03.1995 pritožbi pravne in odgovorne osebe delno ugodil
in postopek o prekršku zoper njiju ustavil. V zvezi z varstvenim
ukrepom odvzema blaga pa odločil, da se izroči Ministrstvu za
notranje zadeve R Slovenije iz razloga varnosti, saj gre za vojaško

)
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Vmesno poročilo o

PREISKAVI
DZ

RS

0

PREISKOVALNE

SUMU

POOBLASTIL

PODJETJA

ZLORAOE

PRI

ELAN,

KOMISIJE

JAVNIH

POSLOVANJU

BEGUNJE

" EPA 1653 reiskovalna komisija za parlamentarno
Preiskavo
o sumu zlorabe javnih pooblastil
Pri poslovanju podjetij HIT, d. o. o. Nova Gorica, Elan, Slovenske
Železarne,
tanke,
ki so v sanacijskem postopku in dodelitve koncesij za
uv
°z sladkorja,
'udi za potrebe državnih rezerv

" SUM ZLORABE JAVNIH POOBLASTIL PRI POSLOVANJU
PODJETJA ELAN, BEGUNJE".
Sestavni del poročila je tudi odklonilno ločeno mnenje predsednice
ge. Polonce Dobrajc in člana komisije g. Jožeta Jagodnika.
V skladu s sklepom komisije, sprejetim na 66. seji, dne 16. oktobra
1996, poročilu prilaga odklonilno ločeno mnenje predsednice ge.
Polonce Dobrajc in člana komisije g. Jožeta jagodnika.

številka: 431-01/90-2
Mubljana, 29. oktober 1996

Predsednica
Polonca Dobrajc, l.r.
Priloge:

reiskovalna komisija pošilja v skladu z 10. in 22. členom
Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93)
Priloženo Poročilo komisije v zadevi:

- Poročilo
- Odklonilno ločeno mnenje predsednice ge. Polonce Dobrajc
in člana komisije g. Jožeta Jagodnika

Ta izguba ni opravičljiva z merili normalnega, četudi nevestnega
poslovanja, ampak gre za zavestne kršitve načel dobrega
gospodarjenja, s ciljem ustvarjanja črnih fondov v tujini.

dela Vna skuP'na Preiskovalne komisije je razdelila predmet na dva
Preti 'ns,6S'Cer
' Preiskavo o poslovanju podjetja Elan v obdobju
sod ne a^aiem in (2) preiskavo kršitev zakonsko predpisanega
9 Postopka pri stečaju podjetja.
(

Opozarjamo na izpoved priče Pavla Kodra, ki je na zaslišanju
16.9.1996 izjavil, da s& je danes inkriminirane izvajalce za vse
sporne poslovne dogodke in odločitve pooblaščalo s sklepi
delavskega sveta, v skladu z gospodarskim načrtom doma in v
tujini, ter da so bila pooblastila njegovi službi verificirana pri pristojnih
sodiščih. Komisija sama ugotavlja, da je bil eden bolj spornih
dokumentov verificiran pri SDK, Izvršnem svetu SRS in pri Narodni
banki Slovenije.

A

d(i)

je p1' re*ul,at poslovanja v podjetju Elan, v obdobju pred stečajem,
p
rei°i,raZpo 'iivih Poda,kih izguba v višini 400 milijonov DEM.
'olik 0 Vali smo zlorabo pooblastil v tem obdobju, zakaj je nastalo
'zgube in kam je šel denar.
s
gr9lsV
katerim je parlamentarna preiskava utemeljena, je, da
a s|
ovensko pravno osebo, ki je šla v stečaj z ogromno izgubo.

Druge priče, nadalje, na vprašanja o dvigih, pologih in premikih
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predložila svoje stališče glede postopka, ki je potekal na sodišču.

izjemno velikih vsot s črnih računov na raznih lokacijah v tujini,
odgovarjajo, da je šlo za "splošno prakso", da so "vsi vedeli" itd.
Torej je šlo za zavestno, razvejano, celo sistemsko zlorabo pooblastil
pri nosilcih javnih pooblastil v bankah, občinah, nadzornih organih,
vladnih službah in celo sodiščih. Isto dejstvo v svojem poročilu
ugotavlja Priče VVaterhouse.

Bistvo dvomov o korektnosti stečajnega postopka je v dejstvu, da
je sodišče prekoračilo svoja pooblastila, ko je odredilo prodaj0
stečajnega dolžnika, ne da bi ugotovilo dejansko stanje
premoženja, ki naj bi šlo v prodajo. Po dokumentaciji namreč stečajn'
sodniki niso naročili, cenilci pa ne opravili cenitve celotne!)''
premoženja v tujini, ki je odločilna za sliko o dejanski vrednos
podjetja.

Opozarjamo, da dokumenti, ki jih je pregledala in obravnavala
delovna skupina Preiskovalne komisije dokazujejo - priče pa tega
ne zanikajo - poslovanje, ki je bilo izrazito protizakonito, izrecno
kriminalizirano v kazenskem zakoniku, vendar na razne načine
tajno odobreno s strani nedoločenih oseb, ki se na nekem mestu
označujejo, na primer kot "še marsikdo". Priča Koder izjavlja, da
"določenih odločitev, ali pa sploh nekaj najpomembnejših, ni bilo
mogoče izpeljati brez določenih soglasij." Nedvomno gre za soglasja,
ki so odobravala nezakonite transakcije.

Kupec podjetja je na ta način za skromna sredstva in v škodo
1
družbenega premoženja prišel do znatnega premoženja v tujin
,
ki ni bilo zajeto v cenitvi. Sodišče ne bi smelo prodati p°dle'l,
dokler ne bi ugotovilo stanja vsega premoženja podjetja. To je W
naloga stečajnega upravitelja, ki je osumljen zlorabe svoj
pooblastil z njeno opustitvijo, sum zlorabe pooblastil stečajne!)
senata pa je utemeljen z njegovo zavestno odločitvijo o prodaji
osnovi nepopolnih podatkov.

Gre torej za utemeljen in v veliki meri dokumentiran sum zlorabe
javnih pooblastil v obdobju pred stečajem, ki pa potrebuje temeljito
pravno obdelavo, če naj se ga usmeri na konkretne nosilce
pooblastil.

Gre tudi za dvom o korektnosti delovanja določenih oseb, ki so *
preiskavi sodelovali kot priče in ne morejo biti preiskovalci. Stečaj
sodnik Vojko Pintar je na zaslišanju pred Preiskovalno komis''.J
dne 30.9.1996 izpovedal, da je Komel predložil garancijo, ki je
pokrita s supergarancijo Privredne banke Zagreb (PBZ)magnetograma o zaslišanju je razvidno, da trdi, kako (1)nifo
izpodbijal garancij, (2) da je bil dražbeni postopek korekten, (3)
ni bilo razloga za njegovo poseganje in (4) da sam ni bil pristoje >
ker naj bi bil za to pristojen stečajni senat.

Obstaja utemeljen sum, da je bila Elanova izguba povzročena
zavestno in naklepno, s transakcijami, ki nimajo opravičila v okviru
normalnega, četudi malomarnega poslovanja, ampak so bili
finančni tokovi in razmeroma visoka poslovna kredibilnost podjetja
le sredstvo za zagotavljanje likvidnosti prikrite poslovne mreže v
tujini. Ta dobiva v preiskavi že zelo konkretne obrise.

Iz dokumentacije delovne skupine Preiskovalne komisije.1^
zapisnikov stečajnega postopka je razvidno, da je predloži
garancijo Međimurske banke, ni pa na dan dražbe ■
supergarancije PBZ. Zato je nesporno, da garancija MB ni ustrez
razpisanim pogojem za dražbo. To je dokumentirano z dopis
banke Slovenije z dne 27.11.1992.

Komisija je bila manj uspešna v dokumentiranju paraposlovnega
sistema v tujini, ker bi revizorska hiša Priče VVaterhouse potrebovala
široka pooblastila. Teh nismo uspeli zagotoviti v roku, ki je bil na
razpolago za preiskavo. Mnenje delovne skupine pa je, da cilj
preiskave ne do dosežen, dokler se ne ugotovi zlorab nosilcev javnih
pooblastil v obdobju pred stečajem Elana, za kar je nujna preiskava
v tujini. Ta del preiskave je potrebno nadaljevati z razširjenimi
pooblastili preiskovalcev.

Iz zapisnika o poteku dražbe sledi, da so bili dokumenti SDK i"
Banke Slovenije, ki zavračajo garancijo, predstavljeni na s
javni dražbi, kjer jih je javno prebral zastopnik drugega dražit p
Konzorcija slovenskih bank. Mnenji SDK in BS ugotavljata,
podlagi pozitivne zakonodaje, da garancija MB ne ustreza m
kvaliteti niti po višini. S tako garancijo Komel torej ni izpolni6
razpisanih pogojev.

Za preiskavo, ki se nanaša na tehnični del poslovanja Elana,
konsolidirano z njegovimi podjetji v tujini, je bila po pogodbi z
Državnim zborom pristojna firma Priče VVaterhouse, ki je o
poslovanju Elana pred stečajem izdelala tehnično poročilo v okviru
teh pristojnosti. To poročilo je sestavni del pričujočega vmesnega
poročila. Vendar ta del preiskave ni zaključen iz v prejšnem
odstavku navedenih razlogov.

Supergarancija PBZ se je pojavila šele, ko je Komel že us.P®j ^
javni dražbi, ko je že podpisal pogodbo s stečajnim upravi|1®J
in s podpisom pogodbe že postal lastnik. Tako pridobljeno las
je nato zastavil PBZ, nakar šele je ta izstavila supergaran
Dokaz navedenega redosleda dogodkov so zaporedne ste
in datumi dokumentov v sodnem spisu.

Priče VVaterhouse je angažiral pravno pisarno VVhite&Case iz Pariza,
ki je specializirana za finančni kriminal in mednarodno pranje denarja.
Delovna skupina je poskrbela za prevode dokumentov iz sodnih
postopkov (ovadb, obtožnic in sodb), v zvezi s primerom Elan (in
Primex) ter jih posredovala pisarni W&C. Njihovo poročilo, ki je priloga
temu delnemu poročilu, ugotavlja, da gre nesporno za transakcije,
ki so kriminalizirane v pravnih sistemih vseh predmetnih držav
(Avstrije, Italije, Nemčije, Švice, itd.). To pomeni, da bi VV&C lahko
izposlovali dostop preiskovalcev PW v banke in podjetja v tujini, ki
so predmet te preiskave.

Na prvi zahtevek stečajne mase je Komel predložil 9arancj°0sti
235/91 s katero se je obvezal plačati kupnino do višine protivre ^
22,500.000 DEM. Navedena garancija ima datum 25.11-1®9 ' ^
garanciji ni navedeno kateri organ jo je sprejel, niti kdo je pO'dP z
Garancija je povsem različna od garancije iste banke št. 24 '
dne 4.12.1991, ki se glasi na znesek 9,300.000 DEM. V tej
jn
je izrecno navedeno, da je izdana na osnovi predpisa o nan
pogojih za izdajo kreditov, avalov in garancij, sprejetih
upravnega odbora, z dne 25.11.1991. Podpisnik je direktor ba (
imenom in priimkom.

Tu se je ustavilo pri domačih sodnih organih, ki bi morali izdati
zahtevo tujim sodnim organom po dokumentaciji, ki bi jo pripravil
VV&C. To ostaja ključni problem, ki ga je treba rešiti takoj na začetku
druge faze preiskave. Predlagamo, naj v drugi fazi preiskave s PW
sodeluje preiskovalni sodnik z vsemi pooblastili.

Pri garanciji Međimurske banke d.d., št. 235/91 je zelo vPr^'|u(n
ali je bila sodišču predložena pravočasno. Garancija ima
25.11.1991. V gornjem kotu pa je z roko napisano - Pra(ja.
29.11.1991. Zapisnik o tretjem naroku za prodajo Elana ini z
tum 28.11.1991. V sodnem spisu št. 8/90 je zapisnik oznaggi je
redno zaporedno številko 2712. Garancija MB, z dne 25.11 •

Ad (2)
Drugi del preiskave, ki je obravnaval sodni postopek pri stečaju in
kršitve predpisanega postopka, so opravili zunanji sodelavci Komisije
do konca. Zato bo Preiskovalna komisija Državnemu zboru lahko

poročevalec, št. 47

24

računih v tujini in navaja: "To, da so obstajali črni računi, jaz nisem
vedel, niti za en račun nisem nikdar zvedel," ter 'Tudi stečajna ekipa
nima pooblastil za nastopanje v tujini (....) mi nismo delali nikakršne
preiskave." Po podatkih, ki so na razpolago Komisiji je nemogoče,
da ne bi vedel. Črni računi so bili znani, omenjeni in navajani v
dokumentih stečajnega postopka Elana (npr. v poročilih SDK in
devizne inšpekcije) ter v samem zapisniku o narokih za prisilne
poravnave 19.9.1990 ter 20.9.1990 Črni računi so torej bili javno
znani. Zato bi sodnik moral od stečajne ekipe zahtevati predložitev
dokumentacije o poslovanju prek teh računov.

plaćena z zp. številko 2725. Garancija ni mogla prispeti pred
^>•11.1991 ker ima višjo zaporedno številko od zapisnika, z dne
28-11.1991.
j^azen nepravočasne predložitve garancije je vprašljiva tudi njena
valiteta. Sodišče je izrecno zahtevalo kvalitetno bančno garancijo.
Sodelujoči na javni dražbi LB d.d., SKB d.d. in Gorenjska banka
sov svoji vlogi, z dne 1.12.1991 utemeljeno spodbijali kvaliteto
garancije. To je razvidno iz dokumnetacije, s katero razpolaga
feiskovalna komisija in je v nasprotju z izjavo Vojka Pintarja na
zaslišanju 30.9.1996 da "nihče ni spodbijal veljavnosti garancije",
oziroma
da "garancija nikdar ni bila spodbita". MB d.d. je bila večji
u
Pnik Elan, kar je vsekakor vplivalo na njeno likvidnost. Pritožniki
So
opozarjali, da je MB po letnem obračunu za leto 1990 imela
Potencialnih izgub kar 4-krat več kot ustanovitvenega kapitala in
rezerve skupaj.

Stečajni sodnik nadalje trdi, da stečajna ekipa ni imela pooblastil za
nastopanje v tujini. Stečajna ekipa je nastopala v vlogi podjetja
matere in je s stališča lastnika imela vso nesporno pravico ter
vsa potrebna pooblastila za vpogled v poslovanje vseh povezanih
podjetij hčera v tujini. Stečajni upravitelj se je celo sam imenoval
za poslovodečega v holdniškem podjetju Elana International v
Brnci. Stečajni sodnik tega ni preprečil, čeravno mu je bil stečajni
upravitelj dolžan redno poročati o vseh svojih ukrepih, niti ni od
njega zahteval dokumentacije o holdingu.

Neizpodbitno
je, da je na dražbi, dne 28.11.1991, dražitelj Komel
ni
razpolagal s supergarancijo PBZ, ker je niti Komel niti stečajni
u
Pravitelj, kljub večkratnim pozivom drugega dražitelja, nista
Predložila. Nesporno je, da supergarancije na dan dražbe ni bilo,
ni bila zavedena v sodni spis na dan dražbe, niti se je ni dalo
Vl(
leti, kljub vztrajnemu pozivanju nasprotne stranke. Edini argu!?ent, zabeležen v zapisniku, je izjava stečajnega upravitelja
. n"erja, da on "ve, da je garancija MB dobra". Iz navedenih dejstev
[*Na, tja je supergarancija PBZ antedatirana in v spis vložena
na
knadno.

Pintarjevo pričanje zavaja z vrstnim redom dogodkov. Kot
nadzorni organ ni posegel v postopek, ko ni bila predložena
supergarancija, zato garancija ni bila veljavna. Komel ni zastavil
svojih terjatev, ampak je nastopil v vlogi komisarja. Cesija ni bila
veljavna, če bi Komel razpolagal z nasprotno terjatvijo do upnika
(pobot ali kompenzacije), ki je cediral terjatev. Torej ni šlo za
cesijo. Komel je nastopal v vlogi komisarja z darilno pogodbo. Te
pa si družbeno podjetje ne bi smelo privoščiti.

Komel d.o.o. je predložil garancijo (super garancijo Privredne
an
ke Zagreb) št. 4241 -1797 z dne 25.11.1991. V garanciji je v 3.
? st. na. 1. str. napisano: "Znano nam je, da bo Međimurska
ar
>ka d.d. izdala garancijo v znesku 22,500.000 DEM v korist
omela d.o.o. Begunje". Komel d.o.o. je predložil sodišču
■12.1991 izjavo Narodne banke Hrvatske z dne 5.12.1991, ki
Potrjuje, da po veljavnih predpisih v RH ni ovir za izdajo garancij MB
*a 31,800.000 DEM. Če imamo to za potrditev bonitete, je bila
Pre
Pozna.

Komel torej ni zastavil svojih terjatev. Zastavil je terjatve, ki niso
bile njegove. Komel je pridobival terjatve stečajnih upnikov na
osnovi "ugovora o komisionoj kupnji poduzeća Elan p.o. u stečaju".
Komel sploh ni postal lastnik terjatev, ampak je po čl.8. 1. odst.
samo pooblaščen odstopljene terjatve uporabiti za pobotanje
zneska kupnine ali dela kupnine v višini poplačila iz stečajne
mase, ki bi mu na osnovi teh terjatev pripadla. KHB d.d. Ljubljana
je na to opozorila stečajni senat z dopisom, dne 11.12.1991.
Stečajni upravitelj in stečajni sodnik sta vse to vedela, a nista
posegla v postopek, čeprav Komela ne bi smela pripustiti k dražbi.
Naj ga ne, ju je večkrat pozival predstavnik nasprotnega dražitelja,
Konzorcija slovenskih bank, Kristan.

^a naroku za prodajo stečajnega dolžnika, dne 28.11.1991 je
Pooblaščenec bank ugovarjal stečajnemu sodniku glede odločitve
'očajnega upravitelja. Stečajni sodnik je zavrnil ugovore
Pooblaščenca
glede ravnanja stečajnega upravitelja z razlago,
a
za odločitev ni pristojen. To je nedopustno, saj je po takratnem
®konu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, po čl. 56., stečajni
°dnik nadzoroval delo stečajnega upravitelja in mi bil dolžan
a
iati obvezna navodila.

Za tri sodnike stečajnega senata obstaja sum, da so kršili postopek,
ko niso pridobili za ugotavljanje stanj na črnih računih, kar bi bistveno
spremenilo sliko o premoženju stečajnega dolžnika. Na ta način so
kupcu Elana pridobili protipravno veliko premoženjsko korist, ker
mu je z nakupom Elana v Begunjah pripadlo tudi vse Elanovo
premoženje v tujini. Tako so povzročili veliko družbeno škodo.

0 ter

n zakonu vodi stečajni upravitelj dražbo pod nadzorom
bajnega sodnika. Zato je nesmiselna trditev stečajnega sodnika,
ie za delo stečajnega upravitelja odgovoren stečajni senat, kot v
®sst
lišanju, dne 30.9.1996 navaja stečajni sodnik Pintar. Na licu
ri® a sta prisotna stečajni upravitelj in stečajni sodnik. Na
^ustrezno
ravnanje stečajnega upravitelja mora stečajni sodnik
a
girati promptno, torej neizogibno na kraju samem. Posegati
ra
° v potek dražbe sproti, kadar meni, da stečajni upravitelj
ostopka ne vodi korektno. Zloraba pooblastila je, če prisotni
I ®čajni sodnik, kot predstavnik stečajnega senata, dopusti
Peljavo nekorektnega postopka in nato pričakuje posredovanje
Rajnega senata po izvršnem dejstvu. Zakon o prisilni poravnavi,
d(^0va'U in "kvidaciji stečajnemu sodniku izrecno nalaga nadzor
v ' anja stečajnega upravitelja. Stečajni sodnik mora posegati
Rajanje takoj in povsod, ko in kjer je postopek napačen.
a

Za predsednika in člana stečajnega senata Antona Šubica obstaja
sum, da je kršil postopek enako kot Vojko Pintar. Vedel je za vse,
kar v poteku stečaja bremeni Pintarja, in kot član stečajnega senata
ni glasoval proti nezakonitim odločitvam.
Sodnik Šubic na to glede kazenske zadeve proti Kodru, na
Podobnikovo vprašanje kako je mogel spregledati, da bo Kodrova
sodba zastarala, odgovarja da je "spregledati takšno zadevo
preprosto neverjetno". Nato se vendar izgovarja, da "sem zadevo
spustil iz rok, ker sem vodil pomembnejše zadeve", ter da ni šlo
"za kakršnokoli vplivanje name osebno". Preiskovalna komisija
je že obravnavala Kodrovo izjavo po obsodbi, da ne bo šel v
zapor, ker bo, če bi šel, povedal, česar doslej še ni. Komisija
ugotavlja, da gre za sum neopravljanja dolžnosti. Pomemben
podatek je tudi, da v zadevi Elan, do datuma tega poročila, še
nobena od izrečenih obsodb ni pravomoćna.

L® stečajnega sodnika Pintarja obstaja sum kršitve postopka,
,0I i® napačno tolmačil 56. člen Zakona. Posledica napačnega
ct aNačenja je bila nepravilno izpeljana prodaja stečajnega dolžnika
' na.

Šubic na zaslišanju navaja: "Bistveno vsebino in bistvene listine
stečajnega postopka sem v svoji glavi in s svojimi čutili obvladoval

9 a

* slišanju, dne 30.9.1996 stečajni sodnik zanika vedenje o črnih
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ves čas, vse do konca." Če je vsebino tako dobro obvladal, pa v
zgoraj navedenih primerih ni ukrepal, se izpostavlja sumu, da je
svoja pooblastila zlorabil zavestno. Ko nadalje v zaslišanju navaja,
daje "višje sodišče potrdilo vsa ravnanja stečajnega senata," zavaja,
ker višje sodišče ni instanca v stečaju, zato ni jasno, v kateri zadevi
in kako je bila predstavljena predmetna tožba. Nato se na zaslišanju
"ne spominja, ali je bila ocenjena kompletna vrednost Elana". To je
v nasprotju z izjavo, da je vsebino obvladoval vse čas postopka.

22.10.1991, itd., pisani v hrvaščini. Pogodba o komisijskem nakupu
podjetja Elan je napisana v hrvaškem jeziku. Listine o odstopu
terjatev so v hrvaščini. Komel d.o.o., ki ima sedež v Begunjah, pis®
sodišču v hrvaščini, bančne garancije in supergarancije so zapisane
v hrvaščini. Hrvaški odvetniki pošiljajo vloge, napisane v hrvaščina
To je evidentna nezakonitost. Strogo vzeto, sodišče ne bi smel"
upoštevati neprevedenih dokumentov. Neprevedena bančna
garancija, na primer, je brez dokazne vrednosti.

Če vzamemo za izhodišče izjavo Antona Šubica na zaslišanju, da
je "določene stvari v prvi rundi popolnoma suvereno, zakonito in v
skladu s predpisi počel vsakokratni stečajni sodnik", in če dejstva
iz dokumentacije, s katero razpolaga Preiskovalna komisija, govorijo
drugače, gre za sum zavestnega neizpolnjevanja dolžnosti v
stečajnem postopku.

Delovna skupina je po posvetovanju s pravniki mnenja, da je pogodb
o prodaji Elana v stečaju nična. Nična pogodba nima pravnega
učinka. Zaradi vodenja stečajnega postopka, ki je pripeljalo do tak
pogodbe, je nastala neprecenljiva družbena škoda.
P.S. Ločeno mnenje sta napovedala ga. Polonca Dobrajc in g. J°z®
Jagodnik.

Sporna je tudi izjava, da Elan dobro posluje. Po vseh podatkih,
predočenih v javnosti, Elan posluje i izgubo. Edinkrat je posloval
pozitivno, ko je inkasiral 10.5 milijonov mark s prodajo
nepremičnine v tujini. Kako Elan v resnici posluje, bo pokazala
preiskava, ki bo konsolidirala izkaze poslovanja Elanovih podjetij v
tujini, upoštevala preostalo premoženje in stanje, na primer, Elanovih
menic. Vse to ostaja neraziskano.

Ljubljana, 7. oktobra 1996

Polonca Dobrajc, l.rpredsednica

Priloga:
Poročilo revizijske družbe
Priče VVaterhouse Preiskovalni komisiji
Državnega zbora RS za skupino Elan

Obstoji še ena kršitev postopka, ki vpliva na njegovo zakonitost.
Dne 25.6.1991 je bila razglašena neodvisnost RS. V Sloveniji je
uradni jezik slovenščina. Kar velja tudi za poslovanje sodišč. V
stečajnem postopku so predlogi upniškega odbora, npr. 27.9.1991,
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5. POTRJENI ALI OVRŽENI SUMI O ZLORABI JAVNIH
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1. Poslovanje podjetij v tujini

6. POSLOVANJE V SLOVENIJI

2. Ovadbe in sodni postopki

1. UVOD

i. Povzročitev nelikvidnosti in stečaja; rizično poslovanje
„j
ii. Poslovanje z družbenim premoženjem v nasprotju s Pr
doberega gospodarjenja
. jfl
iii. Odpiranje bančnih računov v tujini brez odobrenja Pr|s'°!0Zj
organov v RS, posebno računa št. 34314 in 39149 pri z
slovenskih zadrug v Celovcu
ja
iv. Odlivi sredstev v tujino; ustanavljanje družb v tujini brez odobr^
pristojnih organov RS; poslovanje s tujimi valutami v naspr° I
zakonodajo
v. Knjiženje fiktivnih poslov
Iv. Lažno poročanje v letnih in polletnih bilancah.

1. Parlamentarna Preiskovalna komisija Državnega Zbora RS (v
nadaljevanju Preiskovalna komisija) preiskuje sume o zlorabah javnih
pooblastiti v poslovanju podjetij ELAN, HIT d.o.o., Slovenske
železarne ter v bankah, ki so v sanacijskem postopku, in sicer v
tistem delu poslovanja, ki se nanaša na njihovo poslovanje s sistemi
Primex iz Nove Gorice in Adria Airways iz Ljubljane.
2. Primer ELAN-a je bil Izbran zaradi ugotovitev iz že opravljenih
revizij s strani SDK, devizne inšpekcije, preiskav kriminalistov v
Kranju, ovadb sodišču, zaslišanj in obtožb, da je v skupini ELAN
prišlo do velikih primerov zlorabe javnih pooblastil in oškodovanja
družbenega kapitala.

5. Kot je bilo dogovorjeno s pogodbo, z dne 26. novembra 1
DZ ravnal s tem poročilom In z našimi ugotovitvami kot s tal ^
podatki, dokler ne bodo dani v javnost preko sodnih postopljp
postopkov Parlamentarne preiskovalne komisije. Naši zaklju
poročila bodo služili samo za cilje Parlamentarne preiskov
komisije in ne bodo uporabljeni v druge namene.

3. V javni dolg je bilo na račun ELAN-a prenešenih DEM 5 milijonov.
4. Konkretno so nam bili prikazani naslednji sumi:
poročevalec, št. 47
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izvedenci, ki bi spremljali preiskave ter pripravili sodne dokumente,
na podlagi katerih bi lahko VVhite & Čase pripravil dokumente, ki bi
nam po sodni poti omogočili vstop v podjetja v tujini, predvsem pa
pridobili podatke o poslovanju na bančnih računih v tujini:

Waterhouse bi opravil delo prve faze finančnih preiskav za
p. 1 Po razpisu Državnega Zbora, z dne 5.8.1994, po ponudbi
fice Waterhouse-a, z dne 2.9.1994, in po pogodbi med Državnim
or
°rn in Priče Waterhouse-om, z dne 26.11.1994, in aneksu k tej
P0
9odbi,zdne4.7.1995.
7p
kat ')090c"3' bi spadale v prvo fazo preiskav naslednje dejavnosti,
wr spodaj opisano samo v primeru ELAN-a izvedli samo manjši
Qe|
teh postopkov:

3.v OPRAVLJENE PREISKAVE
15. Sedanje vodstvo skupine ELAN nam je odklonilo vstop v podjetja
ELAN-a v Sloveniji in v tujini. Zaradi tega je bilo naše delo, kakor
zgoraj opisano, omejeno na pregled dokumentacije, prejete iz
drugih virov.

ar

ializa in ocena predloženih podatkov in dokumentacije
' ra2iskovalni sestanki s sedanjimi vodstvi podjetij
_ razgovori s predstavniki nekdanje Službe družbenega
l'govodstva (v nadaljevanju SDK) in drugih nadzornih organov
• Pndobitev podatkov o lastninskem stanju podjetja
I'0Cena stanja knjigovodskih podatkov in knjiženj
■ analiza poslovanja in vzrokov, ki so vplivali na tako poslovanje
°ajetja, daje prišlo do izgube v podjetju
-na,iza finančnih tokov med bankami in podjetjem ter med
^ Ujetjem doma s podjetji v tujini
I ',Pr|d°bitev seznamov posrednikov
■ delava izvedenskega poročila
8 p
. o pogodbi naj bi Priče VVaterhouse finančne preiskave ter
y 6|ana poročila opravil za delovanje podjetij v obdobju 1989-1994.
Primeru ELAN-a smo dobili omejeno dokumentacijo samo za
1986 1989; v ,etu 1990 e ELAN šel v stečaj Smo
doh°D|liVan
'e v le,ihdokumentacijo
"
'
' v
omejeno
o poslovanju
ELAN-ovih podjetij
ni
" v letih 1987-1989.
9 pn
• e'. Pogodbi naj bi Priče Waterhouse dokončal preiskave v Skupini
in ■v r°ku 30 delovnih dni od sprejema popolne dokumentacije
Pridobitve dostopa v podjetja. Ker do tega ni prišlo, samo po
svetovanju z Delovno skupino, delo opravili med februarjem in
1
6| ,ako kot smo dobili na
dok
razpolago
zahtevane
jr^Hientacije."pri preiskavah so sodelovali:
Markodel
Rus,
Nataša
K|
avčič ter Helen Wilkinson, uslužbenci Priče Waterhouse-a z
a
njem slovenskega jezika.

a. Poročila SDK o revizijah, opravljenih v podjetju, v obdobju 19891990
b. Poročila SDK o revizijah v podjetjih, ki so povezana z ELAN-om,
kot so Alpinum Elan, Les, ipd.
c. Zapisnik zveznega deviznega inšpektorata 10/1990
d. Podatke o vsotah, prenešenih v javni dolg, iz Agencije za sanacijo
bank in hranilnic
e. Kazenske ovadbe za osebe, zaposlene v ELAN-u
f. Sodni zapiski državnih tožilcev in sodišča v Kranju
g. Poročilo uprave kriminalistične službe
h. Poročilo Izvršnega Sveta o saniranju ELAN-a
i. Podatki Ministerstva za gospodarske dejavnosti in Ministerstva
za notranje zadeve
j. Poročilo stečajnega upravitelja Vojislava Cvetkovskega
k. Prepis zaslišanj s strani Preiskovalne komisije
I. Bilanc uspeha in stanja za podjetja v RS za 1989 in 1990
m. Revidirana bilanca ELAN International G.m.b.h. za 1.1992
n. Konsolidirana bilanca skupine ELAN za I. 1992
o. Zelo nepopolni podatki iz ELAN-ovih računov pri Zvezi slovenskih
zadrug v Celovcu
p. Bilance podjetij v tujini: Elan Brnca, Monark ter Ryon za leta
1985-1988.

doi<^u Prirneru skupine ELAN smo morali svoje analize omejiti na
mente, ki sta jih pridobili Preiskovalna komisija in Delovna
u
Pina Preiskovalne Komisije (v nadaljevanju: Delovna skupina)
I SDK, Okrajnega sodišča v Kranju, Zvezne službe kriminalistov
'°evizne inšpekcije.

18. Poleg tega samo se, skupaj s predsednikom Delavne skupine
Marjanom Podobnikom, sestali s predstavico sedanjega vodstva
ELAN-a Boženo Ključarič in njenima dvema pravnikoma, februarja
1996 ter z Vinkom Bogatajem v ELAN-u Brnica, v mesecu marcu
1996.

j' -■Skupina ELAN, tako v Begunjah kot v Brnici, nam ni predložila
niih
dokumentov in nam ni omogočila dostopa do podjetij in
novih uslužbencev, da bi lahko izvedli svoje preiskave.

19. Zaradi zelo obsežne dokumentacije, ki nam je bila predložena,
smo osredotočili svoje preiskave na dogajanja, ki so po našem
mnenju najbolj oškodovala družbeno premoženje. Zato v svojem
poročilu ne opišemo relativno manjših storitev, ki so bile obširno
opisane s strani SDK, Službe kriminalistov in Devizne inšpekcije.
Poudarjamo tudi, daje možnost, da bi poglobljene preiskave, kot
so predvidene za drugo fazo, dognale druge sumljive posle, bodisi
v Sloveniji bodisi v tujini. Kot smo že omenili, dostop do podjetij
nam je bil preprečen, tako v RS kot v tujini.

16. Konkretno nam je bila dostavljena sledeča dokumentacija:

17. Sestali smo se s predstavniki SDK, kot tudi z uslužbenci Službe
zveznega devizenga inšpektorata in Službe kriminalistov iz Kranja.

dobili smo tudi informacije iz Ljubljanske banke o omejenem
segU; Ljubljanska banka, Gorenjska banka pa nam željenih
MQC|
atkov ni poslala.
3 2a»o ker se je Delovna skupina odločila, da v prvi fazi preiskav
pP°rabi mednarodno pravno hišo White & Čase, kar je bilo prvotno
p "videno za kasnejše faze preiskav, so bile nekatere dejavnosti
Ce
Waterhouse-a prestavljene iz prve faze v drugo v fazo preiskav,
Se
bo zanjo odločila Preiskovalna komisija.

4. ZAKLJUČKI O POSLOVANJU
20. Pregledali smo predloženo dokumentacijo brez možnosti
analitičnih postopkov, brez analiz kontov ali dokumentov in brez
pogovorov z vodstvom in uslužbenci ELAN-a. Predložene bilance
so bile nezadostne, da bi lahko pripravili pomembno in razumljivo
predstavo finančnih prilivov in odlivov.

^udarimo, da navzlic dejavnosti predstavnikov hiše VVhite &
ni prišlo do našega dostopa v podjetja v tujini in do pridobitve
v0
žat er Preis
P°slovaniu na bančnih računih v tujini. To se je zgodilo
0ro°' ^ ni
kovalna komisija pri vladi RS oziroma njenih upravnih
in t-'h ^poslovala izvedbe postopkov pred mednarodnimi organi
PraVn v'acJami. P° strokovnem predlogu Prlce Waterhouse-a in
pr. s hiše White & Čase, čeprav so bile te obveznosti DZ
lj Videne v pogodbi. Predvsem pa Preiskovalna komisija ni
Poslovala, da bi bili imenovani preiskovalni sodnik in pravni

21. Za bolj popolno razumevanje naših sledečih dognanj, razmišljanj
in zaključkov je pomembno podčrtati, da gre za podjetje, ki je imelo
v svojih najbolj uspešnih letih okrog DEM 60-70 milijonov letnega
prometa in ki je ob propadu in stečaju imelo "črno luknjo", ocenjeno
27
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ELAN Begunje ni imel, se je za ta plačila moral zadolžiti p'
slovenskih in hrvaških bankah ter zasebnikih in za to plačati viso
obresti. Na kratko, ELAN se je zadolževal v Sloveniji (in Pla^
visoke obresti; za leto 1989 je SDK ugotovila 91 milijonov D£
neknjiženih obresti), zato da je obdržal tuje valute (kakor jih nl
primoran poslati iz Slovenije v Beograd) v Avstriji in z njimi razpo®9
v tujini.

s strani različnih izvedencev, v višini DEM 400 milijonov.
22. Zaradi slabih zimskih sezon, velikih investicij v nove proizvode,
nakup ladijskega podjetja in visokih promocijskih stroškov, je ELAN
že v letih 1986/1987 prišel do zagatnega finančnega položaja. Toda
zaradi neurejenega knjigodstva in nepopolne dokumnetacije SDK hi
mogla dognati pravega stanja podjetja in skupine. T udi SDK ni dobila
dostopa do ELAN-ovih podjetij v tujini. Četudi nam je SDK
posredovala bilance Elana Brnca, Monarka, ter Elana Ryon, za leta
1985-1988, nam iz njih ni bilo mogoče dognati medsebojnih
poslovanj in finančnih prelivov.

e. V letih 1988-1989 seje ELAN-zadolžil, daje kupil nepremičnin^
Avstriji in Nemčiji, za skupno vsoto cca DEM 25 milijonov; 'e"te
bile kasneje prodane, hiša na Dunaju med stečajnim postop*0 '
Pri eni prodaji je ELAN imel dobiček, pri drugi pa po enem mne '
imel veliko izgubo. Nejasno je, zakaj je s temi nakupi vodstvo EL*
a še poslabšalo že tako težak finančni položaj skupine.

23. Bilančno stanje ELAN-a se je v letih od 1989 še zelo poslabšalo,
kar je dokazano tudi z dejstvom, daje vodstvo ELAN-a knjižilo med
aktive bilance stanja fiktivne postavke, da je krilo ogromne izgube.
Glej tabelo v poglavju 6, za analizo fiktivnih postavk, kakor jih je
dognala SDK.

f. Po poročilu Devizne inšpekcije je v letu 1989 ELAN Begunje pij*®'
na račun ELAN Holdinga v Muenchnu DEM 12 milijonov. Ni P01^3. .
zakaj so bile izdane te fiktivne fakture in kam je šel denar z racu
v Muenchnu.

24. Po našem mnenju so bili vzroki propada in stečaja ELAN-a, na
podlagi opisane dokumentacije, naslednji:

g. SDK in drugi organi RS so zabeležili tudi druge postopke, ki sjj
bili v breme poslovanja ELAN-a v Sloveniji. Tako prodajo I
Mladenu Sirolu v Švici (pri kateri je ELAN imel cca
'j(]
milijonov izgube), stanovanjska posojila, osebna posojila,
uvoz za bolnice itd., sorazmerno manjših vrednosti kot so bili sum I/
nezakoniti posli ter gospodarski prekrški, katere smo opisali zg°

a. Slabe zime po letu 1987 in visoki stroški so vplivali na rezultate
poslovanja ELAN-a in kasnejšo visoko zadolževanje; brez
podrobnih elementov in pojasnil od vodstva ELAN-a sedaj ni
možno oceniti, če so bile odločitve vodstva ELAN-a v letih 1986 in
1987, za visoke stroške promocije trgovske znamke in za visoke
investicije, prerizične. ELAN se je moral tudi zaradi tega zadolžiti
v dinarjih in v tujih valutah ter plačati visoke obresti in knjižiti
visoke tečajne razlike. Predlagana dokumentacija ni bila zadostna,
da bi lahko ocenili stopnjo'nelikvidnosti ELAN-a leta T990, ki' je
nastala iž teh razlogov.

5. POTRJENI ALI OVRŽENI SUMI O ZLORABI
JAVNIH POOBLASTIL
25. Na podlagi naših zgoraj opisanih preiskav, ki so bile °mejen^
kakor smo opisali, predvsem zaradi nezmožnosti dostopa^,
knjiženj, dokumentov, vodstva in uslužbencev ELAN-a, srT10 P
do sledečih dognanj in zaključkov, kar se tiče sumov zlorab ja
pooblastil. Za njihovo tolmačenje, z vidika takrat in sedaj Pris ' |0
zakonodaje, kakor tudi na podlagi gospodarsko-politične prak® ,
predpisov, ki so veljali v pregledanem obdobju, so izključno pns
organi RS.

b. Znano je, da se je ELAN poleg proizvodnje in prodaje športnega
orodja ukvarjal s sekundarnimi dejavnostmi, ki niso bile povezane
s prvotno dejavnostjo. Tako je ELAN v obdobju hiperinflacije
posloval kot banka in hkrati devizna posredovalnica na "sivem"
trgu. Podatkov o tej dejavnosti ni, kakor tudi ni jasno, če je bila ta
dejavnost, in v kakšni meri knjižena v knjigovodstvu ELAN-a.
Zaradi velikosti "črne luknje", v primerjavi z ELAN-ovim letnim
prometom, pa menimo, da je tudi to sekundarno poslovanje
dejansko prispevalo k nelikvidnosti podjetja. Ker se je moral ELAN
zadolžiti za visoke realne obresti, mislimo, da je denar naložil v
podjetje, ki so zanj plačala visoke obresti, zaradi tega pa je moral
denar posoditi visoko rizičnim podjetjem. Tako so krediti tega
poslovanja dosegli cca DEM 57 milijonov pred stečajem, menimo
pa, da so bile v stečajne obveznosti vpisane visoke obveznosti do
bank in podjetij s katerimi je ELAN sklepal samo finančne posle.
Konec leta 1989 je dinar postal konvertibilen, hiperinflacija se je
ustavila in zato je sivi trg prenehal delovati. Po mnenju g. Bogataja
se je likvidnost ELAN-a pojavila šele v začetku 1.1990.

26. V prejšnjem poglavju smo opisali glavne sestavne dele poslov01^
Elan-a v obdobju do stečaja. V naslednjih poglavjih smo lebolj podrobno opisali.
27. Uprava kriminalistične službe v svojem poročilu, z dne 23-4-19®
v katerem je podana kazenska ovadba za povzročitev ste ^
zapisala, da sta "direktor ELAN-a in finančni direktor vedea|'e.ta
organizacija ni zmožna plačila, pa kljub temu omogočala, da
\e ^
nesmotrno trošila sredstva oz. jih odtujevala za nižjo cen°\jbe
čezmerno zadolževala, lahkomiselno sklepala in obnavljala p°9
z osebami, ki niso bile zmožne plačila, opuščala pravoc
uveljavitev terjatev, in s tem povzročila stečaj..."

c. V letih do stečaja je ELAN vodil finančne posle tudi preko šest
bančnih računov v tujini od katerih dva pri Zvezi slovenskih zadrug
v Celovcu. Po pričevanju g. Kodra je bilo pred stečajem okrog 9
milijonov DEM kot saldo na teh dveh računih. Ta dva računa nista
bila knjižena v knjigovodstvu ELAN-a, tako v Begunjah kakor v
Brnici. Imamo samo delne podatke o prometu na teh računih,
dokumentacije o prilivih in odlivih pa ne.

28. Na podlagi pregledane dokumentacije so zato po našem
potrjeni sumi zlorabe javnih pooblastil, kar se nanaS. :n
povzročitev nelikvidnosti ter stečaja, rizičnega poslovani
poslovanja v nasprotju s pravili dobrega gospodarjenja.
29. Tako je po našem mnenju tudi potrjen sum o zlorabi ja^
pooblastil s strani vodstva ELAN-a, kar se tiče odpiranja ba
računov v tujini in poslovanja z njimi, brez odobritve pns v
organov v RS, posebno računov pri Zvezi slovenskih zao
Celovcu.

d. Eno dokazanih finančnih dogajanj v ELAN-u je bil priliv deviz na
ta dva računa v Celovcu, ki so jih nalagali Karitas Avstrija in
zasebniki. Prilivi so ostajali na omenjenih računih v Celovcu ter jih
je ELAN uporabljal za različna plačila v tujini, o katerih obstajajo
zelo omenjeni podatki. ELAN Begunje je dinarsko protivrednost
teh prilivov, s povišanjem tudi do 30%, nakazal na račune katoliških
verskih organizacij v Ljubljani, Mariboru in Zadru. Po podatkih, ki jih
je pridobila devizna inšpekcija, je v obdobju 1985-1995 ELAN
Begunje tako izplačal ATS 638 milijonov (cca DEM 91 milijonov)
slovenskim verskim ustanovam. SDK pa je izračunala ATS 680
milijonov, to se pravi cca DEM 97 milijonov. Ker svoje likvidnosti
poročevalec, št. 47

30. V pregledani dokumentaciji je obširno opisano ustanavljanje
v tujini brez odobritvi pristojnih organov RS, kakor tudi pošlo ^
s tujimi valutami v nasprotju s takratno zakonodajo. Opisa"01 0
več primerov finančnih odlivov v tujino na podlagi t!
dokumentacije. Ti fiktivni odlivi so knjiženi v knjigovodstvu
a. Tudi za te primere so po našem mnenju potrjeni sumi
javnih pooblastil.
28

• '* pregledanih sporočil je očitno razvidno, daje vodstvo ELANPripravilo lažne bilance za leta od 1987 do 1989, zato je potrjen
ro zlorabe javnih pooblastil tudi za ta dejanja vodstva ELAN-a.

v teku stečajnega postopka Triller z obljubo plačila DEM 1 milijon
hotel podkupiti uslužbenico Gorenjske banke, da bi se odločila za
prodajo ELAN-a hrvaški družbi.
P
36. V prejšnjih odstavkih smo opisali potrjene sume zlorab javnih
pooblastil s strani vodstva ELAN-a. Iz inšpekcijskih poročil in
ovadb je razvidno, da je bilo narejeno veliko število sumljivih dejanj,
gospodarskih prekrškov in morebitnih nezakonitih dejanj, s strani
številnih ljudi v vodstvu ELAN-a ter uslužbencev podjetja.
Svetujemo, da bi pravni izvedenci Preiskovalne komisije tolmačili
takratno zakonodajo ter ocenili, če poleg osebnih odgovornosti
vsake osumljene osebe ni tudi odgovornosti kolektivnih organov
upravljanja, tako upravnega odbora kot tudi delavskega zbora.
Predpostavljamo, da po načelih nadzora poslovanj družb in
dobrega gospodarjenja podjetij se le-ti imeli odgovornost kontrole
nad odločitvami posameznih članov vodstva. Predvsem so imeli
skupno odgovornost, da se uvede kontrolni sistem, ki bi opisana
dejanja preprečil, ali jih pravočasno odkrili in zmanjšali gospodarsko
škodo družbenega premoženja.

Stečajni upravitelj je ocenil, da ima ELAN obveznosti do tujih
Pmkov v višini DEM 38 milijonov, vendar je iz dokumentacije
"iistrstva za gospodarske dejavnosti razvidno, da je ELAN tuje
Pnike poplačal pred stečajem. Poročilo komisije izvršnega sveta
avi
P . da
so bili tuji upniki zavarovani z garancijami, jugoslovanskih
(kar je razvidno tudi iz poročila davčnega inšpektorja),
"omnevamo,
da so bile tuje obveznosti poplačane pred stečajem,
,0
da se prepreči plačevanje po garancijah.
■ Glej tudi 24.g za opis drugih potrjenih sumov zlorab javnih
Pooblastil.
j*4- Peter Lampič je izjavil, da je Triller v teku stečajnega postopka
'Plačal dva upnika: Križaja za DEM 1 200 000 ter Pirnata DEM 900
Ni nam znano, če sta bili obe plačili izvršeni v tujini.
V svoji ovadbi je devizni inšpektor opisal utemeljen sum, da je

6

-poslovanje v Sloveniji
R<
■' Shema finančnega poslovanja v RS

PRILIVI

ODLIVI

^Poslovanje ELAN-a v letih 1986-1990

deficit financiral z zadolževanjem. Podatkov o tem nismo uspeli
pridobiti.

g?poslovanje je bilo primarno analizirano v poročilu SDK št. 370l ,'9°. četudi je bolj usmerjeno na izvršeno revidiranje in
j ''Sovodske postopke, prestopke in popravke. SDK omenja, da
«o njihovo delo oteženo zaradi neurejenega knjigovodstva in
spolne dokumentacije.

40 Tudi v letu 1987 je ELAN prikazal dobiček, tokrat v višini DEM
35 milijonov. Kot v prejšnjem letu se je izkazalo, da so v ELAN-u
napačno knjižili nekatere stroške na aktivo, namesto med stroške
v breme bilance uspeha.
41 Poleg tega je ELAN prikazal fiktivni znesek, kot terjatev do
ELAN-a Avstrija, za uporabo blagovne znamke. O tem ni bilo'
predložene nikakršne pogodbe. Na ta konto so se knjižili stroški
iz poslovanja. Do leta 1989 pa je ELAN ta znesek še revaloriziral,
tako da je v 1.1989 predstavljal 32% aktive. ELAN Avstrija te terjatve
nikoli ni potrdil oz. izkazal v svojih bilancah.

letih 1985-1987 je imela svetovna smučarska industrija
Jodna leta. Tudi ELAN je pred letom 1986 izkazoval dobiček,
visokim stroškom za promocijo svoje blagovne znamke na
'"ačem in tujih tržiščih.
^uK®r v letu 1986 ELAN ni želel prikazati izgube, ker bi to vplivalo
na 9led podjetja, so knjižili stroške promoviranja blagovne znamke
®ktivo, namesto v breme bilance uspeha, in s tem je bil prikazan
. b|Ček v višini DEM 50 milijonov. Če bi bili stroški izkazani v
I l)e bilance uspeha, bi po oceni SDK ELAN še v 1.1986 izkazal
d**0 v višini DEM 20 milijonov. SDK meni, da so bili že I. 1986
"čni odlivi višji od prilivov in da si je ELAN po vsej verjetnosti

42 V bilanci za leto 1988 je bilo na aktivi izkazano znatno povečanje
terjatev. Te so dejansko predstavljale napačno knjižene stroške
in povečanje zgoraj omenjenega fiktivnega zneska, zato da je
lahko ELAN ponovno prikazal dobiček. Domnevamo tudi, da se
je finančna aktiva povečala, tudi zaradi kreditov, ki jih je ELAN
29
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banki Ljubljana ter ta sredstva takoj nakazal ELAN-u. Poleg te9aj
ELAN najel kot agentko Milanko Drager, kateri je plačeval Provl* u
(zanimivo, da so bile knjižene v bilanci stanja) zato, daje ELANzagotavljala likvidna sredstva.

dajal podjetjem, in s katerimi naj bi služil visoke obresti. Zopet so
bili finančni odlivi višji od prilivov, ker se je ELAN postopno
zadolževal.
«
43. V letu 1989 je bila slaba smučarska sezona, ki je pomenila
padec prihodkov za ELAN. Poleg tega so bili zaradi povečanega
zadolževanja visoki stroški obresti, ki jih ELAN sicer ni knjižil in ki
so zabeleženi v popravku v spodnji tabeli. V tem letu je ELAN
zopet izkazal dobiček, vendar je SDK predlagal popravke, zaradi
napačnega knjiženja v letih 1986-1989, ki bi pomenili izgubo več
kot DEM 300 milijonov. Popravki so prikazani v sledeči tabeli:

50. V decembru 1989 je bil dinar fiksiran na nemško marko in
način se je ustavila hiperinflacija. Prišlo je do kristaliziranja sta l
na tržišču z denarjem in ELAN je moral prenehati z obračanj
denarja in z deviznimi špekulacijami ter tako zašel v likvidno kh
v začetku leta 1990, v marcu 1.1990 pa je imel blokiran žiro raco

DEM milijonov

POPRAVEK

Neknjižene obresti na posojila (I. 89)
Odpis fiktivne terjatve do ELAN-a Avstrija (I. 87-I. 89)
Odpis revaloriziranja iste fiktivne terjatve
(tečajnih razlik v I. 89)
Popravek dvojnega fakturiranja izvoza
(I. 89, glej 6. poglavje)
Neknjižene tečajne razlike za kredite (I. 89)
SKUPAJ

49. Ker je ELAN zadrževal prihodke iz izvoza na "črnem" ra^un^
Celovcu do zapadlosti po 180 dnevih, je v Sloveniji, zat ,o
izvoznega plačila 180 dni ni bilo, lahko dobil izvozni kredit p"
TBG, Radovljica za 90 dni oz. dodatno kratkoročno zadolževanj6-

•

91
97

51. V septembru 1990 je stečajni upravitelj g. Cvetkovski ocenjj
stanje dolgov na DEM 374 milijonov. Po poročilu SDK je 30.6.1
ELAN največ dolgoval:

97

DFM miliiat!^

16
12
313

44. Kljub knjigovodski izgubi ELAN do meseca marca 1990 ni imel
blokiranega žiro računa in očitno je doma posloval likvidno.
Likvidnost pa je po vsej verjetnosti izvirala iz ELAN-ovih
sekundarnih dejavnosti (bančno poslovanje na sivem trgu) in iz
novih zadolževanj.

a. Komercialni in hipotekami banki, Ljubljana
b. ELAN Trade-u, Ljubljana
c. Međimurski banki, Čakovec
d. LES, delniška družba Ljubljana
e. Coning, Varaždin
f. Banki Slobodna Dalmacija, Split
g. Petrolu, Ljubljana
h. Dalmatinski tvornici karbida

28,0
24.8
18,0
15,0
14,5
10,0
9,6
8,0

Skupaj

27.9

6.3 Zadolževanje v Sloveniji
52. ELAN je tudi dolgoval Ljubljanski banki Gorenjski banki cca
DEM 5 milijonov, kar je bilo prenešeno v javni dolg.

45. Ena izmed ELAN-ovih sekundarnih dejavnosti je bila izposojanje
in posojanje denarja. Ni nam znano, zakaj je ELAN začel bančno
poslovanje in če je bila ta dejavnost povezana s primarno
dejavnostjo podjetja, torej s proizvodnjo in prodajo športnega
orodja. SDK je zapisala, da je imel ELAN neto odliv denarja v RS
zaradi naslednjih razlogov (3. in 4. sta obravnavana v naslednjem
poglavju):

53. Ob stečaje je bilo registriranih več tisoč upnikov za celotn
vsoto DEM 374 milijonov.
6.4 Posojila družbam v Sloveniji
družba^
54. ELAN je v letu 1989, morda pa že pred tem, posojal denar — |
v Sloveniji. Ni znano, zakaj je ELAN ob taki likvidnostni krizi pos
podjetjem, ki si očitno niso bila sposobna zagotoviti likvidnos ^
bankah in so bila kot taka visoko rizična. SDK pa opaža,
nekaterih primerih krediti niso bili ustrezno zavarovani.

1. Padec prometa zaradi slabih zim
2. Posojila podjetjem v Sloveniji
3. Odlivi na črne račune v tujino, porabljeni izven RS
4. Plačila visokih vsot v dinarjih različnim verskim ustanovam in
drugim

55. Konkretno je po poročilu SDK ELAN posodil vsem podjetj®^d
31.12.1989 DEM 44,4 milijonov, največje vsote pa našle
podjetjem (glavnice in obresti):

46. SDK meni, da je bil neto odliv problematičen že v 1.1986. Tega
nismo mogli preveriti, saj od ELAN-a nismo dobili bilanc za obdobje
pred I. 1989. Deficit si je ELAN kril z zadolževanjem doma. V I.
1989 je po mnenju SDK promet s krediti v ELAN-u znašal kar
DEM 1.719 milijonov! Zaradi hiperinflacije v letih 1988 in 1989 je
ELAN lahko ostajal likviden, ker se te transakcije niso kristalizirale.

a. Železarna Jesenice, ni podatkov
b. Papirnica Vevče, ni podatkov
..
c. Obrtna zadruga Alpe Adria Ljubljana, cca DEM 8,7 milil0
d. SOZ Trend Višnja Gora, cca DEM 3,1 milijonov.

47. Obstaja tudi mnenje, da je ELAN načrtno posloval kot "banka",
ki naj bi v času hiperinflacije služila s tem, da je denar hitro obračala
na sivem trgu v RS in drugih republikah bivše SFRJ. Po podatkih
SDK jedila več kot polovica zadolževanja na sivem trgu in temu
primerno so bile izkazane tudi obresti. ELAN je najemia kredite tako
pri bankah, pri podjetjih in negospodarskih ustanovah, kot so šole,
fakultete, bolnice, društva ipd.

56. Ta posojila so bila zelo rizična, ker so ta podjetja imela svoj
likvidne probleme.

48. Elan je bil v letu 1989 soustanovitelj banke Les, kjer je imel 51
% vložek. Les je ELAN-u zagotavljal likvidna sredstva s tem, da
je imel svojo hranilnico, kjer so imeli depozite občani in podjetja.
Les je 60% vseh danih kreditov posodil ELAN-u. ELAN je najemal
kredite preko svojih podjetij, kjer je imel lastniški delež. Tako je na
primer Alpinium-Elan najel cca DEM 5,7 milijonov kreditov pri
Međimurski banki Čakovec in pri Komercialni banki in hipotekami
poročevalec, št. 47

v

Dani krediti

30

OCENA SDK

STEČAJNI UPRAVlTELJ

31.12.1989

30.6.1990

DEM milijonov

DEM milijonov

28

57

-

^ s,ečaju ELAN-a je stečajni upravitelj poročal, da veliko število
2lr® ^°v ni izterljivih, ker imajo nekatera podjetja sama blokirane
s
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poslovanje v tujini

7,1

Shema prometa v tujini
PRILIVI
krediti v tujini
devize kupljene
Avstriji, Karitas

v

ODLIVI
:

►

*

RAČUNA ELANA
PRI ZVEZI SL.
ZADRUG
V CELOVCU

M

h./

►

Podjetja v tujini, evidentirana v 1.1990

60. Poleg tega so podjetja v tujini potrebovala kapital in finančno
podporo, kar je pomenilo neto odtekanje kapitala iz Slovenije.

6tU 1990 e
bilo^v 'SFRj
j k''° evidentiranih
ELAN-ovih podjetij, vendar je
registriranih
samo prvih21sedem:

7.4 Neprijavljeni računi

ELAN, tovarna športnega orodja, p.o. Begunje - matično podjetje
• LAN Holding G.m.b.H. Fuernitz, Brnca, Avstrija - krovno podjetje
j Podjetja v tujini

61. ELAN je velik del poslovanja po letu 1984 opravljal preko bančnih
računov v tujini, kateri niso bili prijavljeni v Jugoslaviji, kar je bilo po
zakonodaji predpisano. Narodna banka Jugoslavije za te račune
nikoli ni izdala dovoljenja. Računi, ki so bili evidentirani s strani
pristojnih organov, so bili pri naslednjih bankah:

Nemč" ^ Sportartikel Handelsgesellschaft m.b.H., Insy, Allgaeu,
e *M^°n
Hudiksvall, Švedska
f 0nark Sporting Goods, Inc. S. Burlington, ZDA
nar
k Handels AG LUZERN, Švica
0,7°
hgi ?nark Sports Ltd. Kanada
tova rna vsP°rtartike|erzeugung und Handelsgesellschaft m.b.H j~
Brnici, Avstrija
<a
j pe|ens
'
Select Sport AB, Švedska
l( r, ®n Oskarssons AB 447 00 Vaergaerda, Švedska
■' AN Nord AB - krovno podjetje za 5 in 6
I?.'USA Inc. ZDA
JJ**. USA, inc, ZDA
0
ELa8 ^Por* Proc|ucts Inc. S. Burlington, ZDA
P.s Panter
Sporting
Goods Badkleinkirchheim,
Inc. S. Burlington Avstrija
G.m.b.H.,
i- p,
Handels AG, Reinach, Švica
s.Skvi,abri S.R.L., Monfalcone, Italija
t,g, '
k Sandstroem, Haparanda, Švedska
u
Sl?an
ELa Holding
dinavien
AB, Švedska
Muenchen,
Nemčija.

a. LHB Frankfurt, Nemčija
b. Oesterreichische Landesbank, Celovec, Avstrija
c. Zveza slovenskih zadrug, Celovec, Avstrija
d. Adria Bank, Dunaj, Avstrija
e. Tržaška kreditna banka, Trst, Italija
62. Ni nam znano, ali so to vsi neprijavljeni računi, ki jih je ELAN
imel v tujini, ni izključeno, da je teh računov več, čeprav dokazov
o tem ni.
*
63. Največ prometa se je odvijalo preko dveh računov pri Zvezi
slovenskih zadrug v Celovcu, št. 34314 in 39149. Eden teh računov
je bil odprt na ime podjetja Ryon, vendar o tem v Ryonu samemu
niso nič vedeli, vsa evidenca je bila vodena iz ELAN-a v Begunjah.
Devizna inšpekcija je ocenila, da je bilo na teh računih v letih 1988
do 1990 DEM 273 milijonov prometa. V maju 1990 naj bilo na tem
računu DEM 9 miljonov, tako je izjavil g. Koder na zaslišanju
Komisije. Takoj pred stečajem je bil saldo na enem od teh računov
nič, na drugem (39 149) pa je bil saldo 2.8.1990 negativen za ATS
8.120.632 milijonov.

Pfenos dobička
Do

64. Za računa pri Zvezi slovenskih zadrug, je bil samostojni podpisnik
Pavel Koder, podpisnika pa sta bila še Marija Jemec in Miha Šter,
ko sta se potrebovala dva podpisa.

evi(J biček podjetij v tujini ni bil prenešen v Slovenijo, čeprav je
6nca v
ELAN-u to prikazovala. Tudi evidence podjetij v tujini
niso pr
narTl 'kazovale transferja dobička v matično podjetje. ELAN je
last esto dobička teh podjetij vnašal slepe vnose in sicer iz
ne ri avl ene a rač
O9ri av|
P i i 9
una pri Zvezi zadrug v Celovcu na

65. Sklepamo, da je imel svoj račun pri isti banki tudi ELAN Brnca,
saj so bila po podatkih1 SDK posojila ELAN-a Begunje ELAN-u
Brnca nakazana na račun ELAN-a Brnce pri Zvezi slovenskih
zadrug (št.33142).

tlel P ' jene račune v Jugoslaviji, za del dobička. Preostali
iirii'10 k" P° navadi večji, pa se je spremenil v kredit podjetju v

tu
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66. SDK ni uspela pridobiti dokumentacije o teh računih pri ELAN-u
samemu in ne pri Zvezi zadrug. Preiskovalna komisija pa je pridobila
nepopolne podatke o teh računih od g. Trillerja. Devizna inšpekcija
je v svojem poročilu napisala, da je dokumentacija o prilivih in odlivih
obstajala v ELAN-u Begunje, in daje kasneje izginila.

7.6 Dvojne izvozne fakture

67. Tabela na naslednji strani je povzeta po poročilu deviznega
inšpektorja. Poleg tega pa je poročilo tudi evidentiralo ATS
1.010.320, ki jih je osebno dvignil g. Koder, nakup hiše na Dunaju
za ATS 28 milijonov, nakup zemljišča v Muenchnu za DEM 21
milijonov, itd.

VIŠJE - 150% - so bile uporabljene za prikaz dobička v RS,za
carinsko deklaracijo in za uvoz deviz

7.5 Promet na črnih računih

69. Dejansko so podjetja plačevala ELAN-u na računa pri Zve*j
zadrug, ELAN pa je kasneje prenesel 150% prihodka na s™
račun v Slovenijo. Zaradi tega je SDK ugotovila, da knjige Monaij^
in ELAN-a niso bile usklajene (Očitno je, da se je ELAN mora'
tujini zadolževati, da je lahko vnašal višje vsote iz računa, kots"
prispele na račun.)

POLNJENJE

PRAZNJENJE

1. Fiktivno prikazovanje
izvoza blaga na
18 mesečni kredit

1. Prenos deviz na
račune ELAN-a, Begunje
pri LB TBG Kranj in
UBB Beograd

2. Najemanje kreditov v
tujini

2. Plačevanje domačih in
čarjev, smučarskih zvezd,
za tuje reklame in za tuje
sejme

3. Nakup deviz pri verskih
skupnostih, hotelskih podjetjih in bankah

3. Plačevanje uvoza blaga,
ki je bil carini prikazan kot
brezplačen uvoz

4. Obresti od depozitov
in dobički neregistriranih
firm v tujini

4. Večanje zunanjetrgovinske mreže in vlaganja
v podjetja v tujini

68. Za izvozno prodajo podjetjem Monark ZDA, Monark Kanada.
Ryon Švedska in A&E Nemčija se je vodila dvojna evidencaFakture so bile izdane v dveh izvodih, in sicer:

NIŽJE -100% - so bile uporabljene za izdajo kupcu in za dejansko
plačilo kupca ELAN-u v Brnci.

70. Višje fakture so se tudi porabile za najemanje kratkoročnjj
izvoznih kreditov pri LB-GB Kranj. Poleg tega pa je EL*
prikazoval boljše poslovanje (glej popravek 4 v poglavju 5). lzv°?V
promet je bil zato fiktivno zvišan med 34 - 54 % v letih 1988-1
kar naj bi po oceni stečajnega upravitelja znašalo ATS 161 milijo"'*
(cca DEM 23 milijonov).
71. Za izvoz je ELAN zahteval plačila po 18 mesecih, vendar*®
stranke plačevale pred rokom, in sicer na računa pri Zvezi zadw
ELAN pa je ta denar uporabljal za druge namene, dokler ga ni o"IZ
poteku roka prenesel v Slovenijo. O tem, ali je bil ves denaf e
izvoza nakazan v RS ali ne, nimamo popolnih informacij te ki
določen del prihodkov iz izvoza ostajal v tujini, je to pripoiirnogl"
likvidnostni krizi v RS.

5. Transfer "dobička"
podjetij v tujini, ELAN
je dobiček plačal sam sebi.
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rorriet s slovenskimi verskimi ustanovami in drugimi

I

■ V letih 1985-1989 je v bivši SFRJ deloval sivi trg s tujimi valutami,
jadi precenjenega dinarja in kontrole nad prilivi tujih valut. ELAN,
' Uvozn° in izvozno podjetje, je imel ugoden položaj. Ena izmed
Udarnih dejavnosti je bila poslovanje z devizami.
73 • pELAN je kupoval devize od verskih ustanov (Caritas Avstrija) in
jUgih v Avstriji ter jih naložil na računa pri ZSZ v Celovcu. ELAN je
tQ . al dinarska nakazila na račune Metropolija Ljubljana in Pasali Maribor pri slovenskih bankah (Jugobanka Ljubljana in Kreditna
Jv snka Maribor), istočasno pa je kupoval devize od Caritas Avstrija,
° bile nakazane na račun pri Zvezi zadrug.

francoske turistične agencije Club Mediterranee iz Pariza, ki so bile
nakazane na račun pri Zvezi slovenskih zadrug. Protivrednost pa je
bila izplačana Turist hotelu Zadar. V letih 1989 in 1990 je bilo
nakazano skupno FRF 9,5 milijonov, ali cca. DEM 2,8 milijonov.

z

78. Istočasno pa je ELAN izvajal uvozne posle za bolnišnice in
druge ustanove, zato da le-te niso bile dolžne plačati uvoznega
davka. Shema dogajanj je bila taka, da je ELAN v tujini našel podjetje,
ki je bilo pripravljeno izdati fiktivno fakturo in označiti prodajo blaga
kot gratis. ELAN je to prikazal na carini kot brezplačen uvoz in zato
plačilo uvoznega davka ni bilo potrebno. Bolnišnice so plačale ELANu v dinarjih, le-ta pa je plačal dobavitelju v devizah, z računa pri
Zvezi zadrug. Eden večjih poslov je bil za bolnico "Dr. Mladen
Stojanovič", Zagreb. Plačila bolnice so znašala DEM 5,6 milijonov,
po srednjem dinarskem tečaju, s tem daje ELAN po srednjem tečaju
blago uvozil za DEM 2,4 milijone ceneje.

^ Predložena nam je bila kopija pogodbe, z dne 19.6.1985, o
2 *abniškem posojilu med ELAN-om Begunje^in ELAN-om Brnca,
ATS 225.000.000, za 7 let po 8.25% obrestni meri in dvema
.
moratorija. Pogodbo sta podpisala Moschitz (ELAN
Bo? 'n ^oder (ELAN Begunje). Oba sta podpis zanikala. Vinko
ata
Do s°jilu
i' ni bila nikdar
Avstrija,izvedena.
je na pričevanju
da pogodba
V pogodbiizjavil,
je navedeno,
da jeo
...9°dbo
verificirala SDK Centrala, Ljubljana, Izvršni svet RS
'nie9°i. Ferlec, Bohorič), NB Slovenije (Arhar) in republiški
bil tariat za finance (Šepič). Zgoraj omenjeni devizni promet je
Predviden v pogodbi:

79. Uprava kriminalistične službe je v poročilu, z dne 23.4.1993,
zapisala, da so ugotovili, da je finančni direktor pri poslovanju
preko "črnega" konta pri zvezi bank odkupoval tudi tuje menice v
vrednosti najmanj DEM 5 milijonov, za katere se je izkazalo, da
so popolnoma brez vrednosti. V to zadevo, pa so bili vključeni
tudi nekateri tuji državljani.

Avsy^na sredstva ELAN VU dokončno odkupi od ustanove Karitas,
^ trija, po vsakokratnem kursnem tečaju Asch/Din YU, veljavnem
avstrijskem denarnem trgu, v času, določenem v 1. členu
9°dbe in jih pooblaščena banka priznava Elanu A. Dinarska
. dstva in dinarsko protivrednost ELAN YU nakaže v dobro
S °P°lija Ljubljana in Pastorala Maribor, v razmerju, ki se vsakokrat
°vori oz. sporoči."

7.8 Zadolževanje v tujini
80. Za kritje deficita iz poslovanja in na računih pri Zvezi zadrug je
ELAN najemal kredite pri tujih bankah, v imenu svojih podjetij
ELAN Brnca in Ryon. Evidenca o kreditih je bila vodena
izvenbilančno, in sicer jo je vodil Pavel Koder osebno. Po izjavah
je očitno, da vodstva podjetij v tujini, na katere so se krediti nanašali,
za le-te niso vedela.

A Devizni inšpektor meni, da so bile devize kupljene od Karitasa
0 ru
9ih, potem pa porabljene za širjenje mreža podjetij in v
96 namene, ne pa za družabniško posojilo ELAN-u Brnca.

81. Krediti so bili izdani leta 1988 in 1989, z garancijami LB TBG
Kranj. Ob stečaju so tuji krediti znašali skupno cca DEM 38 milijonov:
a. Tržaška Kreditna Banka, (ATS 20 milijonov)
b. Kmečka banka Gorica, Italija (ATS 40 milijonov)
c. Zveza bank Celovec, (ATS 60 milijonov)
d. Združenje beograjske Banke, PE Ciper (DEM 9 milijonov)
e. Adria Bank AG Dunaj (ATS 20 milijonov)
f. LHB Frankfurt (DEM 17 milijonov)

o nakazilih, predloženi iz deviznega inšpektorata, kažejo,
ilo med 1985 in 1990 verskim skupnostim v Sloveniji
Slanih ATS 638 milijonov (91 milijonov DEM), v protivrednosti.
ElA Paku'e t0 vsoto ocenil na ATS 680 milii°nov- Poleg tega pa je
Prn?
P°val
devizegradbenim
tudi od podjetjem
hrvaških za
verskih
in
(v ,'Vrednost
nakazoval
obnoveustanov
cerkva ipd.
trn18 ^AN lahko to izplačeval, s eje moral zadolževati na domačem
p- Vinko Bogataj (ELAN Avstrija), je na pričevanju izjavil, da
™°dba o posojilu ni bila nikdar izvedena.
16 b

nJ

82. V primeru posojila na Cipru (točka d zgoraj) je bil kredit dan
ELAN-u za 180 dni in nakazan na račun pri Zvezi slovenskih zadrug.
Po zapadlosti roka pa je bil kredit podaljšan še za 180 dni. Za ta
kredit je bila podpisana kreditna pogodba med ELAN-om in
Beograjsko banko v Ljubljani. Kredit je bil zavarovan tako, da je

jn .^vizni inšpektor meni, daje ELAN kupoval devize tudi od hotelov
^9'h ustanov v tujini. Konkretno je ELAN kupoval devize od
33
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7.10 Poslovanje preko posrednikov

ELAN predložil lastne bianco menice Beograjski banki v Beogradu.
Kredit nikoli ni bil vrnjen in nastal je spor med UBB Beograd in
Kreditno in hipotekarno banko Ljubljana (preimenovana Beograjska
banka Ljubljana).

93.0 poslovanju preko posrednikov na splošno nismo dobili
informacij. Iz predloženih dokumentov pa je razvidno, daje
posloval s trgovskim podjetjem Finex v Muenchnu. G. Bogataj na
je povedal, da je Finex plačeval ELAN-ove stroške v tujini, B-*
pa je potem nakazal sredstva Finex-u. Tudi teh poslov zara
omejenih informacij nismo mogli preveriti.

7.9 Vlaganja in širjenje mreže v tujini
83. ELAN Holding Avstrija je bil ustanovljen kot krovno podjetje za
ELAN-ovo mrežo v tujini in v 1.1988 so bile pod Holding prenesena
vsa podjetja v tujini. Po ELAN-ovih dokumentih je devizni inšpektor
zaključil, da je bil namen Holdinga učinkovitejše pridobivanje in
resplasman finančnih sredstev. SDK poroča, da je na skupščini
podjetja v Muenchnu, z dne 16.5.1989, Koder predstavil načrt o
širjenju mreže v tujini.

8. STEČAJ ELANA
8.1 Kronologija dogajanj
94. V marcu 1990 se je likvidnostna kriza zaostrila in ELAN-ov^
račun je bil blokiran. ELAN je postal uradno insolventen maja19S'
ko je bil njegov žiro račun blokiran nad 60 dni.

84. Februarja 1990 je ELAN Begunje zvišal svoj kapitalski delež v
ELAN-u Holding za ATS 50 milijonov, tako da je znašal ATS 94
milijonov (delež je skladen z bilanco ELAN-a Holding za 1990).
ATS 36 milijonov naj bi bilo nakazano v gotovini, preostali del pa
naj bi bile odpisane terjatve. Ni nam znano, ali je bil denar dejansko
nakazan in iz katerega računa je bil nakazan. Po poročilih
Svetovalne komisije Izvršnega sveta, z dne 17. septembra 1990,
izkazuje ELAN holding terjatev za ATS 17 milijonov iz tega naslova.

95. V pregledani dokumentaciji (in na sestanku z Vinkom Bogataj^
nam je bilo prikazano, da je bila pred stečajem ELAN priprav^
sanirati švicarska banka Swiss Bank Corporation. Izgleda pa," '
bil predlog švicarske banke, katerega nismo videli, neizvedlji
pravnega vidika.
96. Avgusta je bil za direktorja ELAN-a imenovan Peter Lampič

85. V istem letu je ELAN Holding dal kredita podjetju v
Badkleinkirchheim v višini ATS 5 milijonov, za kritje izgube.

97. Septembra 1990 je Izvršni svet RS oblikoval posebno svetova"10
komisijo, katere člani so bili:

86. Junija 1989 je ELAN kupil hišo na Dunaju, v pričakovanju
ustanovitve podjetja. Za ta namen je bilo z računa pri Zvezi zadrug
nakazano ATS 28 milijonov. G. Bogataj nam je razložil, da je hišo
po njegovem nalogu prodal g. Triller za ATS 70 milijonov, ob
knjiženi knjigovodski vrednosti ATS 16 milijonov. G. Bogataj pa je
še dodal, da je ob prodaji hiše imel nevšečnosti z avstrijskimi
davčnimi organi, kjer prodajalec hiše ni knjižil celoten prodajne
vrednosti. Ni znano, če je bila vsota ATS 70 milijonov vrnjena v
Slovenijo.

- France Arhar
- Miroslav Odar
- Pavel Jakopin
- Tim Jamieson (predstavnik ELAN-a v ZDA)
- Janez Košak.
98. Po oceni komisije Izvršnega sveta so imela likvidnostne teža^j
tudi podjetja v tujini^ ELAN Holding je imel v 1989 ATS 22
izgube, v rezervah pa je imel samo ATS 18 milijonov. Poleg ' H
je vplačan kapital znašal ATS 44 milijonov, ker vplačilo za vec3p0
kapitalskega vložka ELAN-a Begunje očitno ni bilo izvedeno- .
mnenju Komisije, bi tuji upniki lahko povzročili stečaj ELAN-a n
ing, ne da bi upoštevali situacijo v ELAN-u Begunje.

87. V letu 1989 je ELAN Holding Muenchen kupil zemljo in podpisal
pogodbo o izgradnji stavbe za DEM 21 milijonov. Nepremičnina je
bila kmalu prodana in ob prodaji je ELAN izkazal izgubo cca DEM
0.5 milijonov, ki je vključena v tabeli 1. Peter Lampič je izjavil, da
je slišal, da je hiša v Muenchnu v resnici bila prodana samo za
DEM 16 milijonov, in da je zato ELAN imel DEM 5 milijonov izgube.

99. V septembru je bilo izdano poročilo o možnih rešitvah ELAN^
kjer je bilo predlagano, da se ustanovi podjetje EL-2000, kater
se da premostitveno posojilo v višini-DEM 2 milijonov.

88. V letu 1989 je Ryon kupil delnice Pelan AB za SEK 3 milijone.
89. ELAN je prodal 12 jaht podjetniku Sirol-u, ki jih ni nikoli odplačal,
in pri tem je bilo ocenjeno, da je ELAN imel ATS 22.8 milijonov
izgube.

100. Upniški odbor je predlagal prisilno poravnavo, vendar je
v oktobru ta predlog zavrnilo in pričelo stečajni postopek. EL
imel naslednje stečajne upravitelje:

90. ELAN je ustanovil podjetje v Monfalconu, Italija, vendar podjetje
nikoli ni pričelo poslovati.

- Cvetkovki (odstopil)
- Milan Čućnik (ostopil)
- Igor Triller
- Franci Perčič.

91. Ker nismo imeli stikov s sedanjimi in prejšnjimi vodstvi ELANa, nam ni znano, zakaj se je ELAN odločil za te velike kredite in
investicije v I. 1989, ko je imel največjo finančno krizo, ki ga je
pripeljala v stečaj.

101. Stik z vlado je vzpostavil šele g. Triller, decembra 1s ^
sta ga predhodna upravitelja odklonila. Vlada je bila Pr'Pr.a^n0v,
intervenirati s kapitalskim vložkom v višini DEM 30 mi")
vendar je upniški odbor ta predlog zavrnil.

92. V poročilu deviznega inšpektorja smo zasledili, daje Pavel Koder,
kot zastopnik podjetja v Muenchnu, podpisoval fiktivne fakture, kjer
je podjetje v Muenchnu fakturiralo matičnemu podjetju v Begunjah
fiktivne zneske. Tako je ELAN lahko kupoval devize od bank v RS
in denar nakazoval sam sebi na račun pri Zvezi bank. Skupno je
bilo nakazanih DEM 12.2 milijonov. Po mnenju deviznega inšpektorja
je ELAN potreboval devize, da je kril negativni saldo na računih pri
Zvezi slovenskih Zadrug.
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102. ELAN je bil prodan za DEM 31.3 milijonov hrvaškemu kup
Komel d.d., na tretji dražbi, dne 28.11.1991, potem ko
licitacija na podlagi izklicne cene DEM 75 milijonov ni bila usp
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®3- Ocenitev so opravili:
'V- Kopun
' Banie
" - Znidaršič Kranjc

24.4.1991
6.5.1991
28.5.1991

9. NASVETI IN NAČRTI ZA NASLEDNJE FAZE
PREISKAV

DEM 67.000.000
DEM 60.000.000
med DEM 75.652.000
in DEM 98.233.000.

^ Vsi trije cenilci so omenili podjetja ELAN-a v tujini, predvsem z
«a njihovih izgub v letu 1989; niso pa po našem mnenju upoštevali
znega premoženja (npr. nepremičnin) teh podjetij.

110. Po pogodbi smo naše delo osredotočili na poslovanje ELAN-a
in posredno na banke v sanaciji, ki so ELAN-u dale kredite in drugo.
Predlagamo, da bi Preiskovalna Komisija v drugi fazi preiskav, če
se do njih pride, preiskala tudi poslovanja podjetij, ki so ELAN-u
posodila denar za visoke obresti in če so ta podjetja zadostno ocenila
rizičnost posoji ELAN-u. Tu gre za vprašanja, če so ta podjetja,
predvsem tista, ki so bila potem zadolžena pri bankah v sanaciji,
poslovala v nasprotju s pravili dobrega gospodarjenja.

Pri stečaju in prodaji ELAN-a je prišlo do pomembnih pravnih
^arij, katera so, preučili pravni izvedenci Delovne skupine.

111. Predlagamo, da DZ imenuje, potrdi in pooblasti novo
Preiskovalno komisijo in da na začetku druge faze preiskav:

Ocena obveznosti in vrednosti ELAN-a ob stečaju

a. Predstavniki Priče Waterhouse-a podrobno razložijo svoje
izvedensko poročilo novi Preiskovalni komisiji, ki odloči o naslednjih
finančnih preiskavah, po predlogih Priče Waterhouse-a.
b. Preiskovalna komisija imenuje ali potrdi Delovno skupino.
c. Preiskovalna komisija zagotovi preiskovalnega sodnika in
pravne izvedence, ki bi stalno sodelovali pri preiskavah.
d. Preiskovalni sodnik s pravnimi izvedenci in predstavniki hiše
VVhite & Čase, s pomočjo Delovne skupine ter Priče VVaterhousea pripravi potrebne sodne ukrepe in pravno dokumentacijo, po
katerih zagotoviti dostop Priče Waterhouse-a v podjetja doma in
v tujini ter pridobitev od bank podrobnih podatkov o poslovanju na
bančnih računih v tujini.
e. Preiskovalna komisija zagotovi da Ljubljanska Banka/Gorenjska
banka dostavi zahtevano dokumentacijo.
f. Preiskovalni sodnik s pomočjo pravnih izvedencev Preiskovalne
komisije, na podlagi tega poročila Priče Waterhouse-a in vse
dokumentacije, ki sta jo pridobila Preiskovalna komisija in Priče
Waterhouse, načrtuje svoje naslednje delo, odloči o pravnih
preiskavah, zasliševanju prič in osumljenih oseb ter pripravi
ovadbe pristojnim sodnim organom.

ar

caoiise
Ministrstvo za gospodarske
^javnosti (pred stečajem)
Ministrstvo za notranje zadeve
(aprila 1990)
Stečajni upravitelj g. Cvetkovski
(septembra 1990)
S
°K (maja 1990)
CSDilgg
tečajni upravitelj,
9- Cvetkovski (junija 1990)

ocena obveznosti
DEM milijonov
500
335
418
211
ocena obveznosti
DEM milijonov
292

112 Predlagamo tudi, da Preiskovalna komisija s svojimi pravnimi
izvedenci in pristojnimi organi RS poglobi ocenitev naslednji dejanj,
na osnovi tolmačenja takratne zakonodaje, ker za le-to naše
poznavanje slovenskih pravnih predpisov ni zadostno. Tako naj
bi pravni izvedenci potrdili ali ovrgli sume o zlorabah javnih
pooblastil glede:

q ' Pri oceni o vrednosti premoženja je stačajni upravitelj g.
pj^ovski odštel fiktivno terjatev do ELAN-a Holding, fiktivni
716
v r ' zaradi dvojnega fakturiranja in fiktivnega posojila podjetjem
krati pa e
doh'ini' ^inozemskih
i podjetij,
upošteval
kredite,pridane
v tujini,
depozite
bankah
v tujiniakumuliran
(ocenjene
na c
ca DEM 2 milijonov), in vrednosti poslovne stavbe z
i6m
ljiščem.

a. Odgovornosti za nadzor nad poslovanjem podjetja s strani
krajevnih organov in organizacij.
b. Odgovornosti vlade RS zaradi neizvedenih sanacijskih
postopkov ELAN-a.
c. Odgovornosti Banke Slovenije ter drugih nadzornih in
inšpekcijskih organov, zaradi bančne dejavnosti ELAN-a ter
njegovega deviznega prometa.
d. Odgovornosti vodstva Ljubljanske banke in Ljubljanske banke/
Gorenjske banke zaradi nepravilnosti in opisanih sumljivih dejanj
ter z vidika pravil dobrega gospodarjenja bank pri omenjenih in
drugih bankah pri odobritvah ELAN-ovih kreditov, avalov, garancij
itd.
e. Odgovornosti nadzornih in disciplinskih organov RS, pristojnih
za nadzor nad odločitvami sodnih organov, ki so zavrgli obtožbe
proti ELAN-ovemu vodstvu in uslužbencem ter so dopustili, da
so nekateri postopki zapadli, da vprašanje tukaj je, če so ti organi
izvedli svoje ocenitve in izrekli svoje sodbe na podlagi celotne
obstajajoče dokumentacije in, če so delali po takrat veljavnih
pravilih in predpisih.
f. Odgovornosti organov pristojnih za nadzor nad stečajnimi
postopki zaradi obtožb nepravilnosti v postopku s strani stečajnih
' upraviteljev.
g. Predvsem pa, da se oceni možnost razveljave prodaje ELANa zaradi nepravilnosti v stečajnem postopku.

tem ali e bi v to ocenitev
' ' in vsa
'° znana in neznana
vključeno
tudi celotno
premoženje
kELaiP v tujini
podjetja
in kolikšna
naj bi
Vreclnos
t bila, nimamo podatkov. Prav tako nimamo podatkov,
v,
meri e cenilec
sial?69a položaja
' podjetij, katerim
upošteval
neizterljivost
terjatev
zaradi
je ELAN
posojal denar.
Za terjatve,
e
'e v cenitev, ki so znašale DEM 44.4 milijonov, nimamo
r
°bnih ter imenskih podatkov.

V poročilu Uprave kriminalistične službe, z dne 23.4.1993, je
gjsan sum zlorab javnih pooblastil v breme direktorice PE
ra sl<e banke
dir°i?ktorja
' ELAN-a, mimo
Kranj,
ker je na
prigovarjanje
finančnega
kreditnega
odbora
banke avalirala
bianco
Ce
. pri čemer je nastala škoda banki za cca. DEM 30 milijonov.

osn Vapri,ožene
dokumentacije o postopkih pred sodišči pa smo si
PQg 'i mnenje. da so se ob stečaju ELAN-a pristojni organi prvotno
kaženskim postopkom proti posameznikom (očitno
Vser
n proti g. Kodru), tako v ELAN-u kot v stečajni ekipi, namesto
na
pr °Ceno vrednosti ELAN-a in vzrokom za stečaj, kakor tudi
Up av°9°m za stečajni postopek ter kolektivnim odgovornostim
nega odbora in delavskega sveta ELAN-a, itd.
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h. Priprava splošne analize finančnih prilivov in odlivov v Sloveni).
v tujini ter med Slovenijo in tujino.
i. Ocena izvidov naših preiskav in priprava izvedenskega poroc'
ocena sumljivih dejanj in odločitev s pravnimi izveden
Preiskovalne Komisije.
j. Sestanki z organi RS, ki so v preteklosti izvedli preiskave
ELAN-u.
k. Poročanje Preiskovalni Komisiji.
j
I. Priprave za zasliševanje prič in osumljenih oseb s str
Preiskovalne komisije in sodnih preiskovalnega sodnika in drug
pristojnih organov.
^
m. Postopki za repatriacijo odtujenega premoženja v sodelova
s hišo White & Čase in pristojnimi organi v RS in v tujini,nar11 n
n. Poglobitev drugih poslov in dogajanj na katere bi nas
® v
Preiskovalna Komisija ali Delovna skupina na podlagi izvid
naših preiskav.

113. Finančne preiskave, ki naj bi jih Priče VVaterhouse izvedel v
drugi fazi preiskav so podrobno opisane v naši ponudbi, ki tvori
sestavni del pogodbe z DZ z dne 24. novembra 1994. Koliko nam
jih bo mogoče izvesti bo odvisno od dostopa do podjetij, ljudi in
dokumentov, doma in v tujini. Načrt naših preiskav za prvo obdobje
druge faze je sledeči:
a. Sestanki s Preiskovalno Komisijo, Delovno skupino,
preiskovalnim sodnikom ter pravnimi izvedenci; priprava
splošnega načrta dela.
b. Pregled in ocenitev dokumentacije, ki bo pridobita od podjetij
doma in v tujini ter Gorenjske banke.
c. Kontrola te dokumentacije ter sestanki s pristojnimi organi
Gorenjske banke.
d. Dostop do podjetij doma in v tujini; izvedba podrobnih preiskav
opisanih v naši ponudbi za prvo in drugo fazo preiskav.
e. Sestanki s prejšnjimi vodstvi podjetij doma in v tujini; obrazložitev
poslovanja in sumljivih poslov ter bilančnih postavk.
f. Sestanki s predstavniki Komercialne in hipotekarne banke ter
drugih večjih stečajskih upnikov ELAN-a, da razločijo razloge
njihovega poslovanja z ELAN-om.
g. Pridobitev podatkov o poslovanju na bančnih računih v tujini;
kontrola in ocenitev te dokumentacije. Sestanki z vodstvom Zveze,
slovenskih zadrug.
' '
- -■> 'i

PRICEVVATERHOUSE
Marko Rus, l.r.
Partner, nosilec naloge
Ljubljana, dne 27. septembra 1996

n
Polonca Dobrajc, predsednica in
Jože Jagodnik, član
Preiskovalne komisije za parlamentarno
preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil
pri poslovanju podjetij HIT d.o.o.
Nova Gorica, Elan, bank, ki so v
sanacijskem postopku, Slovenskih železarn,
dodelitve koncesij za uvoz sladkorja
tudi za potrebe državnih rezerv
Števili«: 431-01/90-2
Ljubljana, 28.10.1996

veje oblasti v sodno, ter s tem tudi za kršitev Ustave
Slovenije.

ODKLONILNO LOČENO MNENJE
PREDSEDNICE KOMISIJE GE. POLONCE
DOBRAJC IN ČLANA KOMISIJE G. JOŽETA
JAGODNIKA K

že
Med temeljnimi načeli zakona o sodniški službi, ki jih ur0',0|O
Ustava Republike Slovenije, je kot prvo treba omeniti naj
neodvisnosti sodnika pri opravljanju sodniške funkcije, oprede
v 125. členu ustave.

POROČILU
i
Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil pri
poslovanju podjetja Elan Begunje, ki ga je komisija sprejela na 66.
seji, dne 16. oktobra 1996.

23. člen ustave pa je neodvisno in nepristransko sodno varstv
uvrstil med človekove pravice in temeljne svoboščine.
Zakonodajni in izvršilni oblasti torej ni dovoljeno posegati v
izvrševanja sodne funkcije, kar pa se je z vmesnim Pol:0vanju
komisije v zadevi: "Sum zlorabe javnih pooblastil pri Posl°
podjetja Elan, Begunje", v zelo grobi obliki zgodilo.

V predmetni zadevi sva glasovala proti, ker meniva, da preiskava
o kršitvi zakonsko predpisanega sodnega postopka nikakor ne more
biti predmet preiskave parlamentarnih preiskovalnih komisij.

Polonca Dobrajc. j I'
Jože Jagodnik' •

Meniva, da gre v predmetni zadevi za grobo poseganje zakonodajne
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POKLICEV,

SLUŽB

OMOGOČAJO

IN

POGOJEV,

KI

PREDČASNO

UPOKOJEVANJE
" EPA 1653 'ada Republike Slovenije pošilja na podlagi sklepa 40. seje
davnega zbora Republike Slovenije z dne 26/7-1996,
sprejetega ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev
Zakona o poslancih

- PREGLED POKLICEV, SLUŽB IN POGOJEV, KI
OMOGOČAJO PREDČASNO UPOKOJEVANJE.

) ^Vod

starostne pokojnine, ko dopolni starost 63 let (moški) oziroma 58
let (ženska) in pokojninsko dobo 20 let. V prehodnem obdobju od
1.4.1992 do 31.12.1996 se starostna meja za pridobitev pravice
do starostne pokojnine, ki je po prejšnjih predpisih znašala 60 let
za moške in 55 let za ženske, vsako leto poveča za po pol leta.

Zb r Re ublike
°b*ob"H'
° P
Slovenije je na svoji 40. seji, dne 26.7.1996,
spre 6ravnavi Pr0dloga sprememb in dopolnitev zakona o poslancih,
pfgj, 'd^°datni
sklep, s katerim je zavezal Vlado RS, da pripravi
ijp0 ® vseh poklicev, služb in pogojev, ki omogočajo predčasno
evan e
re
bo u°'
' Polegvse
tegamožnosti
je naložil predčasnih
Vladi, da pripravi
tudi zakon, ki
jal in i določal
upokojevanj.

Zavarovanec, ki nima dopolnjene pokojninske dobe 20 let, pridobi
pravico do starostne pokojnine, ko dopolni starost 65 let (moški)
oziroma 60 let (ženska) in najmanj 15 let zavarovalne dobe.

a
siu^ 9.
ln

tega sklepa je Vlada naredila pričujoči pregled poklicev,
v
kato 9°rijam
. P°9°je
, ki glede na
veljavno zakonodajo
posameznim
zavarovancev
omogočajo
predčasno upokojitev.

Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti
58 let (moški) oziroma 53 let (ženska), če dopolni pokojninsko
dobo 40 let (moški) oziroma 35 let (ženska).

vSe a
soglaša s predlogom Državnega zbora RS, da bi se
prožnosti predčasnega upokojevanja uredile enotno in bo ta
us
Poi<
'rezno upoštevala v okviru celovite reforme
finskega sistema.

Že iz navedene splošne določbe je razvidno, da lahko posamezne
skupine zavarovancev pridobijo pravico do starostne pokojnine
pri nižji starosti kot druge skupine zavarovancev.
Zavarovanci, ki so vstopili v zavarovanje takoj ob dopolnitvi starosti
18 let in so potem brez prekinitev ostali v zavarovanju do
upokojitve, se upokojijo pri za pet let nižji starosti kot zavarovanci,
ki so prvič vstopili v zavarovanje po zaključenem šolanju ali pa
zaradi drugih razlogov dosežejo polno pokojninsko dobo šele pri
starosti 63 let (moški) oziroma 58 let (ženske).

I. p»rj otjit
SKi„?
ev pravice do starostne pokojnine po
sr,
ih predpisih

onu
list l^
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
s
> St. 12/92, 5/94 in 7/96) zavarovanec pridobi pravico do

Tudi ženske uveljavijo pravico do predčasne pokojnine, do
starostne pokojnine in do družinske pokojnine pri za pet let nižji
37
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starosti kot moški z enako pokojninsko dobo. Polna pokojninska
doba za ženske je 35 let, za moške pa 40 let. Ženskam se
pokojnina za enako pokojninsko dobo odmeri v višini, ki za 5% do
10% pokojninske osnove presega pokojnine moških z enakimi
plačami ter enako pokojninsko dobo.

upokojjtve, številni zavarovanci, ki bi lahko uveljavili predčasno
pokojnino, raje dokupijo manjkajoča leta pokojninske dobe (zlas
čas šolanja in služenja vojaškega roka, za katerega je določen
ugoden prispevek) in se upokojijo s polno pokojninsko dobo.
3. Štetie zavarovalne dobe s povečanjem

2. Predčasne upokojitve po splošnih predpisih

Zavarovancem, ki opravljajo posebno težka ali zdravju škodlji^
dela, in zavarovancem, ki opravljajo dela, ki jih po določeni staros^
ni več moč uspešno opravljati, se šteje zavarovalna doba
povečanjem. Povečanje zavarovalne dobe znaša največ 50/o>
torej se jim 12 mesecev dejanskega dela šteje za največ
mesecev zavarovalne dobe.

Po 40. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
pridobi pravico do predčasne pokojnine zavarovanec, ki je dopolnil
najmanj 35 let pokojninske dobe in 58 let starosti (moški) oziroma
30 let pokojninske dobe in 53 let straosti (ženska), v naslednjih
primerih:
•
- če mu je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja ali redne
likvidacije organizacije ali zaradi stečaja nad obratovalnico
delodajalca in mu ni možno zagotoviti druge zaposlitve;
- če mu delovno razmerje preneha iz operativnih razlogov po
predpisih o delovnih razmerjih;
- če je zavarovanec delovni invalid II. ali III. kategorije
- če je nezaposlen in je bil v zadnjih 24. mesecih najmanj 12
mesecev prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec
zaposlitve.

Zavarovancem se starostna meja za pridobitev pravice d°
starostne pokojnine zniža za toliko mesecev, kolikor znaš
skupno povečanje zavarovalne dobe. Dodatni izds5.
pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaradi višjih pokojnj
in zgodnejših upokojitev zavarovancev s pravico do šte l
zavarovalne dobe s povečanjem se delno pokrivajo z dodatni^
prispevki delodajalcev, ki zaposlujejo delavce na takšnih delov111
mestih, delno pa gredo v breme ostalih zavarovancev. Pri izracu
stopnje prispevka za štetje zavarovalne dobe s povečanjem 5
namreč upošteva le povečanje skupne zavarovalne dobe,
upoštevajo pa se dodatni izdatki zavoda, do katerih pride zato, K
se upravičenec zaradi benefikacije upokoji prej, kot bi se upokoji
primeru, če ne bi imel te pravice.

Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove glede na
pokojninsko dobo enako kot starostna pokojnina. Nato pa se
znesek odmerjene pokojnine zmanjša za po en odstotek za vsako
leto, ki zavarovancu manjka do dopolnitve minimalne starosti za
pridobitev pravice do starostne pokojnine z nepolno pokojninsko
dobo. Navedeno zmanjšanje zaradi predčasne upokojitve pa se
upošteva le toliko časa, da predčasni upokojenec dopolni starost,
s katero bi pridobil pravico do predčasne pokojnine, to je do 63
leta starosti (moški) oziroma do 58 leta starosti (ženske).

Štetje zavarovalne dobe s povečanjem je poseben institu'
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga je sicer moz
opredeliti kot ukrep celovite varnosti pri delu. V določenem srnis
gre za posebno oziroma dodatno zavarovanje rizika poseD
težkega, nevarnega ali škodljivega dela, zaradi katerega obs al
povečana nevarnost za nastanek invalidnosti. Prispev
delodajalca za povečanje zavarovalne dobe je v tem smi
podoben povečanju prispevka, ki bi ga delodajalec moral P'aC8..j
za invalidsko zavarovanje delavcev, zaposlenih na pose
izpostavljenih mestih.

Ob takšni odmeri predčasne pokojnine je očitno, da gredo obroki
pokojnine, ki jih je zavarovanec prejel pred dopolnitvijo starosti,
pri kateri bi lahko uveljavil redno starostno pokojnino, na račun
solidarnosti ostalih zavarovancev, saj predčasni upokojenec od
dopolnitve navedene starosti dalje prejema predčasno pokojnino
v višini starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen, če bi se
starostno upokojil in mu ni treba nadomestiti sredstev, ki so bila
porabljena za izplačevanje obrokov predčasne pokojnine do
datuma, s katerim bi se lahko starostno upokojil. Navedeno
nesorazmerje bi bilo možno odpraviti le tako, da bi bilo znižanje
zaradi predčasne upokojitve izračunano po aktuarskih načelih in
bi bilo trajno.

V pokojninskem in invalidskem zavarovanju predstavlja šteti®
zavarovalne dobe s povečanjem posebno obliko predča ^
upokojitve, saj se starostna meja za pridobitev pravice ^
starostne pokojnine zavarovancev zniža za toliko mesece,V'ba.
kolikor se jim je povečala dejansko dosežena zavarovalna o ^
Tako doseže zavarovanka (npr baletna plesalka), ki se J' ^
mesecev dejanskega dela šteje za 18 mesecev zavarovanja,
je bila zavarovana na takšnem delovnem mestu od 18. leta star
dalje, pogoje za starostno upokojitev že pri 41 letih in 4 mese
starosti.

Predčasno upokojevanje je zelo razširjeno. V letu 1995 je pravico
do predčasne pokojnine na novo uveljavilo 3.409 zavarovancev,
medtem ko je pravico do redne starostne pokojnine na novo
uveljavilo 5.481 zavarovancev.

Ob koncu leta 1994 je bilo po podatkih Zavoda za pokojninsko '"
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavo I
družbenem in zasebnem sektorju zaposlenih na 156 vr
delovnih mest (po še veljavnem šifrantu), kjer se zavarov ^
doba šteje s povečanjem, 34.067 zavarovancev, oziroma >
od skupno 769.325 zavarovancev.

Pri enaki starosti, kot je določena za predčasne upokojitve, to je
pri starosti 58 let (moški) oziroma 5 let (ženske), se lahko
zavarovanec starostno upokoji s polno pokojnino, če dopolni
pokojninsko dobo 40 let, zavarovanka pa v primeru, če dopolni
35 let pokojninske dobe.

V naslednji preglednici prikazujemo število delavcev, ki so v 10
1994 delali na delovnih mestih, na katerih se zavarovalna
šteje s povečanjem zaradi teže in škodljivosti dela, po dejavno

Ker je možnost upokojitve pri nižji starosti za zavarovance s
polno pokojninsko dobo bistveno bolj ugodna od predčasne
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zap. dejavnost
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

v rudnikih
v železarnah
v pocinkovalnicah

8.
9.

v kemični in farmacevtski industriji
v proizvodnji želez, zlitin in kale. karbida
v livarnah
v proizvodnji stekla
v kovačnicah
v proizvodnji razstreliva

10.
11.

zidanje ognjevarnih peči
na podvodnih delih

število delovnih
mest

število delavcev

11
4

6.551
307

2

198

3

158

3
17
11

133
1.839
544
504
187
31
1

1
5
1
1

■IfL. v železniškem prometu
iT" v pomorskem in rečnem prometu
14. v letalstvu
15. na jedrskih napravah
16. radiologija v zdravstvenih domovih
17. geološke in rudarske raziskave
18. na nizkih temperaturah
19^_ v dimnikarstvu

8
1
4

2.734
44

4
1

416
93

1
1
1

56
45
134

2oT v komunalni dejavnosti
21. v pomorskem ribištvu
22. v umetniški dejavnosti
23. na električnem in avtogenem varjenju
24. v proizvodnji akumulatorjev
25. v gozdarstvu
26. v cestnem prometu
27. v proizvodnji aluminija in svinca

3
4
2

476

28.
29.
30.
31.

v tekstilni industriji
v gradbeništvu
v valjarnah

32.
33.
34.
35.

pri drobljenju rud
v proizvodnji živega srebra

36.
37.

v proizvodnji nekovinskih rudnin

38.
39.
40.
39.

116

52
61
86

2
7
1

490
616
3.888
290
2.353

5
22
1
2
1
3
2
3
4

v proizvodnji bakra in živega srebra

pri delu z azbestom
v luškem transportu

29
19
7
' 34
3
5

1
1

težji invalidi in slepi
v organih za notranje zadeve (vključno zVIS-om)
v pravosodnih organih
na področju obrambe in zaščite
ostalo in neznano
SKUPAJ

133

8
2
1
1
J
156

39

39
397
6.532
737
3.409
80
34.067
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pridobili pravico do ugodnejših pokojnin, kot ostali zavarovanci2
enako pokojninsko osnovo in enakimi plačami. Po teh posebn®1
predpisih se upravičencu pokojnina odmeri od pokojninske osnov®
ki se ugotovi na podlagi poprečja plač v zadnjem koledarskem le|u;
če je to ugodnejše od desetletnega poprečja po splošnih predpisih
pokojnina se določi glede na doseženo pokojninsko dobo P°
ugodnejši lestvici; pred letom 1990 so bile pokojnine upokojeni11
delavcev notranjih zadev deležne tudi nekaterih izrednih uskladite*

Štetje zavarovalne dobe na težkih in zdravju škodljivih delovnih
mestih je v zadnjih letih bistveno upadlo, predvsem zaradi
zmanjšanja proizvodnje v težki industriji in v rudarstvu. Iz istih
razlogov se je povečalo število upokojencev, ki so del svoje
zavarovane dobe prebili na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna
doba štela s povečanjem. Med zavarovanci, ki so upravičeni do
štetja zavarovalne dobe s povečanjem, se je v zadnjem obdobju
povečal delež tistih, ki so do benefikacije upravičeni zaradi
posebne narave dela, to so policisti in drugi pooblaščeni delavci
ministrstva za notranje zadeve ter aktivne vojaške osebe.

Pod enakimi pogoji lahko skladno z zakonom o izvrševani11
kazenskih sankcij (Uradni list SRS št. 17/78 in Uradni list RS, &
8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 8/94) pridobijo pravico do pokojnin«
tudi določeni delavci zavodov za izvrševanje kazenskih sanW*

Na dan 31.12.1994 je bilo skupno 453.669 upokojencev, od tega
števila jih je 62.345 ali 13,74 % dopolnilo del zavarovalne dobe na
delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s
povečanjem. Njihova povprečna pokojninska doba znaša 35,67
let, od tega so dosegli na beneficiranih delih 16,08 let oziroma
45,64% njihove povprečne pokojninske dobe.

V prvem polletju 1996 je uživalo dodatke k pokojninam, do katerih
bi bili upravičeni po splošnih predpisih, 3.165 upokojenih delavc®'
organov notranjih zadev in zavodov za izvrševanje kazenski]1
sankcij. Poprečen dodatek k pokojnini je znašal 27.338 SI1
mesečno.

II. Ugodnejši pogoji za upokojitev po posebnih
predpisih

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranji11
zadevah (Uradni list RS, št. 19/91) delavec organov za notranj®
zadeve na predlog predstojnika pridobi pravico do polne pokojnin®
v višini 85% pokojninske osnove (določene v višini poprečn®
plače v zadnjem koledarskem letu) ne glede na dopolnjeno starost
če ima z upoštevanjem beneficirane zavarovalne dobe najma11!
25 let pokojninske dobe (moški) oziroma vsaj 20 let pokojninsK®
dobe (ženska).

1. Splošno
Določene skupine zavarovancev lahko na podlagi posebnih
predpisov pridobivajo pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji oziroma v višjih zneskih kot
ostali zavarovanci, ki so v zavarovanju dosegli enako pokojninsko
dobo in pokojninsko osnovo.

V prvem polletju 1996 je uživalo pravico do pokojnine, pridobljen®
po navedenem predpisu, v poprečnem mesečnem znesku P°
115.092 SIT mesečno, 370 upravičencev.

Največ upravičencev je pridobilo posebne pravice na podlagi
predpisov, ki so bili uveljavljeni že pred osamosvojitvijo Republike
Slovenije. Po načelu varstva pridobljenih pravic, lahko tisti, ki so
na podlagi teh predpisov že pridobili določene pravice, uživajo te
pravice tudi potem, ko so se navedeni predpisi nehali uporabljati
in na njihovi podlagi ni možno več na novo pridobiti pravic.

3. Delavci na obrambnem področju
Na podlagi zakona o obrambi se za delavce, ki poklicno delajo nj*
obrambnem področju, uporabljajo določbe predpisov o ugodnejši
pogojih za upokojitev, o štetju zavarovalne dobe s povečanjem1
do ugodnejše odmere pokojnin, ki so veljali na dan uveljavil
tega zakona dokler ne bodo sprejeti novi predpisi o dodatne
zavarovanju oziroma predpisi, ki bodo enotno uredili šte'J
zavarovalne dobe s povečanjem.

Tudi v sedaj veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju je še dopustno upokojevanje na podlagi posebnih
predpisov. Tako je v 169. zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju členu določeno, da se primeri in način, v katerih lahko
posamezne kategorije zavarovancev pridobivajo in uveljavljajo
pravice pod ugodnejšimi pogoji, določijo z zakonom.

Delavcem, ki so pridobili varstvo zatečenih statusnih, socialnih ij1
drugih pravic po 14. členu ustavnega zakona za izvedbo Temel|n_
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike SloveniJ
(Uradni list RS, št. 1/91-1) s pristopom v Teritorialno obran®
Republike Slovenije in delavcem, ki so bili pripadniki stalne sesta
Teritorialne obrambe na dan 18.7.1991, pa jih v šestih mesecl
po uveljavitvi tega zakona ni mogoče razporediti na delo ozirom
jim zagotoviti druge ustrezne zaposlitve niti izven državne uPr j
preneha delovno razmerje s pravico do pokojnine, če imajo nairn
25 (moški) oziroma 20 let (ženske) skupne pokojninske do •
Pokojnina se jim odmeri v višini 85% pokojninske osnove, kl'
predstavlja njegova povprečna mesečna plača v zadn|£>
koledarskem letu oziroma primerljiva plača za* zaposlene^,
delavca v Teritorialni obrambi z enako izobrazbo kot delavca,
je bil zaposlen brez razporeditve.

Po 170. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
se sredstva za uresničevanje pravic, uveljavljenih po posebnih
predpisih, zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Obveznost republike se določi v višini razlike med dajatvijo,
priznano in odmerjeno po splošnih predpisih, ter dajatvijo, priznano
in odmerjeno po posebnih oziroma ugodnejših pogojih; v to razliko
se vštevajo tudi vsi prispevki od teh dajatev in sorazmerni del
stroškov odmere in izplačevanje dajatev. Kadar zavarovanec ne
izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po splošnih
predpisih, celotna sredstva za to pokojnino zagotavlja Republika
Slovenija iz proračuna.
Ugodnejši pogoji za priznanje pravice do pokojnine oz. pravica
do višjih zneskov pokojnin kot bi jim šli po splošnih predpisih, so
določeni za naslednje skupine zavarovancev (v pregledu niso
navedeni predpisi o pravicah borcev NOB, o vojnih veteranih, o
izjemnih pokojninah za posebne zasluge in o žrtvah vojnega nasilja,
s katerimi so urejene pravice, ki ne izhajajo iz zavarovanja):

Odločbo o prenehanju delovnega razmerja s pravico do pokojn'^®
izda minister. Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojnins
in invalidsko zavarovanje Slovenije. Sredstva za razliko m
pokojnino po splošnih predpisih in pokojnino po tem zakonu
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

2. Delavci organov za notranje zadeve in zavodov
za izvrševanje kazenskih sankcij

4. Administrativno upokojeni delavci organov
nekdanje SFRJ

Po posebnih določbah o upokojevanju delavcev organov notranjih
zadev v zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80,
38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91 in 58/93) so upravičenci
poročevalec, št. 47

Na podlagi predpisov, s katerimi so bile urejene pravice deleg3'0
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'n ^kcionarjev zvezne skupščine in Zveznega izvršnega sveta ter
filovna razmerja delavcev v Zvezni skupščini, Zveznem izvršnem
sv
etu in zveznih upravnih organih nekdanje SFRJ, so poslanci in
Un
kcionarji, ki jim je prenehal mandat ter delavci zveznih upravnih
Ofganov, katerih delo pi bilo več potrebno iz operativnih razlogov in
I"71 ni bilo možno zagotoviti druge ustrezne zaposlitve, pridobili
Pravico do pokojnine ne glede na dopolnjenost starost, če so imeli
7®) 25 let pokojninske dobe (moški) oziroma vsaj 20 let pokojninske
obe (ženske). Pokojnina je bila glede na dopolnjeno pokojninsko
°bo odmerjena v višjem odstotku, kot je bil po splošnih predpisih
0|
očen za ostale zavarovance.

7. Sodniki
Sodniki so upravičeni do posebnih pokojnin po zakonu o sodniški
službi (Uradni list RS, štev. 19/94), lahko sodniki, ki so ob
uveljavitvi tega zakona opravljali sodniško funkcijo na rednih
sodiščih in sodiščih združenega dela, in niso kandidirali za izvolitev
v trajno sodniško funkcijo ter so do 1. januarja 1995 dopolnili
petintrideset let (moški) oziroma trideset let (ženske) pokojninske
dobe, uveljavijo pravico do pokojnine s polno pokojninsko dobo,
ne glede na pogoje, ki so določeni za pridobitev pokojnine po
splošnih predpisih.

^ Prvem polletju 1996 je v Republiki Sloveniji uživalo pravico do
JMnistrativnih pokojnin po navedenih predpisih 56 upravičencev.
®d njimi je doslej večina že dopolnila starost za pridobitev pravice
0
starostne pokojnine po splošnih predpisih, zato se kot prejemek
® Podlagi posebnega predpisa upošteva le še razlika, na račun
is
iega odstotka za odmero administrativne pokojnine glede na
0
P°'njeno pokojninsko dobo. Z izplačevanjem posebnih pravic
a tej podlagi je bilo v prvem polletju 1996 porabljenih 13,3 mio
olT.

Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih in po
tem zakonu se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
V prvem polletju 1996 je pokojnine na podlagi navedenega zakona
uživalo 30 upravičencev. Skupna sredstva za zagotavljanje
navedenih ugodnosti za prvih šest mesecev 1996 so znašala
12,8 mio SIT.
8. Izjemne pokojnine delavcev v premogovnikih

^Essiaoej

V okviru programa ukrepov za izvajanje zakona o zagotavljanju
sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in
Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95), je Vlada Republike Slovenije s
svojimi sklepi z dne 20.4.1995 predvidela kot izjemno možnost za
zagotovitev socialne varnosti rudarjem, ki bi izgubili zaposlitev in
jim zaradi objektivnih razlogov ne bi bilo možno priskrbeti druge
zaposlitve, pravico do izjemne upokojitve pod ugodnejšimi pogoji.

poslanci prejšnjega sklica so bili upravičeni do pokojnin po zakonu
S anci Uraclni
lah^
h ( ne glede
Ustna
RS,dopolnjeno
štev. 48/92),
na podlagi
katerega
so se
"ko'upokojili
starost,
če so dopolnili
najmanj
■et pokojninske dobe. Poslancu se je pokojnina odmerila glede
a
dopolnjeno pokojninsko dobo po ugodnejši lestvici in sicer tako,
če bi se moškim dodalo 10 let, ženskam pa 5 let pokojninske
be k pokojninski dobi, s katero bi se upokojili po splošnih predpisih.
^°l°čbe tega zakona o pravicah poslancev po prenehanju mandata
s
e primemo uporabljale tudi za predsednika republike in za
p ftednika in člane Predsedstva Republike Slovenije, ki jim je
enehala funkcija z nastopom funkcije predsednika republike, za
a
v® ®9 'e zborov Skupščine Republike Slovenije ter za funkcionarje
, užbah Skupščine Republike Slovenije, ki jih je imenovala
^PSčina ali njen zbor, in jim je prenehala funkcija s konstituiranjem
davnega zbora.

Izjemna pridobitev pravice do pokojnine za delavce v premogovnikih
je skladno z določbo 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS št. 1/91) še možna z uporabo zakona o uvedbi pravice
do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v premogovnikih (Uradni
list SRS št. 44/69) ob upoštevanju rešitev iz temeljnega zakona o
posebnih pogojih za pridobitev pokojnine za delavce v premogovnikih
(Uradni list SFRJ št. 30/68). Navedena zakona namreč doslej nista
bila razveljavljena oziroma umaknjena iz uporabe, in sta veljala tudi
v času, koje bil uveljavljen ustavni zakon. Ureditev po teh zakonih
ni v nasprotju z veljavnim pravnim redom.

JJtBVno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U.l. 135/92* dne 30.6.1994 (Uradni list RS, št. 44/94) razveljavilo določbo
*°na o poslancih, ki je omogočal pridobitev pravice do pokojnine
u
9odnejšimi pogoji. Upravičenci, ki so do uveljavitve navedene
„v be Ustavnega sodišča pridobili pravico do pokojnine, jo lahko
Užlv
ajo še naprej.

Pravico do izjemne pokojnine po navedenih zakonih lahko pridobi
delavec v premogovniku:
- ki mu po sklepu delodajalca preneha delovno razmerje v
premogovniku zaradi ukinitve premogovnika kot podjetja, ali zaradi
ukinitve proizvodne enote premogovnika, ali zaradi ukinitve delovnega
mesta oziroma zaradi zmanjšanja števila delavcev na proizvodnih
delovnih mestih pod zemljo,
- ki mu niti s prekvalifikacijo ni možno zagotoviti ustrezne zaposlitve
na drugem delovnem mestu pri istem ali pri drugem delodajalcu
- ki ima pokojninsko dobo, ki je dejansko trajala najmanj 20 let, in
je od tega najmanj 15 let dejansko delal v premogovnikih
neposredno pri proizvodnji pod zemljo, oziroma če ima najmanj
25 let pokojninske dobe, in je od tega najmanj 15 let dejansko
delal v premogovnikih pod zemljo v zvezi s proizvodnjo.

D-P^em polletju 1996 je pokojnine po zakonu o poslancih, ki so v
Prečju znašale po 105.139 SIT mesečno, uživalo 53
upr
avičencev.
hladni .funkcionarji
nu 0 Vladi Re ublike
23/qak
P
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
6 °
u ® ) so se določbe zakona o poslancih o ugodnejšem
Dkojevanju uporabljale tudi za predsednika vlade, ministrov in
l^nestnikov ministrov in generalnega sekretarja vlade. Potem,
j '8 Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo določbo
Poic°"a 0 P°s,anci'1, ki je omogočala pridobitev pravice do
n ne pod u dn0 šimi
lto*°'
9° i
Pogoji. ie bila posredno ukinjena
n '
Vl * °st za upokojitev pod ugodnejšimi pogoji tudi za navedene
°đloS8be,unkcionar)e- Upravičenci, ki so do uveljavitve navedene
uii, a. Ustavnega sodišča pridobili pravico do pokojnine, jo lahko
i° še naprej.

V prvem polletju 1996 je uživalo pokojnine na navedeni podlagi
263 upravičencev. Za zagotavljanje njihovih pokojnin v tem
obdobju je šlo 123,2 mio SIT oziroma po 78.099 SIT mesečno na
upravičenca.
Do konca junija 1996 je pokojnine po navedenem predpisu
uveljavilo 39 upravičencev.

P^em polletju 1996 so pokojnine na podlagi tega zakona, ki so v
®^iu znašale po 97.081 SIT mesečno, uživali 4 upravičenci.
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