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Skupina poslancev pošilja v skladu s 174. in 175. členom
Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94)

zakona v Državnem zboru in pri delu njegovih organov
sodelovali kot predlagatelji.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNIH GLASILIH,

PODPISI POSLANCEV:
Bogomir Špiletič, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
Jožef Jerovšek, l.r.
Janez Mežan, l.r.
Franc Čebulj, l.r.
Vladimir Čeligoj, l.r.
Miroslav Luci, l.r.
Pavel Rupar, l.r.
Ivo Hvalica, l.r.

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel na podlagi
204. a člena po skrajšanem postopku, ker gre le za manjše
spremembe in dopolnitve.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev

Po tej ustavni določbi je pravica svobode izražanja zagotovljena
vsakomur in se uresničuje neposredno na podlagi ustave. Tako
je obveščanje prek množičnih občil temeljna sestavina demokracije.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE ZAKONA

Zakon o javnih glasilih ima sicer v zakonu varovalo in sicer od 39.
čl. do 43. čl. ZJG, kjer je določena pluralnost in raznovrstnost
javnih glasil, ki naj bi ščitilo svobodno, individualno in javno
oblikovanje mnenja in preprečevalo uveljavljanje vplivov fizičnih
in pravnih oseb, ki bi s svojim kapitalom oz. upravljalskimi pravicami
enostransko vplivali na uredniško politiko.

V Ur. I. RS, št. 18, je bil 8. aprila 1994 objavljen zakon o javnih
glasilih, ki ureja način uresničevanja svobode javnega obveščanja
ter pravice in odgovornosti javnih glasil in novinarjev.
Z javnimi glasili se uveljavlja ustavna pravica svobode izražanja,
ki je določena v 39. čl. Ustave Republike Slovenije. 39. čl. ustave
določa:
"Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega
nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja.
Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

Tako ZJG v 42. čl. določa, da morajo javna glasila na začetku
vsakega koledarskega leta objaviti v Uradnem listu Republike
Slovenije podatke o virih financiranja, lastnikih, ki imajo 10%
kapitala oziroma 10% upravljalskih pravic ter imena in priimke
članov uprave in nadzornega sveta izdajatelja javnega glasila.

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero
ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih
določa zakon."

Praksa je pokazala, da večina javnih glasil zakonskih določb ne
upošteva in ne objavlja podatkov v Uradnem listu Republika
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Slovenija, za katere zakon določa da jih mora. Takšno vedenje jim
omogoča sam zakon, ker ne predvideva sankcij v primeru kršitev
teh zakonskih norm. V tem zakonu tako ni zagotovljena pravna
varnost, ki zagotavlja, da bo država kršitev pravnih norm
sankcionirala z naprej znanimi posledicami.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) se 42. člen
spremeni tako, da se glasi:

V tem zakonu prav tako ni zagotovljena zaščita pluralnosti in
raznovrstnosti javnih glasil, ki jo določa ZJG. Podatki iz 42. čl.
ZJG, kijih objavijo javna glasila v Uradnem listu Republike Slovenije
so nepopolni in neažurni.

"Izdajatelj javnega glasila mora najkasneje do 31.03 tekočega
koledarskega leta objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije
podatke o virih financiranja, ime in priimek fizične osebe ter stalno
prebivališče oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki ima v lasti
najmanj 1% kapitala oziroma najmanj 1% upravljalskih pravic, ter
ime in priimek članov organa upravljanja oziroma uprave in
nadzornega sveta izdajatelja javnega glasila, spremembe teh
podatkov pa najpozneje 15 dni po njihovem nastanku."

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA
S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti, da bodo izdajatelji
javnega glasila ažurno in popolno, v točno določenem roku objavili
podatke v Uradnem listu Republike Slovenije, ki jih določa ta
zakon, v nasprotnem primeru bodo odškodninsko odgovarjali.
Objava imena in priimka fizične osebe, ki bo imela v lasti najmanj
1% kapitala oziroma najmanj 1% upravljalskih pravic, zagotovilja
večjo preglednost nad strukturo kapitala javnih glasil in prikaz
morebitne kapitalske odvistnosti.
Za opustitev objave izdajateljev javnih glasil so predvidene denarni
kazni v višini 10 milijonov tolarjev za pravno osebo in 500.000
tolarjev za izdajatelja - fizično osebo ter odgovorno osebo pravne
osebe, državnega organa ali organa lokalne skupnosti.

2. člen
Doda se nov 84. a člen, ki se glasi:
"Z denarno kaznijo 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
izdajatelj (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik), če
ne objavi podatkov v Uradnem listu Republike Slovenije (42. člen).
Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi
izdajatelj - fizična oseba ter odgovorna oseba pravne osebe,
državnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka."

3. FINANČNE POSLEDICE

3. člen

Sprejem predlaganih sprememb zakona ne bo imel negativnih
posledic za proračun države.

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

OBRAZLOŽITEV
V 1. členu so opredeljeni zavezanci in rok v katerem morajo te
osebe objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije podatke o
virih financiranja, priimek in ime oseb, ki imajo najmanj 1%
upravljalskih ali kapitalskih pravic ter priimek in ime članov uprave
in nadzornega sveta. S tem členom je zagotavljena dejanska

pluralnost ter seznanitev državljanov o morebitni odvisnosti javnih
glasil.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:

javnega glasila, spremembe teh podatkov pa najpozneje 15 dni
po njihovem nastanku.

V 2. členu so določene sankcije v primeru opustitve objave
izdajateljev javnih glasil po določbah 42. člena tega zakona.

84. člen

42. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj (pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik):

Javna glasila na začetku vsakega koledarskega leta objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije podatke o virih financiranja,
ime in priimek fizične osebe ter stalno prebivališče oziroma firmo
in sedež pravne osebe, ki ima v lasti več kot 10% kapitala oziroma
nad 10% upravljalskih pravic, ter ime in priimek članov organa
upravljanja oziroma uprave in nadzornega sveta izdajatelja
poročevalec, št. 41

- če ne priglasi javnega glasila pristojnemu organu (5. člen);
- če ne objavi sporočila, katerega objava je nujna (prvi odstavek
8. člena);
4
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2 denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
tudi izdajatelj - fizična oseba ter odgovorna oseba pravne osebe,
državnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

- če ne navede na vsakem Izvodu tiska podatkov iz prvega in
drugega odstavka 29. člena oziroma če v RTV programih ne
navede podatkov iz četrtega odstavka 29. člena;
- če imenuje za odgovornega urednika osebo, ki ne izpolnjuje
pogojev, določenih v prvem in drugem odstavku 31. člena.

*
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Predlog zakona o

NADOMESTITVI

INDEKSA

DROBNOPRODAJNIH

CEN

ŽIVLJENJSKIH

(besedila

členov,

CEN

Z

INDEKSOM

POTREBŠČIN

ki

se

spreminjajo)

(ZNIDC)
- EPA 509 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu, št. 380-01/98-1 (Z5)
z dne 26/5-1998, s katrerim je poslala v obravnavo predlog
zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z

indeksom cen življenjskih potrebščin - skrajšani postopek
besedila členov, ki se spreminjajo,

IV. BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

- 6. člen zakona o poračunavanju obveznosti
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št.
71/93)

- 41. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
54/92, 56/92 - popravek, 13/93 in 42/94)

Če republiški proračun Zavodu ne plača obveznosti v rokih iz 4.
in 5. člena tega zakona, se obveznosti revalorizirajo z mesečno
stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji po uradnih
statističnih podatkih.

Kadar poseben zakon dopušča uveljavljanje vračila izplačanih
dajatev v sodnem postopku, je zavezanec za vračilo dolžan vrniti
realno vrednost izplačanih dajatev. Kot merilo za določitev realne
vrednosti izplačanih dajatev se upošteva indeks rasti cen na
drobno.
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-v zakonu o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/
89, 35/89, 3/90, 61/90 in Uradni list RS, št. 30/93, 32/
93)

84. člena
Zvezna organizacija za statistiko ugotavlja in objavlja v Uradnem
listu SFRJ:
1) mesečni koeficient rasti cen pri proizvajalcih industrijskih
proizvodov - do 10. v mesecu za predhodni mesec;
2) koeficient rasti cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov od
začetka leta do konca meseca do 10. v mesecu za predhodni
mesec;
3) koeficient povprečne mesečne rasti cen pri proizvajalcih
industrijskih proizvodov od začetka leta do konca meseca - do
10. v mesecu za predhodni mesec;
4) koeficient rasti cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov od
vsakega meseca v letu do konca leta - do 10. januarja za
predhodno leto;
5) koeficient rasti cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov v
primerjavi z istim mesecem predhodnega leta - do 10. v mesecu
za predhodni mesec;
6) mesečni koeficient rasti drobnoprodajnih cen - do 10. v mesecu
za predhodni mesec;
7) koeficient rasti drobnoprodajnih cen od začetka leta do konca
meseca - do 10. v mesecu za predhodni mesec;
8) koeficient povprečne mesečne rasti drobnoprodajnih cen od
začetka leta do konca meseca - do 10. v mesecu za predhodni
mesec;
9) koeficient rasti drobnoprodajnih cen od vsakega meseca v
letu do konca leta - do 10. januarja za predhodno leto;
10) koeficient rasti drobnoprodajnih cen v primerjavi z istim
mesecem predhodnega leta - do 10. v mesecu za predhodni
mesec;
11) koeficient rasti povprečja življenjskih stroškov v SFRJ od
začetka leta do konca meseca v primerjavi s povprečjem
življenjskih stroškov v SFRJ v predhodnem letu - do 10. v mesecu
za predhodni mesec.

78.a člen
Pravna oseba, ki je angažirala trajni kapital v terjatvah, usmeri del
prihodkov od financiranja, izkazanih v bilanci uspeha, v
revalorizacijske rezerve v sorazmerju z deležem kapitala v
terjatvah.
S kapitalom po prvem odstavku tega člena je mišljen trajni kapital,
povečan za obveznosti za osnovna sredstva iz drugega odstavka
78. člena tega zakona in zmanjšan za nepokrito izgubo iz prejšnjih
let in za sedanjo vrednost nematerialnih in materialnih naložb.
S terjatvami po prvem odstavku tega člena so mišljeni dolgoročne
in kratkoročne terjatve, vrednostni papirji in denarna sredstva.
Pravna oseba lahko sklene, da usmeri v revalorizacijske rezerve
prihodke od financiranja nad zneskom, ki ga ugotovi po prvem
odstavku tega člena, s tem da celotni znesek ne more biti večji od
revalorizacije (s koeficientom rasti drobnoprodajnih cen) dela
trajnega kapitala, ki je angažiran v terjatvah. Če je znesek te
revalorizacije večji od prihodkov od financiranja, lahko pravna
oseba sklene, da razliko izvzame iz presežka celotnih prihodkov
nad celotnimi odhodki pred ugotavljanjem bruto dobička.
Del trajnega kapitala, ki je angažiran v terjatvah, se ugotovi tako,
da se trajni kapital zmanjša za nepokrito izgubo iz prejšnjih let in
za del sedanje vrednost nematerialnih in materialnih naložb, ki ni
financiran iz obveznosti za osnovna sredstva iz drugega odstavka
78. člena tega zakona, s tem da znesek tega dela trajnega kapitala
ne more biti večji od celotnega zneska terjatev, razlika nad tem
zneskom pa pomeni del trajnega kapitala, angažiran v drugih
poslovnih sredstvih.

Narodna banka Jugoslavije objavlja dnevne srednje tečaje tujih
valut, med njimi tudi tečaj klirinškega dolarja.

81. člena
t
Obresti in tečajne razlike iz plasmajev, terjatev in obveznosti se
izkažejo kot odhodki financiranja ali prihodki od financiranja.

- v zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93,2/94,
1/95 - odločba US, 2/95,7/95,14/96 - odločba US, 18/
96,44/96,68/96 - odločba US, 82797 - odločba US in
87/97)

Obračun obresti v krajših obdobjih od obdobja, za katero je bila
določena obrestna mera, se opravi po konformni metodi, če rast
drobnoprodajnih cen v zadnjem mesecu obračunskega obdobja
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta presega 10%.

17. člena
Stimulacije in bonitete iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega
člena, ki se vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov,
so:
1. plačila delodajalca za:
- neobvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje;
- druga osebna zavarovanja;
- stroške nastanitve;
- stroške izobraževanja, ki niso v zvezi z zaposlitvijo;
2. razlika med revalorizacijskimi obrestmi in obrestmi, ki jih je
delodajalec obračunal od posojila, danega delavcu. Revalorizacijske obresti se obračunavajo na podlagi rastj cen na drobno
v mesecu pred mesecem, v katerem se izplača plača, v katero
se vštevajo obresti od danega posojila, boniteta se ne ugotavlja,
če je s pogodbo pismeno dogovorjena valutna klavzula.
3. znesek popustov, ki jih delodajalec da delavcu na svoje
proizvode, trgovsko blago in storitve;
4. vrednost daril delodajalca, če ta v mesecu, v katerem je prejeto
darilo, presega 5 % povprečne plače zaposlenih v Republiki

Z obrestmi po tem zakonu je mišljena tudi revalorizacija terjatev
in obveznosti, če je posebej določena s pogodbo.
83. člena
Pravna oseba revalorizira stanovanja, stanovanjske hiše, objekte
in stvari skupne porabe po 77. členu tega zakona v dobro sklada
skupne porabe.
Pravna oseba revalorizira poslovna sredstva, uporabljena v
izvenposlovne namene, po stopnji rasti drobnoprodajnih cen v
dobro prihodkov od financiranja.
Pravna oseba lahko sklene, da obračunava obresti od
izvenposlovnih sredstev, uporabljenih v poslovne namene, po
stopnji rasti drobnoprodajnih cen v breme odhodkov financiranja.

poročevalec, št. 41
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- 67. člen zakona o prometnem davku (Uradni list RS,
št. 4/92,9/92,14/92 - odločba US, 12/93 - odločba US,
71/93, 35/94 - odločba US, 16/96,18/96, 75/96 odločba US, 45/97,52/97, 57/97, 3/98 in 7/98 - odločba
US)

Sloveniji predpreteklega meseca pred mesecem, v katerem se
izplača plača, v katero se všteva vrednost darila;
5. uporaba osebnega vozila, danega delavcu tudi za privatne
namene, ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo. V
osnovo za davek se šteje 0,5% knjižne vrednosti osebnega vozila
mesečno ob upoštevanju enakomernega časovnega amortiziranja
ter letne amortizacijske stopnje v višini 15%. če delavec vodi
evidenco o prevoženih kilometrih za privatne namene, se v osnovo
za davek všteje znesek kilometrine, ki bi jo prejel za prevožene
kilometre z lastnim vozilom oziroma 70% tega zneska, če krije
stroške goriva sam.

Kupec - tuja fizična oseba ima pravico do vračila plačanega davka
od prometa proizvodov, ki jih odnese s seboj iz Republike Slovenije,
če vrednost kupljenih proizvodov na računu presega 12.500
tolarjev. Pravica do vračila se ne nanaša na kupljene naftne
derivate, tobačne izdelke ter alkohol (etanol). Vračilo davka je
mogoče uveljaviti v obdobju 12 mesecev od dneva izstavitve
računa.

60.a člena

Vlada Republike Slovenije usklajuje znesek iz prejšnjega odstavka
z rastjo cen na drobno, da se ohrani njegova realna vrednost.

Ne glede na določbo 58.b člena tega zakona se vrednost
vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu za čas od dneva
pridobitve do dneva prodaje valorizira s koeficientom rasti cen na
drobno v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije, če je bila prodaja vrednostnega papirja ali
deleža v kapitalu izvršena po preteku šestih mesecev od dneva
pridobitve.

- 193.a člen zakona o davkih občanov (Uradni list RS,
št. 8/91 - prečiščeno besedilo, 14/92, 7/93, in 18/96)
Zneski iz 150., 159., 165. in 169. člena tega zakona se valorizirajo
s koeficientom rasti cen na drobno, ki ga ugotovi Zavod Republike
Slovenije za statistiko za obdobje prvih devetih mesecev leta
pred letom, za katero oziroma v katerem se davek odmerja, v
primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. Valorizirane zneske
ugotovi Ministrstvo za finance in jih objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Način valorizacije iz prejšnjega odstavka predpiše minister,
pristojen za finance.
66. člen

S koeficientom iz prejšnjega odstavka se valorizirajo tudi zneski
iz 194., 211. in 256. člena tega zakona.

Osnova za davek od obresti na posojila je razlika med prejetimi
obrestmi na posamezno posojilo in revalorizacijskimi obrestmi,
izračunanimi na podlagi rasti cen na drobno v obdobju, za katerega
je bilo dano posojilo.

- v zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/
94 in 45/97 - odločba US)

-166. člen zakona o davčnem postopku (Uradni list
RS, št. 18/96, 78/96 in 87/97)

49. člen
Vrednost točke ožin ma ';vadr tnega metra površine za davek
od premoženja po 1. in 2. točki 156. člena zakona o davkih občanov
(Uradni list Si3S, št. 16/88, 8/89 in Uradni lis. RS, št. 48/90 in 7/
93), se valorLiia s koeficientom rasii cen na c.obno, ki ga ugotovi
Zavod Republike Slovenije za statistiko za obdobje prvih devetih
mesecev leta pred letom, za katero oziroma v katerem se davek
odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

Davčni zavezanci plačujejo letno akontacijo v višini davka po
odmerni odločbi predpreteklega leta, revaloriziranega s količnikom,
ugotovljenim na podlagi indeksa cen na drobno preteklega leta v
Republiki Sloveniji v primerjavi s predpreteklim letom.
Količnik iz prejšnjega odstavka, na podlagi podatkov Zavoda
Republike Slovenije za statistiko, objavi minister, pristojen za finance.
Akontacijo plačujejo davčni zavezanci v mesečnih, trimesečnih
oziroma polletnih obrokih.

50. člen

Davčnemu zavezancu, kateremu se višina akontacije ne more
ugotoviti po prvem odstavku tega člena, se mora ta določiti z
odločbo.
Merila za določitev števila obrokov akontacij predpiše minister,
pristojen za finance.

Dokler občine ne določijo vrednosti točke za ugotovitev zneska
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se vrednost točke
s 1. januarjem 1995 valorizira s koeficientom rasti cen na drobno,
ki ga ugotovi Zavod Republike Slovenije za statistiko za obdobje
prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo
odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

- 9. člen zakona o posebnem prometnem davku od
alkoholnih pijiač (Uradni list RS, 71/93)

-12. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS; št. 59/96)

Vlada Republiki Slovenije lahko spreminja znesek iz 4. člena
tega zakona v skladu z rastjo maloprodajnih cen.

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se ne plača za
naslednje objekte in zemljišča, namenjena za njihovo redno rabo:
- kmetijske gospodarske objekte, ki so namenjeni za rejo živine,
čebelarjenje, ribogojstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, hmeljarstvo,
vinogradništvo, shranjevanje, če so funkcionalno sestavni del
proizvodne enote (kmetije ali kmetijskega obrata), pa tudi objekti
za predelavo kmetijskih pridelkov;
- poljske poti, dostopne poti do zemljišč, gospodarskih objektov
iz prejšnje alinee in kmetij;

- 6. člen zakona o posebnem prometnem davku od
cigaret (Uradni list RS, št. 71/93)
Vlada Republike Slovenije lahko spreminja znesek iz 4. člena
tega zakona v skladu z rastjo maloprodajnih cen.
24. junij 1998
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Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico do sredstev iz
proračuna za vsak dobljeni glas na volilnega upravičenca v višini
30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesečno.

- gozdne ceste in dovozne poti do hribovitih in gorskih predelov;
- objekte za potrebe zaščite in reševanja;
- objekte za urejanje vodnega režima z namenom, da se ugotovi
varstvo pred škodljivim delovanjem voda in erozije, varstvo
vodnih količin in zalog ter varstvo kakovosti voda;
- objekte zaradi vzdrževanja naravnih vodotokov ter vodnogospodarske objekte in naprave v splošni rabi.

Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z indeksom
rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih Zavoda
Republike Slovenije za statistiko.

Vlada lahko sklene, da se v primerih, ki so določeni z zakonom,
zniža ali oprosti plačilo tistega dela odškodnine zaradi spremembe
namembnosti, ki se po 16. členu tega zakona vplačuje v proračun
Republike Slovenije.

- v zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list RS, št. 67/93,45/94,74/94 - odločba US, 8/
96 - odločba US in 39/97)
38. člen

Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega zakona 40 tolarjev.
Minister, pristojen za kmetijstvo, letno revalorizira vrednost v
skladu z indeksom cen na drobno, kot jih ugotavlja Statistični
urad Republike Slovenije.

Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo
(diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za čas od
dneva začetka postopka prisilne poravnave do dneva, ko bi
terjatev zapadla. Od tako zmanjšanih terjatev tečejo obresti v
višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka postopka
prisilne poravnave do zapadlosti.

Če se kadarkoli spremeni namembnost objektov iz prvega in
drugega odstavka tega člena, se plača odškodnina za
spremembo namembnosti po višini, ki velja na dan vložitve popolne
vloge za spremembo namembnosti objekta; če je sprememba
namembnosti objekta napravljena brez vloge, pa po višini, ki velja
na dan ugotovitve spremenjene namembnosti objekta. Pri tem se
kot katastrska kultura in razred zemljišča upošteva podatek pred
gradnjo objekta iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

113. člen
Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo
(diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za čas od
dneva začetka stečajnega postopka do dneva, ko bi terjatev
zapadla. Od tako zmanjšane terjatve tečejo obresti v višini stopnje
rasti drobnoprodajnih cen od začetka stečajnega postopka do
zapadlosti.

Merila za oprostitev ali zmanjšanje plačila dela odškodnine zaradi
spremembe namembnosti iz drugega odstavka tega člena določi
vlada. Pri oprostitvi oziroma zmanjšanju odškodnine zaradi
spremembe namembnosti vlada upošteva zlasti: posledice, ki jih
bo imel poseg v prostor na možnost uporabe preostalih kmetijskih
zemljišč in gozda v občini za kmetijsko proizvodnjo; kakovost,
lego in stopnjo varovanja zemljišč in gozdov, ki naj bi spremenili
namembnost; pomen posega v prostor za skladnejši regionalni
razvoj prizadete občine.

- 4. člen zakona o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št.
73/94)
Sredstva za financiranje Pošte Slovenije se zagotavljajo:
- s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem poštnih in drugih storitev,
- s posojili in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev Pošte Slovenije,
- iz prihodkov PTT podjetja Slovenije, p.o., v skladu z drugim in
tretjim odstavkom tega člena,
- iz drugih virov.

- 6. člen zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št.
18/91)
(1) Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke znaša 10
SIT.

Sredstva iz tretje alinee prejšnjega odstavka, ki jih je PTT podjetje
Slovenije, p.o. dolžno zagotavljati iz naslova dosedanjega
skupnega poslovanja telekomunikacijske in poštne dejavnosti,
se zagotavljajo po posameznih letih v naslednji višini:
- za leto 1995
4.000,000.000 tolarjev
- za leto 1996
3.800,000.000 tolarjev
- za leto 1997
3.000,000.000 tolarjev
- za leto 1998
2.200,000.000 tolarjev
- za leto 1999
1.400,000.000 tolarjev

(2) Izvršni svet Republike Slovenije usklajuje vrednost točke,
določene, v prejšnjem odstavku, z gibanjem drobnoprodajnih cen
v republiki na podlagi uradnih statističnih podatkov.

- 23. člen zakona o političnih strankah (Uradni list RS,
št. 62/94 in 13/98 - odločba US)
Stranka, katere kandidatke oziroma kandidati so bili na zadnjih
volitvah izvoljeni v državni zbor, ima pravico do sredstev iz
proračuna glede na število dobljenih glasov v vseh volilnih enotah
na zadnjih volitvah v državni zbor.

Znesek se akontira v dvanajstih, z rastjo cen na drobno,
revaloriziranih mesečnih obrokih.

OPOMBA UREDNIŠTVA
Predlog zakona o nadomestitvi Indeksa drobnoprodajnih cen z Indeksom cen življenjskih potrebščin
(ZNIDC) - EPA 509 - II - skrajšani postopek, je bil objavl|en
v Poročevalcu št. 40/98, dne 18.6.1998.
poročevalec, št. 41
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Predlog zakona o

ZAGOTOVITVI

NAMENSKIH

ZA
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IZGRADNJE

SLOVENIJI

SREDSTEV

DOLOČENIH

V

PROGRAMD

AVTOCEST

V

REPUDLIKI

(ZZNSGC)

- EPA 785 - tretja obravnava

Na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega
zbora (Ur.l. RS, št.40/93, 80/94, 3/95, 28/96) in v skladu s
sklepom, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
8. redni seji, dne 23.4.1998 pošiljata podpisana poslanca v
tretjo obravnavo

zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika
Državnega zbora, predlagata^, da se predlog zakona
obravnava na prvi naslednji seji Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH
SREDSTEV ZA GRADITEV CEST, DOLOČENIH V
NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V
REPUBLIKI SLOVENIJI - EPA 785
«
Glede na sklep, sprejet na 8. redni seji Državnega zbora, dne
23.4.1998, ki pravi, da se tretja obravnava predloga zakona o

Na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles bosta v
skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sodelovala predlagatelja.
Branko JANC, l.r.
Rafael KUŽNIK, l.r.

1. člen (1. člen)

zagotavljajo sredstva za graditev cest iz 1. člena tega zakona v
znesku, ki je enak 20% drobnoprodajne cene na liter prodanih
količin motornih bencinov in dieselskih goriv.

Ta zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev,
opredeljenih za gradite« cest določenih v Nacionalnem programu
Izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS ..../98).

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz davka od prometa
motornih bencinov in dieselskih goriv v višini 20% od njihove
drobnoprodajne cene.

2. člen (2. člen)
V proračunu Republike Slovenije se do 31.12. 2007 namensko

24. junij 1998
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DARS, d.d. daje pisne zahtevke za črpanje le v okviru sprejetega
finančnega načrta DARS, d.d., na osnovi z zakonom o javnih
naročilih predpisane dokumentacije v DARS, d.d.

3. člen (3. člen)
Sredstva zagotovljena na način iz drugega člena tega zakona,
zagotavljajo delež Republike Slovenije v okviru celotnega
programa financiranja graditve cest iz 1. člena tega zakona.

5. člen (4. člen)

S tem zakonom zagotovljena namenska sredstva se uporabljajo
za:
- pripravo projektne dokumentacije,
- pridobitev dovoljenj za posege v prostor,
- odkupe zemljišč,
- plačila odškodnin in drugih stroškov v zvezi s pripravo na
gradnjo,
- graditev in rekonstrukcijo cest iz 1. člena tega zakona,
- po letu 1999 tudi za poplačilo obveznosti iz najetih kreditov za
gradnjo cest iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest.

Vlada Republike Slovenije poroča o izdvajanju sredstev iz 2. člena
tega zakona in njihovi namenski porabi Državnemu zboru RS
vsaj dvakrat letno.

4. člen (3.b člen)

7. člen (4.b člen)

Proračun Republike Slovenije mesečno nakazuje sredstva po
tem zakonu, na podlagi odredbe Ministrstva za promet in zveze
za namene, predvidene v finančnem načrtu DARS, d.d., ki ga je
potrdila Vlada Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (Ur. I. RS, št. 46/93).

6. člen (4.a člen)
V letu 1998 se zagotovijo sredstva iz davka od prometa motornih
bencinov in dieselskih goriv za namene iz prvega odstavka 1.
člena tega zakona v višini 28.300 mio SIT, v skladu s sprejetim
finančnim načrtom Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

8. člen (5. člen)

Sredstva se nakazujejo na posebno podpartijo žiro računa
Republike Slovenije.

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

S sredstvi na podpartiji upravlja Zakladnica Ministrstva za finance.
Iz te podpartije se sredstva nakazujejo s pripadajočimi obrestmi
na račun DARS, d.d., na podlagi pisnega zahtevka DARS, d.d.

OBRAZLOŽITEV:
Sprejeto je bilo 12 amandmajev in sicer k vsem členom in k
naslovu zakona. V predlog zakona pa so bili s sprejetimi
amandmaji vključeni tudi členi 3.b, 4.a in 4.b.

Državni zbor Republike Slovenije je ob drugi obravnavi predloga
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 na 8.
redni seji, dne 23.4.1998, sprejel sklep, da predlog zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja
Republike Slovenije po letu 1999 za tretjo obravnavo pripravita
predlagatelja.

Vsi sprejeti amandmaji so bili upoštevani in vključeni v besedilo
predloga zakona pripravljenega za tretjo obravnavo.
Predlagatelja zakona sta v predlogu zakona za tretjo obravnavo
opravila tudi preštevilčenje členov.

Na predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 je bilo v
drugi obravnavi vloženih 14 amandmajev.

I
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Poročilo o

DELU

SLUŽBE

INŠPEKCIJO

FINANCE

V

DECEMDER

ZA

PRORAČUNSKO

MINISTRSTVA

OBDOBJU

ZA

OKTOBER

-

1997

Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 4/6-1998
obravnavala:

ki ga pošilja na podlagi 72. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.

- Poročilo o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva
za finance v obdobju oktober - december 1997,

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Na temelju 72. čl. Zakona o izvrševanju proračuna RS poročamo
Vladi RS o opravljenih inšpekcijskih pregledih, ugotovitvah in
izrečenih ukrepih pri porabnikih in koristnikih sredstev iz
proračuna RS za obdobje oktober - december 1997.

- v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
- v Carinski upravi M F
- v Upravni enoti v Murski Soboti
- V Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
■ v Okrožnem sodišču na Ptuju

V poročilu so navedene ugotovitve, izrečeni ukrepi (po določilu
94. čl. Zakona o upravi), ki izhajajo iz zapisnikov proračunskih
inšpektorjev, ne navajamo pa posebej, morda izjemoma, drugih
razlogov, ki utemeljujejo ugotovitve proračunske inšpekcije.
Zaupnost obravnavanih podatkov je bila podana pri poglavju II/6.

2.
Na podlagi 98. čl. Zakona o upravi in na zahteve drugih organov
in oseb v postopku (strank v postopku oz. zainteresiranih oseb)
je Služba za proračunsko inšpekcijo inšpekcijske postopke
opravila še pri:

I. PREGLED INŠPICIRANIH OSEB

- Ministrstvu za kulturo nad proračunsko postavko 8217 in
proračunsko postavko 2477
- Ministrstvu za zdravstvo.

1.
Proračunska inšpekcija je obravnavala porabo proračunskih
sredstev v obdobju od 1.1.1996 do 30.9.1997 pri naslednjih
porabnikih in koristnikih:

24. junij 1998
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na Centre za socialno delo.

II. UGOTOVITVE IN IZREČENI UKREPI
PRORAČUNSKIM PORABNIKOM

Podrobnejši postopki in organizacija pridobivanja podatkov
upravičencev je zaradi konkretnosti bila opisana v posebnem
zapisniku štev. 401-3/97-15/2mh, ki je bil izvršen v Centru v
Ljubljani, Resljeva 18.

1.
V Ministrstvu za delo, družino In socialne zadeve (v
nadaljevanju MDDSZ) je proračunska inšpekcija opravila nadzor
nad porabo proračunskih sredstev (po zapisniku številka 401-3/
97-15/8mh) za najpomembnejše skupine proračunskih odhodkov
kot so:

Glede na to, da ni ugotovljenih kršitev je inšpekcija izdala MDDSZ
priporočila za izboljšanje postopkov, ki jih navajamo kot pomembne:
- MDDSZ naj povabi občine in zadolži Centre k sklenitvi ustreznih
pogodb o sofinanciranju dejavnosti,
- MDDSZ mora pojasniti kategorijo "povprečni mesečni dohodek
na družinskega člana", zato, da bi bili zahtevki poenoteni,
- MDDSZ mora dopolniti navodila o načinu zbiranja podatkov,
vodenju, zbiranju podatkov in načinu posredovanja podatkov,
- MDDSZ mora pogodbo z izvajalcem za embaliranje in distribucijo
zavitkov novorojenca skleniti skladno z Odredbo o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

- materialni stroški proračunska postavka 3335 (v nadaljevanju
PP)
- transferji iz p.p. 7013, 7014, 6838, 6839, 6840 in 7047)
- dotacije iz p.p. 4432 in 7094
- subvencije iz p.p. 6530, 8664, 7032, 7265
- investicije in investicijsko vzdrževanje iz p.p. 2456, 4444, 6499.
Ob nadzoru porabe sredstev je v inšpiciranje zajeto tudi vlaganje
finančnih predobremenitev MDDSZ (FEP-ov) z vidika pravilnosti
po pravilniku o črpanju sredstev iz proračuna.

1.3.Transferi na osnovi Zakona o vojnih invalidih (Ur.l.
63/95) -(VI). Zakona o varstvu vojnih veteranov
(Ur.l.63/95) - (VV) in Zakona o žrtvah vojnega nasila
(Ur.l. 63/95) (ZVN).

Za preizkus ugotovitev iz posameznih namenov porabe sredstev
je inšpekcija opravila pri koristnikih (zavodi in podjetja) kontrolo
za večino odhodkov (transferji in subvencije). Izplačila so vezana
na postopke in merila v zakonih iz področja socialnih in vojnih
pravic, zato je bilo ugotavljanje bolj zapleteno od tisith odhodkov,
za katere so merila in kriteriji opredeljeni v samem MDDSZ. Kot je
v uvodnem delu že pojasnjeno v poročilu ne navajamo imena
podjetij - koristnikov. Informacija o tem je priložena k zapisniku
proračunske inšpekcije štev. 401 -3/97-15/8mh.

se izvršujejo kot proračunska poraba v MDDSZ na p.p. 6838 varstvo vojnih invalidov, 6839 - varstvo vojnih veteranov, 6840 varstvo žrtev vojnega nasilja in 7047 - zdraviliško in klimatsko
zdravljenje VI, VV in ŽUN.
Pravice, ki se uveljavljajo iz omenjenih zakonov se na prvi stopnji
obravnavajo in preverjajo v upravnih enotah (v nadaljevanju UE)
po RS.

1.1. Materialni stroški

Pri nadzoru porabe iz omenjenih p.p. je potrebno poudariti nekatere
skupne ovire oz. težave pri izplačilih, ki izhajajo iz "postopkov za
uresničitev pravic" po vojni zakonodaji, torej niso proračunskega
značaja. Upravne enote, ki so začele s postopki obravnave vlog
so se znašle organizacijsko in kadrovsko neekipirane za
obravnavo tako velikega (cca 150.000 zadev) števila zahtevkov.
Zato so bile zamude, glede na predpisane roke, prevelike.
Posledice so bile v nejevolji upravičencev in v njihovem finančno
neenakopravnem položaju.

V obdobju 1.1.1996-30.5.1997 so bili materialni stroški pregledani
v obsegu cca 80 % vseh plačanih računov, inšpekcija ugotavlja,
da so stroški pravilno dokumentirani. Pregledani in plačani računi
so ustrezno opremljeni z odredbo o plačilu. V času postopka je
inšpekcija opozorila MDDSZ na pomanjkljivo razvrstitev knjižb
na ustrezne konte, kar je stvar računovodske službe MF in bo o
tem izdelan popravek knjižb. Večji materialni stroški, pisarniški
materiali, tiskarske storitve, za katere je bilo opravljeno javno
naročanjem z javnim razpisom so bili oddani po Odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

Opisani primeri kršitev rokov dosedaj niso povzročili dodatnih
proračunskih odhodkov.

1.2.Trahsferi iz osnove po zakonu o družinskih
prejemkih

Iz vzorčno pregledanih primerov v UE Ljubljana izpostava Center
(zapisnik štev. 401-3/97-15mh) inšpekcija ugotavlja, da je obseg
in zahtevnost pridobivanja podatkov objektivno povzročila
neuresničevanje rokov po zakonih.

Nadzor porabe sredstev se je realiziral na p.p. 7013 - družbene
pomoči otrokom in na p.p. 7014 - pomoč pri opremi novorojenca.
Kot je navedeno v Zakonu o družinskih prejemkih se tki.
proračunska poraba izkazuje kot transfer sredstev iz proračuna
na račun koristnikov oz. upravičencev. Zahtevke za uveljavitev
pravic do otroškega dodatka in pomoči za opremo novorojenca
obravnavajo skladno s predpisi Centri za socialno delo po RS.

Z odločbo priznane pravice iz "vojne zakonodaje", ki jih izdajajo
EU, se skladno z 101. čl. ZVI opravi tudi revizija izdanih odločb v
MDDSZ. Obvezne revizije so dovolj kvaliteten element notranjih
kontrol.
Koriščenje sredstev iz p.p. 7047 - zdraviliško in klimatsko
zdravljenje se (vrši) odobrava upravičencem, ki so že pred tem
dobili status pozitivnih pravice iz "vojnih zakonov". Inšpekcija je v
konkretnih primerih izvršila kontrolo koriščenja sredstev z določili
iz Pravilnika o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojnih
invalidov (Ur.l. 26/95) in ugotovila, (npr. na področju EU LjubljanaCenter je bilo koriščenih zdravljen v letu 1996, 34, v letu 97, do
25.8. pa 47), da MDDSZ v zadostnem številu primerov izvaja
revizijo odločb in, da se v zadostnem obsegu in konkretno
obravnavajo poročila UE. Iz teh poročil je mogoče popravljati,
izboljševati izdajanje odločb in (prilagajati) plan odhodkov. Nadzor
potrjuje, da je tkim. vsakoletna "prevedba" (izračun cenzusa, če

Z delno kontrolo izvajanja postopkov, preko računalniške
povezave v vseh 16 centrih, inšpekcija ugotavlja, da izvajalec
pravilno in skladno s pogodbo z MDDSZ dostavlja poročila o
izplačilih in da ministrstvo ažurno usklajuje vse spremembe z
zakonodajo in sproti razlaga pravice vsem centrom po RS.
Sfinančnim planiranjem sredstev po obeh p.p., ki temelji na določilih
zakona, je po mnenju inšpekcije možno pregledno in sproti izvajati
kontrolo vseh izplačil. S tem načinom je MDDSZ vzpostavil dobro
notranjo kontrolo izplačil in izplačil iz tkim. saldiranih računov. To
so računi (zaprti) iz katerih se sredstva zaradi neizplačila, vračajo
poročevalec, št. 41
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1.5. Subvencije, presežki v državnih podjetjih

upravičenec še izpolnjuje pogoje), sicer zamudno opravilo, vendar
nujno in potrebno. Inšpekcija je izrekla tudi dvoje priporočil, ki se
nanašata na porabo sredstev. Z enim priporočilom nalaga
porabniku naj se čimprej analizira obseg tkim. mirojočega dela
denarnih sredstev, ki so namenjena težko predvidljivim transferjem
in na tej osnovi predlaga racionalne ukrepe.

Subvencije, presežki v državnih podjetij iz p.p. 6530, izvajanje
sanacij in prestrukturiranje (SRSP) podjetij in nadomestilo dela
stroškov za ohranitev delovnih mest iz p.p. 7032 in iz 7265 se
izplačujejo kot subvencije (pogojno nepovratna sredstva) za
sofinanciranje socialnih programov, razreševanje trajnih
presežkov delavcev in za izvajanje programov zaposlovanja. Za
obravnavo socialnih programov, kot osnove za sofinanciranje je
MDDSZ izdalo potrebna Navodila za vodenje postopkov in določilo
konkretne pogoje za pridobitev sredstev. Porabo sredstev iz
proračuna za izvajanje sanacij in prestrukturiranje obravnava
komisjia za oceno in pripravo predlogov znotraj MDDSZ. V
postopku je bilo pregledanih 26 podjetij - koristnikov. Iz poročil je
razvidno, da so pogodbe o koriščenju sredstev med MDDSZ in
podjetji podpisane, ustrezno zavarovane in niso bile ugotovljene
pri njih nobene kršitve.

Z drugim priporočilom pa inšpekcija nalaga MDDSZ čimprejšnjo
poenostavitev (datotek) postopkov glede umrlih upravičencev z
datotekami v MNZ. V izogib podobnim težavam, ki so bile opisane
kot objektivne, mora izvajalec zakona imeti možnost že pred
njegovo uveljavitvijo, da zakonodajalca opozori na razloge
neuresničljivosti izvajanja.
1.4. Dotacije in plačila storitev javnim zavodom
Dotacije in plačila storitev javnim zavodom se izplačujejo iz p.p.
4432 - Republiškemu zavodu za zaposlovanje (RZZ) in iz p.p.
7094 - Institucionalno varstvo v zavodih.

Inšpekcija je porabniku priporočila pogosteje analiziranje poročil
prejemnikov glede uresničevanja programov z namenom, da se
spremlja namenskost izplačanih sredstev.

Služba za proračunsko inšpekcijo je porabo iz p.p. 4432 nadzirala
pri RZZ na osnovi pooblastila MDDSZ. Stanje sredstev in
ugotovitve v zapisniku štev. 401/3-97-15/3mh se nanašajo na
obdobje od 1.1.1996 do 30.6.1997.

Poraba proračunskih sredstev, ki je namenjena v skladu z
Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Ur.l. 5/91, 38/94) je kot pomemben vir državnega sofinanciranja
za odoiranie novih delovnih mest za nadomestitev dela stroškov
za ohranitev produktivnih delovnih mest in za investicijska vlaganja
idr.

Financiranje RZZ urejajo letne pogodbe, sklenjene med RZZ in
MDDSZ. V letu 97 pa se je sistem začasnega financiranja izvajal
z ustreznimi aneksi. Dejavnost RZZ je zapisana v Zakonu o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 5/91
s spremembami) in v Statutu RZZ.

Inšpekcijo je v postopku nadzora predvsem zanimala pravilnost
odobritev in skladnost s pogoji, ki so zapisani v Pravilniku MDDSZ
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. 23/96, 68/
96). Pregledane vloge so zadostile vsem pogojem iz pravilnika.

Odgovornosti za obvladovanje materialnih stroškov, ki izhajajo iz
neposrednih odločietv vodstva RZZ in območnih enot so urejene
v statutu RZZ.
i
Vodstvo RZZ in vodstva območnih enot je sprejelo skupne kriterije
ugotavljanja in spremljanja stroškov kar je dovolj dobra osnova
za ugotavljanje namenskosti, in zakonitosti in racionalnosti porabe
sredstev.

V nadziranom obdobju je bilo iz p.p. 6530, 8664, 7032 in 7265
obdelanih 350 prejemnikov. Zaradi množice podatkov je inšpekcija
priporočila MDDSZ-ju, da z notranjimi kontrolami izvede preverjanja
ali koristniki še izpolnjujejo pogoje sprejete po medsebojnih
pogodbah.

Vodstvo je v juniju 1996 sprejelo konkretne organizacijske in
finančno informacijske ukrepe za racionalizacijo materialnih
stroškov. Omenjamo le tiste ukrepe (enoten način nabave tiskovin,
enoten in konsolidiran bilančni izkaz RZZ, notranjo kontrolo porabe
ipd.), ki so zagotovili preglednejši način porabe sredstev in
enotnejšo obravnavo rizičnih odhodkov.

1.6. Investicije in investicijsko vzdrževanje
Iz namenskih sredstev smo pri MDDSZ obravnavali investicijo v
poslovne prostore (p.p. 2456) za Območno enoto RZZ Velenje.
Pregledan je bil postopek za oddajo javnega naročila in ugotovili,
da je naročnik RZZ javno naročilo oddal skladno z odredbo in da
je pravilno obravnaval zahtevek za revizijo razpisnega postopka.
I
Med investicijskimi odhodki izi p.p. 4444 je inšpekcija obravnavala
v postopku tudi investicijo v varstvenem zavodu Dom M. Langusa
v Radovljici in ugotovila, da se je nabava opreme vršila skladno z
veljavnimi predpisi.

Nadziranje porabe pri RZZ se je vzorčno opravilo tudi na področju
zaposlovanja. Ugotovilo se je, da se število zaposlenih v RZZ in
enotah usklajuje in je v odvisnosti od obsega in števila dejavnosti,
ki jih opravlja RZZ. Določitev tega razmecja je določeno v 6. čl.
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
(17.5.95). Odstopanja v zaposlovanju od določil v pravilniku se
sprejemajo s soglasjem MDDSZ. Iz preseka stanja nekaterih
stroškov (materialni stroški, delovne in avtorske pogodbe,
amortizacija in zaposlovanje), ki jih je inšpekcija nadzirala so vsa
ta stanja skladna z letno pogodbo z MDDSZ.

Zaradi specifičnosti virov financiranja, ki imajo svoje osnove v
"socialnih" zakonih in ne v predpisih proračunskega predračunavanja je potrebno pri zakonodajalcu in pri izvrševalcih programa
bolj natančno predvideti (projektno, mrežno) skladnost med
postopki za pridobitev pravic in realizacijo (finančno) proračunske
porabe. V MDDSZ se je v inšpiciranje vključilo tudi preverjanje
podzakonskih predpisov Pravilnika in Navodil o črpanju sredstev
iz proračuna. Izvedla se je kontrola izpolnjevanja predpisanih
obrazcev za finančne predobremenitve (FEP-e) in ugotovilo se
je v 21 primerih nekaj napak (preglednica je priloga k
inšpekcijskemu zapisniku), ki pa niso imele za posledico zavrnitev
soglasij pri M F.

Iz sredstev p.p. 7094 - institucionalno varstvo v zavodih
sofinancirajo dejavnosti varstva po posebnih pogodbah,
sklenjenimi med MDDSZ in zavodi. V letu 1997 se je dejavnost
sofinancirala na osnovi aneksov sklenjenih v 1996. Inšpekcija je
za preizkus pogodbe nadzirala pogodbo z zavodom Centrom za
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. V zapisniku
štev. 401-3/97-15/5-mh o pregledu niso bile ugotovljene posebne
pomanjkljivosti in kršitve.
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enake formalne kršitve 5. tč. 10. člena, 5. tč. 22. člena odredbe,
kot so opisane v zgoraj že naštetih razpisih. Tudi ob tem
razpisovanju ni bilo ugovorov drugih ponudnikov.

V Carinski upravi RS Ministrstva za finance je proračunska
inšpekcija nadzirala nekatere odhodke za pokrivanje materialnih
stroškov poslovanja, stroškov prometa in hrambe zaplenjenih
avtomobilov in nakupa orožja. V nadziranje je vključila tudi
vplačevanje in razporejanje javnofinančnih prihodkov - carinske
dajatve pravnih in fizičnih oseb. Stanja in ugotovitve so navedene
v inšpekcijskem zapisniiku štev. 401-3/97-22/3-MI.

2.2.
Stroški pri prodaii in hrambi zaplenjenih vozil, ki se pokrivajo iz
p.p. 6315. so posledica upravnih dejanj carinskih organov in iz
tega vidika jih je mogoče tretirati kot posebne poslovne stroške,
zato je to področje urejeno s posebno Uredbo o načinu prodaje
carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev (Ur.l.
56/95).

V nadziranju je bilo obdobje od 1.1.1996 do 31.3.1997. Carinska
uprava RS (v nadaljevanju CURS) je kot proračunski porabnik
na podlagi proračuna za 1996 porabila 5.852.061.882,46 SIT od
skupno odobrene porabe s prenosi v višini 6.351.540.969 SIT.
Prenosi sredstev mf d letom so sp vršili skla Ino 7 cVočili 17., 19.
in 22. člena Zakona o izvržčva.iju proiatjr.i. (v ..cdaljevanju
ZlPro).

Poraba sredstev, ki je v letu 1996 znašala 35.077.000 SIT, v
odbobju od 1.1.1997 - 31 .C- 1997 pa 13.797,441 SIT, je skladna in
namensko opravičena po zgoraj omenjenem predpisu in ZlPru.
Oddaja storitve, je bila izvršena z neposredno pogodbo z AMZS,
kot to določa odredba.

V letu 1997 za polletje so bila JUi .S-u dodeljana sredstva v višini
3.416.452 SIT na podlagi predpisov o začasnem financiranju iz
proračuna. Zaradi realnih potreb in dejavnosti, ki jih vrši CURS je
bilo zagotovljenih sredstev premalo, zato je Komisija Vlade RS za
kadrovske in administrativne zadeve na podlagi 22. čl. ZlPra,
Uredbe o začasnem financiranju potreb v 1. polletju 97 (Ur.l. 77/
96) in Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe RS v obdobju
začasnega financiranja v letu 97 (Ur.l. 31/97) sprejela sklep štev.
403-01/97, na osnovi katerega se dodatno s prenosom iz
proračunske rezerve zagotovijo sredstva CURS-u v višini 30
mio SIT.

2.3.
Poraba sredstev državenoa proračuna za nakup orožia iz p.p.
7295 za potrebe zaščite in varovanja pooblaščenih uradnih oseb
na mejnih prehodih je potekala v skladu s predpisi javnega
naročanja in koriščenja sredstev iz proračuna RS.
3. Vplačevanje in razporejanje javnofinančnih
prihodkov

2.1.

Nadziranje prihodkovne plati državnega proračuna, iz vidika
obsega in ročnosti sredstev, je postalo povečano pozornosti v
proračunski inšpekciji že v letu 1997. Izhajajoč iz določil ZlPra
(npr. 5 čl.), ki predvidevajo, da se prihodki proračuna pobirajo in
vplačujejo v skladu z zakonom in določili odredbe o računih ter
načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Ur.l.
81/94, v nadaljevanju odredba o računih), je pri konkretnem
porabniku CURS-u, mogoče zagotoviti in trditi, da v obravnavanih
primerih izvaja predpise zakonito in tudi racionalno. Do ugotovitve
smo prišli s preizkusom vplačilnih računov na dovolj velikem
vzorcu. Preizkušanje vplačevanja, prenakazovanja na račune
proračuna, izterjav in ukrepov za zmanjšanje terjatev je bilo
opravljeno v Republiški upravi, Carinarnicah Jesenice, Sežana,
Maribor in Koper. Iz posebnega poročila CURS-a je mogoče
ugotoviti, da se tekoče spremlja obseg neplačanih terjatev, ki
znaša v letu 1996 0,29 % ali 254.076.597 SIT za obdobje 1.1.1997
-31.3.1997 pa 0.37% ali 55.077.522 SIT od vrednosti vseh izdanih
računov.

V skupini materialnih stroškov na p.p. 3420. in se bistveno
razlikujejo od tipičnih stroškov od drugih upravnih organov, je
inšpekcija obravnavala v nadziranju bolj specifične materialne
stroške kot so stroški za izdelavo letnih in zimskih carinskih
uniform, za izdelavo službenih oznak na uniformah, za izdelavo
in dobavo čevljev, in stroškov preventivnih zdravstvenih
pregledov.
Nabava opreme ali njenih delov, kot jo zgoraj navajamo se je
nadzirala z vidika pravilnosti postopkov javnega naročanja
(Odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur.l. 28/93, 19/94) in namenov porabe, ki so
opredeljeni v načrtu nabav proračunskega porabnika.
Ob preizkušanju pravilnosti postopkov za izvajanje razpisov za
oddajo javnih naročil, kontrolirani so bili štirje javni razpisi, je
inšpekcija ugotovila, da so bila naročila oddana preko javnega
razpisovanja skladno z zahtevami in določili Odredbe, razen v
tistih formalnih elementih razpisovanja, ki jih navajamo v
nadaljevanju za vsak razpis posebej. V razpisu za izbiro izvajalca
za izdelavo tkanin in vezenih emblemov z dne 21.2.1997 je
naročnik Vršil 5. tč. 10. čl. Odredbe s tem, ko ni navedel v pogojih
orientacijske vrednosti za posamezni del naročila in ko ni v
zapisniku o odpiranju ponudb navedel imen ponudnikov, ki niso
bili navzoči s čemer je storjena kršitev 5. tč. 22. čl. odredbe. Na
razpisni postopek ni bilo pritožb ali vloženih revizijskih zahtev.

CURS je uvedla dodatne ukrepe za izboljšanje izterjave. Ukrepi
so koordinirani s DURS-om, ki vrši izterjavo od fizičnih oseb in
APP, ki vrši kontrolo nad pravnimi osebami. Med ukrepi, ki naj bi
zmanjšali obseg neplačanih CURS-ovih terjatev so tudi kontrole
garancij v odnosu na carinski dolg in neposredna kontrola
zavezancev plačila, ki nimajo garancij (za dolg do 30.000 SIT).
Inšpekcija je izdala še nekaj priporočil, ki naj bi izboljšali hitrost
(predvsem manjših zneskov) prenakazil na račun proračuna.

Pri razpisu za izdelavo kontrolnikov (cf rinske iistine)z dne
29.3.1996 je naročnik kršil 1. tč. 22. čl. odredbe. V zapisniku ni
navedel kraja in datuma, kjer se je vršilo odpiranje ponudb. CURS
je kršila 24. čl. odredbe tudi v tem, da iz zapisnika ponudnikom
pošiljani sklepi o izbiri v predpisanih 8 dneh ampak skupaj s
sklepi o izbiri. Na postopek ni bilo vloženega ugovora, niti zahtevka
za revizijo.

4.1. Nadziranje finančno materialnega poslovanja v
Upravni enoti (UE Murska Sobota)
Finančno in materialno poslovanje v UE se izvaja za odhodke na
temelju predpisov, ki urejajo proračunsko porabo (ZlPro, Navodila
o finančnem poslovanju UE - URI. 13/96 in Zakona o upravi, čl.
103), za prihodke z vplačevanjem ter razporejanjem javno
finančnih prihodkov (odredba o vplačilnih računih - Ur.l. 81/94).

Dne 17.1.1997 je CURS razpisal oddajo del za izbiro izvajalca dobavitelja službenih uniform. V navedenem razpisu so bile storjene
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napake. Z javno oddajo naročila za čiščenje poslovnih prostorov
z dne 15.11.1996, koje bilo oddano z javnim razpisom, je Okrožno
sodišče Ptuj kršilo nekatera določila iz postopka, ki se nanašajo
na 1. odstavek 8. člena odredbe s tem, da ni izdalo odločbe o
imenovanju strokovne komisije za vodenje postopka. Naročnik ni
pripravil razpisne dokumentacije kot določa 11. čl. odredbe. Kršitev
je bila storjena tudi, ker naročnik v objavi javnega razpisa ni
objavil orientacijske vrednosti naročila kot določa to 5. tč. 10. čl.
odredbe. Ne glede na pomanjkljivosti, postopku ni nihče od
ponudnikov ugovarjal in ni bili uveden revizijski odlog.

Nadzor v UE Murska Sobota je bil namenjen in tudi izveden v
dovolj velikem vzorcu na obeh bilančnih straneh. Stanja in
ugotovitve so podane v inšpekcijskem zapisniku številka 401-3/
97-36. S pregledom bilančnega izkaza za leto 1996 in K polletja
1997, po metodi izbire ustreznega števila knjiženj in poslovnih
dogodkov, kjer inšpekcija ni ugotovila nobenih nepravilnosti in
nezakonitosti.
4.2.
Poraba sredstev za pokrivanje materialnih stroškov iz p.p. 6017,
ki je bila pravilno črpana (11. čl. navodil) kakor tudi odstopanja od
mesečnih zneskov (14. čl. navodil). UE vodi vse potrebne evidence, iz katerih je razvidno stanje materiala, tiskovin ipd.

Pri naročniku je bil pregledan tudi razpis za oddajo varovanja
poslovnih prostorov z dne 15.11.1996, ko je sodišče ponovno
razpisalo (6.12. 96) oddajo storitve. V razpisnem postopku je
naročnik kršil 11. čl. odredbe, saj bi moral z dnem objav* razpisa
omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo. Na
sprejetih ovojnicah s ponudbami ni bil označen vrstni red prejema
(ura prejema), s čemer je kršeno določilo 6. odstavka 14. čl.
odredbe.

Za obseg nabave, za katere je predpisano javno razpisovanje je
bil opravljen v skladu z odredbo o javnih razpisih (Ur.l. 28/93, 19/
94), investicijsko vzdrževanje in informatizacijo pa je UE
organizirala po določilih 34. in 35. čl. ZlPra preko Servisa skupnih
služb in Centra Vlade za informatiko.

5.2.

Izvajanje določil 103. čl. Zakona o upravi, ki določa, da se s
pogodbo urejajo najemnina in drugi materialni odnosi z občino,
kot lastnikom poslovnih prostorov, je zadovoljivo in stvari ureja
dogovorno.
,

Pregled vplačil in izplačil iz posebnih računov. Preglednost in
pravilnost razporejanja javnofinančnih prihodkov, depozitov,
sodnih pologov, povprečnin, premoženjskih koristi idr. je
zagotovljena s tem, ko se za vsako skupino finančnih prihodkov
določa poseben račun in s tem tudi namen.

4.3.

Tako se proračunsko financiranje vrši preko računa 637, kot pri
drugih proračunskih porabnikih, sredstva prehodnih sodnih
pologov, ki so dana sodišču v začasno oskrbo se vodijo na računu
697. Nameni in ravnanja s sredstvi so določeni na podlagi 350. čl.
Sodnega reda. Ugotovitve inšpiciranja potrjujejo pravilnost in
pravočasnost vplačil iz omenjenega računa.

Vplačevanje iavnofinančnih prihodkov je organizirano preko 8
blagajniških mest, ki sprejemajo vplačila (obrazci, takse, pristojbine
in druge stroške) in za katera se vodijo blagajniške knjige kot to
določa 10. čl. Zakona o računovodstvu.
Vplačila se dnevno oz. tedensko nakazujejo na ustrezne račune
proračuna.
i
UE nima realiziranih lastnih dejavnosti. Inventiranje osnovnih
sredstev, terjatev, obveznosti, zalog idr. je bilo izvedeno kot
določajo predpisi in navodilo Ministrstva za finance.
pnInšpekcija je izdala priporočilo za podrobnejše urejanje dela v
blagajnah in posredovala nekaj koristnih predlogov za druge
organe v državi, ki bi lahko racionalizirali poslovanje v upravnih
enotah nasploh.

Račun 696, ki je namenjen rednim sodnim pologom, njegovo
ravnavanje določajo posebni predpisi iz 350. čl. Sodnega reda, je
voden po predpisih.
Enaka ugotovitev je podana v zapisniku inšpekcije za račun
denarnih kazni štev. 845.
Inšpekcija je pregledala tudi račun 533 - račun preko katerega se
vršijo izplačila ostankov vplačanih predujmov fizičnim osebam in
ni ugotovila nobenih kršitev.
Sredstva za plačilo sodnih taks, ki se vodijo ločeno za fizične in
pravne osebe na skupini računov 840, so bila pri inšpiciranem
sodišču pravilno vodena in pravočasno prenakazana. na račun
proračuna.
f

5.1.
Poraba sredstev proračuna pri Okrožnem sodišču na Ptuju se
določa z vsakoletnim proračunom, ki iz p.p. 5669 zagotavlja
financiranje materialnih stroškov in tkim. drugih materialnih
stroškov (funkcionalnih), ki so tipični za sodišča (izvednine, stroški
prič, stroški neprofesionalnih sodnikov, idr.). Z veliko natančnostjo
urejajo finančno poslovanje, ob ZlPru, še določila Sodnega reda
(Ur.l. 17/95) in Zakon o računovodstvu (Ur.l. 12/89) s
spremembami ter izdan interni Pravilnik o organizaciji in načinu
vodenja računovodstva.

6. Nadziranje na zahtevo drugih organov in
zainteresiranih strank pri prihodkih in odhodkih
proračuna (ZAUPNO)
6.1.
Pregled izplačil upravičencem pri izravnavi stroškov pri pripravi
za zunanji trg iz p.p. 2629 je le logično nadaljevanje kontrole izrečenih ukrepov iz že predhodno opravljenega inšpiciranja v letu
1995. Pomeni tudi usklajen nadzor z Deviznim inšpektoratom v
Ministrstvu za finance kot to omogočajo določila Zakona o upravi.

Kot smo ugotovili se materialno poslovanje sodišča sankcionira,
kot velja sicer za porabo sredstev iz proračuna, s tem, da za
posamezne odhodke (npr. izvednine, izvedeniška mnenja ipd.)
ne veljajo predpisi javnega naročanja.
Pri pregledu odrejanja plačil za materialne stroške, ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti in nobenih kršitev.

Tako je proračunska inšpekcija tudi na osnovi predlogov in
ugotovitev devizne inšpekcije (zapisnik S-112/4-97) lahko
zaokrožila nadziranje z vidika proračunske porabe pri izplačilih
izvoznikom - iz p.p. 2629 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Pri javnem naročanju (po odredbi Ur.l. 28/93, 19/94) storitev
čiščenja in varovanja poslovnih prostorov je proračunski porabnik
pri razpisovanju oz. pri vodenju postopkov napravil nekatere
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Postopke in izplačila vodi in odobrava Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) na temelju Uredbe
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za I. polletje 1997 (v nadaljevanju uredba,
Ur. 1.2/97,14/97, 21/97 in 33/97)in na temelju drugih predpisov, ki
sicer urejajo porabo sredstev iz proračuna. Za opisane primere
so pravila koriščenja sredstev enako veljavna in jih določajo ZlPro,
(Ur.l. 5/96), Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna (Ur.l.
19/96, 43/96) in Navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.l. 13/96),
kot za druge proračunske postavke MKGP.

7. Obravnava pritožbe ponudnika pri oddaji javnega
naročila štev. 3745 v ministrstvu za zdravstvo (MZ)
Nadziranje razpisnega postopka oddaje javnega naročila, s katerim
je MZ dne 5.9.1997 v Ur.l. 54/97 razpisalo izdelavo projektne
dokumentacije za izgradnjo oddelka za očesne bolezni in oddelka
za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo in pripravljalna
dela v Splošni bolnici Maribor (SBM), se je opravilo na temelju 74.
člena zakona o javnih naročillih (ZJN - Ur.l.24/97) in 67. čl. Zakona
o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. 5/96).
Postopek je zapisan v inšpekcijskem zapisniku štev. 403-14/97
in ga je inšpekcija uvedla na predlog pritožnika v razpisnem
postopku.

Inšpekcija je na podlagi pridobljenih poročil, zapisnikov in dopisov
s strani MKGP in Deviznega inšpektorata izvedla preizkus
pravilnosti izplačil iz p.p. 2629 glede na predpisane postopke v
odredbi v devetih podjetjih. Poudarki inšpiciranja so bili usmerjeni
na ureditev zahtevkov za vračilo izravnalnih stroškov izvoznikov
na relaciji upravičenci - MKGP - MF- Sektor za javno
računovodstvo. Za prvo polletje 1997 je bilo izplačanih namenskih
sredstev iz p.p. v višini 923.937.798,60 SIT ali nekaj več kot 65 %
od načrtovanih. Ne glede na težave z začasnim financiranjem v
letu 1997 kažejo omenjeni podatki na zapletenost postopkov
izplačevanja in na nekatere nedorečenosti v določilih odredbe.
Nekatere od teh tu v poročilu omenjamo in so bile MKGP-ju
posredovane kot priporočila za spremembo pravil izplačevanja.

Naročnik Ministrstvo za zdravstvo je razpisni postopek vodilo
skladno z določili ZJN in na osnovi po 1. odstavku 41. čl. ZJN in
odločilo, razpis razveljaviti ter o tem obvestiti prizadete ponudnike.
Skupaj s sklepom je naročnik sprejel tudi odločitev, zaradi vložene
zahteve za revizijo postopka, tudi da se prvotno sprejeti sklep o
izbiri izvajalca razveljavi.

30-dnevni roki plačil po zahtevkih, ki so vezani na datum izdanega
"sklepa" MKGP se praviloma ne spoštujejo, ker tudi sklepi o
odobritvi sredstev, po 7. čl. Odredbe (Ur.l. 21/97), niso obvezni.
Zamujanje rokov plačil oz. nepravilno valutiranje povzroča pri
upravičencih veliko nejevolje, zato je inšpekcija predlagala ureditev
tega vprašanja.

8. Nadziranje postopkov javnega naročanja iz
sredstev proračuna Ministrstva za kulturo (MK)

Inšpekcija je ugotovila, daje naročnik pri izdaji sklepa o razveljavitvi
razpisa in sklepa o izbiri najugodnejšega ponu.dnika ravnal pravilno
in v skladu s 3. tč. 66 in 41. čl. ZJN.

Na podlagi 98. čl. Zakona o upravi, ki določa obravnavo vloženih
zahtev drugih zainteresiranih strank v postopkih nadziranja, je
proračunska inšpekcija na zahtevo Računskega sodišča, M F Sektor za proračun in Ministrstva za kulturo obravnavala razpisni
postopek za izbiro izvajalca za izgradnjo Goriške knjižnice Franca
Bevka v Novi Gorici. Zahtevek za nadzirfanje je inšpekcija sprejela
v obravnavo, ker se je v projekt vključilo Ministrstvo za kulturo
kot sofinancer s sredstvi državnega proračuna. Ministrstvo za
kulturo je predvidelo sofinanciranje v naslednjih letih v višini SIT
505.454.630, kar je razvidno iz večpartnerske pogodbe štev.
3044/96. Od skupnega zneska, ki odpade na MK je v predlogu
proračuna 97 izi p.p. 2477 - investicije v kulturi, predvidenih 100
mio SIT. Zaradi odlaganja sprejema proračuna RS za leto 1997,
omenjena večpartnerska pogodba ni bila podpisana s strani
ministra za kulturo. S tem dejstvom, ki je spremenilo nadaljnji tok
inšpekcijskega postopka. Obvestili smo vse zainteresirane
stranke, ki so predlagale nadzor nad razpisnim postopkom.

Vlaganje zahtevkov po 3. oz. 5. čl. odredbe, ki določajo pod
kakšnimi pogoji se zahtevki lahko vlagajo za druge upravičence
(izvozniki za pridelovalce) se v MKGP-ju ne kontrolira tekoče,
zato je ponekod namenskost sredstev oz. njena upravičenost
vprašljiva.
V čl. 7 uredbe je (tč.A-a) nedorečen način in rok vlaganja
zahtevkov, kar lahko povzroča špekulacije vlagateljev glede na
ugodnejšo višino stimulacij, ki se spreminjajo iz obdobja v obdobje.
MKGP se je predlagala ureditev postopkovnih pravil vlaganja
zahtevkov.
Inšpekcija je ugotavljala kako MKGP obravnava tkim. zavrnjene
vloge, kot to določa 10. čl. odredbe, in ugotovila, da MKGP krši to
določilo s tem, ko ne spoštuje 15-dnevnega roka za obveščanje
vlagateljev o rezultatih ponovne obravnave. Inšpekcija je o tem
izdala ukrep za odpravo dosedanje prakse in zaradi tega ne
prikazuje dejanskega stanja porabe sredstev.

Inšpekcija je s postopkom nadaljevala po sprejetju proračuna 97
in po podpisu pogodbe o sofinanciranju MK in ugotovila, da je
investitor - naročnik Goriška knjižnica F.B. Nova Gorica v glavnem
upošteval določila iz Odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.l. 28/93, 19/94).

Povezano z gornjo ugotovitvijo je tudi izvajanje,določila iz 12.
člena uredbe, ki dopušča obravnavo zahtevkov le do višine
proračunskih sredstev določenih za posamezen namen, ne glede
na upravičenost zahtevka, ostale pa se zavrnejo.

Inšpekcija je sofinancerju MK kot sopodpisniku pogodbe
predlagala spremembo 6. čl. pogodbe z namenom, da se glavnemu
investitorju knjižnici F. Bevk naloži, da mora pri črpanju sredstev
iz proračuna upoštevati vsa pravila ZlPra (Ur.l. 5/96), ki sicer
veljajo za proračunske porabnike. MK je bilo predlagano, da se
sklene med soinvestitorji, MK in Mestno občino Nova Gorica,
poseben dogovor v pisni obliki, v katerem bodo definirane druge
pravice in obveznosti, pač glede na delež, ki jima pripada in na
pomen skupnega projekta. Pri nadziranju razpisnega postopka je
bilo ugotovljenih nekaj pomanjkljivosti, ki ne spremenijo vsebine
investitorjeve odločitve.

Zavračanje izplačil iz opisanih primerov dodatno povzroča
neusklajenost porabe proračunskih sredstev z dejanskimi stanji.
Nakazila sredstev, ki jih izvršuje Ministrstvo za finance - sektor
za javno računovodstvo na temelju predhodnih postopkov v
MKGP so bila v obdobju 1.1.-30.6.1997 pravilno izvršena. Poslani
zahtevki finančnih predobremenitev (FEP-i) v MF, Sektorju za
proračun so pa bili dosledno izpisani.
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402-04/93-1/22-8 v višini 7.583.549 SIT je bila kot posledica slabih
izmer in opisov stanja na objektu. Z vzpostavitvijo gradbeno
pripravljalnih del je šele bilo možno pripraviti prave osnove za
razpisno dokumentacijo.

Med pomanjkljivosti je šteti, da vsebina ponudbenih pogodb ni bila
poenotena kot to določa 11. čl. odredbe, da investitor ni v zadostni
meri upošteval Navodil o predinvesticijskem elaboriranju (M F Ur.l. 16/97) in da je posledično nerealno predvidel nekatere vire
financiranja. Odločitev o izbiri je na predlog razpisne komisije
sprejel gradbeni odbor in ne ravnatelj knjižice kot to določa 26. čl.
odredbe.

~V času od februarja - septembra 96, ko so nastajali popolnejši
podatki za sklenitev pogodbe z izvajalcem in so se pokazali vsi
tehnični in drugi razlogi za sklenitev realnejše in dokončne
pogodbe, je postalo jasno, od kod omenjene finančne razlike. S
pregledovanjem posameznih specifikacij izvajalcev in dejanskim
stanjem stvari na objektu, je mogoče potrditi realnost izplačil.
Inšpekcija ugotavlja tudi, da razlike niso nastale zaradi tkim.
nepredvidenih del, kot je to pogost pojav pri adaptacijah, glede na
pogodbene vrednosti. Zaradi znanih težav pri proračunskemu
financiranju v letu 1997 je bil podpis pogodbe z izvajalcem v
oktobru 1996 preuranjen in v nasprotju s 13. čl. ZlPra, ki določa,
da "smejo uporabniki prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale
odhodek proračuna, če so za izpolnitev takšnih obveznosti na
razpolago sredstva, namensko izkazana".

9. Poraba proračunskih sredstev po denacionalizaciji
v Ministrstvu za kulturo
9.1.
Iz proračunske postavke Ministrstva za kulturo 8217 - Cerkev
Sv. Jožefa v Ljubljani, so se financirala obnovitvena dela objekta,
ki je bil z delno odločbo o denacionalizaciji Ministrstvo za kulturo
je z odločbo štev. 464-54/92 z dne 2.4.1996 v tč. 4 citirane odločbe
je tudi odločilo, da se zavezanec (Republika Slovenija) zavezuje
vzpostaviti na objektu prvotno stanje, to je stanje ob nacionalizaciji.

Deloma opravičuje takšno ukrepanje Ministrstva za kulturo, že
omenjeni sklep Vlade, s katerim je bila izražena namera
zagotavljanja sredstev, vendar ob sklenitvi pogodbe ni bil na
razpolago enak znesek, kot je bil naveden v pogodbi. Posledično
se je neusklajenost porabe pokazala tudi glede na Zakon o
zagotovitvi sredstev (Ur.l. 31/97) s tem, ko je obseg izplačil bil
višji od odobrenih (po začasnem zakonu) sredstev. Inšpekcija bo
predvidoma v I. polletju 98 zaradi navedenega izvedla ponovno
kontrolo obračunskih vrednosti del.

Proračunska inšpekcija je izvedla nadzor na zahtevo drugih
državnih organov in se v svojem postopku osredotočila, na
pravilnost postopka izbire izvajalca in obračun del po pogodbi.
Vlada je na svoji 196. seji z dne 30.4.1996 sprejela sklep o
zagotovitvi sredstev za vrnitev objekta v prvotno stanje, v višini
196.055.763 SIT. Sklep Vlade RS je temeljil na predhodnem
predlogu poravnave med upravičencem in zavezancem v isti
odločitvi je bilo naloženo Ministrstvu za finance, da zagotovi črpanje
sredstev v letu 1996 v višini 30 mio SIT iz tekoče proračunske
rezerve in istočasno je bil sprejet tudi sklep, da bo Vlada RS za
leto 1997 zagotovila preostala sredstva v skupni višini 148.055.763
SIT. Z javnim Razpisom objavljenim 5.7.1996 v Ur.l. štev. 35/5 je
Ministrstvo za kulturo oddalo javno naročilo za izvajalca gradbeno
obrtniških inštalacijskih del. Razpisna dokumentacija se je
pripravljala v sodelovanju z upravičencem Provincialatom
Slovenske družbe Jezusove. Postopki razpisovanja in
sprejemanja odločitve o izbiri so bili skladni s predpisi.

III. ZAKLJUČEK
Kot smo že omenili v prejšnjem poročilu so se nastale težave s
porabo proračunskih sredstev zadnjem četrtletju 1997 izrazito
povečale kot posledica pogojev začasnega financiranja in to se
je odražalo tudi pri tekočem delu proračunske inšpekcije.
Konkretnih vprašanj in zahtev po pojasnjevanju je bilo vse več.

Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana s strani Ministra
za kulturo 7.10.1996 na vrednost 275.109.733, 90 SIT.

S sprejetjem proračuna za leto 97 in na tej osnovi Navodil o
izvrševanju proračuna RS (Ur.l. 1/98) pa kažejo na nova odprta
vprašanja, nanašajo pa se predvsem na zaključevanje
proračunskega leta, usklajevanje začasne porabe po Uredbah
Ur.l. 39 in 60/97 in po Zakonu o zagotovitvi sredstev za potrebe
RS v obdobju začasnega financiranja v letu 97 (Ur.l. 31/97), z
dejansko odobrenimi proračunskimi postavkami po zakonu o
proračunu v letu 1997.

Kot je razvidno gre pri odločanju za različne vrednosti, ki določajo
porabo proračunskih sredstev iz p.p. 8217, kar je posebej določalo
smoter nadziranja.
Po temeljitem pregledovanju materialnih dokumentov pri naročniku
in ob sodelovanju nadzornega organa je inšpekcija ugotovila
vzroke za relativno velika odstopanja vrednosti od faze
predračunavanja do faze obračunavanja pogodbenih del.

Pripravil:
Ivan Potočnik, l.r.
državni podsekretar

Najpomembnejše odstopanje med zneskom po aproksmimativnih
predračunih in zneskom, ki ga je odobrila Vlada s sklepom štev.
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo k

ODRAVNAVI

ZA

POROČIL

PRORAČONSKO

MINISTRSTVA

ZA

0

DELO

SLOŽDE

INŠPEKCIJO

FINANCE

V

LETU

1997

o izvrševanju proračuna. Nadzirajo samo uporabnike proračuna,
ki so v proračunu navedeni, ne pa drugih prejemnikov
proračunskih sredstev (občine, agencije, skladi...).

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je na svoji 13. seji, 3. junija 1998 obravnaval
poročila o delu Službe za proračunsko inšpekcijo v letu 1997.

Opozoril je na problem postopkov pri njihovem delu, saj delajo na
podlagi zakona o državni upravi in zakona o splošnem upravnem
postopku. Ti postopki so mnogokrat zapleteni, zato razmišljajo o
tem, da bi sprejeli poseben zakon o postopku nadziranja
proračunskih sredstev.

Člani odbora in vabljeni so za razpravo prejeli naslednja gradiva:
- poročilo o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva
za finance v obdobju januar - marec 1997
- poročilo o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva
za finance v obdobju april - september 1997

Nadalje je opozoril, da njihovo delo ni samo preganjanje
nepravilnosti ampak tudi svetovanje v procesu izvajanja
proračuna, saj po zakonu lahko tudi predlagajo, priporočajo
spremembe v finančnem poslovanju.

- poročilo o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva
za finance za obdobje oktober - december 1997 (gradivo, ki je
bilo predloženo in obravnavano na odborih Vlade Republike
Slovenije, ni pa še bilo obravnavano na seji Vlade)

Nadzor nad izvajanjem proračuna poleg njih znotraj Ministrstva
za finance opravlja tudi računovodstvo in proračunski sektor, ki
izvajata tako imenovani predhodni nadzor. Neurejen pa je še
nadzor z notranjo revizijo pri posameznem uporabniku
proračunskih sredstev.

- predlog ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih Odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ sprejel ob obravnavi poročil
V uvodu je predsednik odbora opozoril, da je odbor dobil dve
poročili inšpekcije (za obdobje januar - marec 1997 in april september 1997), ki sta dokončni in poročilo za obdobje oktober
- december 1997, ki ga Vlada še ni obravnavala, je bilo pa
obravnavano in potrjeno na odborih Vlade. Člani odbora so prejeli
tudi to zadnje poročilo, saj imajo le tako celovit pregled nad delom
proračunske inšpekcije v letu 1997. Opozoril je še na dele gradiv,
ki so zaupne narave in prosil vse prisotne, zlasti novinarje, da bi
jih ustrezno obravnavali. Povedal je tudi, da je pripravljen osnutek
ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih po končani obravnavi te točke
sprejel odbor.

Večino nepravilnosti odpravijo v procesu odobravanja sredstev
oziroma koriščenja, le malokrat pa je potrebno zadeve predati
sodišču. V letu 1997 se je to zgodilo le dvakrat (v primeru
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva
za promet in zveze).

V uvodni predstavitvi gradiva je vod|a Službe za proračunsko
Inšpekcijo pri Ministrstvu za finance na kratko predstavil
delovanje te službe in podal nekaj ugotovitev Iz inšpekcijskih
pregledov v letu 1997. Povedal je, da proračunska inšpekcija
deluje na podlagi pooblastil, ki jih jim dajejo 67. do 72. člen zakona

O svojem delu poročajo Vladi oz. ministru za finance in sicer 60
dni po zaključku pregleda.

24. junij 1998

Pojasnil je še, kako izvajajo 70. člen zakon o izvrševanju
proračuna, ki jim omogoča, da začasno ustavijo financiranje neke
postavke v proračunu. Zato nimajo nekih obličnih odločb ali drugih
aktov temveč delajo to v sodelovanju s proračunskim sektorjem
(dokazilo je zapisnik proračunske inšpekcije).

V letu 1997 je v proračunski inšpekciji delalo 7 inšpektorjev, ki
letne opravijo 24 do 26 pregledov, pregledajo približno 90
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od sprejema zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne
razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju
(Ur. I. RS št. 13/94).

proračunskih postavk v skupni vrednosti 96 do 100 milijonov SIT.
Področja nadzora, ki so jih v prvem in drugem kvartalu leta 1997
bolj podrobno in pogosto pregledovali so bila: javna naročila,
vplačevanje javnih nedavčnih prihodkov, materialni stroški pri
proračunskih uporabnikih, sofinanciranje projektov.

5. Odbor naproša Ministra za šolstvo in šport, da mu sporoči,
kakšni ukrepi so bili sprejeti na Centru šolskih in obšolskih
dejavnosti na podlagi predloga Službe za proračunsko inšpekcijo,
"da mora proračunski porabnik - Ministrstvo za šolstvo in
šport...ukrepati zoper odgovorno osebo v CŠOD" (zaradi
nepravilnosti pri javnih naročilih).

V zadnjem kvartalu 1997 so ugotovili v primerjavi s prejšnjimi
obdobji izboljšanje, manj kršitev predpisov in v manjšem znesku
v odnosu na celoten proračun.
V razpravi so prisotni ugotovili, daje izboljšanje v zadnjem kvartalu
1997 zelo pozitivno in da je verjetno posledica delovanja
Računskega sodišča in proračunske inšpekcije. Člani odbora
niso podprli ideje, da bi imeli za postopek proračunskega
nadziranja poseben zakon, temveč naj bi bilo to urejeno v zakonu
o proračunu, ki se pripravlja.

DODATNI SKLEP:
1. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ naproša
Vlado Republike Slovenije in Revizijsko komisijo za javna naročila,
da mu posredujeta poročilo o delovanju Revizijske komisije za
javna naročila.

Predsednik odbora je nato predstavil še predlog ugotovitev in
sklepov, ki naj bi jih po obravnavi sprejel odbor. Predlagal je tudi,
da odbor glede na nejasnosti, ki se pojavljajo v zvezi z delom
Revizijske komisije za javna naročila, tudi o tem sprejme poseben
sklep, s katerim bo pozval pristojne za informacije o delu te
komisije.

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.

Predsednik odbora
Feri HORVAT, l.r.

Po končani razpravi o poročilih o delu Službe za proračunsko
Inšpekcijo Ministrstva za finance v letu 1997 je Odbor
Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ se je seznanil s poročili o delu
Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance v letu
1997.

POROČILO

2. Odbor predlaga Službi za proračunsko inšpekcijo, da v prihodnjih
poročilih o svojem delu vključi tudi poročilo o tem, kako se izvajajo
sklepi inšpekcije in kako se na podlagi priporočil in predlogov za
boljše finančno poslovanje, ki jih daje inšpekcija, izboljšuje kvaliteta
finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov.

k obravnavi poročila Računskega
sodišča Republike Slovenije o reviziji
pobiranja in nadziranja javnofinančnih
prihodkov v obdobju od leta 1993
do 1996

3. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da zagotovi, da bo
Služba za proračunsko inšpekcijo pri Ministrstvu za finance zaradi
boljše informiranosti in bolj koordiniranega dela pri nadzoru porabe
javnih sredstev, redno pošiljala dokončne zapisnike o pregledih
finančnega poslovanja posameznih proračunskih uporabnikov
tudi Računskemu sodišču. Prav tako odbor predlaga Računskemu
sodišču, da dokončna poročila o opravljenih nadzorih tekoče
pošilja tudi Službi za proračunsko inšpekcijo pri Ministrstvu za
finance.

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je na 13. seji, 3. junija 1998, obravnaval
poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji
pobiranja javnofinančnih prihodkov v obdobju od leta 1993
do 1996.
Člani odbora so poleg poročila Računskega sodišča z dne 1.10.
1997 prejeli še predlog ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih odbor
sprejel ob obravnavi navedenega poročila.

4. Odbor ugotavlja, da poteka v Sloveniji na področju šolstva
veliko investicij ("šolski tolar", obnova objektov, s katerimi upravlja
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, investicije v visokem
šolstvu...). Ker so se pri nekaterih od teh investicij pojavili dvomi
o pravilnosti postopkov, racionalnosti in namenskosti porabe
proračunskih sredstev, odbor predlaga Računskemu sodišču
Republike Slovenije, da opravi tematsko revizijo investicij s
področja dela Ministrstva za šolstvo in šport, in sicer za obdobje
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V uvodu je predsednik odbora opozoril, da gre za zelo
sistematično poročilo, ki prikazuje pobiranje javnofinančnih
prihodkov v daljšem obdobju (štiri leta) in v času, ko so te naloge
opravljale različne institucije (najprej Agencija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke,
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3. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da v skladu s
PRIPOROČILI Računskega sodišča davčni upravi čimprej
zagotovi pogoje za učinkovito delovanje.

kasneje pa združena enotna služba Davčna uprava Republike
Slovenije). Poročilo daje celovit prikaz delovanja teh služb, njihovih
pomanjkljivosti in prednosti ter predvsem napotke za boljše delo
nove davčne službe. Člane odbora je opozoril, da se je potrebno
predvsem osredotočiti na mnenja in priporočila, ki jih je podalo
Računsko sodišče Republike Slovenije in ki naj bi zagotovili bolj
uspešno in kvalitetno delo davčne službe.

4. Odbor naproša Davčno upravo in Vlado Republike Slovenije,
da mu v roku 30 dni poročata, kaj je že bilo in kaj še bo storjenega
za realizacijo PRIPOROČIL, ki jih je na koncu poročila podalo
Računsko sodišče Republike Slovenije.

Predstavil je še predlog ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih po
končani razpravi sprejel odbor.
Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.

Predsednik odbora
Feri HORVAT, l.r.

Predstavnika Računskega sodišča sta pojasnila, da dejansko
gre za prvo revizijo take vrste na našem računskem sodišču, saj
so revidirali izvajanje nalog institucij zadolženih za pobiranje
javnofinančnih dajatev. Pri delu jim je pomagala angleška vrhovna
revizijska ustanova (National Audit Office). Ocenjevali so
predvsem sistem pobiranja davkov, cilj naloge pa je bil oceniti obe
službi, ki sta pobirali davke do 30. 6.1996 (Republiška uprava za
javne prihodke in Agencija za plačilni promet, nadziranje in
informiranje) ter podati priporočila za boljše delo nove davčne
službe (Davčna uprava Republike Slovenije - DURS).
Direktor DURS je povedal, da je bila združitev davčnih služb 1.7.
1996 dejansko kvantitativni preskok, ne pa tudi kvalitativni, saj
nova služba še vedno nima v celoti zagotovljenih vseh pogojev
za ustrezno delo (kadri, informacijska tehnologija, prostori...). To
se bo na srečo spremenilo s projektom uvajanja davka na dodano
vrednost, saj so zagotovljena sredstva za njegovo uvajanje in v
sklopu tega se bo tudi DURS lahko ustrezno preoblikovala in
postala moderna davčna služba.

POROČILO
•h
ibD'eovr
' ' • ■' 'VBJ • t'
k Problematiki plač in drugih prejemkov
zaposlenih v javnem sektorju z vidika
nadzora Računskega sodišča
Republike Slovenije

V razpravi je člane odbora zanimalo, ali je uvedba davčne številke
dosegla svoj namen in ali je že možno ukiniti enotno matično
številko v povezavi z davčno številko in drugimi registri. Direktor
DURS je pojasnil, da so vzpostavili davčni register, da pa zaradi
povezav med različnimi registri, ki jih potrebujejo za uspešno
delo, še vedno potrebujejo tudi enotno matično številko občanov.

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ je na svoji 4. seji, 19. septembra 1997 in 13. seji, 3. junija
1998, obravnaval problematiko plač in drugih prejemkov
zaposlenih v javnem sektorju z vidika nadzora Računskega
sodišča Republike Slovenije. Osnova za razpravo je bilo Poročilo
Računskega sodišča o plačah in drugih prejemkih v javnem
sektorju. Poročilo je sinteza vseh poročil, ki jih je Računsko sodišče
doslej pripravilo in se tičejo plač in drugih osebnih prejemkov
zaposlenih v državni upravi, javnih zavodih in organih lokalnih
skupnosti.

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ je po končani obravnavi poročila Računskega sodišča
Republike Slovenije o reviziji poblran|a javnofinančnih
prihodkov v obdobju od leta 1993 do 1996 sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ se je seznanil s Poročilom
Računskega sodišča o reviziji pobiranja in nadziranja
javnofinančnih prihodkov v obdobju od leta 1993 do 1996 in z
ugotovitvami navedenimi v MNENJU Računskega sodišča.

OBRAVNAVA 19. septembra 1997
Člani odbora in ostali prisotni so poleg osnovnega gradiva, ki je
bilo posredovano s sklicem seje odbora, na seji prejeli še predlog
ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih odbor sprejel po obravnavi.

2. Odbor ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča podrobno
predstavlja prednosti in slabosti Republiške uprave za javne
prihodke in Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje pri izvajanju nalog na davčnem področju
ter opozarja na nekatere pomanjkljivosti pri delovanju Davčne
uprave Republike Slovenije.

24. junij 1998

Uvodoma je predsednik odbora povedal, da je obravnava gradiva
v skladu s sklepi 3. seje odbora, na kateri se je odbor odločil, na
kakšen način bo obravnaval že prejeta poročila Računskega
sodišča Republike Slovenije. Ker je teh poročil zelo veliko, jih bo
odbor obravnaval po sklopih, za vsak sklop pa bo Računsko
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sodišče pripravilo povzetek poročil. Prvi tak sklop so plače in
drugi prejemki zaposlenih, o katerih je Računsko sodišče dosedaj
tudi izdalo največ dokončnih poročil. Predsednik odbora je še
povedal, da je pripravljen tudi predlog sklepov, ki naj bi jih odbor
sprejel po obravnavi.

Ker se ponavljajo tudi stalni problemi in vprašanja glede uporabe
službenih avtomobilov v zasebne namene, je član odbora
predlagal, da skuša odbor tokrat to področje urediti z amandmaji
k spremembam in dopolnitvam zakona o izvrševanju proračuna,
ki ga bo odbor obravnaval na eni od naslednjih sej.

Namestnica predsednika Računskega sodišča je nato
predstavita gradivo, ki so ga pripravili. Opozorila je na glavne
probleme, ki so jih ugotovili pri pregledu plač in drugih osebnih
prejemkov v državnih organih, javnih zavodih in lokalnih
skupnostih. Predstavila je tudi mnenje Računskega sodišča o
tem, kako izboljšati stanje na tem področju.

Ugotovitev iz razprave je bila tudi, da ni mehanizmov za izvajanje
ukrepov, ki jih sprejme Računsko sodišče ob posameznih
pregledih. Zato je bil dan predlog, da odbor razpravlja in poskuša
najti rešitev za vprašanje, kako vzpostaviti mehanizme za
uresničevanje sklepov Računskega sodišča.
Odbor se je na predlog članov odbora odločil, da razpravo o
poročilu prekine in sprejel naslednji

Predstavnik Vlade Republike Slovenije je v svojem nastopu
omenil nekatere dele poročila, s katerimi se ne strinjajo in tudi
ugotovil, da bo nekatere predlagane sklepe vlada težko uresničila
na način kot so predlagani.

SKLEP:
Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da ob predvideni
obravnavi Poročila o delu Računskega sodišča Republike
Slovenije za leto 1996 obravnava tudi Poročilo Računskega
sodišča o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju in predlog
sklepov, ki naj bi jih ob tem sprejel Odbor za nadzor proračuna in
drugih javnih financ. Vlada naj po obravnavi poročila posreduje
svoje mnenje o gradivu ter hkrati informira odbor, kaj je že storila
in kaj še namerava storiti za ureditev sistema in politike plač in
drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju ter za odpravo
nepravilnosti, ki se v praksi pojavljajo.

Predstavnica Ministrstva za delo, družino In socialne zadeve
je opozorila na nekatere probleme, s katerimi se srečujejo kot
matično ministrstvo za področje sistema plač. Javni sektor ni
definiran, prav tako ni definicije javnih uslužbencev. Povedala je,
da je bil zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalnih skupnosti sprejet kot začasen predpis. V tem
zakonu tudi niso zajeti vsi javni uslužbenci, za katere bi želeli, da
bi imeli enotno ureditev. Nasprotovala je oceni Računskega
sodišča, da so predpisi nekonsistentni. Res je, da jih je veliko, so
pa med seboj primerljivi, se dopolnjujejo in vsa področja so urejena.
Omenila je, da imajo tudi druge države za urejanje plač javnega
sektorja različne predpise. Nekatere imajo več urejenega v
kolektivnih pogodbah in predpisih delodajalca, druge manj. Glede
neenakosti delavcev v javnem sektorju z delavci v gospodarstvu
je povedala, da so razlike nastale v času in jih ni mogoče enostavno
odpraviti. Po eni strani so v boljšem položaju delavci v javnem
sektorju (dnevnice...), na drugi strani pa delavci v gospodarstvu
(višina izhodiščne plače, regres za letni dopust...). Teh zneskov
ni mogoče enostavno izenačiti saj se določajo v postopku
dogovarjanja med socialnimi partnerji. Po njenem mnenju je rešitev
za plače in druge prejemke v javnem sektorju v zakonu o javnih
uslužbencih, ki mora biti čimprej sprejet, vendar je potrebno prej
razjasniti in določiti, kaj je to javni sektor, javne službe in kdo so
javni uslužbenci.

Hkrati odbor naproša za mnenje o gradivu tudi Odbor Državnega
zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko, ki je matično
delovno telo Državnega zbora za področje sistema plač in drugih
prejemkov zaposlenih.
NADALJEVANJE OBRAVNAVE 3. junija 1998
Za nadaljevanje obravnave so člani odbora prejeli še naslednja
gradiva:
-„ ,
- delno poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ z dne 24. 9. 1997
- dopis Vladi Republike Slovenije z dne 23. 9.1997
- urgenco v zvezi z realizacijo sklepa odbora z dne 11.11. 1997,
naslovljeno na generalnega sekretarja Vlade
- dopis predsedniku Vlade z dne 29.1. 1998
- dopis predsedniku Vlade z dne 24. 4.1998
- odgovor Vlade Republike Slovenije na sklep Odbora za nadzor
proračuna in drugih javnih financ Državnega zbora Republike
Slovenije v zvezi s plačami in drugimi prejemki v javnem sektorju
z dne 22. 5.1998
- popravljen predlog ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih ob tej točki
sprejel odbor z dne12. 5. 1998

V razpravi so prisotni ugotavljali, da je problematika plač in drugih
prejemkov v javnem sektorju že več let problematična in da bi
vlada v tem času lahko več storila za ureditev stanja. Vlada tudi
še ni reagirala na sklepe, ki jih je Državni zbor sprejel junija o
obravnavi poročil o delu Računskega sodišča v letih 1995 in
1996 in se deloma nanašajo tudi na področje plač in drugi
prejemkov.
Večkrat je bilo v razpravi opozorjeno, da so ugotovitve Računskega
sodišča dokončne, saj izhajajo iz posamičnih dokončnih poročil o
revizijah in inšpekcijah po posameznih organih, na katere so
revidirane osebe imele v postopku nadzora vse možnosti za
dajanje pripomb in pritožbe. Zato z ugotovitvami sedaj ni več
možno polemizirati. Prisotni so ugotavljali, da med Računskim
sodiščem in Vlado Republike Slovenije ni bilo prave komunikacije,
ki bi pripomogla k razčiščevanju posameznih nepravilnosti in
neurejenosti. Ni pa možno sedaj ob sinteznem poročilu napadati
Računskega sodišča o njegovih ugotovitvah.

V uvodu k nadaljevanju obravnave je predsednik odbora
predstavil dosedanjo obravnavo navedene problematike in posebej
opozoril na dejstvo, da se Vlada Republike Slovenije kljub številnim
urgencam ni odzvala na sklepe odbora in njegovo zaprosilo za
obravnavo problematike plač na seji Vlade. Šele 22. maja 1998 je
Vlada posredovala odgovor na sklepe odbora.
Predsednik odbora je poleg tega opozoril na odnos med Vlado
Republike Slovenije in Računskim sodiščem Republike Slovenije,
saj je očitno, da Vlada ne upošteva mnenj Računskega sodišča in
reagira na njegova poročila šele, ko dobijo medijski odmev ali pa
ko jih Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ že
obravnava in zahteva od Vlade ustrezne odgovore. Predlagal je,
da bi o odnosu med Vlado in Računskim sodiščem odbor razpravljal
ob obravnavi poročila Računskega sodišča o delu v letu 1997.

Glede na to, da Vlada Republike Slovenije ni obravnavala
posamičnih poročil Računskega sodišča in ne sinteznega poročila,
posebej pa ne predlogov sklepov odbora, je bil v razpravi dan
predlog, da se obravnava prekine in zaprosi vlado, da poda mnenje
o gradivu in pojasni, kaj bo uredila na področju sistema in politike
plač ter kaj bo naredila za odpravo nepravilnosti, ki pri izvajanju
predpisov s tega področja nastajajo.
poročevalec, št. 41
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primerljivost ureditve plač v javnem sektorju. Zato predlaga Vladi
Republike Slovenije, da zaradi zagotovitve zakonite, namenske
in gospodarne rabe javnih sredstev čimprej predloži Državnemu
zboru v obravnavo zakon o javnih uslužbencih, ki naj velja za
vse državne organe, javne zavode, sklade, agencije in javna
podjetja, ki jih ustanavlja država in ki pretežni del prihodkov
pridobijo iz javnih sredstev.

Opozoril je še, da je bil v času od prve obravnave problematike
plač na odboru (septembra 1997) do sedaj realiziran le manjši del
sklepov, ki jih je predlagal odbor. Zato so v predlogu popravljenih
sklepov, ki naj bi jih odbor sprejel na tej seji, nekateri predlogi
izpuščeni.
Predstavniki Ministrstva za delo, družino In socialne zadeve
ter Ministrstva za notranje zadeve so nato pojasnili, kaj je bilo
od predlaganih sklepov doslej že realizirano. Predvsem so bila z
zakonom urejena nekatera nadomestila in drugi prejemki
zaposlenih (dnevnice, regres, odpravnine, kilometrine, dodatki
za ločeno življenje...), urejeno pa je tudi izplačevanje dela plač na
podlagi delovne uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih, ki del
dohodka pridobivajo na trgu.

4. Odbor ugotavlja, da pri nadomestilih in drugih prejemkih
zaposlenih v javnem sektorju prihaja do velikih razlik med
zaposlenimi v javnem sektorju, pa tudi v primerjavi z
gospodarstvom (posebej to velja za dnevnice). Kolektivne
pogodbe za posamezno dejavnost namreč ob sedanjem sistemu
lahko določajo le več pravic kot jih določa splošna kolektivna
pogodba za negospodarske dejavne ~ti kar se v praksi kaže
predvsem kot dolofinje vedno novi.', -jc atkov in drugih pravic.

Predstavniki ministrstev so tudi nasprotovali temu, da bi v sklepih
odbora napisali, daje potrebno popravljati zakon o razmerjih plač
v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti,
saj po njihovem mnenju to ni smiselno. V kratkem bo namreč
predlagan Državnemu zboru v obravnavo zakon o javnih
uslužbencih, ki bo sistemsko uredil tudi področje plač v državni
upravi in drugih državnih institucijah.

5. Odbor ugotavlja, da posamezna ministrstva pri dodeljevanju
proračunskih sredstev uporabnikom (zavodom, prejemnikom
dotacij in subvencij ter drugim prejemnikom proračunskih
sredstev) nimajo zadostne kontrole njihove namenske porabe.
Zato odbor predlaga vladi, da sprejme ustrezen predpis, s katerim
bo v okviru posameznih ministrstev zagotovila kontrolo porabe
sredstev, ki jih namenjajo porabnikom proračunskih sredstev.

Člani odbora in ostali prisotni so v razpravi zlasti ostro kritizirali
prepočasnost pri urejanju sistema plač za javne uslužbence in
tudi odnos do odbora in Računskega sodišča, saj Vlada več kot
pol leta ni smatrala za potrebno, da tako pomembno poročilo
obravnava.

6. Vlada naj določi okvire za določanje višine dodatkov za delovno
uspešnost funkcionarjev, ki ne prejemajo funkcijskega dodatka.
7. Vlada naj pripravi predpis, s katerim bo določila pogoje, pravice
in obveznosti uporabe službenih avtomobilov države ali oseb
javnega prava (vključno s pogoji za uporabo teh avtomobilov v
privatne namene).
s i ' ■;..i
8. Odbor na podlagi poročil Računskega sodišča Republike
Slovenije ugotavlja, da poleg nerešenih sistemskih vprašanj v
zvezi s plačami in drugimi prejemki zaposlenih, prihaja v javnem
sektorju tudi do številnih kršitev predpisov, ki to področje urejajo.
Zato odbor poziva vlado, ministrstva, druge osebe javnega prava
in odgovorne osebe v teh institucijah, da zagotovijo spoštovanje
veljavnih predpisov.

Predsednik Računskega sodišča je predstavnike Vlade vprašal,
kdaj je Vlada obravnavala poročilo Računskega sodišča o plačah
in drugih prejemkih v javnem sektorju, vendar ni dobil ustreznega
odgovora, zato je odbor sklenil o tem postaviti Vladi posebno
vprašanje.
Po končani obravnavi Problematike plač in drugih prejemkov
zaposlenih v javnem sektorju z vidika nadzora Računskega
sodišča Republike Slovenije je Odbor za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednje
nb <
UGOTOVITVE IN SKLEPE:

9. Odbor ugotavlja, da občine, pravne naslednice občin, v katerih
so bila ugotovljena nezakonita izplačila funkcionarjem za leto 1994,
ne izvajajo ukrepov za povrnitev škode. Odbor predlaga vladi, da
ugotovi, kakšne so možnosti za realizacijo sklepov Računskega
sodišča in v primeru, da je potrebno spremeniti predpise, to čimprej
stori. Odbor obenem poziva kršitelje, ki so jim bila izplačana
nezakonita izplačila, da preveč prejeta sredstva v skladu s sklepi
Računskega sodišča vrnejo. V primeru, da do 30. 6.1998 ne bo
rešeno vprašanje vrnitve preveč izplačanih prejemkov v občinske
proračune, odbor predlaga Računskemu sodišču Republike
Slovenije, da po navedenem roku javno objavi imena in zneske
preveč izplačanih plač funkcionarjev.

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ se je seznanil s Poročilom
Računskega sodišča o plačah in drugih prejemkih v javnem
sektorju z dne 10. 9.1997.
2. Odbor ugotavlja, da se Vlada Republike Slovenije doslej še ni
odzvala na sklepe, ki jih je Državni zbor sprejel ob obravnavi
Poročila o delu Računskega sodišča Republike Slovenije od 1.1.
1995 do 31. 3. 1996 ter Poročila o delu Računskega sodišča
Republike Slovenije za leto 1996 na 6. redni seji 27. 6. 1997, in v
katerih je med drugim predlagal vladi celovito ureditev plač in
ostalih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. Zato odbor poziva
vlado, da ga v roku 30 dni obvesti o tem, kako in kdaj bo realizirala
navedene sklepe. Odbor hkrati priporoča Vladi Republike
Slovenije, da pri urejanju plač v javnem sektorju upošteva tudi
predloge Računskega sodišča in dosedanje nerealizirane sklepe
Državnega zbora in Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ, ki se nanašajo na plače in druge osebne prejemke
zaposlenih v javnem sektorju.

10. Odbor ugotavlja, da je pri izplačilih plač občinskim
funkcionarjem za leto 1995 prihajalo do bistveno manj kršitev
zakonov kot v prejšnjih letih. V primerih, ko je do kršitev prihajalo,
pa odgovorni, po zagotovilih Računskega sodišča, v večini
primerov sami pristopajo k povrnitvi preveč izplačanih sredstev,
kar odbor ocenjuje kot pozitivno.
11. Odbor ugotavlja, da so plače občinskih funkcionarjev glede
na velikost in naloge občin premalo diferencirane. Zato predlaga
Komisiji Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve, da določi večji možni razpon plač županov. Urediti je
potrebno tudi sistem določanja plač tajnikov in bolj določno opredeliti
pojem "sejnina".

3. Odbor ugotavlja, da sedaj veljavna ureditev, da so plače za
posamezne poklice, funkcije ali pravne osebe javnega sektorja
določene v različnih zakonih na različen način (sodniki, delavci v
davčni upravi, zaposleni v šolstvu, v agencijah, javnih skladih,
javnih podjetjih, zdravniki...) onemogoča preglednost in
24. junij 1998

Odbor predlaga vladi, da za trajnejšo ureditev tega vprašanja,
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uskladi določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih ter
zakona o lokalni samoupravi, pri čemer naj določi tudi okvire za
plače članov nadzornih odborov občin in članov odborov
občinskega sveta, ki niso funkcionarji.

proračuna in drugih javnih financ naproša Vlado Republike
Slovenije, da mu sporoči, na kateri seji Vlade je obravnavala
Poročilo Računskega sodišča o plačah in drugih prejemkih v
javnem sektorju z dne 11.9.1997.

DODATNI SKLEP:

Svetovalec D2
mag. Jože KONČAN, l.r.

Predsednik odbora
Feri HORVAT, l.r.

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor

i ■;.£ «v njr
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POSLANSKA

POBUDA

o

Nikogar ne bi motilo kakšno normalno ime, lahko tudi madžarsko,
prepričan pa sem, da navkljub nekaterim željam (morda tudi pri
nas) po uveljavitvi imena Giulia, le ne moremo in ne smemo dovoliti
te žalitve.

POBUDA
poslanca Zmaga Jelinčiča glede imena
slovensko-italijanko-madžarske brigade - z dne
05/5-1998

Od Vlade RS pričakujem, da bo ukrepala odločno in takoj.

Dajem pobudo Vladi RS, oziroma od nje zahtevam, da ne sprejme
oziroma ne podpre predloga, da bi se mednarodna madžarsko slovensko - italijanska brigada imanovala brigada GIULIA.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Obrambni ministri Republike Slovenije, Republike Italije in Vlada
Republike Madžarske so v Vidmu (Udine) v Italiji 18. aprila 1998
podpisali medvladni sporazum o ustanovitvi večnacionalnih
kopenskih sil kopenske vojske - VSKV (v angl. jeziku: Multinational Land Force - MLF). Splošni namen ustanovitve večnacionalne sile kopenske vojske je ustanovitev visoko operativne lahke
pehotne brigade. Brigada nima imena in tudi ni predvideno, da bi
imela posebno ime. V sporazumu je tudi določeno, da so uradni
jeziki večnacionalne sile kopenske vojske državni jeziki
pogodbenic, torej slovenski, italijanski in madžarski jezik. Delovni
jezik je angleščina. V tem jeziku so tudi vsi operativni dokumenti.
Brigada je tako "delovno" poimenovana "MLF".

Obrazložitev moje pobude temelji na dejstvu, da je fašistična
brigada z istim imenom v času II. svetovne vojne delovala na
ozemlju Slovenije, požigala in pobijala slovensko prebivalstvo in
uničevala slovensko imovino, še posebej v Vipavski dolini.
Morebitna uporaba omenjenega imena za mešano trilateralno
brigado, v kateri so tudi slovenski vojaki, bi predstavljala globoko
žalitev slovenskih domoljubnih čustev, še posebno čustev tistih
še preživelih, ki so okusili fašistično divjanje na svoji koži In so se
proti nacifašizmu borili.
O
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POSLANSKA

VPRAŠANJA

D

~\
J

O težavah slepih in slabovidnih zaradi omejitve v
zakonu o avtorski in sorodnih pravicah

več izposojati gradiva za fotokopiranje, prav tako pa jim v
fotokopirnicah zavračajo to uslugo, saj so imeli ponekod
že težave z inšpekcijo.

Jože Možgan, dr. med., poslanec SLS, )e 30. januarja 1998
Vlado Republike Slovenije vprašal:

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.21/95ZASP) s svojim 50. členom omejuje avtorjevo izključno pravico
do reproduciranja avtorskega dela in sicer v korist fizičnih oseb
in določenih javnih ustanov, v največji meri prav zaradi interesov
izobraževanja in izpopolnjevanja. To izhaja že iz sistematike
omenjenega člena, ki spada v oddelek o vsebinskih omejitvah
avtorske pravice oziroma v pododdelek o prosti uporabi avtorskih
del, še bolj pa iz same vsebine člena. Pojem prosta uporaba
avtorskega dela pomeni, da je izkoriščanje (reproduciranje)
avtorskega dela možno brez dovoljenja avtorja in brez plačila
avtorskega honorarja. Tako 50. člen glede fotokopiranja določa,
da fizične osebe lahko prosto reproducirajo avtorska dela za
svoje osebne potrebe v treh primerkih.

Vlado Republike Slovenije sprašujem, ali In na kakšen način
bi lahko uredila težave slepih In slabovidnih (pa tudi drugih)
dijakov In študentov, ki jih prizadeva 5. člen Zakona o
avtorskih In sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95)?
Obrazložitev:
Visokošolskega študija marsikateri zdrav človek ne zmore,
slepi In slabovidni študentje ali dijaki pa se srečujejo s še
številnejšimi težavami kot zdravi.
V zadnjem času se jim je nepričakovano pridružila še
dodatna:
Zakon o avtorskih In sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95)
namreč s svojim 50. členom močno omejuje fotokopiranje
iz knjig, strokovnih revij, časopisov Itd.

Temu širokemu dovoljenju, ki posega v interese avtorjev in
založnikov, zakonodajalec postavil dve selektivni izjemi in sicer:
a) knjig se ne sme fotokopirati v celotnem obsegu, dokler ni
poteklo dve leti od izčrpanja njene naklade;

Slepi študent|e in dijaki so pri študiju vezani na to, da jim
večino študijskega gradiva na glas prebere|o njihovi videči
svojci, prijatelji ali študijski kolegi. Vsi ti pa so jim na razpolago
le takrat, ko imajo čas. To pa nI vedno v času, ko so odprte
študijske, oddelčne ali druge knjižnice. Mnogo študijskega
gradiva sodi med "čltalnlško literaturo", ki Jo Je moč brati le
v knjižničnih čitalnicah.Tam glasno branje seveda ni možno,
sa| bi preveč motilo druge.

b) notnega materiala pa ni možno fotokopirati niti delno brez
privolitve imetnika avtorske pravice (tretji odstavek 50.člena).

Slabovidni študentje so si pomagali enako, tisti z večjim
ostankom vida pa so pogosto uporabljali tudi fotokopiranje
s povečavo, saj so bili tako bolj samostojni, pa čeprav jih je
to zelo veliko stalo. Pa vendar so s fotokopiranjem prišli do
nujne študijske literature, s povečanim fotokopiranjem pa
so lahko uporabljali tudi učbenike, priročnike, slovarje itd.

Smisel takšne določbe je preprost. Kdor potrebuje knjigo, naj si jo
kupi, ne pa fotokopira, dokler jo je moč legalno kupiti. Če pa nekdo
potrebuje le odlomek ali del knjige, si ga lahko prosto fotokopira,
in to celo v treh izvodih. Potrebno se je zavedati, da založniki v
posamezno knjigo vlagajo veliko svojega dela in sredstev,
nenazadnje tudi za pridobitev avtorskih pravic, zato knjige izdajo
z namenom, da bi se prodajale, ne pa fotokopirale. Razlog, zakaj
so knjige, tako pri nas kot v svetu, zlasti strokovne, v zadnjih letih
vse dražje, je v izgubah, ki jih založniki utrpijo zaradi množičnega
fotokopiranja. Po tujih ocenah je prodaja strokovnih knjig in revij v
svetu zaradi fotokopiranja upadla za 50%. Če bi se ta trend
nadaljeval, kmalu sploh ne bo več strokovnih knjig in revij. Na ta
način tudi ne bo več česa fotokopirati.

Zaradi določil omenjenega zakona jim v knjižnicah ne upajo

Zato je zakonodajalec moral poiskati kompromis med prostim

Ta dva problema so slepi študentje doslej reševali tako, da
so gradivo fotokopirali.
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notni material, računalniški programi) ter kompenzacijsko
nadomestilo za ublažitev škode, ki jo tako široko prosto
reproduciranje avtorskih del povzroča avtorjem, založnikom,
umetniškim izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim
producentom.

fotokopiranjem v interesu izobraževanja in med preživetjem
založniške dejavnosti. Še bolj kot knjige pa je za fotokopiranje
občutljiv notni material. Poleg selektivnih izjem od prostega
fotokopiranja je zakon uvedel še posebno kompenzacijsko
nadomestilo v korist avtorjev in založnikov (v razmerju 50:50) za
prosto fotokopiranje avtorskih del določeno z Uredbo o zneskih
nadomestil za privatno in drugo lastno reprodukcijo (Uradni list
RS, št. 33/97) ki pa ga plačujejo fotokopirnice (0,5 SIT od izdelane
fotokopije za prodajo upravičencem do prostega fotokopiranja)
oziroma uvozniki fotokopirnih naprav (od 2.000 do 5.000 SIT od
uvožene nove naprave za fotokopiranje). To ni slovenska
posebnost. Takšno rešitev poznajo države EU in tudi nekatere
srednjeevropske države že dobrih deset let.

Res pa je, da se prej določbe glede dopustnega oziroma
nedopustnega fotokopiranja v praksi niso spoštovale in se je
dejansko nenadzorovano fotokopiralo vsevprek v neomejenem
številu izvodov. Novi zakon je predvidel mehanizme, ki
zagotavljajo, da se zakon v praksi spoštuje, kar je verjetno
največja razlika med prejšnjim In novim zakonom. To dejstvo pa
se napačno interpretira tako, da je novi zakon bolj omejujoč kot
prejšnji, kar pa nI res.

Pri problemu slepih in slabovidnih v zvezi s fotokopiranjem, ki ga
izpostavlja poslansko vprašanje, je treba konkretno ugotoviti:

II.

a) Fotokopiranje iz revij, časopisov in iz drugega neknjižnega
gradiva (razen notnega materiala) je za osebne potrebe fizičnih
oseb prosto v treh primerkih; pod enakimi pogoji je prosto tudi
fotokopiranje revij, časopisov in drugega neknjižnega gradiva
v celotnem obsegu.

Vlada RS vprašanju učbenikov zadnja leta namenja posebno
pozornost. Med drugim so te pozornosti deležni tudi učbeniki,
namenjeni otrokom in mladini s posebnimi potrebami, saj zaradi
zahtevnosti izvedbe ali njihove nizke naklade brez subvencije za
založnike niso zanimivi.

b) Fotokopiranje iz knjig je pod pogojem iz 1. točke prosto v
obsegu do 70% označenega števila strani; če pa je poteklo
več kot dve leti od, izčrpanja naklade je knjigo možno prosto
fotokopirati v celotnem obsegu.

Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto nameni določena
sredstva za izdelavo učbenikov, namenjenih slepi in slabovidni
mladini. Tako je v letu 1996 Centru slepih in slabovidnih, Srednja
šola škofja Loka namenilo 1.484.450 SIT za prilagoditev 16
učbenikov, od tega 14 učbenikov v zvočno tehniko in 2 v Braillovo
pisavo. V letu 1997 je Zavodu za slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani namenilo skupaj 1.892.063 SIT za prilagoditev 6
učbenikov za slepe in 15 učbenikov za slabovidne. Centru slepih
in slabovidnih, Srednja šola škofja Loka pa je namenilo 1.484.450
SIT za prilagoditev 16 učbenikov, od tega 13 učbenikov v zvočno
tehniko in 3 v Braillovo pisavo.
I
UCi.
Poleg tega je Ministrstvo za šolstvo in šport na pobudo Zveze
društev slepih in slabovidnih Slovenije vsem založnikom, ki
zalagajo učbenike, v letu 1997 poslalo dopis, v katerem je
zaprosilo, naj Zvezi odstopijo besedila učbenikov za potrebe
izdelave učbenikov obliko, ki je primerna za uporabo pri pouku
slepih in slabovidnih učenk in učencev. Odziv na pobudo je
pozitiven, saj je Zvezi doslej svojo pripravljenost za sodelovanje
pisno izrazilo že 8 (osem) založnikov, z nekaterimi pa se o
sodelovanju še dogovarjajo. V večini primerov so se založniki z
avtorji dogovorili, da v tem primeru ne zahtevajo posebnega plačila
avtorskih pravic.

c) Urad RS za intelektualno lastnino je oktobra lani podelil
dovoljenje za pobiranje nadomestila za prosto privatno
reproduciranje od fotokopirnic strokovno usposobljeni
organizaciji Avtorski agenciji za Slovenijo, ki je pripravila
natančna pisna navodila fotokopirnicam glede fotokopiranja
avtorskih del, usklajena s stališči Urada. V njih je med drugim
navedeno, kaj se šteje za knjigo, kako se ugotavlja, ali je
poteklo dve leti od izčrpanja naklade in vrsta drugih pojasnil.
Navodila so prejele vse fotokopirnice, ki so z Avtorsko agencijo
sklenile pogodbo o plačevanju nadomestila, k čemur so bile
javno pozvane. Pavšalne in netočne trditve, ki jih povzema
poslansko vprašanje, da fotokopirnice v strahu pred inšpekcijo
zavračajo strankam usluge, ki so sicer po zakonu dopustne,
lahko danes izvirajo le še iz tistih fotokopirnic, ki se bodisi iz
nevednosti ali zavestno izmikajo plačilu z zakonom in vladno
uredbo določenega nadomestila za prosto privatno
reproduciranje s fotokopiranjem.
d) Zakon o avtorski in sorodnih pravicah ne dela razlik med
posameznimi kategorijami ljudi in obravnava invalide enako
kot ostale. To pomeni, da se vseh ugodnosti pri fotokopiranju
avtorskih del, opisanih v 1. in 2. točki, ki veljajo za fizične
osebe, lahko poslužujejo tudi slepi in slabovidni. Poleg tega
navodila fotokopirnicam o fotokopiranju avtorskih del,
omenjena v 3. točki, omogočajo dovolj elastičnosti in življenskih
rešitev pri izvajanju 50. člena zakona v praksi. Zatorej položaj
slepih in slabovidnih v zvezi s fotokopiranjem avtorskih del ni
prizadet.

O prodaji delnic Laboda Delta Ptuj
Franc Pukšlč, poslanec SDS, |e 26. februarja 199& ministra
za delo, družino In socialne zadeve g. Toneta Ropa vprašal:

V primerjavi s prejšnjo ureditvijo v jugoslovanskem zakonu o
avtorski pravici je režim prostega reproduciranja avtorskih del v
slovenskem zakonu o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1995
bolj liberalen. Prej je bilo možno prosto reproduciranje le v enem
primerku, sedaj pa v treh. Poleg tega je novi zakon krog
upravičencev do prostega reproduciranja avtorskih del v treh
primerkih razširil s fizičnih oseb tudi na določene javne ustanove
(knjižnice, arhivi, šole, fakultete, znanstveno raziskovalne
ustanove). Od tod izraz privatno in drugo lastno reproduciranje.
Zraven pa je po vzoru na razvite In civilizirane države uvedel
določene selektivne izjeme za najbolj občutljivo gradivo (knjige,
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1. Ali lahko ■ svojimi službami ugotovite koliko delavk
Laboda Delte Ruj je prodalo svoje delnice od certifikatov
po 10 % ali 20 % vrednosti z vednostjo In priporočili
nadzornega odbora Labod Novo mesto?
2. Ali obsta|a pravna pot, da zaščitimo delavke Laboda Delte
Ptu| In da ministrstvo vloži ovadbo proti tistim, ki so na
račun delavk neopravičeno obogateli?
3. AH lahko zagotovite spoštovanje kolektivne pogodbe?
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE:

O številu vladnih stanovanj, ki so na razpolago
ljudem, prizadetim v potresu v Posočju

V odgovoru na poslansko vprašan|e poslanca Franca
Pukšlča posredujemo poročilo lnšpektor|a za delo v zvezi s
spoštovanjem zakonov In kolektivnih pogodb v zadevi
Labod Delata Konfekcija, d.o.o., Ptuj, ki je osredotočeno
predvsem na ugotovljene nepravilnosti v zvezi s tretjo točko
poslanskega vprašanja, In sicer:

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 22. aprila 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, koliko praznih
stanovanj Ima Vlada Republike Slovenije In posamezna
ministrstva, zlasti ministrstvo za obrambo, v Posočju, ki Je
bilo najbolj prizadeto v zadnjem potresu?

Pristojna inšpektorica je pri obravnavanju predmetne zadeve
ugotovila, da imenovana družba pri obračunavanju in izplačevanju
plač ne upošteva določb splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti ter tarifne priloge navedene kolektivne
pogodbe, kot tudi ne zakona o določitvi minimalne plače in o
načinu usklajevanja plač. Glede na ugotovljene kršitve je
inšpektorica izdala ureditveno odločbo, s katero je delodajalcu
naložila, da mora nepravilnosti odpraviti, zaradi kršitve določb o
minimalni plači pa je delodajalcu izrekla mandatno kazen.

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, koliko teh stanovanj
Je dala na razpolago ljudem v Posočju, ki so ostali brez
strehe nad glavo.
Pričakujem hiter odgovor, še bolj pa hitro ukrepanje.
ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

Delodajalec je inšpektorico zaprosil za podaljšanje rokov ureditve,
ki se nanašajo na plače, zaradi sklenjenega sporazuma o
postopnem usklajevanju plač na 90% po KP najkasneje do
novembra 1998 in zaradi izredno težkega stanja, ki se je po
stavki še poslabšalo ter je povzročilo probleme pri zagotavljanju
sredstev za izplačilo februarske plače po dosedanjih osnovah.

Vlada Republike Slovenije ima, razen Ministrstva za notranje
zadeve in Ministrstva za obrambo, v upravljanju v Posočju prazno
samo eno dvosobno stanovanje v motažni hiši v Mali vasi v
Bovcu, ki ob potresu ni bila bistveno poškodovana. V stanovanju
je pred vselitvijo treba opraviti večja investicijska in vzdrževalna
dela, ki so že v teku in bodo predvidoma končana do 20.5.1998.
Takoj po ureditvi bo stanovanje kot službeno stanovanje dddano
v najem delavcu Carinarnice Nova Gorica, ki je do potresa živel
z družino v stanovanjski hiši, ki jo bo zaradi močnih poškodb
treba porušiti.

Delodajalec je pristojni inšpektorici poročal o izvrševanju odločbe
glede izplačila preostanka regresa za leto 1997 in sicer da ga v
tako kratkem roku ni mogel izplačati zaradi prej omenjenih težav.
Po sklenjenem sporazumu naj bi ga delodajalec izplačal v dveh
delih do 15.4 in do 15.5.1998.
V poročilu je nova direktorica Hremina Križovnik še navedla, da
je prednostna naloga zagotovitev sredstev za izplačilo plač za
mesec februar in nato marec, ko je za delodajalca "mrtva" sezona
in predvidevajo izrabo lanskih in deloma že letošnjih dopustov.

Ministrstvo za notranje zadeve na potresnem območju v Posočju
nima praznih stanovanj. Svojim delavcem, ki so bili prizadeti s
potresom, je ministrstvo ponudilo namestitev v objektu v Logu
pod Mangartom. Trenutno sta tam nameščeni dve družini in en
samski delavec. Predmetni objekt je delno namenjen za delovanje
Gorske policijske enote in delno za počitniško dejavnost. V primeru
operativnih potreb so in še bodo v ta objekt nameščali tudi policiste,
kateri so ali pa bodo začasno razporejeni na opravljanje
operativnih nalog v Posočje.

Glede na pravočasno prošnjo za podaljšanje roka in ob
upoštevanju sklenjenega sporazuma, je inšpektorica dne
19.3.1998 izdala sklep o podaljšanju roka za izvršitev odločbe do
30.11.1998.
Inšpektorica je nadalje prejela novo prijavo sindikata, iz katere
izhaja da se sklenjeni sporazum med delodajalcem in stavkovnim
odborom o postopnem usklajevanju plač in izplačilu preostanka
regresa za leto 1997 ne izvaja. Glede na podatke v prijavi, na
podatke, ki izhajajo iz časopisnih člankov in glede na izjavo
direktorice, dano po telefonu, sedaj ne gre le za izplačevanje plač
nižjih od minimalne plače, ampak za neizplačano nadomestilo
plač skupini delavk. Zato bo inšpektorica v navedeni družbi
ponovno opravila inšpekcijski pregled in v kolikor bo ugotovila
elemente kršitve pravic delavcev oz. elemente suma kaznivega
dejanja, bo zoper delodajalca podala ovadbo državnemu tožilstvu.

Ministrstvo za obrambo na podlagi 1. člena uredbe o upravljanju
z vojaškimi nepremičninami (Ur.l.RS, št. 70/95) upravlja z
vojaškimi objekti, vojaškimi stanovanji in stanovanjskimi hišami
ter drugimi vojaškimi nepremičninami.
Ministrstvo za obrambo je na območju Bovca prevzelo v
vzdrževanje in uporabo 12 manjših stanovanjskih enot.
Na podlagi zaprosil s strani Občine Bovec je Ministrstvo za
obrambo predalo na začasno uporabo občini Bovec 3
stanovanjske enote (dne 14.4.1998 prvo stanovanjsko enoto,
dne 17.4.1998 drugo ter 23.4.1998 tretjo stanovanjsko enoto).

V zvezi s prvo In drugo točko poslanskega vprašanja, ki se
nanašata na možnosti ukrepanja v zvezi z nezakonitostmi v
postopku prodaje delnic Laboda Delta Ptuj pa vam
sporočamo, da je to področje v pristojnosti Ministrstva za
ekonomske odnose In razvoj, zato smo za odgovor na ta
vprašanja zaprosili prlsto|no ministrstvo.

24. junij 1998

Poleg navedenih kapacitet je bilo danih v uporabo občinam v
Posočju še 31 počitniških prikolic, last Ministrstva za obrambo.
Predaja stanovanj in stanovanjskih prikolic je potekala na podlagi
izkazanih zahtev občin, opravili pa so jo delavci Ministrstva za
obrambo - Uprave RS za zaščito in reševanje, kakor tudi ostali
zaposleni v Ministrstvu za obrambo.
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O kasetah, na katerih so posnetki prosilcev za
službo v Specialni brigadi MORiS

predhodnicami ter g. Milanom Solomunom v letih od 1983
naprej. Prav tako sprašujemo predsednika vlade, kakšni so
bili stiki med njegovim kabinetom in g. Milanom Solomunom
v letih 1997 in 1998.

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, Je 22. aprila 1998 ministra za
obrambo, g. Alojza Krapeža vprašal:

Odgovore zahtevamo v poslovniškem roku.

Revija Mag )e v 7. številki, z dne 18. februarja 1998 na straneh
27, 28 in 29 objavila magnetogram kasete, ko je določena
oseba leta 1993 prosila za službo pri Slovenski vojski, točneje
specialni brigadi Moriš. Sprašujem ministrstvo za obrambo,
kako je mogoče, da je ta kaseta prišla v javnost in kdo je za
to odgovoren?

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) ugotavlja,
da je g. Milan Solomun v zadnjih letih pogosto ponujal najrazličnejše
usluge in dajal različne ponudbe slovenskim političnim
predstavnikom. Svojih ponudb in obljub doslej nikoli ni realiziral,
vsakič pa je vztrajal, da mora slovenska država najprej izpolniti
njegove zahteve, šele nato pa bo izpolnil svojo ponudbo.

Nadalje sprašujem ali so vse kasete, ki so bile posnete s
prosilci za vstop v Moriš izven posesti ministrstva za
obrambo oziroma slovenske vojske In ali so bile sploh
posnete s soglasjem prosilcev?

Milan Solomun je SOVI znan od začetka leta 1996, ko je bil na
njegovo pobudo oziroma željo z njim vzpostavljen stik. Od leta
1996 so se predstavniki agencije z njim nekajkrat sestali, vedno
na njegovo pobudo.

V zvezi s tem me še zanima primopredajni zapisnik s
številom predanih kaset med takratnim poveljnikom Morisa
brigadirjem Krkovičem in njegovim naslednikom polkovnikom Pavlinom.

Solomun je na prvem razgovoru povedal, da je želel razgovor s
predstavnikom agencije zaradi pisma, ki ga je prejel od
organizacije WEST - WORLD ELITE SECURITY TRUST (World
security organization unifying associations, organizations, and
unions of veterans of the special services, special units for fight
against terror, organized crime and narco-business, military intelligence and counterintelligence, detectives and lawyers).
Organizacija se proglaša za nadvladno in nadpolitično, njena
dejavnost je povezana z nuđenjem pomoči mladim demokracijam
na treh osnovnih področjih - ekonomskem, informacijskem in
varnostno-obvešče valnem.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Do maja 1994, torej do opravljene primopredaje dolžnosti med
takratnim in sedanjim poveljnikom 1. specialne brigade MORiS,
so bili snemani vsi razgovori s kandidati, ki so se želeli zaposliti v
brigadi MORiS. Ob tem je treba poudariti, da je bilo snemanje
opravljeno s privolitvijo kandidatov ter da je bila kamera na vidnem
mestu v prostoru, v katerem so se opravljali razgovori.
Glede na to, da kasete s posnetki razgovorov s kandidati za
zaposlitev niso bile predmet primopredajnega zapisnika ob
prevzemu dolžnosti med poveljnikoma, ni mogoče ugotoviti,
kolikšno je število posnetih kaset, niti ne kolikšno je število
morebitnih izdanih kopij. V prostorih 1. specialne brigade MORiS
je shranjenih 12 kaset. Le e so ustrezno zavarovane tako, da ne
obstaja možnost zlorats

V pismu je omenjena organizacija povabila Solomuna, da postane
njen član oziroma predstavnik za Slovenijo in se udeleži
mednarodne konference v Bolgariji od 18. do 22. aprila 1996.
Solomun naj bi vodil regionalno pisarno v Sloveniji, ki naj bi zbirala
predvsem podatke o organiziranem kriminalu, preprodaji mamil
in orožja. Solomun se je zasebno udeležil omenjene konference
in nato postal član organizacije WEST ter njen predstavnik v
Sloveniji. SOVA za njegovo udeležbo na konferenci ni bila
zainteresirana.
Agencija je ugotovila, da je WEST sicer legalna organizacija z
glavnim sedežem v Bolgariji, v mestu Veliko Tarnovo, in s številnimi
podružnicami po celem svetu, vendar v mnogih ozirih sporna.
Obstaja možnost, da je v ozadju njenega delovanja obveščevalna
dejavnost.

O sodelovanju g. Milana Solomuna s kriminalistično službo Ministrstva za notranje zadeve,
Slovensko obveščevalno varnostno agencijo in
Uradom predsednika Vlade Republike Slovenije kabinetom predsednika Vlade Republike Slovenije

Solomun v sodelovanju z organizacijo WEST pripravlja razne
ponudbe, ki jih predstavlja oziroma želi predstaviti tudi
najuglednejšim slovenskim politikom. Preko Solomuna je tako
WEST tudi SOVI ponudil posredovanje informacij in podatkov, ki
naj bi jih sicer agencija ne bila zmožna pridobiti. Za obljubljene
podatke, ki niso bili nikoli natančno definirani, je Solomun zahteval
celo vnaprejšnje plačilo.

Skupina poslancev s prvopodpisanlm Janezom Janšo, Je
24. aprila 1998 Vlado Republike Slovenije vprašala:
(sopodpisniki pobude: Bogomir Šplletlč, Mirko Zamernlk,
Jože Jerovšek, Rudolf Petan, Franc Jazbec)
Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije, v čigar sklop sodi Kriminalistična
služba sprašujemo ali je g. Milan Solomun registriran
sodelavec Kriminalistične službe oziroma kakšno Je bilo
sodelovanje med Kriminalistično službo in g. Milanom
Solomunom v letih 1996, 1997 In 1998.

V drugi polovici leta 1997 je Solomun ponovno vztrajal pri
vzpostavitvi stika s predstavniki SOVE. Na srečanju je povedal,
da tokrat nastopa kot posrednik Nikolasa Omana, ki želi preko
njega navezati stike s kompetentnimi predstavniki slovenske
države. Omenil je, da je Oman pripravljen izročiti Republiki Sloveniji
dokumentacijo o trgovini z orožjem iz časa osamosvajanja, za
protiuslugo pa naj bi se v Republiki Sloveniji ustavili vsi postopki
zoper Omana. Predstavniki SOVE so Solomunu pojasnili, da
agencija ni pristojna za realizacijo Omanovih zahtev.

Vlado in predsednika vlade dr. Janeza Drnovška, kateremu
Je neposredno podrejena Varnostno Informativna služba
Republike Slovenije (ki uporablja nezakonito Ime SOVA)
sprašujemo, kakšni so bili stiki med to InštitucIJo in n|enlml
poročevalec, št. 41

V naslednjem obdobju je Solomun ponovno želel govoriti s
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predstavniki SOVE, katere je seznanil z željo oziroma s predlogom
Omana in liberijskega veleposlanika v Parizu, da se na Dunaju
srečata s predstavnikom SOVE. Agencija je zavrnila tudi ta
predlog.

O zaščiti lipicancev
Dr. Jože Zagožen, poslanec SDS, Je 6. maja 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Solomun tako SOVI nikoli ni izročil kakršne koli dokumentacije ali
sodeloval pri njenem posredovanju.

V avstrijskem časopisju se že več kot deset dni razvnema
polemika o tem, ali naj Evropska skupnost prizna pravico
do lipicancev Avstriji ali Italiji, pri čemer se samo mimogrede
omenja, da leži kraj Lipica v Sloveniji. Doslej ni bilo mogoče
nikjer zaslediti, da bi vladni organi ali sredstva obveščanja
zavrnili takšne absurdne zahteve In jasno povedali, da ta
pravica lahko pripada izključno Sloveniji.

Agencija ocenjuje, da je Solomunova dejavnost usmerjena k njegovi
lastni promociji v najvišjih političnih krogih, hkrati pa je poslovno
naravnana, saj želi promocijo oziroma nova znanstva izkoristiti
za morebitne donosne posle.
Vlada Republike Slovenije je prav tako ugotovila, da g. Milan
Solomun ni bil in ni registriran tajni sodelavec kriminalistične službe.

Sosednji državi utemeljujeta svojo pravico s tem, da je bila
Lipica dolga leta vključena vanje. Treba je tudi ločevati
Špansko jahalno šolo na Dunaju in lipicance, katerih del
črede Je bil za časa Napoleonove zasedbe naših krajev
preseljen v druge predele tedanje avstrijske države. Nekaj
teh lipicancev je tako še danes v avstrijskem Pibru, ki si
seveda ne more lastiti pravice do lipicancev namesto naše
Lipice, kjer so Jih vzrejall od 14. stoletja dalje.

Pripominjamo pa, da je Milan Solomun v dveh primerih ponudil
sodelovanje s Kriminalistično službo in sicer:
- v letu 1996 je kot občan oziroma zastopnik tujega podjetja
VVORLD ELITE SECURITY TRUST (WSO) ponudil sodelovanje
proti plačilu nagrade in stroškov, informacije, ki bi pripeljale do
odkritja storilcev kaznivega dejanja ponarejanja listin po členu
256 KZ Republike Slovenije v zvezi ponarejenega dopisa SOVA
in

Če Slovenija ne bo takoj In odločno ukrepala, se lahko zgodi,
da nam bo ta pravica odvzeta, kar bi bil nezaslišan škandal
In velika škoda za slovensko identiteto ter za razvoj našega
turizma. Ali bomo odslej lipicance smeli imenovati samo še
beli konji?

- v letu 1997, ko je, prav tako kot občan in zastopnik podjetja
VVORLD ELITE SECURITY TRUST (WSO), ponudil sodelovanje
pri navezavi stikov z Nikolasom Omanom, ki naj bi omogočil
kriminalistični službi pridobitev dokumentacije o domnevnih
zlorabah pri dobavah orožja Republiki Sloveniji v letih 19911993.

Zato sprašujem Vlado Republike Slovenije:
- ali je s to problematiko sploh seznanjena,
- kaj je doslej že storila v okviru Evropske zveze za zaščito
lipicancev?
- katere aktivnosti namerava opraviti, da ne bi Slovenija
Izgubila teh pravic, ki Jih uživa že več kot štiri stoletja?

V obeh omenjenih primerih kjjjminalistična služba v razgovorih z
Milanom Solomunom oziroma na podlagi njegovih posredovanj ni
prišla do relevantnih podatkov, ki bi kakorkoli pomagali pri razkritju
kaznivih dejanj.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Prav tako je g. Milan Solomun v lanskem letu poskušal večkrat
vzpostaviti neposredni stik s predsednikom Vlade Republike
Slovenije g. dr. Janezom Drnovškom. Zahtevo po osebnem
razgovoru s predsednikom Vlade Republike Slovenije je utemeljeval
s posredovanjem izjemno pomembnih varnostnih informacij in
nacionalnimi interesi. Predsednik Vlade RS g. Solomuna ni sprejel
na pogovor. Po dogovoru v kabinetu predsednika Vlade mu je bilo
predlagano, da ga sprejme na pogovor svetovalec v kabinetu, ki
strokovno pokriva področje varnostne problematike. Tako so bili
z g. Solomunom v mesecu juniju in juliju 1997. leta opravljeni
neposredni pogovori ter mu zaradi prošnje poslani tudi trije pisni
odgovori. Jasno mu je bilo povedano, da vsebina, ki jo je skušal
plasirati kot za državo izjemno pomembno ni v pristojnosti
kabineta, niti predsednika Vlade Republike Slovenije. Vsebina
pogovorov in pisnih odgovorov kabineta se je nanašala le
delovanje in pristojnosti vladnih resorjev in služb, njihovih
ugotovitev ter vloge kabineta v skladu z zakonom o Vladi Republike
Slovenije. Kabinet predsednika Vlade ni imel nikakršnih pristojnosti,
da bi z g. Solomunom reševal (po njegovi oceni) nacionalno
varnostna vprašanja in interese o "zadevi Oman". Jasno mu je
bilo povedano, kot tudi pisno odgovorjeno, kakšne so pristojnosti
kabineta in posameznih ministrstev ter njihovih specializiranih
služb. Gospod Milan Solomun je bil napoten na pogovore na
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.

V odgovoru na poslansko vprašanje dr. Jožeta Zagožna želimo
poudariti, da se je Vlada Republike Slovenije seznanila s
problematiko o dodelitvi pravice domicila lipicancev na svoji redni
seji dne 14.5.1998, ko je, na pobudo Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, sprejela tudi sklepe:
ki nalagajo posameznim resornim organom, da pridobijo uradno
dokumentacijo o postopku, ki teče v Komisiji EU,
da se stalna Misija Republike Slovenijev Bruslju na podlagi navodil
Ministrstva za zunanje zadeve poveže s pristojnimi organi EU ter
predstavniki Mednarodnega združenja rejcev lipicancev (LIF) in
pridobi potrebne informacije,
da se ustanovi posebna delovna skupina, v kateri bodo tudi
priznani pravni strokovnjaki za mednarodno pravo, ki bodo na
podlagi proučitve pravnega ozadja spora med Republiko Avstrijo
in Italijo v zvezi z dodeljevanjem domicila lipicancev, upoštevali
tudi vse druge morebitne pravne norme, ki lahko vplivajo na uradno
stališče in bodoče ukrepe Vlade Republike Slovenije v zvezi s
tem.
Pred obravnavo problematike na seji Vlade RS dne 14.5.1998, je
bilo že storjenih nekaj ukrepov. Tako je Veleposlaništvo Republike
Slovenije v Avstriji, takoj po prvih medijskih vesteh o imenovanem
sporu, o tem obvestilo ostale organe Vlade Republike Slovenije in
Kobilarno v Lipici. V Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in

Po mesecu juniju leta 1997 z g. Solomunom kabinet predsednika
Vlade Republike Slovenije ni imel več nikakršnih stikov.
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Stalna misija Republike Slovenije v Bruslju bo vzpostavila dialog s
člani kabineta evropskega komisarja za kmetijstvo dr. Fischlerja
na temo lipicancev.

prehrano je bil dne 13.5.1998 sklican sestanek predstavnikov
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva
za kulturo, ki so ugotovili, da Slovenija trenutno razpolaga samo
z informacijami o sporu med Italijo in Avstrijo pred Komisijo EU iz
avstrijskih in nemških časopisov ter slovenskih medijev. Prisotni
so zato predlagali Ministrstvu za zunanje zadeve, da naloži Misiji
RS pri EU, da takoj pridobi natačne informacije o tem, kje se
omenjeni problem obravnava in kaj je osnovni namen te razprave.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo preko diplomatsko konzularnih
predstavništev redno spremljalo dogajanja v zvezi s problematiko
dodelitve pravic domicila lipicancev in o tem obveščalo pristojne
organe Vlade Republike Slovenije.

Te informacije iz Bruslja so nujne, da bo Slovenija lahko uradno
seznanila Komisijo EU in njen organ, ki obravnava omenjeno
problematiko, o stališčih Republike Slovenije glede podelitve
domicila lipicancem in s tem v zvezi z nespornimi dejstvi, da ima
pasma ime po slovenskem kraju Lipica, kjer je bila leta 1580 tudi
ustanovljena matična kobilarna.

Vlada Republike Slovenije pa je hkrati naročila Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da spremlja in sodeljuje pri
vključevanju Kobilarne Lipica v postopke urejanja rejniških
vprašanj lipicancev v okviru Mednarodnega združenja rejcev
lipicancev (LIF) in da prevzame koordinacijo pri vseh nadaljnih
postopkih, zlasti pri ugotavljanju pravnih podlag omenjenega spora.
Tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo o poteku
dogodkov obveščalo pristojne organe Vlade Republike Slovenije.

Seveda pa s pravnega stališča ne zadostujejo samo zgodovinska
in teritorialna dejstva. Zato bo skupina pravnih strokovnjakov
proučila problematiko in posredovala možne odgovore tudi iz
drugih virov in pravnih dokumentov. Treba je tudi poudariti, da
problem vzreje lipicancev in primata teče tudi znotraj Mednarodnega združenja lipicancev (LIF) in da bo nujno v to problematiko
zajeti tudi stališče in delovanje te rejske organizacije.

O uresničevanju pogodbe o prodaji premoženja
Videm Krško

Ministrstvo za zunanje zadeve je, na podlagi sklepa Vlade RS z
dne 14.5.1998, dne 18.5.1998 sklicalo prvi sestanek medresorske
skupine, katerega so se udeležili poleg predstavnikov resornih
ministrstev (MZZ, MKGP, MK, Vladne službe za Evropske
zadeve), tudi predstavniki Centra za pospeševanje turizma,
mednarodnopravni strokovnjaki in predstavniki Kobilarne Lipica.

Bogomir Špiletič, poslanec SDS, je 7. maja 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Vlada Republike Slovenije (v njenem Imenu minister za
gospodarske dejavnosti Metod Dragonja) in ICEC d.o.o. sta
18. 7.1996 podpisala "Pogodbo o prodaji premoženja VIDEM,
celuloza, papir In papirni Izdelki Krško, d.o.o., v stečaju."

Kot je bilo dogovorjeno na tem sestanku, se je stalna Misija RS v
Bruslju na podlagi navodil Ministrstva za zunanje zadeve povezala
s pristojnimi organi EU ter predstavniki Mednarodnega združenja
rejcev lipicancev (LIF) in pridobila naslednje informacije:

Z omenjeno pogodbo se je ICEC oziroma kupec zavezal
Investirati v proizvodnjo celuloze in papirja, ohran|atl
proizvodnjo na določeni ravni, izvesti ekološko sanacijo
odpadnih voda in odpadnih plinov, uskladiti emisijo hrupa
idr.

- Niti Republika Avstrija niti Italijanska republika nista vložili na
direktorat Komisije za kmetijstvo nobene vloge glede porekla
lipicancev oziroma zahteve o obravnavanju spora, kot so to
poročali avstrijski mediji.

Na zahtevo Vlade Republike Slovenije oziroma upravičenca
je kupec dolžan na poziv dostaviti dokaze o Izvršenem
Investiranju In obsegu proizvodnje. Če je proizvodnja nižja
od pogodbeno določene, je kupec dolžan Republiki Sloveniji
plačati pavšalno odškodnino.

- Obstoja spor med avstrijsko rejsko organizacijo PIBA, ki se
poteguje za pravico do porekla lipicancev ter vodenja knjig
porekla, ter LIF-om. V ta spor se Italijanska republika ni vmešala
(znotraj LIF-a sicer obstoja nesoglasje, kdo knjigo porekla vodi;
avstrijski in italijanski rejci menijo, da ta pravica pripada njim,
ostale članice pa menijo, da jo centralno vodi LIF). Slovenija je
bila med ustanovitelji LIF-a in je zastopana tako v predsedstvu
kot v rejski komisiji.

Kupec se je tudi zavezal, da v roku petih let ne bo sam
namenoma sprožil stečaja v podjetju. V primeru kršitve te
določbe je Vlada RS upravičena do vnovčitve garancije.

Šele v primeru nerešitve spora med članicami bi bilo možno, da bi
Italija in Avstrija poizkušali doseči, da bi se poreklo lipicancev
obravnavalo na Stalnem odboru za zootehniko, katere rezultat bi
bilo priporočilo Komisije EU.

Vlado RS sprašujem, kdo in na kakšen način spremlja
uresničevanje omenjene pogodbe In kakšne so ugotovitve
tega spremljanja.

Glede na omenjena dejstva, Ministrstvo za zunanje zadeve nima
nobene podlage, da bi uradno z diplomatsko noto zahtevalo
pojasnila na italijanski in avstrijski strani o sporu ali celo poseglo
v spor, saj se le-ta odvija na ravni rejcev in je bilo očitno tudi igra
medijev in privatnih korespondenc in v katerega nista bili vključeni
vladi Republike Avstrije in Italijanske republike.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
4
Vlada Republike Slovenije in ICEC Svetovanje, inženiring in
trgovina d.o.o. sta sklenila posebno pogodbo k prodaji premoženja
Videm Celuloza papir in papirni izdelki Krško d.o.o. v stečaju
dnel 8.07.1996. Navedena pogodba je bila sklenjena z namenom
zagotoviti izpolnitev dodatnih pogojev za zaščito narodnogospodarskega interesa Republike Slovenije v skladu s sklepom
Vlade Republike Slovenije, poleg pogodbe o nakupu sredstev, ki
so jo sklenili organi, ki so vodili stečajni postopek.

Ministrstvo za zunanje zadeve je verbalno zaprosilo avstrijsko in
italijansko veleposlaništvo za informacijo, ali se namerava sprožiti
kakršnikoli postopek o tem vprašanju. Ob tem je tudi pojasnilo
slovensko stališče o nedvomnem slovenskem izvoru te avtohtone
pasme. Veleposlanika sta bila o zadevi seznanjena le preko
medijev.

poročevalec, št. 41

V zvezi z vašim vprašanjem, kdo in na kakšen način spremlja
uresničevanje te pogodbe in kakšne so ugotovitve tega
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spremljanja, vam pojasnjujemo izvrševanje te pogodbe v letu
1997 glede na pogodbena določila.

O kandidaturi mag. Teodorja Geršaka za vodjo
Misije Republike Slovenije pri NATO v Bruslju

1. Proizvodnja celuloze je znašala 106.865 ton, proizvodnja
papirja je znašala 122.813 ton. V pogodbi je določeno, da se
kupec zavezuje zagotoviti povprečen obseg proizvodnje v
petletnem obdobju najmanj 90.000 ton celuloze in najmanj
100.000 ton papirja.

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, |e 21. maja 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado RS ali Je res, da Je za najpomembnejšo
obrambno politično diplomatsko funkcijo v Evropi, za
veleposlanika pri NATU predviden g.Teodor Geršak. V kolikor
Je to res, kako Je mogoče, da se za opravljanje tako
pomembne funkcije predvideva oziroma pripravlja nekoga,
katerega Integriteta Je vprašljiva In ne zna nobenega tujega
jezika, še posebej pa ne angleščine, katere obvladanje In ne
zgolj poznavanje je potrebno. Obenem sprašujem Vlado RS
tudi ali meni, da bo trimesečni tečaj angleškega Jezika v
Yorku dovoljšnja garancija za tak nivo znanja, ki bo
omogočal normalno opravljanje funkcije ter Iz katerih
proračunskih sredstev naj bi vlada plačala g. Geršaku
omenjeni tečaj.

Minimum proizvodnje celuloze letno pa znaša 50.000 ton,
papirja pa 60.000 ton.
2. Na dan 31.12.1997 je bilo zaposlenih v družbi 1066 delavcev.
V pogodbi je določeno, da mora biti dve leti po sklenitvi pogodbe
zaposleno najmanj 1050 delavcev.
Število zaposlenih delavcev v družbah, katerih zaposlovanje
je neposredno odvisno od ICEC Videm Krško, je poraslo za še
dodatnih 114 delavcev.
3. Kupec je po pogodbi zavezan nabaviti najmanj 50 % potrebnih
lesnih surovin letno od podjetij s področja Republike Slovenije.
V letu 1997 znaša nabava lesa in lesne mase 61%.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

4. ICEC Krško je izdelal program ekološke sanacije v roku,
določenem v pogodbi, do junija1997 in ga posredoval
pristojnemu organu v Ministrstvu za okolje in prostor, ki je
zahtevalo dopolnitve in postavilo rok do oktobra 1997. Družba
je v roku dopolnila program ekološke sanacije.

Na podlagi 21. Člena Zakona o zunanjih zadevah na predlog
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije določi
kandidata za vodjo misije, ki ga imenuje Predsednik Republike
Slovenije. Po določitvi predloga za imenovanje Odbor za
mednarodne odnose Državnega zbora Republike Slovenije opravi
razgovor s kandidatom in odloča o soglasju h kandidaturi.

V februarju 1998 je bila opravljena tudi javna obravnava tega
programa v Krškem, dokončna odločitev Ministrstva za okolje
in prostor še ni bila sprejeta. V teku so nujni ekološki posegi in
tehnološke izboljšave v proizvodnji.

Formalni postopek za imenovanje vodje Stalne misije Republike
Slovenije pri NATO v Bruslju še ni bil sprožen. Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije zato ne more odgovoriti na
vprašanje, ki temelji na domnevah.

5. Podjetje je poleg sredstev, ki jih je vložilo v zagon proizvodnje
do sedaj vložilo v tehnološko posodobitev in ekološko sanacijo
558 mio SIT. Plan investicij za leto 1998 je 2.223 mio SIT.

Mag. Teodorju Geršaku je jezikovno izobraževanje v Vorku v
Veliki Britaniji od 10. maja do 15. avgusta 1998 odobrila Kadrovska
komisija Ministrstva za obrambo dne 7. maja 1998. Jezikovno
izobraževanje v Yorku je zajeto v programu bilateralnega
sodelovanja Ministrstva za obrambo Republike Slovenije z
Ministrstvom za obrambo Velike Britanije. Stroške tečaja,
nastanitve ter prehrane v delovnih dneh krije organizator
izobraževanja - Velika Britanija. Potne stroške ter devizne dnevnice
v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v
tujino, v predvidenem znesku 455.154,00 SIT (2.758,00 US $) pa
krije Ministrstvo za obrambo.

6. Kupec ni v pogodbenem roku izročil ustrezne garancije domače
ali prvorazredne tuje banke v višini 5 mio DEM za zavarovanje
obveznosti plačila pogodbenih kazni, penalov in odškodnin, ki
izvirajo iz tega dogovora, zaradi finančnega prestrukturiranja
holdinga lastnika, kakor tudi dokapitalizacije družbe ICEC
Krško. Zaradi zamude izročitve garancije so pri ustreznih sodnih
organih sproženi pravni postopki. Na osnovi dogovora in pisne
izjave kupca, iz katere izhaja tudi obrazložitev vzrokov za
nastalo zamudo, pa bo garancija izročena najkasneje do
30.06.1998.
7. ICEC Videm Krško je poravnal tudi letni obrok plačila 1 mio
DEM za namen zagotoviti izpolnitev dodatnih pogojev za
zaščito narodnogospodarskega interesa Republike Slovenije.
Na podlagi navedenega poudarjamo, da se izvrševanje pogodbe
natančno spremlja in nadzoruje, s čimer se zagotavlja izpolnjevanje
pogodbeno dogovorjene zaščite narodno gospodarskega
interesa države Slovenije.
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