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Zahteva državnega sveta, da državni zbor
pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča
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Zahteva državnega sveta

—

ka za oceno

Sklepi državnega sveta o obravnavanih
vprašanjih in pobudah

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
o njem še enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah
in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
Državni svet Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29.7.1998, ob
obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
denacionalizaciji, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
na 10. seji, dne 27. 7.1998, sprejel

5. Državni svet izraža pomisleke, ki se nanašajo na vlogo cerkev
kot obče koristnih ustanov, kot izhaja iz utemeljitve ustavnega
sodišča z dne 23. maja 1997, ki pravi, "da podržavljene lastnine
cerkev in verskih skupnosti glede na njihovo vlogo
občekoristnih ustanov in glede na njihov položaj v našem
pravnem redu ne bi bilo ustavno dopustno enačiti z
veleposestvi fevdalnega izvora". Pomisleki so naslednji:

SKLEP
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji.

- medtem ko govori zakon o izvoru lastnine, se utemeljitev
nanaša na vlogo subjekta prihodnjih lastninskih upravičenj;
gre torej za uvedbo novega kriterija, za katerega v tem aktu
ni nikakršne utemeljitve;

Obrazložitev

- tudi če bi takšna utemeljitev obstajala, bi bilo treba pravno
dokazati, da je kriterij vloge bodočega lastninskega subjekta
nadrejen kriteriju izvora, na katerem temelji celotni zakonski
akt;

Razlogi državnega sveta za odložilni veto na navedeni zakon, ki
se nanašajo na 27.a člen, so naslednji:

- občekoristnosti neke ustanove ni mogoče pravno postulirati,
ampak le empirično verificirati. Sodišče se pri tem ne opira
prav na nobeno empirično dejstvo in si tako dovoli apriorno
sodbo o empiričnem pojavu;

1. Večina Slovencev ne podpira vračanja gozdov Cerkvi; po
julijski javnomnenjski anketi je za vračanje gozdov v naravi le
14,6 % respondentov, za denarno nadomestilo 22,2 %
respondentov in za nikakršno vračanje kar 43,5 %
respondentov. 19,7 % respondentov je menilo, da nimajo
nikakršnega mnenja o tej zadevi. Glede na to je zakon o
denacionalizaciji v 27.a členu v nasprotju z večinskim mnenjem
slovenske populacije.

- vračanje gozdov ni pogoj za to, da bi cerkve lahko opravljale
svojo občekoristno vlogo; to lahko izvajajo s prostovoljnim
delom svojih članov in z udeležbo na javnih razpisih, ki
podeljujejo koncesije za vse vrste izobraževalnih, socialnih
in vzgojno-varstvenih programov.

2. Dvom v upravičenost 27.a člena izvira tudi iz razprav
akademika dr. Stojana Pretnarja, ki je opozoril na to, da je
slovenska duhovščina v prvi vrsti podrejena kanonskemu
pravu in šele potem tudi slovenski zakonski ureditvi. Ker ti
dve zakonski ureditvi nista povsem kompatibilni, obstajajo
pravne nejasnosti, izvirajoče iz dvojne regulacije nosilcev
lastninskih upravičenj. Zaradi tega ni jasno, kdo ima v skrajni
konsekvenci razpolagalne pravice nad stvarmi, ki so v posesti
slovenske Katoliške Cerkve.

Državni svet prav tako meni, da se z določbo četrtega odstavka
6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
denacionaizaciji (25. člen osnovnega zakona) ustvarja
neenakopraven položaj med upravičencem in najemojemalcem.
Četrti odstavek namreč prejudicira lastninska upravičenja v korist
upravičenca in s tem za nedoločen čas prelaga vračilo odškodnine
najemojemalcu. Na ta način najemojemalca postavlja v
neenakopraven položaj. Glede na zatrpanost naših sodišč obstaja
tudi realna nevarnost, da pride s tem do nesprejemljivega
razvrednotenja omenjene odškodnine.

3. Po mnenju državnega sveta je pravno sporna oziroma vsaj
nejasna odredba dr. Antona Korošca, ki je na pragu druge
svetovne vojne dodelil gozdove na Pokljuki in na Jelovici
katoliški Cerkvi na Slovenskem, še posebej, če se upošteva,
da ni bil preklican zakon o agrarni reformi iz leta 1919, s
katerim je bil določen za gozdove zemljiški maksimum v višini
200 hektarjev.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik akad. prof. dr. Veljko
Rus.

4. Po ocenah vodstva GG Bled naj bi se od leta 1945 do leta
1990 povečala celotna lesna masa v omenjenih gozdovih za
500 %. Če se k temu prišteje še celotna infrastruktura, ki je
bila v tem času zgrajena v imenovanih gozdovih (ceste itd.),
je jasno, da bi vračanje gozdov Cerkvi pomenilo pretakanje
zelo velikega bogastva iz javnih v privatne roke.

Državni zbor je na 24. izredni
seji, dne 16. 9. 1998, ob
ponovnem odločanju zakon sprejel.
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Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
za

začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti določb prvega in drugega odstavka
49. člena zakona o policiji in predlog za razveljavitev navedenih določb tega člena
Generalni direktor policije, ki odobri uporabo ukrepov, ki jih določa
prvi odstavek 49. člena zakona o policiji, s katerimi se lahko
poseže v človekovo zasebnost, vodi policijo (prvi odstavek 5.
člena zakona o policiji). Policija je v 1. členu zakona o policiji
opredeljena kot organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve.
Generalni direktor policije je torej kot njen predstojnik predstavnik
izvršilne veje oblasti.

Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22. 7. 1998,
na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sprejel
SKLEP
1. da zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti
določb prvega in drugega odstavka 49. člena zakona o
policiji (Uradni list RS št. 49/98), ker so v očitnem
nasprotju s 35. in 37. členom ustave, In

Utemeljitev

Državni svet tudi meni, da je vprašanje uporabe ukrepov, s
katerimi se posega v človekovo zasebnost, celo bolj občutljivo,
kadar se ureja v zakonu o policiji, kot pa, kadar se ureja v zakonih,
ki se nanašajo na področje varnostno-obveščevalne dejavnosti.
Delovanje varnostno-obveščevalnih služb je usmerjeno v
varovanje države oziroma njene ustavne ureditve, medtem ko
so naloge policije, določene v 3. členu novega zakona o policiji,
opredeljene bistveno širše. Policija je tisti organ, pri delovanju
katerega je vedno v ospredju vprašanje odnosa med njo in
državljanom kot posameznikom, saj se le-ta srečuje s policijo v
neštetih življenjskih situacijah.

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) v prvem odstavku 49.
člena določa ukrepe, ki jih policisti lahko uporabijo, če obstajajo
razlogi za sum, da je oseba izvršila kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti, ga izvršuje ali ga pripravlja oziroma organizira
njegovo izvršitev in policisti tega dejanja ne morejo drugače odkriti,
preprečiti ali dokazati, ali bi bilo to zvezano z nesorazmernimi
težavami. To so naslednji ukrepi:

Ustavno sodišče je že v obrazložitvi odločbe št. U-l-25/95 (Uradni
list RS, št. 5/98), s katero je razveljavilo člene od 150 do 156
zakona o kazenskem postopku, poudarilo, da je temeljna
vrednota ustave, Iz katere moramo izhajati, varstvo
posameznika pred posegi v njegovo integriteto (30. točka
obrazložitve). V 42., 43., 44. in 45. točki obrazložitve navedene
odločbe pa je ustavno sodišče navedlo naslednje:

tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih sredstev
za dokumentiranje;
tajno policijsko delovanje;
tajno policijsko sodelovanje;
prirejene listine in identifikacijske oznake.

"42. Temeljni pogoj, ki ga postavlja ustava, je, da lahko omejitev
tega dela človekove zasebnosti predpiše samo zakon. Ustava
zakonodajalcu s tem izrecno nalaga, da mora vsako materijo
posega v zasebnost ne le zakonsko urediti, ampak da mora to
urediti določno in nedvoumno. Izključena mora biti vsaka
možnost arbitrarnega odločanja državnega organa. Kot je
ustavno sodišče že večkrat poudarilo v svojih odločbah, je
določnost zakona (lex certa) praprvina pravne države (2. člen
ustave) in bi veljala kot imperativni ustavni postulat celo, če v
ustavi sploh ne bi bila izrecno omenjena.

2. da na podlagi 43. člena zakona o ustavnem sodišču
predlaga ustavnemu sodišču, da navedene določbe 49.
člena zakona o policiji razveljavi.

Drugi odstavek 49. člena zakona o policiji določa, da uporabo
navedenih ukrepov odobri generalni direktor policije oziroma
njegov namestnik, razen takrat, ko policisti oziroma druge osebe
pri izvajanju tajnega policijskega delovanja oziroma sodelovanja
uporabijo prirejene listine ali identifikacijske oznake, ko izda
dovoljenje pristojni državni tožilec.

43. V odločbi št. U-l-18/93 je ustavno sodišče s tem v zvezi še
posebej opozorilo, da je zahteva po zakonski določnosti, ki je
sicer konstitutiven element sploh vsake pravnosti, toliko bolj
poudarjena, kolikor je sporni predmet v kakem sporu višje
zastavljen. Glede na to, da predstavlja prisluškovanje kot tako in
še posebej prisluškovanje v prostoru s tehničnimi napravami
skrajen poseg v ustavno pravico do zasebnosti, mora temeljiti
na posebno natančni ureditvi z jasnimi In podrobnimi pravili.
Ta pravila državljanom zagotavljajo na eni strani predvidljivost
ukrepov oziroma situacij, v katerih je poseg mogoče uporabiti, na
drugi strani pa učinkovit pravni nadzor ter ustrezna in učinkovita
sredstva zoper zlorabo teh ukrepov.

Državni svet meni, da so določbe prvega in drugega odstavka
49. člena zakona o policiji v nasprotju s 35. in 37. členom ustave.
Po 35. členu ustave je zagotovljena nedotakljivost človekove
telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter
osebnostnih pravic. 37. člen ustave v prvem odstavku zagotavlja
tajnost pisem in drugih občil, v drugem odstavku pa določa, da
samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča
za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in drugih občil
in nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to nujno za
uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.
Ustava torej daje možnost le sodišču, da v interesu kazenskega
postopka ali varnosti države z odobritvijo z zakonom določenih
ukrepov poseže v človekovo zasebnost.

44. Pri tem je potrebno poudariti, da postavlja ustava sama v 37.
členu osnovne smernice in merila za zahtevano zakonsko
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ureditev. To so zahteve po sodni odločbi, po omejenem času
trajanja posega ter po nujnosti (neogibnosti) takšnega posega za
uvedbo aii potek kazenskega postopka ali za varnost države.

člen ustave), pravica do sodnega varstva (23. člen ustave), pravica
do pritožbe ali drugega pravnega sredstva (25. člen ustave) ter
pravica do pravnih jamstev iz 29. člena ustave."

45. Dejstvo, da govori ustava o odločbi sodišča, samo na
podlagi katere je poseg v zasebnost dovoljen, pomeni po že
zavzetem stališču ustavnega sodišča, da se zahteva odločanje
o posegu s strani sodne (In ne Izvršilne!) veje oblasti. Tudi ta
določba temelji na načelu pravne države, po katerem mora biti
vmešavanje izvršilne oblasti v pravice posameznika podvrženo
učinkoviti kontroli, ki naj bi bila zaupana predvsem sodišču.
Zahteva po sodni odločbi vključuje tudi jamstva, ki jih zagotavljajo
pravica do enakega varstva pravic v postopku pred sodišči (22.

Državni svet zato predlaga Ustavnemu sodišču Republike
Slovenije, da ugotovi, da so določbe prvega in drugega odstavka
49. člena zakona o policiji v nasprotju s 35. in 37. členom ustave
in da na podlagi te ugotovitve razveljavi navedene določbe zakona
o policiji.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims.

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prometnem davku - hitri postopek
Komisija za gospodarstvo je na 8. seji, dne 2. 6. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prometnem davku - hitri postopek (EPA 481-11).

vrednost, komisija nasprotuje spremembi veljavnega zakona in
ne podpira predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prometnem davku.

Glede na to, da gredo po hitrem postopku predlagane spremembe
zakona o prometnem davku v smeri uvajanja novih oprostitev in
ker je v zakonodajni obravnavi predlog zakona o davku na dodano

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o davčnem
postopku - skrajšani postopek
Komisija za gospodarstvo je na 8. seji, dne 2. 6. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o davčnem
postopku - skrajšani postopek (EPA 453-II).

nekaterim skupinam gospodarskih subjektov v določenem smislu
izjemen položaj na trgu.

Komisija se je opredelila proti sprejemu predlagane spremembe,
saj načeloma ne podpira zakonskih rešitev, ki zagotavljajo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembi zakona o varnosti
cestnega prometa - skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 14. seji, dne 22. 6. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o varnosti
cestnega prometa - skrajšani postopek (EPA 506-II).

sankcionira kršilca cestno prometnih predpisov, kadar ima med
vožnjo v cestnem prometu več kot 1,5 grama alkohola na kilogram
krvi, ne glede na to, katero kategorijo motornega vozila je v času
prekrška vozil.

S spremembo zakona o varnosti cestnega prometa je skupina
poslancev, ki je zakon vložila v zakonodajni postopek, želela
odpraviti tisto določbo zakona, ki poklicnim prevoznikom odvzame
možnost ustvarjanja dohodka za preživljanje. Zakon namreč

Komisija predloga spremembe zakona ne podpira in meni, da je
potrebno k reševanju te problematike pristopiti sistemsko in z
ustrezno pripravljenimi predlogi.
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ali je potrebno vložiti morebitno zakonodajno iniciativo za
spremembo tega zakona.

Komisija je že na seji dne 15. 4. 1998 sklenila, da bo po šestih
mesecih veljavnosti novega zakona o varnosti cestnega prometa
predlagala Ministrstvu za notranje zadeve izdelavo analize o
izvajanju novega zakona. Na osnovi analize bo komisija ocenila,

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembi zakona o ustavnem
sodišču - skrajšani postopek
poslancev za izvolitev sodnika ustavnega sodišča. Komisija je
takrat predlagano spremembo podprla, pri čemer je menila, da bi
dvotretjinska večina glasov vseh poslancev nedvomno
zagotavljala večjo objektivnost pri delu ustavnega sodišča.

Komisija za politični sistem je na 14. seji, dne 22. 6. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o ustavnem
sodišču - skrajšani postopek (EPA 510-11).
Po predlagani spremembi tega zakona naj bi sodnika ustavnega
sodišča izvolil državni zbor s tajnim glasovanjem z dvotretjinsko
večino glasov vseh poslancev. Po sedaj veljavni določbi prvega
odstavka 14. člena zakona o ustavnem sodišču sodnika
ustavnega sodišča izvoli državni zbor s tajnim glasovanjem z
večino glasov vseh poslancev.

Tudi v zvezi s predlogom zakona o spremembi zakona o ustavnem
sodišču (EPA 510 - II), ki je sedaj predložen v obravnavo, komisija
meni, da je predlagana sprememba prvega odstavka 14. člena
zakona o ustavnem sodišču utemeljena, saj izvolitev sodnikov
ustavnega sodišča glede na ustavno določene pristojnosti
ustavnega sodišča nedvomno terja širši konsenz v državnem
zboru.

Komisija je na seji 3. februarja 1998 obravnavala predlog zakona
o spremembah zakona o ustavnem sodišču drugega predlagatelja
(EPA 360 - II), v katerem je bila predlagana enaka sprememba
prvega odstavka 14. člena, torej dvotretjinska večina glasov vseh

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
*
:
Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona - prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 8. seji, dne 2. 6.1998, ponovno
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona - prva obravnava (EPA 423-II).

Gospodarsko zbornico Slovenije.", čeprav Ministrstvo za finance
meni, da je vprašljiva primernost rešitve, da se Gospodarska
zbornica Slovenije navaja že v zakonu kot eden od nosilcev
celotnega programa.

Komisija je prejela pisni odgovor Ministrstva za finance, v katerem
se je ministrstvo opredelilo do pripomb oziroma predlogov, ki jih je
oblikovala komisija.

Komisija prav tako predlaga, da se upošteva njena pripomba k
116. členu predloga zakona tako, da se črta novi 120.a člen, saj
ni posebnega razloga, da bi bili izvozniki vezani na krajevno
pristojnost carinskega organa, razen morda v primeru
poenostavljenih ali posebnih postopkov.

Komisija ponovno poudarja, da bi se v 5. členu predloga zakona
drugi odstavek 4.b člena moral glasiti: "Program posebnega
strokovnega izpita določi Vlada Republike Slovenije v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije. Za izvajanje izpitov skrbi
Carinska uprava Republike Slovenije v sodelovanju z

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji - prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 12. seji, dne 3. 6. 1998,
obravnavala predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni
agenciji - prva obravnava (EPA 491-11).

delovnega telesa državnega zbora, v katerem bi morala biti
opoziciji zagotovljena večina ali vsaj vodenje. Prav tako bi državni
zbor moral imenovati direktorja agencije.

Komisija je predlog zakona podprla, je pa glede na to, da je
predlog zakona v prvi obravnavi, izrazila v razpravi nekatere
načelne pomisleke in dileme glede organiziranosti in delovanja
varnostno-obveščevalne dejavnosti nasploh.

V razpravi je bil nadalje poudarjen izreden pomen nadzora nad
delom varnostno-obveščevalnih služb nasploh, posebej
parlamentarni nadzor. Po prvem odstavku 7. člena predloga
zakona naj bi parlamentarni nadzor nad delom agencije opravljalo
pristojno delovno telo državnega zbora. V zvezi s tem komisija
meni, da bi zakon moral zavezovati agencijo, da temu telesu
redno poroča o vsebini svojega dela, ne pa da mu posreduje le
splošne podatke (in še to je dolžna storiti samo enkrat letno), saj
bi bil le na ta način zagotovljen demokratičen nadzor nad delom
agencije. Predstavnik predlagatelja je na seji komisije pojasnil, da
naj bi vprašanja parlamentarnega nadzora nad delom varnostno-

Tako so bili izraženi pomisleki glede primernosti predlagane
ureditve, po kateri naj bi bila Slovenska obveščevalno-varnostna
agencija samostojna služba vlade (1. člen predloga zakona). Po
mnenju komisije bi morala Slovenska obveščevalno-varnostna
agencija postati neodvisna strokovna institucija, ki bi bila
prvenstveno pod močnim in permanentnim nadzorom pristojnega
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V zvezi z drugim odstavkom je bilo izraženo mnenje, da bi moral
zakon določati, da je agencija dolžna obvestiti kandidata o zavrnitvi.

obveščevalnih služb urejal poseben zakon; glede na to komisija
meni, da bi moral postopek sprejemanja tega zakona potekati
istočasno s sprejemanjem predloga zakona o Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji, vendar pa bi vsaj načelo, da
agencija sproti poroča parlamentarnemu odboru tudi o vsebini
svojega dela, moralo biti zapisano tudi v zakonu o Slovensko
obveščevalno-varnostni agenciji. V komisiji je bilo oblikovano tudi
stališče, da zakonodajalcu predlaga, da s predpisom določi, naj v
delovno telo državnega zbora, pristojno za nadzor nad delom
varnostno-obveščevalnih služb, enega člana imenuje tudi državni
svet (podobno kot velja za Komisijo državnega zbora po zakonu
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo).

K 33. členu:
V zvezi s tem členom je bilo izraženo mnenje, da bi moral zakon
govoriti o večji stopnji nevarnosti za nastanek poškodb in
zdravstvenih okvar pri opravljanju dela. Opozorjeno pa je bilo tudi
na to, da bi zakon moral urejati primere, ko uradne osebe agencije
odklonijo določene naloge, kadar bi opravljanje le-teh lahko
pomenilo nevarnost za življenje ali bi lahko prišlo do hujših poškodb.
Izražena je bila potreba po posebnem predpisu, ki bi ga izdal
direktor agencije in s katerim bi določil podrobnejše pogoje dela,
v katerih lahko pride do večje nevarnosti za življenje ali do hujših
poškodb in zdravstvenih okvar.

V zvezi z nadzorom nad delom varnostno-obveščevalnih služb
pa je bilo izraženo tudi mnenje, da mora biti zagotovljen
institucionalni nadzor nad varnostno-obveščevalno dejavnostjo
s strani vseh vej oblasti, saj varnostno-obveščevalna dejavnost
predstavlja vrhunsko profesionalno dejavnost, ki potrebuje tudi
strokovni nadzor. Ob tem je bilo opozorjeno tudi na pomen točne
razmejitve med pristojnostmi vojaške in t. i. civilne varnostnoobveščevalne službe.

K 35. členu:
V zvezi z drugim odstavkom tega člena je bilo izraženo mnenje,
da bi moral zakon predvidevati opravičljive oziroma upravičene
razloge za primer, če uradna oseba agencije ne bi mogla začeti z
delom na novem delovnem mestu z dnem, določenim v odločbi.

V razpravi na seji komisije je bilo posebej izpostavljeno vprašanje
uničevanja gradiv oziroma zbranih podatkov po zaključku zadeve.
V drugem odstavku 21. člena predloga zakona je namreč
predvideno le, da direktor agencije ob zaključku zadeve določi
rok predaje gradiva iz zadeve v razvidu Arhivu Republike
Slovenije, medtem ko so uporabnost in roki dostopnosti
arhiviranega gradiva določeni s predpisi o arhivskem gradivu in
arhivih.

V zvezi s tretjim odstavkom tega člena je bilo izraženo mnenje,
da bi moral zakon omogočati vložitev pravnega sredstva zoper
odločbo o razporeditvi uradne osebe (delovni ali upravni spor).
K 38. členu:
V zvezi s prvim odstavkom tega člena je bila dana redakcijska
pripomba, in sicer naj bi se besedi "so dolžne" nadomestili z
besedo "morajo".

V razpravi je bilo oblikovano stališče, da bi morala biti nadzorovana
oseba po zaključku nadzora obveščena o nadzoru in o pravici do
vpogleda v zbrane podatke. Po mnenju komisije bi moral zakon ta
vprašanja podrobneje urediti, saj imajo posebno težo z vidika z
ustavo zagotovljenega varstva človekovih pravic, pri čemer je
bilo poudarjeno, da pri urejanju teh vprašanj zakon ne bi smel
dopuščati prevelike diskrecije službi oziroma njenemu
predstojniku, ampak da mora vsaj načela urejati predpis.

K 43. členu:
V zvezi z drugim odstavkom tega člena je bilo izraženo mnenje,
da bi moral zakon omogočati, da se uradna oseba agencije, če ni
sposobna opravljati svojega dela, lahko razporedi tudi k drugemu
delodajalcu in ne le v drugi organ državne uprave oziroma v drug
državni organ.

V razpravi je bilo opozorjeno tudi na pomen kvalitetne kadrovske
politike v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, ki bi morala
zagotavljati vrhunsko strokovno sestavo te službe in s tem
popolno zaupanje javnosti vanjo.

V zvezi s poglavjem o disciplinski in odškodninski odgovornosti
(46., 47. in 48. člen predloga zakona) je bilo opozorjeno, da predlog
zakona ne predvideva določb o odškodninski odgovornosti
uradnih oseb oziroma delavcev agencije. Tako ni predvidena
nobena določba o tem, komu uradna oseba agencije odgovarja
za nastalo škodo (npr. tretjim osebam).

K poglavju o delovnih razmerjih in posebnostih ureditve s področja
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja je
bilo v razpravi izraženih več konkretnih pripomb. Izraženo je bilo
mnenje, da bi to poglavje moralo urejati za delavce agencije tudi
specifična vprašanja s področja varstva pri delu, opozorjeno pa
je bilo tudi na problem dosledne uporabe pojmov s področja
delovne in druge socialne zakonodaje. K posameznim členom
tega poglavja so bile dane naslednje pripombe:

V zvezi z disciplinsko odgovornostjo pa je bilo izraženo mnenje,
da bi moral zakon predvideti različne oblike krivde in urediti
vprašanje odgovornosti pri prekoračitvi pooblastil v primeru
silobrana ali skrajne sile.

K 29. členu:

Komisija državnega sveta za politični sistem predlaga Komisiji
državnega zbora za nadzor nad delom varnostnih in
obveščevalnih služb, da navedene pripombe preuči in jih vključi v
svoja stališča ob prvi obravnavi predloga zakona.

V zvezi s prvim odstavkom tega člena je bilo opozorjeno, da bi
moral zakon govoriti o splošnih predpisih.
K 31. členu:
V zvezi s prvim odstavkom je bilo izraženo mnenje, da bi bil
namesto pojma "javni natečaj" primernejši pojem "javni razpis".

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o presaditvi delov
človeškega telesa zaradi zdravljenja - prva obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 6. seji, dne 24. 6. 1998,
obravnavala predlog zakona o presaditvi delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja - prva obravnava (EPA 484-II) in ga podprla.

Komisija meni, da bi morale biti zakonske rešitve s tem v zvezi
preciznejše oziroma bi morali biti postopki v zvezi s privolitvijo
svojcev o odvzemu organov podrobno urejeni v podzakonskem
aktu.

Komisija je oblikovala naslednje pripombe:

Tretji odstavek 13. člena določa pravico svojcev, da izrazijo
nasprotovanje odvzemu organov. To voljo morajo izraziti v
določenem roku, ki je v predlogu zakona opredeljen kot "razumni
čas". Po mnenju komisije je "razumni čas" preohlapna definicija,
boljša bi bila formulacija "ob smrti".

K 12. členu:
Komisija ugotavlja, da bi bilo potrebno besedilo v drugem odstavku
tega člena, se ki glasi: "možgansko smrt ugotovi komisija za
ugotavljanje možganske smrti", nadomestiti z besedilom:
"možgansko smrt ugotovi komisija zdravnikov za ugotavljanje
možganske smrti". Komisija tudi meni, da bi bilo potrebno določiti
število zdravnikov, ki sestavljajo to komisijo, in predlaga 3
zdravnike. Vse ostale podrobnejše predpise v zvezi s tem pa je
potrebno urediti v podzakonskem aktu in sicer z odlokom
Ministrstva za zdravstvo.

Komisija meni, da bo razvoj transplantacijske kirurgije pripeljal do
potrebe po omejitvi pravice svojcev do razpolaganja s truplom.
Zato je smotrno upoštevati princip domnevne privolitve, kakor je
naveden pod točko 3; morda bi bilo že sedaj smotrno upoštevati
princip pod točko 2 (avstrijski zakon).
V V. poglavju so opredeljene finančne posledice izvajanja
predloga zakona in so v kadrovski zasedbi "Slovenija transplanta"
predvideni 3 zaposleni (nacionalni koordinator, diplomirani
ekonomist in administrator). Komisija ne vidi potrebe po zaposlitvi
diplomiranega ekonomista.

K 13. členu:
Komisija meni, da bi morala biti izjava določene osebe o pristanku
na odvzem delov telesa po njeni smrti pisna.

V 2. točki V. poglavja se predvideva 24-urna pripravljenost ekip v
bolnišnicah. Pripravljenost predstavlja obliko dežurstva in bo
posebej v manjših bolnišnicah povzročala veliko organizacijskih
problemov, kar je razvidno iz prispevka Gregorja Pivca, dr. med.,
direktorja Splošne bolnišnice Maribor (priloga).

Odvzem delov telesa umrle osebe rešujejo evropske države zelo
različno:
1. Odvzem se napravi, če svojci to dovolijo (Danska, bivši zakon
SFRJ itd.).
2. Odvzem se napravi brez obvezne privolitve svojcev - svojci
se obvestijo (Avstrija, Belgija, Vojvodina, Hrvaška).
3. Odvzem se opravi, če svojci temu ne nasprotujejo (Anglija,
Italija, Norveška, Švedska, predlagani slovenski zakon).

Za poročevalca je bil določen član komisije Bojan Korošec, dr.
med.

V 13. členu predloga zakona se uveljavlja model pod št. 3, ki se
opira na princip domnevne privolitve. Izvajanje tega člena zakona
bo predstavljalo določene težave, ker so navedeni najbližji svojci,
in sicer zakonec, izvenzakonski partner, otroci, starši, bratje in
sestre dajalca ali za katere se da iz splošnih okoliščin izvedeti, da
so bili umrlemu blizu. Prvo vprašanje, ki se ob tem postavlja, je,
koga od zgoraj navedenih najbližjih upoštevati pri odločitvi oziroma
mnenje katere navedene osebe bo prevladujoče.

Pripombe k predlogu zakona, ki jih je
posredoval direktor Splošne bolnišnice
Maribor Gregor Pivec, dr. med., so na
voljo v službi državnega sveta.

Mnenje Komisije za politični sistem k sklepu o sodelovanju enote vojaške policije
Slovenske vojske v mirovni operaciji "Joint Forge"(Kovačnica miru)
Komisija za politični sistem je na 14. seji, dne 22. 6. 1998,
obravnavala sklep Vlade Republike Slovenije o sodelovanju enote
vojaške policije Slovenske vojske v mirovni operaciji "Joint Forge"
(Kovačnica miru) - EPA 513-11.

voziloma, sodelovala v mednarodni operaciji "Joint Forge"
(Kovačnica miru) od septembra 1998 dalje na ozemlju Bosne in
Hercegovine v okviru sestave karabinjerske enote Italijanske
vojske.

Sklep, ki ga je Vlada Republike Slovenije poslala v potrditev
Državnemu zboru Republike Slovenije, določa, da bo enota
vojaške policije Slovenske vojske v velikosti voda, 22 vojaških
policistov s petimi terenskimi vozili in dvema bojnima oklepnima

Člani komisije so v vsebinski razpravi opozarjali predvsem na
nedefinirano skupno višino obremenitve državnega proračuna,
sodelovanje v prostoru bivše Jugoslavije, novo krizno območje
na Kosovu, morebiten negativni vpliv na bojno pripravljenost

7

Slovenske vojske, podreditev italijanskemu poveljevanju in ne
nazadnje na zaščito človeških življenj udeležencev mirovne
operacije.

operaciji pod pogojem, da se v primeru ponovne zaostritve vojaške
situacije na področju nekdanje Jugoslavije odpokliče to enoto
nazaj v državo Slovenijo.

, Komisija soglaša s sklepom Vlade Republike Slovenije o
sodelovanju enote vojaške policije Slovenske vojske v mirovni

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k predlogu interpretativne
deklaracije Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in
sodelovanju in k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
Komisija za mednarodne odnose In evropske zadeve je na 4.
seji, dne 11.6. 1998, obravnavala predlog interpretativne
deklaracije Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu
zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, ki jo je
predložila državnemu zboru v obravnavo in sprejem poslanska
skupina Slovenske ljudske stranke, in predlog zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju, ki ga je državnemu zboru
predložila v obravnavo in sprejem Vlada Republike Slovenije (EPA
503-II in EPA 283-II).

sodelovanju vprašanje dokončne ureditve meje ne bo rešilo v
interesu Republike Slovenije. Vse dosedanje aktivnosti v procesu
urejanja državne meje s Hrvaško, po mnenju članov komisije, ne
vlivajo zaupanja v bilateralno sporazumevanje. Večina članov
komisije je izrazila bojazen, da bi lahko ratifikacija navedenega
sporazuma posledično vplivala na kasnejše določanje državne
meje s Hrvaško.
Med posameznimi razlogi, ki govorijo proti ratifikaciji navedene
mednarodne pogodbe, sta bila navedena prevozna upravičenja
prebivalstvu maloobmejnega področja (40. člen) ter razlog, da
maloobmejni sporazum nasprotuje usmeritvam Schengena.
Predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve je v odgovoru pojasnil,
da prevozna upravičenja v dosedanjem postopku niso bila
predmet kritike, gre za upravičenja, ki jih bodo deležni prebivalci
tako na slovenski kot tudi na hrvaški strani. Usmeritev Evr6pske
unije, pa tudi držav Schengena, je, da se s takimi sporazumi
blažijo razmere v odnosih med prebivalstvom maloobmejnega
območja, tudi držav Schengena, in se v politiki EU tovrstni
sporazumi podpirajo.

Predlog interpretativne deklaracije državnega zbora k predlogu
zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju je podprla
Vlada Republike Slovenije. Odbor državnega zbora za
mednarodne odnose je zaradi številnih odprtih vprašanj prekinil
razpravo o omenjenem aktu ter naložil Vladi Republike Slovenije,
naj s pomočjo pravnih strokovnjakov s področja mednarodnega
prava preuči posledice sprejetja tega akta ob ratifikaciji Sporazuma
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem
prometu in sodelovanju. Predstavnik Ministrstva za zunanje
zadeve je člane komisije seznanil, da so se pravni strokovnjaki
strinjali, da je 59. člen sporazuma med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, ki določa,
da določbe tega sporazuma v ničemer ne prejudicirajo določitve
in označitev državne meje med pogodbenicama, zadostna
podlaga za odstranitev vseh sumov, ki bi morebitno obstajali v
zvezi z vprašanjem, ali sporazum za določanje maloobmejnega
področja kakorkoli vnaprej posega v opredeljevanje ali v
omejevanje interesov Republike Slovenije glede dokončne
določitve meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Strokovnjaki s področja mednarodnega prava so tudi ugotovili,
da je interpretativna deklaracija kot oblika akta običajna le pri
sklepanju večstranskih mednarodnih pogodb, ki po svoji vsebini
ne morejo zadovoljiti interesov vseh sopogodbenic in se potem
posamezna sopogodbenica z interpretativno deklaracijo omejuje
v povezavi z vsebino take večstranske mednarodne pogodbe.
Interpretativna deklaracija ni bila v mednarodni praksi še nikoli do
sedaj uporabljena kot način potrjevanja razumevanja vsebine
posameznega dvostranskega mednarodnega akta. Sprejem
tovrstnega akta, skupaj z ratifikacijo dvostranske mednarodne
pogodbe, bi predstavljal precedens v mednarodni praksi.

Nekateri člani komisije so v razpravi poudarjali, da se je potrebno
zavedati, da bi ratifikacija omenjenega sporazuma vplivala na
življenjske razmere 245.000 obmejnih prebivalcev na slovenski
strani. Predstavnik delodajalcev v komisiji pa je opozoril, da z
gospodarskega vidika ni smotrno zavlačevanje ratifikacije
omenjenega sporazuma, saj postaja Hrvaška tretje največje
tržišče za slovensko gospodarstvo.

Glede na razpravo in pomisleke, izražene o spornih mejnih
vprašanjih, je komisija oblikovala in sprejela naslednja sklepa:
1. Komisija podpira predlog interpretativne deklaracije
Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu zakona o
ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.
2. Brez sprejetja interpretativne deklaracije v državnem zboru
in brez novih dejstev v zvezi z odprtimi vprašanji mejne
problematike s Hrvaško komisija ne podpira predloga zakona
o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.

V razpravi so se člani komisije strinjali, da obstaja več spornih
območij na meji med Republiko Slovenijo in Hrvaško. Obstaja
bojazen, da se v primeru ratifikacije Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije Katarina
Ovca Smrkolj.

8

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna
glede financiranja železniške infrastrukture
nemška obvozna proga Laze-Vižmarje kot nepotrebna, ki bi pa
danes še kako služila svojemu namenu.

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna glede
financiranja železniške infrastrukture in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Predhodno opredeljenemu početju je obstajal zgled tudi drugod
po Evropi z ukinjanjem oziroma krnitvijo železniškega omrežja,
češ da je ta prometna infrastruktura tako ali tako preživela, da
spada v tehnični muzej, ker zadoščata razvijajoča se cestni in
letalski prevoz. Pozabljeno pa je bilo dejstvo, da je - prometno
vzeto - celotno obnovo in razvoj po drugi vojni zagotovila s svojimi
storitvami skoraj v celoti le železnica.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika dr. Vladimirja Koruna in predlaga Ministrstvu za promet
in zveze in Ministrstvu za finance, da vprašanji preučita in nanju
odgovorita.

Opisana odbojnost do železnic se je začela v Evropi in tudi pri
nas zaustavljati v sredini sedemdesetih let. Tam v Evropi, kjer je
bila izgradnja avtocest najbolj bohotna, so najprej spoznali zmoto,
da z njihovo izgradnjo ne bodo mogli več dohajati razvoja cestnega
potniškega in tovornega prometa. Opisani paradoks temelji na
dejstvu, da na avtocesto pritegnjeni promet po določenem času
ponovno tako poraste, da bi bilo potrebno ob obstoječi zgraditi
novo, neupoštevaje da so zanje nepovratno uničene
nesorazmerno velike površine, da o različnih oblikah
onesnaževanja okolja ne govorim. Zato so politične oblasti
spoznale, nekako štirideset let po izgradnji prvih avtocest v
Nemčiji, da še vedno obstaja železnica, katere prometno vlogo je
potrebno ponovno ovrednotiti v tej smeri, da se nanjo postopoma
spet prenese glavni del osebnega in tovornega prometa.

Vprašanji državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna se glasita:
1. Kako dolgo bo vlada s pristojnimi ministrstvi še zapostavljala
razvoj železniške infrastrukture v primerjavi z izgradnjo
avtocest v Republiki Sloveniji?
2. Zakaj pristojna ministrstva nasprotujejo zadolževanju za
najemanje kreditov, ko gre za izgradnjo železnic (npr. izgradnja
proge proti Madžarski in 2. tira proge Koper-Divača), ko temu
ne nasprotujejo pri izgradnji avtocest?

Opisano spoznanje obstaja tudi v Sloveniji, vendar kot drugod
tudi pri nas glede potrebnega ustreznega ravnanja daleč
zaostajamo: šele sedaj pospešeno gradimo avtoceste (pri tem
seveda zanemarjamo izgradnjo prepotrebnih drugih cest in tudi
ustrezno vzdrževanje obstoječega cestnega omrežjal), ker so
nam tako naročili v Evropski zvezi. Pri tem so zagotovili ugodna
potrebna finančna sredstva ali pa finančne konstrukcije, ki ta
sredstva zagotavljajo, če določenega deleža nismo z bencinskim
tolarjem, cestninami, ali na drug način prevalili na ramena
davkoplačevalcev. Za primerjavo, da gre lahko tudi drugače in da
ni potrebno ponavljati napak drugih ali pa tistih iz preteklosti, naj
navedem primer ustreznejšega ravnanja oblasti v Nemčiji v t. i.
novih zveznih deželah (bivša DDR). Oblast se je po združitvi
odločila in v glavnem že tudi izvedla obnovo avtomobilskih in
drugih cest ter popolno rekonstrukcijo obstoječega in izgradnjo
novega železniškega omrežja.

Obrazložitev
Politične oblasti niso bile nikoli preveč naklonjene železnicam. To
velja tako za Republiko Slovenijo, bivšo SFRJ na slovenskih tleh
ali pa za druge države. Večja naklonjenost do izgradnje železniške
infrastrukture je bila prisotna pri takšnih progah, ki bile so že
vnaprej namenjene izključno ali pa predvsem v vojaške namene
ali pa so takšne pozneje postale. Spomnim naj, da je ustrezen
geostrateški interes obstajal pri izgradnji t. i. južne železnice v
stari Avstriji, bohinjski progi med 1. svetovno vojno, t. i. MilitSrbahnen
v Nemčiji v prejšnjem in v začetku tega stoletja, proge BeogradBar v bivši SFRJ in pri nekaterih drugih.
Najboljši dokaz za mačehovsko razmerje države do železnic je
bilo početje socialističnih oblasti na naših tleh v šestdesetih letih.
Ta oblast, ne samo, da je zagotavljala minimalna sredstva za
ohranjanje železniške infrastrukture, temveč je tudi na veliko
ukinjala proge, sad dela mnogih generacij v preteklosti. Ukinjene
niso bile samo tedaj povsem stranske proge, kot sta bili LjubljanaVrhnika in Ljubljana-Kamnik (pozneje ponovno oživljena), temveč
tudi takšne povezovalne, kot je bila npr. proga Velenje-Dravograd.
Tendence tedanjih oblasti, če bi se opisano početje tako
nadaljevalo, so bile ukiniti vse proge do osnovnega železniškega
križa, ki ga tvorita progi Dobova-Jesenice in Šentilj-Sežana. Ta
križ bi ostal zgolj zaradi mednarodnih povezav. Ni neznano, da
sta bila takoj po vojni ukinjena drugi tir na progi Maribor-Šentilj in

Republika Slovenija ima Nacionalni program razvoja slovenske
železniške infrastrukture (NPRSZI), ki ga je sprejel državni zbor
v letu 1996 (Ur. I. RS, št. 13/96). V točki 3.0. (Položaj Slovenije v
primerjavi s tujimi konkurenčnimi železniškimi smermi) je v drugem
odstavku opredeljeno, da je strateška prednost Slovenije v njenem
prometnem položaju, kar pa še ne pomeni, da bodo prometni
tokovi v resnici izbirali poti čeznjo, ker si sosednje države
prizadevajo-prevzeti čim več prometa in s tem povečati tranzit in
prihodek. V isti točki, v delu, ki govori o interesih Madžarske, je
med drugim zapisano, da bi gradnja nove proge Murska Sobota-
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Hodoš pomenila prednost za Slovenijo zlasti zato, ker bi bila
najkrajša zveza med Koprom in izvori in ponori tovora v -ieški,
Slovaški in deloma Poljski. Predhodno je namreč rečeno, da sta
Madžarska in Hrvaška nekakšen filter, s katerim se določa smer
poteka prometa čez Avstrijo ali Hrvaško v ustrezna pristaniška
in ne v Koper. V točki 4.0. je v tretjem odstavku med drugim
opredeljeno, da je potrebna takšna obnova in dograditev obstoječih
prog ter gradnja nove železniške infrastrukture, da bo železnica
postala osnovni nosilec javnega potniškega prometa, po izvedeni
izenačitvi pogojev pa tudi prednostno prevozno sredstvo za tovorni
promet na večje razdalje. V nadaljevanju je govor o perspektivni
vlogi železniškega omrežja v prometnem sistemu države in da je
potrebno do leta 2005, za čas tega nacionalnega programa,
zagotoviti ustrezno modernizacijo obstoječega omrežja. V podtočki
4.2. (Dograditev obstoječih prog in vozlišč) je v prvi alinei drugega
odstavka zapisano, da se v ta okvir uvršča gradnja nove proge
za povezavo Slovenije z Madžarsko (25,0 km) in v drugi alinei je
opredeljena gradnja drugega tira Koper-Divača (45,8 km).

infrastrukturi v obdobju izvajanja Nacionalnega programa razvoja
slovenske železniške infrastrukture med leti 1994-1997. Pri tem
pa, kot smo že ugotovili, je ta program pričel veljati šele po objavi
v Uradnem listu 1. marca 1996. Mimo tega pa je potrebno posebej
opozoriti na ugotovitev, daje bilo skupno iz planiranega realiziranih
le 33,9 % vseh sredstev, predvidenih v tem planu, kot je
podrobneje prikazano na tem in drugih mestih.
Posebej podčrtana ugotovitev glede dinamike koriščenja planiranih
sredstev razvoja železniške infrastrukture, ki je tudi eden od
razlogov za obravnavani predlog novele, jasno pokaže na dvoje:
a) da je v posledici tega tudi dejansko realizirano do navedene
ravni koriščenih sredstev oziroma manj in b) da seveda ali ne
držijo sklepne ugotovitve nacionalnega programa, na katere sem
posebej opozoril in ki govorijo o nenadomestljivosti zaostankov,
ki lahko nastanejo z nerealizacijo v njem zapisanega in za
usodnost posledic v zvezi s tem ali pa da gre spet za že znan
odnos izvršilne oblasti do železnic, kot sem posebej uvodoma
zapisal in kakor o tej problematiki poleg prizadete dejavnosti
oziroma njenega izvajalca, Slovenskih železnic, opozarjata tako
kritična strokovna kot splošna javnost. Drugače rečeno, ni se
mogoče znebiti vtisa, da gre tudi pri tem programu oziroma njegovi
realizaciji še za en primer neresnega ali pa malomarnega izvajanja
nalog in obveznosti izvršilne oblasti. Da je tako, nas že lahko
prepričajo nekatera preprosta dejstva, tako npr. da se ravno glede
obeh navedenih, lahko bi rekli prioritetnih zadev, na terenu ni
zgodilo praktično nič. Leti, v katerih bi bilo potrebno izgraditi
povezovalni železniški tir med Madžarsko in Slovenijo, sta minili
(1997, 1998), za drugi tir med Koprom in Divačo pa se še tudi ni
zasadila nobena gradbena lopata. To pa pomeni, da si je izvršilna
oblast potem, ko so minili že vsi roki, dovolila priti pred parlament
s predlogom novele tistega programa, ki ga je sama pred leti
predlagala in ki bi ga bila dolžna uresničevati. Pri tem pa za predlog
novele ne ponudi nobenih stvarnih, utemeljenih in z dokazi podprtih
razlogov, temveč samo ugotavlja, kot ji ustreza, tudi to, kako
malo je bilo uresničeno (I).

NPRSZI ima tudi točko 5.0., v kateri je, kot je že v naslovu zapisano,
podrobneje opredeljena dinamika razvoja in potrebna finančna
sredstva. V njeni podtočki 5.2.2. (Nove proge, gradnja drugega
tira) je najprej v prvem odstavku zapisano, da je pri dograditvi
obstoječe mreže prog v letih 1997 in 1998 predvidena gradnja
slovenskega dela nove enotirne proge za neposredno povezavo
Slovenije z Madžarsko v smeri Puconci-Hodoš v dolžini 25,0 km.
Proga je namenjena pritegnitvi tranzitnega tovora iz ->eške,
Slovaške, Poljske, vzhodne Nemčije, Madžarske in Ukrajine v
smeri proti pristanišču Koper. Ta proga ima tudi velik politični pomen
zaradi tesnejše povezave Slovencev, ki živijo na madžarski strani
meje, z matično domovino. Proga je projektirana za hitrost do 160
km na uro. V prvem stavku tretjega odstavka je opredeljeno, da je
v obdobiu od leta 1998 do 2000 predvidena gradnja drugega tira
Divača-Koper v dolžini 45,8 km. Na tem enotirnem odseku se bo
bistveno povečala zmogljivost proge in na ta način izboljšala
zaledna povezava pristanišča Koper.
Potem, ko NPRSZI še v tabelah 5/1 in 5/2 pokaže dinamiko
potrebnih naložb do 1.2005 v točki 6.0. (SKLEP), v drugem stavku
tretjega odstavka ta program ugotavlja naslednje: "Zaostanek na
tem področju bo v prihodnosti nenadomestljiv in ima lahko usodne
posledice ne le za slovensko prometno gospodarstvo, pač pa
tudi za gospodarstvo Slovenije kot celoto, saj gre za področje,
kjer ima Slovenija objektivne primerjalne prednosti in jih mora
izkoristiti."

To, da je realizacija nacionalnega program razvoja slovenske
železniške infrastrukture vedno bolj utvara kot pa resničnost,
ugotavlja tudi v svojem prispevku pod enakim naslovom prof. dr.
Bogdan Zgonc. V povzetku svojega prispevka med drugim
ugotavlja, da realizacija tega programa ne poteka v skladu z
načrti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Svojo skepso
zaključuje z ugotovitvijo, da se liberalizacija prometa brez
predhodne harmonizacije pogojev poslovanja lahko sprevrže v
svoje nasprotje, posledice pa bodo za naše okolje in prometni
sistem kot celoto nenadomestljive.

Obravnavani nacionalni železniški program je državni zbor sprejel
25. oktobra 1995. V Poročevalcu Državnega zbora RS, št. 15 z
dne 11.2. 1998 pa je objavljen predlog sprememb in dopolnitev
nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture
(NPRSZI-A) - EPA 377-II. V prvi točki uvoda teh sprememb in
dopolnitev obravnavanega nacionalnega programa (v
nadaljevanju: predlog novele), ki nosi naslov Ocena stanja in
razlogi za spremembe in dopolnitve nacionalnega programa
razvoja slovenske železniške infrastrukture, so zanimive
ugotovitve glede realizacije planiranih naložb, poleg navedb
izvršenih del, če so podatki točni. Misel, da je lahko dvom o tem in
da more biti realizacija celo nižja, kot je zapisana, se mi ponuja že
pri določenih ugotovljenih netočnostih zapisa tega predloga novele.
Tako npr. vlada, ki je predlagatelj tega predloga novele, ki ga je
sprejela na svoji 47. seji, dne 29.1.998, in s katerim je nadomestila
prvo verzijo novele, v prvem odstavku navedenega uvoda navaja,
da je bil NPRSZI sprejet v marcu 1996. To pa ni točno, saj je bil ta
program sprejet v državnem zboru več kot štiri mesece prej, to je
25. 10. 1995, le objavljen je bil v Uradnem listu št. 13/96 z dne 1.
marca naslednjega leta. Druga takšna netočnost ali pa zavajanje
izvršilne oblasti je trditev v začetku četrtega odstavki navedenega
uvoda glede časovnega vidika izvajanja tega programa. Govor je
o tem, koliko remontov je bilo izvedenih na obstoječi železniški

V nadaljevanju analize predloga novele lahko ugotovim, da vlada
kot predlagatelj v poglavju II. (Cilji, ki se želijo doseči s
spremembami in dopolnitvami nacionalnega programa razvoja
slovenske železniške infrastrukture) samo ponavlja, kar je na
ustreznem mestu opredelila že v programu. Tako v drugem
odstavku tega poglavja zatrjuje, da s predlogom novele želimo
zagotoviti minimalno potrebne posodobitve in dograditve slovenske
železniške infrastrukture, kar vključuje med drugim pod b) gradnjo
nove proge za povezavo Republike Slovenije z Republiko
Madžarsko v dolžini 25 km, ki mora biti v skladu z meddržavnim
sporazumom dokončana v letu 1999, za kar bi potrebovali 14.105
mio SIT (po cenah 31.12.1996) in pod d) gradnjo drugega tira na
progi Koper-Divača v dolžini 45.8 km (2001-2005). Zanj bi
potrebovali 46.764 mio SIT. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev,
kar kot zaskrbljujoče ugotavlja sama vlada, zlasti glede globalne
usmeritve Republike Slovenije za vključitev v Evropsko skupnost,
kot je razvidno v poglavju IV (Finančne posledice sprememb in
dopolnitev nacionalnega programa razvoja slovenske železniške
infrastrukture), je prišlo do tega predloga novele. Zato lahko trdim,
da vsaj za obravnavana prioritetna železniška infrastrukturna
objekta ni bilo vse postorjeno v skladu s programom. To jasno
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izhaja iz predloga drugačnih rokov od tistih, opredeljenih v
programu, ko je rečeno: v letih 1997 in 1998 dograditev proge
Puconci-Hodoš in v letih 1998-2000 gradnja drugega tira DivačaKoper. V predlogu novele pa so v točki 5.2.2. (Dograditev obstoječih
prog) opredeljeni novi roki, in sicer:

Do sedaj vlada ni predlagala, državni zbor pa tudi ni sprejel
kakšnega istovrstnega zakona, ki bi zagotavljal poroštva
Republike Slovenije za izgradnjo železniške infrastrukture
oziroma za konkretno opredeljeno progo oziroma drugi tir.
Zato navedeno početje izvršilne oblasti, v posledici pa tudi
državnega zbora, potrjuje moje prepričanje, da gre pri
uresničevanju programa izgradnje železniške infrastrukture, v
nasprotju z uresničevanjem konkurenčnega programa izgradnje
avtocest, samo za ustvarjanje nekega neosnovanega pozitivnega
vtisa, dejansko pa za zavlačevanje s prelaganjem rokov začetka
gradnje/izgradnje v neko nedoločeno bodočnost. Ali drugače: kje
pa so zagotovila, da vlada čez kakšno leto ali dve ne bo spet
predlagala tega, kar je vsebina predloga novele nacionalnega
programa - izgradnje železniške infrastrukture?

gradnja nove proge za povezavo Slovenije z Madžarsko (25,0
km, 1998-1999),
gradnja drugega tira na progi Koper-Divača (45,8 km, 20012004).
Iz navedenega in trditve vlade glede pomanjkanja potrebnih
finančnih sredstev, še posebej s podkrepitvijo iz podatka o
realizaciji predvidenih sredstev le v višini 33,9 % vseh sredstev,
se ponuja sklep, da izvršilna oblast s tem, kar je opredeljeno v
nacionalnem programu, ni mislila resno. Kako resno pa misli s
predlaganimi spremembami in dopolnitvami tega programa, to je
z lastnimi predlogi, je mogoče dvomiti tudi v bodoče, še posebej v
primerjavi z realizacijo konkurenčnega nacionalnega programa
izgradnje avtocest. Potrditev zatrjevanega nedvomno izhaja iz
dejstva, daje Državni zbor Republike Slovenije na 20. izredni seji,
dne 25. 3.1998, sprejel npr. zakon o soglasju Republike Slovenije
DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za
izgradnjo avtocestnega odseka Blagovica - Šentjakob
(ZSDKAEIB) in zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d. pri Evropski
investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/ll (ZPDKAEIB).

Zaradi vsega navedenega predlagam navedeni vprašanji. Želim,
da vlada in pristojna ministrstva jasno povedo, ali bodo sprejeli in
uresničili vse potrebne ukrepe, da bi se nacionalni program
izgradnje železniške infrastrukture pričel v celoti uresničevati v
predvidenih stvarnih in časovnih okvirih.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze in
Ministrstvo za finance v skladu s 96. členom poslovnika državnega
sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanji.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi
s plačilom odškodnine Darku Zupanu in Adolfu Štormanu
Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašan|a državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s plačilom
odškodnine Darku Zupanu in Adolfu Štormanu in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

8. Kje se je hranilo zaseženo orožje in strelivo in kje je sedaj?
9. Zakaj ni bilo orožje in strelivo vrnjeno potem, ko je bil kazenski
postopek končan?
10. Po kakšnih merilih se je določala vrednost orožja in streliva?
11. Kaj predstavlja dogovorjena odškodnina - plačilo za orožje ali
še kaj drugega?
12. Katerim zahtevkom sta se Štorman in Zupan odpovedala s
podpisom dogovora o izplačilu odškodnine?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve
in Ministrstvu za pravosodje, da vprašanja preučita in nanje
odgovorita.

Poleg odgovorov želim in zahtevam, da se dogovor, ki je bil sklenjen
z imenovanima o plačilu odškodnine, predloži na vpogled državnim
svetnikom.

Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo:

Ker gre za aktualno zadevo zahtevam, da se na vprašanja
odgovori in predloži dogovor v čim krajšem času.

V zgornji zadevi naj ministra, vsak s svojega področja, odgovorita
na naslednja vprašanja:

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve in
Ministrstvo za pravosodje v skladu s 96. členom poslovnika
državnega sveta na vprašanja čim prej odgovorita.

1. Na osnovi kakšnih dokumentov sta Štorman in Zupan
kupovala orožje in strelivo?
2. Kakšna je količina nabavljenega orožja in streliva in za kakšno
vrsto orožja gre, proizvajalca in leto izdelave?
3. Kateri organ v Republiki Sloveniji jima je izdal dovoljenje za
nabavo in kdaj? V kolikor ne obstoji noben dokument, ki bi ga
izdal organ v Republiki Sloveniji, ali o tem obstoji kakšno
drugo dovoljenje?
4. Kdaj in kje je bilo nabavljeno orožje in strelivo?
5. Zaradi katerega kaznivega dejanja je bil voden kazenski
postopek zoper navedena?
6. Ali je bil kazenski postopek praviloma obtožnica med potekom
postopka spremenjena ali modificirana in iz kakšnih razlogov?
7. Iz katerega razloga je bil kazenski postopek ustavljen?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
Predkazenski postopek zoper oba obdolženca se je začel z
njunim prijetjem dne 20. 1. 1992 pred Halo Tivoli v Ljubljani. S
sklepom UNZ, OKS Ljubljana z istega dne je bil zoper oba odrejen
policijski pripor. Oba obdolženca sta bila zaslišana pred dežurnim
preiskovalnim sodnikom tedanjega Temeljnega sodišča v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, dne 23. 1. 1992 in istega dne po zaslišanju tudi
izpuščena na prostost.
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Z odredbo z dne 30. 12. 1994 je bil spis odstopljen Okrožnemu
sodišču v Celju. To je z dopisom z dne 30.1.1995 odstopilo spis
Okrožnemu državnemu tožilstvu v Celju zaradi modifikacije
obtožnega akta. Tožilstvo je z vlogo z dne 16.2.1995, naslovljeno
na Okrajno sodišče v Celju, modificiralo obtožnico v obtožni predlog
z vsebinsko enakim opisom dejanskega stanja, vendar s
spremenjeno pravno opredelitvijo v kaznivo dejanje nedovoljenega
prometa orožja po I. odst. 310. člena Kazenskega zakonika R
Slovenije.

Delavci UNZ Celje so opravili tudi hišno preiskavo na domu Darka
Zupana in pri tem našli ostrostrelsko puško znamke HecklerKoch, kaliber 308 WIN št. 06537 z daljnogledom NIKKO Stirling in
10 nabojev kaliber 308 WIN, 135 komadov nabojev za puško
kaliber 7,62 mm, 43 komadov nabojev za revolver kaliber 44 mm,
3 ročne bombe M-75, 246 komadov nabojev za pištolo kaliber 9
mm "makarov".
Temeljno javno tožilstvo v Celju, Enota v Velenju, je dne 5.5.1992
vložilo zahtevo za preiskavo zoper oba obdolženca zaradi
nadaljevanja kaznivega dejanja nedovoljene trgovine v sostorilstvu
po I. odst. 147. člena Kazenskega zakona Republike Slovenije.
Preiskovalni sodnik je oba zaslišal dne 28. 8.1992 in nato istega
dne izdal sklep o preiskavi z enakim opisom dejanskega stanja
kot v zahtevi za preiskavo.

Dne 17. 12. 1996 je bila vložena modifikacija obtožbe s strani
velenjskega zunanjega oddelka Okrožnega državnega tožilstva
v Celju, ki je prvotno količino orožja skrčilo na dve zaseženi
puški, kupljeni leta 1991 v Avstriji. Obtožba za dejanje pod točko
I/2 obtožnega predloga /da sta 20. 1. 1992 na parkirnem prostoru
pred Halo Tivoli v Ljubljani neznanemu kupcu prodajala orožje ...)
Je bila umaknjena.

Tožilstvo je dne 25. 11. 1992 vložilo pred Temeljnim sodiščem v
Celju - Enota v Velenju obtožnico, ker sta neupravičeno kupovala
in prodajala predmete, katerih promet je prepovedan na podlagi I.
odst. 45. člena Zakona o orožju s tem, da sta:

Sledila je modifikacija obtožnega predloga na glavni obravnavi
dne 27.2.1997:

- neugotovljenega dne v letu 1991 v Avstriji kupila 16 komadov
nabojev 9 mm "makarov"; 1 ostrostrelsko puško Heckler-Koch,
kaliber 7,62 mm; 2000 komadov nabojev kaliber 9 mm; 30
komadov nabojev kaliber 7,62 mm; 45 komadov vrvice za pištolo;
1 ostrostrelsko puško znamke Heckler-Koch, kaliber 308 WIN
št. 06537 z daljnogledom NIKKO Stirling in 10 nabolej kaliber 308
WIN; 135 komadov nabojev za puško kaliber 7,62; 43 komadov
nabojev za revolver kaliber 44; 246 komadov nabojev za pištolo
kaliber 9 mm "makarov";

-... "Ker sta skupno storila kaznivo dejanje tako, da sta sodelovala
pri izvršitvi s tem, da sta v nasprotju s čl. 4. in 23. Zakona o orožju
(Ur. 1.17/81), ki dovoljuje nakup in posest vojaških pušk le državnim
organom in organizacijam, neugotovljenega dne junija in to do 24.
Junija v Avstriji leta 1991 kupila 1 ostrostrelsko puško HecklerKoch, kaliber 7,62 mm in I ostrostrelsko puško znamke HecklerKoch, kaliber 308 WIN št. 06537 z daljnogledom Nikko Stirling in
sicer tako, da je obdolženi Adolf Štorman naročil puški, obdolženi
Darko Zupan pa je puški pripeljal in vnesel v državo Slovenijo,
nato pa sta prevzela v posest vsak svojo puško"; s tem sta
storila vsak kaznivo dejanje nedovoljenega prometa orožja po
členbu 220/I KZ RS, v zvezi s členom 25 KZ RS.

- 20.1.1992 ob 11.30 uri na parkirnem prostoru pred Halo Tivoli
v Ljubljani neznanemu kupcu prodajala orožje in sta bila pri tem
prijeta ter jima je bilo v prtljažniku osebnega avtomobila zaseženo:
53 komadov pištol "makarov" kaliber 9 mm; ostrostrelska puška
z daljnogledom znamke Heckler-Koch, kaliber 7,62 mm; 2000
komadov nabojev kaliber 9 mm in 30 komadov nabojev kaliber
7,62 mm; Zupan Darku pa je bilo zaseženo: pištola znamke
"makarov" kaliber 9 mm, serijska številka BA 30219 z okvirjem in
16 komadov nabojev 9 mm "makarov";

Okrajno sodišče v Celju je za dne 25. 9. 1997 razpisalo novo
glavno obravnavo. Dne 10. 9. 1997 je okrožna državna tožilka
podala pisno izjavo, da v celoti umika obtožni predlog zoper oba
obdolženca, ker je kazenski postopek glede očitanega jima
kaznivega dejanja absolutno zastaral, čemur je sledil sklep o
ustavitvi postopka.

s čemer sta oba obdolženca storila vsak kaznivo dejanje
nedovoljene trgovine po I. odst. 147. člena Kazenskega zakona
Republike Slovenije, v zvezi s členom 22 KZ SFRJ.

Sledil je sklep z dne 22.11.1997 o odvzemu predmetov, ki so jima
bili zaseženi tekom kazenskega postopka in sicer:
Tožilstvo pa je istega dne, to je 25. 11. 1992, odstopilo od
kazenskega pregona zoper imenovana za dve posamezni kaznivi
dejanji iz zahteve za preiskavo z dne 5. 5. 1992, da sta:

"1. Darku Zupanu se odvzamejo:
- pištola znamke "makarov" cal. 9 mm, serijska št. BA 30219
z okvirjem
- 16 nabojev 9 mm "makarov"
- puška Hechler-Koch cal. 308 WIN z daljnogledom
-10 nabojev cal. 308 WIN
-135 kosov nabojev za puško cal. 7,62
- 43 kosov nabojev za revolver cal. 44
- 3 ročne bombe M-75
- 246 kosov nabojev za pištolo cal. 9 mm "makarov".

- 10. 9. 1991 v podjetju Orbis v Velenju vplačala 110 komadov
pištol znamke "makarov" kaliber 9 mm po ceni 700 DEM za
komad in te 11. 9.1991 v Puškami v Kranju dvignila in odpeljala v
Velenje;
- nekaj dni po tem dejanju je Zupan Darko odpeljal 56 komadov
pištol znamke "makarov" kaliber 9 mm v Republiko Hrvaško in te
v Slavonskem Brodu prodal za 800 DEM za komad.
Iz obrazložitve odstopa od kazenskega pregona za prej navedeni
posamezni kaznivi dejanji izhaja, da je občina Slavonski Brod s
pooblastilom z dne 9. 9. 1991 pooblastila Adolfa Štormana za
nakup orožja, ki je pri podjetju Orbis v Velenju kupil in prevzel v
puškami v Kranju 110 komadov pištol znamke "makarov".
Predstavniki podjetja so že pred tem in po tem sodelovali s to
občino in tudi poznali osebo, ki je podpisala pooblastilo in so z njo
telefonično tudi govorili; sekretar, ki je podpisal pooblastilo, je tudi
potrdil resničnost pooblastila. Zato so v podjetju tudi prodali obema
orožje, saj v tistem času drugih dokumentov ni bilo potrebnih.

2. Adolfu Štormanu se odvzamejo:
- puška Hechler-Koch št. 09410 cal. 7,62 mm z daljnogledom
Goldencrown
- 53 kosov pištol "makarov" 9 mm
- 2000 nabojev cal. 9 mm
- 30 kosov nabojev cal. 7,62 mm."
Prej navedeni sklep z dne 22. 11. 1997 o odvzemu predmetov je
bil v pritožbenem postopku s sklepom Višjega sodišča v Celju z
dne 24. 2. 1998 razveljavljen z obrazložitvijo, da člen 498 ZKP
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ureja postopek za uporabo varnostnega ukrepa odvzema
predmetov, kateri zako po seda) veljavni pravni ureditvi, kot po
pravni ureditvi v času odvzema predmetov, spada med kazenske
sankcije, ki je ni moč več izreči po absolutnem zastaranju
kazenskega pregona vodenega proti obdolžencu in deli njegovo
usodo.

določa 5. Točka omenjenega sporazuma, v pravdnem postopku
pred pristojnim rednim sodiščem v Republiki Sloveniji.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
V zvezi z opisano kazensko zadevo (K 939/95 Okrajnega sodišča
v Celju), kot tudi v zvezi s postopkom, ki teče pred Okrožnim
sodiščem v Kopru in še ni končan ter v zvezi s postopkom, ki se
nanaša na drugo kaznivo dejanje, za katero je bil Adolf Štorman
pravnomočno obsojen in je kazen tudi prestal, Darko Zupan pa ni
bil udeleženec v tem postopku, sta oba imenovana pri Ministrstvu
za pravosodje in pri Ministrstvu za notranje zadeve vložila
odškodninski zahtevek, Darko Zupan pa še posebej odškodninski
zahtevek zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb in mučenja
s strani policistov PP Velenje (ta zahtevek je bil po uradni dolžnosti
"odstopljen Ministrstvu za notranje zadeve, ki je pristojno za
delovanje policije).

Ker imo na podobna vprašanja, kot jih je zastavil državni svetnik
Jože lic o postopku zoper Adolfa Štormana in Darka Zupana že
odgovarjali različnim institucijam, vam kot odgovor nanje pošiljamo
fotokopijo pojasnila št. 0226-28-224/3-98/06, ki smo ga dne 06.
04.1998 odstopili Kabinetu Vlade Republike Slovenije.
Navedeno pojasnilo pa dopolnjujemo še z odgovori na vprašanja
iz naslednjih alinei:
Ad 3/
Strelno orožje in strelivo sta Adolf Štorman in Darko Zupan nabavila
brez kakršnegakoli dovoljenja za nabavo tega orožja in streliva
ali orožnega lista (orožni list - teoretično možno, zakon ne omejuje
količine). V kazenskem postopku jima je bilo upoštevano pooblastilo
upravnega organa tuje države - R Hrvaške, Sekretarijat obrane
Občine Slavonski Brod. Javno tožilec je to pooblastilo akceptiral
in zoper njiju zavrgel ovadbo v delu, ki se je nanašala na prodajo
56 pištol hrvaškemu državljanu.

Vlada Republike Slovenije je dne 21. 5. 1998 sklenila z Darkom
Zupanom in Adolfom Štormanom sporazum o obstoju škode in
odškodnini za škodo opr. št. 710-02/98-6, s podpisom katerega
sta se oba imenovana odpovedala vsem nadaljnjim
odškodninskim zahtevkom v zvezi s kazensko zadevo K 939/95
Okrajnega sodišča v Celju in predhodnega postopka v zvezi s to
zadevo. Vrednost orožja in streliva se je določala na podlagi
blagajniškega prejemka, iz katerega je razvidna cena orožja v
DEM, preračunana v tolarsko protivrednost na dan odvzema
orožja, to je 20. 1. 1992 skupaj z zamudnimi obrestmi do 21. 5.
1998 (dan sklenitve sporazuma). K temu je potrebno prišteti še
odškodnino iz naslova nematerialne škode za tridnevni policijski
pripor. Višina škode za materialno in nematerialno škodo je
razvidna iz priloženega sporazuma.

Ad 8/
Skladno z Zakonom o orožju (člen 36) je zaseženo orožje ter
strelivo bilo in je hranjeno v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve. Orožje, za katerega je ugotovljeno, da nima prometne
vrednosti, bo komisijsko uničeno.

Preostali del odškodninskega zahtevka, ki se nanaša na druge
kazenske postopke, bosta lahko oba imenovana uveljavljala, kot

Ad 9/
Adolfu Štormanu in Darku Zupanu po končanem kazenskem
postopku ni bilo vrnjeno sporno orožje zaradi tega, ker za
zaseženo orožje nista imela orožnih listov niti dovoljenja za nabavo
tega orožja, med katerim je bilo tudi orožje, ki ni v prostem prometu.

Besedilo Sporazuma o obstoju škode
in odškodnini za škodo je na vpogled
v službi državnega sveta.

Fotokopija pojasnila Uprave kriminalistične
službe št. 0226-28-224/3-98/06 je na voljo
v službi državnega sveta.

Sklep državnega sveta ob obravnavi dodatnega vprašanja državnega svetnika dr. Vladimirja
Koruna glede ogrožanja zdravja v Šaleški dolini
Državni svet Republike Slovenije je na 11. seji, dne 3. 6. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
dodatno vprašanje državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna
glede ogrožanja zdravja v Šaleški dolini in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije je na seji, dne 10. marca 1998,
obravnaval postavljeni vprašanji in ju posredoval Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.
Minister za gospodarske dejavnosti g. Metod Dragonja je v
sodelovanju z državnim sekretarjem za energetiko g. Alojzem
Kovšetom na postavljeni vprašanji državnega svetnika odgovoril
s pismom št. 009-7/98 z dne 5. 5. 1998.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira dodatno vprašanje
državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna in predlaga Ministrstvu
za gospodarske dejavnosti, da dodatno vprašanje preuči in nanj
odgovori.

V sicer obsežnem odgovoru se je minister prvenstveno zadržal
pri predočitvi opravil, nalog in postopkov glede nekaterih vzrokov
dela ekološke sanacije Šaleške doline. Poudarek je dan na
prikazovanju sanacije blokov IV in V Termoelektrarne Šoštanj,
tudi s podajanjem finančnih podatkov prikazane sanacije.

Dodatno vprašanje državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna se
glasi:

Manj ali deloma docela mimo pa se je minister lotil tistih delQv
obeh postavljenih vprašanj, ki se lotevata primarnega vzročnika
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degradacije občine Šoštanj, to je rudarjenja pod njenimi tlemi.
Strnjeno povedano je minister povedal, da je nacionalni energetski
program Republike Slovenije v pripravi, ni pa povedal, kdaj bo
ugledal luč sveta. Prav tako ni bilo eksplicitno odgovorjeno na
vprašanje glede časovnega in stvarnega vidika širjenja rudarjenja
v Šaleški dolini oziroma pod občino Šoštanj.

Glede na to, da nisem docela zadovoljen z odgovorom, kakor z
njim tudi ni odgovorjeno prizadetim prebivalcem občine Šoštanj,
postavljam v zvezi s predhodno navedenima vprašanjima
dodatno vprašanje, na katero pričakujem v svojem imenu in v
imenu prizadetih prebivalcev Šaleške doline konkreten, enoznačni
odgovor glede naslednjega:

Minister je ob koncu svojega pisnega odgovora povedal, da so
bile za vso rudarsko škodo, povzročeno na tem območju,
izplačane upravičencem pravične odškodnine ali dodeljena
ustrezna nadomestna zemljišča in da se vsa površina,
degradirana zaradi rudarjenja sproti sanira. Zaključil pa je svoje
pisanje s tem, da je povedal, da bo zaključek ekološke sanacije
Termoelektrarne Šoštanj prebivalcem občine Šoštanj omogočil
živeti v ekološko sprejemljivem okolju.

Ali bo Nacionalni energetski program Republike Slovenije
pripravljen tako, da bo vseboval vse potrebne ukrepe za
zavarovanje splošnih interesov bivanja prebivalcev občine Šoštanj
v primeru bistvene razširitve rudarjenja na tem območju, še
posebej z vključitvijo do sedaj nevključenih delov, zato da Šoštanja
in okolice ne bo prizadela enaka usoda, kot je prizadela kraje
Škale, Preloge, Gaberke (deloma) in Družmirje?

Minister ni odgovoril na vse možne vidike postavljenih vprašanj,
ki sem jih skušal opredeliti v obrazložitvi, še posebej glede /ne/
perspektivnosti bivanja prebivalcev občine Šoštanj na prizadetem
območju ob nadaljevanju oziroma morebitnem širjenju rudarjenja
v Šaleški dolini. Drugače rečeno, minister ni mogel ali želel
odgovoriti na vprašanje, ki se je samo po sebi ponujalo tako iz
opredeljenih vprašanj kot iz njune obrazložitve, in sicer, ali je
mogoče (realno) pričakovati, da se območje rudarjenja pod občino
Šoštanj ne bo širilo oziroma ali bi bilo celo mogoče pričakovati
ukinitev izvajanja pridobivanja premoga. V nasprotnem primeru
pa, da bi bilo prebivalcem tega prizadetega območja kot celoti
potrebno zagotoviti neko splošno skupno nadomestilo, odmeno
za bivanje na takšnem območju.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni
odgovori na dodatno vprašanje.

Odgovor Ministrstva za gospodarske
dejavnosti je objavljen v Poročevalcu
državnega sveta, št. 3/1998.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Toneta Hrovata za
spremembo oziroma dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata za spremembo
oziroma dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

določbami poslovnika državnega zbora in državnega sveta
svoje predloge, mnenja in zahteve pošlje državnemu zboru.
V zakonodajnih postopkih državni svet v primerih, ko ni
predlagatelj zakona, ne more nastopati kot predlagatelj
amandmajev.
1.2 Vključitev državnega sveta oziroma njegovih delovnih teles v
zakonodajni postopek bi pomenila pomemben korak pri
razvijanju in krepitvi medsebojnega sodelovanja ter prispevala
k racionalizaciji dela v parlamentu in kvaliteti političnega
odločanja.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlog dopolnitve poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije podpira.

2. Finančne posledice
PREDLOG DOPOLNITVE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ-C)

Sprejem predlagane dopolnitve poslovnika državnega zbora
ne bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega
proračuna in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z
drugim odstavkom 175. člena poslovnika, nasprotno,
omogoča racionalnejše sprejemanje zakonov.

A) UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem dopolnitve poslovnika
1.1 Skladno s pristojnostmi državnega sveta (97. člen Ustave
Republike Slovenije) lahko državni svet predlaga državnemu
zboru sprejem zakonov. V tem primeru državni svet sodeluje
v celem zakonodajnem postopku, tako kot to določa poslovnik
državnega zbora. V primerih, ko državni svet ni predlagatelj
zakona, pa lahko v skladu z zakonom o državnem svetu,

B) BESEDILO ČLENOV
1. člen
V prvem odstavku 190. člena poslovnika državnega zbora (Ur. I.
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RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in 26/97) se za besedami "zainteresirano delovno telo" naredi vejico in doda besedi "državni svet".

spremembe in dopolnitve poslanci, matično delovno telo,
zainteresirano delovno telo in predlagatelj z amandmaji.
Vlada lahko predlaga amandma, tudi kadar sama ni predlagateljica
zakona.

C) OBRAZLOŽITEV

Amandma mora biti predložen poslancem 15 dni pred dnem,
določenim za sejo državnega zbora, na kateri bo obravnavan
predlog zakona, h kateremu se predlagajo amandmaji.

Iz dosedanje prakse državnega sveta v odnosu do državnega
zbora se je pokazalo, da gre v tem primeru za pomanjkljivost, ki
se na koncu pokaže v tem, da v primerih, ko ima državni svet
negativen odnos do posamezne določbe zakona in v drugi ali
tretji fazi obravnave na to ne more več vplivati, odloča samo še o
sprejemu odložilnega veta. S predlagano dopolnitvijo poslovnika
državnega zbora bi državnemu svetu zagotovili pravico in
pristojnost vlaganja amandmajev in s tem odprli možnost za
sodelovanje v celotnem zakonodajnem postopku. Odločitev za
sprejem odložilnega veta na že sprejeti zakon bi bila tako izjema,
saj bi državni svet svoj osnovni cilj, zastopstvo oz. uveljavitev
socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov pri
sprejemanju odločitev, lahko uveljavil v samem zakonodajnem
postopku.

Matično delovno telo lahko predlaga amandmaje tudi v poročilu iz
138. člena poslovnika.
Amandma mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen.
Predlagatelj amandmaja lahko na seji amandma tudi ustno
obrazloži.
Predlagatelj zakona lahko pove mnenje o vsakem amandmaju.
Vlada lahko poda mnenje k amandmaju, tudi kadar ni sama
predlagateljica zakona.
O amandmaju poda mnenje matično delovno telo. To mnenje je
sestavni del poročila, ki ga o predlogu zakona poda matično
delovno telo na seji državnega zbora. To poročilo vsebuje tudi
stališče sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, če je ta
podal svoje mnenje v razpravi o amandmaju v matičnem delovnem
telesu."

Vključitev državnega sveta oziroma njegovih delovnih teles v
zakonodajni postopek bi pomenila pomemben korak pri razvijanju
in krepitvi medsebojnega sodelovanja, prispevalo k racionalizaciji
dela v parlamentu in kvaliteti političnega odločanja.

BESEDILO POGLAVJA POSLOVNIKA, ZA KATEREGA JE
PREDLOŽENA DOPOLNITEV
"190. člen

Poročevalec je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Tone Hrovat.

V drugi obravnavi predloga zakona lahko predlagajo njegove

Sklep državnega sveta ob obravnavi dodatne pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v zvezi z odgovorom Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj na pobudo
državnega svetnika Petra Vriska o seznanitvi širše kmetijske javnosti o vplivih
sporazuma CEFTA na slovensko kmetijstvo ob uporabi Dodatnega protokola št. 6 k
CEFTA
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
dodatno pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo In
prehrano v zvezi z odgovorom Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj na pobudo državnega svetnika Petra Vriska o
seznanitvi širše kmetijske javnosti o vplivih sporazuma CEFTA
na slovensko kmetijstvo ob uporabi Dodatnega protokola št. 6 k
CEFTA, in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Državni svet poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter
Ministrstvo za finance, da v najkrajšem času pripravijo izračune,
kakšne bodo finančne posledice sporazuma s CEFTO ob uporabi
Dodatnega protokola št. 6 po posameznih kmetijskih proizvodih
in da v okviru proračuna Republike Slovenije zagotovijo zadostna
dodatna finančna sredstva, ki bodo ublažila negativne učinke
uvoza kmetijskega blaga.
Obrazložitev

SKLEP

Državni svet ugotavlja, da je iz odgovora razvidno, da se tudi
Vlada Republike Slovenije zaveda, da bi po sporazumu CEFTA
lahko prišlo do bistveno povečanega uvoza in da bi zaradi te
možnosti lahko prišlo do poslabšanja splošnega ekonomskega
položaja slovenskega kmetijstva. Zato je Vlada Republike Slovenije
že sprejela določene usmeritve in sklepe, da je potrebno sprejeti

Državni svet Republike Slovenije podpira dodatno pobudo Komisije
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj ter Ministrstvu za finance, da dodatno pobudo
preučijo in nanjo odgovorijo.
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take ukrepe, ki bodo omogočili uresničevanje sprejete strategije
razvoja slovenskega kmetijstva.

2000, zato je verjetno še dovolj časa, da se pripravi in sprejme
najbolj učinkovite ukrepe tudi na teh dveh sektorjih.

Državni svet pozitivno ocenjuje sprejem tržnega reda za letošnji
pridelek pšenice, še posebej pa sprejem posebne uvozne zaščite
zaradi konkurenčne ponudbe krušnega zrnja iz uvoza (še zlasti
iz Madžarske) s ciljem preprečitve težav pri odkupu domačega
pridelka. Tako bo poleg 5,3 % carine začasno veljala še posebna
uvozna dajatev, ki znaša 17,20 tolarja za kilogram in je tudi najvišja
možna po sporazumu s Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO).
Že sam sporazum (14. in 27. člen) omogoča uvedbo ustreznih
ukrepov, če uvoz kmetijskih izdelkov povzroči resno motnjo na
trgu druge pogodbenice ali utegne povzročiti resno škodo domačim
proizvajalcem. Zato je Vlada Republike Slovenije sprejela uredbo,
s katero bo začasno ukinjena preterencialna carinska stopnja za
uvoz mlinske pšenice iz Madžarske. S to uredbo bodo začasno
ponovno uveljavljene uvozne dajatve, kot so veljale pred
začetkom uporabe Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA.

Državni svet ugotavlja, da sporazum s CEFTO prinaša Sloveniji
v globalu pozitivne učinke, zato je potrebno znotraj države te
pozitivne efekte prerazporediti na tiste segmente gospodarstva,
ki so prizadeti. Pri kmetijskih proizvodih, ki bi lahko bili ogroženi
zaradi izvajanja Dodatnega protokola št. 6 k CEFTI in je potrebno
najti instrumente, vključno s finančnimi sredstvi, za zaščito
kmetijskih proizvodenj, je po 1.1. 2000 prireja govejega mesa in
drobnice. Glede na naravne danosti v Sloveniji predstavlja
govedoreja več kot polovico vse kmetijske proizvodnje, zato bo
verjetno potrebno bistveno več sredstev, da bomo lahko zaščitili
slovensko govedorejo. V pripravi je nov 4-letni program razvoja
kmetijstva, ki bo evropsko naravnan in je namenjen vključevanju
v Evropsko unijo s tovrstnimi izračuni, temelječimi na direktni
podpori, ki pa jo mora zagotoviti proračun, in ne na zaščiti
kmetijstva na podlagi visoke zunanjetrgovinske zaščite.

Državni svet meni, da zaradi sprostitve uvoza določenih
pomembnejših kmetijskih izdelkov lahko pride do negativnih
učinkov na slovensko kmetijstvo. Od uvedbe Dodatnega protokola
št. 6 je preteklo še premalo časa, da bi lahko ugotovili kakršnekoli
negativne učinke. Zato je potrebno budno spremljati medsebojno
trgovino s kmetijskimi izdelki, da bi lahko pravočasno sprejeli
potrebne ukrepe, ki bi preprečili negativne učinke na naše
kmetijstvo. Kritični so predvsem trije sektorji: pridelava žit
(predvsem pšenice), prireja govejega mesa in prireja drobnice.
Glede uvoza pšenice so bili že sprejeti ustrezni ukrepi, prireja
govejega mesa in drobnice pa bo lahko ogrožena šele od 1. 1.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter
Ministrstvo za finance dodatno pobudo preučijo in v roku 30 dni
nanjo odgovorijo.

Pobuda državnega svetnika Petra Vriska in
odgovor Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj sta objavljena v Poročevalcu
državnega sveta, št. 5/1998.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča glede
besedila na telefonskem odzivniku Ministrstva za promet in zveze
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča glede besedila
na telefonskem odzivniku Ministrstva za promet in zveze in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Na Ministrstvu za promet in zveze Republike Slovenije v Ljubljani,
telefonska številka 178 80 00, se v primeru zasedene telefonske
linije zasliši glasba in nato v angleščini odgovor "Please hold the
line!"

SKLEP

Zakaj na Ministrstvu za promet in zveze ni primernega besedila
tudi v slovenskem jeziku?

Glede na navedeno postavljam vprašanje:

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Poldeta Bibiča injDredlaga Ministrstvu za promet in zveze,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča se glasi:

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča glede
stavbe med Stritarjevo ulico in Ribjim trgom
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča glede stavbe
med Stritarjevo ulico in Ribjim trgom (št. 6) in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za kulturo, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
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Vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča se glasi:

Obrazložitev

Kakšne načrte ima Ministrstvo za kulturo s stavbo med Stritarjevo
ulico in Ribjim trgom (št. 6), v kateri je prebival Primož Trubar?

Uprava za kulturno dediščino je predmetno pobudo temeljito
preučila in ugotovila, da ne obstajajo strokovno utemeljeni razlogi
za njen sprejem.
Primož Trubar ima zgledno urejen spominski dom, to je Temkov
mlin v Rašici. V okviru spominskega kompleksa je muzejska
predstavitev Trubarjevega življenja in dela. Postavitev je bila
mogoča s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo. Razstava je
primerna za posamezne obiskovalce in za večje skupine. Ima
vso dodatno ponudbo, ki je za takšen namen nujna.

Obrazložitev
Hiša je že razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik, trenutno
pa je v denacionalizacijskem postopku. Bila bi velika škoda, če bi
se jo prepustilo nestrokovnemu eksploatiranju, ko bi lahko v njej
uredili bodisi muzej protestantizma ali pa jo uporabili v kakšne
druge kulturne namene, recimo za knjižnico, galerijo ali kaj
podobnega. Zato me zanima, če ima ministrstvo kakšne rešitve
(odkup) za ohranitev tega zgodovinsko in kulturno vsekakor
pomembnega objekta.

V Ljubljani ima Trubar svojo ulico in spomenik (kipar F. Berneker),
ki sodi med boljše secesijske spomenike v širšem okolju.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO

Pobuda se nanaša na lokacijo nove zbirke v stavbi ob Ribjem
trgu v Ljubljani, kjer naj bi Trubar stanoval. Avtentičnega bivališča
začetnika slovenske književnosti ni več. V 16. stoletju so bivali v
gornjih nadstropjih. Ta nadstropja v tej hiši so bila po potresu
1895. leta popolnoma predelana in je originalen samo še kakšen
detajl zidu. Dodatno so prostore prezidavali za sodobnejša
stanovanja in za pisarne. Sedanji razpored je popolnoma
nefunkcionalen in ne omogoča ustrezne, sodobnim standardom
prilagojene muzejske postavitve, niti ustreznih dostopov (dvigala,
klančine za invalide). Morebitna preureditev bi poškodovala še
preostale avtentične elemente, tako pročelje in dele hodnikov.
Popolna rekonstrukcija ni mogoča.

Pobude državnega svetnika Poldeta Bibiča, da bi v Ljubljani uredili
dodatno muzejsko zbirko Primoža Trubarja, kot izhaja iz
njegovega vprašanja, Ministrstvo za kulturo ne podpira.

Za hišo bi bila primerna označba skulptura, ki jo je že pred leti
oblikoval kipar Drago Tršar. Kip je naročilo Mesto Ljubljana. Do
izvedbe še ni prišlo.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kulturo v skladu s 96.
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
glede določitve predstavnikov v zvezi s parlamentarno preiskavo o vzrokih,
okoliščinah in posledicah dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in
uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v
obdobju 1995-1997 sploh, vključno z vsemi njenimi organi
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
pobudo državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede
določitve predstavnikov v zvezi s parlamentarno preiskavo in
sprejel naslednji

sprejel zahtevo, da državni zbor odredi parlamentarno preiskavo
o vzrokih, okoliščinah in posledicah dogodkov na kapitalskem
trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za
trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997 sploh, vključno z
vsemi njenimi organi.
V skladu z zadnjim odstavkom 2. člena poslovnika o parlamentarni
preiskavi je državni svet določil za svojega predstavnika pri
obravnavi zahteve na seji državnega zbora in njegovih delovnih
teles državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v skladu z zadnjim odstavkom
2. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi in določa kot
izvedenca, ki bosta sodelovala na sejah parlamentarne komisije
v zvezi s parlamentarno preiskavo o vzrokih, okoliščinah in
posledicah dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in
uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih
papirjev v obdobju 1995-1997 sploh, vključno z vsemi njenimi
organi, prof. dr. Petra Glaviča in Mirana Novšaka.

Zahteva državnega sveta, sprejeta
na 98. seji, da državni zbor odredi
parlamentarno preiskavo, je objavljena v Poročevalcu državnega sveta,
št. 9/1997.

Državni svet Republike Slovenije je na 98. seji, dne 19. 11. 1997,
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta Resmana
glede določitve lastnika objektov s področja športa in kulture, ki so v lasti
Slovenskih železarn
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanji državnega svetnika Jožeta Resmana glede določitve
lastnika objektov s področja športa in kulture, ki so v lasti
Slovenskih železarn, in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Dvorec Javornik je bil s spremembo sklepa (Ur. I. RS, št. 57/97 z
dne 19.11.1997) izločen iz sklepa, ki ga je najprej sprejela Vlada
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 46/96).Tudi sicer državni svetnik
Resman sprašuje le za lastniški status prvih dveh spomenikov,
ki naj bi bila v lasti Slovenskih železarn d.d. - Železarne Jesenice.
Kot rečeno, sta bila ta dva spomenika z dnem veljavnosti zakona
(23. 3. 1998) podržavljena, da bi na ta način zagotovili nujno
prezentacijo kot registrirano kulturno dejavnost. Postopek
podržavljanja pa v nobenem od obeh primerov ni bil dokončan z
izdajo odločbe o lastninjenju spomenika, ki jo izda Ministrstvo za
kulturo. V pripravo in izdajo take odločbe je vključen tako dosedanji
imetnik pravice razpolaganja z objektom kot občina, na katere
območju se nahaja spomenik.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Jožeta Resmana in predlaga Ministrstvu za šolstvo in
šport in Ministrstvu za kulturo, da vprašanji preučita in nanju
odgovorita.
Vprašanji državnega svetnika Jožeta Resmana se glasita:

Ne glede na tako predvideni postopek pa je Uprava RS za kulturno
dediščino naknadno ugotovila, da je bilo pri vključitvi obeh
spomenikov v omenjeni sklep vlade spregledano dejstvo, da
objekta že pred sprejemom in uveljavitvijo ZLSZDL nista bila v
družbeni lasti, temveč sta bila s pogodbo o prenosu družbenega
kapitala na državo dne 15. 3. 1991 olastninjena in sta v sklepu
celotnega premoženja Slovenske železarne d.d. prešla v državno
last. Pravne podlage (spomenika v družbeni lasti) ob uveljavitvi
zakona torej ni bilo več, ponovno podržavljenje obeh objektov pa
bi bilo nesmiselno.

1. Kako sta se Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za
kulturo vključila pri določanju lastnika objektov in nepremičnin
s področja športa in kulture, ki so bili formalno pravno v lasti
Železarne Jesenice?
2. Kako se bodo v načinu lastninjenja pristojna ministrstva
dogovarjala z občino Jesenice, ki je tudi eden od financerjev
teh dejavnosti v navedenih objektih?

Torej postopka podržavljenja obeh spomenikov na podlagi
ZLSZDL ni smiselno in mogoče dokončati, saj sta bila že
podržavljena in je njun lastnik tako določen. Zato je naslovnik
vseh vprašanj, ki zadevajo njuno lastnino, Vlada Republike
Slovenije, ki na podlagi 5. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Ur. I. RS, št. 4/93) upravlja z nepremičninami in drugim
premoženjem RS oziroma zastopa RS kot pravno osebo.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport in
Ministrstvo za kulturo v skladu s 96. členom poslovnika
državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanji.

Ministrstvo za kulturo pa si bo prizadevalo, da za kulturne
spomenike, ki so sicer bili vključeni v sklep vlade o lastninjenju
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (Ur. I. RS, št. 4/
96), vendar zanje še ni mogoče izpeljati postopka podržavljenja
na podlagi ZLSZDL, uveljavi - bodisi v dogovoru med ministrstvom
in skladoma RS za razvoj ter za kmetijska zemljišča in gozdove,
bodisi s posebnim sklepom Vlade RS - status in režim upravljanja,
ki bo primerljiv tistemu, ki ga določa ZLSZDL za tiste spomenike,
ki so bili podržavljeni na njegovi podlagi.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO
Po naših podatkih so bili do veljavnosti Zakona o lastninjenju
spomenikov in znamenitosti v družbeni lasti (ZLSZDL - Ur. I. RS,
št. 16/96) v lasti Slovenskih železarn d.d. Ljubljana naslednji
spomeniki:
Delavski dom, Cesta železarjev 11, Jesenice,
Kolperna stara Sava,
Dvorec Javornik, Ravne na Koroškem.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Vekoslave Krašovec
glede nagrad za delo sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22. 7.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec glede nagrad
za delo sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

svetnice Vekoslave Krašovec in predlaga Ministrstvu za
pravosodje, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec se glasi:
Ali so nagrade za delo sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
avtorsko delo ali pogodbeno delo po zakonu o delovnih razmerjih
oziroma zakonu o obligacijskih razmerjih?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državne
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Obrazložitev

Pravilnik o tarifi velja samo za sodne izvedence in sodne cenilce,
za vsa ostala opravila pa velja Pravilnik o povrnitvi stroškov v
kazenskem postopku.

Tarife za plačilo sodnih izvedencev in sodnih cenilcev so določene
s Pravilnikom o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev (Ur. I. RS, št. 61/97), in sicer v neto znesku.

Kadar gre za analize, meritve, preiskave in druga opravila,
potrebna za izdelavo mnenja, ki jih opravi zavod ali podjetje, se ti
stroški obračunajo po veljavni ceni teh institucij in jih sodni
izvedenec uveljavlja po 2. členu Pravilnika o tarifi za plačilo storitev
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, torej kot materialni strošek,
ki mora biti dokumentiran.

V praksi se pri obračunu navedenih storitev glede obračuna
davkov in prispevkov pojavljajo različni obračuni, kar ima za
posledico različno obremenitev strank v postopku za isto
opravljeno storitev. V primeru, da se obračuna storitev kot avtorsko
delo, se določen neto znesek poveča za približno 17 %, v primeru
obračuna pogodbe o delu pa približno za 77 %.

Davki in prispevki lahko predstavljajo materialni strošek v primeru,
ko bi sodni izvedenec izkazoval nadomestilo plače oziroma
izgubljenega dohodka.

Zaradi zagotovitve enakosti plačila storitev bi bilo potrebno enotno
pojasnilo Ministrstva za pravosodje. Pri tem menim, da naj bi se
izvedenska mnenja obračunavala kot avtorska dela, saj zakon o
avtorskih in drugih sorodnih pravicah (Ur. I. RS, št. 21/95) v 5.
členu med avtorskimi deli navaja tudi izvedenska mnenja.

Vrednost točke za izračun nagrade je določena v neto znesku in
je usklajena z vrednostjo odvetniške in notarske tarife. O
spremembi vrednosti točke odloči minister, pristojen za
pravosodje.
Glede na celoten sistem in metodologijo določanja plač in drugih
prejemkov, kamor sodijo tudi nagrade, ter davčno zakonodajo zlasti zakon o dohodnini - je osnova za izplačilo bruto sistem. V
odredbi, s katero se odredi izplačilo stroškov sodnega izvedenca
ali cenilca, ki vključuje tako materialne stroške kot nagrado, naj bi
bil določen bruto znesek.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v skladu s
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE

Sodni izvedenci so prvenstveno namenjeni sodišču, zato se
stroški le-teh odmerjajo po veljavnem Pravilniku o tarifi za plačilo
storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter po določilih
Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Ur.l. RS,
št. 61/97).

V zvezi s postavljenim vprašanjem Ministrstvo za pravosodje
daje odgovor na vprašanje v tistem delu, ki se nanaša na izvajanje
Pravilnika o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih
cenilcev, ki ga je na podlagi 91. člena zakona o sodiščih (Ur. I. RS,
št. 19/94, 45/95) izdal minister, pristojen za pravosodje in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/97 in pojasnjuje naslednje:

Sodno zapriseženi izvedenec kot fizična oseba torej lahko priglasi
zahtevek za izplačilo nagrade za opravljeno izvedensko delo, ki
je v neto znesku, sodišče pa je dolžno v skladu z davčno
zakonodajo neto znesek preračunati v bruto oziroma obračunati
vse davke in prispevke.

Zakon o sodiščih (Ur. I. RS, št. 19/94, 45/95) v določbah od 84. do
96. ureja imenovanje, delovanje in razrešitve sodnih izvedencev.
V Pravilniku o sodnih izvedencih (Ur. I. RS, št. 20/95) je v 90. členu
določeno, da ima sodni izvedenec pravico do nagrade za
svoje izvedensko delo in pravico do poravnave stroškov, ki
jih je imel z izvedenskim delom.

Sodni izvedenec na zahtevo sodišča podaja izvide in mnenja
glede strokovnih vprašanj, sodni cenilec podaja izvide o
gospodarskih lastnostih stvari oziroma opravlja cenitve, za katere
tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri
njegovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka - izvedenca, cenilca.
Izvedenci posredujejo sodišču znanje in izkušnje iz svoje
stroke po pravilih znanosti in stroke (člen 1/1 Pravilnika o
sodnih izvedencih, Ur. I. RS, št. 20/95). To smiselno velja tudi za
sodne cenilce, saj so njihove cenitve izvedenska mnenja (člen 1/
2 Pravilnika o sodnih cenilcih, Ur. I. RS, št. 20/95). Izvedensko
mnenje, izvid ali cenitveno poročilo je torej intelektualna
storitev, ki jo Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. I.
RS, št. 21/95) uvršča med avtorska dela.

Pravilnik o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih
cenilcev (Ur. I. RS, št. 61/97) ureja povrnitev stroškov, ki jih imajo
sodni izvedenci in sodni cenilci v zvezi z izvedenskim delom
oziroma cenitvijo ter višino in način vrednotenja za odmero nagrade
za njihovo delo. Sodišča odmerjajo nagrado in povrnitev stroškov
izvedencu po tem pravilniku. Vsi ostali stroški se obravnavajo po
določbah zakona o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 63/94,
popr. 70/94, 25/96 - odi. US in 39/96 odi. US) ter po Pravilniku o
povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 61/97).

Sklep državnega sveta v zvezi s pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika za
določitev predstavnika ob obravnavi obvezne razlage 16o. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22.7. 1998, v
zvezi s pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika za
določitev predstavnika ob obravnavi obvezne razlage 160. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/
93, 39/97) sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet določa namesto državnega svetnika Alberta
Vodovnika za svojega predstavnika na julijski seji državnega
zbora, pri obravnavi obvezne razlage 160. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, državnega svetnika Branka
Lukšiča.
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Sklep državnega sveta v zvezi s pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika za
določitev predstavnika ob obravnavi obvezne razlage 51. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 22.7. 1998, v
zvezi s pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika za
določitev predstavnika ob obravnavi obvezne razlage 51. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/
93, 39/97) sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet določa namesto državnega svetnika Alberta
Vodovnika za svojega predstavnika na julijski seji državnega
zbora, pri obravnavi obvezne razlage 51. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, državnega svetnika Branka
Lukšiča.

Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga državnega svetnika Branka Grimsa,
da državni svet sprejme poziv Vladi Republike Slovenije glede predloga zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

partnerji, ter hkrati napovedala, da ga bo poslala v zakonodajni
postopek v parlament. Vlada je tako ravnala kljub enotnim in jasnim
opozorilom vseh reprezentativnih slovenskih sindikatov, da
oporekajo nekaterim predlaganim rešitvam, na katerih temelji na
seji vlade sprejeti zakon.

Državni svet Republike Slovenije je na 14. seji, dne 31. 7.1998, v
skladu s 45. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
predlog državnega svetnika Branka Grimsa, da državni svet
sprejme poziv Vladi Republike Slovenije glede predloga zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Vlada se je s tem, ko je sprejela s socialnimi partnerji neusklajeno
besedilo predloga zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, o tako pomembni reformi invalidskega in
pokojninskega zavarovanja, očitno odločila, da bo nastopala s
pozicije moči. Takšno ravnanje vlade je povsem nesprejemljivo in
neodgovorno, saj lahko privede do socialnih nemirov z izjemno
hudimi posledicami tako za slovensko gospodarstvo kot tudi za
vse državljanke in državljane.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira predlog državnega
svetnika Branka Grimsa.
Državni svet Republike Slovenije ocenjuje, da je Vlada Republike
Slovenije storila hudo napako, ker je na svoji seji, dne 30.7.1998,
sprejela predlog zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ne da bi prej dosegla dogovor s socialnimi partnerji.
Državni svet zato poziva vlado, da svoj sklep prekliče in tako
sprejeti zakon nemudoma umakne ter da v zakonodajni postopek
v parlament pošlje nov predlog zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju šele potem, ko bo besedilo zakona
usklajeno med socialnimi partnerji.

Državni svet Republike Slovenije je na 14. seji, dne 31.7.1998, ob
obravnavi predloga državnega svetnika Branka Grimsa, da
državni svet sprejme poziv Vladi Republike Slovenije glede
predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
sprejel naslednji

Državni svet ocenjuje kot povsem nesprejemljiv vsak poskus,
da bi v Sloveniji začeli reformo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja brez vnaprejšnjega soglasja socialnih partnerjev o
ciljih te reforme in o temeljnih rešitvah za dosego teh ciljev.

DODATNI SKLEP

Vlada naj novi predlog zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki bo usklajen s socialnimi partnerji, pošlje v
predhodno obravnavo državnemu svetu.
Obrazložitev

1. Državni svet bo takoj po parlamentarnih počitnicah začel
obširno razpravo o predlogu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in pri tem upošteval interese vseh
slojev slovenske družbe (še posebej medgeneracijski
sporazum), kar je tudi ustavna naloga in pravica državnega
sveta.

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji, dne 30. 7.1998, sprejela
predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
čeprav o besedilu zakona ni bil dosežen dogovor med socialnimi

2. Državni svet bo jeseni organiziral javno razpravo o predlogu
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo
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