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MORSKEM

(ZMR-C)

- EPA 728 - II - skrajšani postopek
Vlada Republike Slovenije je dne 8. marca 1999
predložila v obravnavo predlog zakona o morskem
ribištvu - skrajšani postopek (EPA 728-II).
Dne 18. septembra 1999 je skupina poslancev
prejšnjega sklica, podpisnik je tudi Roberto Battelli,
predložila v obravnavo predlog zakona o zaščiti
morskega ribištva (ZZMR) - hitri postopek (EPA 1616),
ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložila skupina poslancev prejšnjega sklica še ni
končan, je predsednik Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila Vlada
Republike Slovenije.

položaja morskih ribičev je njihov socialni položaj čedalje slabši.
Morski ribiči razen redkih izjem niso več sposobni plačevati
prispevkov za socialno varnost, zato je smiselno, da se kmete
in morske ribiče izenači tudi na tem področju. Tako bodo
morski ribiči plačevali nižje socialne dajatve, in zato ne bodo
več potrebna subvencijskega sredstva za pokrivanje le-teh.

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 4/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
MORSKEM RIBIŠTVU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

Zaradi navedenih okoliščin Vlada Republike Slovenije predlaga
manjšo spremembo zakona o morskem ribištvu, s katero se
dopolni pomanjkljiva ureditev. Z dopolnitvijo Zakona o morskem
ribištvu se uskladi tudi ureditev tega področja v drugih aktih.

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov
in manj zahtevne uskladitve z drugimi akti s čimer se ureja
položaj morskih ribičev na področju pokojninskega in
invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja Vlada Republike
Slovenije predlaga obravnavo zakona po skrajšanem
postopku.

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

Po zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in
31/98-odločba US) so glede razmerij, ki jih ureja Zakon o
kmetijskih zemljiščih (pravni promet, zakup, agrarne operacije)
morski ribiči izenačeni s kmeti (druga alinea prvega odstavka
22. člena). Vendar pa morski ribiči plačujejo v primerjavi s
kmeti bistveno večje prispevke za socialno varnost (za okoli
40 %).

Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
Maksimiljan MOHORIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Srečko PERKO, državni podsekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kljub ukrepom Vlade Republike Slovenije za izboljšanje

23. marec 1999

3

poročevalec, št. 16

I. UVOD

zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96).

1. Ocena stanja

Navedeno pa pomeni, da morski ribiči plačujejo v razmerju do
kmetov bistveno večje prispevke za socialno varnost (približno
za 2/5).

Po osamosvojitvi Republike Slovenije so se slovenskim morskim
ribičem izjemno omejile ribolovne možnosti in s tem tudi možnosti
pridobivanja dohodka iz te dejavnosti. To še zlasti velja za zasebne
ribiče, ki so pred osamosvojitvijo pretežno ribarili v južnejših
ribolovnih območjih. Ulov v slovenskem morju pa je predstavljal
manj kot 10% celokupnega ulova. Socialni položaj večine morskih
ribičev, ki še vztrajajo v tej dejavnosti, se je iz teh razlogov tako
poslabšal, da razen redkih izjem niso več sposobni plačevati
prispevkov za socialno varnost.

3. Cilji in načela zakona
Cilj predlaganih dopolnitev zakona je izenačenje statusa morskega
ribiča s statusom kmeta v njegove socialnem položaju, dokler se
ta status ne uredi s področnimi zakoni, to je zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom, ki ureja
zdravstveno zavarovanje. Z ureditvijo socialnega statusa morskih
ribičev bo zagotovljena tudi ohranitev dejavnosti morskega
ribolova in s tem tudi ribolovne kulturne dediščine na slovenski
obali.

Vlada Republike Slovenije je sprejela nekatere ukrepe za
izboljšanje položaja morskih ribičev. Tako je Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v letih 1992, 1993 in prvi polovici leta
1994, refundiralo plačila prispevkov za socialno varnost morskim
ribičem. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je
uvedlo ukrep finančne podpore prestrukturiranja ribičev v druge
dejavnosti. V letu 1998 pa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano refundiralo plačilo neplačanih obveznosti za morske
ribiče do vključno 31.11.1998.

Po 1. odstavku 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju se obvezno zavarujejo kmetje in člani njihovih
gospodarstev, ki v republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic, če ob vložitvi prijave izpolnjujejo
z zakonom določene pogoje, to je, da na zavarovanega
družinskega člana dosegajo najmanj tolikšen katastrski dohodek,
ki ustreza znesku zajamčene plače, zmanjšane za prispevke in
davke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače.

Od leta 1992 dalje se je število ribičev, ki jim je ribolov edini in
glavni poklic, zmanjšalo s 119 na 73 v letošnjem letu. Za polovico
se je zmanjšal tudi ulov in predelava rib in posledično tudi število
zaposlenih v podjetju Delamaris, ki je primorano od osamosvojitve
naprej polovico ulova plave ribe zagotoviti v oddaljenejšem morju
odprtih voda Jadrana.

Po določbi 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju se po navedenem zakonu zavarujejo
kmetje, člani njihovih gospodinjstev in druge osebe, ki v Republiki
Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic
in so pokojninsko in invalidsko zavarovani. Če te osebe
pokojninsko in invalidsko niso zavarovane, se lahko zdravstveno
zavarujejo le, če kmetijsko gospodarstvo dosega na člana
gospodarstva mesečno najmanj tolikšen katastrski dohodek, ki
ustreza znesku 50% zajamčene plače, zmanjšane za davke in
prispevke, pri čemer se za člane kmetijskega gospodarstva štejejo
vse osebe, ki v okviru tega gospodarstva opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic.

2. Razlogi za sprejem zakona
Ribiči v zadnjem času čedalje vztrajneje terjajo izenačitev svojega
statusa pri plačevanju prispevkov za socialno varnost s statusom
kmeta.
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96 in 31/98 - odločba
US) v 2. alinei 1. odstavka 22. člena določa, da je v smislu tega
zakona kmet občan, ki je morski ribič, in je kot fizična oseba
imetnik stalnega ribolovskega dovoljenja za ribolov v ribolovnem
morju Republike Slovenije in iz ribiške dejavnosti, ki jo opravlja
sam ali s pomočjo drugih, pridobiva pomemben del dohodka.
Glede na navedeno je mogoče zaključiti, daje samo glede razmerij,
ki jih ureja zakon o kmetijskih zemljiščih (pravni promet, zakup,
agrarne operacije), morski ribič izenačen s kmetom.

4. Finančne in druge posledice zakona
Z izenačenjem statusa morskega ribiča s kmetom v postopkih
uveljavljanja pokojninskih, invalidskih in zdravstvenih pravic, bodo
morski ribiči sicer plačevali nižje prispevke, pri tem pa ne bodo
več potrebna subvencijska sredstva za njihove socialne dajatve.
Zato predlagatelj meni, da bodo finančne posledice predlaganih
dopolnitev zakona pozitivne. Predlagana dopolnitev zakona ne
predvideva sredstev iz državnega proračuna.

Po sedanji zakonodaji se morski ribiči lahko obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarujejo kot osebe, ki v Republiki Sloveniji z osebnim
delom samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost ribištva kot
edini ali glavni poklic (1. alinea 11. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju - Ur. I. RS, št. 12/92, 56/92 - odločba
USS, 5/94, 7/96 in 29/97 - odločba US).

5. Usklajenost gradiva
Predlog dopolnitev zakona je bil posredovan Ministrstvu za
zdravstvo, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve in Službi vlade za zakonodajo.

Zdravstveno pa se morski ribič lahko zavaruje kot oseba, ki na
območju Republike Slovenije samostojno opravlja gospodarsko
dejavnost morskega ribištva kot edini ali glavni poklic, kot to določa
5. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
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II. BESEDILO ČLENOV

dovoljenja, ki iz morskega ribolova dosega kot pretežni del svojih
dohodkov, dohodek najmanj v višini, kot jo določi minister, pristojen
za kmetijstvo.

1. člen

Na področju pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega
zavarovanja, se morski ribič iz prejšnjega odstavka šteje za
kmeta.«.

V zakonu o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86)
se za 16. členom doda nov 16. a člen, ki se glasi:

2. člen
16. a člen

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

»Morski ribič po tem zakonu je imetnik stalnega ribolovnega

III. OBRAZLOŽITEV
Zakon z novim 16. a členom določa status morskega ribiča, ki je
imetnik stalnega ribolovnega dovoljenja in ki kot pretežni del svojih
dohodkov dosega iz morskega ribolova dohodek najmanj v višini,
kot jo določi minister, pristojen za kmetijstvo. V drugem odstavku
novega 16. a člena zakona določa, da je morski ribič v pravicah
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in obveznostih iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja izenačen s kmetom.
Zakon naj bi začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o

DEVIZNEM

POSLOVANJA

(ZDP)

- EPA 179 - II - tretja obravnava

k predlogu zakona o deviznem poslovanju - tretja obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na 146. korespodenčni seji dne
12/3-1999 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 11. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/2-1999,
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mitja Gaspari, minister za finance,
- Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za finance,
- dr. Nina Plavšak, Klirinško depotna družba.

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije
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(2) Devize po tem zakonu so denarne terjatve do tujih bank.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

(3) Tuja gotovina je denarna terjatev do centralne banke ali države,
ki jo je izdala.

Predmet zakona

(4) Čeki, kreditna pisma in drugi denarni instrumenti, ki se glasijo
na tujo valuto in so vnovčljivi v tuji valuti, so denarne terjatve do
izdajateljev.

1 .člen
(1) Ta zakon ureja:
1. poslovanje med rezidenti in nerezidenti v tujih ali domačih
plačilnih sredstvih,
2. poslovanje med rezidenti, v tujih plačilnih sredstvih ali če so
predmet poslovanja tuja plačilna sredstva ter
3. enostranske prenose premoženja iz Republike Slovenije ter v
Republiko Slovenijo, ki nimajo značaja izpolnitve posla med
rezidenti in nerezidenti.

Vrednostni papirji
5.člen
(1) Vrednostni papirji s katerimi se trguje na kapitalskem trgu po
tem zakonu so delnice, obveznice in drugi serijski vrednostni
papirji, s katerimi se trguje na organiziranem ali neorganiziranem
trgu vrednostnih papirjev.

(2) Poslovanje po prejšnjem odstavku tega člena pomeni sklepanje
tekočih in kapitalskih poslov in njihovo izpolnjevanje v obliki plačil
ali prenosov.

(2) Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na denarnem trgu so
kratkoročni vrednostni papirji z ročnostjo manj kot eno leto kot so
zakladne menice, blagajniški zapisi, potrdila o depozitih, bančni
akcepti in podobno.

Rezidenti in nerezidenti
2.člen

(3) Domači vrednostni papirji po tem zakonu so papirji, katerih
izdajatelj je rezident. Globalna potrdila o lastništvu izdana na osnovi
domačih vrednostnih papirjev se obravnavajo kot domači
vrednostni papir. Vsi drugi vrednostni papirji so tuji.

(1) Rezidenti po tem zakonu so:
1. gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
2. podružnice tujih gospodarskih družb, vpisane v sodni register
v Republiki Sloveniji;
3. samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki
samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
zasebniki);
4. fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
5. fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi
veljavne bivalne oziroma delovne vize v trajanju najmanj 6
mesecev;
6. diplomatska, konzularna in druga predstavništva Republike
Slovenije v tujini, ki se financirajo iz proračuna, ter slovenski
državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi družinski
člani.

Izvedeni finančni instrumenti
6.člen
Izvedeni finančni instrumenti so pravice, katerih cena je posredno
ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tujih valut
ali blaga oziroma višine obrestne mere.
Kapitalski posli
7,člen
(1) Kapitalski posli po tem zakonu so posli med rezidenti in
nerezidenti, katerih namen je prenos kapitala.

(2) Vse druge osebe so nerezidenti.

(2) Za kapitalske posle iz prvega odstavka tega člena se štejejo
predvsem:

Pooblaščena banka ter pooblaščeni udeleženec

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.člen
(1) Pooblaščena banka po tem zakonu je banka ali bančna
podružnica, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje poslov s tujino,
skladno z zakonom o bančništvu.
(2) Pooblaščeni udeleženec trga vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: pooblaščeni udeleženec) po tem zakonu je
borznoposredniška družba ali banka ali njuna podružnica, ki je
pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti skladno z zakonom,
ki ureja trg vrednostnih papirjev.

(3) Kapitalski posli so tudi posli, ki so pravni temelj odtujitve naložbe
oziroma vrednostnega papirja iz drugega odstavka tega člena,
kakor tudi repatriacija ali drugačna uporaba sredstev na tej osnovi.

Tuja plačilna sredstva
,

Neposredne naložbe
Naložbe v nepremičnine
Posli z vrednostnimi papirji na kapitalskem trgu
Posli z vrednostnimi papirji na denarnem trgu
Posli z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov
Kreditni posli
Jamstva in garancije
Depozitni posli
Prenosi iz naslova življenjskega in kreditnega zavarovanja

(4) Kapitalski posli so tudi odplačila kreditov iz drugega odstavka
tega člena.

4.člen

(1) Tuja plačilna sredstva po tem zakonu so devize, tuja gotovina,
čeki, kreditna pisma in denarni instrumenti, ki se glasijo na tujo
valuto in so vnovčljivi v tuji valuti.

23. marec 1999

9

poročevalec, št. 16

vzajemnih skladov, ki niso posli v smislu naložb iz 10. člena tega
zakona.

Enostranski prenosi premoženja
8.člen

(2) Za posle z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka tega člena
se štejejo:

(1) Enostranski prenosi premoženja so prenosi premoženja iz
Republike Slovenije v tujino ali iz tujine v Republiko Slovenijo, ki
niso posledica izpolnitve kapitalskega ali tekočega posla med
rezidenti in nerezidenti.

1. prodaja, izdaja in vpeljava domačih vrednostnih papirjev v
tujini,
2. prodaja, izdaja in vpeljava tujih vrednostnih papirjev v Republiki
Sloveniji,
3. naložbe rezidentov v vrednostne papirje v tujini,
4. naložbe nerezidentov v vrednostne papirje v Republiki Sloveniji.

(2) Za enostranske prenose premoženja iz prvega odstavka
tega člena se šteje:
1. Osebne prenose premoženja,
2. Fizične prenose premoženja.

(3) Vpeljava vrednostnih papirjev iz drugega odstavka tega člena
pomeni začetek trgovanja tujih vrednostnih papirjev v Republiki
Sloveniji ali domačih vrednostnih papirjev v tujini.

Tekoči posli
9.člen

Kreditni posli

(1) Tekoči posli so posli, katerih namen ni prenos kapitala.

12.člen

(2) Plačila in prenosi za tekoče posle vključujejo:

(1) Kreditni posli po tem zakonu so sklenitev kreditne pogodbe ali
posojilne pogodbe, če je predmet kredita ali posojila denar.

1. vsa zapadla plačila iz naslova zunanje trgovine, drugih tekočih
poslov, vključno s storitvami, ter običajnih kratkoročnih bančnih
in kreditnih instrumentov,
2. zapadla plačila obresti na posojila in neto dohodkov od drugih
vlaganj,
3. plačila zmernega dela odplačil kreditov ali amortizacije
neposrednih naložb,
4. zmerna nakazila za družinske življenjske stroške.

(2) Komercialni krediti po tem zakonu so krediti povezani s
trgovinskimi posli in nuđenjem storitev v mednarodnem prometu,
kjer je rezident ena od strank. Med komercialne kredite se štejejo
pogodbeni trgovinski krediti (odlogi plačil oziroma predplačila) in
njihovo financiranje s strani bank. Med komercialne kredite se
štejejo tudi posli odkupa terjatev (factoring), če je prvotni posel,
na podlagi katerega je terjatev nastala, ustrezal značaju
komercialnega kredita.

Neposredne naložbe

(3) Družinska posojila po tem zakonu so posojila med osebami,
ki so v krogu zakonitih dedičev, pri čemer je ena od strani
nerezident.

10.člen
(1) Neposredne naložbe po tem zakonu so vse naložbe, ki jih
investitor opravi z namenom vzpostavitve trajnih ekonomskih
povezav in pridobitve učinkovitega vpliva na upravljanje
gospodarske družbe ali drugega pravnega subjekta.

(4) Finančni krediti po tem zakonu so vsi krediti, ki niso krediti po
tretji točki drugega odstavka 10.člena tega zakona in drugem
oziroma tretjem odstavku tega člena. Med finančne kredite se
štejejo tudi hipotekama in potrošniška posojila in posli finančnega
leasinga.

(2) Za neposredno naložbo iz prvega odstavka tega člena se
šteje zlasti:

(5) Jamstva in garancije se po tem zakonu štejejo kot kreditni
posel.

1. ustanovitev ali povečanje osnovnega kapitala gospodarske
družbe v popolni lasti vlagatelja, ustanovitev podružnice ali
pridobitev že obstoječe gospodarske družbe v popolno last
vlagatelja ali vlaganje zaradi opravljanja dejavnosti
samostojnega podjetnika posameznika;
2. udeležba v novo ustanovljeni ali že obstoječi gospodarski
družbi, če vlagatelj s tem poseduje ali pridobi več kot 10
odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu gospodarske družbe
oziroma več kot 10 odstotkov glasovalnih pravic ob izpolnitvi
pogojev iz prvega odstavka tega člena.
3. posojilo z dobo pet let ali več z namenom vzpostavitve trajnih
ekonomskih povezav, če ima posojilo naravo podrejene terjatve
in če je posojilo dano med povezanimi osebami.

Depozitni posli
13.člen
Depozitni posli so posli sklenjeni s pogodbo o tekočem ali
depozitnem računu med nerezidentom in rezidenčno pooblaščeno
banko in obratno med rezidentom in nerezidenčno finančno
institucijo.

Prenosi iz naslova življenjskega in kreditnega
zavarovanja

(3) Natančnejše kriterije in način ugotavljanja namena iz prvega
odstavka tega člena predpiše Banka Slovenije.

14.člen
Posli z vrednostnimi papirji

Prenosi iz naslova življenskega in kreditnega zavarovanja
vključujejo plačila premij ter zavarovalnih vsot na osnovi pogodbe
med nerezidentom (zavarovalnico) in rezidentom (koristnikom)
ter rezidentom (zavarovalnico) in nerezidentom (koristnikom).

11 .člen
(1) Posli z vrednostnimi papirji so posli z vrednostnimi papirji na
kapitalskem in denarnem trgu in posli z investicijskimi kuponi
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Osebni prenosi premoženja

3. KAPITALSKI POSLI

15.člen
3.1. Neposredne naložbe

Osebni prenosi premoženja so prenosi premoženja iz Republike
Slovenije ter v Republiko Slovenijo iz naslova družinskega posojila,
darila, dole, dediščine in volila, poravnave dolga priseljenca v
matični državi, prenosa premoženja izseljenca v tujino, iger na
srečo in prihrankov zaposlenih oseb v Republiki Sloveniji, ki niso
rezidenti.

Neposredne naložbe rezidentov v tujini
21.člen
(1) Rezidenti so dolžni v roku 30 dni po sklenitvi kapitalskega
posla, ki je pravni temelj pridobitve neposredne naložbe v tujini,
vpisati naložbo in vse kasnejše spremembe naložbe v register
neposrednih naložb v tujini.

Fizični prenosi
16.člen
Za fizični prenos po tem zakonu se šteje prenos plačilnih sredstev
in vrednostnih papirjev iz Republike Slovenije ter v Republiko
Slovenijo.

(2) Ministrstvo, pristojno za finance vodi register neposrednih
naložb v tujini. Minister, pristojen za finance predpiše način vpisa
v register in zbiranja podatkov, ki so potrebni za vodenje tega
registra in način vodenja registra.

2. TEMELJNE DOLOČBE
Neposredne naložbe nerezidentov v Republiki
Sloveniji

Poslovanje med rezidenti in nerezidenti

22.člen

17.člen

(1) Neposredne naložbe nerezidentov v Republiki Sloveniji niso
dovoljene v gospodarske družbe ali druge oblike organiziranja, ki
opravljajo dejavnost proizvodnje in prometa z oborožitvenimi
sredstvi in vojaško opremo ter obveznega pokojninskega in
zdravstvenega zavarovanja, ki se financira iz proračunskih
sredstev. Neposredne naložbe nerezidentov na področjih drugih
dejavnosti so proste, če ni s posebnim zakonom drugače
določeno.

Poslovanje med rezidenti in nerezidenti je prosto, razen če ni s
tem zakonom drugače določeno.
Poslovanje med rezidenti
18.člen
(1) Rezidenti med seboj lahko sklepajo posle v tujih plačilnih
sredstvih ter posle, katerih predmet je tuje plačilno sredstvo samo
pod pogoji in na način določen s tem zakonom.

(2) Vlada Republike Slovenije lahko omeji ali prepove neposredne
naložbe nerezidentov iz držav, v katerih so neposredne naložbe
rezidentov omejene ali prepovedane, razen če ni to v nasprotju z
ratificiranim in objavljenim mednarodnim sporazumom.

(2) Rezidenti imajo lahko tuja plačilna sredstva na deviznih računih
ali kot devizne vloge pri pooblaščenih bankah v Republiki Sloveniji.
Banka Slovenije določi postopke odpiranja deviznih računov iz
prejšnjega stavka.

Prenos dobička in likvidacija neposrednih naložb
nerezidentov

(3) Dovoljena je uporaba deviz in drugih mednarodnih meril
vrednosti kot vrednostne osnove v pogodbah med rezidenti, pri
čemer je valuta izpolnitve vedno tolar.

23.člen
Prenos dobička, prenos kupnine zaradi odtujitve in prenos ostanka
likvidacijske mase je prost, pod pogojem, da nerezident poravna
vse davčne obveznosti iz tega posla v Republiki Sloveniji.

Enostranski prenosi premoženja
19.člen

Pravica do nadomestila

Rezidenti in nerezidenti lahko prosto izvajajo enostranske prenose
premoženja iz Republike Slovenije ter v Republiko Slovenijo, če
ni s tem zakonom drugače določeno.

24.člen
Investitor, ki je nerezident, ima ob pogoju vzajemnosti pravico do
nadomestila v naravi ali odškodnine v sorazmerju z vloženim
kapitalom, ki ga je vložil v družbo ali drugo obliko opravljanja
dejavnosti, za škodo ali izgubo, nastalo zaradi razlastitve ali drugih
ukrepov države, s podobnimi učinki, če drug zakon ali objavljena
ratificirana mednarodna pogodba ne določa drugače, kar je za
investitorja, ki je nerezident, bolj ugodno.

Posli z izvedenimi finančnimi instrumenti
20.člen
Za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na posle, ki so
podlaga za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti.
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3.2. Naložbe v nepremičnine

Izdaja tujih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji
28.člen

Naložbe nerezidentov v nepremičnine v Republiki
Sloveniji

(1 Jlzdaja tujih dolžniških vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji
je dovoljena samo s prejšnjim dovoljenjem ministrstva, pristojnega
za finance.

25.člen

(2) Minister, pristojen za finance predpiše pogoje in način, pod
katerimi je možno pridobiti soglasje.

Nerezident in podružnica tuje družbe v Sloveniji lahko sklepata
posle pridobivanja lastnine na nepremičninah v Republiki Sloveniji
samo pod pogoji določenimi s posebnim zakonom ali ratificirano
mednarodno pogodbo.

(3)lzdaja tujih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji je
dovoljena samo v skladu s predpisi o trgu vrednostnih papirjev v
Republiki Sloveniji.
Naložbe nerezidentov v vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji

3.3. Posli z vrednostnimi papirji na kapitalskem trgu

29.člen
(1) Nerezidenti lahko vpisujejo in vplačujejo oziroma kupujejo in
prodajajo vrednostne papirje v Republiki Sloveniji samo preko
pooblaščenega udeleženca.

Vpeljava domačih vrednostnih papirjev v tujini
26.člen

(2) Pooblaščeni udeleženec mora poročati Banki Slovenije o vseh
naložbah nerezidentov v vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
in o odtujitvah teh naložb.

(1) Rezidenti, ki niso banke ali hranilnice morajo od Agencije za
trg vrednostnih papirjev po predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za finance, pridobiti dovoljenje za vpeljevanje lastniških
vrednostnih papirjev v tujini.

(3) Banka Slovenije lahko predpiše pogoje in način za poslovanje
nerezidentov v skladu z določbo prvega odstavka tega člena.

(2) Minister, pristojen za finance določi pogoje in način, pod
katerimi je možno pridobiti dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega
člena.

3.4. Posli z vrednostnimi papirji na denarnem trgu

Naložbe rezidentov v vrednostne papirje v tujini
27.člen

Posli z vrednostnimi papirji na denarnem trgu

(1) Rezidenti vpisujejo, vplačujejo oziroma kupujejo ter prodajajo
vrednostne papirje v tujini samo preko pooblaščenega udeleženca.

30.člen
1. Banka Slovenije predpiše pogoje za naložbe nerezidentov v
vrednostne papirje na denarnem trgu v Sloveniji.

(2) Banke, zavarovalnice in borznoposredniške družbe, kadar
poslujejo v svojem imenu in za svoj račun, lahko v tujini neomejeno
kupujejo vse vrednostne papirje.

2. Za naložbe rezidenta v vrednostne papirje na denarnem trgu v
tujini se uporabljajo določbe 28. člena tega zakona.

(3) Drugi rezidenti, ki niso omenjeni v drugem in četrtem odstavku
tega člena, lahko neomejeno kupujejo samo vrednostne papirje,
ki jih izdajajo države članice OECD in mednarodne finančne
institucije ter druge prvovrstne vrednostne papirje z ustrezno
boniteto po oceni vsaj dveh mednarodno priznanih agencij za
ocenjevanje tveganja. Druge vrednostne papirje lahko kupujejo
samo pod pogoji, ki jih določi Banka Slovenije.

3.5. Posli z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov
Splošno
31.člen

(4) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko
investicijski skladi v tujini kupujejo vrednostne papirje, vendar le v
skladu s predpisi, ki urejajo razpršitev naložb investicijskih
skladov.

Za posle z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov se smiselno
uporabljajo določbe za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji
na kapitalskem trgu, razen v kolikor ni v tem poglavju drugače
določeno.

(5) Način in navodila v zvezi s posli iz tretjega odstavka tega
člena predpiše Banka Slovenije. Zavarovalnice iz drugega
odstavka tega člena so dožne tudi pri nakupu vrednostnih papirjev
v tujini upoštevati strukturo in boniteto naložb določeno s predpisi,
ki urejajo naložbe zavarovalnic.
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Prodaja investicijskih kuponov v Republiki Sloveniji
32.člen
Nerezidentski vzajemni skladi lahko prodajajo investicijske kupone
v Republiki Sloveniji samo pod pogoji, ki jih določi minister pristojen
za finance ter v skladu s predpisi Agencije za trg vrednostnih
papirjev.
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Računi nerezidentov

3.6. Kreditni posli

37.člen
(1) Nerezidenti smejo odpreti pri pooblaščeni banki račun v tujem
denarju ali v tolarjih. Banka Slovenije določi izvedbene pogoje za
odpiranje in vodenje računov.

Kreditni posli s tujino
33.člen

(2) Ob odprtju računa mora banka ugotoviti identiteto nerezidenta.

(1) Pooblaščene banke lahko sklepajo kreditne posle z nerezidenti
v svojem imenu in za svoj račun ali v svojem imenu in za tuj
račun.

(3) Banka mora hraniti podatke o imetniku računa iz prvega
odstavka tega člena najmanj 5 let po zaprtju računa.

(2) Rezidenti, ki niso banke, lahko sklepajo kreditne posle z
nerezidenti v svojem imenu in za svoj račun.
3.9. Prenosi iz naslova življenjskega in kreditnega
zavarovanja

(3) Banka Slovenije določi način sklepanja kreditnih poslov z
nerezidenti.

Kreditiranje med rezidenti v tujem denarju

38.člen

34.člen

Prenosi iz naslova življenjskega in kreditnega zavarovanja so
prosti le, če so posli sklenitve pogodbe opravljeni skladno z
zakonom, ki ureja zavarovalništvo.

(1) Pooblaščene banke lahko odobravajo rezidentom kredite v
tujem denarju za plačila uvoza blaga in storitev ali poravnavo
drugih obveznosti do tujine.
(2) Banka Slovenije določi pogoje, pod katerimi smejo rezidenti
sklepati druge kreditne posle, ki niso posli iz prvega odstavka
tega člena v tujem denarju in opravljati plačila na podlagi takšnih
poslov.
'

4. PLAČILA IN PRENOSI
4.1. Skupne določbe

Plačilni promet s tujino

3.7. Zadolževanje Republike Slovenije v tujini

39.člen
(1) Plačilni promet s tujino opravljajo banke, ki za to pridobijo
dovoljenje Banke Slovenije.

Zadolževanje Republike Slovenije v tujini
35.člen

(2) Za Republiko Slovenijo opravlja plačilni promet s tujino Banka
Slovenije.

(1) Republika Slovenija se zadolžuje v tujini s sklepanjem kreditnih
in garancijskih poslov oziroma izdajanjem vrednostnih papirjev v
tujini na podlagi zakona o izvrševanju proračuna ali na podlagi
posebnega zakona.

(3) Banka Slovenije predpiše pogoje in način opravljanja plačilnega
prometa s tujino.

(2) V zakonih iz prvega odstavka tega člena se opredeli tudi
način vračila obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

Gotovinska plačila
40.člen

3.8. Depozitni posli

(1) Rezidenti, ki so pravne osebe, zasebniki in podružnice tujih
pravnih oseb v Republiki Sloveniji, smejo opraviti plačilo v tuji
gotovini v tujino ali sprejeti plačilo iz tujine v tuji gotovini pod pogoji
in na način, kot ga predpiše Banke Slovenije.

Računi rezidentov v tujini

(2) Plačila nerezidentov v domači gotovini smejo rezidenti, ki so
pravne osebe in zasebniki, sprejeti v skladu s predpisi, ki urejajo
gotovinsko poslovanje v domačem plačilnem prometu.

36.člen
Rezidenti smejo odpreti in imeti račun v tujini samo pod pogoji, ki
jih predpiše Banka Slovenije.
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organom carinske službe prijaviti vsak vnos oziroma iznos
gotovine in vrednostnih papirjev, ki so kot taki določeni s tem ali
drugim zakonom, če znesek gotovine oziroma vrednostnih
papirjev presega znesek določen z zakonom, ki ureja
preprečevanje pranja denarja.

4.2. Plačila in prenosi na podlagi kapitalskih poslov

Plačila in prenosi premoženja na podlagi kapitalskih
poslov

(2) Obveznost iz prvega odstavka velja tudi za pooblaščeno
osebo pravne osebe, ki preko državne meje prenaša gotovino in
vrednostne papirje za pravno osebo.

41.člen
(1) Plačilo in prenos premoženja na podlagi kapitalskih poslov je
prosto, če je posel sklenjen oziroma prijavljen in vpisan v register
v skladu s tem zakonom ter so poravnane vse davčne obveznosti
iz tega posla v Republiki Sloveniji.

5. TRG IN TEČAJ TUJEGA DENARJA

(2) Za plačilo ali prenos premoženja iz prvega odstavka tega
člena se šteje prenos premoženja, opravljen zaradi izpolnitve
kapitalskega posla in prenos premoženja opravljen zaradi
uresničitve pravice lastnika pravne osebe do izplačila udeležbe
na dobičku oziroma izplačila ostanka premoženja v primeru
stečaja ali likvidacije pravne osebe.

Trg in udeleženci trga tujega denarja
45.člen

(3) Pooblaščena banka ne sme izvršiti naloga za plačila v tujino
oziroma omogočiti upravičencu razpolaganje s pritokom iz tujine,
če bi bilo takšno plačilo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena

(1) Trg tujega denarja po tem zakonu obsega vse posle nakupa in
prodaje tujih plačilnih sredstev.

4.3. Enostranski prenosi premoženja

(2) Pooblaščene banke sklepajo posle nakupa in prodaje tujih
plačilnih sredstev v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem
imenu in za tuj račun, druge osebe pa le v svojem imenu in za
svoj račun.
(3) Rezident, ki ni fizična oseba, ne sme za opravljanje svoje
dejavnosti kupovati ali prodajati tujih plačilnih sredstev v
menjalnicah.

Vnos in iznos gotovine

(4) Banka Slovenije lahko določi, da rezidenti in nerezidenti
kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za
opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke
Slovenije

42.člen
Banka Slovenije predpiše višino dovoljenega vnosa in iznosa
domače in tuje gotovine.

Terminski posli
Pošiljanje in prenašanje vrednostnih papirjev

46.člen

43.člen

(1) Udeleženci trga tujega denarja lahko kupujejo oziroma
prodajajo devize tudi terminsko.

(1) Pošiljanje in prenos vrednostnih papirjev v tujino ali iz tujine
sme opraviti pooblaščeni udeleženec.

(2) Terminski nakup oziroma prodaja deviz je prodaja oziroma
nakup, pri kateri je rok za izpolnitev obveznosti daljši od dveh
delovnih dni, šteto od sklenitve pogodbe.

(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja v primeru
začasnega prenosa vrednostnih papirjev v tujino ali iz tujine zaradi
izvrševanja pravic iz vrednostnega papirja, potrebna pa je prejšnja
prijava Banki Slovenije.

Oblikovanje tečaja tujega denarja

(3) Pošiljanje in prenos vrednostnih papirjev, katerih imetnik je
rezident, v tujino je dovoljeno zaradi:

47.člen

1. uveljavljanja pravic iz vrednostnega papirja,
2. prenosa pravic iz vrednostnega papirja na nerezidenta,
3. hrambe tujih vrednostnih papirjev ali vrednostnih papirjev, ki
jih je v tujini izdal rezident, če bodo ti vrednostni papirji shranjeni
pri osebi, ki je v tujini pooblaščena za opravljanje teh poslov.

Tečaj tujega denarja se na trgu oblikuje prosto.

Devizni tečaj Banke Slovenije
48.člen

Prijava vnosa in iznosa gotovine in vrednostnih
papirjev
44.člen

(1 (Srednji devizni tečaj Banke Slovenije se uporablja pri
izkazovanju rezultatov poslovanja s tujino po predpisih o
računovodstvu in za plačilno bilančne namene.

(1) Rezidenti in nerezidenti morajo pri prehodu čez državno mejo

(2) Pri obračunu uvoznih in izvoznih dajatev se za preračun tuje
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3. dajanjem posojil in kreditov s strani rezidentov nerezidentom,
kakor tudi plačevanje predujmov rezidentov nerezidentom ali
odlaganje plačil nerezidentom s strani rezidentov;
4. izterjavo že zapadlih in neplačanih terjatev do nerezidentov;
5. transferom vrednostnih papirjev, gotovine, vrednotnic in zlata
v in iz Republike Slovenije;
6. transakcijami z vrednostnimi papirji in trgovanje z zlatom med
rezidenti in nerezidenti.

valute v domačo valuto uporablja v tekočem koledarskem mesecu
srednji devizni tečaj Banke Slovenije, ki je veljal predzadnji delovni
dan predzadnjega tedna v preteklem mesecu.
Menjalniški posli
49.člen
(1) Menjalniški posli so posli nakupa in prodaje tuje gotovine in
posli nakupa čekov, ki se glasijo in so vnovčljivi v tujem denarju.

Nevarnost velikega pritoka kapitala

(2) Menjalniške posle lahko opravljajo rezidenti, ki imajo dovoljenje
Banke Slovenije.

52.člen

(3) Banka Slovenije predpiše pogoje in'način opravljanja
menjalniških poslov ter postopek nadzora nad opravljanjem teh
poslov.

Zaščitni ukrepi Banke Slovenije iz 50. člena tega zakona so v
primeru nevarnosti velikega pritoka kapitala v Republiko Slovenijo
povezani z:
1. zadržanjem stanja na računih nerezidentov v Republiki
Sloveniji;
2. trgovanjem s tujo gotovino, kjer rezident nastopa kot stranka;
3. najemanjem posojil oziroma kreditov rezidentov od
nerezidentov, kakor tudi sprejemanje avansov rezidentov od
nerezidentov ali odlaganje plačil rezidentom s strani
nerezidentov;
4. poravnavo zapadlih a še ne plačanih obveznosti rezidentov
do nerezidentov;
5. transakcijami z vrednostnimi papirji in vrednotnicami med
rezidenti in nerezidenti;
6. dajanjem kakršnihkoli garancij ali podobnih jamstev, zastave
ali drugih zavarovanj za račun nerezidentov.

6. ZAŠČITNI UKREPI

Zaščitni ukrepi Banke Slovenije
50.člen
(1) Ko pretok kapitala povzroči ali grozi, da bo povzročil resne
težave pri delovanju monetarne ali tečajne politike, lahko Banka
Slovenije sprejme zaščitne ukrepe.
(2) Zaščitne ukrepe lahko Banka Slovenije ali Vlada Republike
Slovenije sprejme tudi, če so potrebni zaradi izvajanja sankcij
Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij,
katerih članica je Republika Slovenija.

7. POROČANJE
7.1. Splošne določbe

(3) Zaščitni ukrepi iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti
sprejeti za obdobje, ki je daljše od šest mesecev. Banka Slovenije
lahko v izjemnih primerih podaljša rok iz prejšnjega stavka, na
podlagi mnenja Vlade Republike Slovenije. O zaščitnih ukrepih
morata biti pred začetkom njihove veljavnosti obveščeni Vlada
Republike Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Način poročanja
53.člen

(4) Če Banka Slovenije ugotovi, da se je zaradi sklepanja poslov
v skladu z 18. členom tega zakona višina deviznih rezerv Republike
Slovenije v sedmih zaporednih dneh znižala za več kot 15 %,
lahko Banka Slovenije določi rok, v katerem morajo vse pravne
osebe, ki so kot rezidenti kupili devize na deviznem trgu, uporabiti
odkupljena devizna sredstva za odplačilo svojih obveznosti.

(1) Osebe, ki so dolžne poročati, poročajo neposredno ali pa
posredno preko pooblaščenih bank, pooblaščenih udeležencev
trga vrednostnih papirjev, klirinško depotne družbe in carinskih
organov.
(2) Osebe, ki so dolžne poročati, morajo omogočiti Banki Slovenije
oziroma ministrstvu, pristojnemu za'finance vpogled v svoje
poslovne knjige in drugo poslovno dokumentacijo, kadar se takšen
pregled opravlja zaradi preverjanja podatkov.

Nevarnost velikega odtoka kapitala
51 .člen
Zaščitni ukrepi Banke Slovenije iz prejšnjega člena so v primeru
nevarnosti velikega odtoka kapitala iz Republike Slovenije
povezani s:

(3) Oseba je pri poročanju o kapitalskih poslih z nerezidenti, pri
katerih je ena stranka družba iz off shore področij, dolžna na
zahtevo ministrstva, pristojnega za finance poročati tudi o končnih
lastnikih tuje družbe, s katero sklepa kapitalski posel.

1. stanjem računov rezidentov v tujini ali njihovih deviznih računov
v Republiki Sloveniji;
2. trgovanjem s tujo gotovino, če rezident nastopa kot stranka;

(4) Banka Slovenije in minister, pristojen za finance določita za
področja, ki so v njuni pristojnosti podrobnejše pogoje, način ter
postopek poročanja in osebe, ki so dolžne poročati.
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Sodelovanje organov nadzora

7.2. Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji

57.člen

54.člen

(1) Organi nadzora morajo na zahtevo posameznega organa
nadzora posredovati drugemu nadzornemu organu vse potrebne
informacije, ki so nadzornemu organu potrebne v postopku
opravljanja nalog nadzora.

(1) Pooblaščeni udeleženec mora poročati Banki Slovenije o vseh
poslih rezidentov z vrednostnimi papirji v tujini in o vseh poslih
nerezidentov z vrednostnimi papirji v Republiki Sloveniji.

(2) Organi nadzora morajo drug drugega obveščati o
nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovijo, če so te
ugotovitve pomembne tudi za delo drugih organov nadzora.

(2) Rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev, morajo
poročati Banki Slovenije o izdaji oziroma prodaji teh vrednostnih
papirjev v tujini.

(3) Podrobnejšo vsebino in način mesebojnega obveščanja
organov nadzora določi minister, pristojen za finance, na podlagi
prejšnjega mnenjđ organov nadzora.

Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji

(3) Banka Slovenije predpiše vsebino, način in roke za poročanje.
8.2. Nadzor Banke Slovenije
7.3. Poročanje o kreditnih poslih
Nadzor Banke Slovenije
58.člen

Poročanje o kreditnih poslih

(1) Rezidenti morajo poročati o vseh kreditnih poslih z nerezidenti.

Banka Slovenije opravlja nadzor nad poslovanjem pooblaščenih
bank in hranilnic in v delu, ki se nanaša na menjalniško poslovanje,
tudi drugih oseb, ki so pooblaščene za opravljanje menjalniških
poslov.

(2) Banka Slovenije predpiše način in pogoje poročanja o kreditnih
poslih iz tega zakona.

8.3. Nadzor carinskih organov

55.člen

(3) Za potrebe poročanja se kot kreditni posli po tem zakonu
štejejo tudi sledeči posli med rezidenti in nerezidenti:

Nadzor carinskih organov

1. zastave nepremičnin in drugih oblik poroštev;
2. nakup terjatev iz pravnih razmerij med rezidenti, če je kupec
nerezident
3. nakup terjatev iz pravnih razmerij med nerezidenti, če je kupec
rezident.

59.člen
(1) Carinski organi opravljajo nadzor nad vrsto in količino
domačega in tujega denarja ter vrednostnih papirjev, ki jih iz oziroma
v Republiko Slovenijo prenašajo rezidenti in nerezidenti v
potniškem, blagovnem in poštnem prometu.

(4) Za potrebe poročanja lahko Banka Slovenije določi, da štejejo
za kreditni posel tudi določeni drugi posli med rezidenti in
nerezidenti, ki so po ekonomskem namenu enaki namenu kreditne
oziroma posojilne pogodbe.

(2) Carinska uprava Republike Slovenije lahko za nadzor pošiljk
v poštnem prometu pooblasti pošto.
Zaseg gotovine in vrednostnih papirjev
60.člen

8. NADZOR

(1) Carinski organ proti potrdilu začasno zaseže domačo ali tujo
gotovino, ki presega znesek iz 42.člena tega zakona.

8.1. Splošne določbe

(2) Carinski organ proti potrdilu začasno zaseže tudi gotovino in
vrednostne papirje iz 45. člena, če znesek neprijavljene gotovine
oziroma vrednostnih papirjev presega znesek, določen z
zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja.

Organi nadzora

(3) Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih
papirjev izda minister pristojen za finance.

56.člen
(1) Nadzor nad poslovanjem v skladu s tem zakonom opravljajo
v okviru svojih pristojnosti: Banka Slovenije, ministrstvo, pristojno
za finance, carinski organi in Devizni inšpektorat Republike
Slovenije (v nadaljevanju: organi nadzora).
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(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.

8.4. Nadzor deviznega inšpektorata

(3) Denarna sredstva iz prvega odstavka tega člena se izterjajo
po predpisih o izterjavi davkov.

Pristojnost deviznega inšpektorata
61 .člen

Prepoved opravljanja dejavnosti

Devizni inšpektorat Republike Slovenije opravlja inšpekcijski
nadzor nad poslovanjem rezidentov, razen oseb iz 58. člena, in
nerezidentov v skladu s tem zakonom, zakonom o
zunanjetrgovinskem poslovanju ter drugimi zakoni, če le-ti tako
določajo.

66.člen
(1) Če zavezanec v roku, ki ga je določil inšpektor z odločbo iz
63. člena tega zakona ne odpravi ugotovljenih nezakonitosti
oziroma nepravilnosti, ali če depozit ni vplačan po 64. in 65. členu
tega zakona, lahko inšpektor z odločbo prepove opravljanje
dejavnosti v celoti, ali prepove le opravljanje posamezne dejavnosti,
oziroma dejavnost do določene države, do izvršitve odločb iz 63.
in 64. člena tega zakona.

Vpogled v poslovanje zavezanca
62.člen
(1) Rezidenti in nerezidenti iz 61. člena (v nadaljevanju: zavezanci)
morajo deviznemu inšpektorju (v nadaljevanju: inšpektor)
omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora,
zagotoviti vpogled v poslovanje in mu na njegovo zahtevo dati na
razpolago ali poslati vso potrebno dokumentacijo in podatke, tudi
za dejavnost, ki jo opravljajo v tujini rezidenti.

(2) Prepoved opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena
se vpiše prj pristojnem registrskem sodišču.
(3) Če inšpektor z odločbo prepove opravljanje dejavnosti v celoti,
posreduje odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti
organizacijam, preko katerih zavezanec opravlja plačilni promet.

(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko inšpektor
največ za osem dni začasno zaseže dokumentacijo, ki jo
potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi,
če meni, da obstaja sum kršitve zakonov ali na podlagi zakonov
izdanih predpisov.

Pritožba
67.člen
(1) Zoper odločbo iz 63., 64. in 66. člena tega zakona je dopustna
pritožba na ministrstvo, pristojno za finance, v roku 8 dni od
prejema odločbe.

(3) Vpogled v poslovanje v smislu prvega odstavka tega člena
pomeni tudi vpogled v dokumentacijo in račune tretjih rezidentov
in nerezidentov, ki so v povezavi z izvajanjem kontrole iz 61.
člena tega zakona.

(2) Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Odločba za odpravo nepravilnosti in nezakonitosti

Odložitev izvršitve odločbe

63.člen

68.člen

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi,
da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvajanje nadzoruje,
odredi z odločbo odpravo nezakonitosti in nepravilnosti in določi
rok, v katerem je to treba storiti.

(1) Na prošnjo zavezanca lahko minister, pristojen za finance
odloži izvršitev odločbe do pravnomočnosti odločbe, če bi se z
izvršitvijo odločbe prizadela prosilcu težko popravljiva škoda,
odložitev pa ne nasprotuje javni koristi. Prošnji za odložitev izvršitve
odločbe je treba priložiti dokaz, da je pritožba na odločbo vložena.
O prošnji mora minister, pristojen za finance izdati odločbo
najpozneje v treh dneh po prejemu prošnje.

Odločba o vplačilu depozita
64.člen

(2) Proti odločbi ministra, pristojnega za finance ni pritožbe.

(1) Če zavezanec v roku iz prejšnjega člena ne odpravi
nezakonitosti in nepravilnosti, ki so nastale s kršitvijo drugega
odstavka 27. člena, 33. člena, 36. člena in 38. člena tega zakona,
mu inšpektor z odločbo odredi, da mora v roku osem dni od
prejema odločbe vplačati pri Banki Slovenije brezobrestni depozit
v tolarski protivrednosti ugotovljenih sredstev iz omenjenih členov
tega zakona.

Zaseg predmetov
69.člen
(1) Če je s predpisi predviden varstveni ukrep oziroma varstveni
ukrep odvzema predmetov v zvezi s storjenim kaznivim dejanjem
ali prekrškom, lahko inšpektor pri opravljanju nadzora začasno
zaseže predmete, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje ali
prekršek ali ki so bili namenjeni za storitev ali so nastali s storitvijo
kaznivega dejanja ali prekrška. Za zasežene predmete izda
inšpektor potrdilo.

(2) Tolarska protivrednost depozita se določi po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan vplačila. Vplačani depozit vrne Banka
Slovenije v dveh delovnih dneh po predložitvi dokazila o izvršitvi
odločbe.
.
Sklep o prisilni izterjavi

(2) O zasegu predmetov mora inšpektor takoj obvestiti organ,
pristojen za postopek.

65.člen

(3) Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo

(1) Če inšpektor ugotovi, da depozit iz prejšnjega člena ni bil
vplačan, izda sklep o prisilni izterjavi.
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kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, predlaga
njen odvzem.
19.
20.

9. KAZENSKE DOLOČBE
Prekrški
70.člen

21.

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

22.
23.

1. v poslih, sklenjenih med rezidenti valuta izpolnitve ni tolar
(tretji odstavek 18 . člena )
2. v 30 dneh po sklenitvi kapitalskega posla, ki je pravni temelj
pridobitve neposredne naložbe v tujini, ne vpiše naložbo in
vse kasnejše spremembe naložbe v register neposrednih
naložb v tujini, ki se vodi pri ministrstvu, pristojnemu za finance (prvi odstavek 21. člena );
3. opravi transfer dobička, prenos kupnine zaradi odtujitve in
prenos ostanka likvidacijske mase iz naslova neposredne
naložbe nerezidenta v Republiki Sloveniji, ki ni bila opravljena
v skladu z zakonom ali niso bile poravnane davčne obveznosti
v državi ( 23. člen);
4. brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za finance ali v
nasprotju s pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance
vpeljuje vrednostne papirje v tujini (26. člen);
5. opravi nakup tujih vrednostnih papirjev v nasprotju z določili
prvega odstavka 27.člena tega zakona oziroma v nasprotju
s pogoji, ki jih določi Banka Slovenije na podlagi drugega
odstavka 27. člena tega zakona;
6. izda in vpelje tuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
brez dovoljenja ministra pristojnega za finance ali v nasprotju
s pogoji in načinom, ki jih določi minister, pristojen za finance
(prvi in drugi odstavek 28. člena);
7. opravi vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup in prodajo
vrednostnih papirjev s strani nerezidentov v nasprotju z
določili 29. člena tega zakona in pogoji, ki jih predpiše Banka
Slovenije na podlagi 29. člena tega zakona;
8. če ne poroča Banki Slovenije o vseh naložbah nerezidentov
v vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 29.
člena );
9. je naložba vrednostnih papirjev na denarnem trgu, opravljena
v nasprotju s pogoji, ki jih določi Banka Slovenije (prvi odstavek
30. člena);
10. opravlja posle z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov v
nasprotju z določili 31. člena tega zakona;
11. opravlja posle z investicijskimi kuponi v nasprotju s pogoji, ki
jih določi minister pristojen za finance (32.člen)
12. sklepa kreditne posle z nerezidenti v nasprotju z določili
prvega in drugega odstavka 33. člena tega zakona in v
nasprotju z načinom, ki ga določi Banka Slovenije (33.člen);
13. odobri kredite v tujem denarju rezidentom v nasprotju z
določilom prvega odstavka 34. člena tega zakona ali pogoji,
ki jih določi Banka Slovenije na podlagi drugega odstavka 34.
člena tega zakona;
14. odpre in ima račun v tujini v nasprotju s pogoji, ki jih predpiše
Banka Slovenije (36. člen);
15. banka ne ugotovi identiteto nerezidenta ali ne hrani podatkov
o imetniku računa (drugi in tretji odstavek 37. člena);
16. opravi prenos iz naslova življenjskega in kreditnega
zavarovanja v nasprotju z določbami tega zakona (38.člen );
17. opravi plačilo ali prenos na podlagi kapitalskih poslov v
nasprotju z določili prvega in tretjega odstavka 41. člena
tega zakona;
18. poskusi prenesti ali prenese preko državne meje domčo ali
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tujo gotovino preko zneska, ki ga za vnos oziroma iznos
predpiše Banka Slovenije (42. člen);
pošlje, prenese ali poskusi prenesti vrednostne papirje preko
državne meje v nasprotju z določili 43. člena tega zakona;
poskusi prenesti ali prenese preko državne meje brez prijave
carinski službi gotovino ali vrednostne papirje, ki so kot taki
določeni s tem ali z drugim zakonom, ki presegajo znesek
določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja
(prvi odstavek 44. člena);
za opravljanje svoje dejavnosti kupuje in prodaja tuja plačilna
sredstva v menjalnicah (tretji odstavek 45.člena);
prodaja oziroma kupuje tuj denar v nasprotju s četrtim
odstavkom 45. člena;
opravlja menjalniške posle v nasprotju z določili drugega
odstavka 49. člena tega zakona oz. v nasprotju s pogoji, ki
jih na podlagi 49. člena tega zakona predpiše Banka Slovenije.

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek zasebnik, ki kot samostojni podjetnik
posameznik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 50.000,00 tolarjev do 450.000,00 tolarjev
se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
71 .člen
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če;
1. odpre račun v tujem denarju v nasprotju s pogoji, ki jih določi
Banka Slovenije na podlagi prvega odstavka 37. člena tega
zakona;
2. opravlja plačilni promet s tujino v nasprotju z načinom, ki ga
predpiše na podlagi določil 39. člena tega zakona Banka
Slovenije;
3. opravi plačila v tuji gotovini v tujino ali iz tujine sprejme plačilo
v tuji gotovini v nasprotju s pogoji in načinom, kot ga predpiše
Banka Slovenije (prvi odstavek 40.člena);
4. sprejme plačila nerezidenta v domači gotovini v nasprotju z
drugim odstavkom 40. člena tega zakona;
5. ne omogoči vpogled v poslovne knjige in drugo poslovno
dokumentacijo na podlagi določil drugega odstavka 53. člena
tega zakona;
6. ne poroča na zahtevo ministrstva, pristojnega za finance, v
skladu s tretjim odstavkom 53. člena tega zakona;
7. ne poroča o poslih s tujino kot to določa prvi odstavek 53.
člena tega zakona v skladu in na način, ki ga določajo pogoji
iz četrtega odstavka 53. člena tega zakona;
8. ne poroča o poslih z vrednostnimi papirji v skladu s 54. členom
tega zakona;
9. ne poroča o kreditnih poslih s tujino v skladu z določili 55.
člena tega zakona;
10. po pooblastilu oseb, ki sklepajo kreditne posle s tujino, ne
prijavi in ne poroča o kreditnih poslih s tujino v skladu s 55.
členom tega zakona;
11. inšpektorju ne zagotovi nemotenega opravljanja
inšpekcijskega nadzorstva, mu ne zagotovi vpogleda v
poslovanje, mu ne da na razpolago ali pošlje potrebno
dokumentacijo ali ne da na voljo zahtevane podatke (prvi
odstavek 62. člena );
12. ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki ga je odredil
inšpektor z odločbo (63. člen);
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13. v roku iz odločbe iz 64. člena tega zakona ne vplača depozita
pri Banki Slovenije.

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena.

75.člen
Podzakonske akte po tem zakonu izdajo pristojni organi najkasneje
v 60 dneh po njegovi uveljavitvi.

(3) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

76.člen

(4) Z denarno kaznijo od 30.000,00 tolarjev do 450.000,00 tolarjev
se kaznuje fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.

Rezidenti, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona sklenjeno
menjalniško pogodbo s pooblaščeno banko, morajo najkasneje v
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona pridobiti dovoljenje
Banke Slovenije v skladu s tem zakonom.

Odvzem predmetov
72.člen

77.člen

(1) Za prekrške po tem zakonu se lahko poleg denarne kazni
izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili
uporabljeni oziroma namenjeni za storitev prekrška ali so nastali
z njegovo izvršitvijo.

(1) Pogodbe o tujih vlaganjih, sklenjene na podlagi zakona o tujih
vlaganjih (Ur. list SFRJ št. 77/88), se izvajajo v skladu s pogodbo
do izteka pogodbe.
(2) Pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, registrirane do
dne uveljavitve tega zakona, se izvajajo v skladu s pogodbo do
izteka pogodbe.

(2) Predmeti iz 20. točke prvega odstavka 70. člena se odvzamejo
najmanj v višini 30% od vrednosti zasežene gotovine ali
vrednostnih papirjev tudi, če niso last storilca prekrška, razen če
v postopku niso predložena ustrezna dokazila o izvoru denarja.

78.člen

(3) V primeru, da storilcu prekrška ni mogoče odvzeti vrednostnih
papirjev iz prejšnjega odstavka, se mu naloži, da mora plačati
denarni znesek, ki ustreza njihovi vrednosti.

S potekom prehodnega obdobja štirih let po uveljavitvi Sporazuma
o pridruženem članstvu Republike Slovenije v Evropski skupnosti
prenehajo veljati določbe 27. člena, tretjega odstavka 29. člena
in 32. člena tega zakona.

(4) Za prekrške iz 18. in 20. točke prvega odstavka 70. člena tega
zakona se poleg denarne kazni lahko odvzame prevozno ali
prenosno sredstvo, če so bili na njegova tajna ali skrivna mesta
skriti predmeti prekrška in če je vrednost predmeta prekrška
večja od tretjine vrednosti prevoznega sredstva in je tisti, ki je
predmete prekrška prevzel v prevoz ali prenos, vedel ali bi moral
vedeti, da gre za takšne predmete.

79.člen
S polnopravnim članstvom v Evropski skupnosti prenehajo veljati
določbe 26. člena, prvega ter drugega odstavka 28. člena tega
zakon in 30.člena.

(5) Prenosno ali prevozno sredstvo, s katerim se opravljajo
prevozne storitve v javnem prometu, se lahko odvzame, če ni
lastnina storilca prekrška le, če je njegov lastnik vedel, da je bilo
uporabljeno za storitev prekrška.

80.člen
Določba drugega odstavka 48. člena tega zakona se uporablja
do uveljavitve ustrezne rešitve v zakonu, ki ureja carinsko
področje.

Postopek za prekrške
73.člen

81 .člen

(1) Postopek za prekrške, ki jih določa ta zakon, vodi in odločbo
o prekršku na prvi stopnji izda Devizni inšpektorat Republike
Slovenije.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o
deviznem poslovanju (Ur. list RS št. 1/91-1 in 71/93), razen določbe
petega odstavka 26.člena tega zakona, ki se uporablja do ureditve
poslovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo; Zakon
o kreditnih poslih s tujino (Ur. list RS št. 1/91-1) in se preneha
uporabljati Zakon o tujih vlaganjih (Ur. list SFRJ št. 77/88) ter
podzakonski akti, izdani na teh podlagah, razen:

(2) O pritožbi zoper odločbo o prekršku, ki je bila izdana na prvi
stopnji, odloča Republiški senat za prekrške.
Zastaranje
74.člen

a) Podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o deviznem
poslovanju (Ur.l.RS 1/91-1,71/93 in 63/95):

Postopek za prekrške iz tega zakona ni več dopusten, ko potečeta
dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje postopka
pretrga vsako dejanje, ki ga stori pristojni organ za pregon storilca
prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje teči znova,
vendar nastopi v vsakem primeru ne glede na pretrganja, ko
potečejo štiri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.

- Sklep o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur.l.RS
6/97),
- Sklepa o obveznem poročanju o poslih s tujino (Ur.l.RS 60/92),
- Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s
tujino (Ur.l.RS 8/93, 19/93, 11/96, 11/97, 23/97),
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- Sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih
do tujine (Ur.l.RS 29/91-1, 3/92 in 36/92),
- Sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih
plačilnih sredstev pri Banki Slovenije (Ur.l.RS 1/92),
- Sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov (Ur.l.RS 18/95,
70/95, 1/96),
- Navodila za izvajanje sklepa o načinu opravljanja menjalniških
poslov (Ur.l.RS 19/95),
- Sklepa o načinih in rokih, v katerih pooblaščene banke
dostavljajo podatke o opravljenih nakupih in prodajah tujih plačilnih
sredstev v neposrednih stikih (Ur.l.RS 18/91-1),
- Navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur.l.RS
32/94, 37/94,39/94,83/94, 30/95, 69/95, 14/96, 19/96, 6/97, 38/
97),
- Sklepa o pogojih, pod katerimi se sme pri poslovanju s tujino
plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini (Ur.l.RS 17/91-1 in 14/
95),
- Sklepa o pogojih in merilih, pod katerimi smejo imeti domače
pravne osebe in zasebniki devizni račun pri pooblaščeni banki
(Ur.l.RS 17/91-1),
- Sklepa o pogojih, pod katerimi imajo lahko domače pravne osebe
in zasebniki račune v tujini (Ur.l.RS 60/92 in 44/95),
- Sklepa o pogojih, pod katerimi se smejo tuja plačilna sredstva
tujih pravnih in fizičnih oseb sprejemati v depozit (Ur.l.RS 17/91I in 11/93),
- Sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo
imeti pooblaščene banke (Ur.l.RS 73/95, 30/96, 34/96, 5/97, 29/
97)
- Sklepa o pogojih, pod katerimi smejo banke pooblaščene za
posle s tujino, deponirati devize na računih v tujini za nedoločen
čas, z odpovednim rokom ali jih vezati za določen čas (Ur.l.RS
17/91-1),
- Sklepa o kriterijih bonitete tujih bank, pri katerih smejo imeti
pooblaščene banke devizne račune (Ur.l.RS 18/91-1 in 38/94),
- Sklepa o pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke
kupovati in prodajati devize na tujih deviznih trgih (Ur.l.RS 18/
91-1),
- Sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in
prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se
glasijo na domačo valuto (Ur.l.RS 17/91-1, 21/91-1,13/92, 30/92,
55/92,73/94 in 37/95);
- Uredbo o dostavljanju podatkov o zunanjetrgovinskem in
deviznem poslovanju za leto 1993 davčnemu organu in
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deviznemu inšpektoratu za potrebe davčnega in deviznega
nadziranja (Uradni list RS, št. 17/94);
b) Podzakonskih aktov, izdanih na podlagi Zakona o kreditnih
poslih s tujino (Ur.l. RS, 1/91 in 63/95):
- Sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja s tujino (Ur.l.RS 18/91-1,
5/97, 38/97),
- Sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri
domači osebi devizni kredit (Ur.l.RS 23/91-1, 20/92, 55/92, 2/95,
30/96, 59/96),
- Sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino
(Ur.l.RS 39/96),
- Sklepa o pogojih predčasne poravnave refinanciranih oziroma
reprogramiranih obveznosti (Ur.l.RS 42/93),
- Sklepa o omejitvi obsega zadolževanja v tujini (Ur.l.RS 53/94),
- Sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete
pri tujih osebah (Ur.l.RS 8/95 in 10/95, 41/96, 77/96, 29/97)
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
2.,3.,4.,2122., 23., 24., 24.a, 28.,29.,30., 31a„ 32.a do 41., 45. in
45.a člena Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur.list RS,
št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) ter podzakonski akti uveljavljeni
na njihovih podlagah, razen:
podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o
zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur.l. RS 13/93, 66/93, 7/94 in
58/95):
- Sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih
oseb v podjetja v tujini (Ur.l.RS 28/95, 77/95 in 19/96),
- Pravilnika o načinu priglasitve podjetij v tujini, ki so jih ustanovile
fizične osebe (Ur.l.RS 67/93),
- Odredbe o prikazu terjatev do tujine (Ur.l.RS 67/93).

82.člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za tretjo obravnavo na
podlagi amandmajev, ki jih je sprejel Državni zbor k besedilu
zakona za drugo obravnavo, spremenil vsebino naslednjih členov:

preprečevanje pranja denarja.

11. člen

(2) Obveznost iz prvega odstavka velja tudi za pooblaščeno
osebo pravne osebe, ki preko državne meje prenaša gotovino in
vrednostne papirje za pravno osebo."

V prvem odstavku 11. člena je črtal besedi "drugega odstavka".

45. člen

12. členu

V prvem odstavku 45. člena je besede "obsegajo vsi posli"
nadomesti z besedami "obsega vse posle".

V prvem odstavku 12. člena je za besedo "predmet" dodal besedi
"kredita ali".

50. člen
■ V tretjem odstavku je besedo "odstavka" nadomesti z besedo
"stavka" in dodal nov stavek, ki se glasi: "O zaščitnih ukrepih
morata biti pred začetkom njihove veljavnosti obveščeni Vlada
Republike Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev."

18.člen
V drugem odstavku 18. člena je dodal stavek:
"Banka Slovenije določi postopke odpiranja deviznih računov iz
prejšnjega stavka."

- dodal je nov četrti odstavek v skladu z amandmajem

25.člen

57. člen

V 25.členu je črtal drugi in tretji odstavek.

Spremenil določbo v skladu z amandmajem.

26. člen

59. člen

Spremenil prvi odstavek

V prvem odstavku 59. člena je besedo "prinašajo" nadomestil z
besedo "prenašajo", za besedo "potniškem" pa dodal vejico in
besedo "blagovnem".

27. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka je črtal in nadomestil z
drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom v skladu z
amandmajem na amandma.

60. člen

32. člen

62. člen

Na koncu 32. člena je dodal besedilo: "ter v skladu s predpisi
Agencije za trg vrednostnih papirjev."

V prvem odstavku 62. člena je za besedami "Rezidenti in
nerezidenti" dodal besede "iz 61. člena".

33- člen

64. člen

V tretjem odstavku 33. člena je črtal izraz "poslov s tujino" in ga
nadomestil z izrazom "poslov z nerezident."

Za besedo "nepravilnosti" je črtal besedilo "iz drugega odstavka
28. člena, drugega in tretjega odstavka 34. člena ter 37. , in 39.
člena"in dodal vejica ter besedilo "ki so nastale s kršitvijo drugega
odstavka 28. člena, 34. člena, 37. člena in 39. člena tega zakona".

Spremenil določbo v skladu z amandmajem.

37. člen
V drugem stavku prvega odstavku 37. člena je črtal besedo
"dodatne" in jo nadomesti z besedo "izvedbene". V tretjem
odstavku je za besedami "najmanj 5 let" dodal besedilo"po zaprtju
računa".

67. člfn
Številka "65" je črtal in nadomestil s številko "66".
69.člen

42. čl en
V 42. členu je črtal drugi in tretji odstavek.

V naslovu 69. člena je črtal besedo "Odvzem" in jo nadomesti z
besedo "Zaseg".

44. člen

70.člen

Za 43. členom je dodal novi 44. člen, ki se glasi:
"Prijava vnosa in iznosa gotovine in vrednostnih papirjev

- v 12. točki prvega odstavka 70. člena je besede "posle s tujino"
nadomesti z besedami "posle z nerezidenti".
■ v 18. točki prvega odstavka 70. člena je besedilo "domačo in tujo
gotovino v nasprotju s pogoji, ki jih za vnos oz. iznos domače in
tuje gotovine" črtal in nadomesti z besedami "domačo ali tujo
gotovino preko zneska, ki ga za vnos oziroma iznos".
- v 20. točki prvega odstavka 70.člena je besedo "čeke"
nadomestil z besedilom "vrednostne papirje, ki so kot taki določeni
s tem ali z drugim zakonom".
- besedilo v oklepaju "drugi odstavek 42.člena" se nadomesti z

44. člen
(1) Rezidenti in nerezidenti morajo pri prehodu čez državno mejo
organom carinske službe prijaviti vsak vnos oziroma iznos
gotovine in vrednostnih papirjev, ki so kot taki določeni s tem ali
drugim zakonom, če znesek gotovine oziroma vrednostnih
papirjev presega znesek določen z zakonom, ki ureja
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besedilom " prvi odstavek 44.člena".
- 4.odslavek 70.čiena se glasi:

tega zakona" nadomestil z besedami "v nasprotju s pogoji in
načinom, kot ga predpiše Banka Slovenije (1.odstavek 40. člena)".

"Z denarno kaznijo od 50.000,00 tolarjev do 450.000,00 tolarjev
se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz 1.
odstavka tega člena."

- 4.odstavek 71.člena se glasi:
"Z denarno kaznijo od 30.000,00 tolarjev do 450.000,00 tolarjev
se kaznuje fizična oseba, ki stori dejanje iz 1.odstavka tega člena."

71.člen

72.člen

- v 3. točki prvega odstavka 71. člena je besede "brez prejšnjega
dovoljenja Banke Slovenije, kot to določa prvi odstavek 40. člena

Spremenil določbo v skladu z amandmajem.

v vrednostne papirje v tujini omejene. Podobno izjemo določa
četrti odstavek za investicijske sklade. Ta izjema je logična in
utemeljena samo v primeru finančnih organizacij, ki morajo zaradi
pravil o obvladovanju tveganj zagotavljati ustrezno strukturo in
boniteto naložb. Med takšne finančne organizacije spadajo banke,
zavarovalnice in investicijski skladi, ne pa tudi borzno posredniške
družbe.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Amandma k 27. členu
- V drugem odstavku 27. člena se črtajo besede "in borzno
posredniške družbe".

Obrazložitev:

- Drugi stavek petega odstavka postane samostojni (šesti)
odstavek. V tako nastalem novem šestem odstavku se na začetku
za besedo "Zavarovalnice" dodajo besede "oziroma banke", in
na koncu (pred piko) za besedo "zavarovalnic" dodajo besede
"oziroma bank".

Gre torej za redakcijo besedila petega odstavka. Tudi banke
morajo upoštevati pravila o strukturi in boniteti naložb, določena
z njihovim matičnim zakonom (ZBan.)

Obrazložitev:
Drugi odstavek 27. člena določa izjemo od splošnega pravila,
določenega v tretjem odstavku, po katerem so naložbe rezidentov
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Predlog zakona o
MEDNARODNEM

POSTOPKU

ZASEBNEM

PRAVU

IN

(ZMZPP)

- EPA 1257 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 4/3-1999 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O MEDNARODNEM ZASEBNEM
PRAVU IN POSTOPKU,

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Irena BADOVINAC-BJELIČ, državna podsekretarka v
Ministrstvu za pravosodje.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 5.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29/5-1997 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

3. člen
Prvo poglavje

Če v tem zakonu ni določbe o pravu, ki ga je treba uporabiti, se
smiselno uporabljajo določbe in načela tega zakona, načela
pravnega reda Republike Slovenije in načela mednarodnega
zasebnega prava.

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

4. člen

(1) Ta zakon vsebuje pravila o določanju prava, ki ga je treba
uporabiti za osebna, družinska, delovno socialna, premoženjska
in druga civilnopravna razmerja z mednarodnim elementom.

Ta zakon se ne uporablja za razmerja, ki so urejena v drugem
zakonu ali mednarodni pogodbi.

(2) Ta zakon vsebuje tudi pravila o pristojnosti sodišč in drugih
organov Republike Slovenije za obravnavanje razmerij iz prvega
odstavka tega člena, pravila postopka in pravila za priznanje in
izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb ter odločb drugih organov.

5. člen
Pravo, na katerega napotujejo določbe tega zakona se ne uporabi,
če bi bil učinek njegove uporabe v nasprotju z javnim redom
Republike Slovenije.

2. člen

6. člen

(1) Pravo, na katerega napotujejo določbe tega zakona se
izjemoma ne uporabi, kadar je glede na vse okoliščine primera
očitno, da razmerje s tem pravom nima pomembnejše zveze,
obstoji pa bistveno tesnejša zveza z nekim drugim pravom.

(1) Če bi bilo treba po tem zakonu uporabiti pravo tuje države, se
upoštevajo njegova pravila, ki določajo, katero pravo se uporabi.
(2) Če pravila tuje države, ki določajo, katero pravo je treba
uporabiti, zavračajo na pravo Republike Slovenije, se uporabi
pravo Republike Slovenije, ne da bi se pri tem upoštevala njena

(2) Ta določba se ne uporablja, kadar pravo izbereta stranki.
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pravila o napotilu, katero pravo se uporabi.

vsebini prepriča na drug ustrezen način.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne
uporabljajo, kadar imata stranki pravico izbrati pravo.

(3) Stranke lahko v postopku predložijo o vsebini tujega pravo
javno ali drugo listino pristojnega tujega organa ali ustanove.

7. člen

(4) Če za posamezno razmerje nikakor ni mogoče ugotoviti
vsebine tujega prava, se uporabi pravo Republike Slovenije.

Če z zakonom ni določeno drugače, sta pravni posel in pravno
dejanje glede oblike veljavna, če sta veljavna bodisi po pravu
kraja, kjer je bil pravni posel sklenjen oziroma pravno dejanje
opravljeno, bodisi po pravu, ki velja za vsebino pravnega posla
oziroma pravnega dejanja.

Drugo poglavje
PRAVO, KI GA JE TREBA UPORABITI

8. člen
Za zastaranje se uporabi pravo, ki velja za vsebino pravnega
posla oziroma pravnega dejanja.
13. člen
9. člen

(1) Za pravno in poslovno sposobnost fizične osebe se uporabi
pravo tiste države, katere državljan je.

(1) Če je treba uporabiti pravo države, katere pravni red ni enoten,
pravila tega zakona pa ne napotujejo na določeno pravno območje
v taki državi, se po pravilih njenega pravnega reda določi, katero
pravo se uporabi.

(2) Fizična oseba, ki bi bila po pravu države, katere državljan je,
poslovno nesposobna, je poslovno sposobna, če ima to
sposobnost po pravu kraja, kjer je nastala obveznost.

(2) Če se na način iz prvega odstavka tega člena ne da ugotoviti,
katero pravo države z neenotnim pravnim redom je treba uporabiti,
se uporabi pravo tistega območja v taki državi, ki je z razmerjem
v najtesnejši zvezi.

(3) Za odvzem ali omejitev poslovne sposobnosti fizične osebe
se uporabi pravo iz prvega odstavka tega člena.

10. člen

14. člen

(1) Če ima državljan Republike Slovenije tudi državljanstvo kakšne
druge države, se za uporabo tega zakona šteje, da ima samo
državljanstvo Republike Slovenije.

Za vprašanja osebnega imena se uporabi pravo države, katere
državljan je oseba, ki se ji določa ali spreminja osebno ime.

2) Če ima oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, dvoje ali več
tujih državljanstev, se za uporabo tega zakona šteje, da ima
državljanstvo tiste države, katere državljan je in v kateri ima tudi
stalno prebivališče.

15. člen

(4) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za družinska in
dedna razmerja.

(1) Za postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva ter za
razmerja med skrbnikom in osebo pod skrbništvom (varovancem)
se uporablja pravo države, katere državljan je varovanec.

(3) Če oseba iz drugega odstavka tega člena nima stalnega
prebivališča v nobeni izmed držav, katerih državljan je, se za
uporabo tega zakona šteje, da ima državljanstvo tiste države,
katere državljan je in s katero je v najtesnejši zvezi.

(2)Tujemu državljanu ali osebi brez državljanstva, ki je v Republiki
Sloveniji, se začasni varstveni ukrepi odredijo po pravu Republike
Slovenije in trajajo, dokler pristojna država o tem ne odloči in ne
ukrene, kar je potrebno.
(3) Drugi odstavek tega člena se uporablja tudi glede varstva
premoženja odsotnega tujega državljana in osebe brez
državljanstva, ki je na ozemlju Republike Slovenije.

11. člen
(1) Če oseba nima državljanstva ali njenega državljanstva ni
mogoče ugotoviti, se uporabi pravo njenega stalnega prebivališča.

16. člen

(2) Če oseba iz prvega odstavka tega člena nima stalnega
prebivališča ali ga ni mogoče ugotoviti, se uporabi pravo njenega
začasnega prebivališča.

Za razglasitev pogrešanca za mrtvega se uporabi pravo države,
katere državljan je bil takrat, ko je bil pogrešan.

(3) Če za osebo iz prvega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti
niti začasnega prebivališča, se uporabi pravo Republike Slovenije.

17. člen
(1) Za pravni položaj pravne osebe se uporabi pravo države, ki ji
pravna oseba pripada.

12. člen
(1) Sodišče ali drug pristojen organ po uradni dolžnosti ugotovi
vsebino tujega prava, ki ga je treba uporabiti.

(2) Pripadnost pravne osebe se določi po pravu države, po
katerem je bila ustanovljena.

(2) Organ iz prvega odstavka tega člena lahko zahteva obvestilo
o tujem pravu od ministrstva za pravosodje oziroma se o njegovi
poročevalec, št. 16

(3) Če ima pravna oseba svoj dejanski sedež v drugi državi, ne
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pa v tisti, kjer je bila ustanovljena, in ima po pravu te druge države
tudi njeno pripadnost, se šteje, da pripada tej drugi državi.

(4) Ne glede na druge določbe tega zakona se za potrošniško
pogodbo uporablja pravo države, v kateri ima potrošnik stalno
prebivališče,

18. člen

- če je sklenitev pogodbe posledica ponudbe ali reklame v tej
državi in če je potrošnik v tej državi opravil dejanja, potrebna za
sklenitev pogodbe; ali
- če je potrošnikov sopogodbenik ali njegov zastopnik dobil
potrošnikovo naročilo v tej državi; ali
- če je bila prodajna pogodba sklenjena v drugi državi oziroma je
potrošnik dal naročilo v drugi državi, če je bilo potovanje
organizirano s strani prodajalca z namenom spodbujati sklepanje
takih pogodb.

(1) Za lastninskopravna razmerja in druge pravice na stvareh se
uporabi pravo kraja, kjer je stvar.
(2) Za razmerja iz prvega odstavka tega člena glede stvari, ki so
v prevozu, se uporabi pravo namembnega kraja.
(3) Za razmerja iz prvega odstavka člena glede prevoznih
sredstev se uporabi pravo države, katere državno pripadnost
imajo ta sredstva, če s predpisi Republike Slovenije ni določeno
drugače.

(5) V primerih iz prejšnjega odstavka stranki z dogovorom o izbiri
prava ne moreta izključiti prisilnih določb o varstvu potrošnikovih
pravic, ki jih vsebuje pravo države, v kateri ima potrošnik stalno
prebivališče.

19. člen
(1) Za pogodbo se uporabi pravo, ki sta si ga izbrali pogodbeni
stranki, če ta zakon ali mednarodna pogodba ne določa drugače.

23. člen
Za pogodbe, ki se nanašajo na nepremičnine, je treba vedno
uporabiti pravo države, na katere ozemlju je nepremičnina.

(2) Volja strank o izbranem pravu je lahko izrecno izražena ali pa
mora nedvomno izhajati iz pogodbenih določil ali drugih okoliščin.
(3) Veljavnost pogodbe o izbiri prava se presoja po izbranem
pravu.

24. člen
Za razmerja med pogodbenima strankama, če stranki nista določili
drugače, se pravo iz 19. in 20. člena tega zakona uporabi tudi

20. člen

1. za določitev časa, od katerega ima pridobitelj oziroma
prevzemnik premične stvari pravico do njenih proizvodov in
plodov;
2. za določitev časa od katerega pridobitelj oziroma prevoznik
prevzame nevarnost (riziko) v zvezi s stvarmi.

Če stranki nista izbrali prava, ki naj se uporabi, se uporabi pravo,
s katerim je razmerje najtesneje povezano. Če posebne okoliščine
primera ne napotujejo na drugo pravo, se šteje, da je najtesnejša
zveza podana s pravom države, v kateri ima stranka, ki je
zavezana opraviti za posamezno pogodbo značilno izpolnitev,
stalno prebivališče oziroma sedež.

25. člen
21. člen
(1) Za pogodbo o zaposlitvi se uporablja pravo države, v kateri
delavec po pogodbi običajpo opravlja svoje delo.

Če se pogodbeni stranki nista dogovorili drugače, se po pravu
kraja, kjer se mora stvar izročiti, presojajo način izročitve stvari
in ukrepi, ki so potrebni, če je bil prevzem stvari zavrnjen.

(2) Ne šteje se, da delavec običajno opravlja svoje delo v kakšni
državi, če v njej dela začasno.

26. člen

(3) Če delavec po pogodbi običajno ne opravlja svojega dela
samo v eni državi, se uporabi pravo države, v kateri ima
delodajalec svoj sedež oziroma stalno prebivališče.

Za učinek odstopa terjatve ali prevzema dolga se za dolžnika
oziroma upnika, ki nista sodelovala pri odstopu oziroma prevzemu,
uporabi pravo, po katerem se presoja terjatev oziroma dolg.

(4) Z dogovorom o izbiri prava, ki naj se uporabi, stranki ne
moreta izključiti prisilnih določb o varstvu delavčevih pravic, ki jih
vsebuje pravo države ki bi se uporabilo, v primeru da stranki ne
bi izbrali prava.

27. člen
Za akcesorni pravni posel se uporabi pravo, ki velja za glavni
pravni posel, če ni določeno drugače.

22. člen

28. člen

(1) Za potrošniško pogodbo se po tem zakonu šteje pogodba o
prenosu premičnin ali pravic na potrošnika ter pogodba o
opravljanju storitev potrošniku.

Za enostranski pravni posel se uporabi pravo države dolžnikovega
stalnega prebivališča oziroma sedeža.

(2) Za potrošnika se po tem zakonu šteje oseba, ki pridobiva
stvari, pravice in storitve predvsem za osebno uporabo ali uporabo
v lastnem gospodinjstvu.

29. člen
(1) Za neopravičeno pridobitev se uporabi pravo, po katerem se
presoja pravno razmerje, ki je nastalo ali je bilo pričakovano ali
domnevano in je na podlagi njega prišlo do pridobitve.

(3) Za potrošniško pogodbo se po tem zakonu ne štejeta
prevozna pogodba in ne pogodba o opravljanju storitev potrošniku,
če se te po pogodbi opravljajo v celoti izven države, v kateri ima
potrošnik stalno prebivališče.
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(2) Za poslovodstvo brez naročila se uporabi pravo kraja, kjer je
bilo opravljeno dejanje poslovodje.

35. člen
Za obliko zakonske zveze se uporablja pravo kraja, kjer se
zakonska zveza sklepa.

(3) Za obveznosti iz uporabe stvari brez poslovodstva in za
druge nepogodbene obveznosti, ki ne izvirajo iz odškodninske
odgovornosti, se uporabi pravo kraja, kjer so nastopila dejstva, ki
so povzročila obveznost.

36. člen
Neveljavnost zakonske zveze se presoja po kateremkoli
materialnem pravu, po katerem je bila sklenjena po 34. in 35.
členu tega zakona.

30. člen
(1) Za nepogodbeno odškodninsko odgovornost se uporabi pravo
kraja, kjer je bilo dejanje storjeno. Če je za oškodovanca
ugodnejše, se namesto tega uporabi pravo kraja, kjer je nastopila
posledica, vendar le, če je povzročitelj kraj posledice mogel in
moral predvideti.

37. člen
(1) Za razvezo zakonske zveze se uporablja pravo države,
katere državljana sta oba zakonca ob vložitvi tožbe.

(2) Če pravo, določeno po prvem odstavku tega člena nima z
razmerjem tesnejše zveze, pač pa je podana očitna zveza z
nekim drugim pravom, se uporabi to pravo.

(2) Če sta zakonca ob vložitvi tožbe državljana različnih držav,
se za razvezo zakonske zveze uporabljata kumulativno pravi
držav, katerih državljana sta.
(3) Če se zakonska zveza ne bi mogla razvezati po pravu iz
drugega odstavka tega člena, se za razvezo zakonske zveze
uporabi pravo Republike Slovenija, če je imel eden od zakoncev
ob vložitvi tožbe stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

31. člen
Če je dogodek, iz katerega izhaja odškodninska obveznost, nastal
na ladji na odprtem morju ali na letalu, je s pravom kraja, kjer so
nastopila dejstva, ki so povzročila odškodninsko obveznost,
mišljeno pravo države, katere pripadnost ima ladja, oziroma pravo
države, v kateri je letalo vpisano v vpisnik.

(4) Če je eden od zakoncev državljan Republike Slovenije, ki
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zakonska zveza
pa se ne more razvezati po pravu, določenem v drugem odstavku
tega člena, se za razvezo uporabi pravo Republike Slovenije.

32. člen
38. člen

(1) Za dedovanje je treba uporabiti pravo države, katere državljan
je bil zapustnik ob smrti.

(1) Za osebna in zakonska premoženjska razmerja zakoncev
se uporabi pravo države, katere državljana sta.

(2) Oporočna sposobnost se presoja po pravu države, katere
državljanstvo je imel oporočitelj ob sestavi oporoke.

(2) Če sta zakonca državljana različnih držav, se uporabi pravo
države, v kateri imata stalno prebivališče.

33. člen

(3) Če zakonca nimata niti istega državljanstva niti stalnega
prebivališča v isti državi, se uporabi pravo države, v kateri sta
imela zadnje skupno prebivališče.

(1) Oporoka je glede oblike veljavna, če je oblika veljavna po
enem od naslednjih pravnih redov:
1. po pravu kraja, kjer je bila oporoka sestavljena;
2. po pravu države, katere državljan je bil oporočitelj, bodisi ob
oporočnem razpolaganju bodisi ob smrti;
3. po pravu oporočiteljevega stalnega prebivališča bodisi ob
oporočnem razpolaganju bodisi od smrti;
4. po pravu oporočiteljevega začasnega prebivališča, bodisi ob
oporočnem razolaganju bodisi ob smrti;
5. po pravu Republike Slovenije;
6. za nepremičnine - tudi po pravu kraja, kjer je nepremičnina.

(4) Če prava, ki naj se uporabi, ni mogoče določiti po prvem,
drugem in tretjem odstavku tega člena, se uporabi pravo, ki je z
razmerjem v najtesnejši zvezi.

(2) Preklic oporoke je glede oblike veljaven, če je taka oblika
veljavna po kateremkoli pravu, po katerem bi bila lahko v skladu
s prvim odstavkom tega člena oporoka veljavno sestavljena.

(2) Če pravo iz prvega odstavka tega člena določa, da lahko
zakonca izbereta pravo za presojo premoženjske pogodbe med
zakoncema, se uporabi pravo, ki sta si ga izbrala.

34. člen

40. člen

Pogoji za sklenitev zakonske zveze se za vsako osebo presojajo
po pravu države, katere državljan je ob sklenitvi zakonske zveze.

(1) Če je zakonska zveza neveljavna ali je prenehala, se za
osebna in zakonska premoženjska razmerja uporabi pravo, ki je
določeno v 38. členu tega zakona.
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39. člen
(1) Pogodbena premoženjska razmerja zakoncev se presojajo
po pravu, ki je ob sklenitvi pogodbe veljalo za osebna in zakonska
premoženjska razmerja.
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(4) Oblika posvojitve se presoja po pravu države, v kateri se
sklene posvojitev.

(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena se za pogodbena
premoženjska razmerja med zakoncema uporabi pravo, določeno
v 39. členu tega zakona.

47. člen
41. člen

(1) Učinek posvojitve se presoja po pravu države, katere
državljana sta posvojitelj in posvojenec ob sklenitvi posvojitve.

(1) Za premoženjska razmerja oseb, ki živita v zunajzakonski
skupnosti, se uporabi pravo države, katere državljana sta.

(2) Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav, se
uporabi pravo države, v kateri imata stalno prebivališče.

(2), Če osebi iz prvega odstavka tega člena nimata istega
državljanstva, se uporabi pravo države, v kateri imata skupno
prebivališče.

(3) Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav in
nimata stalnega prebivališča v isti državi, se uporabi pravo države,
katere državljan je posvojenec.

(3) Za pogodbena premoženjska razmerja med osebama, ki živita
v zunajzakonski skupnosti, se uporabi pravo, ki je ob sklenitvi
pogodbe veljalo za njuna premoženjska razmerja.

Tretje poglavje

42. člen
(1) Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države,
katere državljani so.

PRISTOJNOST IN POSTOPEK

(2) Če so starši in otroci državljani različni držav, se uporabi
pravo države, v kateri imajo vsi stalno prebivališče.

1. Pristojnost sodišč in drugih organov Republike
Slovenije
v zadevah z mednarodnim elementom

(3) Če so starši in otroci državljani različnih držav in tudi nimajo
stalnega prebivališča v isti državi, se uporabi pravo države, katere
državljan je otrok.

48. člen

43. člen

(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno, če ima toženec stalno
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.

Priznanje, ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva oziroma
materinstva se presoja po pravu države, katere državljan je otrok.

(2) Če toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
niti v kakšni drugi državi, je sodišče Republike Slovenije pristojno,
če ima toženec začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

44. člen
Obveznost preživljanja med krvnimi sorodniki, razen za starše in
otroke, ali obveznost preživljanja sorodnikov v svaštvu se presoja
po pravu države, katere državljan je sorodnik, od katerega se
zahteva preživljanje.

(3) Kadar se o pravnem razmerju odloča v nepravdnem postopku,
je sodišče Republike Slovenije pristojno, če ima oseba, zoper
katero je vložen zahtevek, stalno prebivališče oziroma sedež v
Republiki Sloveniji; kadar pa v postopku sodeluje ena sama oseba
- je pristojno, če ima ta stalno prebivališče oziroma sedež v
Republiki Sloveniji, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.

45. člen
(1) Pozakonitev se presoja po pravu države, katere državljana
sta starša, če starša nimata istega državljanstva, pa po pravu
države tistega od staršev, po katerem je pozakonitev veljavna.

49. člen

(2) Privolitev otroka, druge osebe ali državnega organa v
pozakonitev se presoja po pravu države, katere državljan je
otrok.

(1) Če je z isto tožbo toženih več tožencev, ki so v pravni skupnosti
ali katerih obveznosti se opirajo na isto pravno in dejansko
podlago, je sodišče Republike Slovenije pristojno tudi, kadar ima
eden izmed tožencev stalno prebivališče oziroma sedež v
Republiki Sloveniji.

46. člen
(1) Pogoji posvojitve in prenehanja posvojitve se presojajo po
pravu države, katere državljana sta posvojitelj in posvojenec.

(2) Če sta z isto tožbo tožena glavni dolžnik in porok, je sodišče
Republike Slovenije pristojno tudi tedaj, kadar je pristojno za tožbo
proti glavnemu dolžniku.

(2) Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav, se
za pogoje posvojitve in njeno prenehanje uporabljata kumulativno
pravi držav, katerih državljana sta.

(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno tudi za nasprotno
tožbo, če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim
zahtevkom.

(3) Če zakonca koga skupaj posvojita, se poleg prava države,
katere državljan je posvojenec, uporabljata za pogoje posvojitve
in njeno prenehanje tudi pravi držav, katerih državljana sta eden
in drug zakonec.
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50. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno, kadar je to
v tem ali v drugem zakonu izrecno določeno.
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(2) Pristojnost sodišč Republike Slovenije je izključena, če obstoji
med zadevo in neko tujo državo takšna zveza, ki bi bila v primeru,
če bi obstajala med zadevo in Republiko Slovenijo, podlaga za
izključno pristojnost sodišč Republike Slovenije, razen če zakon
določa drugače.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi v
sporih zoper zavarovalnico zaradi povračila škode tretjim osebam
po predpisih o neposredni odgovornosti zavarovalnice ter v sporih
o regresnih zahtevkih iz naslova povračila škode zoper regresne
dolžnike.

51. člen

56. člen

Če je v tuji državi v sporih zoper državljane Republike Slovenije
po kriterijih o pristojnosti ki jih ne vsebujejo določbe o pristojnosti
sodišča Republike Slovenije, pristojno tuje sodišče, so ti kriteriji
podlaga za pristojnost sodišča Republike Slovenije v tistih sporih,
v katerih je toženec državljan te tuje države.

Za spore iz pogodbenih razmerij je sodišče Republike Slovenije
pristojno tudi tedaj, kadar je predmet spora obveznost, ki jo je
treba oziroma bi jo bilo treba izpolniti v Republiki Sloveniji.
57. člen
V individualnih delovnih sporih je sodišče Republike Slovenije
pristojno tudi tedaj, kadar se delo opravlja ali se je opravljalo
oziroma bi se moralo opravljati na območju Republike Slovenije.

52. člen
(1) Stranki se smeta sporazumeti o pristojnosti tujega sodišča le,
če je vsaj ena od njiju tuj državljan ali pravna oseba s sedežem v
tujini in ne gre za spor, za katerega je po določbah tega ali drugega
zakona izključno pristojno sodišče Republike Slovenije.

58. člen

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se stranki
ne moreta dogovoriti za pristojnost tujega sodišča v sporih iz
razmerij s potrošniki in v sporih iz zavarovalnih razmerij, če ima
potrošnik oziroma zavarovanec, ki je fizična oseba, stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.

(1) V sporih o premoženjskopravnih zahtevkih je sodišče
Republike Slovenije pristojno tudi tedaj, kadar je na ozemlju
Republike Slovenije predmet, na katerega se nanaša tožba.

(3) Stranki se smeta sporazumeti o pristojnosti sodišča Republike
Slovenije, če je vsaj ena državljan Republike Slovenije ali pravna
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

(2) Če je na območju Republike Slovenije kakšno toženčevo
premoženje, je sodišče Republike Slovenije pristojno tudi tedaj,
kadar ima tožnik stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki
Sloveniji, če tožnik izkaže za verjetno, da bo iz tega premoženja
mogoče izvršiti sodbo.

(4) Prvi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, kadar gre
za pristojnost v zadevah iz 68. do 77. člena tega zakona.

59. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno tudi v sporih zoper fizično
ali pravno osebo, ki ima sedež v tujini, če ima v Republiki Sloveniji
svojo podružnico ali je v Republiki Sloveniji oseba, ki ji je zaupano
opravljanje njenih poslov, za spore, ki izvirajo iz poslovanja te
podružnice oziroma te osebe na območju Republike Slovenije.

53. člen
(1) Pristojnost sodišč Republike Slovenije lahko v primerih, v
katerih je dopusten dogovor o pristojnosti sodišča Republike
Slovenije po tretjem in četrtem odstavku 52. člena tega zakona,
temelji tudi na privolitvi toženca.

60. člen

(2) Šteje se, da je toženec privolil v pristojnost sodišč Republike
Slovenije, če je vložil odgovor na tožbo ali ugovor proti plačilnemu
nalogu, oziroma se je na pripravljelnem naroku, če tega naroka ni
bilo pa na prvem naroku za glavno obravnavo spustil v
obravnavanje glavne stvari, ne da bi ugovarjal pristojnosti.

Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore o
ustanovitvi, prenehanju in statusnih spremembah družbe, druge
pravne osebe ali združenja fizičnih ali pravnih oseb, ter za spore
o veljavnosti odločitev njihovih organov, če ima družba, druga
pravna oseba ali združenje sedež v Republiki Sloveniji.

54. člen

61. člen

(1) Kadar je po tem zakonu pristojnost sodišča Republike
Slovenije določena s pogojem, da ima pravdna stranka
državljanstvo Republike Slovenije, velja ta pristojnost tudi za
osebe brez državljanstva, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.

Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore o
veljavnosti vpisov v javne registre, ki se vodijo v Republiki Sloveniji.
62. člen

(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
pristojnost drugih organov Republike Slovenije

Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore v
zvezi s prijavo in veljavnostjo izumov in znakov razlikovanja, če
je bila prijava vložena v Republiki Sloveniji.

55. člen
63. člen

(1) V sporih o nepogodbeni odškodninski odgovornosti je pristojno
sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če je bilo na območju
Republike Slovenije storjeno škodno dejanje ali če je na ozemlju
Republike Slovenije nastopila škodljiva posledica.
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(2) Določba prvega odstavka tega člena se nanaša tudi na spore
med izvršilnim in stečajnim postopkom, če se ta postopek vodi
pred sodiščem Republike Slovenije.

(2) Če je toženi zakonec slovenski državljan in ima v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče, je izključno pristojno sodišče
Republike Slovenije.

64. člen

69. člen

(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno v sporih o
stvarnih pravicah na nepremičninah, v sporih zaradi motenja
posesti nepremičnine ter v sporih iz zakupa ali najema
nepremičnine, če je nepremičnina na ozemlju Republike Slovenije.

Sodišče Republike Slovenije je v sporih iz 68. člena tega zakona
pristojno tudi tedaj, če sta zakonca tuja državljana, ki sta imela
zadnje skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vendar
samo, če v teh primerih toženec privoli, da sodi njeno sodišče, in
če predpisi države, katere državljana sta zakonca, dopuščajo to
pristojnost.

(2) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno tudi tedaj,
kadar se o pravicah na nepremičninah odloča v nepravdnem
postopku.

70. člen
65. člen

Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih za razvezo
zakonske zveze tudi tedaj, če je tožnik slovenski državljan, pravo
države, katere sodišče bi bilo pristojno, pa ne pozna razveze
zakonske zveze.

V sporih zaradi motenja posesti premičnin je pristojno sodišče
Republike Slovenije tudi tedaj, če je prišlo do motenja na ozemlju
Republike Slovenije.

71. člen
66. člen
(1) V sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali
materinstva je pristojno sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če
toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji:

(1) V sporih o stvarnih pravicah na ladji in letalu, ter v sporih iz
zakupa ladje ali letala je pristojno sodišče Republike Slovenije tudi
tedaj, če se v Republiki Slovenije vodi vpisnik, v katerega je
vpisano ladja oziroma letalo.

1) če sta tožnik in toženec slovenska državljana, ne glede na to,
kje imata stalno prebivališče; ali
2) če je tožnik slovenski državljan in ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

(2) V sporih zaradi motenja posesti ladje in letala iz prvega odstavka
tega člena so pristojna sodišča Republike Slovenije tudi tedaj, če
se vpisnik, v katerega je vpisana ladja oziroma letalo, vodi v
Republiki Sloveniji ali če je bila posest motena v Republiki Sloveniji.

(2) Če je tožba vložena zoper otroka, ki je slovenski državljan in
ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, je izključno
pristojno sodišče Republike Slovenije.

67. člen
(1) V sporih o premoženjskih razmerjih med zakonci, ki se
nanašajo na premoženje v Republiki Sloveniji, je pristojno sodišče
Republike Slovenije tudi tedaj, če toženec nima prebivališča v
Republiki Sloveniji.

72. člen
Sodišče Republike Slovenije, ki je pristojno v sporih iz 71. člena
tega zakona, je pristojno tudi tedaj, kadar so stranke tuji državljani,
če ima tožnik ali eden od tožnikov stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji, vendar samo, če toženec privoli, da sodi sodišče
Republike Slovenije in če predpisi države, katere državljan je,
dopuščajo to pristojnost.

(2) Če je pretežni del premoženja v Republiki Sloveniji, drugi del
pa v tujini, sme sodišče Republike Slovenije odločati o premoženju,
ki je v tujini, samo v sporu, v katerem se odloča tudi o premoženju
v Republiki Sloveniji, in to le, če toženec privoli, da sodi sodišče
Republike Slovenije.

73. člen

(3) Sodišče Republike Slovenije je v sporih o premoženjskih
razmerjih med zakonci po določbah tega zakona pristojno ne
glede na to, ali zakonska zveza traja ali je prenehala ali pa je
ugotovljeno, da ne obstaja.

(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o varstvu in
vzgoji otrok, za katere skrbijo starši, tudi tedaj, kadar toženec
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če sta oba starša
slovenska državljana, ali če je otrok slovenski državljan in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

68. člen

(2) Če sta toženec in otrok slovenska državljana in če imata oba
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je izključno pristojno
sodišče Republike Slovenije.

(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v zakonskih sporih
tudi tedaj, če toženec nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji:

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ter 48. člen tega zakona se
smiselno uporabljajo tudi za določitev pristojnosti drugih organov
Republike Slovenije, kadar odločajo o varstvu in vzgoji otrok, za
katere skrbijo starši.

1) če sta oba zakonca slovenska državljana, ne glede na to, kje
imata stalno prebivališče; ali
2) če je tožnik slovenski državljan in ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji; ali
3) če sta imela zakonca svoje zadnje stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, tožnik pa ima ob vložitvi tožbe stalno ali
začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

74. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem
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79. člen

preživljanju otrok tudi tedaj, kadar toženec nima stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji:

(1) Za obravnavo nepremične zapuščine slovenskega državljana
je izključno pristojno sodišče Republike Slovenije, če je ta
zapuščina v Republiki Sloveniji.

1) če vloži tožbo otrok, ki ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji; ali
2) če sta tožnik in toženec slovenska državljana, ne glede na to
kje imata stalno prebivališče; ali
3) če je tožnik mladoleten in slovenski državljan.

(2) Če je nepremična zapuščina slovenskega državljana v tujini,
je sodišče Republike Slovenije pristojno le, če po pravu države, v
kateri so nepremičnine, ni pristojen njen organ.

(2) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem
preživljanju, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, tudi
tedaj, kadar toženec nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, če je tožnik slovenski državljan in ima stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji.

(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno za obravnavo
premične zapuščine slovenskega državljana, če so premičnine
na ozemlju Republike Slovenije ali če po pravu države, v kateri so
premičnine, ni pristojen njen organ oziroma če ta organ noče
obravnavati zapuščine.

(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem
preživljanju med zakoncema in med nekdanjima zakoncema tudi,
če sta imela zakonca svoje zadnje skupno stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, tožnik pa med sojenjem še naprej prebiva v
Republiki Sloveniji.

(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se nanašajo tudi na
pristojnosti v sporih iz dednopravnih razmerij in na spore o terjatvah
upnikov nasproti zapuščini.

75. člen

(1) Za obravnavo nepremične zapuščine tujega državljana je
izključno pristojno sodišče Republike Slovenije, če so
nepremičnine v Republiki Sloveniji.

80. člen

Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem
preživljanju tudi, če ima toženec v Republiki Sloveniji premoženje,
iz katerega se lahko poravna preživnina.

(2) Za obravnavo premične zapuščine tujega državljana, ki je v
Republiki Sloveniji, je pristojno sodišče Republike Slovenije, razen
če v zapustnikovi državi sodišče ni pristojno za obravnavo
premičnega premoženja slovenskih državljanov.

76. člen

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se nanašata tudi na pristojnost
v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o terjatvah upnikov
glede zapuščine.

Sodišče Republike Slovenije je pristojno za odločanje o varstvu,
vzgoji in preživljanju otrok tudi takrat, kadar se ti spori rešujejo
skupaj z zakonskimi spori ali spori o ugotavljanju in izpodbijanju
očetovstva ali materinstva, za katere je po tem zakonu pristojno
sodišče Republike Slovenije.

(4) Kadar sodišče Republike Slovenije ni pristojno za obravnavo
zapuščine tujega državljana, lahko odredi ukrepe za zavarovanje
zapuščine in za varstvo pravic do zapuščine, ki je v Republiki
Sloveniji.

77. člen
(1) Pri odločanju o odvzemu ali vrnitvi roditeljske pravice,
podaljšanju roditeljske pravice, postavitvi roditelja za skrbnika
otrokovega premoženja, pri razglasitvi otroka za rojenega v
zakonski zvezi ter pri odločanju o drugih zadevah, ki se nanašajo
na osebno stanje in razmerja med starši in otroki, je pristojno
sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, kadar ni pogojev iz tretjega
odstavka 48. člena tega zakona, če sta vložnik zahtevka in oseba,
zoper katero je vložen zahtevek, slovenska državljana, oziroma
kadar v postopku sodeluje samo ena oseba, če je ta slovenski
državljan.

81. člen
(1) Za obravnavo nepremične zapuščine osebe brez
državljanstva, osebe, katere državljanstva ni mogoče ugotoviti,
ali osebe s statusom begunca je izključno pristojno sodišče
Republike Slovenije, če je nepremičnina na ozemlju Republike
Slovenije.
(2) Za obravnavo premične zapuščine osebe brez državljanstva,
osebe, katere državljanstva ni mogoče ugotoviti, ali osebe s
statusom begunca je pristojno sodišče Republike Slovenije, če
so premičnine v Republiki Sloveniji, ali je imel zapustnik ob smrti
v njej stalno prebivališče.

(2) V zadevah iz prvega odstavka tega člena je pristojno sodišče
Republike Slovenije tudi tedaj, kadar je otrok slovenski državljan
in ima stalno prebivališče V Republiki Sloveniji.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se nanašata tudi na pristojnost
v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o terjatvah upnikov
glede zapuščine.

78. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za razglasitev
pogrešanega slovenskega državljana za mrtvega, ne glede na
to, kje je imel stalno prebivališče.

(4) Če zapustnik ni imel stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za obravnavo
zapuščine tujega državljana, pri čemer je s tujo državo mišljena
država, v kateri je imel zapustnik ob smrti stalno prebivališče.

(2) Pred sodiščem Republike Slovenije se sme po pravu Republike
Slovenije dokazovati smrt tujega državljana, ki je umrl na ozemlju
Republike Slovenije.

82. člen
(1) Za dovolitev sklenitve zakonske zveze je pristojen organ
Republike Slovenije, če je vložnik prošnje oziroma če je eden
izmed vložnikov prošnje slovenski državljan ne glede na to, kje
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(4) Za sposobnost biti stranka, kadar gre za tujo pravno osebo,
je treba uporabiti pravo, določeno v 17. členu tega zakona.
t

imata osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo, stalno prebivališče.
(2) Organ Republike Slovenije je izključno pristojen, če je
mladoletnik, ki prosi, naj se mu dovoli skleniti zakonsko zvezo,
slovenski državljan, oziroma če sta osebi, ki želita skleniti
zakonsko zvezo, slovenska državljana, zakonska zveza pa se
sklepa v tujini.

88. člen
Sodišče Republike Slovenije na zahtevo stranke prekine postopek',
kadar teče pred tujim sodiščem postopek v isti zadevi in med
istima strankama:

83. člen

1) če je bila tožba v pravdi, ki teče v tujini, prej vročena tožencu
kot tožba v pravdi, ki teče v Republiki Sloveniji; oziroma če se
je nepravdni postopek v tujini začel prej kot v Republiki Sloveniji;
2) če je verjetno, da bo tujo odločbo mogoče priznati v Republiki
Sloveniji;
3) če obstaja vzajemnost.

(1) Organ Republike Slovenije je izključno pristojen za odločanje
o posvojitvi in o prenehanju posvojitve osebe, ki je slovenski
državljan in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(2) Organ Republike Slovenije je pristojen za odločanje o posvojitvi
in o prenehanju posvojitve, če je posvojitelj slovenski državljan in
ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

89. člen

(3) Če zakonca skupaj posvajata, zadošča za pristojnost organa
Republike Slovenije, da je en zakonec slovenski državljan in da
ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Za oceno pristojnosti sodišča Socialistične Republike Slovenije
so odločilna dejstva, ki obstajajo takrat, ko postopek začne teči.

84. člen
90. člen

Organ Republike Slovenije je izključno pristojen v skrbniških
zadevah slovenskih državljanov ne glede na to, kje imajo ti stalno
prebivališče, če s tem zakonom ni določeno drugače.

(1) Kadar začne tuj državljan ali oseba brez državljanstva, ki
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravdo pred
sodiščem Republike Slovenije, mora dati tožencu na njegovo
zahtevo varščino za pravdne stroške.

85. člen

(2) Toženec mora zahtevo iz prvega odstavka tega člena uveljaviti
najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega naroka ni bilo, pa na
prvem naroku za glavno obravnavo, preden se spusti v
obravnavanje glavne stvari, oziroma brž ko izve, da so podani
pogoji, da lahko zahteva varščino.

Organ Republike Slovenije ne izda odločbe in ne ukrepa v
skrbniških zadevah slovenskega državljana, ki ima stalno
prebivališče v tujini, če ugotovi, da je organ, ki je pristojen po
pravu tuje države, že izdal odločbo ali sprejel ukrepe, s katerimi
je poskrbel za varstvo osebnosti, pravic in interesov slovenskega
državljana.

(3) Varščina za pravdne stroške se daje v gotovini, sodišče pa
lahko dovoli varščino tudi v drugi primerni obliki.

86. člen
91. člen

(1) Organ Republike Slovenije z nujnimi začasnimi ukrepi
zavaruje osebnost, pravice in interese tujega državljana, ki je v
Republiki Sloveniji ali ima v njej premoženje, in obvesti o tem
organ njegove države.

(1) Toženec nima pravice do varščine za pravdne stroške :
1) če v državi, katere državljan je tožnik, državljani Republike
Slovenije niso dolžni dajati varščine;
2) če uživa tožnik v Republiki Sloveniji pravico pribežališča;
3) če se tožbeni zahtevek nanaša na tožnikove terjatve iz
njegovega delovnega razmerja v Republiki Sloveniji;
4) če gre za zakonski spor ali za spor o ugotovitvi ali izpodbijanju
očetovstva ali materinstva ali spor o zakonitem preživljanju;
5) če gre za menično ali čekovno tožbo, za nasprotno tožbo ali
tožbo za izdajo plačilnega naloga.

(2) Organ Republike Slovenije izda odločbo in sprejme ukrepe v
skrbniških zadevah tujega državljana, ki ima stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, če za varstvo njegove osebnosti, pravic in
interesov ni poskrbel organ njegove države.

2. Druge določbe

(2) Če nastane dvom o tem, ali so državljani Republike Slovenije
po 1. točki prvega odstavka tega člena dolžni dati varščino v
državi, katere državljan je tožnik, da pojasnilo ministrstvo za
pravosodje.

87. člen
(1) Za sposobnost biti stranka in za pravdno sposobnost fizične
osebe je treba uporabiti pravo njene države.

92. člen

(2) Če tuji državljan ni pravdno sposoben po prvem odstavku
tega člena, je pa pravdno sposoben po pravu Republike Slovenije,
lahko sam opravlja dejanja v postopku.

(1) V sklepu, s katerim ugodi zahtevi za varščino za pravdne
stroške, določi sodišče znesek varščine in rok, v katerem se
mora dati, ter tožnika opozori na posledice, ki jih določa zakon,
če ne dokaže, da je dal varščino v določenem roku.

(3) Zakoniti zastopnik tujega državljana iz drugega odstavka tega
člena sme opravljati dejanja v postopku le, dokler tuj državljan ne
izjavi, da sam prevzema pravdo.
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(2) Če tožnik ne dokaže, da je dal v določenem roku varščino za
pravdne stroške, se šteje, da je umaknil tožbo oziroma da je
umaknil pravno sredstvo, če je toženec zahteval varščino šele v
postopku o pravnem sredstvu.

jezik, ki je pri sodišču v uradni rabi.

(3) Toženec, ki je pravočasno zahteval, naj mu da tožnik varščino
za pravdne stroške, ni dolžan nadaljevati postopka o glavni stvari,
dokler sodišče pravnomočno ne odloči o njegovi zahtevi, če
zahtevi ugodi, pa vse dotlej, dokler tožnik ne položi varščine.

(1) Sodišče Republike Slovenije zavrne priznanje tuje sodne
odločbe, če na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana, ugotovi,
da ta zaradi nepravilnosti v postopku ni mogla sodelovati v
postopku.

(4) Če sodišče zavrne zahtevo za varščino za pravdne stroške,
lahko odloči, da se nadaljuje postopek, še preden postane sklep
o zavrnitvi pravnomočen.
93. člen

(2) Zlasti se šteje, da oseba, zoper katero je bila izdana tuja
sodna odločba, ni mogla sodelovati v postopku, če ji vabilo, tožba
ali sklep, na podlagi katerega se je začel postopek, niso bili osebno
vročeni oziroma osebna vročitev ni bila niti poskušena, razen če
se je na kakršenkoli način spustila v obravnavanje glavne stvari
v postopku na prvi stopnji.

(1) Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti pravico do
oprostitve plačila pravdnih stroškov.

97. člen

(2) Če nastane dvom o vzajemnosti, daje glede oprostitve plačila
pravdnih stroškov pojasnilo ministrstvo za pravosodje.

(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če je za zadevo, za katero
gre, izključno pristojno sodišče ali drug organ Republike Slovenije.

(3) Vzajemnost iz prvega odstavka tega člena ni pogoj za
uveljavljanje pravice do oprostitve plačila pravdnih stroškov, če
ima tuj državljan stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

(2) Če zahteva priznanje tuje sodne odločbe, ki je bila izdana v
sporu iz zakonske zveze, toženec, ali če to zahteva tožnik in
toženec ne nasprotuje, izključna pristojnost sodišča Republike
Slovenije ni ovira za njeno priznanje.

96. člen

(4) Oseba brez državljanstva ima pravico do oprostitve plačila
pravdnih stroškov, če ima stalno ali začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

98. člen
(1) Sodišče na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana, zavrne
priznanje tuje sodne odločbe, če je pristojnost tujega sodišča
temeljila izključno na eni od naslednjih okoliščin:

Četrto poglavje

1 / JiždwjdMswu tožnika;
pieinozenju toženca v državi izdaje odločbe;
3) osebni vročitvi tožbe oziroma drugega akta, s katerim se je
začel postopek, tožencu.

PRIZNANJE IN IZVRŠITEV TUJIH
ODLOČB

(2) Sodišče na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana, zavrne
priznanje tuje sodne odločbe tudi v primeru, če sodišče, ki je
odločbo izdalo, ni upoštevalo sporazuma o pristojnosti sodišč
Republike Slovenije.

1. Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb

94. člen
99. člen

(1) Tuja sodna odločba je izenačena z odločbo sodišča Republike
Sloveniji in ima v Republiki Sloveniji enak pravni učinek kot domača
sodna odločba le, če jo prizna sodišče Republike Slovenije.
(2) Za tujo sodno odločbo se po prvem odstavku tega člena šteje
tudi poravnava, sklenjena pred sodiščem (sodna poravnava).

(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če je sodišče ali drug organ
Republike Slovenije v isti zadevi izdal pravnomočno odločbo ali
če je bila v Republiki Sloveniji priznana kakšna druga tuja sodna
odločba, ki je bila izdana v isti zadevi.

(3) Za tujo sodno odločbo se šteje tudi odločba drugega organa,
ki je v državi, v kateri je izdana, izenačena s sodno odločbo
oziroma sodno poravnavo, če ureja razmerja iz 1. člena tega
zakona.

(2) Sodišče počaka s priznanjem tuje sodne odločbe, če pred
sodiščem Republike Slovenije teče prej začeta pravda v isti pravni
zadevi in med istima strankama, dokler ni ta pravda pravnomočno
končana.

95. člen

100. člen

(1) Vložnik zahteve za priznanje mora predlogu za priznanje tuje
sodne odločbe priložiti tujo sodno odločbo ali njen overjen prepis
in predložiti potrdilo pristojnega tujega sodišča oziroma drugega
organa o pravnomočnosti te odločbe po pravu države, v kateri je
bila izdana.

Tuja sodna odločba se ne prizna, če bi bil učinek njenega priznanja
v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije.

(2) Če tuja sodna odločba ali njen overjen prepis nista sestavljena
v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi, mora stranka, ki zahteva
priznanje, predložiti tudi overjen prevod tuje sodne odločbe v

(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če ni vzajemnosti.
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101. člen

(2) Neobstoj vzajemnosti ni ovira za priznanje tuje sodne odločbe,
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106. člen

izdane v zakonskem sporu in v sporu zaradi ugotovitve in
izpodbijanja očetovstva ali materinstva, in ne takrat, ko priznanje
ali izvršitev tuje sodne odločbe zahteva slovenski državljan.

(1) Priznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe se zavrne, če
sodišče ugotovi:

(3) Obstoj vzajemnosti se glede priznanja tuje sodne odločbe
domneva do dokaza o nasprotnem; če pa nastane dvom o
vzajemnosti, da pojasnilo ministrstvo za pravosodje.

2. Priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb

1) da po pravu Republike Slovenije o sporni zadevi ne more
razsojati arbitraža;
2) da bi bil učinek priznanja ali izvršitve odločbe v nasprotju z
javnim redom Republike Slovenije;
3) da ni podana vzajemnost;
4) da pogodba o arbitraži ni bila sklenjena v pisni obliki oziroma
z izmenjavo pisem, telegramov ali teleprinterskih sporočil;
5) da katera od strank ni bila sposobna za sklenitev arbitražnega
dogovora po pravu, ki se uporablja za presojo njene
sposobnosti;
6) da pogodba o arbitraži ni veljavna po pravu države, ki sta ga
izbrali stranki, če stranki tega nista storili pa po pravu države
v kateri je bila izdana arbitražna odločba;
7) da stranka, zoper katero se zahteva priznanje in izvršitev
odločbe, ni bila pravilno obveščena o imenovanju arbitrov ali
o arbitražnem postopku, ali ji je bilo zaradi kakega drugega
vzroka onemogočeno, da uveljavlja svoje pravice v postopku;
8) da sestava arbitražnega sodišča ali arbitražni postopek nista
bila v skladu s pogodbo o arbitraži;
9) da je arbitražno sodišče prekoračilo svoja pooblastila,
določena s pogodbo o arbitraži;
10) da odločba še ni postala dokončna in izvršljiva za stranke ali
da je to odločbo odpravil ali njeno izvršitev ustavil pristojni
organ države, v kateri je bila izdana, ali organ države, po
pravu katere je bila izdana;
11) da je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v
nasprotju.

104. člen

(2) Če so v tuji arbitražni odločbi deli, ki se nanašajo na
obravnavana vprašanja in se lahko ločijo od delov, v katerih je
sodišče prekoračilo svoja pooblastila, se lahko deli odločbe, v
katerih sodišče ni prekoračilo svojih pooblastil, priznajo in izvršijo.

(1) Tuja arbitražna odločba je arbitražna odločba, ki ni bila izdana
v Republiki Sloveniji.

107. člen

102. člen
(1) Tuja sodna odločba, ki se nanaša na osebno stanje (status)
državljana države, v kateri je bila izdana, se prizna v Republiki
Sloveniji brez preizkusa po 97., 100. in 101. členu tega zakona.
(2) Če pristojni organ Republike Slovenije meni, da se odločba
tujega sodišča nanaša na osebno stanje (status) slovenskega
državljana, je potreben za takšno odločbo, da bi bila priznana,
preizkus po določbah 95. do 101 .člena tega zakona.
103. člen
(1) Za izvršitev tuje sodne odločbe se uporabljajo določbe 95. do
101. člena tega zakona.
(2) Vložr\jk zahteve za izvršitev tuje sodne odločbe mora poleg
potrdila iz 95. člena tega zakona predložiti tudi potrdilo o njeni
izvršljivosti po pravu države, v kateri je bila izdana.

(2) Tuja arbitražna odločba ima pripadnost države, v kateri je bila
izdana.
t

Če se je začel postopek za odpravo ali ustavitev izvršitve tuje
arbitražne odločbe pred pristojnim organom iz 10. točke 106.
člena tega zakona, lahko sodišče odloži odločanje o zahtevi za
priznanje iz izvršitev te odločbe, na zahtevo upnika oziroma
dolžnika pa lahko postavi za svojo odločitev o odložitvi pogoj, da
mora dolžnik položiti ustrezno varščino.

(3) Tuja arbitražna odločba je tudi arbitražna odločba, ki je bila
izdana v Republiki Sloveniji, pri kateri je bilo glede postopka
uporabljeno pravo tuje države, če to ni v nasprotju s prisilnimi
predpisi Republike Slovenije.
(4) Tuja arbitražna odločba iz tretjega odstavka tega člena ima
pripadnost države, katere pravo je bilo uporabljeno glede postopka.

3. Postopek za priznanje in izvršitev tujih sodnih
in arbitražnih odločb
105. člen
(1) Tuja arbitražna odločba se prizna in izvrši, če stranka, ki
zahteva priznanje in izvršitev, priloži zahtevi, ki jo vloži pri sodišču:

108. člen

1) izvirno arbitražno odločbo ali njen overjen prepis;
2) izvirno pogodbo o arbitraži ali njen overjen prepis.

(1) Postopek za priznanje tuje sodne ali arbitražne odločbe se
začne na predlog.

(2) Če tuja arbitražna odločba ali pogodba o arbitraži oziroma
njen overjen prepis nista sestavljena v jeziku, ki je v uradni uporabi
pri sodišču, pred katerim se začne postopek za priznanje in
izvršitev te odločbe, mora stranka, ki zahteva priznanje in izvršitev
odločbe, predložiti prevod v tem jeziku, ki ga opravi za to
pooblaščena oseba.

(2) Priznanje tuje sodne odločbe v zadevah, ki se nanašajo na
osebno stanje (status), je upravičen zahtevati vsakdo, ki ima za
to pravni interes.
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(3) O priznanju tuje sodne ali arbitražne odločbe odloča sodnik
posameznik okrožnega sodišča.
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(4) Za priznanje tuje sodne ali arbitražne odločbe je krajevno
pristojno vsako stvarno pristojno sodišče.

Peto poglavje

(5) Za izvršitev tuje sodne ali arbitražne odločbe je krajevno
pristojno okrajno sodišče, na območju katerega je treba opraviti
izvršbo.

POSEBNE DOLOČBE

(6) če o priznanju tuje sodne ali arbitražne odločbe ni bil izdan
poseben sklep, lahko vsako sodišče odloča o priznanju te odločbe
kot o prehodnem vprašanju, vendar z učinkom le za ta postopek.

112. člen

109. člen

(1) Državljani Republike Slovenije smejo v tujini skleniti zakonsko
zvezo pred konzulatom Republike Slovenije, če temu ne nasprotuje
država, v kateri je konzulat, ali če je tako določeno z mednarodno
pogodbo.

(1) V postopku priznanja tuje sodne ali arbitražne odločbe se
sodišče omeji na preizkus, ali so podani pogoji iz določb 94. do
107. člena tega zakona.

(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, določi, v katerih
predstavništvih Republike Slovenije v tujini se smejo sklepati
zakonske zveze med državljani Republike Slovenije.

(2) Če sodišče ugotovi, da ni ovir za priznanje, izda sklep o
priznanju tuje odločbe.

113. člen

(3) Sklep o priznanju vroči sodišče nasprotni stranki oziroma
drugim udeležencem postopka, v katerem je bila tuja sodna
odločba izdana, ter jih pouči, da lahko proti njemu vložijo ugovor
v roku petnajstih dni od dneva vročitve sklepa.

Zadeve skrbništva za državljane Republike Slovenije, ki so v
tujini, opravlja konzulat Republike Slovenije, če temu ne nasprotuje
država, v kateri je konzulat, ali če je to predvideno z mednarodno
pogodbo.

(4) O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o priznanju, v
senatu treh sodnikov. Če je odločitev o ugovoru odvisna od spornih
dejstev, odloči sodišče po opravljenem naroku.

114. člen

*
Državljanu Republike Slovenije lahko v tujini sestavi oporoko po
določbah, ki veljajo za sodno oporoko, konzulat Republike
Slovenije.

(5) Proti sklepu, s katerim sodišče predlog za priznanje zavrne,
in proti sklepu, s katerim sodišče odloči o ugovoru, je dovoljena
pritožba na Vrhovno sodišče.
(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sodišče
sklepa o priznanju tuje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze
ne vroči nasprotni stranki, če je oseba, ki zahteva priznanje,
državljan Republike Slovenije, nasprotna stranka pa nima stalnega
oziroma začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji.

115. člen
(1) Konzulati Republike Slovenije lahko potrjujejo podpise, rokopise
in prepise v skladu z mednarodnimi pogodbami in predpisi držav
sprejema.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, natančneje uredi
opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena.
i

110. člen
O stroških postopka odloči sodišče po pravilih, ki bi se uporabljala
v primeru, če bi o zadevi odločalo sodišče ali drug organ Republike
Slovenije.

116. člen
(1) Potrdila o predpisih, ki veljajo ali so veljali v Sloveniji, izdaja za
njihovo Uporabo pred organi tuje države minister, pristojen za
pravosodje.
' •
(2) V potrdilu iz prvega odstavka tega člena se navede naslov
predpisa, datum začetka veljavnosti predpisa oziroma datum
prenehanja njegove veljavnosti in dobesedno besedilo ustreznih
njegovih določb.

111. člen
Če ni v tem poglavju posebnih določb, se v postopku priznanja
tujih sodnih in tujih arbitražnih odločb smiselno uporabljajo določbe
zakona o nepravdnem postopku.

117. člen
Naloge konzulata Republike Slovenije po tem zakonu lahko
opravlja tudi misija Republike Slovenije, če v kraju, kjer ima sedež,
ni konzulata, ter na tistih delih ozemlja sprejemne države, za
katere ni konzulata.

I
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Šesto poglavje

119. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati zakon
o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih (Ur.l. SFRJ, štev. 43/82 in 72/82).

118. člen

120. člen

Ta zakon se ne uporablja za razmerja, ki so nastala pred njegovo
uveljavitvijo.

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

OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 29.5.1997, ob
obravnavi predloga Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in
postopku - prva obravnava, sprejel sklep, da je predlog zakona'
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo ter naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog
zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku za drugo
obravnavo v skladu s sprejetimi stališči Državnega zbora.

Skladno s stališčem Državnega zbora, predlagatelj ni upošteval
variante v 23. členu, ki je predvidela črtanje besedila 23. člena, s
čimer je ohranjen namen norme po posebnem varstvu
nepremičnin in kontroli nad prometom z nepremičninami v
Republiki Sloveniji.
Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora ter v 50. členu
dodal nov drugi odstavek, ki je bil predviden i/ variantnem predlogu,
po katerem je predvidena tudi izključitev pristojnosti sodišč
Republike Slovenije, ko gre za posebno povezanost spornega
razmerja z drugo državo.

Predlagatelj je pri pripravi zakona za drugo obravnavo v celoti
sledil stališčem Državnega zbora, upošteval tudi vse pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora
ter besedilo redakcijsko izboljšal.

Predlagatelj je sledil stališču Državnega zbora tudi k 109. členu
ter ob upoštevanju variante, členu dodal nov šesti odstavek.
n
'r"Haqana norma bo olajšala priznanje tujih sodnih odločb o
n?\'P7i zakonske zveze v primerih, ko zahteva priznanje takšne
odločbe državljan Republike Slovenije, nasprotna stranka pa nima
v Republiki Sloveniji stalnega oziroma začasnega prebivališča.

Predlagatelj je ob ponovni proučitvi določiv r^'ega odstavka 1.
člena upošteval stališče Državnega zbor.i ter pi, OjJi CdUin' .
razmerij z mednarodnim elementom, uporabo preuiaydiicyu
zakona razširil še na delovno socialna razmerja, kar ye v skladu
s predmetom mednarodnega zasebnega prava. Predlagani zakon
ureja kolizije glede pravnih razmerij in se praviloma lahko omeji
na določena področja, pri čemer pa je bistvena predpostavka za
uporabo pravil mednarodnega zasebnega prava, mednarodni
element v pravnem razmerju.

Prav tako je predlagatelj proučil in v celoti upošteval tudi mnenje
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora,
ki se nanaša na 116. in 120. člen predloga zakona.

V smislu predlaganega, je predlagatelj ponovno proučil variantne
predloge v 12., 23., 50 in 109. členu predloga zakona.

V drugem odstavku 116. člena je predlagatelj, glede na namen te
določbe, podatek o datumu izdaje predpisa, nadomestil s
podatkom o datumu začetka veljavnosti predpisa; v 120. členu pa
je določil običajni 15- dnevni rok za uveljavitev zakona.

Upošteval je utemeljeno stališče Državnega zbora in v 12. člen
dodal nov četrti odstavek, ki je bil predviden v variantnem
predlogu. Predlagana dopolnitev besedila 12. člena bo omogočala
sodišču, da bo lahko v primeru neugotovljivosti vsebine tujega
prava za posamezno razmerje uporabil pravo Republike Slovenije,
kar bo vplivalo tudi na hitrejše reševanje razmerij z mednarodnim
elementom.

I/ predlogu zakona so bili opravljeni tudi redakcijski popravki v
členih 65., 67., 68., 71., 74., 87., 90., 96., 105. in 119., ki ne
vplivajo na vsebino posameznih določb, niti ne na vsebino zakona
kot celote.

4
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

VOJNIH

DOPOLNITVAH

VETERANIH

(ZVV-?)

- EPA 733 - II - prva obravnava
Skupina poslancev s prvo podpisano prlm. Majdo
Kregel] Zbačnlk je dne 11. marca 1999 predložila v
obravnavo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vojnih veteranih, prva obravnava
(EPA 733 - II).
Poslanec Stanislav Brenčlč je dne 28. marca 1997
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih
veteranih (ZVV-A) - prva obravnava (EPA 63-li), ki ureja
enako, oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil poslanec Stanislav Brenčič še ni končan, je
predsedni Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila skupina
poslancev s prvo podpisano prlm. Majdo Kregelj
Zbačnlk.

Ljubljana, 9.3.1999

zbora RS bodo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev
v Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot
predlagatelji.

V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) kot predlagatelji pošiljajo
podpisani poslanci

PODPISI POSLANCEV:

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOJNIH VETERANIH,

prim. MAJDA KREGELJ ZBAČNIK, l.r.
g. BRANKO KELEMINA, l.r.
g. RUDOLF PETAN, l.r.
g. MIRKO ZAMERNIK, l.r.
g. JANEZ JANŠA, l.r.

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega

1.3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

I. UVOD

S predlaganim zakonom želimo izenačiti položaj vseh organizacij
vojnih veteranov. Ni namreč sprejemljivo, da ima organizacija
vojnih veteranov iz NOB privilegiran položaj v primerjavi z
organizacijami vojnih veteranov vojne za Slovenijo. Še bolj
nerazumljivo pa je, da se tudi na področju veteranov NOB ne
dovoljuje pluralizem in se privilegira samo ena organizacija
takratnih borcev.

1.1. OCENA STANJA
Zveza združenj borcev NOB ima v Sloveniji še zmeraj privilegiran
položaj. Je namreč edina organizacija vojnih veteranov, ki ima
financiranje zagotovljeno s posebnim zakonom. Za takšen položaj
ni nobenih tehtnih razlogov.

Zato predlagamo, da se ukine posebno financiranje ZZB NOB in
se financiranje vseh organizacij vojnih veteranov uredi enotno v
zakonu o vojnih veteranih.

I-2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon je potrebno sprejeti, ker sedanja ureditev financiranja
organizacij vojnih veteranov ni skladna z določilom naše ustave,
ki zagotavlja enakost pred zakonom.

1.4. FINANČNE POSLEDICE
Sprejetje zakona ne bo dodatno obremenilo državnega proračuna,
saj gre samo za prerazporeditev že rezerviranih sredstev.
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II. BESEDILO ČLENOV
33. b člen

1. člen

Sredstva za financiranje delovanja organizacij se zagotavljajo na
podlagi letnega programa dela organizacij za namene, kot je to
določeno za sredstva za delo državnih organov."

V zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS 63/95) se dodata
nova 33. a in 33. b člen, ki se glasita:

2. člen

"33.a člen

Črta se 34. člen.

Sredstva za delovanje organizacij vojnih veteranov (v nadaljevanju:
organizacij) se zagotavljajo v državnem in občinskih proračunih.

3. člen

Sredstva po prejšnjem odstavku se zagotavljajo za financiranje
dejavnosti organizacij, ki jih v skladu s svojimi programskimi načeli
in nalogami kot organizacije, ki združujejo vojne veterane ne glede
na politično pripadnost, opravljajo na naslednjih področjih:

Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati zakon o
financiranju Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne
Slovenije (ZFZZB), (Uradni list RS 8/90).

- delovanje za mir, varnost, demokracijo in obrambo,
- ohranjanje in razvijanje zgodovinskih izročil,
- skrb za uresničevanje posebnega družbenega varstva vojnih
veteranov,
- mednarodno sodelovanje."

4. člen
Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV:

S prvim členom se v zakon o vojnih veteranih dodajajo določbe u
financiranju organizacij vojnih veteranov na tak način kot je sedaj
urejeno za ZZB NOB. Razlika je le v tem, da se tudi v prostor
vojnih veteranov vnaša pluralizem in enakopravnost vseh
organizacij.

kc,

i^inrhe tega člena niso več smiselne.

V drugem členu predlagamo črtanje 34. člena osnovnega zakona,

Četrti člen določa kdaj začne zakon veljati.

Tretji člen ukinja veljavnost zukona o financiranju Zveze združenj
borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (ZFZZB), (Uradni
list RS 8/90).

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE ČRTA

34. člen
Odlikovancu z redom narodnega heroja, ki mu je ta status priznan
na podlagi predpisov nekdanje SFRJ, se zagotavljajo enake
pravice kot vojnemu veteranu s priznano pokojninsko dobo v
dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5.1945.

poročevalec, št. 16
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POSLANSKE

POBUDE

)

pobudo o zagotovitvi tajnosti glasovanja prevzeli osebno
iniciativo in odredili, da se glasovalne kabine prenesejo v
dvorano Državnega zbora.

POBUDA
POSLANCA DR. CIRILA RIBIČIČA ZA
NEPOSREDNO PRENAŠANJE SEJ DRŽAVNEGA
ZBORA V INTERNET OMREŽJU
-Z DNE 22/10-1998

ODGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA:
V skladu z 32. členom poslovnika Državnega zbora in po
predhodnem posvetu na 54. seji Kolegija predsednika Državnega
zbora dne 19.11.1998 dajem naslednji odgovor na vašo poslansko
pobudo, da se seje Državnega zbora neposredno prenašajo v
Internet omrežju.

Na 16. izredni seji Državnega zbora sem predlagal, da se
prouči možnost neposrednih prenosov (zvok in slika)
zasedanj Državnega zbora na Internetu ter izrazil ob tem
svoje mnenje, da so takšni prenosi veliko cenejši od TV
prenosov, omogočajo pa zainteresiranim, da spremljajo delo
Državnega zbora s katerekoli točke Zemlje In n|enih satelitov
(novinarji, diplomati, študenti in dijaki, znanstveniki,
strokovnjaki in drugi zainteresirani, ki imajo dostop do
Interneta in razumejo slovensko). Naknadno sem 12.
\ decembra 1997 dal Vam, spoštovani gospod predsednik, In
■J Kolegiju, v zvezi s tem pobudo na podlagi 32. člena
poslovnika. Na podlagi razprave na Kolegiju so stekle
konkretne priprave za izvedbo te pobude, ki je dobila
splošno podporo, med drugim tudi od predlagateljev Zakona
o neposrednih televizijskih prenosih. V sodelovanju s
strokovnjaki z RTV Slovenija, je bilo opravl|eno tudi
poskusno snemanje ter pripravljen strokovni elaborat v zvezi
s tehnično opremo in stroški, potrebnimi za realizacijo te
pobude. Posebna delovna skupina poslancev je predlagala,
da si Kolegij ogleda pripravljeno gradivo, vključno s
posnetkom razprave z Državnega zbora, in dokončno odloči
o realizaciji pobude. Naj omenim še to, da so tudi nekatere
druge organizacije (npr. TV Pika) izrazile interes In
pripravljenost za realizacijo prenosov zasedanj Državnega
zbora prek Interneta.

Na podlagi navedene pobude je bila ustanovljena posebna delovna
skupina predstavnikov vseh poslanskih skupin v Državnem zboru,
ki je proučila navedeno problematiko in bila mnenja, da prenos
zvoka in slike v Internet omrežju v organizaciji RTV Slovenija
omogoča enakopravno in nepristransko seznanjanje vseh, ki so
zainteresirani za spremljanje dela Državnega zbora. Po opravljeni
predstavitvi kakovosti prenosa in možnimi zapleti ob prenosih v
živo preko Internet omrežja, je kolegij navedeno pobudo podprl.

POBUDA
POSLANCA ZMAGA JELINČIČA ZA IZBOLJŠANJE
DELOVANJA LETALIŠČA V MARIBORU - Z DNE
23/10-1998

Vlada Republike Slovenije da|e eno milijardo tolarjev
subvencije za rekonstrukcijo Letališča Maribor.
Dajem poslansko pobudo, da vlada istočasno nakaže tristo
milijonov tolarjev Adria Airways, slovenskemu letalskemu
prevozniku, da odpre dvakrat tedensko linijo MARIBOR FRANKFURT. Ko bi se poslovneži in drugi potniki navadili
na to linijo, bi tudi letališče v Mariboru zaživelo In poslovalo
rentabilno. To dokazuje tudi linija BRNIK - MOSKVA, ki je
bila v začetku komaj zasedena, sedaj pa že zmanjkuje
prostora In se glede na povečanje prometa kaže potreba po
povečanju števila linij.

Spoštovani gospod predsednik, glede na to, da je od pobude
minilo že skoraj eno leto in glede na to, da nimam najboljših
Izkušenj v zvezi s hitrostjo realiziranja pobud (tudi v primeru,
ko uživajo splošno podporo) Vas prosim, da jo čimpreje
uvrstite na dnevni red Kolegija in pospešite njeno realizacijo.
Zdi se ml, da bi bila Vaša odločnost v tem primeru na mestu
In da bi morali ravnati podobno kot takrat, ko ste v zvezi s
23. marec 1999
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ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

POBUDA
POSLANCA IVA HVALICE ZA PREDLOŽITEV
PREDLOGA ZAKONA O OPROSTITVI
POSEBNEGA PROMETNEGA DAVKA ZA VINO
- Z DNE 6/11-1998

Vlada Republike Slovenije podpira in soglaša z izboljšanjem
delovanja letališča v Mariboru. V zvezi z navedenim stališčem že
potekajo večje investicije v letališko infrastrukturo z namenom,
da se zagotovi varnost zračnega prometa v Republiki Sloveniji in
izboljšajo pogoji poslovanja na tem letališču ter zadovoljijo potrebe
letalstva Slovenske vojske. Vlada Republike Slovenije je z Mestno
občino Maribor tudi sklenila Pogodbo o brezplačnem prenosu
letališke infrastrukture na javnem mednarodnem letališču v
Mariboru in o nekaterih drugih vprašanjih v zvezi s tem letališčem,
v kateri je določeno, da gospodarska družba Aerodrom Maribor,
d.o.o., v začetnem obdobju ne bo plačevala nadomestila za
uporabo letališke infrastrukture, vse s ciljem, da se izboljša poslovni
položaj te gospodarske družbe in s tem delovanje letališča Maribor.
Aerodromu Maribor so bila dana tudi določena državna poroštva
za najetje kredita.

Podpisani poslanec dajem pobudo Vladi RS in Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano, da v Državni zbor
vloži predlog zakona za oprostitev posebnega prometnega
davka (trošarina) za vino, ki ga pridelovalci vina odvajajo
kot obvezno dajatev pri prodaji vina.
Pobudo utemeljujem z brezizhodnim položajem
pridelovalcev vina zaradi nastale vinske krize (tržnih viškov),
ki praktično onemogočajo preživetje vinogradnikov. Cena
vina je v zadnjih mesecih Izredno padla in ne pokriva
stroškov pridelovanja.

V zvezi z navedeno poslansko pobudo Vlada Republike Slovenije
ugotavlja, da v predlogu proračuna Republike Slovenije za 1999
leto ter v osnutku predloga proračuna za leto 2000, ni predvidenih
sredstev za subvencioniranje izboljšanja delovanja letališča v
Mariboru.

Upam, da se bo z vašo pomočjo predlagani zakonski
predlog obravnaval po hitrem postopku, kar bi bil velik
prispevek Vlade RS k reševanju težkega ekonomskega
položaja vseh slovenskih pridelovalcev vin In grozdja.

Ministrstvo za promet in zveze je v zvezi s pripravo odgovora na
to poslansko pobudo pridobilo tudi mnenje Adrie Airways.
Slovenski letalski prevoznik Adria Airways v svojem dopisu z
dne 18.11.1998 ugotavlja, da znašajo stroški leta z letalom CRJ
na liniji Ljubljana - Maribor - Frankfurt - Maribor - Ljubljana 21.500
DEM, za rentabilnost te linije bi pa letalo na tem letu moralo biti
zasedeno vsaj 77 % (37 potnikov). Po podatkih Adrie Airways je
bilo v obdobju januar - september 1998 na območju Maribora in
Štajerske kot celote, prodanih približno 3600 letalskih vozovnic
za različne smeri Adrie Airways. Adria Airways tudi meni, da bi z
uvedbo predlagane linije izgubila del potnikov, ki sicer sedaj potujejo
na liniji Ljubljana - Frankfurt - Ljubljana, zato ni zainteresirana za
odprtje navedene linije, pripravljena jo je pa odpreti pod določenimi
pogoji (subvencioniranje RS). Iz navedenega izhaja, da bi stroški
posebne linije znašali približno 745.512.500 SIT (tečaj 1 DEM =
95 SIT), od prodanih letalskih kart bi pa prihodki znašali približno
157.320.000 (povratna letalska karta je 460 DEM). Torej je razlika,
ki bi jo bilo potrebno kriti s subvencijo, približno 588.192.500 SIT.
Navedeni znesek presega proračunske zmožnosti.

Pobudo dajem na podlagi predloga g. Enca Vižintina iz
Fojane, občinskega svetnika Občine Brda In dobrega
poznavalca te problematike.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE:
STALIŠČE:
Sprejetje zakona o trošarinah na 29. izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije, dne 26.11.1998, pomeni hkrati uveljavitev
predlagane poslanske pobude, in sicer tako, da mirna vina sicer
sodijo v trošarinske izdelke, tako kot to zahtevajo Smernice
Evropske unije, vendar znesek trošarine zanje znaša 0 tolarjev.
Predlagani znesek, to je 0 tolarjev, je zakonodajalec sprejel z
utemeljitvijo, da je Slovenija vinorodna dežela, in je na ta način
zaščitil domače proizvajalce.

Vlada Republike Slovenije meni, da bo, po obnovi celotne letališke
infrastrukture, Aerodrom Maribor, d.o.o. dobil boljše tehnične,
tehnološke in poslovne pogoje za opravljanje poslovne dejavnosti.
Vlada Republike Slovenije še nima zagotovil Aerodroma Maribor,
d.o.o., da je ta gospodarska družba storil vse potrebno in možno,
da bi se povečal obseg zračnega prometa oziroma zračnega
prevoza (sodelovanje s turističnimi agencijami, servisne
dejavnosti, šolanje letalskih posadk in podobno).

Reševanje problematike na način, kot to predlaga poslanec,
zahteva spremembo zakona o posebnem prometnem davku od
alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 71/93). Sam postopek
sprejemanja spremembe zakona zahteva daljše časovno obdobje
in zato z vidika reševanja problematike ne bi dosegel namena. Z
začetkom uporabe zakona o trošarinah zakon o posebnem
prometnem davku od alkoholnih pijač preneha veljati.

V zvezi z navedenim Vlada Republike Slovenije meni, da je pred
sprejemom odločitve o morebitnih subvencijah potrebno preveriti
in preizkusiti vse razpoložljive poslovne možnosti, ki jih imata
Aerodrom Maribor, d.o.o. in Adria Airways, d.d., ter šele po tem
proučiti potrebe, možnosti in upravičenost subvencioniranja
letalskega prevoza na letališču Maribor.

poročevalec, št. 16

Glede na navedeno, smatramo, da je predloženi poslanski pobudi
smiselno ugodeno.

42

23. marec 1999

POBUDA
POSLANCA BRANKA KELEMINE ZA ZNIŽANJE
ZAMUDNIH OBRESTI-Z DNE 10/11-1998

Ob splošni razpravi predloga proračuna za leto 1999 sem
opozoril na previsoke zamudne obresti, ki jih davčna uprava
zaračunava svojim dolžnikom. Te znašajo, kot mi je znano
25 %.
Glede na vsesplošno znižanje obrestnih mer menim, da bi
morali tudi v Vašem ministrstvu razmisliti o smiselnosti in
potrebi znižanja zamudnih obresti pod 20 %.
Trdno sem prepričan, da bi s tako potezo pokazali
davkoplačevalcem, da sledite sodobnim trendom in bi c
tem tudi povečali njihovo zaupanje v vašo ustanovo.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE:
V zvezi s pobudo poslanca državnega zbora Branka Kelemina
za znižanje zamudnih obresti bi vas radi najprej opozorili, da je
izračunani obseg zamudnih obresti, ki jih mora plačati dolžnik, ki
je v zamudi s plačilom svojih obveznosti, odvisen, tako od
predpisane višine obrestne mere zamudnih obresti (določena je
v Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni
obrestni meri, Ur.l.RS, št. 45/95), kakor tudi od časovne dolžine
zamude in zneska neplačanih denarnih obveznosti. Torej lahko
Ministrstvo za finance vpliva le na višino zamudne obrestne mere
in s tem posredno le delno na višino izračunanih zamudnih obresti.
Opozorili bi vas tudi, da' predpisano zamudno obrestno inero ne
uporablja samo davčna uprava, temveč jo uporabljajo tudi vsi
udeleženci v finančnih dolžniško-upniških razmerjih (banke, Banka
Slovenije, druge finančne organizacije, gospodarske družbe, ipd.).
Predpisana zamudna obrestna mera se ne uporablja le v primerih,
če se stranke dogovorijo drugače.
Višina zamudne obrestne mere je opredeljena tudi s priporočili
Evropske komisije, ki določajo, da morajo udeleženci v dolžniškoupniških razmerjih, če ni drugače določeno v pogodbi, v primaru
zamude pri plačilih svojih obveznosti, zaračunati zamudno
obrestno mero v višini tender obrestne mere centralne banke
povečane za najmanj 8 odstotnih točk. To pa pomeni, da je višina
tako izračunane zamudne obrestne mere med 11% in 12% na
letni ravni in je zelo visoka, glede na evropsko povprečno nizko
stopnjo inflacije (2%) in še vedno nižje evropske bančne obrestne
mere kot jih zaračunavajo slovenske banke.
Glede na to, da so banke od začetka veljavnosti zakona pa do
danes (obdobje treh let), znatno znižale višino realnih obrestnih
mer za posojila, je Ministrstvo za finance že pripravilo predlog za
spremembo zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
in temeljni obrestni meri in s tem tudi znižanje višine predpisane
zamudne obrestne mere.
\

POBUDA
POSLANCA VLADIMIRJAČELIGOJA ZA
ČIMPREJŠNJO IZGRADNJO POVEZOVALNE
CESTE DO MEJNEGA PREHODA JELŠANE
-Z DNE 3/12-1999

Hitra povezovalna cesta na koridorju Postojna - Ilirska
Bistrica - mejni prehod Jelšane je zajeta v predlogu odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije, ki ga je 3.12.1998 obravnaval v prvem
branju Državni zbor RS.
Mejni prehod Jelšane je opredeljen kot eden Izmed treh
glavnih mejnih prehodov med RS in RH. Nenazadnje je ta
koridor naravna povezovalna pot med Postojnskimi vrati
oziroma osrednjo Slovenijo s Kvarnerjem In Dalmacijo. Tudi
blagovni tokovi gledano širše tudi z evropskega vidika
potekajo po tem koridorju. Z rastjo blagovnega prometa
carinski terminal v Ilirski Bistrici dobiva iz dneva v dan
pomembnejšo veljavo in vlogo. Prav ta navedena dejstva
narekujejo čimprejšnjo izgradnjo hitre povezovalne ceste
Postojna, Ilirska Bistrica, meddržavni mejni prehod Jelšane.
OS Ilirska Bistrica je letos spomladi sprejel soglasno sklep
o pripravi planskih dokumentov za hitro povezovalno cesto.
V jesenskem obdobj.u letošnjega leta so hitro povezovalno
cesto podprli OS Postojna, Pivka in Divača, torej vse lokalne
slcupnosti, po katerih ozemlju bo potekala hitra povezovalna
cesta.
Vladi RS dajem pobudo, da se takoj prične izdelovati
predlnvesticijska dokumentacija za čimprejšnje odločitve
za umestitev tega projekta v nacionalni program izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Petek hitre ceste v koridorju Postojna (Divača) - Ilirska Bistrica Jelšane (meja z Republiko Hrvaško) je bil v preteklih letih že
proučevan v več variantah, vendar je bila na pododseku Postojna
- Pivka oz. Divača - Ribnica varianta poteka problematična z
vidika varovanja narave in kmetijstva.
Iz teh razlogov v okviru priprave predinvesticijske dokumentacije
za umestitev te ceste v prostor proučujemo dodatne variante
poteka hitre ceste na naslednjih pododsekih: avtocestni priključek
Divača - Ribnica, avtocestni priključek Dolenja vas - Senožeče Kal/Ribnica in avtocestni priključek Hruševje - Pivka.
Na sestanku meddržavne delovne skupine, ki usklajuje prostorske
poteke infrastrukturnih objektov na stičnih točkah na meji z
Republiko Hrvaško, je bilo na sestanku 27.11.1998 dogovorjeno,
da obe strani imenujeta posebni delovni skupini, ki bosta delali
samo na reševanju problematike poteka hitrih cest na primorskem
odseku državne meje.
Glede na to, da hitra cesta Postojna (Divača) - Ilirska Bistrica Jelšane še ni ustrezno opredeljena v veljavnih Spremembah in
dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji, se aktivnosti pri iskanju rešitev vodijo v okviru Direkcije
Republike Slovenije za ceste. Občine bodo pritegnjene v
sodelovanje v fazi sprejemanja potrebnih prostorskih sestavin
planskih in izvedbenih aktov.
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Do pobude za vključitev Slovenije v mednarodne vesoljske
programe ima Ministrstvo za znanost in tehnologijo pozitivno
stališče in v postopku vključevanja v mednarodne organizacije,
ki se ukvarjajo z raziskavami vesolja, opredeljuje kot prednostno
organizacijo Evropsko vesoljsko agencija. Neposreden predlog
za včlanitev v Evropsko vesoljsko agencijo bomo podali šele po
opravljeni analizi interesa in stanja raziskovalnih potencialov in
industrije v Sloveniji na tem področju, k kateri smo že pristopili.
Pridobiti moramo še tudi podatke s strani Evropske vesoljske
agencije o predvideni višini letne članarine, ki jo bo morala Slovenija
agenciji zagotavljati kot država članica. Zainteresiranost
raziskovalcev, ustrezna institucionalna organiziranost ter
razpoložljivost potrebnih finančnih sredstev predstavljajo pogoje,
ki morajo biti izpolnjeni, preden predložimo predlog za včlanitev v
obravnavo Vladi Republike Slovenije in njenima odboroma.

POBUDA
POSLANCA ZMAGA JELINČIČA ZA VKLJUČITEV
SLOVENIJE V MEDNARODNE VESOLJSKE
PROGRAME
-Z DNE 14/12-1998

Vladi Republike Slovenije, zlasti pa ministrstvom za zunanje
zadeve, za šolstvo in šport, za znanost in tehnologijo ter za
okolje in prostor, pa tudi službi za evropske zadeve, dajem
poslansko pobudo, da vključijo Slovenijo v mednarodne
vesoljske programe.
•
Predlagam, da se v ta namen povežete z gospodom Milošem
KRMELJem, ki že ima stike z Evropsko vesoljsko agencijo,
z NASA in z najpomembnejšimi industrijskimi giganti na
tem področju.

Na področju vesoljskih raziskav si je Ministrstvo za znanost in
tehnologijo v letu 1995 prizadevalo za ustanovitev društva za
vesoljske raziskave in za njegovo nadaljnjo vključitev v
mednarodne povezave, vendar do ustanovitve društva tedaj ni
prišlo zaradi upada interesa pri predstavnikih posameznih institucij,
ki so pri ustanavljanju sodelovale. Poleg tega Slovenija tudi ni
doslej, vsaj ne po naši vednosti, ratificirala petih mednarodnih
ključnih sporazumov, ki urejajo ravnanje z vesoljem (Outer Space
Treaty iz leta 1967, Rescue Agreement iz leta 1968, Liability Convention iz leta 1972, Registration Convention ter Moon Agreement iz leta 1979). Urad Združenih narodov za vesoljske zadeve
je na Slovenijo v letu 1997 v okviru priprav na Tretjo konferenco
Združenih narodov o raziskavah in miroljubni uporabi vesolja
UNISPACE III, ki bo julija 1999 na Dunaju, naslovil pobudo, da se
vključi v priprave na konferenco, vendar pobuda pri resorno
pristojnih ministrstvih ni bila deležna odziva.

ODGOVOR VLADE RS:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo načelno podpira vključevanje
slovenskih raziskovalnih organizacij v mednarodne programe,
kadar pobuda za vključitev prihaja s strani zainteresiranih in
kvalificiranih raziskovalcev, ki razpolagajo tudi z ustrezno
infrastrukturo. Pri vključevanju v mednarodne organizacije
posvečamo posebno pozornost temu, da v primeru, ko pobuda
zadeva vključitev v medvladne organizacije, institucionalna
ureditev in organiziranost v Sloveniji omogočata domačim
raziskovalnim institucijam, vladnim in nevladnim, vključevanje v
mednarodne programe in v organe upravljanja mednarodnih
organizacij.
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Ko bomo zbrali potrebne informacije za oblikovanje pobude za
včlanitev v Evropsko vesoljsko agencijo, bomo o pričeli z
ustreznimi postopki.
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POSLANSKA

VPRAŠANJA

"presežnih delavcev" določila delovnopravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb v zdravstvu.

VPRAŠANJE
POSLANCA FRANCA JAZBECA O DELOVNEM
VARSTVU INVALIDA - Z DNE 19/5-1998

Glede na navedeno se do poslanskega vprašanja gospoda
Franca Jazbeca ni mogoče opredeliti.

Nekdo je zaradi bolezni, pridobljene na delovnem mestu v
letu 1986, moral uveljavljati pravico na sodišču za določitev
invalidnosti In jo je s sodno odločbo v letu 1988 tudi dosegel
s pravico dokvalifikacije (specializacije) delodajalec kljub
sodni odločbi, ustrezne dokvalifikacije oziroma
specializacije prizadetemu do danes ni omogočil.

VPRAŠANJE
POSLANCA BRANKA KELEMINE V ZVEZI S
TOLMAČENJEM ZAKONA O DRUŽINSKIH
PREJEMKIH - Z DNE 25/5-1998

Po letu 1990 je reorganizacija prinesla drugačno
organiziranje, vodilni delavci so ostali Isti. Po reorganizaciji
je prizadeti prejel odločbo o tehnološkem višku In bil kot
Invalid III. kategorije dan na čakanje. Delodajalec je v teh
letih razpisal več delovnih mest za zdravnika profil socialna
medicina, kar bi s specializacijo oziroma dokvalifikacijo In
dano sodno odločbo prizadeti lahko dosegel že leta 1988.
Iz vsega sledi, da je prizadeti edini zdravnik v Sloveniji, ki
ima status delavca na čakanju.

Zakon o družinskih prejemkih 6.člen prvi odstavek pa
določa:
"Osnova za denarno nadomestilo je povprečna mesečna
plača upravičenca oziroma povprečna osnova, od katere
upravičenec plačuje prispevek za porodniško varstvo v
zadnjih 12 mesecih pred mesecem obveznega nastopa
porodniškega dopusta."

Primer pozna predvsem ministrstvo za zdravstvo, verjetno
pa tudi ministrstvo za pravosodje, vendar nihče od
odgovornih nič ne ukrene. Prizadeti upravičeno pričakuje
po 12-ih letih pravično rešitev zadeve, ter da se mu povrne
zadana moralna in nenazadnje tudi materialna škoda,
povzročena v vseh letih. Ker gre v danem primeru za
edinstven primer v Sloveniji, upam, da trenutno ne bo
odgovora odgovornih, da primera ne poznajo.

Zakon o delovnih razmerjih 86. člen prvi odstavek pa določa:
"Pravice iz 45. člena, pravico do dopusta za nego in varstvo
otroka Iz 80. člena,ter pravice iz 81., 84. in 85. člena tega
zakona ima delavec-oče otroka, če se tako sporazumeta z
materjo-delavko. Pravice iz navedenih členov In Iz 78. člena
tega zakona ima tudi delavec-oče otroka oziroma delavec,
ki otroka neguje, če mati umre, zapusti otroka oziroma, če
je na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravstvene
organizacije, trajno ali začasno nesposobna za samostojno
življenje in delo.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
iz poslanskega vprašanja ni razvidno, kdo naj bi bil "edini zdravnik
v Sloveniji, ki ima Status delavca na čakanju", kje je zaposlen niti
kakšen je njegov delovnopravni status, zato zadeve nismo mogli
konkretno preveriti in obravnavati.

6. člen zakona o družinskih prejemkih Ima v primeru, ko na
podlagi 86. člena zakona o delovnih razmerjih upravičenec
za denarno nadomestilo postane oče vgrajeno nelogičnost.
Obvezni nastop porodniškega dopusta se nanaša samo na
mater, za očeta pa ne velja. Zato bi bilo logično, da se v
primeru, ko oče nastopi porodniški dopust, upošteva
njegova povprečna mesečna plača v zadnjih 12 mesecih
pred nastopom porodniškega dopusta. Kljub temu pa se v

Vlada Republike Slovenije tudi ni seznanjena s pravnomočno
sodno odločbo.
Ob tem je treba omeniti, da po predpisih, ki urejajo področje
zdravstva, veljajo glede statusa "čakanja" in drugih vprašanj
23. marec 1999
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praksi osnova za denarno nadomestilo vedno upošteva
povprečje 12 mesecev pred nastopom porodniškega
dopusta matere.

jim namesto plače upošteva osnova za plačilo prispevkov, ki na
nek način odraža dohodkovni položaj upravičenca. Dejstvo pa je
prav tako, da taka oseba ustvari dobiček, ki se prišteva k osnovi.

Takšna praksa ni skladna z načelom, da se v primeru
nejasnosti ali nelogičnosti zakona uporabi ugodnejša
možnost za upravičenca.

Vlada Republike Slovenije pa je v prvo obravnavo že poslala
predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih, ki ureja ta
vprašanja. Menimo, da bomo lahko rešili ta vprašanja pri prvi
obravnavi predloga zakona, ki čaka na obravnavo na Državnem
zboru Republike Slovenije.

Sprašujem zakaj se v praksi uporablja negativno tolmačenje
zakona in se tako diskriminira očete, ki se odločijo koristiti
pravico, ki izhaja iz zakona. Ne glede na to, da je zakon v
vseh primerih naravnan tako, kot bi porodniški dopust
koristile samo matere (tudi vsi obrazci v praksi kažejo na
to), je nelogično, da se v primeru, ko je upravičenec oče
zakon uporablja v škodo upravičenca.

VPRAŠANJE
POSLANCA JANEZA JANŠE V ZVEZI Z
DOPOLNILNIMI KRITERIJI O IZPOLNJEVANJU
POGOJEV ZA PRIDOBITEV POKOJNINE PO
ZAKONU ZA PRESTRUKTURIRANJE AZBESTNE
PROIZVODNJE V NEAZBESTNO-10/7-1998

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE:
1.
Na podlagi zakona o delovnih razmerjih je pravica do porodniškega
dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka pravica matere.
Oče otroka ima pravico nastopiti dopust za nego in varstvo otroka
namesto matere na podlagi prvega odstavka 86. člena citiranega
zakona, pravico do porodniškega dopusta pa ima v primerih, ko
mati umre, zapusti otroka oziroma če je na podlagi izvida in mnenja
pristojne zdravstvene organizacije trajno oziroma začasno
nesposobna za samostojno življenje in delo.

Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi
izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje
azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI) - Uradni list
RS, št. 56-3229/96, RS 35-1502/98 (spremembe in dopolnitve)
v 1. In 2. odstavku 7. člena določa naslednje:
"7. člen

Porodniški dopust se mu zmanjša za toliko dni, kolikor je mati to
pravico že izrabila, najmanj pa 28 dni. Nadalje zakon v 83. členu
opredeljuje pravico do nadomestila plače in določa, da ima delavka,
ki izrabi porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka,
pravico do nadomestila plače, v skladu z zakonom, to je zakon o
družinskih prejemkih, slednji v 6. členu določa osnovo za denarno
nadomestilo tako, da v prvem odstavku ureja splošno ureditev,
medtem ko v tretjem odstavku posebej ureja drugačno osnovo le
za primer, če oče ali druga oseba otroka varuje in neguje v primeru,
kadar mati umre. Zakon o družinskih prejemkih pa opredeljuje
tudi usklajevanje tako osnove za denarno nadomestilo kot tudi
denarnega nadomestila, kar zagotavlja tekoče usklajevanje
nadomestila in na ta način varuje pravico upravičenca.

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo
delavke in delavci, če do 31.12.2003 dosežejo ženske starost
45 let in moški 50 let, ter pokojninsko dobo, ki je dejansko
trajala najmanj 28 let za moške in 25 let za ženske in so od
tega do 21. 12. 1996 najmanj 10 let delali neposredno pri
proizvodnji azbestnih izdelkov, ali v servisnih službah
neposredno v prostorih za proizvodnjo azbestnih izdelkov.
Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko
uveljavljajo tudi delavke in delavci, če do 31. 12. 2003
dopolnijo starost ženske 48 let in moški 53 let ter dosežejo
pokojninsko dobo v dejanskem trajanju 35 let za moške in
30 let za ženske in so od tega do 21. 12.1996 najmanj 20 let
delali v podjetjih, ki so v proizvodnih procesih uporabljala
azbest."

Iz navedenega torej izhaja, da pripada očetu, ki prevzame pravico
do dopusta za nego in varstvo otroka in iz tega izhajajočo pravico
do nadomestila, ki se določi od osnove, ki je enaka povprečni
plači očeta oziroma povprečni osnovi, od katere je plačeval
prispevke v zadnjih 12 mesecih pred obveznim nastopom
porodniškega dopusta matere. Tako je razvidno, da se za določitev
očetovskega nadomestila upoštevajo isti meseci kot so se
upoštevali za odmero nadomestila pri materi otroka. Razlika je le
v primerih, ko mati umre in zakon taksativno določa drugačno
določitev osnove za izračun nadomestila za takšne primere.

Dopolnjeni kriteriji o izpolnjevanju pogojev za pridobitev
pokojnine po ZPPPAI, ki jih je podpisala Jožka Hegler,
predsednica komisije pa v 3. točki v 1. alinei predpisujejo:
"3. Pogoji, ki jih je potrebno Izpolnjevati za uveljavitev
pravice do pokojnine na podlagi 1. In 2. odstavka 7. člena
- prosilec mora biti delavec gospodarske družbe, ki je na
dan uveljavitve ZPPPAI v proizvodnji uporabljala azbest"

2.

Navedena določba kriterijev onemogoča precejšnjemu
številu delavcev pridobiti pravico do pokojnine pod
posebnimi pogoji, kljub temu, da bi jo po zakonu morali
dobiti.

Na podlagi 6. odstavka 57.a člena zakona o družinskih prejemkih
se kot dohodek iz dejavnosti všteva v dohodek družine po tem
zakonu dobiček, izkazan v davčni napovedi, pri čemer se ne
upoštevajo olajšave, ki jih zavezanci lahko uveljavljajo po predpisih
o dohodnini in osnova, od katere se obračunavajo prispevki za
socialno varnost. Namen take določbe je, da se položaj nosilcev
dejavnosti izenači s položajem tistih, ki prejemajo plačo. Dejstvo
namreč je, da samostojni nosilci dejavnosti nimajo plače, zato se
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Vlado sprašujem na podlagi katere določbe je komisija
sprejela dopolnjene kriterije? Ali je vlada obravnavala te
kriterije? Kako je mogoče, da so v dopolnjenih kriterijih
določbe, ki so v očitnem nasprotju z zakonom?
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V primeru, da bi bile v postopku pri delu komisije posamezniku ali
gospodarski družbi kršene pravice, katere določa ZPPPAI in
ZPPPAI-A, ima vsak pravico (na podlagi Zakona o splošnem
upravne postopku) da odločbo, ki mu jo je izdala komisija, presodi
drugostopenjski organ, v tem konkretnem pristojno Delovno in
socialno sodišče in zato vsakega prosilca v svojem odgovoru
opozori s pravnim poukom tudi na to možnost.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Komisija Vlade Republike Slovenije za uveljavljanje pravic do
pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, ki jo je Vlada Republike Slovenije
imenovala s sklepom št. 311 -05/93-1/9-8 z dne 12.12.1996 in je
sestavljena medresorsko iz predstavnikov Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Ministrstva za zdravstvo, Republiškega zavoda za
zaposlovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije je prve kriterije, kateri so bili osnova za odločanje komisije
o priznanju pokojnine pod posebnimi pogoji sprejela na svoji peti
seji dne 12.5.1997.

VPRAŠANJE
POSLANCA BRANKA KELEMINE V ZVEZI Z
REKONSTRUKCIJO REGIONALNE CESTE
ZAVRATEC - ŠKOCJAN IN IMPOLJCA ZAVRATEC - Z DNE 15/7-1998

Dne 8.5.1998 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne
proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-A Ur.l. št 35 z dne 8.5.1998),
zato je komisija po tehtni obravnavi na 13. in 14. redni seji 13. maja
in 27. maja 1998 sprejela dopolnilne kriterije.
Kriteriji so preglednejši kot zakona in tolmačijo določbe ZPPPAI in
ZPPPAI-A, ki jih komisija upošteva pri svojem delu, so identični
obema Zakonoma in niso v nasprotju z njima, prav tako pa ne v
nasprotju z drugimi pravnimi akti.

Regionalna cesta III. reda št. 674 Zavratec - Škocijan je odsek
ceste izrednega pomena za promet in povezavo med Občino
Sevnica, Škocijan in Novim mestom. Vendar je zaradi
nedokončanja te pomembne poti (makadamska izvedba
Zavratec - Škocijan) promet na tej relaciji okrnjen in
uporabniki iščejo druge daljše a nekoliko boljše poti.

Pogoj, ki je potreben za uveljavitev pravice do pokojnine pod
ugodnejšimi pogoji je da mora biti prosilec zaposlen v gospodarski
družbi, ki na dan uveljavitve ZPPPAI v proizvodnji uporablja
azbest. To Izhaja iz določbe 3. odstavka 3. člena ZPPPAI, ki
pravi »V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč
gospodarskim družbam, ki na dan uveljavitve tega zakona
proizvajajo izdelke, ki vsebujejo azbest v letih 1997 in 1998
zagotovijo sredstva v višini do 1.850.000.000 tolarjev za
plačilo prispevka za dokup zavarovalne dobe iz 10. člena
tega zakona in izplačilo odškodnin za poklicno bolezen Iz
12. člena tega zakona.« Razvidno je da so ta sredstva
namenjena kot pomoč gospodarskim družbam ki so na dan
uveljavitve ZPPPAI, to je 11. oktober 1996, še proizvajale izdelke
ki vsebujejo azbest zaradi opustitve ali preusmeritve proizvodnje
kjer je v izdelkih prisoten azbest in sicer za delavce, kateri so s
tem ukrepom prizadeti in so postali tehnološki višek ter zanje ni
možno dobiti zaposlitev s prekvalifikacijo v tej družbi ali novo
primerno zaposlitev v roku enega leta v primerni oddaljenosti
(8.člen ZPPPAI). S temi sredstvi se dokupijo za presežnega
delavca manjkajoča leta do polne pokojninske dobe.

Postavljam Vam naslednje vprašanje:
1. Kdaj bo izdelan projekt rekonstrukcije regionalne ceste
št. 674 Zavratec - Škocijan?
2. Kdaj bo izvedena rekonstrukcija tega odseka?
3. Kdaj bo izdelan projekt za regionalno cesto 672 Impoljca
- Zavratec v km 0.00 - 0.150 in kdaj bo ta del ceste
rekonstruiran? (Čaka se na projekt savskih elektrarn,
vendar te ne bodo imele vpliva na Izgradnjo tega odseka).

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
V letu 1996 je bil za odsek 1384 od km 2,160 do km 3.840 izdelan
projekt PZI modernizacije. Upravni postopki niso bili vodeni, ker v
proračunu RS za leto 1998 finančna sredstva za modernizacijo
tega odseka niso bila zagotovljena.

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPPPAI v ta člen ni posegal,
dopolnil ga je le z novim 4. odstavkom 7. člena, ki pa le podaljšuje
obdobje zagotavljanja teh sredstev v proračunu Republike
Slovenije do leta 2004, ne spreminja pa niti višine niti namena
sredstev.

Pogoji vodnogospodarskega soglasja so narekovali ureditev
potoka Vejer, ki poteka vzdolž trase R-386. Projekt je bil izdelan
po sklepu revizijske komisije, rešitve so bile vnesene v PGD, PZI
modernizacije makadamske ceste. Naknadno je bil zmanjšan
obseg regulacijskih del, PGD, PZI pa po reviziji arhiviran.

Komisija je upoštevala tudi dejstva, poslancev, ki so v obrazložitvi
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah (ZPPPAI-A)
zapisali da naj bi bilo takšnih primerov največ 150.

Za preostanek makadamskega vozišča od km 0,000 do km 2,160
in od km 3,860 do km 4,156 projektna dokumentacija ni izdelana.

V primeru, da se ne spoštuje določbe tretjega odstavka, tretjega
člena ZPPPAI, bi bil pritisk podjetij in posameznikov izredno velik,
saj nekatera podjetja ta zakon izrabljajo, za izhod iz težav, katere
pa ne povzroča uporaba azbesta ampak popolnoma drugi vzroki.
Vloge za upokojitev svojih delavcev po tem zakonu vlagajo
podjetja, katera so azbestno proizvodnjo opustile že leta 1987, to
je devet let pred sprejetjem ZPPPAI.

Odsek Zavratec-Škocjan bomo uvrstili v plan v skladu z
možnostmi financiranja iz državnega proračuna. Te možnosti so
trenutno zelo skromne. Vsekakor pa bo odsek primerno
obravnavan v Nacionalnem programu vzdrževanja in gradnje
državnih cest.

Vlada RS se je na 76. seji dne 24.9.1998 seznanila s kriteriji in se
z njimi strinjala.

Projektna dokumentacija za cesto R3/672 Impoljca - Zavratec od
km 0,000 do km 3,500 je bila izdelana v fazi PGD, PZI v letu 1991
in nanjo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Delo kpmisije za upokojevanje in komisije za sporazumevanje
glede odškodnin spremlja skozi polletna poročila o njihovem delu.

Idejni projekt za R3-672 v Impoljskem grabnu je bil izdelan, nanj
pa pridobljeno soglasje, ki zahteva dvig nivelete zaradi bodoče
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elektrarne. Zaradi nujnosti ureditve tega odseka ceste smo že
zaprosili za novo, bolj racionalno soglasje, ki pa ga še nismo
dobili. Ko bo ta problematik? razčiščena, bomo takoj naročili projekt
za izvedbo.

podatke. Prav tako je pripravljen delovni osnutek Strategije
vzdrževanja in gradnje, katere rezultat so variantni predlogi
možnih strategij vlaganj tako časovno kot po vrstah ukrepov.
Šele potrjeno izhodišče iz Strategije je lahko osnova za pripravo
Nacionalnega programa, ki ga sprejme Državni zbor.

Za odsek od km 0,000 do km 0,150 bomo v letu 1999 izdelali
oziroma novelirali projekt priključitve regionalne ceste na glavno
cesto G1/5, odsek 0334 Sevnica - Impoljca. Na osnovi pridobljenih
merodajnih podatkov o visokih vodah, ki bodo upoštevali izvedbo
hidroelektrarn na Savi, bo naročen projekt rekonstrukcije glavne
ceste G1/15 na obravnavanem odseku.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI Z
ODKUPOM ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO
AVTOCESTE LJUBLJANA - MARIBOR
-Z DNE 28/9-1998

VPRAŠANJE IN POBUDA
POSLANCA BRANKA KELEMINE ZVEZI S
SANACIJAMI IN REKONSTRUKCIJAMI
REGIONALNIH CEST - Z DNE 15/7-1998

Vlado Republike Slovenije sprašujem, koliko zemljišča je
bilo zaradi izgradnje avtoceste Ljubljana - Maribor
odkupljenega od ministra za kmetijstvo In gozdarstvo, g.
Cirila Smrkolja ter kolikšna je bila odkupna cena za m2
zemljišča.

S 1. julijem 1998 je stopila v veljavo nova Uredba o
kategorizaciji državnih cest.
ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

S to odredbo je postala regionalna cesta III. reda tudi cesta
št. 679 Radeče - Breg - Sevnica - Brestanica.

V zvezi z odkupom zemljišča za potrebe izgradnje avtoceste na
odseku Vransko-Blagovica, prej last g. Cirila Smrkolja, ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je DARS d.d., ki v skladu z
veljavno zakonodajo pridobiva zemljišča in druge nepremičnine
za potrebe izgradnje avtocest, pripravila naslednje pojasnilo.

Določeni odseki te ceste so v izredno slabem stanju in bi
bilo potrebno že iz varnostnih razlogov izvesti nekaj manjših
del, (razširitev dveh cestnih propustov v Vaši Orehovo, kjer
so se že zgodile prometne nesreče s smrtnim Izidom).

Za potrebe izgradnje avtoceste na odseku Vransko-Blagovica,
katere javni interes izgradnje je izkazan z Uredbo o lokacijskem
načrtu, ki jo je sprejela Vlada RS (Ur.l.RS št. 18/96) je DARS d.d.
pridobil zemljišča in druge nepremičnine v skladu z Zakonom o
ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega
omrežja v Republiki Slovenji (Ur.l.RS št. 35/95) in takrat še
veljavnim Zakonom o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin
v družbeni lastnini (Ur.l.SRS št. 5/80). Odkup zemljišč je potekal
po zakonsko določenem postopku, s predhodnim prenosom lege
parcele na teren, cenitvami nepremičnin, vračanjem ponudb in
sklepanjem pogodb namesto razlastitve, in sicer v času od druge
polovice leta 1996 do začetka leta 1997. Vse nepremičnine,
potrebne za pridobitev dovoljenja za gradnjo tega odseka
avtoceste z vzporednimi objekti in deviacijami, so bile pridobljene
na sporazumen način.

Zaradi hitrega propadanja osnovne asfaltne prevleke, pa bi
bilo nujno izvesti preplastitve na kritičnih odsekih na relaciji
Blanca - Sevnica.
Glede na slabo stanje na tej cesti dajem pobudo, da v okviru
vzdrževalnih del ali iz drugih virov pristopite k sanaciji te
ceste.
Postavljam pa tudi naslednje vprašanje:
Kdaj bo sprejet program in dinamika sanacij in rekonstrukcij
regionalnih cest I., II. in III. reda?
Če je ta program že sprejet, bi prosil za en izvod. V kolikor
pa nI, pa smatram, da je nujno potrebno tak dolgoročni
program sprejeti, tudi zato, da bomo vsi državljani
seznanjeni z dinamiko izgradnje regionalnih cest in da ne
bo izgradnja regionalnih cest stvar političnega trgovanja
ob sprejemanju državnega proračuna.

Za gradnjo avtoceste je bilo potrebno v last Republike Slovenije
pridobiti tudi kmetijska zemljišča, ki so bila last g. Cirila Smrkolj in
sicer v površini 42076 m2, od tega 35279 m2 gozdov in 6797 m2
travnikov. Zemljišča so bila ovrednotena v skladu z Enotno
metodologijo za vrednotenje kmetijskih zemljišč in gozdov, ob
upoštevanju katastrskega stanja zemljišč na podlagi ugotovljene
setvene sestave, ki je znašala za njivo 1. katastrskega razreda
467,7 SIT. Enotna izhodišča pri vrednotenju zemljišč so bila
upoštevana pri ocenjevanju vseh zemljišč na trasi avtoceste, pri
čemer je potrebno poudariti, da cene v nominalnih zneskih za
določeno kulturo zemljišča in razred glede na metodološki pristop
ter vpliv ekonomskih dejavnikov v končnem znesku niso enake,
zato je nemogoče govoriti o odkupni ceni za m2 zemljišča. To
velja tudi za vrednotenje gozdov, kjer je cenilec poleg katastrskih
podatkov zemljišča in ekonomskih dejavnikov obvezen izračunati
nadomestilo za izgubo čistega donosa ter v primeru, da je lesna
masa predmet odkupa tudi vrednost sestoja.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
Nova državna cesta R3-679 Radeče - Breg - Sevnica - Brestanica
bo v letošnjem letu, kot tudi vse ostale nove državne ceste,
pregledana v vseh strokovnih pogledih, vzpostavljene bodo vse
potrebne evidence in izdelane analize, ki bodo podlaga za pripravo
potrebnih ukrepov in planov. Omenjena problematika nam je
poznana, saj je bil del ceste skozi Orehovico pred letom 1987 že
regionalna cesta.
Za potrebe izdelave Nacionalnega programa vzdrževanja in
gradnje državnih cest je bila že izdelana Analiza stanja, ki jo
bomo dopolnili z novimi cestami takoj, ko bomo pridobili potrebne
poročevalec, št. 16
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Za potrebe navedenih upravnih organov in še nekaterih drugih
upravnih organov Servis skupnih služb vlade sedaj izvaja v skladu
z določili zakona o javnih naročilih ponovljeni javni razpis za nakup
prevoznih sredstev (objavljen v Ur.l. RS št. 64-65/98). Po tem
javnem razpisu Servis skupnih služb vlade v imenu Republike
Slovenije prodaja 191 rabljenih osebnih vozil ter kupuje in
zamenjuje skupno 85 novih osebnih vozil.

pogodbe namesto razlastitve na sporazumen način na podlagi
cenitev cenilca kmetijske in gozdarske stroke. Nadalje g. Ciril
Smrkolj ni zahteval, da se odkupijo nefunkcionalni deli zemljišč,
na katerih bo obdelava otežkočena, v smislu, kot je to določal 8.
člen Zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu zemljišč v družbeni
lastnini. Zaradi prestavitve plinovoda in telekomunikacijskega
kabla so tri parcele, last g. Cirila Smrkolj, obremenjene s trajno
služnostjo, s čimer je lastniku onemogočena neovirana raba
zemljišč za kmetijske namene.

Vozila, ki se po tem javnem razpisu odprodajajo so stara in
iztrošena, 17 vozil sploh ne izpolnjuje tehničnih pogojev za
ponovno registracijo, 71 vozil ima več kot 100.000 prevoženih
kilometrov, med njimi imata 2 vozili prevoženih celo več kot
400.000 km in 10 vozil preko 200.000 prevoženih kilometrov, s
100.000 prevoženimi kilometri je 14 vozil.

Prilagamo pojasnilo o cenitvah kmetijskih zemljišč v k.o. Šentožbolt
na avtocesti Vransko-Blagovica, ki ga je pripravil stalni sodni
cenilec kmetijske stroke Aleksander Žolnir, dipl. inž. Pojasnilu je
priložena tudi preglednica cen vseh katastrskih razredov in kultur
za kvadratni meter površine, ki so bile priznane upravičencem v
k.o. Šentožbolt.

Po razvrstitvi vozil glede na starost je 74 vozil starih nad 10 do 20
let, od tega so 3 starejša od 20 let; v skupini nad 6 do vključno 10
let starosti je 94 vozil; v skupini nad 4 do 6 let je 23 vozil od tega
jih je 17 starih 6 let in so tehnično iztrošena, ter z velikim številom
prevoženih kilometrov. Med 191 iztrošenimi in starimi vozili je še
vedno 36 vozil tipa "zastava" ali "yugo".

PRILOGA je na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora
Republike Slovenije.

Javni razpis še ni zakjučen, zato še ni mogoče dati podatka,
katera vozila bodo za ta sredstva kupljena. Za potrebe Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprave RS za
pospeševanje kmetijstva je predviden nakup po enega
terenskega vozila, za preostale upravne organe pa 36 osebnih
vozil nižjega srednjega razreda.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI Z
NAKUPOM PREVOZNIH SREDSTEV ZA
POTREBE DRŽAVNIH ORGANOV
-Z DNE 29/9-1998

V sredstvih, ki so bila prenešena pa je vključen tudi nakup
službenega čolna za potrebe Inšpektorata RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - enota Koper morsko ribištvo, za
katerega sta bila izvedena dva javna razpisa, ki pa nista uspela,
tako, da bo predvidoma pogodba sklenjena z edinim ponudnikom,
ki je ponudil čoln, ki ustreza zahtevanim karakteristikam, direktno.

V Poročevalcu DZ, št. 57/98 |e bila objavljena Informacija o
prerazporeditvah sredstev v obdob|u I. - VI.1998, o katerih
Vlada RS poroča Državnemu zboru RS, Iz katere je razvidno,
da je Vlada med drugim Izvršila tudi stalni prenos
proračunskih sredstev na postavko 1879 - Nakupi prevoznih
sredstev za potrebe državnih organov v znesku 70.250.000
SIT.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI S
FINANCIRANJEMTABORA SLSV PORTOROŽU
-Z DNE 29/9-1998

Vlado RS sprašujem, koliko vozil in katere znamke vozil je
bilo kupljenih s temi sredstvi ter za potrebe katerih državnih
organov.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

V sredstvih javnega obveščanja sem zasledil precej navedb
o spornosti financiranja tabora SLS v Portorožu. Med
sponzorji oziroma donatorjl tabora so bile navedene tudi
organizacije, ki po zakonu o političnih strankah ne bi smele
financirati političnih strank (npr. Zveza paraplegikov
Slovenije), ker so same sofinancirane iz javnih sredstev.

Vlada Republike Slovenije je v letu 1998 prenesla na postavko
Servisa skupnih služb Vlade za nakupe prevoznih sredstev za
potrebe državnih organov 70.250.000,00 SIT.
Navedena sredstva so namenjena za nakup avtomobilov in
službenega čolna. Del sredstev za nakup se zagotavlja na
postavkah Servisa skupnih služb vlade, del s prenosi iz postavk
posameznih ministrstev z organi v sestavi, ki bodo ta vozila dobila,
del pa s prodajo starih avtomobilov, ki so jih posamezna
ministrstva z organi v sestavi uporabljala.

Vlado RS in Ministrstvo za finance sprašujem ali je preverilo
navedbe, ki smo jih lahko zasledili v večini javnih občil? Do
kakšnih ugotovitev so prišli in kakšne ukrepe so izvedeli za
odpravo In sankcioniranje napak?

Prenos sredstev, za katere je bilo postavljeno poslansko
vprašanje, je bil izvršen iz postavk Ministrstva za pravosodje,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z organi v
sestavi: Uprave RS za pospeševanje kmetijstva, Veterinarske
uprave RS, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo, Ministrstva za promet in zveze z organi v sestavi,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za
kulturo, Uprave RS za kulturno dediščino.
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ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Bogomirja Špiletiča o tem, ali
je vlada preverila navedbe iz javnih občil o spornosti financiranja
tabora SLS v Portorožu, ker so bile med sponzorji tabora tudi
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proizvode in tehnološke postopke ter označevanje z
direktivami EU. V letu 1991 so v skladu z dogovorom na
Ministrstvu za zdravstvo začeli pripravljati novi pravilnik.
Ob sodelovanju številnih kompetentih strokovnjakov in ob
upoštevanju direktiv EU In ustreznih pravilnikov v Nemčiji,
Avstriji in Italiji, je bil pripravljen predlog pravilnika. Očitno
je predlog obtičal v medresorskem (nerazumljivo počasnem)
usklajevanju med Ministrstvom za zdravstvo in Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

organizacije (npr. Zveza parapiegikov Slovenije), ki po zakonu o
političnih strankah ne bi smele financirati političnih strank, vlada
oziroma Ministrstvo za finance navaja naslednje.
Ministrstvo za finance oziroma njegova Proračunska inšpekcija
je po 67. členu zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in popravek 87/97; ZlPro)
pooblaščena, da opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in
računovodskim poslovanjem uporabnikov ter nad zakonitostjo in
namembnostjo upravljanja s proračunskimi sredstvi ter državnim
premoženjem, pri čemer imajo status proračunskega uporabnika
skladno z ZlPro samo tisti subjekti, ki so v posebnem delu
proračuna dolđčeni kot nosilci postavk (6. člen). Status
proračunskega uporabnika državnega proračuna imajo samo
državni organi in posebej v proračunu Republike Slovenije
določene pravne osebe (npr. Agencija Republike Slovenije za
nadzor lastninskega preoblikovanja in Akademija znanosti in
umetnosti). ZlPro nadalje v 86. členu določa, da morajo uporabniki
proračunskim inšpektorjem omogočiti opravljanje nadzora in nuditi
vse zahtevane podatke, listine in poročila, ki se nanašajo na
inšpekcijski pregled. V skladu z navedenim so torej nadzirane
osebe pri izvajanju nadzora Proračunske inšpekcije samo
proračunski uporabniki, zunanji prejemniki sredstev pa samo v
kolikor je to potrebno za izvajanje nadzora nad poslovanjem
uporabnika. Slednje je povezano s tem, da Ministrstvo za finance
in uporabniki ne razpolagajo z vso dokumentacijo, ki je potrebna
za izvedbo nadzora, saj se ta nahaja tudi pri zunanjih izvajalcih,
nikakor pa ministrstva ne razpolagajo z dokumentacijo o finančnem
poslovanju zunanjih prejemnikov proračunskih sredstev (npr.
društev).

Nesprejetje pravilnika ima negativne posledice:
1) za polnilnice naravnih mineralnih in izvirskih vod, ki se
pri izvozu morajo prilagajati strogim pravilom posameznih
držav in EU, doma pa niso zaščiteni in
2) za potrošnika, ki ni zaščiten v skladu z normami EU.
Čimprejšnji sprejem pravilnika pomeni tudi del
prepotrebnega usklajevanja predpisov s predpisi EU.
VPRAŠANJE POSLANCA ČELIGOJA:
Združenje proizvajalcev mineralnih vod Slovenije je že v
letu 1992 po dogovoru z Ministrstvom za zdravstvo
pripravilo in posredovalo gradivo Pravilnika o naravnih
mineralnih vodah.
Predlog pravilnika je bil usklajen s smernicami Evropskega
združenja, ki ureja ta področje ter posredovan Ministrstvu
za zdravstvo, ki je pristojno za ta pravilnik ter Ministrstvu za
kmetijstvo, ki le sodeluje pri pripravi pravilnika o naravnih
mineralnih vodah.

Iz navedenega torej izhaja, da nadziranje zakonitosti finančnega
poslovanja društev in političnih strank ni v pristojnosti nadzornega
organa pri Ministrstvu za finance. Skladno s 19. členom zakona o
Računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94) je opravljanje
nadzora nad poslovanjem pravnih oseb javnega prava in oseb
civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz državnega proračuna v
pristojnosti Računskega sodišča, saj je le-to najvišji organ nadzora
državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe.

V letu 1994 in 1995 so potekali dogovori in usklajevanja
pravilnika ter oktobra 1996 je bil pravilnik dopolnjen In
usklajen z zakonodajo Evropske unije. Tako urejen pravilnik
je bil pripravljen za obravnavo In sprejem.
Ministrstvo za zdravstvo sprašujem, kdaj bo Pravilnik o
naravnih mineralnih in Izvirskih vodah dalo v obravnavo in
sprejem ter kdaj bo navedeni pravilnik uveljavljen v praksi.

Izhajajoč iz navedenega bo vlada poslansko vprašanje g. Špiletiča
posredovala Računskemu sodišču.

Zavlačevanje s sprejetjem pravilnika pomeni neuskladitev
naših predpisov s predpisi Evropske unije tako v pogledu
proizvajalca kot v pogledu potrošnika.
VPRAŠANJE
POSLANCEV FERIJA HORVATA IN VLADIMIRJA
ČELIGOJA V ZVEZI S PRIPRAVO PRAVILNIKA O
NARAVNIH IN MINERALNIH IZVIRSKIH VODAH
-Z DNE 30/9-1998

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Na vprašanje gospoda Ferija Horvata, poslanca Državnega zbora
Republike Slovenije, kaj in kdaj bo Vlada Republike Slovenije storila,
da bo čim prej sprejet in uveljavljen Pravilnik o naravnih mineralnih
in izvirskih vodah, odgovarjamo naslednje:
Izdaja pravilnika o naravni in izvirski vodi, ki bo nadomestil Pravilnik
o kakovosti naravne mineralne vode (Ur.list SFRJ, št. 58/78) je v
pristojnosti treh ministrov: ministra, pristojnega za zdravstvo,
ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
ministra, pristojnega za okolje in prostor. Osnutek navedenega
pravilnika so že obravnavale strokovne službe navedenih
ministrstev, vendar zaradi zahtevnosti materije ni prišlo do
realizacije končnega besedila pravilnika.

VPRAŠANJE POSLANCA FERIJA HORVATA:
da bo člmprel sprelet In uveljavljen Pravilnik o naravnih
mineralnih In izvirskih vodah?
Obrazložitev:

Pristojna ministrstva se zavedajo pomembnosti izdaje tega
pravilnika, ki bo uredil pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri pripravi,
tehnologiji polnjenja in prometu naravne mineralne vode in izvirske
vode, ki se za prodajo potrošnikov polni v embalažo. Uskladitev
navedene materije z direktivo 80/777/EEC in dopolnitvami se

Slovenska proizvajalca oz. polnilca naravnih mineralnih vod
(Radenska in Rogaška) sta
že pred osamosvojitvijo Slovenije zaradi Izvoza ter
strokovne In tehnološke usposobljenosti uskladila svoje
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sistem, ta absolutno ne bo pravičen "vis-a-vis" drugim delom
avtocest v Sloveniji In zato bom pri tej zadevi tudi vztrajal.
Namreč, da se v Sloveniji izdela enoten sistem in pravičen
sistem, ker obstoječi sistemi niso pravični. Samo do Sežane
In Nove Gorice se sorazmerno z uporabo avtoceste pobira
v celoti cestnina, nikjer drugje v Sloveniji se to ne počne in
to je Izredno krivično do uporabnikov avtocest v Sloveniji.

uvršča med prioritetne naloge vseh treh ministrstev, ki so bile
zastavljene tudi na "screeningu" I. delovne skupine - prost pretok
blaga. Pristojna ministrstva bodo pospešila medresorsko
usklajevanje in v najkrajšem možnem času pripravila usklajeno
besedilo pravilnika.

VPRAŠANJE
POSLANCA DAVORINATERČONAV ZVEZI Z
UKREPI ZA OPTIMIZACIJO CESTNEGA SISTEMA
IN PRIMERNEJŠO RAZPOREDITEV
CESTNINSKIH POSTAJ V AVTOCESTNEM
SISTEMU - USTNO NA SEJI 25. IZREDNI SEJI
DNE 1/10-1998

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Vlada Republike Slovenije se strinja z večino ugotovitev g.
Davorina Terčona, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
v zvezi s cestninskim sistemom ter se hkrati s pristojnim
Ministrstvom za promet in zveze zaveda nujnosti čimprejšnje
vzpostavitve ustreznejšega cestninskega sistema. Vendar je
problematika cestninskega sistema izredno kompleksna in še
nikjer ni rešena povsem optimalno, tako tudi v ostalih evropskih
državah še ni bil vzpostavljen enoten oziroma usklajen cestninski
sistem.

Ministra za promet in zveze sprašujem kaj in kdaj namerava
Ministrstvo za promet in zveze oziroma Vlada Republike
Slovenije ukreniti za optimalizacijo cestninskega sistema
in primernejšo razporeditev cestninskih postaj na
avtocestnem sistemu v naši državi.

Obstoječi sistem pobiranja cestnine na slovenskih avtocestah je
posledica zatečenega stanja ob pričetku pospešene izgradnje
slovenskih avtocest v začetku leta 1994, usmeritev pristojnih
organov in izdelanih študij, ki jih je naročil DARS d.d..

Dejstvo je, da nimamo enotnega sistema pobiranja cestnin
na avtocestah.Tako imamo v smeri Primorske, do cestninske
postaje Razdrto, uveljavljen zaprt sistem pobiranja cestnine,
v smeri Štajerske in Gorenjske odprt sistem, na Ljubljanskem
območju In v smeri Dolenjske pa se cestnine sploh ne
plačuje. Cestnina se v celoti In uporabi avtoceste sorazmerno
pobira le na avtocestah proti Sežani in Novi Gorici. Tak način
pobiranja cestnin je nekorekten In do nekaterih uporabnikov
avtocest tudi krivičen. Odbor DZ za infrastrukturo In okolje
je že v aprilu mesecu 1998 sklenil, da se organizira posvet o
primernosti obstoječega cestninskega sistema, o
razporeditvi cestninskih postaj in možnosti nadaljnje
tehnološke posodobitve sistema. Posvet naj bi bil
organiziran že v juniju 1998, vendar Ministrstvo do sedaj ni
pripravilo potrebnega gradiva.

Na avtocesti Ljubljana-Razdrto in na polovični avtocesti HočeArja vas je bil ob izgradnji uveden zaprti cestninski sistem. V času
pospešene izgradnje slovenskih avtocest pa so bila sprejeta
naslednja izhodišča v zvezi s plačevanjem cestnine:
- Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in
Republiko Slovenijo na področju prometa (Ur.l.RS št. 14/93)
določa, da mora do sklenitve ustreznih sporazumov vsako
spremembo fiskalnih dajatev, cestnin in drugih dajatev pri
tranzitnem prometu Skupnosti preko Slovenije obravnavati
skupni odbor za promet.
- Na 12. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 1.10.1993
je bil sprejet sklep, da se s i. julijem 1994 preneha z
neposrednim pobiranjem cestnine v državi.
- Na 83. seji Vlade Republike Slovenije dne 12.5.1994 je bil na
pobudo Ministrstva za okolje in prostor sprejet sklep, da se za
nove odseke avtocest dosledno uvaja izključno odprte
cestninske sisteme. Dopis Ministrstva za okolje in prostor št.
343-00-01/92 z dne 9.5.1994, v katerem je Ministrstvo za
okolje in prostor predlagalo, da se na novih avtocestnih odsekih
dosledno uvaja izključno odprte cestninske sisteme, je
priloženo.
v
Na 39. seji Odbora Državnega zbora za infrastrukturo in
okolje dne 30.6.1994 je bil sprejet sklep, da neposredni način
pobiranja cestnine na slovenskih avtocestah v obliki pavšala,
s pomočjo davkov ali v okviru cene pogonskih goriv ni
primeren. Sprejeta je bila usmeritev, da naj se uvede uporaba
odprtega oziroma deloma odprtega cestninskega sistema na
avtocestnih krakih Hoče-Arja vas in Ljubljana-Razdrto tako,
da ustavljanje na čelnih cestninskih postajah ne bo več
potrebno.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije (Ur.l.RS št. 72/95) določa naslednje usmeritve glede
cestnine. "Na avtocestah in hitrih cestah naj se uvede tak
cestninski sistem, ki v fizičnem smislu prioritetno podpira in
prevzema medregionalni in regionalni promet, v funkcionalnem
smislu pa destimulira mednarodni tovorni tranzitni promet po
njih. Uporabi naj se način plačevanja cestnine brez ustavljanja
vozil s ciljem zmanjševanja obremenitve okolja.".

Pričakujem, da bo Ministrstvo v najkrajšem času pripravilo
ustrezne predloge za poenotenje sistema pobiranja cestnin,
ki bo primerljivo s sistemi v ostalih evropskih državah in bo
omogočil, da uporabniki plačujejo cestnino sorazmerno z
uporabo avtoceste, ne glede na to, po kateri avtocesti v
Sloveniji se vozijo.
DOPOLNILNO NA SEJI:
Želim postaviti dopolnilno vprašanje, predvsem pa sem z
odgovorom izredno nezadovoljen. Gospod državni sekretar,
vi ste na široko in dolgo razlagali tudi stvari, po katerih
nisem vprašal, na kakšen način se bo pobiralo, ali avtomatsko
ali ročno.
Najbolj me je pa zbodlo to, da ste povedali, da bo proti
Primorski ostal naprej zaprt sistem.
Zato vas sprašujem: Zakaj bo za medreglonalnl promet na
avtocesti na Primorskem nekdo moral plačati - primer od
Vrhnike do Postojne; na primer na Štajerskem pa to ne bo
potrebno?
Torej se strinjam, da je neka stvar lahko tudi draga, vendar
moramo postaviti enoten sistem, primerljiv sistem In
predvsem pravičen sistem. Če bo tam ostal naprej zaprt
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- Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Ur.l.RS št. 13/96) glede cestnine določa naslednje. "Na osnovi
dosedanjih študij in sklepov posvetovanja o cestnini je bilo
ugotovljeno, da večina evropskih držav prehaja na cestninski
sistem, da je pavšalna cestnina v Sloveniji neustrezna in da je
možno postopno uvajanje sistema plačevanja cestnine brez
ustavljanja. Cestninski sistem naj bo zasnovan tako, da bo
praviloma obremenjeval predvsem uporabnike v daljinskem
prometu in stimuliral uporabo avtocest v notranjem prometu."
- • Zakon o javnih cestah (Ur.l.RS št. 29/97) opredeljuje cestnino
kot eno od taks in povračil za uporabo javnih cest in določenih
objektov na njih.
- Uredba o cestnini za uporabo določenih cest (Ur.l.RS št. 51/
97) določa merila za določitev cest, za uporabo katerih se
plačuje cestnina in za določitev višine cestnine, način njenega
plačevanja, oprostitve plačevanja cestnine ter nadzor nad
njenim plačevanjem in sankcioniranje kršitev uredbe.
- Spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS št. 41/98) opredeljujejo
cestnino kot vedno pomembnejši vir financiranja avtocest, ki
mora ostati stalen in dolgoročno stabilen vir.

Izbira sistema pobiranja cestnine je dolgoročna strateška odločitev,
ki je ni mogoče v vsakem trenutku spreminjati, saj bistveno posega
v zasnove projektnih rešitev, tako na avtocestnem kot tudi na
paralelnem državnem cestnem omrežju. Zaradi tega je pred
eventualno spremembo sistema potrebno temeljito preučiti študije
in razgovore na ustreznih nivojih, ter sprejeti ustrezne odločitve
za preoblikovanje osnovnih izhodišč, ki določajo cestninski sistem.
Vsak sistem ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, odvisen pa je
tudi od poteka avtoceste v prostoru in strukture prometa na njej.
Izbrati je treba način cestninjenja, ki bo družbeno najbolj racionalen,
čeprav je pri tem možno, da nekateri uporabniki plačajo več, kot
so dejansko prevozili po ac, nekateri pa manj, oz. nič. Tudi v
drugih primerljivih evropskih državah, npr. tistih klasično
cestninskih, kot sta Francija in Italija - cestninski sistem ni
popolnoma enoten: določa se glede na specifičnosti posameznega
področja. Strinjamo se, da je nujna ponovna preveritev ustreznosti
cestninskega sistema, za katero pa morajo biti najprej dana nova
izhodišča. Upoštevati bo treba tudi zatečeno stanje ter nekatera
dejstva, usmeritve in omejitve, ki jih lahko strnemo v naslednje:
- Upoštevati temeljno izhodišče nacionalnega programa, da je
cestnina stalen in dolgoročno stabilen vir financiranja
avtocestne infrastrukture.
- Upoštevati tudi vsa ostala določila nacionalnega programa,
zagotavljati sredstva od pobrane cestnine vsaj v višini, kot je
letno predvidena v spremembah in dopolnitvah Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
- Pavšalni način pobiranja cestnine v obliki vinjete v Republiki
Sloveniji ni primeren, to velja zlasti za obdobje izgradnje
avtocest in odplačilo posojil na podlagi nacionalnega programa.
Tak način tudi ni v skladu s stališči ES.
- Še nadalje pospeševati širjenje avtomatskega
brezgotovinskega pobiranja cestnine.
- Upoštevati stanje veljavne dokumentacije za izgradnjo
avtocestnih odsekov.
- Preveriti stališča in pobude lokalnih skupnosti.

Historični pregled razvoja reševanja cestninske problematike
izpostavlja nekatera dejstva iz katerih je razvidno, da je bil sedanji
cestninski sistem določan v razmerah, ko je bil po eni strani
prisoten močan pritisk javnosti in Državnega zbora za popolno
odpravo cestninskega sistema, oz. pogojni pristanek za praviloma
odprti cestninski sistem, po drugi strani pa interes države investitorja, da bi z vzpostavitvijo finančno uspešnega
cestninskega sistema pridobila zanesljiv investicijski vir. Cestnina
je namreč najpomembnejši vir sredstev za kritje stroškov
vzdrževanja in obnove obstoječih avtocest ter pomemben vir
sredstev za gradnjo novih avtocest, hkrati pa je porok za odplačilo
najetih posojil za gradnjo avtocest iz Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Na osnovi izhodišč, ki so rezultirala iz usmeritev pristojnih organov,
je bila v letu 1994 naročilu DARS d.d. izdelana celovita študija
cestninskega sistema v Sloveniji. Rezultati te študije so postali
osnova za nadaljnje načrtovanje razvoja cestninskega sistema,
lokacije posameznih cestninskih postaj pa so se določale v
lokacijskih načrtih za posamezne avtocestne odseke.

Pričakujemo, da bodo na posvetu, ki ga namerava organizirati
Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora Republike
Slovenije in za katerega pripravljamo osnovno gradivo, dani jasni
predlogi novih, morebitnih drugačnih usmeritev in izhodišč za
načrtovanje cestninskega sistema v Sloveniji.

Zahteva po uvedbi enotnega sistema pobiranja cestnine na vseh
avtocestnih odsekih pomeni izbiro popolnoma zaprtega
cestninskega sistema; le v takem sistemu uporabniki plačujejo
cestnino sorazmerno s prevoženo razdaljo. Predhodno citirani
sklepi, ki so jih sprejeli pristojni državni organi v letih med 1993 in
1997, so izključili možnost uvedbe popolnoma zaprtega
cestninskega sistema na novih avtocestah v državi.

VPRAŠANJE
POSLANCA ROMANA JAKIČA V ZVEZI S
FINANČNIM POSLOVANJEM RIMSKO
KATOLIŠKE CERKVE PREKO ŽIRO RAČUNOV
- USTNO NA 25. IZREDNI SEJI DNE 1/10-1998

Že v predhodnih študijah je bilo ugotovljeno, da pavšalni način
pobiranja cestnine v obliki vinjete v Republiki Sloveniji ni primeren,
zlasti ne v obdobju do dokončne izgradnje avtocestnega sistema.
Poleg tega uvedba pavšalnega sistema ni skladna z določili EU,
ki le izjemoma, za prehodno obdobje dopuščajo uvedbo
pavšalnega sistema. Veliko evropskih držav se namreč ob
pomanjkanju sredstev za vzdrževanje in gradnjo avtocest, ter ob
spoznanju, da so uporabniki infrastrukture dolžni kriti vse stroške
le-te, odloča za uvedbo cestnine.

Na 25. Izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 1/10-1998 je poslanec Roman Jaklč postavil naslednje
poslansko vprašanje:

V državah, kjer avtoceste niso bile grajene tako, da je mogoča
takojšnja namestitev cestninskih postaj, se prehodno odločajo
za uvedbo vinjete. Tako je bila vinjeta za uporabo avtocest
predpisana v sosednji Avstriji. Evropske države, kjer že dalj časa
pobirajo cestnino, pa testirajo in uvajajo sisteme za elektronsko
pobiranje cestnine na obstoječih cestninskih postajah (Francija,
Italija).
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"Na seji državnega zbora dne 11. junija 1998 je bila razprava
In v tisti razpravi sem dejansko storil napako, ko sem se
retorično vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi vlada izdala
odločbo in dala v arest kup duhovnikov, ki ne plačujejo
davka. Za to Izjavo sem se seveda v naslednjem stavku
opravičil, rekoč, se opravičujem, to je bilo grdo. Seveda
poudarek moje razprave takrat je bil namenjen zakonitemu
poslovanju pravnih oseb oziroma poziv za enakopravno
52
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Zato se davčni nadzor pri verskih skupnostih izvaja le v primerih
opravljanja pridobitne dejavnosti. Davčni organ pri ugotavljanju
zakonitosti plačevanja davkov in drugih obveznosti uporablja
enake predpise, kot veljajo za vse davčne zavezance, kadar
opravljajo različne dejavnosti, kot so: trgovska, gostinska,
predelava prehrambenih izdelkov, dejavnost šol, izdajanje
časopisov, radijska dejavnost in tako dalje.

obravnavo kršiteljev zakonodafe v Republiki Sloveniji. Žal
so seveda javna glasila slovenske desnice pisala zgolj o
prvem delu moje storjene napake.
Da bi bil bolj jasen in da bi tudi razumeli, za kaj gre,
postavljam poslansko vprašanje Ministrstvu Republike
Slovenije za finance in ga sprašujem: Ali Rimskokatoliška
cerkev In druge verske skupnosti v Republiki Sloveniji kot
pravne osebe poslujejo prek žiro računa pri agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, za kar obstaja
zakonska podlaga? 6., 8. in pa 16. člen. Naj vam povem,
zakon v 16. členu predpisuje, da morajo biti vse pravne
osebe vključene v register Imetnikov računov, 6. in 8. člen
pa predpisujeta, da se mora ves plačilni promet vseh pravnih
oseb opravljati prek agencije za plačilni promet.

Davčni organ v davčnem postopku torej nadzira zakonitost
plačevanja davčnih in drugih obveznosti registriranih poslovnih
subjektov, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost
kot svojo izključno dejavnost.
V preteklem letu so davčni uradi izvajali davčni nadzor tudi pri
nekaterih gospodarskih družbah, katerih ustanovitelji so organi
verskih skupnosti.

Drugič: Ali je davčna inšpekcija že kdaj pregledala
poslovanje verskih skupnosti v Republiki Sloveniji In
preverila njihovo obstoječo davčno osnovo? Če ni, s tega
mesta pozivam, da naj to stori v kratkem.
Tretjič: Ali se v primeru Rimskokatoliške cerkve in drugih
verskih skupnosti v Republiki Sloveniji obračunava davek
od dobička pravnih oseb, ki so ga zakonsko dolžne
obračunavati in plačevati ne glede na to, ali imajo pri agenciji
za plačilni promet, nadziranje in Informiranje svoj žiro račun?
Vse verske skupnosti so zavezanec za ta davek. Davčna
osnova pa je dobiček, ki ga dosega z opravljanjem
pridobitne dejavnosti.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOJANA KONTIČA V ZVEZI Z
UPRAVIČENCI DO NEPLAČEVANJA CESTNIN
- USTNO NA 25. IZREDNI SEJI DNE 1/10-1998

Na 25. Izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 1/10-1998 je poslanec Bojan Kontič postavil naslednje
poslansko vprašanje:

Upam, da moja vprašanja ne bodo zopet razumljena kot
poziv k pogromu, temveč poziv k spoštovanju zakonov s
področja finančnega poslovanja in davčnih obveznosti.

"Vprašanje je vezano na informacije, ki se pojavljajo v
javnosti: Ali so nekateri, določeno število oz. skupine
voznikov oproščene plačevanja cestnin na avtocestah po
Sloveniji? Če ta Informacija drži, me zanima, kdo vse je
opravičen plačila cestnine na slovenskih avtocestah. Zakaj
in na kakšni podlagi so nekateri opravičeni plačila cestnine?
Kdo o tem odloča?"

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE:
Po podatkih Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje je pri agenciji odprtih 49 računov verskih skupnosti
oziroma njihovih delov po stanju na dan 9.10.1998.
Po zakonu o pravnem položaju verskih skupnosti v RS (Uradni
list SRS, Št. 15/76, 42/86, 5/90, RS 10/91, 22/91,17/91,13/93,66/
93, 29/95) so verske skupnosti oziroma njihovi ustrezni organi
pravne osebe po civilnem pravu. Ustanovitev in prenehanje
delovanja verske skupnosti je treba prijaviti komisiji RS za odnose
z verskimi skupnostmi.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
Oprostitev plačila cestnine na slovenskih cestah določa 13. člen
uredbe o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št.
51/97 in 48/98, ki se glasi:
"Ne glede na določila te uredbe se cestnina ne plačuje za:

Po 6. členu zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 71/93, 20/95 in 34/96) so verske skupnosti kot dobrodelna
in nepridobitna dejavnost uvrščene med pravne osebe, ki ne
plačujejo davka od dobička pravnih oseb razen za pridobitveno
dejavnost. Po 15. točki 21. člena zakona o prometnem davku
(Uradni list RS, št. 4/92 do 39/98) pa se davek ne plačuje od
verskih storitev.

- vozila prve pomoči in gasilske službe;
- vozila cestnovzdrževalne službe;
- vozila Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo
ter vozila Ministrstva za pravosodje, ki so vidno označena z
emblemom "Pravosodje";
- vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, določena s predpisi
o varnosti cestnega prometa;
- vozila, s katerimi se prevozi opravljajo za potrebe izvajanja
nalog mednarodnih mirovnih sil;
- vozila, s katerimi se opravlja prevoz humanitarne (materialne in
zdravstvene) pomoči prizadetim v miru in vojni zaradi naravnih
in drugih nesreč ali oboroženih spopadov;
- vozila, s katerimi se opravlja prevoz za potrebe krvodajalskih
akcij;
- vozila mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega
polmeseca, ki jih uporabljajo predstavniki teh organizacij pri
opravljanju svojih nalog.
t

V primeru, da verske skupnosti poleg verske dejavnosti opravljajo
še kakršnokoli pridobitno dejavnost, so dolžne tako dejavnost
registrirati po veljavnih predpisih. V teh primerih so ti subjekti
zavezanci za davek od dobička pravnih oseb in drugih dajatev
(prometni davek, prispevki, dohodnina).
V veljavnem zakonu o verskih skupnostih le tem ni izrecno
prepovedano opravljanje pridobitne dejavnosti, določeno je le, da
se pri opravljanju takih dejavnosti smiselno uporabljajo splošni
predpisi.
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Voznik vozila iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka
uveljavlja oprostitev obveznosti plačila cestnine na cestninski
postaji, in sicer pri prevozu v državi na podlagi pravilno
izpolnjenega potnega naloga in pri mednarodnem prevozu na
podlagi carinske deklaracije, voznik vozila iz osme alinee
prejšnjega odstavka pa na podlagi lastništva vozila, izkazanega
v prometnem dovoljenju. Vsi dokumenti morajo biti v izvirniku in
se sklicevati na označbe na registrski tablici vozila, za katero se
oprostitev obveznosti plačila cestnine uveljavlja.

"dokumentacija o javnih naročilih" in določena doba obvezne
hrambe te dokumentacije.
Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije arhivsko
hrani vso predpisano dokumentacijo skladno z zakonskimi
določbami in jo lahko na primeren način predloži na vpogled vsem,
ki za to izkažejo pravni interes. Poslancu Državnega zbora
gospodu Ivu Hvalici takega interesa ne oporekamo.
Vsi postopki o oddaji javnega naročila so v Ministrstvu za šolstvo
in šport vodeni po Zakonu o javnih naročilih in so s te<Ja vidika v
primeru presoje enakovredni. Ker je vprašanje zastavljeno zelo
konkretno in z njim poslanec predlaga dokumentacijo za dva
objekta, od katerih bo izbral vpogled v eno, imenujemo dva
projekta, ki odgovarjata v vprašanju navedenim pogojem:

Oprostitve plačila cestnine za vozila, navedena v prvem odstavku
tega člena, ni moč uveljavljati za brezgotovinski način plačevanja
cestnine z elektronsko tablico. Vozniki teh vozil pri prehodu
cestninske postaje ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je
posebej označen za ABC plačevanje cestnine."

- Srednja ekonomska šola Brežice
- Srednja zdravstvena šola Ljubljana.

Oprostitve plačila cestnine določa Vlada Republike Slovenije na
podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 27/97), ki se glasita:

Način vpogleda bo moral upoštevati osnovne določbe Zakona o
upravnem postopku, pri čemer pa tudi Ministrstvo za šolstvo in
šport zagotavlja maksimalno kooperativnost. Kontaktna oseba v
Službi za investicije za nadaljnje korake v zvezi s tem je gospa
Marina Cankar, dipl.ing.arh., svetovalka vlade.

"(1) Za uporabo javnih cest se plačujejo naslednje takse in
povračila: letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in
priklopna vozila; cestna taksa za prevoze z motornimi in priklopnimi
vozili; cestnina za uporabo določenih cest in objektov na njih;
povračilo za izredne cestne prevoze; povračilo za čezmerno
uporabo javnih cest; povračilo za uporabo prometnih površin zunaj
vozišča javne ceste in za površine ob njej, ki so določene za
opravljanje spremljajočih dejavnosti.
(2) Višino, način vplačevanja in evidentiranje vplačil, oprostitve
plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in sankcioniranje
neplačevanja taks in povračil iz prejšnjega odstavka predpiše
Vlada Republike Slovenije."

VPRAŠANJE
POSLANCA MIROSLAVA LUCIJA, DR. MED.,V
ZVEZI S POSODOBITVIJO CESTE MARIBOR PTUJ - USTNO NA 25. IZREDNI SEJI DNE 1/101998

VPRAŠANJE
POSLANCA IVA HVALICE V ZVEZI Z
VPOGLEDOM V TEHNIČNO DOKUMENTACIJO
INVESTICIJ - USTNO NA 25. IZREDNI SEJI DNE
1/10-1998

Na 25. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 1/10-1998 je poslanec Miroslav Luci, dr. med. postavil
naslednje poslansko vprašanje:
"Vprašanje lokalne narave, ker prihajam tudi z določenega
področja, in sicer o prometu, ki ga naslavljam Ministrstvu
za promet in zveze.
Promet na magistralni cesti Maribor-Ptuj-Gruškovje, to je
tako imenovana Pirlnska cesta, je v porastu. V poletnih
turističnih mesecih to nI več promet, ampak je to kar kolona,
ki izredno moti vse prebivalce krajev ob sami cesti. Ti kraji
so Miklavž, Zlatollčje, pa tudi Ha|dina. Vedno več je tudi
lokalnega prometa, ki se s te ceste preusmerja na cesto
med Ptujem In Mariborom, torej na cesto Marlbor-DuplekVurberk-Ptuj. S pomočjo ministrstva za promet In zveze je
cesta od Maribora do Vurberka zgledno zgrajena. Ampak,
spoštovane gospe in gospodje, točno do table Ptuj. To je v
bistvu razburilo ljudi na drugem območju, torej v eni od
sosednjih občin, da je ta meja tako točno določena. Verjetno
bi z nekoliko več modrosti In spretnosti lahko ministrstvo
končalo s posodobitvijo te ceste prej ali mogoče tudi kakih
sto ali dvesto metrov dalje, pa stvar ne bi bila tako očitna.
Tako pa imajo občutek, da gre za nek prestiž med občinami.
Zato bi v bodoče kazalo, da bi te ceste povezovali res bolj
medobčinsko.

Ministrstvo za šolstvo in šport sprašujem, če mi dovoli
vpogled v tehnično dokumentacijo (načrti, predračunski
elaborat, obračun Izvršnih del) za tri investicije, katerih
posamična obračunska vrednost znaša več kot 600
milijonov SIT in jih |e ministrstvo realiziralo v zadnjih dveh
letih.
DOPOLNILNO NA SEJI:
Želim, da mi daste seznam takih Investicij, pri čemer vam
dajem gentlemensko prednost. VI mi določite dva objekta,
jaz pa bom izbral enega. Torej res kooperativno do skrajnosti.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:

Želel bi, da bi ta cesta med Ptujem in Mariborom preko
Vurberka bila tudi v programu v bodoče, da bi se tudi lokalna
skupnost lahko vključila v Izgradnjo te ceste. Avtoceste do
Maclja, kot je znano, v nacionalnem programu ni in bo šele
po letu 2004."

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 24/97) v drugem
odstavku 15. člena določa, da je dokumentacija o oddanih javnih
naročilih načeloma javna. S citiranim zakonom je opredeljen pojem
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:

- Izgradnja odseka meji neposredno na območje vodotoka Save.
Celotni odsek poteka v nasipu nad stoletno vodo, kar pogojuje
niveleto cestišča približno 7 m nad obstoječim terenom. Izgradnja
nasipa je tehnično pogojena z vsemi izdanimi soglasji, izvedenimi
geomehanskimi raziskavami, pridobljenimi strokovnim mnenji in
ekspertizami. Predvidena je vgradnja približno 35.000 m3
nasipnega materiala, predvideno je zavarovanje brežin pred
visoko vodo, v območju vodotoka Save pa zaščita pred erozijo s
skalometom, ki ima volumen približno 13.000 m3.

Kot gospod poslanec že sam ugotavlja je cesta R3-710/1292
Maribor - Vurberg - Ptuj v večjem delu dobro urejena.
Preostanek regionalne ceste v občini Ptuj je bil obnovljen v zadnjih
letih v smislu sanacije zgornjega ustroja, ki je bila poškodovana.
Drugih ukrepov pa trenutno ne načrtujemo.
V izdelavi je idejni projekt Ureditve pločnikov in avtobusnih
postajališč od km 23+933 do km 25+285 - Trstenjakova ulica na
Ptuju. Projekt se izdeluje po naročilu MO Ptuj v sodelovanju z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
Direkcija RS za ceste bo v okviru svojih pristojnosti in finančnih
možnosti proračuna Republike Slovenije sodelovala tudi pri
realizaciji tega projekta.

- Za izvedbo del je bil izvršen javni natečaj in izbran najugodnejši
ponudnik.

t

Pogodba za izvedbo del je bila podpisana z najugodnejšim
ponudnikom SCT d.d., dne 22.10.1998. Z deli je izvajalec pričel
takoj po podpisu pogodbe.
Glede na vremenske razmere se dela izvajajo pospešeno in
skladno s terminskim planom ter bodo predvidoma končana do
30.05.1999.

DOPOLNILNO VPRAŠANJE
POSLANCA FRANCIJA ROKAVCA V ZVEZI Z
REKONSTRUKCIJO CESTE M-10-9 RIBČE LITIJA
- USTNO NA 25. IZREDNI SEJI DNE 1/10-1998

VPRAŠANJE
POSLANCA BENJAMINA HENIGMANA V ZVEZI Z
IZGRADNJO CESTE R 320 SODRAŽICA - ŽLEBIČ
- USTNO NA 25. IZREDNI SEJI DNE 1/10-1998

Na 25. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 1/10-1998 je poslanec Franci Rokavec postavil naslednje
dopolnilno poslansko vprašanje:
Na 25. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 1/10-1998 |e poslanec Benjamin Henigman postavil
naslednje poslansko vprašanje:

"Vprašanje ministrstvu za promet in zveze: Gre za
rekonstrukcijo odseka ceste M-10-9 Ribče-Litija. Objavljen
je bil javni razpis, opravljen je bil tudi zaključek razpisa,
izbran izvajalec. Investicija je tik pred podpisom pogodbe o
izvedbi del. Sedaj pa smo dobili neuradno obvestilo, da bo
ponovna preverba predračunske vrednosti te investicije. Jaz
se strinjam, da je potrebno temeljito ugotoviti, ali je dejanska
vrednost investicije res v tolikšnem obsegu. Vendar mislim,
da je treba tukaj biti zelo ažuren, da se bo ta preverba opravila
čimprej in da to območje, kot Je območje Litije In osrednjega
zasavskega območja, predolgo čaka na rešitev teh cestnih
vprašanj. Zato bi ponovno apeliral, da bi bila preverba
predračunske vrednosti in same Investicije opravljena
čimprej in da bi se pričela dela na tem odseku."

"Za Ministrstvo za promet In zveze; standardno vprašanje
od leta 1994 naprej, stalno odgovarjanje ljudem, kaj je s
cesto R 320 Sodražica • Žlebič. Ta cesta je v programu
proračuna od leta 1993. Dolga je približno 6 kilometrov,
država pa je uspela v teh petih letih napraviti en kilometer
ceste. Sprašujem, kdaj se bo nadaljevala gradnja odseka, ki
je v proračunu za letošnje leto, kdaj se bo uredil odcep za
Sušje, kjer je prišlo zaradi črne gradnje države do konflikta
z nekaterimi lastniki in v kakšni fazi je projektna
dokumentacija za odcep Vinica - Zamostec - Sodražica
(projektna in eventualna lokacijska dokumentacija)."

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:

Na pobudo Ministrstva za promet in zveze je bila pregledana
celotna projektna in ponudbena dokumentacija za rekonstrukcijo
glavne ceste II. reda G2-108 (M10.9), odsek 1182 Ribče-Litija od
km 0,500 do km 4,750 s poudarkom na odseku od km 2,450 do
km 3,020 s strani odgovornega projektanta IBT Trbovlje, skrbnika
projekta Direkcije Republike Slovenije za ceste, odgovornega
inženirja ZIL inženiring d.d., ter analitsko kalkulantske službe
DDC.

Rekonstrukcija ceste R1-212/1120 se izvaja na odseku od km
3,000 do km 4,200. Za ta odsek je izdelan PGD-PZI in pridobljeno
delno gradbeno dovoljenje. Za ostali pododsek se pridobivajo
zemljišča. Dela se bodo nadaljevala takoj, ko bo možno. Od
Sodražice (km 1,000) do Vinice (km 3,000) je izdelan Idejni projekt,
na osnovi katerega bo izdelan lokacijski načrt. Sprejet lokacijski
načrt bo osnova za pridobivanje zemljišč.
Odcep za vas Sušje je projektno rešen. Zaradi problema lastnika
prizadetega zemljišča Oberstar, ki pogojuje izvedbo na njegovem
zemljišču z zamenjavo parcel, pa doslej še ni bil zgrajen. Reševanje
problema zamenjave teh zemljišč je v teku.

Ugotovitve:
- Iz projektne dokumentacije je razvidno, da je cestni odsek od
km 2.450 do 3.020 novogradnja. Rekonstrukcija obstoječe ceste
skozi Vernek zaradi neugodnih vozno tehničnih elementov ni
najprimernejša oziroma je tehnično težko izvedljiva.

23. marec 1999

55

poročevalec, št. 16

je 0 SIT/kg in ne 5 SIT/kg, kot je navedeno v poslanskem vprašanju
in je v tem pogledu utekočinjeni naftni plin za ogrevanje izenačen
z zemeljskim plinom.

VPRAŠANJE
POSLANCA RUDOLFA PETANA V ZVEZI S
PRIPRAVO DOLGOROČNE ENERGETSKE
POLITIKE-Z DNE 1/10-1998

Za pogonski namen pa je trošarina na utekočinjeni naftni plin 38
SIT/kg. Za primerjavo navajamo, da so trošarine na ostala
pogonska goriva (motorni bencin, plinsko olje) bistveno višje in
znašajo med 70 in 95 SIT/I.

V predlogu Zakona o trošarinah se dela ponovno
neupravičena razlika med zemeljskim plinom (metan), ki
nima trošarine In utekočinjenim naftnim plinom (tekoči plin;
propan-butan), kjer je predlog 5 SIT/kg za ogrevanje in 38
SIT/kg za pogonske namene.
Obe vrsti goriva se uporabljata za enake namene. Tam, kjer
iz ekonomskih ali drugih razlogov ni plinovodov zemeljskega
plina, uporabljamo tekoči plin, ki ga transportiramo z
avtocisternami do porabnikov. Pri tem imamo v Sloveniji
priviligirane porabnike (večja mesta), kjer uporabljajo cenejši
ter manj obdavčen zemeljski plin in ostale porabnike, ki
zaradi višje nabavne cene tekočega plina, draž|ega
transporta in višjih davkov plačujejo bistveno dražjo
energijo.

i

Glede na informacije sredstev javnega obveščanja ter
vsesplošnega nezadovoljstva delavcev na Ministrstvu za
notranje zadeve, sprašujem ministra za notranje zadeve, g.
Mirka Bandlja:

Slovenija nima lastne proizvodnej plina in v svetu, praviloma
obe vrsti plina pridobivajo iz zemeljskih vrtin. Tekoči plin je
najčistejše gorivo in ga povsod uvrščajo med plinasto
energijo in ne med naftne derivate.,

1. Ali so res visoki funkcionarji policije vpleteni v krlvolov v
Triglavskem narodnem parku? Ali so bile za krivolov,
katerega naj bi bili osumljeni nekateri delavci Ministrstva
za notranje zadeve že podane kazenske ovadbe?
2. Glede na turistično sezono me zanima, koliko plovil za
potrebe policije je bilo najetih, pri kateri delovni
organizaciji in koliko denarja je Ministrstvo za notranje
zadeve porabilo za najem?
3. Ali MNZ oz. kateri drugi organ v sestavi MNZ RS posluje
s podjetjem Mirage, d.o.o. in v kolikšni višini letno?
4. Glede na nedavno sprejet Zakon o policiji, sprašujem
ministra g. Mirka Bandlja, koliko delavcev MNZ se bo po
nekaterih določbah tega zakona predčasno upokojilo?
5. Koliko delavcev MNZ RS je v MNZ pogodbeno zaposlenih
ter so istočasno v pokoju?
6. Koliko je bilo v RS od 1/1-1998 do 1/10-1998 ukradenih
osebnih avtomobilov, kolikšna je raziskanost teh tatvin
in kolikšna je skupna materialna škoda?
7. Ali sta generali sekretar in šef kabineta ministra za
notranje zadeve pooblaščeni uradni osebi?

V energetsko strategijo Slovenije smo zapisali:
tam, kjer ne bo možna priključitev na omrežje zemeljskega
plina bo plinifikacija potekala na podlagi tekočega plina in
predvideno je povečanje rabe tekočega plina za oskrbo
široke porabe, k|er naj nadomesti rabo ekološko slabših
goriv.
V Sloveniji znaša letna poraba tekočega plina cca 70.000
ton In od tega se nameni že več kot polovica za energetske
potrebe (ogrevanje in priprava tople vode). Energetsko
gledano pomeni to ekvivalent za 100 mlo.m3 zemeljskega
plina oz. cca. 15 % od letne porabljene količine zemeljskega
plina v Sloveniji. Cela področja občin se pllniflcirajo s
tekočim plinom. Kako naj porabnikom tega plina razložimo
utemeljenost višjih davkov glede na zemeljski plin.
Glavni konkurent tekočemu plinu je El kurilno olje in
evropske države vodijo takšno davčno politiko in druge
ukrepe, da je plin, glede na ekološke In druge prednosti,
konkurenčen olju.
Sprašujem vlado, kdaj bo slovenska vlada sprejela
dolgoročno energetsko politiko in ne samo gašenja v korist
pokrivanja proračunske luknje.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:
1.
Glede preiskovanja krivolova v Triglavskem narodnem parku je
Urad kriminalistične službe UNZ Kranj z dne 21.9.1998 na
Okrožno državno tožilstvo Kranj podal poročilo v dopolnitev
kazenske ovadbe z dne 27.8.1998 zoper več oseb zaradi
utemeljenega suma storitve različnih kaznivih dejanj. Med njimi je
ovadil tudi eno pooblaščeno uradno osebo Ministrstva za notranje
zadeve RS zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja
sostorilstva po členu 25 KZ RS pri kaznivem dejanju nezakonitega
lova po členu 343/lil KZ RS in kaznivega dejanja napeljevanja po
členu 26 KZ RS h kaznivemu dejanju poneverbe po členu 245/II
KZ RS.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Poslanec g. Rudolf Petan pravilno ugotavlja, da je v Resoluciji o
strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni
zbor januarja 1996, dan velik poudarek rabi utekočinjenega
naftnega plina, ki naj bo predvsem iz ekoloških razlogov alternativni
vir zemeljskemu plinu tam, kjer zemeljski plin še ni na razpolago.
Takšno stališče je Vlada Republike Slovenije zastopala tudi pri
pripravi Zakona o trošarinah. V 54. členu zakona je med drugim
določena tudi trošarina na utekočinjeni naftni plin za ogrevanje, ki
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VPRAŠANJA
POSLANCA FRANCA KANGLERJA O
POSAMEZNIH DOGODKIH, KI SO POVEZANI Z
DEJAVNOSTJO IZ PRISTOJNOSTMI POLICIJE
-Z DNE 14/10-1998
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2.

5.

Postaja pomorske policije Koper, ki opravlja naloge varovanja
"modre meje"; nadzor prometa na morju ter izvaja z zakonom
določena pooblastila v luki Koper in marinah Izola, Piran in Portorož;
reševanje in iskanje pogrešanih na morju ima za izvajanje teh
nalog sisterrlizirana naslednja plovila:

V Ministrstvu za notranje zadeve je na dan 22.10.1998 pogodbeno
zaposlena ena upokojena delavka MNZ, ki se je starostno
upokojila s polno pokojninsko dobo. Delala bo 60 dni, kar je v
skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih, ki urejajo pogoje
pogodbenega dela.

- patruljno ladjo nad 20 m dolžine; patruljni čoln do 15 m dolžine;
patruljni čoln do 8 m dolžine; čoln z električnim motorjem do 5 m
dolžine; čoln z izvenkrmnim motorjem (in vesli) za 8 do 10 oseb;
čoln-rafting.

6.
V Republiki Sloveniji je bilo od 1.1.1998 pa do 1.10.1998 ukradenih
817 osebnih avtomobilov (v KZ R Slovenije je dejanje odtujitve
inkriminirano v 211., 212. in 216. členu). Raziskanost teh kaznivih
dejanj je v prvih devetih mesecih letošnjega leta 29,5%. Materialna
škoda povzročena s temi dejanji znaša 934.902.545,00 SIT - gre
za oceno škode in ne dejansko, saj policisti niso strokovno
usposobljeni za cenitev škode. Večino kaznivih dejanj je bilo
izvršenih v treh največjih slovenskih mestih.

Z navedenimi plovili policijska enota ne more izvajati vseh
navedenih nalog. V planu je nabava še enega plovila dolžine do 15
m, vendar tega plovila zaradi pozno sprejetega proračuna v letu
1998 ni bilo mogoče nabaviti tako, da je bilo v letu 1997 kot tudi v
letu 1998 ustrezno plovilo najeto za čas turistične sezone.

7.

Z najemno pogodbo št. 1711-98-44351, z dne 30.6.1998,
sklenjeno med Ministrstvom za notranje zadeve in podjetjem
KREMAR YACHTING d.o.o., Obala 127, Portorož, je bilo najeto
plovilo tipa ASTRAL 135 (Dolžina: 13,5 m, širina: 3,61 m, ugrez:
1,05, hitrost: 35 Nm/h in opremo: VHV postaja, radar, autopilot in
ploter). Cena najema je bila 1.800.000 SIT. Plovilo je bilo najeto na
podlagi določil Zakona o javnih naročilih, in sicer za dobo štirih
mesecev.

Generalni sekretar in šef kabineta ministra za notranje zadeve
nista pooblaščeni uradni osebi.

VPRAŠANJE
POSLANCA FRANCIJA ROKAVCA V ZVEZI Z
NOVIMI OSEBNIMI IZKAZNICAMI
-Z DNE 15/10-1998

3.
Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi 5. člena Zakona o
osebni izkaznici in po postopkih, opravljenih v skladu z Zakonom
o javnih naročilih v juliju letos sklenilo pogodbi o izdelavi in dobavi
osebnih izkaznic. Pogodbi sta bili sklenjeni s podjetjem Cetis,
grafično podjetje, d.d., Celje in Mirage Holography Studio, d.o.o.,
Novo mesto. S pogodbama sta omenjeni podjetji prevzeli izdelavo
obrazca osebne izkaznice, personalizacijo osebnih izkaznic,
dobavo varnostne transportne embalaže za prenos vlog za izdajo
osebnih izkaznic in odpremo osebnih izkaznic, vsako za približno
polovico upravnih enot. Cetis je s pogodbo prevzel tudi izdelavo
in dobavo vlog za izdajo osebnih izkaznic za območje celotne
Republike Slovenije. Pogodbena cena vseh navedenih opravil
znaša skupaj s prometnim davkom 881,96 SIT za Cetis in 878,60
SIT za Mirage za eno osebno izkaznico.

V zadnjem času se pojavlja precejšnje nezadovoljstvo občanov,
kateri so si dali urejati nove osebne izkaznice, saj je veliko njih
dobilo nove osebne izkaznice s pomanjkljivimi oz. napačnimi
podatki.
Sprašujem ministra za notranje zadev, gospoda Mirka Bandlja:
- Kdo izdeluje oz. tiska nove osebne izkaznice?
- Koliko reklamacij oz. napak, je bilo doslej ugotovljenih oz.
prijavljenih na ministrstvo za notranje zadeve?
- Koliko stane izdelava osebne izkaznice oz. koliko je nastalo
novih finančnih stroškov zaradi reklamiranih osebnih
izkaznic

Poudariti je potrebno, da z omenjenima podjetjema pravzaprav
poslujejo upravne enote, ki od državljanov sprejemajo vloge za
izdajo osebne izkaznice.
Obseg poslovanja upravnih enot po teh pogodbah je moč samo
oceniti. Osebna izkaznica namreč ni več obvezen dokument in
nihče ni zavezan k temu, da svojo identiteto izkazuje z osebno
izkaznico. Kljub temu MNZ ocenjuje, da bodo upravne enote v
naslednjih petih letih izdale približno 1,3 milijona osebnih izkaznic,
torej naj bi jih vsako od podjetij v tem obdobju izdelalo po 650.000
osebnih izkaznic. V letu 1998 bodo po oceni MNZ upravne enote
izdale približno 400.000 osebnih izkaznic. Vsako od podjetij naj bi
izdelalo po 200.000 osebnih izkaznic. Do 22. oktobra letos je
Cetis izdelal 51.906 osebnih izkaznic, Mirage pa 64.060 osebnih
izkaznic.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:
Z navedbami, da se v zadnjem času pojavlja precejšnje
nezadovoljstvo občanov, ki so dobili novo osebno izkaznico s
pomanjkljivimi oziroma napačnimi podatki, se Ministrstvo za
notranje zadeve ne more strinjati in takšne trditve odločno
zavrača. V zadnjem obdobju ministrstvo namreč ni prejelo niti ene
same reklamacije osebne izkaznice (upravne enote so dolžne o
napakah obveščati ministrstvo). Nasprotno, tako v tujini kot doma
smo deležni številnih priznanj, tako glede varnostno-tehnološke
rešitve nove osebne izkaznice kot tudi informacijsko-logistične
podpore izdaje in personalizacije nove osebne izkaznice.

4.
Pogoje za predčasno upokojitev na podlagi Zakona o policiji je na
dan 1.9.1998 izpolnjevalo 662 delavcev. Do 22.10.1998 je vlogo
za predčasno upokojitev podalo 450 delavcev, od tega dne pa se
je upokojilo 79 delavcev.
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1.
Republika Slovenija je za izdelavo nove osebne izkaznice izbrala
tehnologijo, ki temelji na laserskem, energetskem vžiganju tekstov
ter digitaliziranih podob fotografije in lastnoročnega podpisa v
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strukturo osebne izkaznice. Zapise ni mogoče odstraniti brez
uničenja osebne izkaznice. Tak način zapisa podatkov in zaščitni
elementi, vgrajeni v polikarbonatno strukturo osebne izkaznice,
omogočajo uradnim osebam v postopkih na terenu in brez
uporabe sofisticiranih tehničnih pomagal relativno enostavno
preverjanje verodostojnosti listine oziroma izločanje morebitnih
ponaredkov.

VPRAŠANJE
POSLANCA FRANCA POTOČNIKA V ZVEZI Z
DOGODKIV GOSTINSKEM LOKALU "BLEF"
-Z DNE 15/10-1998

Osebne izkaznice izdeluje oziroma personalizira Cetis, grafično
podjetje d.d., Celje in Mirage Holography Studio, d.o.o., Novo
mesto. Izdelava in personalizacija osebnih podatkov pa sta bili
oddani zunanjima izvajalcema oddani po pravilih Zakona o javnih
naročilih in na podlagi 5. člena Zakona o osebni izkaznici.

V sredstvih javnega obveščanja je bilo zapisano, da so bili v
gostinskem lokalu BLEF v Savskem naselju v Ljubljani
oropani trije kriminalisti, ki so se v času ropa v lokalu nahajali
službeno. Ministra za notranje zadeve, g. Mirka Bandlja
sprašujem:

2.

Kako je mogoče oropati tri kriminaliste, (pooblaščene uradne
osebe), ki so pri opravljanju svojih nalog oboroženi? Ali so
pri svojem delu Izvajali posebne policijske metode in kdo
jih |e odobril? Ali je zoper njih, oziroma njihovega
predstavnika zaradi malomarnega dela sprožen disciplinski
ukrep?

V obdobju od 20.6.1998 do 31.10.1998 je bilo skupaj izdanih
130.406 osebnih izkaznic, ministrstvo pa je bilo s strani upravnih
enot obveščeno o 36 napakah, kar pomeni 0,000276% vseh
izdanih osebnih izkaznic. Razlogi za omenjene napake so: EMŠO
ni bila določena ob vložitvi vloge - 7 primerov; napačen datum
veljavnosti -11 primerov; sprememba prebivališča -15 primerov;
zamenjana fotografija in podpis - 3 primeri. Vse napake so bile
posledica človeškega dejavnika in so bile ugotovljene v prvih treh
mesecih izdajanja osebne izkaznice. Kljub temu, da so začetne
napake ob tako zahtevnem projektu - centralizirane izdelave
osebne izkaznice, ki je novost pri izdaji identifikacijskih listin in
zahteva informacijsko podporo vseh postopkov izdaje osebne
izkaznice (od vloge, personalizacije in vračanja) - razumljive in
pričakovane, je ministrstvo ob vsaki napaki ukrepalo v skladu s
pooblastili, ki izhajajo iz pogodbe o izdelavi osebne izkaznice,
sklenjene z obema izdelovalcema.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:
Kriminalistična policija je pridobila informacijo o kriminalni združbi,
ki se ukvarja z izvrševanjem kaznivih dejanj neupravičene
proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu KZ Republike
Slovenije. Za pridobitev materialnih dokazov zoper obravnavano
skupino in uspešno izvedbo kazenskega postopka je bila
pridobljena odredba preiskovalnega sodnika za izvajanje ukrepov
po 150. členu Zakona o kazenskem postopku in dovoljenje
generalnega direktorja policije za izvajanje posebnih ukrepov iz
49 člena Zakona o policiji.

3.
Vse tehnično-varnostne in informacijsko-logistične postopke
izdelave in personalizacije nove osebne izkaznice urejata Pogodbi
o izdelavi in dobavi osebnih izkaznic, ki sta bili sklenjeni s
podjetjema Cetis, grafično podjetje d.d., Celje in Mirage Holography Studio, d.o.o., Novo Mesto. S pogodbama sta podjetji prevzeli
izdelavo obrazca osebne izkaznice, personalizacijo osebnih
izkaznic, dobavo varnostno transportne embalaže za prenos
vlog za izdajo osebnih izkaznic in odpremo osebnih izkaznic,
vsako za približno polovico upravnih enot. Cetis je s pogodbo
prevzel tudi izdelavo in dobavo vlog za izdajo osebnih izkaznic
za območje celotne republike Slovenije. Pogodbena cena vseh
navedenih opravil za eno osebno izkaznico znaša skupaj s
prometnim davkom 881,96 SIT za Cetis in 878,60 SIT za Mirage.

Dejstvo je, da je bila izvedena roparska tatvina zoper eno in ne tri
pooblaščene uradne osebe. Takoj po izvedeni tatvini je policist
naredil vse, da bi prijel storilca in zavaroval odvzet denar in
predmete, vendar pa mu je storilec zagrozil z neposrednim
napadom na življenje (z naperjeno in napeto pištolo) zaradi česar
je moral policist od namere prijetja storilca odstopiti. Policist, ki je
tajno policijsko deloval ni smel biti oborožen, ker kriminalci
praviloma preverjajo in pregledujejo osebe, s katerimi kontaktirajo.
Ker pa so bili izvajani vsi ostali možni varnostni ukrepi sta bila
storilca izsledena in prijeta v zelo kratkem času po izvršeni
roparski tatvini. Kakršnakoli intervencija v samem lokalu pa bi
neposredno ogrožala življenja ostalih oseb - gostov, ki so se
nahajali v kritičnem času v lokalu.

Zaradi zgoraj navedenih napak oziroma reklamiranih osebnih
izkaznic so nastali minimalni stroški, ki pa niso bremenili
državnega proračuna, temveč sta jih poravnala izdelovalca
osebnih izkaznic.

Zoper oba osumljenca, tako storilca, kot njegovega pomočnika je
bil odrejen pripor, ki ga je odredil preiskovalni sodnik pristojnega
okrožnega sodišča.

Zaključek:

Opravljena je bila analiza ukrepov policije v zvezi z izvedbo
posebnih ukrepov, ki so določeni v Zakonu o kazenskem postopku
in Zakonu o policiji, pri čemer so bile ocenjene vloge vseh
pooblaščenih uradnih oseb, ki so bile vključene pri izvajanju
posebnih ukrepov, vendar pa ni bilo zaznati elementov, na podlagi
katerih bi bilo potrebno sprožiti disciplinski postopek.

Kljub temu, da je ministrstvo ob pričetku izdajanja nove osebne
izkaznice zaradi kompleksnosti projekta nova osebna izkaznica
- centralizacija, uvedba nove tehnologije, celovita informacijskologistična podpora postopkov in nazadnje tudi implementacija
dodatnega črkovnega nabora - pričakovalo posamezne težave,
so le te primerjalno z tujino, tako po vsebini kot tudi po obsegu
daleč izpod nivoja napak, ki so sestavni del implementacije tako
kompleksnih in strokovno zahtevnih projektov.
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Pripominjamo, da je delo prikritih preiskovalcev zelo nevarno,
težko in terja velike fizične in psihične napore tako samih akterjev,
kot tudi ostalih, ki sodelujejo pri izvajanju posebnih ukrepov.
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Kriminalistična policija, ki izvaja te ukrepe, se zaveda, da kljub
upoštevanju vseh pravil stroke, lahko pride do nepredvidenih
situacij. Tudi do potencialno veliko hujših, v katerih je lahko
ogroženo življenje prikritih preiskovalcev, vendar boja zoper
organizirani kriminal ne moremo voditi iz varnih prostorov policijskih
postaj, temveč samo v neposrednem kontaktu s kriminalci, ki jih
v kriminalnih sredinah ne omejujejo nikakršni predpisi in pravila.

njega je policijska postaja Ljubljana-Šiška na Okrožno državno
tožilstvo podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje odvzema
mladoletne osebe po členu 200 KZ RS. Dne 28.5.1995 je ŠUBIC
Marko ponovno odvzel otroka ŠUBIC SLABANJA Jurija in ga
odpeljal v ZDA. Dne 26.6.1995 je bil osumljeni prijet, otrok pa je bil
izročen materi. Zoper ŠUBICA je bila ponovno podana kazenska
ovadba za odvzem mladoletne osebe. Dne 6.3.1997 je bila na
policijo posredovana anonimna informacija, da namerava ŠUBIC
Marko s svojimi prijatelji odvzeti sina ŠUBIC SLABANJA Jurija.
Na osnovi tega so bili s strani policije podvzeti vsi nujni ukrepi za
zaščito otroka. Z anonimnim obvestilom in z ukrepi policije je bila
seznanjena tudi otrokova mati gospa SLABANJA Barbara.

VPRAŠANJE
POSLANCA JANEZA JANŠE V ZVEZI Z
UGRABITVIJO OTROKA IZVRTCA V ROŽNI
DOLINI-Z DNE 29/10-1998

Dne 27.3.1997 je vzgojiteljica VVZ Rožna dolina, Cesta 27. aprila
številka 12, Ljubljana ob 11.30 uri telefonično obvestila OKC UNZ
Ljubljana, da so neznane osebe ob 11.20 uri prišle v omenjeni
vrtec ter od tam neznano kam odpeljale otroka ŠUBIC SLABANJA
Jurija. OKC UNZ Ljubljana je takoj po prejetem obvestilu na kraj
poslal patrulje policijske postaje Ljubljana-Vič, ki so prišle na kraj
dejanja ob približno 11.45 uri.

27. 3.1997 |e Marko Šubic ugrabil otroka Jurija Slabonjo,
Kosovo polje 16, Ljubljana iz vrtca v Rožni Dolini, Ljubljana.
Marku Šubicu naj bi pri ugrabitvi pomagal llešič Jože, Brezje
1, Cerknica in dva moška, ki sta še vedno neznana. O
ugrabitvi je bila takoj obveščena policija, ki je na kraj
ugrabitve prišla šele po odhodu g. Šublca, čeprav se Je
zadrževal v vrtcu vsaj še 15 minut po obvestilu policije o
ugrabitvi, ker se je otrok upiral. Akcija iskanja policije za
ugrabljenim otrokom ni stekla, saj so očividci g. Šubica
videli mirno se sprehajati pred njegovo hišo še tri dni po
ugrabitvi. Na intervencijo znanca ga. Slabonje, da je g. Šublc
v svoji hiši, je policija prišla na njegov dom šele 1 uro po
prejemu obvestila. V tem času je g. Šubic pobegnil in od
takrat ni več nobenega oprijemljivega dokaza o tem kje se
g. Šubic in Jurij Slabonja nahajata.

Na kraju samem, pred omejenim vrtcem, je bil prijet samo ILERŠIČ
Jože, zoper katerega je bilo, zaradi suma storitve kaznivega
dejanja odvzema mladoletne osebe po členu 200 KZ RS, v zvezi
s členom 25 KZ RS, dne 27.3.1997 odrejeno pridržanje. Po
zaslišanju pri preiskovalnemu sodniku je bil osumljeni izpuščen.
Akcija iskanja za izsleditev ŠUBIC Marka in otroka je stekla takoj
po prejemu obvestila o storjenem kaznivem dejanju. Za ŠUBIC
Markom je bilo še isti dan, 27.3.1997, razpisano iskanje na podlagi
148/2. členu ZKP po območju Republike Slovenije. Istočasno so
bili obveščeni vsi mejni prehodi, vse Uprave za notranje zadeve
v Republiki Sloveniji ter Policijska letališka policija Brnik.
Dne 28.3.1997 je bila, zaradi suma storitve kaznivega dejanja
odvzema mladoletne osebe po členu 200 KZ RS, zoper ŠUBIC
Marka irt ILERŠIČ Jožeta na Okrožno državno tožilstvo podana
kazenska ovadba.

Po podatkih ga. Slabonja naj bi se katerakoli aktivna akcija
policije v tej zadevi končala pri ga. Omerzu- Simlč, saj naj bi
ščitila g. Šubica. Zato vas prosim, da preverite strokovnost
dela ga. Omerzu - Simič in možnost zaviranja policijskega
defa pri zasledovanju ugrabitelja Jurija Slabonje.

Policija je takoj pričela z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh
dobljenih informacij v zvezi z morebitnim nahajanjem ŠUBICA v
Sloveniji. V zvezi s tem smo nekaj dni zaporedoma na določenih
naslovih, kjer bi se ŠUBIC lahko zadrževal, postavljali zasede.
Kljub temu ŠUBIC v Sloveniji ni bil izsleden. Podatka, da je bil
viden še tri dni po ugrabitvi sprehajati se pred svojo hišo, policija
nima. Prav tako nimamo podatka o obvestilu znanca gospe
SLABANJA Barbare, da je ŠUBIC v svoji hiši. OKC UNZ Ljubljana
je prejel le klic gospe SLABANJA Barbare, in sicer dne 31.3.1997
ob 20.45. Takoj po prejetem obvestilu so odšli na kraj, kjer naj bi
se nahajal ŠUBIC, kriminalisti mobilne kriminalistične skupine.
ŠUBICA na naznanjenem naslovu ni bilo.

Zaradi teže kaznivega dejanja, ter zaradi verjetnosti, da je g.
Šubic z ugrabljenim otrokom pobegnil v tujino ni razumljiva
odločitev ministrstva za notranje zadeve, da ni takoj
razpisalo mednarodne tiralice, ampak da je to storilo šele v
začetku decembra 1997. Zato vas sprašujem, zaka| niste
takoj razpisali mednarodne tiralice ter se povezali z
INTERPOLOM. G. Šubic je namreč pred tem že štirikrat
ugrabil Jureta Slabonja, med drugim tudi s pomočjo pobega
v ZDA za 15 dni brez vednosti In dovoljenja matere, ki je
njegova zakonita zastopnica. Po prepričanju ga. Barbare
Slabonja, vse te ugrabitve izsiljujejo umik tožbe za
izpodbijanje očetovstva, ki je bila z njene strani vložena v
letu 1996.

Na podlagi zbranih obvestil ter suma, da se ŠUBIC Marko z
otrokom lahko nahaja v Luxemburgu ali Švici, kjer ima poslovne
partnerje, smo se povezali z INTERPOLOM Luxemburga in Švice.
Povezali smo se tudi z Office de la Justice, Berne, z Office of
Childrens Issues Department of State Room 4800, Washington,
z INTERPOLOM VVashington in INTERPOLOM Hrvaške. Na
podlagi zbranih obvestil je bil dne 19.7.1997 podan konkretni
zahtevek, da se ugotovi, ali se ŠUBIC Marko nahaja v Egiptu, tudi
INTERPOLU Egipta in dne 19.9.1997 INTERPOLU Brazilije.
Aktivno sodelujemo tudi z INTERPOLOM Vaduz. Iz navedenega
je razvidno, da je INTERPOL Slovenije Ministrstva za notranje
zadeve ves čas sodeloval in še sodeluje z Interpoli tujih varnostnih
organov. Vsa angažiranja tujih Interpolov pa so bila do sedaj
neuspešna. Kot Centralni izvršilni organ za mednarodne ugrabitve
otrok se je Ministrstvo za notranje zadeve povezalo tudi s
Centralnim izvršilnim organom ZDA.

Na podlagi vseh teh dejstev, me zanima katere ukrepe boste
sprejeli, da boste čimprej zasledili storilce kaznivega dejanja
ugrabitve osebe in ali je res, da je g. Šubič dobil novo uradno
identiteto ter povsem legalno zapustil Slovenijo?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:
ŠUBIC Marko je prvič odvzel sina ŠUBIC SLABANJA Jurija dne
17.3.1995. ŠUBIC je bil z otrokom izsleden še istega dne. Zoper
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invalidnine upravičencem po zakonu o vojnih invalidih vrnili,
in po katerih pravnih določbah oziroma kriterijih sedaj
določate višino invalidnine glede na to, da je 23. člen še
vedno zakonska pravna praznina.

Na podlagi zbranih obvestil je bilo mogoče ugotoviti, da gre za še
hujše kaznivo dejanje, in sicer za ugrabitev po 144. členu ZK RS,
za kar je bilo dne 30.9.1997 v soglasju s pristojno tožilko podano
poročilo v dopolnitev ovadbe z dne 28.3.1997 zoper ŠUBICA,
ILERŠIČA in dva neznana storilca.
Zakon o kazenskem postopku v drugem odstavku 548/I. členu
določa, da mednarodno tiralico odredi sodišče, pred katerim
teče kazenski postopek. Ministrstvo za notranje zadeve je tako,
v zvezi s členom 551/1 ZKP, dne 14.11.1997 razpisalo mednarodno
tiralico na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika Okrožnega
sodišča v Ljubljani.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE:
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l-86/96 z
dne 12. decembra 1996 v postopku za oceno ustavnosti nekaterih
členov zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) med
drugim odločilo, da sta v neskladju z ustavo 20. člen (drugi
odstavek) in 123. člen zakona. Odredilo je, da je ugotovljene
neskladnosti zakonodajalec dolžan odpraviti v šestih mesecih po
objavi te odločbe v Uradnem listu RS.

V zvezi s kazensko ovadbo zoper ŠUBIC Marka, ILERŠIČ Jožeta
in ostale, zaradi suma storitve kaznivega dejanja ugrabitve po
členu 144/11 KZ, je bil dne 18.8.1997, s strani Okrožnega sodišča
v Ljubljani izdan sklep o preiskavi. Glede na to, da je za navedeno
kaznivo dejanje uvedena preiskava, sodelujemo pri zbiranju
obvestil, s ciljem izsleditve ŠUBIC Marka in otroka ŠUBIC
SLABANJA Jurija, z Okrožnim državnim tožilstvom, Okrožnim
sodiščem ter ostalimi pristojnimi službami. Nadaljujemo z
intenzivnim preverjanjem vseh informacij v zvezi s primerom, na
osnovi katerih bomo izvajali vse nujne ukrepe za čimprejšnjo
izsleditev storilcev kaznivega dejanja ugrabitve.

Izpodbijani drugi odstavek 20. člena zakona je določal osnovo za
odmero invalidnine vojnega invalida (v višini 92.600 tolarjev). S
123. členom pa je bilo določeno, da o višini prejemkov po novem
zakonu odločijo upravne enote, v šestih mesecih po uveljavitvi
zakona (to je do 30. junija 1996).
Kot je obrazložilo ustavno sodišče omenjenih zakonskih določb
ni moglo razveljaviti, ker bi s tem nastala pravna praznina, ki bi v
času do sprejetja z ustavo skladne nove ureditve onemogočala
uveljavljanje tam urejenih pravic novim upravičencem. Zato je v
skladu z 48. členom zakona o ustavnem sodišču le ugotovilo
njihovo neskladnost z ustavo in naložilo zakonodajalcu, da
ugotovljene neskladnosti odpravi v določenem roku.

Trditev, da je ŠUBIC Marko pridobil novo uradno identiteto ter
povsem legalno zapustil Republiko Slovenijo, ne drži.
Gospa OMERZU SIMIČ je na Upravi za notranje zadeve Ljubljana
tiskovna predstavnica, ki ni na noben način vključena v operativno
delo kriminalistične policije.

Ugotovljene neskladnosti so bile odpravljene z zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (Uradni list
RS, št. 75/97), kije pričel veljati 20.12.1997. S tem zakonom je bila
določena za leto 1996 osnova za odmero invalidnine vojnega
invalida v višini 111.729 tolarjev oziroma za leto 1997 121.728
tolarjev.

VPRAŠANJE
POSLANCA JANEZA JANŠEV ZVEZI Z ODMERO
DRUŽINSKE INVALIDNINE PO ZAKONU O VOJNIH
INVALIDIH
-Z DNE 30/10'1998

Prehod na novo pravno ureditev je bil urejen tako (7. člen zakona),
da so se mesečni zneski invalidnine in družinske invalidnine,
priznani v višini po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/
95 in 19/97) s 1.3.1996 uskladili za 20,65 odstotkov, s 1.7.1996
za 6,5 odstotkov, s 1.1.1997 pa za 2,3 odstotka. Pri tem so bile
upoštevane že opravljene uskladitve po ustavno spornem zakonu.
Od 1.1. do 29.2.1996 so bili vojni invalidi in uživalci družinskih
invalidnin upravičeni do izplačila invalidnin in družinske invalidnine
v zneskih, ki so jim bili izplačani za mesec december 1995, torej
pred uveljayitvijo zakona o vojnih invalidih.

Prejel sem pismo zakonca Žakelj, Poljska pot 12, Logatec, ki
sta izgubila sina pri opravljanju vojaške dolžnosti za
obrambo RS v sestavi TO RS zaradi vojaške agresije JLA na
RS v letu 1991.

Premalo izplačani denarni prejemki po zakonu o vojnih invalidih
(Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97) so se po tem zakonu poračunali,
obračunana razlika pa se je valorizirala za 6 odstotkov.

Na podlagi 62. in 63. čl. zakona o vojnih Invalidih (Ur. I. RS
št. 63/95) sta zakonca Žakelj bila upravičena do družinske
invalidnine. Upravna enota Logatec je na podlagi zakona,
dne 15.1.1996, zmanjšala že priznano družinsko invalidnino
Iz 50.278 SIT na 33.336 SIT. Na Izdano upravno odločbo sta
se zakonca Žakelj pritožila na Ministrstvo za delo, družino
In socialne zadeve, ki je pritožbo zavrnila kot neutemeljeno.

Ne drži torej, da bi glede osnove za odmero invalidnine vojnega
invalida kadarkoli obstajala pravna praznina. Prav tako je bila
veliki večini upravičencev v zakonsko določenem roku izplačana
valorizirana razlika med premalo izplačanimi denarnimi prejemki
po zakonu o vojnih invalidih in tistimi, določenimi z zakonsko
novelo.

Ustavno sodišče je z odločbo (Ur. I. RS št. 2/97) ugotovilo,
da je 123. čl., ki ureja višino invalidnine, v neskladju z ustavo
ter naložilo DZ, da neskladnost z ustavo odpravi v 6 mesecih.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je nova nižja Invalidnina v
zakonu o vojnih Invalidih določena samovoljno, brez jasnih
kriterijev In v nasprotju z načelom pravne In socialne države
ter načelom varstva zaupanja v pravo.

V primeru Rozalije Žakelj iz Logatca je prišlo do poplačila razlike
v višini družinske invalidnine po osnovnem zakonu oziroma po
noveli zakona v aprilu 1998. Tedaj je bil uporabljen v ta namen
pripravljen računalniški program, ki pa v konkretnem primeru
glede na stanje izplačil pred uveljavitvijo zakonske novele ni dal
pravilnega rezultata. Izračun bi bilo skratka potrebno opraviti ročno.
Zaradi tega stranki tedaj ni bila izplačana celotna razlika, do katere
je bila sicer upravičena. Razlika do polnega zneska poplačila ji je

Sprašujem vas, kdaj boste nezakonito znižanje družinske
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bila nakazana novembra 1998. Pristojna upravna enota se je
tedaj stranki tudi opravičila za neljubo zakasnitev.

382.997,46 ECU, od katerih je Evropska skupnost na podlagi
priznanih stroškov pokrivala projekt v višini 176.099,04 ECU,
Slovenija pa se je zavezala zagotoviti razliko. Ta delež je Slovenija
zagotovila preko projektov, ki jih je financiralo Ministrstvo za okolje
in prostor, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Mjnistrstvo za
kulturo.
Zaradi naravovarstvene pomembnosti obravnavanega območja
je bila za dokončno pokritje slovenskega deleža v letu 1995 v
proračunu za LIFE projekt - Notranjski park opredeljena nova
proračunska postavka.

VPRAŠANJE POSLANCA BOGOMIRJA
ŠPILETIČA V ZVEZI S FINANCIRANJEM
PROJEKTA "NOTRANJSKI REGIJSKI PARK"
-Z DNE 3/11-1998

Ob zaključku LIFE projekta v letu 1997 je bil na Ministrstvu za
okolje in prostor pregled projektov, vključenih v LIFE projekt (od
leta 1994-1997).
Celotno finančno poročilo je sestavni del zaključnega poročila o
LIFE projektu in je skupaj z vsemi projekti, ki so bili vključeni v
projekt LIFE, na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave.

Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo
za okolje In prostor in Občina Cerknica so do leta 1992 do
danes izplačali okrog pol milijona nemških mark za projekt
Notranjski regijski park zasebnemu podjetju Area iz Cerknice.
Torej za projekt, ki se tudi sedaj - sicer pod drugim imenom
- financira iz republiškega proračuna. Čeprav je bilo v zadnjih
sedmih letih v projekt vloženih veliko sredstev, od tega
praktično ni nobenih oprijemljivih rezultatov. Zato
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okol|e in prostor in
Vladi RS postavljam naslednja vprašanja:

Evropska komisija - DG XI je ocenila, da je LIFE projekt za
Notranjski park dosegel zastavljene cilje, ki so bili predvsem
usmerjeni v promocijo varstva narave in iskanje možnosti za
sonaravni razvoj območja.
Na območju Snežniškega parka od leta 1996 poteka nov projekt,
podprt s strani nizozemske vlade. Nizozemska vlada nudi podporo
bilateralnim projektom med vladnimi in nevladnimi organizacijami
Srednje in Vzhodne Evrope in Nizozemsko. Vanj so vključeni
projekti, ki se osredotočajo na socialna vprašanja, okoljska in
naravovarstvena vprašanja idr. Nizozemska vlada krije celotne
stroške projekta. Projekt za regijski park Snežnik je prvi projekt
MATRA v Sloveniji. Delo teče hkrati na dveh sklopih, in sicer se
izdeluje plan upravljanja in razvoja ter izobraževanje o naravi.

1. Koliko sredstev je bilo namenjenih za ta projekt in komu
so bila nakazana?
2. Kakšna je bila pravna podlaga izvedenih nakazil in kdo je
odgovoren za to?
3. Kakšni so rezultati sedemletnega dela "Notranjski regijski
park"?
Ker vložena sredstva očitno niso dala želenih rezultatov,
Vladi RS predlagam, da nemudoma izvede revizijo porabe
sredstev ter v primeru neupravičene In negospodarne porabe
proračunskih In drugih sredstev sproži ustrezne postopke
zoper odgovorne v pristojnih ustanovah in stori vse
potrebno, da se neupravičeno porabljena sredstva vrnejo.

Vsi do sedaj izdelani projekti in projekt MARTA, ki bo dokončan v
letu 1999, bodo pripomogli k boljšemu poznavanju naravovarstvene
vrednosti območja ter iskanju razvojnih možnosti območja
bodočega parka ter bodo služili kot osnova pri usklajevanju
interesov med varstvom narave in razvojem območja za potrebe
lokalnega prebivalstva.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:

POMEMBNEJŠI PROJEKTI IZDELANI OD LETA 1994-1997

Aktivnost za ustanovitev "Notranjskega regijskega parka", sedaj
preimenovanega v "Regijski park Snežnik", je bila v sklopu ostalih
načrtovanih regijskih parkov prva večja namenska naloga na
državni ravni že pred letom 1994, pod okriljem Ministrstva za
kulturo.

IZVAJALCI
Tuja donacija
NEC Cerknica
NEC Cerknica
OIKOS
Fakulteta za arhitekturo
slovenski delež
AREA

Ob prenosu pristojnosti varstva narave na Ministrstvo za okolje
in prostor je bila v letu 1995 opredeljena nova proračunska
postavka, namenjena ustanavljanju naravnih parkov ter izdelano
gradivo "Ustanavljanje in upravljanje naravnih parkov v Sloveniji",
ki je bilo obravnavano tudi v Državnem zboru. Vse navedene
potrditve volje države za .ustanavljanje naravnih parkov služijo
Ministrstvu za okolje in prostor skupaj z veljavno zakonodajo, kot
pravni okvir dela na/em področju.

OIKOS
OIKOS
OIKOS
Občina Ilirska Bistrica
Občina Loška dolina
Občina Logatec
GAMA DESIGN

Leta 1993 so takratne občine, ki so bile v območju bodočega
"Notranjskega regijskega parka" s skupno kandidaturo na Komisijo
Evropske skupnosti za pridobitev sredstev iz LIFE projekta,
odigrale ključno vlogo pri namenskem pridobivanju sredstev za
ustanovitev Snežniškega parka iz tujih virov.

AREA
Fakulteta za arhitekturo

Projekt je bil odobren v letu 1994, celotna vrednost je bila
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PROJEKT
Načrt upravljanja Cerkniško
jezero, Rakov Škocjan
Eko-kmetijstvo
Eko-turizem
Eko-stavbarstvo
Prostorski plan Notranjskega
parka
Kolesarske poti na območju
parka
Posestvo Turn-primerjalna
analiza uspešnosti
Informacijsko gradivo
projekt obnove vasi Prem
Pešpot ob gradu Snežnik
Informacijska tabla
Mihova domačija
- projekt obnove
Človek in Kras
razstava o LIFE projektu
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je po Zakonu o tujcih eden izmed upravičenih razlogov za izdajo
dovoljenja. Kljub temu je upravna enota v skladu z Zakonom o
tujcih vlogo gospoda Milana Aksentijevića zavrnila po prostem
preudarku (diskrecijski pravici), ker je ugotovila, da to terjajo
razlogi varnosti in obrambe države.

VPRAŠANJE
POSLANCA JANEZA JANŠE V ZVEZI Z OBISKOM
G. AKSENTIJEVIČA V SLOVENIJI
-Z DNE 4/11-1998

Zoper odločbo upravne enote o zavrnitvi vloge za izdajo dovoljenja
za začasno prebivanje z dne 3.9.1998 je gospod Milan Aksentijević
v zakonitem roku vložil pritožbo na Ministrstvo za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve je z odločbo z dne 4.11.1998
zavrnilo pritožbo gospoda Milana Aksentijevića in potrdila odločbo
organa prve stopnje.

Slovenske novice so v svoji izdaji, dne 4. november 1998,
obvestili Ministrstvo za notranje zadeve o tem, da se v
Ljubljani mudi "vsem Slovencem dobro znan nekdanji oficir
JLA Milan Aksentijević, tisti, ki ima v Hrvaški status vojnega
zločinca, pri nas pa je bil še včeraj na seznamu nezaželenih
oseb".

Do vročitve odločbe Ministrstva za notranje zadeve lahko gospod
Milan Aksentijević v skladu s 3. odstavkom 13. člena Zakona o
tujcih v naši državi prebiva na podlagi potrdila o vloženi vlogi za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, za tem pa bo moral
državo zapustiti.

Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za notranje
zadeve sprašujem, kdo, kdaj in na kakšni pravni podlagi je
odobril g. Aksentijeviču vstopni vizum za Republiko
Slovenijo ter koliko časa je ta veljaven.

Ob tej priložnosti bi želeli tudi pojasniti, da je gospod Milan
Aksentijević v prejšnjem postopku za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje, začetem na vlogo z dne 16.7.1996, zoper odločbo
Ministrstva za notranje zadeve, s katero je ravno tako zavrnilo
njegovo pritožbo in potrdilo odločbo upravne enote, ker je bilo
ugotovljeno, da zavrnitev vloge terjajo razlogi varnosti in obrambe
države, sprožil upravni spor. Upravno sodišče Republike Slovenije
v Ljubljani je tožbo gospoda Milana Aksentijevića zavrnilo.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE IN
MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:
Ministrstvo za notranje zadeve:

Ministrstvo za zunanje zadeve:

Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve
ste poslali v odgovor poslansko vprašanje poslanca Janeza
Janše, kdo, kdaj in na kakšni podlagi je gospodu Aksentijeviču
izdal vizum za prihod v Republiko Slovenijo ter koliko časa je ta
veljaven.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS, na poslansko vprašanje
poslanca Janeza Janše o pravni podlagi izdaje vstopnega vizuma
Milanu Aksentijeviču za vstop v RS, odgovarja:

Gibanje in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o
tujcih (Ur.l.RS, št. 1/91 in 44/97,). Način izvajanja posameznih
določb tega zakona pa je podrobneje določen v Pravilniku o načinu
izvajanja Zakona o tujcih (Ur.l.RS, št. 19/91 in 52/94).

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti je izdalo Milanu
Aksentijeviču vstopno izstopni vizum dne 21/6-1998 z veljavnostjo
do 21/7-1998. Vizum je bil imenovanemu izdan na podlagi Zakona
o tujcih. Iz evidenc Ministrstva za zunanje zadeve ni razvidno, da
bi bil imenovanemu po tem datumu ponovno izdan vstopni vizum.

Po zakonu o tujcih potrebuje tujec za prihod v Republiko Slovenijo
vizum za prihod, za odhod iz nje vizum za odhod, za potovanje
čez njeno območje pa tranzitni vizum, če ni z mednarodno pogodbo
določeno drugače.
Gospod Milan Aksentijević, ki je državljan ZRJ, je v Republiko
Slovenijo vstopil dne 21.6.1998 na podlagi vizuma za prihod, ki
mu ga je izdalo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti
dne 19.06.1998 z veljavnostjo od 21.6.1998 do 21.7.1998. Ker je
vizum za prihod izdalo diplomatsko konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini, je za informacije v zvezi s postopkom
izdaje navedenega vizuma pristojno Ministrstvo za zunanje
zadeve.

VPRAŠANJE
POSLANCA BRANKA KELEMINE V ZVEZI S
SISTEMOM DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA
ZAVAROVANJA - Z DNE 5/11-1998

Ob koncu leta 1997 je Državni zbor RS na Vašo pobudo
sprejel spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu In
zdravstvenem zavarovanju.

Pred pretekom vizuma za prihod je gospod Milan Aksentijević
dne 15.7.1998 pri Upravni enoti Kranj vložil vlogo za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji.

S tem zakonom je ZZZS ustanovil "Družbo za vzajemno
zavarovanje", kar z drugimi besedami pomeni, da je iz svoje
dejavnosti izločil prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Zakon o tujcih v 13. členu določa, da če želi tujec na območju
Republike Slovenije prebivati dlje kolikor mu to dovoljuje izdani
vizum in ima upravičen razlog, zaradi katerega bi bilo njegovo
daljše bivanje v državi potrebno, mora pred pretekom vizuma, pri
upravni enoti na območju katere prebiva, zaprositi za dovoljenje
za začasno prebivanje. O vloženi prošnji izda upravna enota
tujcu potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje za
čas do dokončnosti odločbe (3. odstavek 13. člena Zakona o
tujcih).

Ob sprejemanju tega zakona sem opozoril Državni zbor
(vidno Iz magnetograma), da je namen tega zakona
razbremeniti zavod, saj je bilo znano, da prostovoljno
zdravstveno zavarovanje povzroča Izgubo. Opozoril sem,
da bo z oblikovanjem "družbe" višina prispevka bistveno
porasla. Če bo ta del zavarovanja previsok, se nihče ne bo
želel več dodatno zavarovati, tudi k zdravniku ne bodo šli,
ker ne bodo imeli toliko denarja. Nazadnje bodo zboleli tako,
da bodo postali Invalidi.

Upravna enota Kranj je v postopku na prvi stopnji ugotovila, da
gospod Milan Aksentijević sicer ima upravičen razlog za izdajo
dovoljenja, saj je poročen z državljanko Republike Slovenije, kar
poročevalec, št. 16
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Nihče ni mojih opozoril upošteval, danes pa ugotavljam, da
se večina tega, na kar sem opozoril, uresničuje!

zavarovane osebe, da same krijejo del cene za opravljanje
zdravstvene storitve.

Višina prispevkov je od sprejetja zakona porasla skoraj za 3
X (v enem letu). Največji problem to povzroča vsem tistim,
ki so socialno močno prizadeti. N.p. - dva upokojenca živita
od majhne pokojnine 40 - 45.000 SIT na mesec. Za dodatno
zavarovanje morata plačati 2 x 3.300 SIT, kar je 6.600 SIT na
mesec. To je za tako skupino pravo premoženje. Ker pa ta
populacija potrebuje več ali nenehno zdravniško pomoč In
oskrbo, si ne more privoščiti neplačevanja dodatnega
zavarovanja.

Za socialno šibke in njihovo zdravstveno varnost je že sedaj
poskrbljeno, kajti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju v 25. členu določa, da je uveljavljanje zdravstvenih
storitev iz 2., 3. in 4. točke 23. člena zakona nekaterim skupinam
zavarovancev zagotovljeno, tudi če niso prostovoljno zdravstveno
zavarovani in gre za nujno zdravljenje. To možnost daje zakon
invalidom in drugim osebam, ki jim je priznana pomoč za opravljanje
večine življenjskih funkcij, invalidom, ki imajo najmanj 70 odstotno
telesno okvaro, osebam, starim 75 let in več, osebam, ki
izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev dajatev iz socialnega
varstva in osebam, ki so ob uveljavljanju zdravstvenih storitev že
doplačale določen znesek. Ta zakonska določila je Zavod za
zdravstveno zavarovanje še podrobneje opredelil v Pravilih
obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer v členih od 98 in
102, kjer je tudi opredeljeno, kaj se šteje za nujno zdravljenje.

Te in druge ekonomsko šibke skupine so zaradi takih
nenehnih povišanj dodatnega zavarovanja na robu obupa.
"Družba" pa razmišlja celo o tem, da bi starejša populacija
morala plačevati več kot mlajša.
Ministrstvu in s tem tudi vladi postavljam naslednja
vprašanja:

Iz povedanega je razvidno, da že sedanja zakonska ureditev
omogoča socialno ogroženim osebam, da skladno s pravicami in
postopki, določenimi v Pravilih obveznega zdravstvenega
zavarovanja, uveljavljajo oprostitve do doplačil k zdravstvenim
storitvam brez prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

1. Ali ministrstvo In vlada namerava dopustiti, da se bo
preko sistema dodatnega zavarovanja položaj socialno
šibkih skupin še naprej slabšal?
2. Kakšno pravno podlago imajo In kakšne ukrepe naj
izvajajo pri reševanju te problematike lokalni centri za
socialno delo? (Pri njih je vedno več vlog za pomoč).

Glede na povedano, smo mnenja, da Vladi oziroma Ministrstvu
za zdravstvo ni potrebno sprejemati posebnih ukrepov za zaščito
socialno šibkejših skupin zavarovancev v zvezi s plačilom
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Dajem pa tudi pobudo:
1. Da ministrstvo in vlada na osnovi resnosti problema
temeljito premisli, s kakšnimi ukrepi je možno
sofinancirati ali oprostiti plačilo dodatnega
zdravstvenega zavarovanja socialno šibkih skupin
prebivalstva?

DOPOLNILNOVPRAŠANJE
POSLANCA ZMAGA JELINČIČA V ZVEZI S
KONTROLO NAD UPORABO IGRALNIH
APARATOV ZUNAJ IGRALNIC - Z DNE 10/1M 998

Prosim za temeljit odgovor in rešitev, saj bom v nasprotnem
na to temo zahteval razpravo v Državnem zboru RS.

Dne 16. 7. 1998 sem ministru za finance zastavil devet
vprašanj, povezanih z nabavo In vgradnjo elektronskih
kontrolnih naprav, ki so namenjene nadzoru izvajanja iger
na srečo na igralnih avtomatih Izven igralnic. Minister je
poslal odgovore na 6 od 9-ih vprašanj (ne da bi z besedico
pojasnil, zakaj ne odgovarja tudi na preostale tri), ki so zmes
izmikanj, zavajanj in tudi neresnic. Ker je v tem času tudi
Ustavno sodišče z odločbo št. U-l-57/97 končalo to zadevo
na način, ki je še zadnjim dvomljivcem dokazal, da je bil
celoten postopek dobave in vgradnje EKN izrazito
nestrokovno voden. Zato menim, da nI več smotrno
izgubljati energije s prikazovanjem neresnic in Izmikanj v
ministrovih odgovorih, ampak je bolje navesti nekaj dejstev,
ki predstavljajo osnovo za moja dodatna vprašanja.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v
12. členu določa, da je zdravstveno zavarovanje obvezno in
prostovoljno. Nadalje določa, da se prostovoljno zavarovanje
uvede za razliko do polne vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23.
člena zakona, kakor tudi za večji obseg pravic, kot je določen z
zakonom ali za višji standard storitev in za dodatne pravice, ki
niso zajete v obveznem zavarovanju. V ta namen naj bi se na
podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.list RS,
št. 29/98) s 01.01.1999 ustanovila družba za vzajemno
zavarovanje. S tem dnem bo Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije prenehal opravljati dejavnost prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja. Torej navedba poslanca Branka
Kelemine, da je zvišanje premij za prostovoljno zavarovanje v
letošnjem letu, posledica ustanovitve in delovanja družbe za
vzajemno zavarovanje, ne drži, ker le-ta še ni začela delovati.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, katerega odbor
za prostovoljno zavarovanje na predlog generalnega direktorja
zavoda določa višino premij posameznih paketov prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja, je povišal premijo v letošnjem letu
zaradi nastalih izgub v tem zavarovanju, ker se pred tem premije
dve leti sploh niso spreminjale. Ob tem je treba poudariti, da Zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa
obseg pravic, iz obveznega zavarovanja, hkrati pa zavezuje
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Ta dejstva so naslednja:
a) Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj Igralnic je
bil v letih 1993 - 97 glede opremljanja IA z EKN spremenjen
oziroma napisan na novo kar pet krat. Pri tem se je ves čas
spreminjal rok za vgradnjo, in organizacije, ki so pooblaščene
za Izbiro, dobavo In vgradnjo EKN.
b) Ministrstvo ni v tem pravilniku nikoli opredelilo lastnosti,
ki jih mora EKN imeti, da bi mu Urad za standardizacijo In
meroslovje lahko podelil certifikat o odobritvi tipa, ampak
je raje določilo organ (prav ta urad), ki izbere konkretni EKN.
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Predlagatelj zakona se je torej že od samega začetka zavedal
težav, ki jih je legalizacija iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic povzročila.

Na ta način so morali vsi prireditelji iger na srčo nabaviti
EKN od istega proizvajalca in to pod komercialnimi pogoji,
ki jih je določila država, skupaj s tem proizvajalcem (Playsafe
Monltoring).

Te težave so podobne in pogosto identične v večini držav, kjer se
ta dejavnost opravlja. Kot primer, naj navedemo Nizozemsko,
kjer je prirejanje posebnih iger na srečo zunaj igralnic urejeno
restriktivneje kot pri nas. Nadzor nad to dejavnostjo opravlja več
organov: davčni inšpektorji, policija in osebe zaposlene v "Gaming Boardu". Poleg navedenih organov nadzor na terenu izvaja
tudi tehnični urad, ki igralni avtomat pred uporabo pregleda in izda
certifikat o njegovi ustreznosti. Navedeni urad permanentno
opravlja kontrolo an terenu in ugotavlja, če so tehnične
karakteristike igralnih avtomatov, identične karakteristikam ob
izdaji certifikata. Pri tem nadzoru jim nudi izdatno asistenco policija,
saj pri izvajanju nadzora pogosto prihaja do preprečitve in
onemogočanja izvajanja nadzora pooblaščenih oseb s strani
pri reditelja. Navkljub nadzoru, ki ga opravljajo nad to dejavnostjo
različni organi, je bil s strani ministrstva za pravosodje zaradi vse
pogostejših kršitev zakonskih določb s strani prirediteljev podan
predlog, da se zakonsko zmanjša število prirediteljev.

c) Ustavno sodišče je s svojo odločbo določilo, da Urad za
standardizacijo in meroslovje ne more določiti dobavitelja
EKN in da seveda tudi ne more izvesti javnega razpisa, če
plačnik naročenih EKN ni proračun, ampak prireditelji iger
na srečo.To seveda pomeni, da Je bil celoten postopek izbire
dobavitelja EKN nezakonit in nepotreben.
d) Ustavno sodišče je tudi odpravilo 27. člen pravilnika (v
njem je določen rok do katerega morajo prireditelji vgraditi
EKN) in zavezalo ministra za finance, da določi primeren
rok za vgradnjo EKN.
Na tej osnovi sprašujem ministra za finance:
1. Zakaj je bil postopek izbire EKN voden na tak (zgoraj
opisani) način? Ali gre za nestrokovnost, ali pa za kaj
drugega (glej članek v Mladini o hišni preiskavi kriminalistov
pri takratnem direktorju Urada za standardizacijo In
meroslovje)?

Primer navajamo le zaradi ilustracije, kako tudi države EU nimajo
ustrezno urejene in nadzorovane te dejavnosti, saj je nadzor
zaradi disperzije prirediteljev, narave dejavnosti in uporabe
najmodernejše tehnologije, ki jo je izredno težko zaščititi pred
zunanjimi vplivi (na primer hotenji prireditelja ali igralca, ki želita
eliminirati naključnost dobitka v igri) močno otežen. Zaradi tega
večina držav stalno spreminja regulativo in način organiziranja
nadzora nad prireditelji glede na identifikacijo odklonov in kršitev,
ki jih zazna pri prirediteljih. V okviru navedenega konteksta tudi
Slovenija ne predstavlja nikakršne posebnosti.

2. Zakaj do danes še ni izpolnil obveze, ki jo je določilo
ustavno sodišče in določil roka za vgradnjo EKN? Ali se
zaveda, da do takrat, ko bo to storil, prireditelji niso dolžni
tega storiti in je zato nadzor nad igralnimi avatomati bistveno
pomanjkljiv?
3. Kolikšen je izpad iz proračuna od leta 1994 dalje, ker ni
ustreznega nadzora nad igralnimi aparati (zadostuje če kot
izpad obračunate le prometni davek na razliko med
pobranimi taksami na igralne aparate In prijavljenim
prometom na igralnih aparatih)?

Problemi in opis organiziranja nadzora nad dejavnostjo prirejanja
iger na igralne avtomate zunaj igralnic pri nas so opisani že v
odgovoru na poslanska vprašanja istemu poslancu z dne
17.08.1998, zato jih v odgovoru ne bi ponavljali. Poudarimo naj le,
da je nadzor nad prireditelji iger na srečo zunaj igralnic v Sloveniji
napram ostalim državam bistveno bolj otežen tudi zaradi tega,
ker so v uporabi igralni avtomati različnih vrst in tipov, sestavljeni
iz delov različnih proizvajalcev ipd. Igralni avtomati v uporabi torej
niso certificirani, saj v Sloveniji ni institucije, ki bi pred uporabo
igralne avtomate preverila in izdala certifikat. Igre na igralnih
avtomatih so v svetu in pri nas vse bolj popularne. Glede na to, v
tujini avtomate izdelujejo profesionalni proizvajalci, ki imajo ateste
potrjene od nadzornih organov države. Pri nas takih proizvajalcev
z atesti še ni.

4. Ali minister meni, da bi za takšno (ne)delo moral kdo
odgovarjati in kdo? Če meni, da odgovornosti ni potrebno
uveljavljati, prosim za obrazložitev!

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE:
Pred sprejetjem Zakona o začasni ureditvi prirejanja posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju
takse na igralne avtomate (Uradni list RS št. 47/93) je bilo v
Sloveniji zunaj igralnic v uporabi okoli 2000 igralnih avtomatov.
Prireditelji so to dejavnost opravljali brez dovoljenja, nelegalno.
Gostinci v tem obdobju kot prireditelji posebnih iger na srečo niso
bili davčni zavezanci, niti se dejavnost ni ustrezno kontrolirala s
strani države. S sprejetjem Zakona o začasni ureditvi (13.8.1993)
je bila ta dejavnost dovoljena in kasneje podrobno urejena z
Zakonom o igrah na srečo (v nadaljevanju: ZIS) leta 1995 in
Pravilnikom o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (v
nadaljevanju: pravilnik), ki ga je na podlagi 96. člena ZIS izdal
minister, pristojen za finance.

Razlogi za pogosto spreminjanje pravilnika o uporabi igralnih
avtomatov so torej kompleksnejši in zaradi razvoja na tem
področju nujni (izpostavimo naj le razvoj tehnologije) in se ne
nanašajo le na en segment nadzora davčne osnove (na primer
elektronska kontrolna naprava, v nadaljevanju: EKN).
Organiziranost in sistem nadzora nad to dejavnostjo je potrebno
obravnavati v kontekstu obvladovanja in reguliranja dejavnosti
kot procesa, ki ima s strani države kot primaren interes
vzpostavitev kontrole nad davčno osnovo, ki mora temeljiti na
razliki med vplačili in izplačili v igro na srečo, kontrole zakonskih
omejitev dejavnosti (predvsem procent vračanja in omejitve
vložka) in posredno tudi na zaščiti igralca, da se igre na srečo
korektno izvajajo.

V obrazložitvi predloga ZIS je navedeno, da je ob velikih pomislekih
glede uvedbe le dejavnosti na koncu prevladalo mnenje, "da
navkljub pričakovanim problemom ne bi kazalo te dejavnosti
v celoti prepovedati, sai '9re na srečo predstavljajo družbeno
zlo predvsem tam, kjer se odvijajo divje, nekontrolirano ter mimo
predpisov in vpogleda pristojnih državnih organov. Prirejanje na
srečo na igralne avtomate zunaj Igralnic se dovoli le s
pogojem, da se hkrati uvede restriktiven režim prirejanja z
močno kontrolo, ki bo preprečevala možnost nastajanja
škodljivih družbenih pojavov."
poročevalec, št. 16

V kritiki načina dobave, vgradnje EKN in nadzora nad prireditelji
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic je potrebno
upoštevati tudi dejstvo, da se nadzor s strani države ni organiziral
in razvijal vzporedno z razvojem dejavnosti. Igralni avtomati zunaj
igralnic so legalno v uporabi od leta 1993, dočim je šele ZIS leta
1995 predvidel ustanovitev Urada za nadzor prirejanja iger na
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podatkov dav,čnega organa, kot tudi specifične načine varovanja
podatkov pri prenosu, pri izbiri tipa EKN ni šlo samo za izbiro tipa
merilnika, ampak posredno tudi za določitev celotnega sistema
zbiranja, varovanja in obdelave zbranih podatkov.

srečo (v nadaljevanju: UNPIS), ki naj bi kot specializiran strokovni
organ v sestavi ministrstva za finance celovito nadziral vse
subjekte, ki prirejajo igre na srečo.
Nadzor nad to dejavnostjo se je razvijal postopno. V začetku so
ga izvajali le davčni inšpektorji, kasneje pa tudi pooblaščene osebe
UNPIS in Urada za standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju:
USM), kasneje pa se je uvedel tudi nadzor s tehnično napravo EKN.

USM je pri odločitvi o izvedbi javnega razpisa vodila predvsem
ocena, da bi izbira in uvedba naprav EKN dveh različnih
proizvajalcev lahko pomenila podvajanje vzpostavljenega sistema.
USM je bil mnenja, da bi za vzpostavitev dodatnega paralelnega
sistema, ki bi temeljil na izbiri dveh (ali celo več) tipov EKN, morali
biti davčni inšpektorji opremljeni z dvema vrstama bralnih enot
(čitalnikov), torej za vsak tip EKN posebej. Povezava s centralno
bazo podatkov pa bi tudi morala biti izdelana posebej za vsak tip
EKN posebej. Povezava s centralno bazo podatkov pa bi tudi
morala biti izdelana posebej za vsak tip EKN različnih
proizvajalcev.

Že uvedba takse na igralne avtomate, ki jo mora prireditelj plačevati
pavšalno, je po mnenju predlagatelja zakona o igrah na srečo
uvedena tudi kot zagotovilo, da bi se "vsaj deloma izognili
različnim možnostim za Izogibanje davčne obveznosti z
ustreznimi posegi v merilne tehnične naprave, ki jih tudi
najsodobnejša tehnologija ne more v celoti preprečiti".
Zakonodajalec se je torej že takrat zavedal, da je organiziranje
popolnega nadzora nad to dejavnostjo s strani države nemogoče.
Nadzor s strani davčnih inšpektorjev, ki so te naloge opravljali
poleg drugih zadolžitev se je v praksi izkazal kot dokaj neučinkovit,
hkrati pa ni bil na ustreznem strokovnem nivoju, saj davčni
inšpektorji nimajo ustrezne predvsem tehnične izobrazbe in so
usposobljeni za poglobljen nadzor nad davčnimi zadevami, ne pa
nad procesi povezanimi z igrami na srečo. Ker nadzor dejavnosti
iger na srečo zunaj igralnic z občasnimi kontrolami ni bil ustrezen,
so z namenom kontrole nad delovanjem igralnega avtomata in
predvsem z namenom registriranja in shranjevanja podatkov o
vplačilih in izplačilih v igralne avtomate na podlagi pravilnika, ki ga
je sprejel minister pristojen za finance, v igralne avtomate vgrajene
elektronske kontrolne naprave (v nadaljevanju: EKN). Osnoven
namen vgradnje je, da EKN, kot merilo za obračun po zakonu o
meroslovju, omogoča davčnemu organu kontrolo pravilnosti
davčne osnove pri prireditelju posebnih iger na srečo zunaj
igralnic. Izbira ustrezne EKN in določitev njenih tehničnih
parametrov ob upoštevanju, da se obdrži vsa obstoječa
raznolikost igralnih avtomatov (glede na način vplačila, vrsto igre,
starost, kredibilnost proizvajalca...) je zahtevala vključitev tudi
drugih državnih organov z ustrezno strokovno podlago. Vključitev
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Urada za standardizacijo
in meroslovje pri izvedbi in izboru ustrezne EKN je logična, saj je
bila le na ta način zagotovljena strokovnost in kompetentnost pri
odločanju. Urad za standardizacijo in meroslovje je na podlagi
definicije, da je EKN opredeljena kot merilo za obračun po Zakonu
o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) vodil celoten postopek
izbire EKN ob upoštevanju zahtev, ki jih je za obdelavo in prenos
podatkov posredovala davčna uprava.

Poleg navedenega je potrebno poudariti, da je šlo pri nabavi EKN
tudi za porabo proračunskih sredstev, zato se je USM tudi iz tega
razloga odločil za javni razpis kot najboljši način izbire EKN. EKN
je namreč sestavljen iz merilnika in čitalnika. Medtem, ko so plačniki
dobavljenih in vgrajenih merilnikov neposredno prireditelji posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, pa je bil proračun
obremenjen s plačilom najmanj dvajsetih kosov čitalnikov, vključno
s:
- programsko opremo za branje podatkov iz merilnika za potrebe
pooblaščenega davčnega organa;
- programsko opremo za izvedbo preizkusa v sklopu overitve
merilnika s strani USM;
- programsko opremo za posredovanje podatkov iz čitalnika
pooblaščenemu davčnemu organu.
Od orientacijske vrednosti razpisa v višini 60.000.000,00 SIT je
po predhodni oceni približno 10% odpadlo na obveznosti
proračuna (dejansko je bil glede na prejete ponudbe najnižji
ponudbeni znesek za čitalnike nekje nad 4.000.000,00 SIT).
Ocena Urada je bila, da je treba v skladu s takrat veljavno
zakonodajo, to je:
- Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 5/96);
- Odredbo o postopku za izdajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94),
dobavitelja izbrati na podlagi javnega razpisa, saj je predvideni in
tudi dejanski znesek presegel 1.000.000,00 SIT.

Odgovor na prvo poslansko vprašanje je zato podan s strani
Urada za standardizacijo in meroslovje in je v celoti povzet.

Glede na zgoraj navedene razloge je USM ocenil, da je za izbiro
tipa EKN potrebno izvesti javni razpis.

Ad 1.

MJL

V 5. členu Pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
(Uradni list RS, št. 53/96, 40/97, 67/97) je bila EKN opredeljena
kot merilo za obračun po Zakonu o meroslovju.

Odločba ustavnega sodišča št. U-l-57/98 z dne 16.7.19998 v 4.
točki ministru, pristojnem za finance nalaga, da mora določiti
primeren rok za izpolnitev obveznosti iz 4. člena pravilnika o
uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic. Po konzultaciji z eksperti
iz tega področja je bil rok določen in objavljen 17.11.1998 v
Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi
igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 80/98).

V 9. členu obravnavanega pravilnika je bil Urad RS za
standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju: USM) pooblaščen
za nadzor skladnosti igralnih avtomatov z veljavnimi predpisi in
za vgradnjo EKN v igralne avtomate. Nadalje je v navedenem
členu pravilnika določeno še, da se vgradnja EKN opravi na
stroške prireditelja.

Ob citiranju navedene odločbe ustavnega sodišča je
potrebno poudariti, da je s stališča nadzora dejavnosti
prirejanja iger na Igralne avtomate zunaj Igralnic
najpomembnejši izrek vsebovan v 1. In 2. točki odločbe v
katerem ustavno sodišče ugotavlja, da 4., 9 In 14. člen niso
v neskladju z zakonom in Ustavo. V postopku za oceno
ustavnosti je ustavno sodišče odločilo, da je odločitev obvezne

Izbira tipa EKN je bila eden izmed potrebnih korakov pri
vzpostavitvi tehničnega sistema nadzora finančnega prometa po
posameznih igralnih avtomatih zunaj igralnic. Ker ima vsaka
tehnična rešitev merilnika EKN v ozadju tudi specifične rešitve
zajemanja podatkov s strani davčnih inšpektorjev, specifične
rešitve načina posredovanja tako zbranih podatkov v bazo
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vgradnje EKN v igralne avtomate zunaj igralnic, pooblastilo, da
Urad za standardizacijo in meroslovje opravi nadzor skladnosti
igralnih avtomatov pred vgradnjo EKN v skladu z zakonskim
pooblastilom (96. člen ZIS) in Ustavo.

Ad 4.
Na vprašanje navedb poslanca glede člankov v reviji Mladina,
preiskavah kriminalistov in odgovornostih oseb, ki naj bi sodelovale
pri izbiri EKN, ministrstvo za finance ni pristojno za odgovor, zato
naj nanje odgovore pristojne institucije.

Navedena odločitev ustavnega sodišča je torej potrditev, da je
nadzor nad igralnimi avtomati zunaj igralnic v taki obliki in vsebini
kot ga opredeljuje pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj
igralnic zakonit. Vgrajevanje EKN v igralne avtomate različnih
tipov in kvalitet je zahtevna naloga, vezana na veliko tehničnih
problemov, ki so specifični in pogojeni s karakteristikami
posameznega avtomata. V primeru, da bi bili v Sloveniji lahko v
uporabi le igralni avtomati s certifikatom, bi postopek ugotovitve
skladnosti igralnega avtomata in vgradnje EKN potekal bistveno
lažje in hitreje. Največji problem pri uveljavitvi navedenega
pravilnika predstavlja ravno določilo 4. člena, ki določa obvezno
vgradnjo EKN v igralni avtomat, ki je v uporabi. V praksi so se tej
obveznosti najbolj izmikali predvsem prireditelji z večjim številom
igralnih avtomatov, ki opravljajo dejavnost že pred uveljavitvijo
ZIS. Odločitev ustavnega sodišča ministrstvu za finance torej
omogoča nadaljevanje nadzora pri prirediteljih iger na srečo zunaj
igralnic v okviru ZIS in pravilnika. V tem okviru je Urad za nadzor
prirejanja iger na srečo vseskozi predstavljal organ, ki je navkljub
različnim objektivnim in subjektivnim težavam ob vgradnji EKN
aktivno deloval na uveljavitvi 4. člena pravilnika in koordiniral naloge
z ostalimi organi, ki so zadolženi za vgradnjo EKN. Poleg tega so
spremembe pravilnika sledile napotku ustavnega sodišča tako,
da je v igralne avtomate mogoče vgraditi elektronske kontrolne
naprave kateregakoli proizvajalca, če le-ta pridobi certifikat (atest)
od Urada za standardizacijo in meroslovje.

Ocenjujemo, da so glede na navedene težave, ob upoštevanju
kadrovskih in drugih omejitev, organi vključeni v nadzor dejavnosti
prirejanja posebnih iger na srečo zunaj igralnic opravili svoje delo
strokovno in korektno, hkrati pa se zavedamo, da nadzor nad
dejavnostjo ni popoln in da ga je potrebno v prihodnje stalno
dograjevati in izboljševati.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI Z
AKTIVNOSTMI MINISTRSTVA ZA FINANCE
GLEDE NEKATERIH POSTOPKOV OPRAVLJANJA
DOMAČEGA PLAČILNEGA PROMETA - Z DNE 12/
11-1998

Prosim Vas, da nas seznanite z ravnanjem Ministrstva za
finance, na podlagi pisma Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, Podružnica Kranj (št. 073-03/98-6/219) z dne
30.10.1998, v katerem opozarja na nepravnost nekaterih
postopkov opravljanja domačega plačilnega prometa.

Adi
Vprašanje, ki se nanaša na izpad proračuna od leta 1994 temelji
na subjektivni oceni, da ni ustreznega nadzora nad igralnimi
avtomati zunaj igralnic.

PRILOGE

Razloge o obsegu in načinu nadzora smo navedli že v uvodu.
Omenimo naj le, da se nadzor nad dejavnostmi s strani države
povečuje in postaja vse bolj učinkovit. Eden od kazalcev, ki to
potrjujejo je tudi obračunan prometni davek, ki so ga plačali
prireditelji posebnih iger na Srečo zunaj igralnic. V odgovoru ne
navajamo konkretnih podatkov (ki so na voljo na DURS-u), temveč
le indekse glede zneska obračunanega prometnega davka (Tarifa
št. 3, Tarife davka od prometa storitev 20%), in povprečni znesek
obračunanega prometnega davka na nalepko.
leto

indeks p.d.

leto 1995/94
leto 1996/95
leto 1998/96

162
96
255

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE:
Agencija Republik Slovenije za plačilni promet, Podružnica Kranj
(v nadaljevanju: AP) je z zaprosilom št. 073-03/98/219 z dne 30/
10-1998, sklicujoč se na določbo 41. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku, naslovila na guvernerja Banke Slovenije
Zaprosilo, da le ta skladno z določilom 24. člena v povezavi s 50.
členom Zakona o Banki Slovenije in 10. členom ZAPNI po uradni
dolžnosti zadrži nadaljnje izvrševanje sklepov Sveta Banke
Slovenije, in sicer:

Indeks p.d. na Igralni
avtomat
132
106
220

a) sklep o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih
služb, drugih finančnih inštitucij in države pri Banki Slovenije
(Ur. I. RS, št. 13/98);
b) sklep o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času
(Ur. I. RS, št. 25/98);
c) sklep o vzpostavitvi sistema žiro kliringa (Ur. I. RS, št. 65/98)
č) sklep o programu aktivnosti vzorčne skupine bank za prevzem
gotovine od pravnih oseb z vzorcem pogodbe in navodila
(sprejeto na 165. seji dne 25/8-1998), ker naj bi bili navedeni
sklepi pravna podlaga za ravnanja posameznih bank, i so v
nasprotju z določilom 80. člena Zakona o bankah in hranilnicah
ter 30. in 31. členom ZAPNI.

Ob primerjavi podatkov za prve tri kvartale leta 1998 z enakim
obdobjem preteklega leta ugotavljamo, da se je obračunani
prometni davek v enakem obračunskem obdobju povečal za
62%.
Če podamo splošno ugotovitev glede plačane takse in
prometnega davka (Tar.št.3, tarife davka od storitev) je na podlagi
analiz in opravljenih nadzorov na terenu argumentirana trditev,
da se finančni nadzor in disciplina nad to dejavnostjo iz leta v leto
izboljšuje. Rezultat tega je vsekakor uvedba EKN, permanentna
koordinacija med organi, ki so zadolženi za nadzor nad dejavnostjo
(DURS, USM in UNIPS) in nova organiziranost nadzora (posebna
skupina sestavljena iz davčnih inšpektorjev in pooblaščenih
delavcev UNPIS).

poročevalec, št. 16

Navedeno zaprosilo APP je poslano v vednost tudi Ministrstvu za
finance, prejeli pa smo ga dne 4/11-1998, poslano pa je tudi
Bogomiru Špiletiču, poslancu Državnega zbora RS.
V zvezi z zgoraj navedenimi sklepi in Zaprosilom APP je Bogomir
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pravno pomanjkljiv, ker gospod Podjed ne more zastopati Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet glede na dejstvo, da so
njegova pooblastila urejena v okviru notranje organizacije APP. Iz
tega razloga je Ministrstvo za finance ravnalo z navedenim
zaprosilom enako kot tudi z drugimi pisanji, ki so mu poslana v
vednost. Na podlagi navedenih pojasnil, Ministrstvo za finance
zavrača vse očitke o nezakonitem opravljanju denarnega prometa,
pri čemer dodajamo, da bo Banka Slovenije v zvezi z zaprosilom,
ki ga je za podružnico APP Kranj podpisal gospod Podjed,
podružnici APP Kranj posredovala dodatno pojasnilo.

Špiletič, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije zastavil
ministru za finance naslednje poslansko vprašanje, iz katerega
je razvidno, da le ta prosi,d a ga seznanimo "Z ravnanjem
ministrstva za finance v zvezi s pismom APP, s katerim je APP
opozorila na (domnevne) nepravilnosti nekaterih postopkov
opravljanja domačega plačilnega prometa.
V zvezi z navedenim odgovarjamo:
Na podlagi določbe 6. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(v nadaljevanju: ZAPPNI, Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95,
73/95, 18/96 in 87/97) opravljajo plačilni promet v državi poleg
APP še Banka Slovenije, banke, hranilnice in pošta oziroma poštna
banka Slovenije. Z določbo tretjega odstavka 73. člena ZAPPNI
so urejeni zaporedje, način in pogoji za prenos nalog plačilnega
prometa na banke, in to le za pravne osebe, saj so banke za
druge komitente že doslej same opravljale plačilni promet. Ker
sklep o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno-kreditnih služb,
drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/98), sklep o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v
realnem času (Uradni list RS, 25/98) in sklep o vzpostavitvi žiro
kliringa - Uradni list RS, št. 65/98 (v zaprosilu so navedeni pod
točkami a), b) in c)), neposredno ne predstavljajo prenosa nalog
plačilnega prometa za pravne osebe iz APP na banke, je očitek o
kršitvi 73. člena ZAPPNI neutemeljen. Uporaba te določbe kot
pravne podlage za izdajo citiranih sklepov je upravičena iz razloga,
ker je vzpostavitev obeh poravnalnih sistemov in pred tem še
odprtje poravnalnih računov pri Banki Slovenije predpogoj za to,
da bi banke lahko začele opravljati tudi plačilni promet za pravne
osebe. Oba poravnalna sistema se trenutno uporabljata za
poravnavo transakcij, ki so že doslej sodile v bančno okolje in ne
spreminjata dosedanjega načina opravljanja plačilnega prometa
za pravne osebe. Ob tem velja omeniti, da se z vidika pravilnosti
opravljanja plačilnega prometa štejejo plačila pravnih oseb pri
APP za dokončno poravnana po poravnavi na poravnalnih računih
bank pri Banki Slovenije.

VPRAŠANJE
POSLANCA JANEZA JANŠE V ZVEZI Z
UPORABO MERIL ZA IZBIRO
NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA PRI JAVNIH
NAROČILIH - Z DNE 17/11 -1998

V praksi se pojavljajo v zadnjem času vse pogostejši primeri
pritožb zoper odločitve komisij na podlagi javnih naročil in
zahtevki za revizijo oddaje javnega naročila.
Do revizije postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev je prišlo tudi v primeru razpisa za delno sanacijo
vidnih betonskih elementov in površin objekta fasade Doma
upokojencev Celje, objavljenem v Ur. I. RS št. 57/98. Zahtevo
za revizijo postopka sta vložili podjetji VENDER d.o.o. Žalec
in CLIMBER s.p. Slovenska Bistrica zoper odločitev Doma
upokojencev Celje, ki je za najugodnejšega ponudnika izbral
podjetje CONSTRUCTA Idrija, Enota Ljubljana. Revidinta
sta na izbiro naročnika navedla nepravilosti pri upoštevanju
meril, ki so bila pomembna za izbiro ponudnika (1. cena, 2.
rok plačila, 3. reference in 4. dodatne ugodnosti), sa je
CLIMBER s.p. ponudil za 7% nižjo ceno od izbranega
ponudnika z enako kvalitetnimi materiali in enako 10 letno
garancijo. Kljub vsem navedbam je Revizijska komisija za
javna naročila potrdila Izbiro najugodnejšega ponudnika,
ki ga je že izbral Dom upokojencev Celje ter ugotovila, da
vsi ponudniki izpolnjujejo razpisne pogoje in da je Izbrani
ponudnik ponudil kvalitetnejše In že prelskušene materiale
in da zagotavlja redne preglede fasade in "funckionalni
ključ".

V zvezi z očitkom, da je opravljanje medsebojnega prometa bank
prek poravnalnih računov v nasprotju z 80. členom Zakona o
bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-1, 38/92 in 46/93),
kjer je določeno, da banke in hranilnice opravljajo denarni promet
prek svojih računov pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet,
menimo, da zakon o bankah in hranilnicah ne ureja področja
opravljanja plačilnega prometa. Dejansko so institucije, ki so
pooblaščene za opravljanje plačilnega prometa, opredeljene v 6.
členu ZAPPNI.
V zvezi s sprejemanjem gotovine pravnih oseb v bankah, za kar
gospod Podjed trdi, da je v nasprotju z ZAPPNI, pa v informacijo
le to, da Banka Slovenije razpolaga s kopijo dopisa APP, ki je
naslovljen na LB Koroška banka d.d. z dne 21.11.1994, v katerem
je APP (podpisana sta gospod Bogomir Špiletič in gospa Darinka
Pozvek) LB Koroški banki d.d. sporočila naslednje: "V zvezi z
izvajanjem določb 31. člena Zakona o Agenciji, po katerem mora
imetnik računa vplačati gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli
podlagi, na svoj račun isti dan, najpozneje pa naslednji delovni
dan pa menimo, da v Zakonu o Agenciji ni izrecno določeno, da
mora imetnik računa vplačati gotovino le pri Agenciji. Natančnejše
pogoje in način vplačila, razpolaganje in plačevanje z gotovino v
skladu z 32. členom Zakona o Agenciji predpiše minister za finance. Dokler minister za finance ne predpiše drugače pa menimo,
da lahko pravne osebe vplačujejo gotovino na svoj račun tako pri
Agenciji kot tudi pri ostalih izvajalcih plačilnega prometa, navedenih
v 6. členu Zakona o Agenciji."

Sprašujem vas, ali merila za Izbiro najugodnejšega
ponudnika, način uporabe meril in pomen posameznega
merila Revzijska komisija za javna naročila upošteva različno
od primera do primera In ali v konkretnem primeru prva tri
natančno navedena merila imajo enako težo kot četrto, kjer
ponudniki lahko navedejo še dodatne ugodnosti, ki niso
obvezne za popolno ponudbo, glede na to, da je ponudnik
bil Izbran na podlagi četrtega merila.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:
Ker je poslanec Janez Janša naslovil svoje vprašanje neposredno
na ministra za okolje in prostor, mu minister ne glede na to, da
Ministrstvo za okolje in prostor ni pristojno za opravljanje zadev,
ki se nanašajo na sistem javne porabe in jđvnih naročil oziroma je
izivajalec predpisov o javnih naročilih drugo ministrstvo (Ministrstvo
za finance), odgovarja naslednje:

Na koncu naj dodamo še to, da je dopis (zaprosilo), ki ga je
gospod Podjed poslal Ministrstvu za finance le v vednost formalno
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pogodbe o zaposlitvi direktorja g. Franja Bezjaka. Po
posredovanih podatkih, ki sem jih dobil v poslansko pisarno,
g. Bezjak še vedno ni podpisal pogodbe o zaposlitvi, kar
pomeni, da ministrstvo za promet in zveze krši 12. člen
zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da delavec ne more
začeti delati v organizaciji oziroma pri delodajalcu, če ni
sklenil pogodbe o zaposlitvi.

Predpisi, ki v Republiki Sloveniji veljajo pri oddaji javnih naročil, so
zakon o javnih naročilih (ZJN, Uradni list RS, št. 24/97) in ustrezni
izvršilni predpisi, izdani na njegovi podlagi. Navedeni zakon
namreč določa obvezna ravnanja naročnikov pri oddaji javnih
naročil (1. člen), naročnik po tem zakonu pa je vsak uporabnik
proračuna, javni gospodarski zavod in javno podjetje in druga
pravna oseba javnega prava, katere ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je država ali lokalna skupnost (1. točka 2. člena).
Vrste oziroma načine in postopek oddaje javnega naročila
podrobno urejajo posamezne določbe navedenega zakona, med
drugim tudi, kaj vse mora vsebovati objava javnega razpisa in
kako mora potekati pregledi na ocenjevanje ponudb ter izbira
najugodnejšega ponudnika. Naročnik lahko odda javno naročilo
le, ko je predhodno izveden ali javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev, ali javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, ali dvostopenjski javni razpis, ali ko je
končano zbiranje ponudb ali zbiranje predlogov (prvi odstavek 3.
člena).

Sprašujem vas, na kakšni pravni podlagi je g. Bezjak začel
delati kot direktor že 11.12.1997 (izpis iz sodnega registra),
ko pa je šele 04.06.1998 dobil ustrezno soglasje o ustreznosti
pogodbe o zaposlitvi glede na 12. člen zakona o delovnih
razmerjih?

Prav tako vas sprašujem, ali ministrstvo za promet in zveze
sklepa tipske pogodbe o zaposlitvi z direktorji javnih podjetij
oz. upravnimi organi?
»

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega naročanja pa
zagotavljajo določbe členov od 63. do vključno 71. člena
obravnavanega zakona (ZJN), ki urejajo revizijo postopkov in
organizacijo revizijske komisije in predpisi o obligacijskih razmerjih.
Navedeno pomeni, da lahko vsak ponudnik, ki z izbiro
razpisovalca ali odločitvijo revizijske komisije ne bi bil zadovoljen
oziroma bi menil, da bi bile s tem njegove pravice kakorkoli
prizadete, uporabi tudi druga pravna sredstva, ki so mu na voljo
in zaradi škode uveljavlja odškodnino v sodnem postopku.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
Uredba o preoblikovanju Podjetja za vzdrževanje avtocest p.o.
Ljubljana v Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o. (Ur.l.
RS., št. 56/96) in Statut podjetja ne omenjata Ministrstva za promet
in zveze v postopku imenovanja organov družbe. Ministrstvo tudi
ne sklepa individualnih pogodb z upravo javnega podjetja, ker je
to pristojnost nadzornega sveta.

Glede na to, da je bil naročnik predmetne sanacije fasade Dom
upokojencev Celje, katerega ustanovitelj je lokalna skupnost, zlasti
pa zato, ker je s 67. členom zakona o javnih naročilih (ZJN) jasno
določeno, da je revizijska komisija neodvisno strokovno telo in
ker je ministrstvo upravni organ, ki lahko opravlja le tiste naloge,
ki so določene z zakonom o pristojnosti ministrstev in naloge, ki
jih določajo drugi materialni in organizacijski predpisi, niti minister,
niti kateri koli to ali drugo ministrstvo, ne more in ne sme presojati
ali je bil konkretni postopek oddaje javnega naročila izveden v
skladu z zakonom oziroma merili za izbiro najugodnejšega
ponudnika, še manj pa presojati delo revizijske komisije. Ker pa
tudi sicer Ministrstvo za okolje in prostor v navedeni zadevi sploh
ni pristojno, tudi zaradi tega, žal, ne moremo in ne smemo v
konkretnem primeru zavzemati stališč in dajati mnenj niti organom,
niti posameznikom.

Vlada Republike Slovenije, ki izvršuje ustanoviteljske pravice
Republike Slovenije, je v skladu s Statutom podjetja na predlog
nadzornega sveta družbe dne 11.12.1997 imenovala g. Franja
Bezjaka za direktorja Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest
Ljubljana d.o.o..
Ob prvi zaposlitvi v Podjetju za vzdrževanje avtocest je gospod
Bezjak Franjo imel sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s pravico, da ob neimenovanju za direktorja dobi drugo ustrezno
delovno mesto.
Gospod Franjo Bezjak je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije
dne 11.12.1997 imenovan za direktorja podjetja in je pravzaprav
nadaljeval svojo dotedanjo funkcijo in tako njegovo delavno
razmerje sploh ni bilo prekinjeno.

Verjetno ni potrebno posebej pojasnjevati, kakšne posledice bi
lahko nastale, če bi bilo stališče na primer pri razlagi konkretne
določbe v tem pisnem mnenju drugačno od stališča, ki bi ga
sodnik zavzel ob reševanju konkretne (pri)tožbe in ob
upoštevanju konkretnega dejanskega stanja.

Za sklenitev- individualne pogodbe je pristojen nadzorni svet
družbe, ki v skladu s 16. členom Statuta podjetja tudi določa
višino plače in druge prejemke direktorja javnega podjetja. Pri
svojih odločitvah mora nadzorni svet izpolnjevati določila Sklepa
o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih
podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija (Ur.l.RS, št. 33/97). Ta sklep Vlade Republike Slovenije
tudi določa v 13. členu, da je treba pred podpisom pogodbe pridobiti
mnenje področnega ministra o ustreznosti pogodbe.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI Z
ZAPOSLITVIJO DIREKTORJA JAVNEGA
PODJETJA ZA VZDRŽEVANJE AVTOCEST
LJUBLJANA-Z DNE 19/1-1999

Z vlogo dne 24.12.1997 je direktor JPVAC d.o.o. poslal v soglasje
besedilo pogodbe. Besedilo ni bilo v skladu s sklepom Vlade in je
bilo zahtevano usklajevanje, ki je potekalo v več korakih.
Nadzorni svet JPVAC d.o.o. v stari sestavi se je o ponovnem
imenovanju gospoda Franja Bezjaka za direktorja seznanil na 4.
seji dne 13.1.1998. Podana je bila tudi informacija o poteku
usklajevanja pogodbe o zaposlitvi direktorja z Ministrstvom za
promet in zveze. Na zadnji seji nadzornega sveta v stari sestavi
dne 5.2.1998 pogodba o zaposlitvi direktorja ni bila obravnavana.

Vlada Republike Slovenije je na 41. seji, dne 11.12.1997, na
predlog nadzornega sveta v skladu s statutom Javnega
podjetja za vzdrževanje avtocest LJubljana d.o.o., Imenovala
g. Franja Bezjaka za direktorja Javnega podjetja za
vzdrževanje avtocest Ljubljana d.o.o.. Šele 04.06.1998 je
Ministrstvo za promet in zveze izdalo soglasje o ustreznosti
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Vlada Republike Slovenije je imenovala nove člane nadzornega
sveta s sklepom št. 1277-08/98-1 (K1) z dne 9.4.1998 in nato še
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popolnila sestavo nadzornega sveta s sklepom št. 127-08/98-4 z
dne 9.7.1998.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI S
PRORAČUNSKIMI SREDSTVI ZA
SOFINANCIRANJE IZGRADNJE OSNOVNE ŠOLE
IN VRTCA DANTE ALIGHIERIV IZOLI
-ZDNE 19/11-1998

Z dopisom JPVAC d.o.o. št. 2957/98-DČdk z dne 28.5.1998 je bil
poslan Ministrstvu za promet in zveze usklajen tekst pogodbe o
zaposlitvi direktorja.
Minister za promet in zveze je dne 4.6.1998 izdal soglasje št.
1031-2/98-45-1101 o ustreznosti pogodbe o zaposlitvi direktorja,
glede na usklajenost te pogodbe z določili Vlade Republike
Slovenije o plačah direktorjev v javnih podjetjih. Po izdaji tega
soglasja Ministrstvo za promet in zveze ni prejelo nobenega
pisnega obvestila o poteku sklepanja pogodbe.

Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 25.09.1998 izdalo
zaključni sklep v katerem priznava investitorju za izgradnjo
OŠ In vrtca Dante Alighlerl Izola sofinancerskl delež v višini
294.624.870,00 SIT.

Nadzorni svet v novi sestavi je na 1. seji dne 16.6.1998 sprejel
sklep št. 1-10-1-39: "Ministrstvo za promet in zveze bo ponovno
posredovalo soglasje o ustreznosti Pogodbe o zaposlitvi direktorja
skupaj s prilogo (pogodbo) javnemu podjetju in predsedniku
Nadzornega sveta."

MŠŠ je za izgradnjo OŠ in vrtca že izplačalo naslednje
zneske:
- Iz proračuna - šolstvo narodnosti - 185.169.870 SIT
- Izravnava občinskih proračunov - 72.000.000 SIT
- SKUPAJ: 257.169.870 SIT.

Na 2. seji nadzornega sveta dne 16.7.1998 (zadnja seja
nadzornega sveta v novi sestavi) je imel direktor pripombi glede
določila pogodbe,k i mu ne dovoljuje uporabe službenega vozila
za osebno rabo in mu ne priznava dodatka na stalnost v cestnem
gospodarstvu. Nadzorni svet je zaradi tega sprejel sklep št. 2-51-54: "Nadzorni svet predlaga vodstvu Javnega podjetja, da
nadaljuje usklajevanje pogodbe o zaposlitvi direktorja z
Ministrstvom za promet in zveze."

MŠŠ je na podlagi izkazanih končnih situacij določilo, da
investitorju v letu 1998 pripada še naslednji znesek:
- iz sredstev za intervencijo - 21.455.000 SIT
- iz sredstev za Izravnavo občinskih proračunov - za vrtce 16.000.000 SIT
- SKUPAJ: 37.455.000 SIT.

Sklicana je bila tudi 3. seja nadzornega sveta za 23.9.1998, a je
bila naknadno odpovedana. Predlog dnevnega reda te seje ni
vseboval točke glede sklepanja pogodbe o zaposlitvi direktorja
JPVAC d.o.o..

Sprašujem vas, kako je mogoče, da je MŠŠ na podlagi 64.
člena Ustave Republike Slovenije, kjer je določeno, da država
gmotno In moralno podpira zagotovljene posebne pravice
avtohtone Italijanske in madžarske narodne skupnosti v
Sloveniji med katero spada tudi osnovno šolstvo, vzgoja in
Izobraževanje, pri financiranju OŠ in vrtca nakazalo denar,
ki bi ga morala dobiti občina Izola za lokalne potrebe. Prav
tako državni proračun, za uresničevanje posebnih pravic
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti
namenja vsako leto posebna denarna sredstva za nemoteno
zagotavljanje teh posebnih pravic, zato vas sprašujem, na
kateri pravni podlagi ste posegli v izravnavo občinskega
proračuna za 72.000.000 SIT in za 16.000.000 SIT.

Iz podanega sledi, da je bila zadeva v času postavitve
poslanskega vprašanja v postopku. Glede na sklep nadzornega
sveta, bi moralo biti aktivno vodstvo Javnega podjetja, to je sam
gospod Franjo Bezjak, kar pa se očitno hi zgodilo v razumnem
roku.
Šele ob preverjanju aktivnosti gospoda Franja Bezjaka je 3.12.1998
Splošno - kadrovski sektor Javnega podjetja za vzdrževanje
avtocest Ljubljana d.o.o. obvestil Ministrstvo za promet in zveze,
da je prejel direktorjevo telefonsko izjavo v zvezi s sklepom
nadzornega sveta o nadaljevanju usklajevanja individualne
pogodbe z Ministrstvom za promet in zveze. Direktor pojasnjuje,
da je oktobra osebno kontaktiral s strokovno službo Ministrstva
za promet in zveze in po pogovoru umaknil svoje zahteve za
spremembo 9. člena pogodbe glede pravice uporabe službenega
vozila.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:
Prejeli smo poslansko vprašanje, s katerim g. poslanec Bogomir
Špiletič sprašuje, na kakšni podlagi so bila pri zagotavljanju
avtohtonih pravic italijanske narodnosti za izgradnjo osnovne šole
in vrtca uporabljena sredstva, ki bi jih morala dobiti Občina Izola
za lokalne potrebe.

Naslednja seja nadzornega sveta bo 16.12.1998. Pogodba o
zaposlitvi direktorja z usklajeno vsebino in pozitivnim soglasjem
ministra za promet in zveze št. 1031-2/98-45-2201 z dne 4.6.1998
o ustreznosti pogodbe o zaposlitvi direktorja bo na dnevnem
redu te seje.
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Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport zagotavlja
sredstva za investicijske posege v osnovne šole narodne
skupnosti po določbah 81. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/96) in v
skladu z normativi za izvedbo osnovnošolskega programa. 82.
člen tega zakona pa določa, da se del sredstev za investicije v
šolstvo narodne skupnosti zagotavlja iz sredstev lokalne
skupnosti. Po 29. členu Zakona o vrtcih (Ur. I. RS, št. 1/96) se v
skladu z normativi in standardi iz državnega proračuna financira
del investicijskih sredstev za vrtce na narodno mešanih območjih.

1. Ali ]i je znano, da Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ne dovoli uporabe 8., v zvezi s 7. členom
zakona o pravicah Iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev v primerih, ko
je bila akontacija pokojnine določena pred 18.7.1998.

Republika Slovenija v proračunu namenja gmotna sredstva za
zagotavljanje posebnih pravic italijanske in madžarske skupnosti,
vendar ta sredstva v celoti ne zadoščajo za pokrivanje vseh
potreb po tovrstnih investicijah na narodnostno mešanih območjih.
Niti ustava, ki v 64. členu določa, da država gmotno podpira
uveljavljanje posebnih pravic italijanske in madžarske skupnosti
v skladu z zakonom niti oba citirana zakona ne izključujeta
sofinanciranja navedenih programov tudi iz drugih razpoložljivih
sredstev. Nasprotno, oba zakona vsebujeta določilo, da se del
sredstev zagotavlja tudi iz sredstev lokalne skupnosti. Ker je bil v
navedenem primeru namenski vir sredstev iz šolstva narodnosti
izčrpan, je bilo sofinanciranje izvedeno tudi iz sredstev, ki jih
država namenja za izravnavo občinskim proračunom skladno s
planom investicij v šolski prostor, sprejetim 5/11-1997 in 4/51998.

Priloga: dopis gospoda Janka Brejca, s prilogami

2. Ali vlada soglaša s tako uporabo zakona in kaj bo storila,
da se zagotovi enakopravnost pred zakonom tudi za
tiste, ki jim je bila akontacija pokojnine določena pred
18.7.1998.

ODGOVOR VLADE RS:
POJASNILO:
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št.49/98) je bil
sprejet na seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 17.
junija 1998, v Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen
dne 3.7.1998, veljati pa je začel dne 18.7.1998.
Z navedenim zakonom so urejene pravice bivših vojaških
zavarovancev, ki so bile skladno s posebnim zveznim zakonom
(Ur. I. SFRJ, št. 7/85, 74/87, 20/89) pokojninsko in invalidsko
zavarovane pri posebni samoupravni interesni skupnosti oziroma
fondu s sedežem v Beogradu. Ob razpadu nekdanje SFRJ je v
okviru dogovorov o umiku JLA z ozemlja Republike Slovenije
delegacija Republike Slovenije zahtevala, da ji Zvezni sekretariat
za ljudsko obrambo oziroma Zavod za socialno zavarovanje
vojaških zavarovancev izroči seznam vojaških zavarovancev in
uživalcev vojaških pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, z vso dokumentacijo, ki je podlaga za
zagotavljanje pravic. Ta zahteva ni bila izpolnjena in doslej še ni
bila vzpostavljena nobena uradna pot, po kateri bi bilo možno
pridobiti uradne podatke o plačah, od katerih so bili pokojninsko in
invalidsko zavarovani nekdanji vojaški zavarovanci.

VPRAŠANJE
POSLANCA MIRANA POTRČA V ZVEZI Z
UPORABO PAVŠALNE OSNOVE ZA IZRAČUN
POKOJNIN - Z DNE 23/11 -1998

Po 8. členu Zakona o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev se
pavšalne osnove za izračun pokojninske osnove uporabljajo
tudi pri uveljavitvi pravice do pokojnine po splošnih
predpisih, ne glede na to, ali zavarovanec predloži potrdilo
o dejansko prejetih plačah. Nekateri zavarovanci nas
opozarjajo, da se te določbe lahko uporabljajo le pri odmeri
pokojnine od uveljavitve tega zakona, to je od 18.7.1998 in
da jih ni mogoče uveljaviti pri že odmerjenih pokojninah po
splošnih predpisih, pri katerih se je za čas aktivne službe v
JLA, brez uradnih podatkov o višini plače, upoštevala za
odmero pokojnine najnižja pokojninska osnova.

Upokojencem, ki so del svoje celotne zavarovalne dobe prebili v
aktivni vojaški službi v nekdanji JLA, vendar so do uveljavitve
zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
bivših vojaških zavarovancev že pridobili pravico do pokojnine
po splošnih predpisih, so bile pokojnine odmerjene tako, kot je
določeno po splošnih predpisih. Pri pokojninah, ki so bile odmerjene
po splošnih predpisih v času, ko je še obstajala nekdanja SFRJ
oziroma v času, ko so še obstajale uradne povezave med nosilci
zavarovanja po splošnih predpisih in zavarovanja po vojaških
predpisih, so se pri izračunu pokojninske osnove upoštevale tudi
plače, pridobljene v aktivni službi v nekdanji JLA enako, kot so se
upoštevale tudi plače, pridobljene v drugih republikah nekdanje
JLA. Pri pokojninah, ki so jih v času po razpadu nekdanje SFRJ,
vendar pred 18.7.1998, zavarovanci uveljavili skladno s splošnimi
predpisi, pa ni bilo možno upoštevati plač iz let zavarovanja, ko
so bili v aktivni vojaški službi v nekdanji JLA. Skladno s prakso
ZPIZ-a pri odmeri pokojnin zavarovancem, ki v zavarovanju pri
ZPIZ-u niso prejeli plač niti za eno leto zavarovanja, je zato ZPIZ
tudi bivšim vojaškim zavarovancem pokojnine odmeril od zneska
najnižje pokojninske osnove.

Takih zavarovancev je v Sloveniji približno 200. Glede na to,
da ti ne morejo prejeti uradnih Informacij o višini plače od
uradnih organov v Beogradu, saj z Zvezno republiko
Jugoslavijo še ni ustreznih meddržavnih sporazumov, kdaj
bodo ti sklenjeni pa tudi ni mogoče predvideti, bodo ti
upravičenci lahko še dalj časa prejemali minimalne pokojnine.
Taka razlaga zakona se nam zdi sporna. Če je zakonodajalec
bodočim upokojencem omogočil uporabo osnov Iz 7. člena,
je logično sklepati, da bi bilo smotrno iste osnove uporabiti
tudi za že določene akontacije pokojnin, sa| gre za zelo
podobno pravno in dejansko stanje. V nasprotnem primeru
gre za neenakost pred zakonom in za neustrezno priznanje
dela in plačilo za delo pri določanju pokojnine.

V zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zaavrovanja
bivših vojaških zavarovancev so določene pavšalne osnove glede
na čin oziroma razred upravičencev. Pavšalne osnove so določene
tako, da bi navedene pokojnine praviloma ne odstopale od

V zvezi z navedenim vprašujem Vlado RS
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Občinske investicije katerih sofinanciranje je s strani RS
zaključeno, niso zajete v plan sofinanciranja za leta 1998, 1999
oziroma 2000. Obveznosti sofinanciranja preostalih investicij za
leto 1999 in 2000 pa so razvidne iz priložene tabele. Občine, s
katerimi so šolski okoliši in dokumentacija že usklajeni, so v planu
zajete s končnimi zneski, občine, s katerimi šolski okoliši in
dokumentacija še ni dokončno usklajena, so uvrščene v plan za
prihodnja leta, dokončni znesek pa bo vnešen po uskladitvi
dokumentacije.

pokojnin, ki so jih upravičenci z enakimi čini ali razredi pridobili po
vojaških predpisih pred prenehanjem nekdanje SFRJ, zato so
določene glede na višino plač, ki so bile po vojaških predpisih
podlaga za uskladitev vojaških pokojnin v začetku leta 1991. Od
navedenih pavšalnih osnov se pokojnina odmeri glede na čin
oziroma razred in pokojninsko dobo upravičenca, ter se uskladi
tako, kot so se usklajevale pokojnine po slovenskih predpisih od
1.10.1991 dalje, z upoštevanjem takrat izvedenega poračuna. Te
pavšalne osnove se tudi zavarovancu, ki uveljavi pravico do
pokojnine po splošnih predpisih, upoštevajo namesto dejanskih
plač za čas, prebit v aktivni vojaški službi v JLA, ki se upošteva
pri izračunu pokojninske osnove, ne glede na to, ali zavarovan.ec
predloži potrdilo o dejansko prejetih plačah.

Plana investicij za leto 1999 in 2000 smo razdelili v pet prioritetnih
skupin, in sicer:
1.
2.
3.
4.

prioriteta - investicije, katerih gradnja je že končana
prioriteta - investicije, katerih gradnja bo končana v letu 1999
prioriteta - investicije, katerih gradnja je v teku
prioriteta - investicije, katerih gradnja se prične v letu 1999 in
imajo pretežno usklajeno dokumentacijo in že dlje časa
načrtovano investicijo
5. prioriteta - ostalo.

Takšen način izračuna pokojninske osnove velja predvsem za
vse tiste bivše vojaške zavarovance, ki pokojnino uveljavljajo po
pričetku veljavnosti tega zakona, to je od 18.7.1998 dalje, vendar
to ne more izključiti pravice zavarovancev, ki so se upokojili že
pred tem datumom, vendar v času po 18.10.1991, da zahtevajo
ponovno odmero pokojnine, če je navedeni zakon zanje ugodnejši.
Bivši vojaški zavarovanci, ki jim je ZPIZ v času med 18.10.1991
in 18.7.1998 pri odmeri pokojnine po splošnih predpisih, za leta
zavarovanja, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove,
namesto dejanskih plač za čas aktivne vojaške službe, upošteval
znesek najnižje pokojninske osnove, lahko glede na navedeno,
zahtevajo ponovno odmero pokojnine s tem, da se jim za leta
zavarovanja, v katerih so bili v aktivni vojaški službi, za izračun
pokojninske osnove upoštevajo pavšalne osnove iz zakona o
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših
vojaških zavarovancev.

MŠŠ bo v letu 1999 pripravilo nov razpis za sofinanciranje
investicij v šolski prostor za obdobje 2000-2005.
Investicije, ki so sicer evidentirane, vendar niso zajete v planu
sofinanciranja do leta 2000, bodo občine morale ponovno prijaviti
na razpis v letu 1999 in bodo s tem ponovno ovrednotene po
dopolnjenih kriterijih. Možnost pričetka sofinanciranja novih
investicij bo odvisna od višine odobrenih republiških namenskih
sredstev.
PRILOGA: Tabele, ki so na vpogled v glavni pisarni Državnega
zbora Republike Slovenije.

VPRAŠANJE
POSLANCA PAVLA RUPARJA V ZVEZI Z
INVESTICIJAMI V OSNOVNO ŠOLSTVO V
OBDOBJU 1997 IN 1998 - Z DNE 3/12-1998

VPRAŠANJE
POSLANCA IVA HVALICE V ZVEZI Z
DELOVANJEM CARINSKE UPRAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE - Z DNE 3/12-1998

Z začeto prenovo vzgojno-lzobraževalnega sistema v
Sloveniji, ki se |e pričela v letu 1993 s sprejemom zakona o
visokem šolstvu, se je začela prenova sistema vzgoje in
izobraževanja vse od vrtcev In osnovnih šol, preko srednjega
šolstva do vlšješoskega strokovnega izobraževanja. Zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja
tudi segmente financiranje Izobraževanja, ki se financirajo
iz državnega proračuna.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za
oceno ustavnosti In zakonitosti dne is. julija 1998 odločilo,
da je Pojasnilo št. 7-3/96-A-3, ki ga je dne 27.12.1995 izdal
direktor Carinske uprave Republike Slovenije Franc Košir
neveljavno in ga Je prepovedano uporabljati, ker ni bilo
objavljeno v Uradnem listu RS (Ur. I. RS št. 56/98). Izpodbijano
pojasnilo, ki ga Je sprejel direktor Carinske uprave RS nima
oblike pravnega akta, vsebuje pa splošne in abstraktne
norme, ki so navzven povzročile pravne učinke, zato ga je
po vsebini treba šteti kot predpis. Ker pa pojasnilo ni bilo
objavljeno v Uradnem listu, kot to za predpise zahteva 154.
člen ustave, ni začelo veljati in se ne bi smelo uporabljati.
Prav tako je g. Franc Košir prekoračil pooblastilo, ker je s
pojasnilom zakonsko normo dopolnil, za kar pa bi potreboval
Izredno pooblastilo, ker je takšno dejanje po 27. členu
Carinskega zakona pridržano ministru, pristojnemu za finance.

Zato vas prosim, da ml natančno navedete investicije v
osnovno šolstvo po občinah, ki jih je financiralo Ministrstvo
za šolstvo In šport za leto 1997 in 1998, namen njihovo
porabe In višino denarnih sredstev, ki Jih mora Ministrstvo
za šolstvo in šport še poravnati na podlagi sklenjenih
pogodb z občinami.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:

Glede na to, da |e Carinska uprava RS poslovala več kot dve
leti na podlagi tega predpisa, ki je v nasprotju s 120. členu
Ustave RS, vas sprašujem, katere ukrepe ste uporabili zoper
direktorja Carinske uprave RS za prekoračeno pooblastilo
za Izdano pojasnilo, ki Je navzven povzročilo pravne učinke

Pošiljamo vam plan investicij v osnovne šole iz sredstev za
izravnavo občinskih proračunov za leto 1997 in 1998, ki so že
oziroma bodo realizirane, ter predlog plana za leti 1999 in 2000.
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uveljavljanje neobičajno visokih popustov kot odbitnih postavk pri
določitvi carinske vrednosti, prodaja fizičnim osebam itd.) mnenja,
da vrednost blaga, navedena na faktur, ne ustreza zakonskim
določbam o dogovorjeni ceni, in sicer v skladu s 16. do 19. členom
carinskega zakona. V primerih carinjenja rabljenih (in
poškodovanih) vozil se carinska vrednost zaradi narave blaga
skladno z določbo 19. člena carinskega zakona ugotovi na
drugačen ustrezen način v skladu s tem zakonom na podlagi
podatkov, ki so carinskemu organu na razpolago. Natančnejše
določbe glede metode za ugotavljanje carinske vrednosti,
predpisane v 19. členu carinskega zakona, so v 16. členu pravilnika
o carinski vrednosti blaga, pri tej metodi so podatki o cenah vozil
v tujih katalogih uporabljeni kot pripomoček pri oceni vrednosti
zadevnih vozil in se carinska vrednost ne določa neposredno na
podlagi kataloških podatkov, ampak na podlagi ugotovitev komisije
ali carinskega delavca o dejanskem stanju vozila.

In sprožilo odškodninske zahtevke, ki so jih vložili
oškodovanci za uveljavljanje preveč plačane carinske
terjatve (davke, carine, takse) z zamudnini obresti in stroški,
ki so jih plačali na podlagi izpodbijanega akta? Prav tako
vas sprašujem, katere ukrepe ste sprejeli, da čimprej
preprečite nepravilnosti oz. nezakonitosti, ki se dogajajo v
carinski upravi in kako opravljate nadzor nad zakonitostjo
delovanja carinske uprave?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE:
Na pisno poslansko vprašanje gospoda Iva Hvalice, ki
izpostavlja, da je Carinska uprava Republike Slovenije več kot
dve leti poslovala na podlagi pojasnila št. 7-3/96 A-3, z dne
27.12.1995, za katero je Ustavno sodišče določilo, da ni začelo
veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bilo objavljeno v Uradnem
listu RS, kar je sprožilo odškodninske zahtevke, pojasnjuje
Ministrstvo za finance, da Carinska uprava Republike Slovenije
ravna pri določanju carinske vrednosti blaga v skladu s carinskim
zakonom (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95) in pravilnikom o carinski
vrednosti blaga (Uradni list RS, št. 56/95, popr. 33/96). S tem
pravilnikom, ki ga je izdal minister za finance na podlagi 27. člena
carinskega zakona, so torej določeni natančnejši pogoji in način
določanja carinske vrednosti.

Carinski organ mora rezultate preverjanja navesti na deklaraciji
ali na dokumentu, ki se priloži deklaraciji - zapisnik (5. člen
pravilnika o pregledu blaga ter pogojih in načinu jemanja vzorcev
blaga; Uradni list RS, št. 56/95), in le v primeru, da prijavljena
vrednost ne ustreza dejanskemu stanju vozila, izda o tem tudi
odločbo (tretji odstavek 52. člena carinskega zakona), zoper
katero je dovoljena pritožba. Zakonitost in pravilnost odločbe o
pritožbi je mogoče izpodbijati v upravnem sporu. Poudariti je, da je
bila zakonitost odločb o pritožbah v zadevah ugotovitve carinske
vrednosti po prej veljavnem in sedaj veljavnem carinskem zakonu
predmet presoje v več upravnih sporih, tako pred Vrhovnim
sodiščem kot tudi pred Upravnim sodiščem. V primeru, da
izpodbijane odločbe ne bi imele opore v carinskem zakonu in v
pravilniku o carinski vrednosti blaga, ampak v pojasnilu št. 7-3/96
A-3, z dne 27.12.1995, ki ga je izdal direktor Carinske uprave, te
v upravnem sporu ne bi bile spoznane za zakonite, ampak bi bile
odpravljene. Po stališču sodne prakse so v postopku določanja
carinske vrednosti na prej opisan način katalogi pripomoček pri
oceni vrednosti vozila, pri določitvi carinske vrednosti konkretnega
vozila pa je pomembno dejansko stanje vozila.

Carinski zakon, ki je začel veljati 25.01.1995 in se začel uporabljati
01.01.1996, temelji na carinskem kodeksu ES. Določbe carinskega
zakona o carinski vrednosti in pravilnika o carinski vrednoti blaga
temeljijo na sporazumu o uporabi VII. člena splošnega sporazuma
o carinah in trgovini (GATT) in so torej v mednarodnopravnem
pogledu usklajene z določili o carinski vrednosti blaga, ki jih
uporablja velika večina drugih držav. Tudi se ne razlikujejo od
določb glede carinske vrednosti prej veljavnega carinskega
zakona, ki se je uporabljal kot republiški predpis na podlagi prvega
odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-1, 45/1-94).

Poudarjamo, da Carinska uprava Republike Slovenije niti pri
nastanku niti pri uporabi spornega pojasnila le-to ni obravnavala
kot predpis, ki bi vseboval splošne in abstraktne pravne norme
kot obvezujoča pravna pravila. Namen izdaje spornega pojasnila
je bil poenotiti razumevanje in prakso carinskih organov pri uporabi
veljavnih predpisov glede določanja carinske vrednosti. Pojasnilo
ni bilo nikoli obvezujoč pravni akt, zaradi katerega bi uporabnika
doletele pravne sankcije, ampak je bila primerjava prijavljene
carinske vrednosti z vrednostjo blaga v tujih katalogih, na katere
pojasnilo napotuje, zgolj indic za preverjanje, če faktura ustreza
določbam carinskega zakona o dogovorjeni ceni, in posledično
uporabo pooblastil iz 23. člena carinskega zakona, kar ni nujno
privedlo do določitve drugačne carinske vrednosti, kot je bila
prijavljena ob carinjenju.

Carinska vrednost kot eden izmed bistvenih elementov, od katerih
je odvisna višina dajatev, ki jih je treba plačati pri uvozu, je predmet
preverjanja v eni od faz v postopku po vložitvi carinske deklaracije
(1. oddelek, 1. podpoglavja 2. poglavja IV. dela carinskega zakona).
V postopku preverjanja deklaracije (52. člena carinskega zakona)
lahko carinski organ zaradi preveritve točnosti in pravilnosti
sprejete carinske deklaracije:
1. pregleda dokumente, ki spremljajo deklaracijo;
2. pregleda blago, vzame vzorce za analizo ali podrobnejši pregled.
Kdaj se uporabi ena ali druga možnost ali se uporabita dve, je
stvar odločitve carinskega organa. Na to vsekakor vpliva vrsta
blaga: ali je to blago rizično, obremenjeno z visokimi dajatvami, ali
gre za blago, pri katerem po informacijah carinske službe prihaja
do pogostih zlorab oziroma so te možne, ipd. na to odločitev torej
vplivajo podlage za določitev višine uvoznih dajatev - bistveni
elementi, od katerih je odvisna višina uvoznih dajatev (carinske
stopnje, poreklo blaga in carinska vrednost). V primeru, da se
rezultati preverjanja deklaracije ne ujemajo z navedbami v
deklaraciji ali navedbe v deklaraciji ne ustrezajo dejanskemu stanju
blaga, carinski organ izda o tem odločbo. Tako se izda odločba
tudi v primeru, ko prijavljena carinska vrednost ne ustreza
dejanskemu stanju blaga, pri čemer carinski organ pri določanju
carinske vrednosti ravna po pravilih iz 15. do 27. člena carinskega
zakona in pravilnika o carinski vrednosti blaga. Določba četrtega
odstavka 23. člena Carinskega zakona daje carinskim organom
pooblastilo ugotoviti carinsko vrednost, če je carinski organ glede
na okoliščine uvoza (na primer predložene nepopolne fakture,
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Navsezadnje je bilo tudi zaradi zatrjevanega značaja spornega
pojasnila v letih 1996 in 1997 v okviru sporazumov o administrativni
pomoči v carinskih zadevah pri belgijski carini, pri nemški carini
in pri Guardia di Financa v Italiji opravljeno preverjanje
verodostojnosti 805 tujih faktur kot dokazov o carinski vrednosti
že ocarinjenih avtomobilov. Rezultat teh preverjanj je ugotovitev,
da je bila dejansko plačana cena, ki jo je treba plačati za blago,
kupljeno zaradi uvoza v Slovenijo (16. člen carinskega zakona transakcijska vrednost), drugačna, kot je bila prijavljena v
postopku carinjenja. Tuji carinski organi so na podlagi preiskave
pri prodajalcih ugotovili, daje bila v 601 primerih faktura prodajalca
ponarejena, v 103 primerih so bile ponarejene tuje izvozne carinske
deklaracije, v 10 primerih pa tuji prodajalec svojim carinskim
organom ni predložil faktur. Znesek dajatev, ki je bil premalo plačan
zaradi neresnično prijavljene carinske vrednosti ob carinjenju, je
68.209.281 SIT. Poleg postopkov za doplačilo premalo plačanih
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO:

uvoznih dajatev je bilo vloženih tudi 6 kazenskih ovadb po 254/111
KZ.

Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ur. I. RS,
št. 9/95) v 35. členu določa, da višino premij posameznih paketov
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja na predlog
generalnega direktorja Zavoda določa Odbor za prostovoljno
zavarovanje. Odbor ima 11 članov, ki jih imenuje skupščina
Zavoda izmed svojih članov. Med njimi so tudi predstavniki
upokojencev, invalidov itd.

Kot je že omenjeno, države ES pri določanju carinske vrednosti
postopajo po vsebinsko enakih predpisih, kot veljajo v Republiki
Sloveniji, torej na enak način, kot je opisano prej. Na to kaže
odgovor nemške carinske administracije na eno zadnjih zaprosil
Carinske uprave Republike Slovenije za preverjanje tujih faktur, v
katerem nemška carinska administracija med drugim tudi
pojasnjuje, da "izhodiščno točko za določitev carinske vrednosti
vam ponuja Schwacke katalog. V njem najdete povprečne
vrednosti različnih tipov - modelov vozila (različni letniki) v Nemčiji"
in prilaga kopijo naročilnice za Schvvacke katalog.

Na višino premije, ki se plačuje za prostovoljno zdravstveno
zavarovanje Ministrstvo za zdravstvo nima vpliva. Storitve so
zavarovanim osebam zagotovljene v različnem obsegu, glede
na status zavarovane osebe ali naravo bolezni ali poškodbe.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v
23. členu določa, za katere zdravstvene storitve in za katere
skupine prebivalstva obvezno zdravstveno zavarovanje krije
stroške zdravljenja v celoti in pri katerih storitvah krije le določen
delež stroškov (95, 85, 75, 60 ali 50 odstotkov stroškov
zdravstvene storitve). Razliko do polne cene zdravstvene storitve
mora pri slednjih doplačati zavarovana oseba sama. V tem primeru
ima dve možnosti: ali ceno plača po izstavljenem računu ali pa se
za tako doplačilo zavaruje prostovoljno.

Glede v poslanskem vprašanju zatrjevanih odškodninskih
zahtevkov, ki naj bi jih vložili oškodovanci za uveljavljanje preveč
plačane carinske terjatve (davkov, carine, takse) z zamudnimi
obrestmi in stroški, je potrebno opozoriti, da niti na Carinsko
upravo Republike Slovenije niti na Ministrstvo za finance niso bili
vloženi odškodninski zahtevki iz tega naslova. Glede na vse prej
navedeno se utemeljeno postavlja vprašanje uspešnosti
morebitnih odškodninskih zahtevkov. Ker sporno pojasnilo v
nobenem primeru ni bilo uporabljeno kot pravna podlaga za izdajo
konkretnih pravnih aktov, v zvezi z ugotovitvijo Ustavnega sodišča
v odločbi št. U.1.87/96 ni pogojev za spremembo ali odpravo
posamičnega upravnega akta v smislu prvega odstavka 46. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94), kot tudi ne
za odškodninske zahtevke po četrtem odstavku istega člena.

Glede na vprašanje poslanca g. Zorana Lešnika se omejevanje
nanaša le na delež sredstev za zdravstveno zavarovanje, ki se
zagotavljajo v okviru javnih financ. Stalno naraščanje stroškov
za zdravstvene storitve, predvsem zaradi vse večje porabe in
rasti cen zdravil, pa zahteva, da se razlika med deležem javnih
sredstev in potrebnimi sredstvi v vse večji meri zagotavlja iz
osebnih sredstev prebivalstva. Enaki trendi so prisotni tudi v
razvitih državah Evrope, kjer se srečujejo s problemom
obvladovanja rasti stroškov za zdravstvo.

Glede vprašanja kateri ukrepi so bili uporabljeni zoper direktorja
Carinske uprave RS zaradi prekoračenih pooblastil za izdano
pojasnilo, ugotavlja Ministrstvo za finance, da zoper direktorja
Carinske uprave Republike Slovenije ni bilo potrebno sprejeti
nikakršnih ukrepov upoštevaje vse navedeno ter dejstvo, da
navodila in pojasnila za zagotovitev enotne uporabe predpisov in
za uspešno opravljanje dela organov carinske službe izdaja
direktor na podlagi 8. člena zakona o carinski službi (Uradni list
RS 1/91-1, 58/93 in 65/93).

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI S
SODELOVANJEM DARS-A IN DDS-JA S
ŠVICARSKIM PODJETJEM SIKA
-Z DNE 4/12-1998

VPRAŠANJE
POSLANCA ZORANA LEŠNIKA V ZVEZI Z
ZVIŠANJEM PRISPEVKA ZA DODATNO
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - Z DNE 4/12-1998

V obliki pisnega dopisa smo bili seznanjeni, da naj bi
švicarsko podjetje SIKA slovenskima poslovnima
partnerjema Dars In DDC prodajalo "specialni gradbeni
material" oz. približno 80% kremenčevih peskov, po zelo
visoki ceni, preko svojih izvajalcev. S sklenitvijo poslovnih
partnerstev z večjimi slovenskimi gradbenimi podjetji, po
naj bi zagotovilo izvajanje del s svojimi gradbenimi
materialom, ter tako posredno omejil konkurenco In ogrozil
gospodarno porabo proračunskega denarja.

Kdo dovoljuje, da se določene stvari v času prizadevanj za
stabilizacijo dražijo tudi za 80 % v desetih mesecih.
Mislim na povišanje prispevka za dodatno zdravstveno
zavarovanje. To povišanje je najbolj prizadelo tiste z
najnižjimi prejemki. Slišati je, da je zaradi povišanja doslej
že več kot 40.000 zavarovancev izstopilo iz dodatnega
zavarovanja. Obstaja pa upravičena bojazen, da jih bo jutri
še več. Ker se bo zaradi tega slabšalo zdravstveno stanje
občanov, sprašujem Vlado In Ministrstvo za zdravstvo, kaj
je, ali kaj bo ukrenilo, da zavarovalnice ne bodo več
pretiravale s povečevanjem prispevkov za dodatno
zdravstveno zavarovanje.

23. marec 1999

Sprašujem vas, ali Dars oz. DDC sodelujeta z omenjenim
švicarskim podjetjem in prosim, da me podrobno seznanite
z notranjim nadzorstvom nad izvajanjem del Dars In DDC.
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
Decembra 1997 je Vlada sprejela Strategijo igralništva v
Sloveniji, na njeni osnovi so potrebne spremembe zakona
o Igrah na srečo.

V sodelovanju z DARS in DDS smo pripravili naslednji odgovor.
DARS in DDC nimata nikakršnega poslovnega sodelovanja s
podjetjem SIKA Slovenija, niti z matičnim podjetjem SIKA iz Švice.
SIKA je proizvajalec celotne palete proizvodov gradbene kemije
za katere je tako po kvaliteti kot tudi po količini vodilni evropski
proizvajalec. V Sloveniji proizvajata podobne materiale podjetji
TKK Srpenica in KEMA Puconci. Nobeno od naštetih slovenskih
podjetij ne zagotavlja popolne palete proizvodov, zato se izvajalci
del pogosto odločajo za uvožene materiale. Na slovenskem trgu
je poleg domačih dveh proizvajalcev možno dobiti tudi podobne
materiale tujih podjetij Baumit, Addiment, Interchem, MBT,
Polyment, Alocit itd., kar zagotavlja ustrezno konkurenco na
slovenskem trgu.

Vlada do danes teh sprememb še ni pripravila. Ali je predlog
sprememb Ministrstvo za finance že predložilo vladi? Če jih
ni, zakaj ne? Za kakšne spremembe gre? Kdaj bo novela
zakona predložena državnemu zboru?
Zakon o igrah na srečo določa, da je pristojnost urada za
nadzor iger na srečo tudi organiziranje igralniških
standardov, zakon je bil objavljen v maju 1995, standardi pa
še niso pripravljeni. Zakaj standardi še niso pripravljeni?
Kdo je za to odgovoren? kdaj bodo pripravljeni?
Do podelitve koncesije za prirejanje iger na srečo so
podjetjem, ki opravljajo to dejavnost, prepovedana vlaganja
v širitev dejavnosti. Ali je Ministrstvo za finance pripravljeno
tako, da bo lahko prošnje za podelitev koncesije rešilo v
najkrajšem možnem roku? Kolikšen je ta rok po oceni
ministra za finance?

Izvajalci gradbenih, predvsem pa sanacijskih del na avtocestnem
programu, samostojno izbirajo materiale s katerimi bodo izvajali
dela, ki so praviloma vsa oddana po sistemu "ključ v roke". Za
vse uporabljene materiale so dolžni pridobiti ateste ZAG-Zavoda
za gradbeništvo Slovenije o namenski ustreznosti proizvoda.
Za vsa gradbena dela je organiziran postopek dvostopenjske
kontrole, katerega osnova je program tekočih in kontrolnih
(testnih) preiskav. Ta program je izdelan na osnovi količin iz
projektantskega popisa del in ga potrjujejo izvajalec gradbenih
del, izvajalec kontrolnih preiskav ZAG, Sektor za kakovost,
tehnologijo in razvoj v DDC in predstavnik naročnika. Izvedene
tekoče in kontrolne preiskave po potrjenem programu so tudi
osnova pri tehničnem pregledu objekta. Za vsa dela je izvajalec
dolžan pripraviti lehnološki elaborat, v katerem natančno definira
opremo in postopek za vsa potrebna dela. Tudi ta elaborat potrjuje
predstavnik nadzora gradnje.

V skladu z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju
pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo osebne
igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, ne morajo
zaprositi koncesijo pravne osebe, ki niso v 100proc. državni
lasti (ali pravnih oseb, ki so 100 proc. last države). To velja
do sprejema uredbe iz 20 člena istega zakona. Koncesijo
lahko torej dobijo le podjetja, ki že sedaj opravljajo to
dejavnost, zakon je bil objavljen junija 1997, uredba pa še ni
sprejeta, zakaj uredba še ni spre|eta? Kdaj bo predložena
vladi v sprejem?
Minister za finance je s pravilnikom o uporabi igralnih
avtomatov zunaj igralnic (Ur. I.RS, št.: 53/96) določil, da mora
imeti prireditelj v prostoru najmanj 3 igralne avtomate. Z
novelo Pravilnika (Ur. I. RS, št.:67/97) pa je določil, da sme
imeti prireditelj v prostoru največ tri igralne avtomate.

VPRAŠANJE
SKUPINE POSLANCEV S PRVOPODPISANIM
IVANOM BOŽIČEM V ZVEZI Z OMEJEVANJEM
IGRALNIŠKE DEJAVNOSTI NA PRIMORSKEM
- USTNO NA 29. IZREDNI SEJI 4/12-1998

Katere okoliščine so botrovale tej popolni zamenjavi politike
ministra na tem področju?
Kakšna bo poltika ministra do sprejema novele zakona o
igrah na srečo?
Ali je Urad za nadzor iger na srečo kdaj opravil nadzor v
podjetjih, ki opravljajo dejavnost iger na srečo, ne da bi bil
Izdan sklep o uvedbi nadzora? Ali je urad med upravljanjem
nadzora kdaj zasegel dokumentacijo in predmete, ne da bi
o tem izdal potrdilo? Ali je urad v vseh primerih, ko je končal
z nadzorom izdelal tudi zapisnik in ga vročil podjetjem v
katerih je nadzor opravil? Ali je urad kdaj zapisnik o nadzoru
označil za zaupnega in ga vročil le predsedniku nadzornega
sveta, ni ga pa hotel vročiti upravi podjetja?

Primorski poslanci smo prejeli pismo nekaterih županov iz
Primorske v katerem nas opozarjajo na problematičen odnos
Ministrstva za finance do dejavnosti iger na srečo. Iz pisma
sledi, da ministrstvo več energl|e vlaga v omejevan|e
igralniške dejavnosti, kot pa omogočanje njenega razvoja.
Opozarjajo na počasnost pripravljanja zakona o privatizaciji
igralnic, počasnost pri uresničevanju strategije igralništva
v Sloveniji (za kar so potrebne spremembe zakona o igrah
na srečo), odklanjanje pomoči stroke pri pripravljanju
sprememb zakona, ravnanja, ki kažejo na odsotnost
koncepta Igralništva (stalno spreminjanje podzakonskih
aktov), v končni fazi pa tudi ravnanje urada za nadzor iger
na srečo, kjer se zastavlja vprašanje, ali ne gre v nekaterih
primerih za protizakonite postopke.

Ali je urad res kdaj opravljal tudi nadzor nad izplačili
avtorskih honorarjev, plačilom bonitet v primeru uporabe
službenih vozil za zasebne potrebe in izplačil podjetjem in
obrtnikom za dobave materialov namenjenih vzdrževalnim
delom? Ali so ta dejanja uradna, če je do njih res prišlo, v
skladu z zakonom?

Ker gre za dejavnost, ki je za razvoj Primorske in turističnih
območjih v Sloveniji, kjer je že razvito igralnlštvo, izjemnega
pomena, smo se odločili, da Vladi In posebno ministru za
finance zastavljamo nekaj vprašanj, katerih cll| je ugotoviti
ali navedbe primorskih županov držijo, pa tudi kakšni bodo
naslednji koraki pri omogočanju razvoja te dejavnosti.
poročevalec, št. 16

Vlagatelji teh vprašanj se pridružujemo vprašanjem, ki jih je
v zvezi s postopkom izbire, dobave in vgradnje elektronskih
kontrolnih naprav vložil poslanec Zmago Jelinčič.
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S tem tako že izpolnjujejo pogoje dela lastniške strukture za
dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo, kar je
pogoj za operacionalizacijo vseh določil ZIS (na primer delitev
koncesijske dajatve).

Primorski poslanci se bomo na osnovi odgovorov na
zastavljena vprašanja odločili, kakšni bodo naši naslednji
koraki.
Sopodpisniki: Davorin Terčon, Mario Gasparini, Aurelio Juri,
Samo Bevk, Eda Okretič Salmič, Borut Pahor, Josip Baje,
Branko Tomažič, Vladimir Čeligoj, Ivo Hvalica;

Vlada Republike Slovenije je v decembru 1997 sprejela Strategijo
razvoja igralništva v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: strategija),
ki predstavlja usklajen in uradno potrjen razvojni dokument vseh
vplivnih dejavnikov za področje igralništva v Republiki Sloveniji.
Strategija izhaja iz opredelitev sprejete strategije razvoja turizma
v Sloveniji, določb ZIS ter določb ZLPPOD. Igralniška dejavnost
mora kot sestavni del celovite turistične ponudbe Slovenije poslovati
v natančno definiranem pravnem in razvojno usmerjenem
družbenem okolju ter mora biti učinkovito upravljana,
transparentno vodena in strokovno nadzorovana. Strategija
določa naslednje globalno strateške opredelitve:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE:
Ministrstvo podaja natančnejšo obrazložitev področja prirejanja
posebnih igre na srečo v Republiki Sloveniji v povezavi s
postavljenimi poslanskimi vprašanji:
V Republiki Sloveniji ima trenutno pet pravnih oseb dovoljenje za
prirejanje posebnih iger na srečo, in sicer: HIT d.d., Nova Gorica,
Casino Portorož d.d., Casino Ljubljana d.d., Casino Maribor d.d.
ter Casino, turistično podjetje Bled d.o.o.. Posebne igre na srečo
se prirejajo na podlagi dovoljenj, izdanih po zakonu iz leta 1980, ki
je urejal igre na srečo, saj Vlada Republike Slovenije nobeni pravni
osebi še ni dodelila koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo.

- igralništvo je sestavni del celovite turistične ponudbe Slovenije,
- s strateškim vodenjem politike razvoja igralništva se zagotovi
naravno, kulturno-sociološko sprejemljiv model igralniškozabaviščne ponudbe v Sloveniji,
- igralniški ponudbi se prednostno omogoča razvoj le na območjih,
kjer so ustrezni tržni pogoji in kjer eko-socialni prostor omogoča
večjo koncentracijo gostov s pretežno usmerjenostjo na tuje
tržne segmente,
- v Sloveniji se po namenu razvija štiri vrste produkta igre in
zabave: (a)večji igralniško zabaviščni centri v zahodnem delu
Slovenije, (b) v turističnih središčih je igralniška ponudba
dopolnitev celotne turistične ponudbe območja in je v omejenem
obsegu, (c) igralnice v večjih mestih, kjer obstaja trg za primerno
število gostov ter (č) igralni saloni, v okviru katerih se lahko
prirejajo le posebne igre na srečo na igralnih avtomatih,
- davčna politika je v funkciji razvoja in kompetitivnosti dejavnosti
igralnic, celostnega razvoja turizma v Sloveniji in promocije,
- strokoven državni nadzor nad igralniško dejavnostjo zagotavlja
kredibilnost poslovanja in ustvarja zaupanje javnosti,
- družbam, ki opravljajo igralniško dejavnost, se zaradi ohranjanja
in povečanja konkurenčnosti skozi spremembo sistemske
zakonodaje, omogoči vlaganja in prodajo know-howa na domačih
in tujih trgih,
- lastniška struktura družb, ki v okviru poslovne dejavnosti prirejajo
posebne igre na srečo, naj bo naravnana v skladu s cilji o
kompetitivnosti slovenske igralniške turistične ponudbe navzven
ter notranji komplementarnosti, vpetosti v celostno turistično
ponudbo in z učinkovitim nadzorom,
- do vstopa v Evropsko skupnost bo Vlada Republike Slovenije
zaokrožila dokončno število izdanih oziroma dovoljenih koncesij
in s tem posredno zavarovala slovenske narodno-gospodarske
interese na tem področju.

Področje prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji ureja Zakon
o igrah na srečo (Ur.l.RS, št. 27/95; v nadaljevanju: ZIS), ki je bil
sprejet v letu 1995. Z njegovim sprejetjem je bilo na področje
prirejanja iger na srečo v primerjavi s predhodno ureditvijo
uvedenih nekaj bistvenih sprememb, in sicer:
- uveden je bil koncesijski tip igralništva,
- Državni zbor RS je z zakonom določil tudi prehodno obdobje do
pridobitve koncesij, in sicer na čas po opravljenem lastninskem
preoblikovanju,
- odpravljena je prepoved udeležbe pri posebnih igrah na srečo
za domače osebe,
- del koncesijske dajatve, ki se plačuje na dodeljeno koncesijo, je
prihodek lokalne skupnosti, na območju katerih se prirejajo
posebne igre na srečo,
- določeni so pogoji za gospodarske družbe, ki lahko pridobijo
koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo (delniška družba,
minimalna višina osnovnega kapitala, varnostne rezerve...),
- ustanovljen je Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v
nadaljevanju: urad) kot posebni nadzorni organ v sestavi
ministrstva, pristojnega za finance.
Zakon o igrah na srečo ni določil postopkov glede lastninskega
preoblikovanja prirediteljev, ki so ob uveljavitvi ZIS že prirejali
posebne igre na srečo in so bili v družbeni lasti, hkrati pa ni bilo
mogoče lastninsko preoblikovati obstoječih prirediteljev v družbeni
lasti zaradi določil Zakona o začasni prepovedi lastninskega
preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo
(Ur.l.RS, št. 35/94), ki ga je sprejel Državni zbor RS v letu 1994 na
predlog poslanca. Tako je bilo potrebno za lastninsko
preoblikovanje prirediteljev posebnih iger na srečo pripraviti
poseben zakon.

Ena od globalnih strateških opredelitev strategije je tudi odprava
vseh obstoječih igralnih avtomatov zunaj igralnic, ki so bili dovoljeni
na podlagi 92. člena ZIS kot popestritev gostinske dejavnosti
pravne osebe ali podjetnika oziroma uvedba igralnih salonov, kjer
se bodo lahko prirejale posebne igre na srečo le na igralnih
avtomatih, za kar bo potrebno pridobiti koncesijo Vlade Republike
Slovenije. Strategija navaja naslednje razloge za popolno prepoved
igralnih avtomatov zunaj igralnic:

Za izvedbo lastninskega preoblikovanja obstoječih prirediteljev v
družbeni lasti, ki so ob uveljavitvi ZIS imeli dovoljenje za prirejanje
posebnih iger na srečo, kot tudi za določitev njihove lastniške
strukture v skladu z določbami ZIS, je Državni zbor RS v juniju
1997 sprejel Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o
strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja
posebnih iger na srečo (Ur.l.RS, št. 40/97; v nadaljevanju:
ZLPPOD). Na podlagi določil ZLPPOD so postopek lastninskega
preoblikovanja ter preoblikovanja v delniško družbe že zaključile
vse obstoječe pravne osebe, ki prirejajo posebne igre na srečo.
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- igralni avtomati predstavljajo posebne igre na srečo, pri čemer
gre pri tem za hazard z vsemi posledicami, značilnimi za druge
vrste posebnih iger na srečo,
- nikjer v zahodni Evropi ta vrsta igre na srečo ni dovoljena v taki
obliki kot je trenutno v Sloveniji,
- nameščanje igralnih avtomatov zunaj igralnic je nezadostno
kontrolirano in nadzorovano,
- lastniki oziroma solastniki prirediteljev so tudi tuje fizične in pravne
osebe, kar je v nasprotju z zakonorh o igrah na srečo,
- v primerjavi s prireditelji posebnih iger na srečo v igralnicah so
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Izdelava igralniških standardov v Sloveniji je pogojena s specifiko
organiziranja igralništva in družbenimi procesi, ki neposredno in
posredno vplivajo na to dejavnost. Organiziranost slovenske
igralniške dejavnosti ni identična organiziranosti te dejavnosti v
ostalih evropskih državah, ki to dejavnost povezujejo in združujejo
v okviru nacionalnih subjektov kot na primer Casino Avstrija ali
Nizozemska, temveč posluje v okviru petih pravnih oseb, ki
prirejajo posebne igre na srečo povsem samostojno in v odnosu
medsebojne konkurenčnosti. Glede na tržni delež, prihodek in
organiziranost je napram ostalim prirediteljem iger na srečo
prireditelj HIT d.o. v povsem drugem položaju, saj je v okviru petih
igralnic, v katerih izvaja posebne igre na srečo, dokaj podrobno z
navodili in drugimi internimi akti opredelil določene vsebine, ki
spadajo v področje bodoče standardizacije. Kot velika
gospodarska družba je HIT d.d. že pridobil standard ISO 9000, ki
predstavlja osnovo za učinkovito poslovodenje. Del teh vsebin
(regulacija procesov poslovanja in definiranje odgovornosti) bi
vsekakor sodile v okvir projekta igralniških standardov, kar pa v
fazi neposredne konkurence za imenovano pravno osebo
predstavlja zgolj njihov know-how, torej prednost pred ostalimi
prireditelji, zaradi česar ne želi, da bi se te vsebine direktno vključile
v naveden projekt. Dodatno specifiko slovenskega igralništva in
posredno tudi oviro za hitrejšo izvedbo navedenega projekta
napram najrazvitejšim "igralniškim" državam predstavlja tudi
prehod na koncesijski tip igralništva.

prireditelji posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic nižje obdavčeni,
- obstoječa ureditev ne omogoča ustreznega davčnega nadzora
igralnih avtomatov in tudi nenadzorovano odtekanje dobičkov v
tujino,
- neurejenost tega področja postavlja v negativno luč celotno
dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo v Sloveniji, tako v
domačem kot tudi v mednarodnem okolju,
- to področje predstavlja nelojalno konkurenco igralnicam s
koncesijo,
- ponudba igralnih avtomatov zunaj igralnic spravlja goste v zmoto,
saj ponudniki tovrstne ponudbe uporabljajo naziv "casino".
Strategija z odpravo igralnih avtomatov zunaj igralnic nima namena
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo omejevati, ampak jo
le urediti. Z uvedbo koncesij na področje igralnih salonov bodo ti
prireditelji glede poslovanja, izenačeni z obstoječimi igralnicami in
bodo v okviru strategije imeli tudi možnost nadaljnjega razvoja.
Glede na predloge ukrepov za dolgoročni ciljni razvoj igralniške
dejavnosti, ki jih prinaša strategija, se namesto obstoječe
zakonodaje s področja prirejanja iger na srečo (ZIS, ZLPPOD)
pristopi k oblikovanju enotnega krovnega zakona o igrah na srečo.
Pri tem se v pretežni meri upoštevajo smernice strategije,
navedene v globalnih strateških opredelitvah.
Ministrstvo za finance je na podlagi smernic strategije že pripravilo
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na
srečo, ki je bil dan v pripombe Gospodarski zbornici Slovenije
(Odboru za igralništvo} ter v vladno proceduro.

Vsi ti dejavniki upočasnjujejo procese združevanja in poenotenja
bodočih koncesionarjev, ki prirejajo posebne igre na srečo. Šele
s sprejemom strategije je presežena dosedanja praksa razvoja
te dejavnosti, ki je temeljila predvsem na parcialnih in nepovezanih
interesih posameznih prirediteljev. Ta dokument, ki ga je sprejela
Vlada RS, omogoča poenotenje različnih poslovnih politik in
igralniške subjekte navaja k tesnejšemu sodelovanju z namenom
povečanja konkurenčnosti igralniške ponudbe. Posredno strategija
tudi nudi ustrezno podlago za. izdelavo takih standardov, ki bodo
slovensko igralniško ponudbo naredili razpoznavno v tujini,
predvsem po visoki stopnji kvalitete v okviru celovite turistične
ponudbe.

V zvezi z vprašanjem igralniških standardov je iz določila 107.
člena ZIS razvidno, da je naloga urada le organiziranje izdelave
igralniških standardov, konkretna izdelava pa naj bi bila naloga
vzajemnega prizadevanja vseh slovenskih igralnic.
Urad je kmalu po ustanovitvi v skladu z nalogami, navedenimi v
108. členu ZIS, pričel realizirati tudi nalogo "organiziranje izdelave
igralniških standardov". V fazi definiranja te naloge in pri izdelavi
idejnega projekta "igralniški standardi" je urad moral poiskati
ustrezne odgovore na različna vprašanja, ki so se porajala že od
same zasnove projekta. Zahtevnost navedenega projekta (po
obsegu in vsebini) je pogbjila interdisciplinarni pristop, ki bi zagotovil
ustrezno kvaliteto izdelave igralniških standardov. Urad je pred
izdelavo projekta konzultiral Urad za standardizacijo in meroslovje,
ki v okviru Zakona o standardizaciji (Ur.l.RS, št. 1/95) opravlja
strokovne in organizacijske naloge. Igralniški standardi ne spadajo
v okvir vsebin zakona o standardizaciji, ki so navedene v 4. in 5.
členu tako, da ne sodijo v okvir nacionalnih standardov, temveč
spadajo v področje internih standardov, katerih pobudnik je v
državah z razvito igralniško dejavnostjo po pravilu sama panoga.
Pri tem je potrebno ponovno poudariti, da naloga urada ni izdelava
igralniških standardov, temveč le organiziranje njihove izdelave.

Projekt izdelave igralniških standardov torej nima namena zgolj
zadostiti neki ozki zahtevi ZIS, temveč predstavlja dolgoročen
projekt, ki vključuje racionalizacijo in poenotenje procesov
prirejanja iger na srečo, natančnejšo razmejitev obsega in nivoja
nadzora s ciljem zmanjševanja stroškov poslovanja in povečanja
transparentnosti igralniških procesov in povečanja mednarodne
konkurenčnosti slovenskih igralnic.
Projekt izdelave igralniških standardov je zaradi navedenega v
fazi določitve obsega in vsebine, ki bo zajeta v standardih. V
projekt so že od samega začetka vključene vse igralnice in se
izvaja na podlagi konsenza, urad pa v okviru zakonskih nalog
nastopa le kot pobudnik in organizator. Na sestanku v mesecu
januarju 1999 bodo igralnice posredovale svoje predloge v zvezi
z vsebino, ki bo urejena s standardi, določene pa bodo tudi
skupine, ki bodo podrobno razdelale vsebine posameznih
standardov.

V okviru omejenih sredstev je urad navezal stike s predstavniki
nadzornih organov Avstrije, Anglije in Nizozemske ter preko
mednarodne institucije, v kateri so združeni nadzorni organi, ki
opravljajo nadzor nad igralniško dejavnostjo (GREF), pridobival
informacije o zakonski regulativi in veljavnih igralniških standardih
tudi od nekaterih drugih držav. Splošna ugotovitev je, da igralniško
dejavnost države regulirajo v okviru lastne specifike in da ne
obstajajo neki modeli urejanja te dejpvnosti. Evropska igralniška
regulativa se bistveno razlikuje od regulative ZDA (Nevada), ki
temelji na dolgoletni praksi in izredno podrobnih razdelavah in
regulaciji vseh postopkov. V okviru Evropske unije je sprejeto
stališče, da igralniška zakonodaja ne bo harmonizirana in da
ostaja v pristojnosti posameznih članic, hkrati pa so pristopili k
analiziranju sistema organiziranosti in reguliranja igralniške
dejavnosti s strani posameznih držav z namenom določitve
minimuma vsebin, ki bi bile obvezujoče za vse članice.
poročevalec, št. 16

Strategija razvoja igralništva v Sloveniji vsebuje tudi smernice in
kriterije za koncesijsko politiko glede lastniške strukture
prirediteljev posebnih iger na srečo v skladu z 20. členom ZLPPOD.
Vsebinski cilj uredbe je omogočiti in regulirati razvojno naravnanost
igralnic v Sloveniji, ki bo dosežena z vstopom gospodarskih družb
s področja gostinstva in s turizmom povezanih dejavnosti, po
spremembi sistemske zakonodaje pa tudi velikih gospodarskih
družb (zavarovalnice, banke, investicijski skladi). Družba, ki lahko
pridobi koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, mora biti
najmanj v 51% lasti pravnih oseb s področja javnega sektorja,
največ 49% delež pa imajo lahko v lasti zasebne gospodarske
družbe. V igralnicah tipa igralnih salonov so lahko lastniki
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avtomatov po gostinskih lokalih oziroma odprtje tako imenovanih
igralnih salonov z večjim številom igralnih avtomatov, ki morajo
pridobiti koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo. Za to pa
bo zagotovljeno ustrezno prehodno obdobje, tako da bodo
prireditelji, ki bodo to želeli pridobili koncesijo, drugi pa bodo lahko
dejavnost prestrukturirali v drugo dejavnost.

koncesionarja pravne osebe s področja javnega sektorja ali tudi
samo gospodarske družbe, ki opravljajo gostinsko oziroma s
turizmom povezano dejavnost in imajo v lasti ali upravljanju objekte
turistične infrastrukture.
Predlog uredbe o določitvi lastniške strukture pravnih oseb, ki
lahko pridobijo koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo je v
vladni proceduri.

Interes države na področju igralništva je določen v okviru sprejete
strategije razvoja igralništva, in sicer uskladiti vse pravne predpise
tako, da bodo tvorili skladno, urejeno in neprotislovno celoto. To je
vsekakor izredno zahtevno področje, ki zahteva angažiranje
organov v okviru različnih ministrstev. Urejanje temelji na
izhodiščih, ki jih uporablja za to področje EU.

Posebne igre na srečo so se na podlagi zakona o igrah na srečo
iz leta 1980 lahko prirejale le v posebnih igralnicah, v katerih so
igrali le tuji državljani. Posebne igre na srečo na igralnih avtomatih
se v tem obdobju zunaj igralnic niso prirejale, ker je to predstavljalo
kaznivo dejanje, 39. člen takratnega zakona pa je prepovedoval
prodajo, najem ali kako drugačno razpolaganje z igralnimi avtomati.
Ob koncu osemdesetih let se je v Sloveniji pojavilo več igralnih
avtomatov, ki so bili v uporabi v gostinskih lokalih. Za te igralne
avtomate je bila značilna slaba kvaliteta, odstotek vračanja je bil
nastavljiv in je znašal od 50 do 70%. Vplačila so se registrirala z
navitjem ključa. V tem obdobju sp lastniki gostinskih lokalov imeli
v lasti oziroma v najemu povprečno 2 do 3 igralne avtomate, ki so
bili v večini za igre s kartami ("poker avtomati").

Sprememba pravilnika resnično spremeni število igralnih
avtomatov na način, da lahko prireditelj (gostinec) namesti v
prostoru največ tri igralne avtomate, medtem ko lahko obstoječi
poslujejo v nespremenjenem obsegu. Ker se je minimalno število
s spremembo navedenega pravilnika spremenilo v maksimalno,
bi se to lahko na prvi pogled komentiralo kot nedoslednost in
protislovnost, kar pa sprememba v resnici ni, saj jo je potrebno
razumeti v okviru sprejete strategije, ki določa, da se v krajšem
obdobju zaradi razlogov, ki so v odgovoru že navedeni, prirejanje
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic v celoti
ukine in dovoli igranje na igralne avtomate le v igralnih salonih s
koncesijo. Navedeno spremembo je potrebno ocenjevati tudi v
kontekstu nenadzorovanega širjenja navedene dejavnosti v
obdobju, ko igralnice zaradi zakonskih omejitev niso smele širiti
obseg dejavnosti in ustrezno odreagirati na zahteve trga z
dodatno ponudbo igralnih avtomatov.

Za igralne avtomate se po ZIS štejejo mehanične, elektronske ali
podobne naprave, na katerih imajo igralci ob vplačilu določenega
zneska (s kovanci, žetoni ali z neposrednim vplačilom pri blagajni
oziroma pri igralnem avtomatu) možnost zadeti dobitek. Poleg
navedenega se za igralni avtomat šteje tudi naprava s programom,
ki omogoča poleg igre za zabavo tudi posebne igre na srečo.
Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Ur.l.RS, št.
53/96, 40/97, 67/97; v nadaljevanju: pravilnik) v drugem členu
razširja pojem igralnih avtomatov s tem, da navaja tudi igralni
avtomat, na katerega lahko igra več igralcev istočasno. V tretjem
poglavju (prirejanje posebnih iger na srečo) ZIS v 10. točki vsebuje
člene, ki urejajo uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. Le-ti
med drugim določajo, da je za prirejanje posebnih iger na srečo
na igralnih avtomatih zunaj igralnic potrebno imeti le dovoljenje za
opravljanje gostinske dejavnosti in to tudi opravljati. Poleg tega
pogoja mora prireditelj zadostiti tudi ostalim zahtevam iz ZIS in
pravilnik, izdanega na podlagi 96. člena ZIS, ki predpisuje še
druge pogoje v zvezi z opravljanjem prirejanja posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Vsi igralni avtomati v
uporabi morajo tako biti opremljeni z elektronsko kontrolno napravo
za izvajanje nadzora nad njihovim delovanjem (v nadaljevanju:
EKN) in pravilnostjo določitve davčne osnove.

V okviru opravljanja nadzora, ki ga je urad izvajal pri prirediteljih
posebnih iger na srečo do sedaj ni bilo bistvenih pripomb, ki bi se
nanašale na to, da je urad prekoračil nadzorstvena pooblastila in
vodil postopek nezakonito ali nekorektno. Urad izvaja nadzor v
okviru predpisanih postopkov in pooblastil, ki stranki v postopku
vedno omogoča, da le ta s svojim aktivnim delovanjem v zadostni
meri varuje svoje pravice in pravne koristi. Kot strokovni in nadzorni
organ je bil urad ustanovljen izključno kot organ nadzora nad
koncesionarji in prireditelji iger na srečo. Zaradi te vloge je uradu
naloženo, da mora nadzorovati vse procese, ki posredno in
neposredno zadevajo prirejanje iger na srečo in to svojo obveznost
urad opravlja sorazmerno uspešno.
Odgovor na poslansko vprašanje, ali je urad kdaj opravil nadzor
v podjetjih, ki opravljajo dejavnost iger na srečo, ne da bi bil izdan
sklep o uvedbi nadzora je potrebno odgovoriti nikalno. Čeprav
pozitivni predpisi, ki urejajo igre na srečo oziroma upravni postopek
ne nalagajo uradu, da pred začetkom opravljanja nadzora izda
sklep, s katerim se uvede nadzor, je urad vedno opravljal nadzor
na podlagi sklepa, ki ga je sprejel direktor urada, vendar se tak
sklep nadzorovani osebi ne vroča, temveč ob pričetku nadzora
le ustno naznani. Tako je direktor vedno s sklepom, ki ga je svojim
delavcem na podlagi letnega načrta dela naznanil ustno odredil
izvedbo konkretnega nadzora v skladu s pooblastili 107., 108. in
109. člena ZIS. Nikoli do slej nobena uradna oseba urada ni opravila
nadzora brez takega sklepa. Tak sklep so uradne osebe vedno
predstavile prireditelju posebnih iger na srečo. Seveda pa so
lahko pooblaščene osebe nadzornega organa prisotne v igralnici
brez najave, na primer pri dnevnem obračunu in nadzoru naprav,
blagajne, trezorja ter tudi pri vseh drugih postopkih in procesih
(109. člen).

Po uveljavitvi pravilnika se je bistveno zmanjšalo število
prirediteljev, saj 23. člen pravilnika določa, da mora prireditelj imeti
v prostoru najmanj tri igralne avtomate, začasno se je zmanjšalo
tudi število igralnih avtomatov zunaj igralnic, vendar se je trend
upadanja kmalu zaustavil, saj je bilo odprtih več "salonov z igralnimi
avtomati zunaj igralnic" ob meji z Italijo in v Ljubljani. V letih 1996 in
1997 je opazno tudi povečano zanimanje tujcev za prirejanje
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, kjer je
pogoj le opravljanje gostinske dejavnosti, kot tudi odpiranje tako
imenovanih "igralnih salonov", v katerih je nameščeno veliko število
igralnih avtomatov.
Zaradi zgolj navedene problematike, boljše zagotovitve
ustreznega nadzora nad temi prireditelji ter z namenom, da se
zaščitijo tudi udeleženci posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih zunaj igralnic in vsaj deloma izenači pogoje poslovanja
med igralnicami in prireditelji (predpisani postopki blagajniškega
poslovanja, video nadzor, recepcija ...), je minister, pristojen za
finance, s spremembami in dopolnitvami pravilnika o uporabi
igralnih avtomatov zunaj igralnic omejil zgornje število igralnih
avtomatov pri posameznem prireditelju, in sicer na največ tri igralne
avtomate. Omejitev je v skladu s strategijo razvoja igralništva v
Sloveniji, ki med drugim predvideva popolno ukinitev igralnih
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ZIS nima določb, ki bi nalagale uradu, da mora pred pričetkom
nadzora izdati sklep o uvedbi nadzora. Takega sklepa ne
predvideva niti ZUP. Ta v svojem 124. členu določa, da pristojni
organ uvede postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon
ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba
glede na obstoječe dejansko stanje za varstvo javne koristi uvesti
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upravni postopek. V 125. členu pa predpisuje, da je upravni
postopek uveden, brž ko opravi pristojni organ v ta namen
kakršnokoli dejanje. Opravljanje nadzora izvajajo pooblaščene
osebe urada, ki imajo za svoje delo pooblastilo Vlade Republike
Slovenije.

ugotovitev oceni, da so pri opravljanju dejavnosti iger na srečo
podani razlogi za sum kaznivega dejanja itd.
Na vprašanje ali je urad kdaj zapisnik o nadzoru označil za
zaupnega in ga vročil le predsedniku nadzornega sveta, ni ga pa
hotel vročiti upravi podjetja je potrebno odgovoriti, da zapisnika,
označenega z vrsto in stopnjo tajnosti, urad ni nikoli izročil
predsedniku nadzornega sveta nobene delniške družbe.

V zvezi s poslanskim vprašanjem, ali je urad med opravljanjem
nadzora kdaj zasegel dokumentacijo in predmete, ne da bi o tem
izdal potrdilo, je potrebno povedati, da so pooblaščene osebe
urada pogosto pregledovale različno dokumentacijo prirediteljev,
ki je bila neposredno ali posredno povezana s prirejanjem iger na
srečo in jo za svoje potrebe, utemeljene na veljavnih predpisih,
prepisovale, fotokopirale itd., pa v vseh primerih niso izdale o tem
potrdila. Kadar pa je bila odvzeta originalna dokumentacija, pa je
bilo vedno izdano ustrezno potrdilo.

Vsekakor pa je urad komuniciral z posameznimi nadzornimi sveti
oziroma njihovimi člani. Šlo je za povsem normalno komunikacijo,
ki pa ni predpisana z ZUP, ampak je razumljiva sama po sebi in
izhaja iz dejstva, da je nadzorni svet pristojen za nadzorovanje
poslovanja uprave družbe.
V zvezi z obravnavanim vprašanjem je potrebno še navesti, da je
urad o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja dolžan
poročati vladi. Vsa svoja poročila je urad označil s poslovno
skrivnostjo in s stopnjo zaupno. Tajnost podatkov v zvezi z
nadzorom prirediteljev je opredeljena v petem odstavku 108. člena
ZIS. Vsaka oseba, ki sodeluje oziroma je sodelovala pri opravljanju
nadzora, je zavezana vse pridobljene podatke, informacije in
dejstva obravnavati kot poslovno skrivnost.

Pooblastila drugega in tretjega odstavka 109. člena ZIS dovoljujejo
pooblaščeni osebi opraviti pri prireditelju vsa potrebna dejanja za
ugotovitev dejanskega stanja, vključno s pregledom dokumentacij
oziroma kakšnega drugega dokaznega gradiva. Pregled
dokumentacije pomeni pravico to dokumentacijo videti, se
seznaniti z njeno vsebino, jo prepisati ali fotokopirati in podobno,
za kar ni potrebno izdati potrdil.

Pri odgovoru na poslansko vprašanje, ali je urad res kdaj opravljal
tudi nadzor nad izplačili avtorskih honorarjev, plačilom bonitet v
primeru uporabe službenih vozil za zasebne potrebe in izplačil
podjetjem in obrtnikom za dobave materialov namenjenih
vzdrževalnim delom in ali so ta dejanja urada, če je do njih res
prišlo, v skladu z zakonom je potrebno pojasniti, da urad nikoli ni
uvedel nadzora kot je naveden v vprašanju, ampak je pri izvajanju
svojih zelo široko opredeljenih nadzorstvenih nalog, ki jih ima na
podlagi določil ZIS, obravnaval in analiziral piane in finančne načrte
ter poročila o delu koncesionarjev oziroma prirediteljev, nadziral
računovodske izkaze in revidirana poslovna poročila, nadziral
lastniške strukture, organiziranost, interne akte in poslovanje
koncesionarjev oziroma prirediteljev in izvajal neposredni nadzor
pri opravljanju vseh procesov, ki so neposredno ali posredno
vezani s prirejanjem iger na srečo itd. Seveda pa je urad o
ugotovljenih odklonih in nepravilnostih do katerih je prišel na podlagi
opravljenih nadzorov, obveščal pristojne državne organe in jim
vedno odstopal podatke v nadaljnje ukrepanje.

Na vprašanje ali je urad v vseh primerih, ko je končal z nadzorom
izdelal tudi zapisnik in ga vročil podjetjem v katerih je nadzor
opravil, je potrebno povedati, da je to storil vedno in je z vsebino
zapisnika seznanil prireditelja iger tudi, če so bile ugotovitve
nepomembne.
Zapisnik kot akt upravnega postopka (procesa) je opredeljen v
74. členu ZUP. Prvi odstavek citiranega člena predpisuje, da se
zapisnik sestavi o ustni obravnavi ali o kakšnem drugem
važnejšem dejanju v postopku ter o važnejših ustnih izjavah
strank ali drugih oseb. Zapisnika ni potrebno pisati o nebistvenih
zadevah. ZIS v četrtem odstavku 107. člena določa le o odločbi
za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ki so jih odkrile pooblaščene
osebe in nikjer ne omenja zapisnika o nadzoru. Torej so v zvezi z
pisanjem zapisnika odločujoče določbe ZUP.
V primerih, ko se pooblaščene osebe ne bi posebej najavile
prireditelju posebnih iger na srečo z ustno naznanitvijo sklepa o
nadzoru in če v nadzoru ne bi bilo posebnih ugotovitev,
pooblaščene osebe ne bi bile dolžne pisati zapisnikov, ampak le
uradne zaznamke.
Tudi v drugih evropskih državah se nadzor izvaja podobno,
pogosto še bolj intenzivno in z najrazličnejšimi oblikami in
metodami. Zaradi narave igralniške dejavnosti (naključnost
dobitka, ireverzibilnost dogodka,...) nadzor v igralnicah izvajajo
nenapovedano in an različne načine kot na primer neposredno
observiranje procesa v igralnici, analiza podatkov poslovanja,
pregled videokaset ipd. Pri tem so dolžni postopati po njihovi
zakonodaji in o pregledih pisati poročila predstojniku. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti se pišejo tudi zapisniki, ki so podlaga
za nadaljnje ukrepanje.

VPRAŠANJE
POSLANCA BRANKATOMAŽIČA V ZVEZI S
ČASTNIKOM BIVŠE JLA, KI JE DELOVAL NA
OBMOČJU KOPRSKE DOLINE - USTNO NA 29.
IZREDNI SEJI DNE 4/12-1998

Na 29. Izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 4/12-1998 je poslanec Branko Tomažlč postavil
naslednje poslansko vprašanje:

Kadar pa so bile pri opravljanju nadzorov ugotovljene nepravilnosti,
so bili vedno napisani tudi zapisniki v skladu z določili ZUP. En
izvod zapisnika so uradne osebe urada vedno izročile prireditelju
posebnih iger na srečo. V zapisnik so se vedno vnesle tudi
eventualne pripombe nadziranca. Ugotovitve iz zapisnikov so se
kasneje uporabile kot podlaga za ustrezno ukrepanje nadzornega
organa oziroma so bile v skladu s 108. členom ZIS posredovane
drugim pristojnim organom. Za naloge nadzornega organa po
citiranem členu štejejo poleg ostalega tudi poročanje vladi o
poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja, sodelovanje z
uradom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja in obveščanje
pristojnih organov, če nadzorni organ na podlagi podatkov in

poročevalec, št. 16

"Vprašanje namenjam ministrstvu za pravosodje. V času
Invazije na Slovenijo, junija 1991, dan prej, se pravi, 26.6.1991,
se je Izvajala akcl|a jugoslovanske armade na področju
Vipavske doline in naše vasi. Kapetan Kovačlč je poveljeval
tankovskl koloni, ki je Iz kasarne Pivka Imela namen priti
čimprej v Rožno dolino ali Vrtojbo, se pravi, na zahodno
mejo. Zaradi zapore Rebrnlce je kolona prek Nanosa prišla
do vasi Vrhpolje, kjer smo ji postavili tri blokade ali barikade.
Bil sem predsednik krajevne skupnosti In sem takrat
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ker sodišče za odklonitev prodaje upošteva le razloge navedene
v 128. členu stanovanjskega zakona.

organiziral prvo blokado in ostali dve. Na drugi in tretji
blokadi je gospod Kovačič zastraševal mojo vas z
opozorilnimi streli v zrak ter nas maltretiral. Da je vas zastrašil,
je zajel dva talca, ki ju je odpeljal v kasarno v Vipavo, od
koder sta bila ponoči tudi izpuščena. Drugi dan je vodil
kolono naprej do Rožne doline. Zaradi njegovega
ekstremističnega poveljevanja so nam posledice znane:
nedolžni vojaki so umirali na mejnem prehodu, streljal je
tudi v Zaloščah, v Dornberku je ranil človeka, tako da je
zastrgšil domačine in s tem kršil vsa pravna načela.

NA DOPOLNILNO:
GROZNIK Martin s.p., Vrhpolje 113/a, Vipava, je dne 08.12.1998
naslovil na Ministrstvo za obrambo vlogo za odkup poslovnih
prostorov - konkretno kotlovnice - v bivši vojašnici "Srečko
Kosovel" v Ajdovščini. Navedeno kotlovnico je na podlagi dogovora
o začasni brezplačni uporabi objektov za potrebe Urada za
preseljevanje in begunce uporabljal omenjeni urad in zato tudi ni
bila oddana v najem.

Proti Kovačiču je bila sprožena preiskava v smeri kaznivih
dejanj, ki jih je storil ob invaziji na Slovenijo. Okrožno sodišče
v Novi Gorici je ugotovilo, da ni pravnih podlag za
nadaljevanje pregona in vodenje postopka; odločili so se,
da odstopijo od pregona. Druga verzija pa pravi, da je
postopek zastaral. Vsi domačini, ki smo bili vključeni v
junijsko vojno - tako jo karakterizira sodišče - z namenom
ohranitve naše suverenosti, ozemeljske nedotakljivosti,
skratka, svobodne Slovenije, smo z zgroženostjo sprejeli
ugotovitev okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.list
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) je določeno, da se
odprodaja državnega premoženja lahko izvrši samo najboljšemu
ponudniku na podlagi predhodno objavljenega javnega razpisa
po ocenjeni vrednosti, ki jo opravi pooblaščeni ocenjevalec z
licenco, ki tudi mora biti zbran na javnem razpisu.

Sprašujem ministrstvo za pravosodje, kako je mogoče
odstopiti od pregona zoper človeka, ki je na Vipavskem
naredil toliko gorja in materialne škode v junijski vojni za
Slovenijo. Sprašujem, kako je mogoče, da je prav ta človek,
ko je bil v postopku, lahko pridobil službeno stanovanje."
DOPOLNILNO:

VPRAŠANJE POSLANCA DAVORINATERČONA V
ZVEZI S PROGRAMOM VARSTVA IN RAZVOJA
ZAVAROVANEGA OBMOČJA KOBILARNE LIPICA
- USTNO NA 29. IZREDNI SEJI DNE 4/12-1998

Za nagrado je gospod Kovačič, ko je bil v postopku, prepustil
stanovanjsko pravico svoji soprogi, Kovačič Dori, katera je
trisobno stanovanje leta 1996 odkupila od ministrstva za
obrambo. V vrednosti 2 milijona 224 je bilo ocenjeno. Ko je
pa po Jazbinškovem zakonu bila potem kupnina samo 40%,
je kupil za 897.000 SIT. Podpisan gospod Jelko Kacin, zanj
gospod Boris Žnidaršič.To je za nagrado tistim, ki so izvajali
agresijo proti Sloveniji. Na drugi strani pa gospod Groznik,
ki je na mojo pobudo postavil blokado takoj, svoja materialna
sredstva, buldožer in smo ustavili kolono za eno uro, pa
hoče kupiti prostore od ministrstva za obrambo, pa mu to
ni omogočeno, razen po Izklicni ceni. To je pravica v tej naši
državi.

Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprašujem kdaj namerava Vlada
sprejeti program varstva In razvoja zavarovanega območja
Kobilarne Lipica. Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS
št.: 29/96) je začel veljati maja 1996.. Osmi člen navedenega
zakona določa, da Vlada vsaka štiri leta določi program
varstva in razvoja celotnega zavarovanega območja
kobilarne Lipica ter njihovih posameznih delov. Devetnajsti
člen Zakon o Kobilarni Lipica določa, da program varstva In
razvoja iz 8. člena zakona, za obdobje 1996 do 1999 predpiše
Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.
Program varstva In razvoja je osnova za izdelavo
prostorskega izvedbenega načrta za zavarovano območje,
ki bi po določilih 7. člena Zakona o Kobilarni Lipica moral
biti sprejet v letu dni po uveljavitvi zakona. Prostorski
Izvedbeni načrt je pravna podlaga za Izdajo ustreznih
dovoljen za posege v prostor v zavarovanem območju
Kobilarne Lipica.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OBRAMBO:
Kovačič Edvard je bil na podlagi odločbe Komande garnizona
Ajdovščina št. 383-22 z dne 2.7.1986 imetnik stanovanjske
pravice na stanovanju v Ajdovščini, Tovarniška ulica 3b.

Naj poudarim, da je sprejeti program varstva in razvoja
predpogoj za dodelitev dela koncesijske dajatve, ki naj bi
na osnovi 22. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne
igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo
dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS,
št.: 40/97), pripadel Javnemu zavodu Kobilarne Lipica.

Zahtevo za prodajo tega stanovanja je po določilih stanovanjskega
zakona (Ur.l.RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) in določilih uredbe o
izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od
organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Ur.l.RS, št. 61/93) dne
5.1.1995 vložila ga. Kovačič Dora na podlagi overjene pisne
privolitve imetnika stanovanjske pravice. Stanovanjski zakon
namreč v svojem 117. členu določa, da je lastnik stanovanja
dolžan stanovanje prodati na zahtevo imetnika stanovanjske
pravice, z njegovo pisno privolitvijo pa tudi njegovemu ožjemu
družinskemu članu.

Očitno je torej, da je program varstva In razvoja v smislu 8.
člena Zakona o Kobilarni Lipica temeljni dokument za razvoj
celotnega zavarovanega območja.

Iz razloga, ker so bile izpolnjene vse zakonsko določene
predpostavke za prodajo predmetnega stanovanja (po 117. in
128. členu stanovanjskega zakona), je bila dne 7.10. 1996
sklenjena prodajna pogodba za stanovanje z gospo Kovačič Doro.

Kolikor ml je znano Javni zavod kobilarna Lipica ne vodi
konkretnih aktivnosti, da bi do sprejema programa na Vladi
čimprej prišlo, čeprav je na potrebnost takojšnjega pristopa
k izdelavi programa, bilo večkrat opozorjeno na samih sejah
sveta javnega zavoda.

Tudi glede na dosedanjo sodno prakso je bila prodaja upravičena,
23. marec 1999
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Prosim Vas, da mi odgovorite kaj nameravate storiti, da bo
do sprejetja programa, v skladu z zakonskimi določili čimprej
prišlo.

kot na primer delo pri programu varstva in razvoja Kobilarne
Lipica, program PHARE, zaščiti geografskega porekla
lipicanskega konja, poročilo o nadzoru del na projektih, ki se
izvajajo v Lipici, itd.

DODATNO NA SEJI:
Že prej sem rekel, da želim, gospod minister, da mi tudi
pisno odgovorite. Rad bi pa poudaril, da želim, da ml v
pisnem odgovoru odgovorite na oboje, ne samo o programu
varstva, ampak tudi o programu razvoja. Ker v Lipici samo z
donacijo oziroma s podporo države razvoja ne bo. Prosim,
da v odgovoru navedete tudi ta razvojni element.

VPRAŠANJE
POSLANCA IVA HVALICE V ZVEZI S PLANOli/l
INVESTICIJ NA PODROČJU ŠOLSTVA
-Z DNE 17/12-1998

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO
IN PREHRANO:

Ministrstvo za šolstvo in šport sprašujem, ali obstoja
globalni plan investicij, v katerem so določene predvidene
investicije na področju šolstva ter na podlagi katerega
zakona ali podzakonskega predpisa ga sprejema.

Za program varstva in razvoja zavarovanega območja Kobilarne
Lipica, v zvezi z 8. in 19. členom Zakona o Kobilarni Lipica (Ur.list
RS, št. 29/96), mora določiti strokovne podlage po 9. členu sklepa
o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica (Ur.list RS,
št. 33/96) strokovni svet, ki ga v primeru Kobilarne Lipica vodi
strokovni vodja Kobilarne Lipica. Strokovni svet Kobilarne Lipica
se je konstituiral šele jeseni 1997 z nastopom novega direktorja.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:
Program investicij v šolski prostor za obdobje 1999-2002 je
objavljen v Zakonu o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope
za socialni razvoj in izvedbi projekta in Investiranja v šolski
prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO), (Ur.l.RS,
št.52/98).

V začetku letošnjega leta so v Kobilarni Lipica povabili Urbanistični
institut Slovenije, ki ima reference pri pripravi enakega programa
Škocjanskih jam, za pripravo programa varstva in razvoja
Kobilarne Lipica. 17.6.1997 so dobili odgovor s ponudbo, ki jo je
najprej pozitivno ocenil strokovni svet na svoji 3. seji 9.7.1997.

S strani Urbanističnega instituta Slovenije je bilo predlagano tudi,
da se vzporedno prične tudi priprava prostorsko izvedbenega
načrta, tako da bi strokovne podlage služile istočasno dvema
dokumentoma, programu in načrtu.

Program investicij v osnovnošolski prostor in prostor v vrtcih je
vezan na natečaj za sofinanciranje investicij v šolski prostor
za odpravo dvoizmenskosti pouka in iza izboljšavo prostorskega
standarda osnovnih šol v Republiki Sloveniji v letih 1995-1999
(Ur.l.RS, št. 38/94) in natečaj za sofinanciranje investicij v
vrtcih za izboljšavo prostorskega standarda vrtcev v Republiki
Sloveniji v letih 1995-1999 (Ur.l.RS 73/94). Poročilo o pregledu
prispele dokumentacije obeh natečajev povzema občinske plane,
realizacija teh planov pa je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih
sredstev za izravnavo občinskih proračunov iz državnega
proračuna.

31.7.1998 je svet Kobilarne Lipica razpravljal o omenjenem
predlogu in sprejel predlagano ponudbo za pripravo programa
varstva in razvoja Urbanističnega instituta Slovenije. Pred
sklenitvijo kakršnegakoli dogovora pa je potrebno ugotoviti
finančno vrednost. 27.8.1998 je Kobilarna Lipica pismeno zaprosila
Urbanistični institut Slovenije za finančno oceno priprave programa.
10.12.1998 je Kobilarna Lipica po predhodnem razgovoru z
Urbanističnim institutom Slovenije ponovno poslal vlogo za
prevzem izvedbe programa.

VPRAŠANJE
POSLANCA ZMAGA JELINČIČA V ZVEZI S
ČASTNO STRAŽO OB RAZGLASITVI SLOVENKE
LETA-Z DNE 6/1-1999

V ponudbi priprave je podan predlog, da se program varstva in
razvoja izdela v dveh fazah. Najprej se pripravijo strokovne
podlage, nato pa se izdela program varstva in razvoja. Kot že
rečeno, pa je priprava strokovnih podlag naloga strokovnega
sveta Kobilarne Lipica.

Do sedaj je Vlada RS sprejela sanacijski program v letu 1996 in
program dela in razvoja Kobilarne Lipica posebej za leto 1997 in
leto 1998.

Dne, 5.1.1999 je bila v Narodnem gledališču - Opera in balet
v LJubljani prireditev na kateri so razglasili - Slovenko leta
1998.

Glede strokovnih sporov, po mnenju direktorja kobilarne ne gre
za strokovne spore, ampak predvsem za dejstvo, da strokovni
vodja ne opravlja del in nalog, ki bi jih moral, saj poleg zaposlitve
v Kobilarni Lipica dela tudi kot vodja RSS v konjereji in kot v.d.
predstojnika Instituta za zdravstveno varstvo kopitarjev
Veterinarske fakultete in je torej pogosto neopravičeno odsoten.
Kobilarna Lipica pa je posebno v fazi sanacije zahteva ljudi, ki se
bodo posvečali samo reševanjem problemov v kobilarni in to
polni delovni čas, s polno odgovornostjo, kar strokovni vodja v
takem položaju ni zmožen opravljati. Že večkrat je bilo od njega
zahtevano naj dostavi poročila o opravljenem delu pri različnih
programih, vendar tega ni dostavil, saj delo ni bilo v redu opravljeno,
poročevalec, št. 16

Pred stavbo gledališča je stala uniformirana in oborožena
častna straža slovenske vojske.
Ministrstvo za obrambo sprašujem kaj se je tako
pomembnega za slovensko državo ali zgodovinskega za
slovenski narod dogajalo v omenjenem gledališču, saj če si
oboroženo državno stražo lahko privošči izdajateljska hiša,
bi za oboroženo uniformirano častno stražo poprosil tudi
sam In sicer 7. januarja 1999, ko Imam rojstni dan.
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Prosim za izčrpno utemeljen odgovor .na zastavljeno
vprašanje, kakor tudi na mojo prošnjo o dodelitvi častne
straže.

VPRAŠANJE POSLANCA ZMAGA JELINČIČA V
ZVEZI Z DELOVANJEM MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO - Z DNE 7/1-1999

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OBRAMBO:

Sprašujem Ministrstvo RS za obrambo:

POJASNILO:

1. Zakaj se je odločilo za tihi nakup dodatnih devetih šolskih
letal PC-9 Pilatus, (ki Jih bo zdaj skupaj 18 po številu), za
katere je znano vsakumur, da ne morejo pristajati na
travnatih površinah. Za Slovenijo je znano, da ima celo vrsto
travnatih letališč, ki pa so zaradi neumnosti ali kakšnih
drugih interesov posameznikov, zdaj neuporabna. Če je že
bilo potrebno kupovati draga švicarska letala, bi se lahko
odločili za Inačico PC-7 ki ima sposobnosti pristajati na
travnatih površinah, pri čemer je to letalo cenejše, kar pa
seveda pomeni tudi manjši paket denarja pri proviziji. Ali je
to morda posledica zaradi neuspešnega nakupa borbenih
letal F-16 Lockheed - Martin (firma je znana po podeljevanju
provizij), katerih je že preko 220 strmoglavilo zaradi napak.
Letala, ki so bila tako zelo primerna za slovenski nakup, pa
so danes stara najmanj 12 let ali več.

Glavna urednica revije "Jana" gospa Bernarda Jeklin je na
Ministrstvo za obrambo RS naslovila pisno prošnjo za sodelovanje
pripadnikov gardnega bataljona s "kordonskim sprejemom" na
prireditvi Slovenka leta. Prošnja je bila posredovana Generalštabu
Slovenske vojske, kjer so jo proučili tako kot sicer vsako prošnjo
za sodelovanje Slovenske vojske na različnih prireditvah. Na
osnovi svojih pristojnosti je odločitev o sodelovanju pripadnikov
gardnega bataljona Slovenske vojske sprejel načelnik
Generalštaba Slovenske vojske mag. Iztok Podbregar in o tem
seznanil ožji kolegij ministra, ki na odločitev ni imel pripomb.
Kljub temu, da takšnim prošnjam kot je bila prošnja revije "Jana"
do sedaj nismo ugodili smo se tokrat odločili za sodelovanje zlasti
iz naslednjih razlogov:

V zvezi s tem tudi sprašujem zakaj letala ne nosijo oranžnih
šolskih oznak, glede na mednarodne standarde in predpise.

- prireditev "Slovenka leta" je v slovenskem prostoru izredno
odmevna in bi sodelovanje Slovenske vojske lahko pozitivno
vplivalo na ugled v javnosti,
- prireditve naj bi se udeležili zelo visoki gostje še posebej pa je
bilo pomembno dejstvo, da naj bi se prireditve udeležil predsednik
republike, kar je bilo v dopisu urednice "Jane" posebej navedeno,
- Slovenska vojska želi z različnimi mediji čimbolj sodelovati tako
na področju nuđenja pravočasnih in natančnih informacij kot pri
pomoči pri nekaterih njihovih dejavnostih,
- ob obiskih v tujini na področju protokola ugotavljamo, da so
veliko manj "togi" kot pri nas ter da njihove protokolarne vojaške
enote sodelujejo na mnogih prireditvah pogosto tudi na lokalnem
nivoju.

2. Ali bo Ministrstvo za obrambo objavilo javni razpis za
nakup dodatnih transportnih helikopterjev in transportnih
letal tipa C 130 Hercules za slovensko vojsko, o čemer se že
natihoma dogovarjajo, ali pa bo zopet šlo za čudne
polprivatne posle z interesom?
3. Zakaj Ministrstvo za obrambo ni omogočilo nakupa
posebnih pretočnih ventilov za gorivo (za avtomobile) ki
omogočajo štednjo goriva do 15% kar bi, glede na 12,000.000
km, prevoženih v lanskem letu, bil Izredno velik prihranek?
Ponudba z vzorcem (po cca 30 DEM po kosu) je že leto dni
v ministrstvu brez odgovora.

Odločitev za sodelovanje je bila tako sprejeta predvsem
dobronamerno, brez želja po favoriziranju ene od najbolj branih
slovenskih revij ali morda celo osebe ali skupine, ki je prireditev
pripravljala.

4. Kdo iz vodstva Generalštaba SV je omogočil ministru
Krapežu podaljševanje civilne pilotske licence oziroma nalet
za to na slovenskih vojaških letalih tipa Pilatus?

Slovenska vojska se je vedno do sedaj pri odločitvah na področju
protokola držala pravil službe v Slovenski vojski, ki pa so žal na
tem področju precej nedorečena. Hkrati pa smo bili tudi pripravljeni
upoštevati nekatere protokolarne zahteve Protokola Republike
Slovenije ter organizatorjev različnih prireditev še posebej tistih,
kjer je sodeloval predsednik republike, ki jih pravila službe ne
določajo. Žal smo imeli pri tepi pogosto težave, saj so bile želje
različnih organizatorjev pogostokrat nad našimi kadrovskimi in
materialnimi zmožnostmi. Izkušnje, ki smo jih pri tem pridobili, s
pridom uporabljamo pri naših odločitvah, še posebej pri izdelavi
posebnega Navodila o protokolu, ki naj bi v okviru Ministrstva za
obrambo RS izšlo v tem letu.

5. Zakaj je MORS dopustilo, da je bil tako medel odziv medijev
ob zgodovinski vojaški vaji sil pakta NATO - CAE 98, saj ima
MORS svojo informativno službo, ki pa je le preprečevala
kakršno koli neodvisno in za Slovenijo pozitivno poročanje,
saj Je kompetentne novinarje iz Slovenije In tujine odganjala
in nad njimi izvajala vojaški teror?
Ko so ameriške vojaške oblasti dobronamerno opozorile
na nestrokovno in neučinkovito delovanje Službe MORS za
stike z Javnostjo, nI na slabo delovanje reagiral nihče. Tudi s
tega stališča je bila vaja v krogih NATA ocenjena zelo slabo,
prilika za kvalitetno promocijo Slovenije v svetu pa je bila s
tem izgubljena. Zato sprašujem, kako bo MORS ukrepalo?
6. Od kod nekaterim visokim predstavnikom slovenske
vojske sredstva za nakup hiš, dragih avtomobilov itd? Kaže
da ima slovenska vojska kot glavno funkcijo urejati nivo
življenjskega standarda nekaterih njenih visokih
predstavnikov?
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novinarje iz Slovenije in tujine odganjala in nad njimi izvajala vojaški
teror".

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OBRAMBO:
ad/1 Nakup letal PC-9

Do danes, se na Službo za odnose z javnostmi s kakršnokoli
pritožbo glede pogojev dela pri svojem poročanju o vaji in tudi
sicer, ni obrnil še noben domač niti tuj novinar. Nasprotno.
Udeleženci vaje, so večkrat pohvalili tako organizacijo vaje in tudi
medijsko pokritje vaje.

Letala PC-9 so se skozi uporabo v letalski enoti Slovenske vojske
izkazala kot ustrezna za usposabljanje pilotov SV po programu
usposabljanja na tej stopnji šolanja. Ministrstvo se je odločilo za
dokup dodatnih devetih letal PC-9 na podlagi pozitivnih izkušenj
in na podlagi dejstva, da bi izbor kateregakoli drugega tipa šolskih
letal bistveno povečal stroške logistike, infrastrukture, kadrov,
usposabljanja itd. Tako bo ministrstvo po dobavi vseh letal
uporabljalo 3 stara letala PC-9 in devet novih letal PC-9, skupno
torej 12 in ne 18 leta, kot ste navajali. Letalo PC-7 ne izpolnjuje
naših taktično tehničnih zahtev in bi bil nesmisel kupovati ta letala,
ker bi za usposabljanje potrebovali dodatno tudi letala razreda
PC-9 ali pa veliko dražja reaktivna šolska/šolsko bojna letala.
Razmerje cene ure naleta je preko 6,5 v primerjavi z najcenejšimi
reaktivnimi šolskimi/šolsko bojnimi letali.

Služba za odnose z javnostmi MORS, je skupaj z Uradom vlade
za informiranje z dobro premišljeno in realizirano akcijo obveščanja
domače javnosti pripomogla k pozitivnem medijskem ozračju,
kot tudi k pozitivnem odnosu slovenske javnosti do natove vaje,
kar so nenazadnje potrdile javnomnenjske raziskave v slovenskih
medijih (TV Slovenija, Nedelo, Dnevnik).
Služba za odnose z javnostmi MORS, je z obveščanjem domače
javnosti o vaji pričela že dva meseca pred pričetkom prihoda
prvih tujih vojakov na območje vaje. Skupaj z Uradom vlade za
Informiranje je bila ustanovljena posebna delovna skupina, ki je
pripravila komunikacijski načrt za obveščanje tako domače kot
tudi tuje javnosti. Služba za odnose z javnostmi MORS je skupaj
z Generalštabom Slovenske vojske, veliko pozornost namenila
obveščanju predvsem lokalnih prebivalcev, ki jih je vaja
neposredno prizadela. Kot se je po koncu vaje izkazalo, je bilo
delo dobro opravljeno, saj pritožb na račun vaje praktično ni bilo.

Letala so namenjena šolanju bodočih pilotov bojnih leta, pri katerih
se ne uporabljajo travnata letališča. Naši piloti se usposabljajo za
uporabo travnatih letališč z letali Zlin in transportnimi letali L410
ter PC-6. Letala PC-9 so barvana in označena v skladu s
Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in
vodenih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 67/95).
ad/2 Nakup transportnih helikopterjev In letal C-130

Že v pripravljalnem obdobju smo tako na lokalni ravni organizirali
niz novinarskih konferenc z ogledom prizorišča glavnega
dogajanja iz zraka. Vse novinarske konference so bile zelo dobro
obiskane.

Za eventualni dokup transportnih in šolskih helikopterjev bo
Ministrstvo za obrambo objavilo javni razpis. V tehničnem delu
tenderske dokumentacije bodo določene letalne, tehnične in
logistične zahteve kot strokovni kriteriji za izbor in nakup
helikopterjev. Razpis tenderja bo javen in dostopen vsem
zainteresiranim proizvajalcem helikopterjev. Glede nakupa
transportnih letal so bili opravljeni informativni pogovori in obiski
letalskih razstav, zaradi pridobitve letalsko tehničnih podatkov o
omenjenih letalih. Na osnovi pridobljenih informacij in potreb
Slovenske vojske, so bile v oddelku VLZO izoblikovane sistemske
zahteve za nakup transportnih letal. Ko bo, in če bo sprejeta
pozitivna odločitev, da pričnemo s postopki za nakup bo objavljen
javni razpis, ki bo omogočil nakup najprimernejših letal za potrebe
Slovenske vojske.

Predstavniki Slovenske vojske in sodelavci iz Uprave za civilno
obrambo so bili gostje na skoraj vseh lokalnih radijskih postajah,
kjer so sodelovali v kontaktnih oddajah in pojasnjevali poslušalcem
o vsem kar jih je zanimalo v zvezi z vajo, odškodninami in podobno.
Najvišji predstavniki Slovenske vojske so v tem obdobju dali tudi
vrsto intervjujev tako za lokalne kot tudi za nacionalne medije.
Vse dejavnosti v zvezi z obveščanjem smo intenzivirali vse do
pričetka prihodov vojakov na območje vaje. V želji po resnično
dobrem in korektnem obveščanju javnosti o tem pomembnem
dogodku tako za državo Slovenijo kot tudi za Slovensko vojsko,
smo pripravili spletne strani na internetu namenjene predvsem
obveščanju o vaji. Informacije so bile tako v slovenskem kot tudi
angleškem jeziku.

ad/3 Nakup posebnih pretočnih ventilov za gorivo
(avtomobile!
V zvezi s 3. točko poslanskega vprašanja gospoda Jelinčiča vas
prosimo, da poslanec Jelinčič poda natančnejšo informacijo o
tem, za kakšne pretočne ventile gre in kdo je bil ponudnik.

Ob vsem tem je potrebno poudariti, da je bil za samo poročanje o
dogajanju v času od prihoda vojakov na vajo, med samo vajo in
do odhoda tujih enot z ozemlja Republike Slovenije za obveščanje
javnosti prisoten Public Inforamtion Center (PIC) v okviru NATO,
kar je običajno za vse natove vqje, ne glede v kateri državi se
odvijajo. PIC je bil tako pristojen za akreditiranje predstavnikov
medijev, kot tudi za informiranje o poteku vaje. V samem PIC so
bili tudi častniki Slovenske vojske in dva predstavnika Urada
Vlade za informiranje, vseskozi pa tudi eden predstavnik Službe
za odnose z javnostjo MORS.

ad/4 Podaljšanje pilotskega dovoljenja gospoda Krapeža
V času opravljanja funkcije ministra za obrambo in po njej gospod
Krapež ni letel na letalih Slovenske vojske v sestavi 15. brVL.
Krapež se ni prešolal na letalo Pilatus PC-9 in na omenjenem
letalu ni podaljšal dovoljenja poklicnega pilota letal. O letenju letal
Slovenske vojske se v 15.brVL vodi točna letalska dokumentacija,
kjer so evidentirani vsi piloti, ki letijo na vojaških letalih in na osnovi
katere so navedene omenjene trditve.

Že pred samim začetkom je vaja izredno veliko pozornosti
vzbudila pri hrvaških medijih, ki so po številu objavljenih prispevkov
o vaji prednjačili pred ostalimi tujimi mediji (objavili so 40 prispevkov).
Od tujih medijev so poleg že omenjenih hrvaških, o vaji največ
poročali avstrijski in italijanski mediji. Novinar specializirane revije
Jane s Deference Weekley naj bi v eni od naslednjih številk objavil
večji prispevek o Slovenski vojski kot tudi o sami vaji. V zvezi s
hrvaškimi mediji velja dodati, da je poročanje le-teh po uvodnih
pretiravanjih o "domnevnih pripravah natovega vojaškega
posredovanja na Hrvaškem", sčasoma postalo povsem korektno,
kar je posledica dobrega informiranja s strani Službe za odnose
z javnostmi MORS, najvišjih predstavnikov MORS in kompetentnih

ad/5 VolaSka vala sil pakta NATO -CAE 98 ■ obveščanje v
medl|lh
V zvezi z vašim vprašanjem pod točko pet nas je presenetila
vaša ocena o medlem odzivu medijev ob vojaški vaji zveze NATO
in partnerskih držav CAE 98, ki je lani novembra potekala na
območju Dolenjske, Posavja in Kozjanskega. Predvsem pa nas
je presenetila trditev, da je Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za obrambo RS "preprečevala kakršnokoli neodvisno
in za Slovenijo pozitivno poročanje" in da je celo "kompetentne
poročevalec, št. 16
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Natovih častnikov, ki so izčrpno seznanjali hrvaške medije o
scenariju same vaje. Poleg tega so novinarji in fotoreporterji imeli
možnost, da se na kraju samem prepričajo o namenu in ciljih vaje.
Ob sami vaji se je sicer kasneje izkazalo, da je potek vaje v prvi
vrsti zanimiv predvsem za fotoreporterje in snemalce, ki so v
tiskovnem središču izrekali želje, da posnamejo posamezne
vojaške enote. Skoraj v vseh primerih smo njihovim željam ugodili.

1. Koliko vojaških obveznikov je vložilo prošnjo za ugovor
vesti vojaški dolžnosti v letu 1998?
2. Koliko je organizacij oziroma služb, v katerih se trenutno
izvaja civilno služenje in koliko delovnih mest le-te
organizacije zagotavljajo?
3. Kdaj bo objavljen javni razpis za določitev organizacij v
katerih se izvaja civilna služba?

Naj ob koncu za ilustracijo o (ne)uspešnosti informiranja javnosti
o vaji CAE 98 navedemo, še nekaj podatkov o številu objavljenih
prispevkov na temo vaje od prve uradne informacije o vaji v
septembru 1998 pa do danes. V omenjenem časovnem obdobju
je bilo objavljenih kar 268 člankov v domačih (tiskanih In
elektronskih) medi|ih, od katerih je bilo le 7 člankov z
negativnim tonom. Poleg tega pa je bilo v tem času objavljenih
še okoli 60 prispevkov v tujih medijih. Kot prilogo vam pošiljamo
poročanje medijev o vaji. Tudi drugi del vašega vprašanja nas
preseneča, saj za tovrstno kritiko slišimo prvič. Čudi nas tem bolj,
ker imamo s predstavniki za stike z javnostmi ameriškega
obrambnega ministrstva resnično dobre odnose. Že nekajkrat so
bili deležni določenih ugodnosti - predavanj ameriških
strokovnjakov, izmenjave izkušenj, vabilo k obisku Pentagona in
podobne - in tudi v prihodnje nam je ameriška stran ponudila vso
podporo pri usposabljanju naših častnikov in predstavnikov služb
za odnose z javnostmi znotraj ministrstva. Področju odnosov z
javnostmi posvečamo precej pozornosti in v ta namen smo lani v
Službi za odnose z javnostmi izdelali obširno komunikacijsko
strategijo dela MORS z javnostmi, ki smo jo tudi izdelali na podlagi
podobnih dokumentov obrambnih ministrstev ZDA, Kanade in
Velike Britanije. Prvi praktični preizkus strategije je bila prav vojaška
vaja zveze NATA Cooperative Adventure Exchange 98, ki je potrdila
strokovnost omenjene strategije.

4. Kdo je odgovoren za to, da še vedno ni mogoč učinkovit
nadzor nad izvajanjem civilne službe? Namreč, po mojih
informacijah v nekaterih organizacijah niti enkrat ni bilo
kontrole, tako, da mnogi vojaški obvezniki opravijo civilno
službo, ne da bi kdo preveril kako le-to opravljajo.
5. Kdo konkretno je zadolžen za nadzor In na kakšen način
državljane med opravljanjem civilne službe kontrolira, da
ne bi med opravljanjem civilne službe opravljali z osebnim
delom pridobitne dejavnosti, kar je v nasprotju z 41. členom
Zakona o vojaški dolžnosti?
6. Zakaj je čakalna doba za prlčetek opravljanja nadomestne
civilne službe tako dolga (vsaj enkrat daljša kot za redno
služenje vojaškega roka)?
7. Kdo je zadolžen za planiranje sredstev za izvajanje civilne
službe in zakaj nastajajo tu problemi?.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:

In nenazadnje o profesionalnem odnosu Službe za odnose z
javnostmi MORS z novinarji bi bilo smiselno vprašati tiste, ki jih ta
služba z informacijami oskrbuje - novinarje, ki pokrivajo področje
obrambe.

1.
V letu 1998 je prošnjo za ugovor vesti vojaški dolžnosti podalo
1937 vojaških obveznikov, kar je za 899 več, kot v letu 1997.
Komisija za ugovor vesti vojaški dolžnosti pri Ministrstvu za
notranje zadeve je v letu 1998 obravnavala skupno 1771 prošenj
in pri tem ugodila 1562 prosilcem. Med njimi je bilo 95 pripadnikov
rezervnega sestava, 290 vojakov na služenju vojaškega roka,
ostalo pa so bili vojaški obvezniki-naborniki (večina uveljavlja to
pravico v času med naborom in napotitvijo na služenju vojaškega
roka).

Ad/6 Nakupi
Vprašanje je zelo splošno in se ne nanaša na nobenega, konkretno
imenovanega posameznika v Slovenski vojski. Zato lahko
odgovorimo le na splošno, da v Slovenski vojski med drugim
skrbimo tudi za nivo standarda, predvsem na področju
zagotavljanja pogojev dela. Častniki Slovenske vojske prejemajo
plače v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za delavce v državni
upravi. Za ugotavljanje morebitnih dodatnih virov dohodka
posameznikov pa Generalštab Slovenske vojske ni pristojen.

2.
Na podlagi javnega razpisa je Ministrstvo za notranje zadeve
izbralo 47 organizacij oziroma služb, ki so izpolnjevale razpisne
pogoje in v katerih se izvaja nadome'stno civilno služenje
vojaškega roka. Izbor organizacij je bil opravljen na podlagi javnega
razpisa v drugi polovici leta 1997, v septembru istega leta pa so
bile z vsemi izbranimi organizacijami oziroma službami sklenjene
pogodbe.Trenutno vse organizacije zagotavljajo možnost civilnega
služenja za 800 državljanov letno, ki jim je priznana pravica do
civilnega služenja vojaškega roka. Iz tega je jasno razvidno, da
trenutne kapacitete ne zadoščajo za redno napotitev vseh
državljanov, ki jim je priznana pravica do nadomestnega civilnega
služenja v okviru napotitev, ki se izvedejo 4 krat na leto.

VPRAŠANJE
POSLANCA FRANCA ČEBULJA V ZVEZI Z
IZVAJANJEM CIVILNEGA SLUŽENJA VOJAŠKE
OBVEZNOSTI-Z DNE 13/1-1999

3.
Na podlagi 9. člena Zakona o organizaciji In delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo
za notranje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo na ugovor
vesti vojaški dolžnosti.

V skladu z določbami Uredbe o uveljavljanju ugovora vesti vojaški
dolžnosti in o izvajanju civilne službe (Uradni list RS, št. 34/96) se
javni razpis za izbor organizacij oziroma služb, kjer se izvaja
nadomestno civilno služenje vojaškega roka opravi praviloma na
vsaki dve leti in tako bo naslednji javni razpis izveden v letošnjem
letu. Trenutno že potekajo priprave za javni razpis, ki bo po naši
oceni realiziran v prvi polovici letošnjega leta. Ob tem velja omeniti,

Sprašu|em ministra RS za notranje zadeve g. Mirka Bandlja
sledeče:
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da so se razmere v teh dveh letih že tudi nekoliko spremenile in
da nekatere izmed organizacij ne izpolnjujejo več vseh pogojev,
predvsem kar se tiče nastanitvenih zmogljivosti in tudi posameznih
programov. Pri razpisu bodo določeni tudi strožji pogoji, ki jih
mora izpolnjevati vsaka organizacija oziroma služba, v kateri naj
bi se izvajalo nadomestno civilno služenje. Izbor bo opravilo
Ministrstvo za notranje zadeve ob soglasju Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije.

bil napoten na opravljanje nadomestne civilne službe zagotavlja
plačilo stroškov prehrane, nastanitve oziroma prevoza, če
državljan ni nastanjen v organizaciji, žepnine, nabave obleke,
stroške čiščenja in pranja in potne stroške za vrnitev v kraj
stalnega prebivanja po opravljeni nadomestni civilni službi. Skupni
stroški za državljana znašajo približno 280.000 SIT v sedmih
mesecih, kolikor traja civilno služenje. Predvsem v letih 1997 in
1998 so stroški zelo narasli zlasti iz naslednjih razlogov:

4.

- število prošenj naglo narašča;
- do septembra 1997 je bilo samo 12 organizacij in je bilo v skladu
s tem manj državljanov napotenih na civilno služenje;
- po septembru 1997, ko je bilo izbranih 47 organizacij, so se
temu primerno povečale kapacitete in s tem večje število
napotitev državljanov na civilno služenje;
- med letom se je povečalo število prošenj kritičnih letnikov tistih, ki jih je potrebno v skladu z določili 27. člena Zakona o
vojaški dolžnosti napotiti na civilno služenje takoj v prvem roku.

V skladu z določili 48. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni
list RS, št. 18/91 in 74/95) ter 9. člena Uredbe o uveljavljanju
ugovora vesti vojaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe opravlja
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem civilnega služenja
vojaškega roka Ministrstvo za notranje zadeve. V letu 1998 je bilo
opravljenih 5 rednih in 3 izredni inšpekcijski nadzori v organizacijah
oziroma službah, kjer se izvaja nadomestno civilno služenje. Pri
tem je potrebno opozoriti, da v okviru oddelka, ki neposredno
opravlja delo na področju ugovora vesti, en delavec opravlja naloge
tajnika komisije, hkrati pa je zadolžen za inšpekcijski nadzor v
organizacijah. V letošnjem letu pa smo s kadrovsko popolnitvijo
oddelka delo organizirali tako, da bo en delavec v celoti zadolžen
samo za izvajanje nadzora v organizacijah, kjer se izvaja civilno
služenje vojaškega roka ter bo tako zagotovljena učinkovitejša
kontrola na tem področju.

Vsi zgoraj navedeni razlogi so posledično vplivali na težave pri
zagotavljanju finančnih sredstev, ob tem, da je Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije porabo sredstev načrtovalo na
osnovi podatkov o številu prošenj iz preteklega leta ter številu
državljanov, ki jih je potrebno napotiti na opravljanje nadomestne
civilne službe.

5.
Za konkretni nadzor nad državljanom, ki opravlja nadomestno
civilno služenje, pa je v skladu z določili pogodbe med Ministrstvom
za notranje zadeve in organizacijo pristojna odgovorna oseba v
sami organizaciji, ki mora zagotoviti nadzor nad državljanom tako
glede neposrednega opravljanja dela v organizaciji kot tudi prostega
časa. Pogodba jasno določa, da mora organizacija zagotoviti
državljanu tudi nastanitev v času služenja. Glede na to, da
posamezne organizacije nimajo dovolj nastanitvenih kapacitet,
zato državljana, ki ni nastanjen ves čas v organizaciji, ne morejo
permanentno nadzirati. Med pogoji, ki jih bodo v javnem razpisu
morale izpolnjevati organizacije bodo tudi nastanitvene zmogljivosti
za vse, ki bodo opravljali v njej civilno služenje, saj se bo na ta
način zagotovil stalen nadzor nad državljani, ki opravljajo
nadomestno civilno službo.

VPRAŠANJE
POSLANCA PAVLA RUPARJA V ZVEZI Z DELOM
POLICISTOV POLICIJSKE POSTAJE V KRANJU
-ZDNE 14/1-1999

Zakaj se policistom Policijske postaje v Kranju ni zdelo
vredno, da bi prišli na nedeljo pogledati razrezane vreče kot
je opisano v priloženi prijavi in posneti sledove, ki bi jim
služili kot dokazno gradivo v nadaljnem postopku?

6.
Iz objektivnih razlogov je čakalna doba na pričetek opravljanja
nadomestne civilne službe daljša kot za tiste, ki služijo vojaški
rok v vojski. Število prošenj vsako leto narašča, kapacitete
organizacij, kjer se izdaja nadomestno civilno služenje so omejene
oziroma je prostih mest manj, kot je prosilcev. Nadalje se vsako
leto povečuje število kritičnih letnikov, ki jih je potrebno prioritetno
napotiti na civilno služenje, in sicer v prvem napotitvenem roku
po priznanju pravice do nadomestnega civilnega služenja in tako
se načrt napotitev ruši. Vsako leto se sicer izdela načrt napotitve,
ki naj bi bil nekako upoštevan, vendar pa se predvsem zaradi
zgoraj navedenih razlogov spreminja. Ob tem velja omeniti, da s
letno načrtujejo 4 napotitveni roki in da je edina rešitev za
zmanjšanje čakalne dobe v tem, da se na podlagi že omenjenega
javnega razpisa določi takšno število organizacij oziroma služb,
ki bodo seveda ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev zmogle
zagotoviti dovolj prostih kapacitet. Z omenjeno problematiko smo
predhodno seznanili tudi Varuha človekovih pravic.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:
Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v noči od 7.11.1998 na
8.11.1998 na dvorišču mlina Jožefa Dolharja prerezal osem vreč,
v katerih je bilo shranjeno žito. Oškodovanec o dogodku ni obvestil
policije, temveč je sestavil pismeno prijavo, katero je dal v ovojnico
in jo preko sina ob približno 12.00 dostavil na Policijsko postajo
Kranj. Dežurnemu policistu ni povedal, da prijavlja dejanje, ki je
bilo storjeno ponoči. Ker je bila nedelja, je dežurni ravnal v skladu
s 106. členom Pravil policijske postaje in pošto oddal v "mapo", ki
je namenjena za administracijo. Oškodovanec je še isti dan ob
17.00 uri sestavil pisno pritožbo in v njej navedel, da policisti
Policijske postaje Kranj do 17.00 ure niso prišli pogledat prerezane
vreče na dvorišču mlina, prav tako si niso ogledali sledi, ki jih je
storilec pustil na kraju.
Pritožbo je reševala Uprava za notranje zadeve v Kranju v
sodelovanju s policijsko postajo. O ugotovitvah je bil pritožnik
seznanjen s pisnim odgovorom. Pritožba je bila rešena kot
neutemeljena.

7.
Za načrtovanje finančnih sredstev za izvajanje nadomestne civilne
službe je zadolženo Ministrstvo za obrambo, ki v skladu z določili
pogodb o izvajanju nadomestne civilne službe med organizacijami
in Ministrstvom za notranje zadeve, za vsakega državljana, ki je
poročevalec, št. 16

Policijska postaja Kranj je o ugotovitvah sestavila poročilo za
Okrožno državno tožilstvo v Kranju.
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trajale izredne razmere?

VPRAŠANJE
POSLANCA ZMAGA JELINČIČA V ZVEZI Z
IZDAJO DIPLOMATSKEGA POTNEGA LISTA
OFICIRJU SLOVENSKEVOJSKE
- USTNO NA 31. IZREDNI SEJI DNE 21/1-1999

-Ali je Ministrstvo za notranje zadeve do 31/12-1998 dopolnilo
vlogo na Upravno enoto Postojna za pridobitev lokacijskega
in gradbenega dovoljenja za ureditev objekta in vlogo na
Upravno enoto Postojna - Oddelek za okolje in prostor za
ureditev začasnega objekta za potrebe ogrevanja in s tem
izpolnilo odločbo MOP - Inšpektorata Republike Slovenije
za okolje in prostor, enota Koper, izpostava Postojna?

Na 31. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 21/1-1999 je poslanec Zmago Jelinčič postavil naslednje
poslansko vprašanje:

-Zakaj ni realizirana zahteva Zbora krajanov vasi Veliki otok
in Občinskega sveta Občine Postojna, ki so zahtevali
prenehanje vseh aktivnosti v zvezi z nastanitvijo tujcev in
njihovo premestitev?

"Vprašanje je za ministrstvo za zunanje zadeve. Aii je res in če je res, kako je to mogoče, s kakšnim namenom In
utemeljitvijo ima oficir slovenske vojske, gospod Dragan
Bavčar, diplomatski potni list?"

DOPOLNILNO NA SEJI:
Ministru se za odgovor zahvaljujem. Približno tak je, kot so
bili vsi odgovori, o katerih smo se do danes pogovarjali.
Vendar sem predvčerajšnjim in danes pisno posredoval mislim, minister, da ste tudi dobili ta moja vprašanja - in
sem pričakoval, da ml boste danes konkretno odgovorili:
Ali je ministrsvo za notranje zadeve, prehodni dom za tujce,
dopolnilo vlogo za izdajo lokacijskega in gradbenega
dovoljenja, glede na to, da Je s strani upravne enote bilo
pozvano, da do dne 31.12.1998 dopolni vlogo? To je prvič.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:
Ministrstvo za zunanje zadeve'je brigadirju Draganu Bavčarju
dne 27.6.1995 izdalo diplomatski potni list na podlagi 11. členaZakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni
list RS, štev.: 1/91-1).

Drugič. Ali je ministrstvo, prehodni dom za tujce, dopolnilo
vlogo za izdajo dovoljenja za postavitev začasnega objekta
ogrevalne postaje v Velikem Otoku.

Iz utemeljitve k prošnji za izdajo potnega lista navedenemu namreč
izhaja, da gospod Dragan Bavčar diplomatski potni list potrebuje
zaradi narave dela, ki se nanaša na izvajanje programov
mednarodnega vojaškega sodelovanja in v zvezi s tem,
prenašanjem zaupnega gradiva v tujino.

In tretjič. AII so te izredne razmere - gospod minister, midva
sva se že nekajkrat pogovarjala, pa tudi z vašimi sodelavci oziroma bodo trajale do 31.5. letošnjega leta, tako kot smo
se pogovarjali, ali ne?
Prosim, gospod minister, če obstaja možnost, da mi
konkretno odgovorite na ta tri vprašanja.

VPRAŠANJE
POSLANCA JOSIPA BAJCA IN ALEKSANDRA
MERLA, DR. MED., V ZVEZI Z UREDITVIJO
PROSTOROV BIVŠE VOJAŠNICE V VELIKEM
OTOKU ZA POTREBE PREHODNEGA DOMA ZA
TUJCE - USTNO GA JE PREDSTAVIL POSLANEC
BAJC NA 31. IZREDNI SEJI DNE 21/1-1999

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:
1. Za razumevanje posegov v nekdanjih vojaških objektih je
potrebno vedeti, da na tem področju obstaja Uredba Vlade
Republike Slovenije iz leta 1995. Na podlagi določb te uredbe so
legalni tudi objekti, za katere v inšpekcijskem postopku ne uspemo
pridobiti dokazil o izdanih dovoljenjih, kot so: lokacijsko, gradbeno,
uporabno. Vsa dela na teh nepremičninah, za katera pa je po
sedaj veljavnih predpisih potrebno pridobiti dovoljenje (ZUN in
ZGO), pa inšpekcije tega inšpektorata preverjajo in ustrezno
ukrepajo.

Ministrstvo za notranje zadeve RS je kot lastnik prostorov
(po sklepu Vlade RS Iz leta 1995, ki ne upošteva najemne
pogodbe z dne 17/11-1994) bivše vojašnice v Velikem otoku,
dne 17/10-1998 brez vednosti lokalne skupnosti naselilo v
zapuščene prostore bivše pralnice v Velikem otoku skupino
Ilegalcev.

2. Na podlagi prijave iz urada župana občine Postojna je inšpektor
iz izpostave v Postojni uvedel inšpekcijski postopek. Pri tem je
ugotovil, da je MNZ obnovilo notranje instalacije (elektriko,
vodovod, centralno ogrevanje), pobelil prostore ter zunaj objekta
postavil mobilno kontejnersko postajo (peč) za ogrevanje. Za
tako imenovana vzdrževalna dela po veljavnih predpisih
dovoljenja nI potrebno pridobiti, zato Inšpekcijski ukrep ni
mogoč. Ker pa si za postavitev mobilne kontejnerske postaje
investitor na podlagi 50. člena ZUN nI pridobil dovoljenja,
mu je inšpektor 13.11.1998 izdal na podlagi 73. člena ZUN
inšpekcijsko odločbo. Investitor se je nanjo pritožil in hkrati
zaprosil za odlog upravne Izvršbe. Inšpektor mu Je skladno
z 281. členom ZUP navedeni rok v odločbi podaljšal do
30.04.1999. Z dne 16.12.1998 je upravna enota v Postojni
investitorju Izdala odločbo o dovolitvi priglašenih del, to je

Generalni direktor policije g. Borut Likar je v svojem pismu
z dne 21/10-1998 obvestil Občino Postojna o vzpostavitvi
tega objekta za bivalne prostore pod strožjim policijskim
nadzorom. Po besedah ministra Mirka Bandlja, naj bi bil ta
objekt urejen le za čas izrednih razmer.
Poslanca Josip Baje - SLS in Aleksander dr. Merlo - LDS
sprašujeva ministra Mirka Bandlja:
■ Ali namerava MNZ - Prehodni dom za tujce, kljub
nasprotovanju občinskega sveta občine Postojna, v
prostorih bivše pralnice JLA v Velikem otoku tajno urediti
Prehodni dom za tujce - zapor, oz. kako dolgo bodo še
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postavitvi začasne mobilne kontejnerske postaje za
ogrevanje. To dovoljenje je veljavno.

od 16 do 38 let, pokojninska pa od 16 do 41. Zasedali so različna
delovna mesta od snažilke, administrativnega referenta do
policista, komandirja policijske postaje do vodje izmene.

3. V inšpekcijskem postopku je ugotovljeno, da so bili v obstoječem
objektu že prej prostori, namenjeni oskrbi, zadrževanju in bivanju
ljudi, kot so garderobe, sanitarije, učilnice in spalnice. Ker je temu
tako, ne moremo ugotavljati spremembe namembnosti objekta,
za katero bi bilo potrebno pridobiti nova dovoljenja (lokacijsko,
gradbeno, uporabno). Tudi če bi šlo v danem primeru za
spremembo namembnosti objekta, ukrep inšpekcije ni možen,
ker pri namestitvi opreme v ta objekt niso bila narejena nikakršna
dela, za katera bi bilo potrebno pridobiti dovoljenje, bodisi na podlagi
ZUN ali ZGO. To stališče je skladno z obstoječimi judikati.

V času od 01.01.1998 do 20.01.1999 se je invalidsko upokojilo 15
delavcev, od tega 6 žensk in 9 moških v starostnem razponu 28
do 54 let. Večina invalidsko upokojenih delavcev je imelo
srednješolsko izobrazbo, le 3 pa so imeli visokošolsko izobrazbo.
Njihova efektivna delovna doba se je gibala od 7 do 35 let,
pokojninska delovna doba pa od 8 do 37 let. Zasedali so različna
delovna mesta od administrativnega referenta do policista in do
vodje sektorja - svetovalca ministra.

4. Za to območje veljajo določila odloka o spremembah in
dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Postojna
in določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih. Namembnost
območja je: centralne dejavnosti (služnostna dejavnost
ipd.), in proizvodnja. V bodoče je sicer predvidena izdelava
in sprejem ureditvenega načrta (bolj konkreten akt). Ta hip
so torej možne adaptacije, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje ipd.

V času od 18.07.1998 do 20.01.1999 se je po določilih 87. člena
Zakona o policiji predčasno upokojilo 517 delavcev, od tega je bilo
78 žensk in 439 moških v starostnem razponu od 40 do 55 let.
Večina predčasno upokojenih delavcev je imelo srednješolsko
izobrazbo, 127 delavcev višješolsko izobrazbo, 35 delavcev
visokošolsko izobrazbo ali magisterij. Njihova efektivna delovna
doba se je gibala v razponu od 19 do 32 let, pokojninska delovna
doba pa se je gibala v razponu od 26 do 41 let. Predčasno upokojeni
delavci so zasedali različna delovna mesta, največ pa je bilo
stalnih dežurnih, varnostnikov, vodij izmen, pomočnikov vodij
izmen in policistov.

VPRAŠANJE
POSLANCA BENJAMINA HENIGMANA V ZVEZI Z
UPOKOJEVANJEM DELAVCEV MINISTRSTVA ZA
NOTRANJE ZADEVE - USTNO NA 31. IZREDNI
SEJI DNE 21/1-1999

2. Prilagamo tudi seznam vseh delovnih mest z beneficirano
delovno dobo in zasedenostjo na dan 20.01.1999. Pri tem
poudarjamo, da smo v letu 1997 in 1998 ukinili beneficirano delovno
dobo 130 delavcem, ki so zasedali delovna mesta
administrativnega, materialnega in finančnega značaja. Na
priloženem spisku so še vedno nekatera delovna mesta, ki po
vzpostavitvi policije kot organa v sestavi ne bodo imela več
beneficirane delovne dobe. Gre za več delovnih mest
informacijskega, kadrovskega, materialnega značaja in za
praktično vsa delovna mesta tudi operativnega značaja na
državnem nivoju.

1. Zanima nas, koliko oseb, zaposlenih na MNZ, je bilo v
zadnjem letu (do 20.1.1999) upokojenih. Zanima nas pregled
po spolu, starosti, izobrazbi, delovni dobi (ločeno po
beneficirani in redni) in kakšna delovna mesta so ob
upokojitvi zasedali.

3. Ministrstvo za notranje zadeve tekoče izplačuje vse odrejene
in opravljene nadure, ki jih praktično opravljajo le policisti in
kriminalisti, torej delavci, ki delajo neposredno v operativi. Način
izplačila pa je tak, da se nadure izplačujejo pri plači 5. v mesecu
za predzadnji mesec.

2. Prosimo za seznam vseh delovnih mest z beneficirano
delovno dobo in njihovo zasedenost na današnji dan!

Priloga: Seznam, ki je na vpogled v glavni pisarni Državnega
zbora Republike Slovenije.

3. Kako je urejeno plačevan|e nadur za policiste na terenu ali so pri izplačilih še vedno zaostanki?
DOPOLNINO NA SEJI:
Zahvaljujem se za relativno Izčrpen odgovor v zvezi s
številom 503.

VPRAŠANJE
POSLANCA BORUTA PAHORJA V ZVEZI S
POLITIKO ZASVOJENOSTI Z DROGAMI NA
SLOVENSKEM - USTNO NA 31. IZREDNI SEJI
DNE 21/1-1999

Postavil bi pa dodatno vprašanje: Koliko je ministrstvu
oziroma vam osebno, gospod Bandelj, znano, koliko od
teh 503 ljudi je honorarno zaposlenih na drugih ministrstvih
ali pa v službah državne uprave? Se pravi, da so odšli v
pokoj, pa še vedno delajo za državo, Republiko Slovenijo
kot proračunski porabnik.

Na 31. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 21/1-1999 je poslanec Borut Pahor postavil naslednje
poslansko vprašanje:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:

"Vprašanje zadeva politiko zasvojenosti z drogami na
Slovenskem. Moje mnenje je, pa tudi mnenje stranke, da je
sedanja politika vlade do drog neučinkovita In da so na tem
področju potrebne spremembe. Mimogrede sprašujem; ali
je začel delovati urad vlade za politiko drog - mislim, da še
nI - in zakaj ne?

1. V času od 01.01.1998 do 20.01.1999 se je redno upokojilo 74
delavcev Ministrstva za notranje zadeve, od tega je bilo 32 žensk
in 42 moških v starostnem razponu od 45 do 65 let. Večina redno
upokojenih delavcev je imela srednješolsko izobrazbo, eden pa
magisterij. Njihova efektivna delovna doba je bila ob redni upokojitvi
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Sloveniji projekt Zdrav vrtec. Njegov namen je usposobiti
vzgojiteljice in starše ter preko njih tudi otroke za zdravo življenje.
Trajanje projekta ni omejeno. Merjenje učinkovitosti preventivnih
pregledov poteka na tri leta. Projekt vodi Zdravstveni dom
Ljubljana v sodelovanju z Viškimi vrtci in s podporo Mestne občine
Ljubljana, Ministrstva za znanost in tehnologijo in Ministrstva za
zdravstvo.

Hkrati bi prosil vlado za podatke o stanju problematike
zasvojenosti z drogami in o politiki vlade do te problematike. Mislim,
da je napačna, in predlagamo spremembe. V tem smislu
sprašujemo po analizah problematike zasvojenosti po posameznih
sklopih.
Pri zdravstvenem vidiku me posebej zanima: analiza razsežnosti
zasvojenosti z drogami; ocena števila zasvojenih; število
zasvojenih; vključenih v različne programe obravnave
zasvojenosti; uspešnost teh programov - tako programov
odvajanja kot programa zmanjševanja škodljivih posledic.

b) Osnovne šole
Program življenja in dela osnovne šole ima zdravstveno-vzgojne
vsebine integrirane v posameznih predmetih in dejavnostih; pouku
športne vzgoje, biologije, gospodinjstva, etike in družbe, tečaju
prve pomoči, razrednih urah in pri interesnih dejavnostih. Tako
imajo učenci do 4. razreda organizirane tematske dneve na temo
zdravja (na primer zdrava prehrana, skrb za zdravje itd.), od 5.
razreda dalje pa šole izbirajo med predavanji o puberteti, AIDSu,
kajenju, alkoholu, drogah in podobno. Šole se vključujejo v različne
projekte varovanja zdravja. Vsebine, ki se nanašajo na pomen
zdrave spolnosti, posredujejo učencem tudi regijski koordinatorji
za zdravstveno vzgojo. MŠŠ med drugim skupaj z drugimi vladnimi
organi sodeluje v Nacionalnem programu preprečevanja vseh
vrst zasvojenosti. Vsebine s tega področja so vključene v učne
načrte posameznih predmetov kot so spoznavanje narave in
družbe, biologija, kemija, etika in družba...

Pri šolskem vidiku me zanima: razsežnost zasvojenosti med
šolsko populacijo, negativne posledice zasvojenosti šolske
populacije in programi izobraževanja šolske mladine o tej
problematiki.
Pri problematiki kriminala, povezanega z zasvojenostjo z drogami,
me zanimajo zadnji podatki o stopnji povezanosti delikventnih
dejanj in zasvojenosti.
Zanima me: ali ima vlada pripravljene projekcije, ki bi pokazale,
kakšen vpliv na razsežnost delikventnih dejanj bi imelo širjenje
projektov politike zmanjševanja škodljivih posledic zasvojenosti
z drogami; katera dejanja bi bila dekriminizirana in kakšne stranske
učinke bi to imelo - tudi zdravstvene in socialne. Zanima me,
katera delikventna dejanja bi morda vpadla kot posledica nove
morda liberalnejše politike.

c) Srednje šolstvo
Vsebine s področja preventive zasvojenosti so zajete v
srednješolskem kurikulu v obveznih izbranih vsebinah - vsebina
"Zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči" je obvezna za se v
obsegu 16 ur. V tem obsegu je možna nadgraditev informacij iz
osnovne šole. V okviru obveznih izbirnih vsebin za gimnazije je
zdravstvena vzgoja obvezna za vse. Del vsebine (Tečaj prve
pomoči) ni več obvezen za vse, tako da zdravstveni vzgoji ostane
več časa za preventivne vsebine. Med obvezne izbirne vsebine,
ki so obvezne za vse, so vključeni tudi športni dnevi ter vzgoja za
družino, mir in nenasilje. Obe omejeni vsebini preventivno vplivata
proti zasvojenosti. Med vsebinami, ki so obvezna ponudba šole,
in imajo preventivno funkcijo, so športni tabori in šole v naravi,
prostovoljno socialno delo, vsebine s projektnim delom in
medpredmetne ekskurzije. Medpredmetne povezave so možne
v biologiji, fiziki, kemiji, pri pouku literature, tujih jezikov, psihologije,
sociologije itd. V Katalogu programov obveznih izbirnih vsebin za
šolsko leto 1998/99 različni izvajalci ponujajo med drugim tudi
programe promocije zdravja, ki so posredno povezane s
prevencijo različnih odvisnosti kot so prostovoljno socialno delo spremljanje zasvojenih dijakov med poukom, šola nekajenja, teden
turne smuke, tečaji gorništva, sprostitve, avtogenega treninga,
tai-chi, progresivne mišične relaksacije, jadranja in pomorskih
veščin, boljše komunikacije, poznavanja samega sebe, strpnosti,
spolne vzgoje, itd.

Pri socialnem vidiku me zanima: kakšne programe izvaja vlada
za rentigracijo v vsakdanje življenje oseb, ki so uspešno zaključile
programe odvajanja od zasvojenosti, in zasvojenih oseb. Zanima
me, ali vlada lahko na to vprašanje odgovori. Razumel bom, da
odgovori pisno. Predlagam tudi državnemu zboru, da bi morda o
tej problematiki razpravljali."

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:
Glede na kompleksnost vprašanja, ki ga je poslanec Državnega
zbora Republike Slovenije g. Borut Pahor glede zasvojenosti z
drogami postavil na 31. izredni seji Državnega zbora RS dne 21/
1.1999 in glede na to, da sta na del njegovega vprašanja že ustno
odgovorila mag. Andrej Pagon, namesntik generalnega sekretarja
Vlade Republike Slovenije in ga. Nataša Belopavlovič, državna
sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, vam
posredujemo odgovor na tisti del vprašanja, ki zadeva šolski
vidik te problematike.
V zvezi z vprašanjem glede problematike zasvojenosti z drogami
in preventivne dejavnosti Ministrstva za šolstvo in šport na
področju zlorab ilegalnih drog in drugih oblik zasvojenosti, smo
pripravili kratek pregled dejavnosti Ministrstva za šolstvo in šport,
vsebine vzgojno-lzobraževalnega dela, aktivnosti, projektov,
založniške dejavnosti in izobraževanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju, povezanih s prevencijo zasvojenosti in
promocijo zdravja.

II. STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Posebno pozornost Ministrstvo za šolstvo in šport namenja
izobraževanju učiteljev. Tako v okviru stalnega strokovnega
spopolnjevanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja tečejo različni programi s področja preventive
(zasvojenosti, nasilja, suicidnost...) in vzgojne problematike.

I. VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
a) Predšolska vzgoja

Zavod RS za šolstvo je že leta 1991 organiziral prvo izobraževanje
za učitelje osnovnih in srednjih šol z jasnim ciljem, da učitelji
pridobijo dodatno znanje za izvajanje primarne preventive glede
na nove nevarnosti, ki jih prinašajo s seboj droge. Vsebinske
sklope: Droge, aids in mladi, so izvedli domači strokovnjaki iz
Univerzitetnega kliničnega centra in Instituta za varovanje zdravja.
Doizobraževanje učiteljev je potekalo vsako leto in leta 1992 se je
seminarja na temo "Zloraba drog" v Cankarjevem domu udeležilo

Program za vrtce, ki ga sprejme Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje, v izhodiščih in okvirnih vsebinah zavezuje vrtce k
zdravstveni preventivi med drugim tudi preko vsebinskih tematskih
sklopov, ki so v skladu s sposobnostmi in razvojnimi potrebami
otroka, vezane na zdravo življenje otroka, na njegovo
samozaščitno ravnanje. Od leta 1992 poteka v 44 vrtcih po
23. marec 1999
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"Mladost brez odvisnosti". Seminar je organizirala Zbornica
zdravstvene nege Slovenije. Trajal je tri dni in je bil namenjen
osnovnošolcem, srednješolcem, pedagoškim delavcem in širši
javnosti.

kar 300 učiteljev in svetovalnih delavcev. Na šolah je bila opravljena
vrsta parcialnih raziskav, ki so pokazale, da mladi zlorabljajo
predvsem tobak, alkohol in v zadnjih letih tudi druge droge. Zavod
aktivno sodeluje z Zvezo društev za boj proti raku, saj je podpisnik
programa: "Slovenija 2000 in rak". Vodi projekt "Ne kadim - zdravo
živim", ki je usmerjen v vzgojo nekadilskih generacij med učenci
6., 7. in 8. razredov osnovnih šol v Sloveniji.

V sodelovanju z Zavodom z odprto družbo (Open Society Fund
- Slovenia) je bila organizirana vrsta seminarjev za učitelje.
Tematski sklopi so se nanašali tudi na preprečevanje zasvojenosti.

V šolskem letu 1993/94 je prišlo do sodelovanja med Ministrstvom
za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo in ambasado Velike
Britanije pri usposabljanju pedagoških delavcev za izvajanje
preventivnih programov za preprečevanje odvisnosti. Ministrstvo
je v sodelovanju z ambasado Velike Britanije zagotovilo finančna
sredstva za usposabljanje skupine multiplikatorjev, ki naj bi izvajali
preventivne programe po Sloveniji, Zavod RS za šolstvo pa je
prevzel organizacijo usposabljanja multiplikatorjev in kasneje tudi
izvedbo seminarjev za pedagoške delavce. Usposabljanje
multiplikatorjev je izvajala institucija Tacade iz Velike Britanije.
Februarja 1994 je bil izveden 14-dnevni seminar, ki se ga je
udeležilo 30 kandidatov za multiplikatorje iz vse Slovenije in
različnih segmentov izobraževanja. Izmed njih je bilo izbranih
osem predavateljev, ki so začeli izvajati seminarje na temo
prevencije zasvojenosti. Multiplikatorji so se kasneje na
strokovnem spopolnjevanju srečali še dvakrat: leta 1995 se je 24
udeležencev udeležilo pet-dnevnega usposabljanja in naslednje
leto še šest dnevnega usposabljanja. Prvo leto usposabljanja so
multiplikatorji obiskali tudi Kriminološki institut, kjer so jim predstavili
problematiko zlorabe drog, poslušali pa so tudi predavanje o
izobraževanju odraslih. Na osnovi znanja, pridobljenega v času
usposabljanja, je osem izbranih multiplikatorjev pripravilo enotno
vsebino seminarja ter za ta namen posebno pisno gradivo. Vsebina
seminarja je naravnana predvsem preventivno - na krepitvi tistih
osebnostnih dimenzij, ki mladostniku omogočajo, da zadovoljuje
svoje temeljne potrebe na konstruktiven način, brez kemičnih
substanc. Nekaj časa pa je namenjeno tudi temi, ki najbolj
obremenjuje pedagoške delavce v praksi - obravnavanju
incidentov v zvezi z drogami.

Ministrstvo za šolstvo in šport je sofinanciralo tudi evropsko
konferenco "Odvisnost v Evropi". Konferenca je potekala od 17.
do 20. septembra 1997 v Ljubljani. V okviru konference je potekalo
posvetovanje "Zasvojenost v šolah", ki se ga je udeležilo skoraj
400 ljudi, sodelovalo pa je tudi 120 razstavljavcev.
III. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Zavod RS za šolstvo je redno obveščal osnovne in srednje šole
v zvezi z priporočenimi gradivi za učitelje, na primer prilogo Naše
žene "Živeti brez drog" ter prvim zbornikom, ki ga je pripravil leta
1993 dr. Andrej Kastelic z naslovom "Živeti brez drog". Leta 1994
je izšla knjiga: "Kaditi ali ne kaditi, to je zdaj vprašanje", ki jo je
napisal dr. Silvo Kristan. Leta 1996 so priredili priročnik z naslovom:
"Kajenje, alkohol, opiati".V šolskem letu 1995/96 je vsa generacija
osmošolcev dobila knjižico z naslovom: "Pogovarjajmo se o aidsu".
S finančno pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport je PIL objavil
posebno ilustrirano prilogo o drogah v obliki posterja, ki so jo
razdelili vsem osmošolcem. Leta 1997 pa je v založbi zavoda
izšel priročnik za učitelje "Droge? Ne hvala!" avtorjev Irene Dogša
in Ignaca Smidta.
IV. PROJEKTI
Ministrstvo finančno podpira tudi nekatere projekte, ki na
organizacijskem ali razvojnoraziskovalnem področju posredno
ali neposredno preprečujejo zlorabe drog ali promovirajo zdravo
življenje:
- projekti Urada za preprečevanje zasvojenosti, ki deluje v okviru
mesta Ljubljane,

Prvi seminar za pedagoške delavce so multiplikatorji izvedli
avgusta leta 1994 za pedagoške delavce Dijaškega doma Ivan
Cankar iz Ljubljane. Od takrat dalje se seminarji redno pojavljajo
v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih
delavcev. V šolskem letu 1995/96 je bil seminar izveden v devetih
skupinah, udeležilo se ga je 213 pedagoških delavcev. V šolskem
letu 1996/97 so bile izvedene štiri ponovitve seminarja, v katerih
se je za preventivno delovanje usposobilo 90 pedagoških delavcev.
V šolskem letu 1997/98 pa je bilo izpeljanih pet ponovitev tega
seminarja. Udeležilo se ga je 120 pedagoških delavcev osnovnih
in srednjih pol. V prvih letih so se seminarja udeleževali posamezniki
iz različnih šol, v zadnjem času pa se za izvedbo tega seminarja
vse bolj odločajo celotni kolektivi. Taka naravnanost ima določene
prednosti, saj je novosti mnogo lažje vnašati v šolo, če se tega
lotijo vsi pedagoški delavci v okviru internega šolskega projekta,
kot pa če jih uvajajo redki posamezniki, ki so prišli s seminarja.
Ocene udeležencev seminarja so vsa leta zelo dobre. Kvaliteto in
aktualnost omenjenega izobraževanja dokazuje tudi dejstvo, da
so bile lani izvedene vse odobrene ponovitve.

- preventivni projekti Mestne občine Maribor,
- projekt Zdrave šole, ki ga od leta 1993 strokovno vodi Institut za
varovanje zdravja ob podpori MŠŠ in ministrstva za zdravstvo
ter ob sodelovanju lokalnih skupnosti. V projekt je bilo do lanskega
leta vključenih 11 osnovnih šol in 1 srednja šola. Ovrednotenje je
pokazalo, da se je izboljšala komunikacija in sodelovanje med
učenci, učitelji in starši, projekt pa so dobro ocenili tudi projektni
tirni na šolah in zdravstveni tirni. Zato se je Nacionalni posvetovalni
odbor odločil za širitev projekta in od lanskega leta je vanj vključenih
132 osnovnih in srednjih šol, dijaških domov ter Zavod za gluhe in
naglušne,
- Urad RS za mladino je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo
pripravil projekt "Naj pove srce". Namen je vzpodbuditi ustvarjalno
dejavnost mladih ter druženje in uveljavljanje brez drog. Namenjen
je učencem 7. in 8. razredov osnovnih šol. Poteka v obliki 60
minutnih prireditev. Med izvajalcem, ki je znana osebnost in mladimi
poteka pogovor o njihovih željah, strahovih, pričakovanjih itd. Po
končani prireditvi je opravljena kratka evalvacija, ki je osnova za
nadaljevanje preventivnih programov šole same (pogovori pri
urah etike, razrednih urah, likovni in literarni prispevki itd.) V
šolskem letu 1996/97 je bil projekt izveden na 35 šolah, v šolskem
letu 1997/98 na 36 šolah, v letošnjem šolskem letu pa bo izveden
na 40 šolah.

Poleg omenjenega sta bila v šolskem letu 1997/98 razpisana
naslednja programa s področja zasvojenosti:
- Droge in XXI. Stoletje po našem štetju, izvajalec: Zavod za
zdravstveno varstvo Celje (24 ur za 30 udeležencev)
- Preprečevanje uživanja drog v šoli "šola brez droge", izvajalec
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani (24
ur za 20 udeležencev).

Slovenija že drugo leto sodeluje s skupino za primarno preventivo,
ki jo je ustanovila skupina Pompidou, da bi se zmanjšalo število
uporabnikov drog med mladostniki in zvišala starostna meja

Leta 1995 je Ministrstvo za šolstvo in šport sofinanciralo seminar
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mednarodnemu gibanju za športno obnašanje EFPM (European
Fair Play Movement). Vlada je imenovala ambasadorja za šport in
fair play v Sloveniji nekdanjega olimpijskega zmagovalca Mira
Cerarja in vrhunsko športnico Simono Šturm. Ambasadorja naj bi
ponesla idejo o športnem obnašanju po vsej Sloveniji in povezala
ideje in gibanja za športno obnašanje (fair play) iz ostalih evropskih
držav. Aprila 1998 smo izdali zgibanko in plakat na temo športnega
obnašanja. Dobile so ju šole na športnih tekmovanjih oziroma
organizatorji šolskih tekmovanj kot material, ki naj spodbuja otroke
k športnemu obnašanju in zdravemu življenju.

uživalcev drog. Priročnik za delo v šolah na področju primarne
preventive je izšel v angleškem jeziku in letos načrtujemo njegov
prevod v slovenščino. Zavod RS za šolstvo usmerja in vodi tudi
vrsto inovacijskih projektov, ki se izvajajo v osnovnih šolah,
srednjih šolah in domovih za učence. Sodeluje z Institutom za
varovanje zdravja pri izvajanju seminarjev za učitelje in pripravi
didaktičnih gradiv. V sodelovanju z Institutom Zavod trenutno
pripravlja scenarij za video kaseto z naslovom: "Pogovarjajmo
se...droge". Tečejo tudi prizadevanja, da bi v sodelovanju z
resornima ministrstvoma za šolstvo in šport ter za zdravstvo
izdali komplet omenjene video kasete in knjižice z istim naslovom
in ga ponudili učencem. Knjižica je za del učencev že izšla pri
založbi Evo in je imela ugoden odmev. Zavod je v sodelovanju z
MOL izdal tudi brošuro "Govorimo o drogah: temeljna dejstva."

Športna unija Slovenije je že tretje leto zapored pripravila športnohumanitarno akcijo Veter v laseh - s športom proti drogi. Akcija
sodi v gibanje športa za vse, s katerim se Športna unija Slovenije
zavzema za naraven, zdravju in okolju prijazen, varen in
uravnotežen športni slog življenja. V akciji Veter v laseh je prvo
leto sodelovalo 9 slovenskih občin, v lanskem letu pa je prerasla
v vseslovensko (35 slovenskih občin). Akcija se je začela na
Jesenicah 19. aprila in se bo končala v Murski soboti 16. junija (35
različnih lokacij). Tekmovanja potekajo v košarki (mešane ekipe
trojk), odbojki (mešane ekipe četvork), rolkanje (posamezno).
Tekmovanja potekajo v treh kategorijah: od 10-12 let, od 12-15 let
in nad 15 let. Cilj projekta je spoznati, da za ukvarjanje s športom
ni potrebno spreminjati načina vedenja, oblačenja in življenjskega
prostora. Ponuja vznemirljivo doživetje brez droge in je akumulator
notranje, pozitivne energije. Ponuja tudi informacije in osveščanje
v obliki privlačnega materiala, ki opozarja na problem drog. Na
šolah so organizirana predavanja za starše, otroke in mladostnike.
Na določenih mestih so ponudili tudi možnost likovnega izražanja.
Akcija, ki jo finančno podpira tudi Ministrstvo za šolstvo in šport,
se je uvrstila v najožji izbor kandidatov za nagrado CESS
(vseevropska organizacija športa in zdravja) za izvajanje športnih
akcij. V letošnjem letu se bo projekt nadaljeval in izvajal v podobni
obliki kot v lanskem letu.

V. RAZISKAVE
Slovenija se je leta 1995 vključila v mednarodno raziskavo ESPAD
(Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko
mladino). Raziskava, ki jo je vodil Institut za varovanje zdravja, je
potekala med dijaki prvih letnikov srednjih šol. Rezultati so pokazali,
da je alkohol v zadnjem letu poskusilo 73% (80%) srednješolcev
in 43% (48%) med njimi je bilo tudi že pijanih. Vsaj enkrat v življenju
je kadilo 59% (67%) srednješolcev, vendar v zadnjih 30 dneh le
19% (32%). Marihuano in hašiš jih je uporabilo 13% (12%), ostale
droge pa 3% (4%). Škodljive snovi je že inhaliralo 12% (9%)
srednješolcev, alkohol skupaj s tabletami pa je zaužilo 7% (9%)
srednješolcev. Številke v oklepaju pomenijo evropsko povprečje.
Rezultati torej kažejo, da je v raziskani skupini, ki je reprezentativna
za slovensko všolano mladino, rojeno leta 1979, najbolj razširjeno
uživanje alkohola in kajenje tobaka. Odnos do rabe in zlorabe
obeh legalnih drog je precej strpen; škoda, ki jo zdravju povzroča
raba in zloraba obeh, pa v določenih segmentih precej podcenjena.
Do rednega kajenja je namreč zavzelo odklonilno stališče nekaj
več kot 40% anketirancev (fantje pogosteje). Tistega, ki se napije
enkrat na teden, obsoja nekaj več kot polovica anketirancev
(dekleta pogosteje); redno kajenje marihuane pa obsoja 77,5%
anketirancev. Fantje so pogosteje odgovorili, da imajo odklonilno
stališče do uživanja različnih drog kot dekleta. Za večino
anketirancev so razne vrste alkoholnih pijač povsem dostopne.
59% anketirancev bi si zlahka nabavilo snov za vdihavanje hlapov,
četrtina sedative, petina marihuano (ni razlik med fanti in dekleti).
Približno desetina anketirancev je odgovorila, da bi zlahka nabavili
različne ilegalne droge (več fantov kot deklet).

VIII. ZAKLJUČEK
Zgoraj navedene aktivnosti, vsebina vzgojno-izobraževalnih
programov, učnih načrtov in katalogov znanj, projekti, založniška
dejavnost, stalno strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju in druge akcije kažejo, da se Ministrstvo
za šolstvo in šport skupaj z drugimi resorji ter zavodi in instituti
zaveda pomembnosti preventivne dejavnosti na področju vseh
vrst zasvojenosti, ne le drog. Slednje so le najradikalnejši izraz
zasvojenosti in imajo za mlade (in posredno za družine)
kratkoročno in dolgoročno najbolj pogubne posledice.

VI. KURIKULARNA PRENOVA
Zavedajoč se resnosti problema so pripravljavci vsebinskih
sprememb izobraževalnih programov, učnih načrtov in katalogov
znanj temu področju posvetili ustrezno pozornost. V okviru
kurikularne prenove izobraževalnih programov je vidik primarne
preventive vključen v prenovo programov na celotni vertikali od
vrtca do srednje šole. Kot segment medpredmetnega področja
zdravstvene vzgoje je vidik primarne preventive vključen tako v
naravoslovne kot v družboslovne predmete posameznih
programov. Medpredmetna kurikularna komisija za zdravje je
morala pregledati vse učne načrte in predlagati vključevanje teh
'em v tiste učne načrte, kjer tematika ni eksplicitno zapisana (na
Primer tudi v slovenščino ...(.Medpredmetna kurikularna komisija
je pripravila učni načrt vzgoje za zdravje v programih osnovnih
šol. Učni načrt je razdeljen na devet poglavij, od katerih eno
obravnava rabo in zlorabo snovi, v uvodu pa so priporočila za
celosten pristop šole k zdravju. Primarno preventivne naloge so
zajete tudi v program šolske svetovalne službe.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOJANA KONTIČA V ZVEZI S
POROČILOM O DELU INŠPEKCIJE ZA DELO ZA
LETO 1997 - USTNO NA 31. IZREDNI SEJI DNE
21/1-1999

"Poslansko vprašanje naslavljam na ministrstvo za delo,
družino In socialne zadeve.

Vil. AKTIVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Že pred poletnimi počitnicami lanskega leta, sem ministrstvo
za delo spraševal, kdaj bo državnemu zboru posredovano
poročilo Inšpekcije za delo za leto 1997, ki bi ga po zakonu
morali sprejeti v državni zbor v roku, da bi o njem lahko

p

oleg naštetega v sklop prevencije različnih odvisnosti sodijo tudi
drugi programi. Republika Slovenija je leta 1997 pristopila k
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razpravljali najkasneje do 30. junija tekočega leta, kot to
določa zakon. Kljub zagotovilu državne sekretarke, da bomo
poročilo prejeli v kratkem času, poročila očitno še danes ni
v državnem zboru. To poročilo je pomembno za naše
ravnanje ob sprejemanju predvsem delovnopravne
zakonodaje, ki je že na dnevnem redu predhodnega sklica
11. redne seje.

VPRAŠANJE
POSLANCA IVANA BOŽIČA V ZVEZI Z
UREDITVIJO MEJNEGA PREHODA PREVALA
- USTNO NA 31. IZREDNI SEJI 21/1-1999

V zadnjem času lahko spremljamo primer stavke v podjetju
Bioprod, ki sproža resne pomisleke o učinkovitosti dela
posameznih državnih institucij v reševanju kolektivnih
sporov, kot so dolgotrajne stavke. Sindikati sicer ugotavljajo,
da se institucije odzivajo, vendar so njihovi ukrepi
prepočasni in mnogokrat neučinkoviti, saj jih delodajalci
ne upoštevajo. Tudi ko gre za masovno kršenje pravic
zaposlenih, kakor so opredeljene v zakonih in kolektivnih
pogodbah, in celo temeljno kršenje človekovih pravic,
sporov ni možno reševati v krajšem času, kar postavlja
zaposlene v nemogoč položaj. Težko si predstavljam, kakšen
bo položaj zaposlenih po sprejemu nove delavnopravne
zakonodaje, ki predvideva še manj pravic za zaposlene
delavce.

Na 31. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 21/1-1999 je poslanec Ivan Božič postavil naslednje
poslansko vprašanje:
"Vprašanje naslavljam ministru za zunanje zadeve: Kako je
z ureditvijo mejnega prehoda na Kaninu, ki se imenuje
Prevala? Le-ta se ureja že 25 let."

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:
Republika Slovenija in Republika Italija sta z izmenjavo not 31.
julija 1992 potrdili veljavnost vrste sporazumov, med njimi tudi
Sporazum med SFRJ Jugoslavijo in Republiko Italijo o ureditvi
osebnega prometa ter kopenskega in pomorskega prevoza med
obmejnimi območji Republike Slovenije (Jesenice, Tolmin, Nova
Gorica, Sežana, Koper, Izola, Piran) - tako imenovani Videmski
sporazum.

Sprašujem vlado oziroma predstavnika ministrstva za delo,
kdaj bo državnemu zboru končno posredovano poročilo
inšpekcije dela za leto 1997?
Kaj je ministrstvo do sedaj ukrenilo za razrešitev stavke, ki
traja že od 11.12.1998?

Z reševanjem vprašanj mejnih prehodov med Republiko Slovenijo
in Italijansko republiko se ukvarja stalna slovensko-italijanska
komisija za izvajanje Videmskega sporazuma. Navedena komisija
se je na vseh dosedanjih zasedanjih ukvarjala tudi z vprašanjem
odprtja mejnega prehoda Prevala-Sella Prevalo. Tako se je na
svojem prvem zasedanju, ki je potekalo 19. in 20. novembra 1992
v Novi Gorici, seznanila s študijami, ki se nanašajo na ustanovitev
načrtovanega turističnega mejnega prehoda Prevala-Sella
Prevalo.

Ali ministrstvo pripravlja analizo kakšne dolgotrajne stavke,
kot je na primer ta v podjetju Bioprod, kot podlago za oceno
sedaj predlaganih rešitev v novem zakonu o delovnih
razmerjih?"

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE:

Komisija je pooblastila delovno skupino v okviru lokalnih mejnih
organov, da še dodatno prouči in uskladi predlog in podrobneje
opredeli osnutek sporazuma. Ugotovljeno je bilo, da bo turističen
mejni prehod smiseln in varen le, če bo organski del razvite, na
obeh straneh brezhibno delujoče turistične infrastrukture. Zato
sta se delegaciji dogovorili, da k izdelavi projektov za izgradnjo
turističnega centra in ustreznih povezav pritegneta AD FJK in
občino Tolmin.

V okviru poslanskih vprašanj, zastavljenih predstavnikom Vlade
RS dne 21.1.1999, na seji Državnega zbora RS, je gospod Bojan
Kontič, zastavil vprašanje o dogajanjih v podjetju BIOPROD, d.o.o.
ter zahteval poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 1997.
V skladu z obljubo, dano na seji, pošiljamo poslancu gospodu
Bojanu Kontiču povzetek začasnega poročila Inšpektorata RS
za delo, ki ga je pripravil v zvezi z dosedanjimi inšpekcijskimi
pregledi v BIOPROD-u, d.o.o., Stegne 25a, Ljubljana in poročilo o
delu Inšpektorata RS za delo za leto 1997.

Na vseh naslednjih zasedanjih komisije in organov mejne kontrole
je slovenska stran izpostavljala pobudo za odprtje novega mejnega
prehoda Sedlo-Sella Prevala, italijanska stran pa je obljubljala, da
bo predlog odprtja mejnega prehoda Sedlo Prevala-Sella Prevala
proučila in naknadno sporočila svoje mnenje.
Šele na zasedanju lokalnih organov mejne kontrole 26. februarja
1998 v Vidmu, je italijanska stran sporočila, da je o vprašanju
obvestila pristojni urad v Ministrstvu za zunanje zadeve italijanske
republike in da pričakuje njihovo odločitev. Ob tem je slovenska
stran izrazila upanje, da bo odgovor pozitiven.
Slovenska stran pričakuje, da bo italijanska stran na prihodnjem
zasedanju Videmske komisije sporočila svoje mnenje o odprtju
mejnega prehoda Sedlo Prevala-Sella Prevalo.

poročevalec, št. 16

90

23. marec 1999

beležke

23. marec 1999

91

poročevalec, št. 16

BELEŽKE

poročevalec, št. 16

g2

23. marec 1999

beležke

23. marec 1999

93

poročevalec, št. 16

BELEŽKE

poročevalec, št. 16

g4

23. marec 1999

NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-222
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5% davek od prometa
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992).

