
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 4. avgust 2000 Letnik XXVI St. 62 

PROSTO CARINSKE PRODAJALNE ■ NADOMESTITEV GRADIVA 
Predlog zakona o preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko (ZPDPCP) 
- EPA 1250 - II - prva obravnava 

UMIK 
predloga zakona o vodnih zemljiščih in vodnogospodarski infrastrukturi 
- EPA 1103-II- 

KONČNO POROČILO 
o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih 
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem 

POROČILO 
11. srečanja vodij pogajalskih skupin Cipra, Češke, Estonije, Madžarske, Poljske in Slovenije, 
ki je bilo v Krakovu, Poljska, od 30. junija do 1. julija 2000 

SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA 
52. izredne seje Državnega zbora RS 
53. izredne seje Državnega zbora RS 

11 

21 

23 

47 

3 
7 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI IN STALIŠČA 

52. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

)   
SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o posebnih pravicah italijanske in 
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, EPA 1150-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
21.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 
vzgoje In izobraževanja (ZPIMVI) - prva obravnava, na podlagi 
prvega odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja - prva 
obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj 
predloga zakona in pri tem upošteva naslednja 

stališča: 

1. prouči naj možnost, da se programi iz drugega odstavka 
izvajajo, če je vanje vključenih najmanj 5 otrok (5. člen predloga 
zakona); 

2. predvidi naj tudi dvojezične učbenike in učila (6. člen predloga 
zakona); 

3. prouči naj pouk jezika narodnosti zunaj narodnostno 
mešanega območja (9. člen predloga zakona); 

4. prouči naj utemeljenost organiziranja brezplačnega pouka 
materinega jezika pripadnikov italijanske in madžarske 
narodne skupnosti tudi izven območja, ki je opredeljeno kot 
narodnostno mešano (9. člen predloga zakona); 

5. prouči naj možnost, da če se vrtec oziroma šola ustanovi za 
več lokalnih skupnosti, je soustanoviteljica samoupravna 
narodna skupnost lokalne skupnosti, v dogovoru z ostalimi 
samoupravnimi narodnimi skupnostmi občin, kjer ima vrtec 
oziroma šola sedež (12. člen predloga zakona); 

6. prouči naj, da imajo ob izpolnjevanju enakih pogojev prednost 
pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela strokovni delavci 
iz vrst italijanske narodne skupnosti (14. člen predloga 
zakona); 

7. prouči naj možnost, da se šteje, da strokovni delavec obvlada 
italijanski jezik kot učni jezik, če je končal osnovno in srednjo 
šolo z italijanskim učnim jezikom oziroma da obvlada 
madžarski jezik kot učni jezik, če je končal program dvojezične 
srednje šole ali takultativnega pouka madžarskega jezika na 
srednji šoli ter fakultativnega pouka madžarskega jezika na 
visoki ali univerzitetni ravni (15. člen predloga zakona); 

8. naj se doda možnost, da za tiste, ki so končali osnovno in 
srednjo šolo z italijanskim učnim jezikom ali univerzo v Sloveniji 
velja, da so oproščeni ustnega dela strokovnega izpita za 
slovenski jezik (16. člen predloga zakona); 

9. naj se predvidi, da se doda stavek: "Strokovni delavci 
dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, opravljajo 
strokovni izpit iz slovenskega jezika in madžarskega jezika 
na dveh nivojih." (17. člen predloga zakona); 

10. naj prouči možnost, da se znotraj pristojnega javnega zavoda 
ustanovi samostojna organizacijska enota pedagoških 
svetovalcev za šole z italijanskim učnim jezikom oziroma za 
dvojezične šole in naj se prouči možnost, da se v novem 21. 
a členu določijo pristojnosti in organiziranost posebnih enot 
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znotraj šolskih uprav za potrebe vrtcev in šol z italijanskim 
učnim jezikom oziroma dvojezičnih vrtcev in šol (21. člen 
predloga zakona); 

11. naj se v drugem odstavku, za besedami: "v dvojezičnih šolah", 
doda: "znanju obeh učnih jezikov" (22. člen predloga zakona); 

12. naj upošteva tudi vrtce (23. člen predloga zakona); 

13. naj prouči možnost delitve tinančnih obveznosti države in 
lokalnih skupnosti na področju investicij v šolstvo ob 
upoštevanju okvirjev ki jih določa zakon o financiranju občin 
(24. člen predloga zakona); 

14. naj prouči možnost zagotavljanja sredstev iz državnega 
proračuna za plačilo višjih stroškov (dodatna oprema oziroma 

vzgojna sredstva in dodatno delo strokovnih delavcev v 
skladu z normativi in standardi), ne le za oddelke v vrtcih, 
temveč tudi za osnovne in srednje šole, v katerih se pri 
vzgojnem delu uporablja italijanski jezik oziroma kjer vzgojno 
delo poteka dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku 
(25. člen predloga zakona); 

15. naj upošteva višje stroške na otroka za oddelke v vrtcih, kjer 
se pri vzgojnem delu uporablja italijanski jezik oziroma kjer 
vzgojno delo poteka dvojezično v slovenskem in madžarskem 
jeziku (25. člen predloga zakona); 

16. naj upošteva pripombe Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve, ki jih je podal v Mnenju k 
predlogu zakona, dne 13. junija 2000. 

SKLEPA IN STALIŠČE 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
trošarinah, EPA 1149-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
20.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-B) - prva obravnava, 
na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
trošarinah - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj v 
sodelovanju z Vlado Republike Slovenije v skladu z naslednjim 

stališčem: 

Prouči naj možnost, da se znesek razlike med trošarinsko 
obveznostjo v domačem prometu in v prostocarinskih prodajalnah 
nameni za financiranje programov preoblikovanja oziroma 
bodočega postopnega zapiranja prostocarinskih prodajaln. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju vidnosti in slišnosti 
programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov na območjih, kjer živi 

slovenska narodna manjšina, EPA 890-II  

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
20.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju 
vidnosti In slišnosti programov RTV Slovenija In lokalnih 
nekomercialnih programov na območjih, kjer živi slovenska 
narodna manjšina (ZVSPRTV) - hitri postopek, na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v proračunu za leto 2001 in v sodelovanju z 

javnim zavodom RTV Slovenija predvidi in zagotovi sredstva 
za slišnost in vidnost 1., 2. in 3. radijskega in televizijskega 
programa za celotno poseljeno ozemlje v Republiki Sloveniji, 
tako ob državni meji kot tudi znotraj države. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije in pristojnim inštitucijam, da storijo v okviru svojih 
pristojnosti vse, da se čimprej dekodirajo satelitski programi 
RTV. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o 

nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved 

poslovanja z državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi  

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
19.7.2000 ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih 
družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu s prvim 
odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved 
poslovanja z državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor sprejema spremembo poročila o gospodarskih 
družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu s prvim 
odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z 
državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/ 
93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97, 
35/97, 64/97, 67/97 - popr., 72/97, 15/98, 41/98, 16/99, 41/99, 
108/99 in 28/2000). 

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prijavi prebivališča, EPA 1110-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. Izredni seji, dne 
18.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o prijavi prebivališča 
(ZPPreb) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 194. 
člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o matični evidenci zavarovancev in 

uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, EPA 1168-11  

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
18.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o matični evidenci 
zavarovancev In uživalcev pravic Iz pokojninskega In 
Invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) - druga obravnava, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ( ZMEPIZ) 
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o potrošniških kreditih, EPA 1206-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
18.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o potrošniških 
kreditih (ZPotK) - hitri postopek, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v smeri zaščite oziroma varstva potrošnika prouči 
možnost postopne odprave temeljne obrestne mere in prehod na 
enotno obrestno mero. 

SKLEP IN STALIŠČI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave 
RS v smeri ustavne določitve sistema sorazmernega predstavništva z obvezno 

personalizacijo volitev, EPA 1052-11   

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
14.7.2000 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije v smeri ustavne 
določitve sistema sorazmernega predstavništva z obvezno 
personalizacijo volitev (URS/IV), na podlagi 168. člena Ustave 
Republike Slovenije in 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog akta o spremembi Ustave Republike Slovenije pripravi 
Komisija za volilni sistem in ustavne spremembe, upoštevaje 
naslednji 

STALIŠČI 

1. Ustava Republike Slovenije se v 80. členu dopolni z določbo, 
da se poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, volijo 
po načelu sorazmernega predstavništva ob 4 odstotnem 
pragu za vstop v državni zbor, pri čemer mora biti zagotovljen 
neposredni vpliv volivcev na poimensko dodelitev mandatov 
kandidatom. 

2. V izvedbenem delu ustavnega zakona o spremembi Ustave 
se določi, da se volitve poslancev v Državni zbor v letu 2000 
oziroma do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja volitve v 
Državni zbor izvajajo po veljavnem zakonu o volitvah v 
Državni zbor (Uradni list Rs, 44/92, 60/95, 67/67-odl. US) s 
tem, da se pri delitvi mandatov zagotovi: 

da se pri delitvi mandatov ne upoštevajo tiste liste, ki so 
na ravni države dobile manj kot 4 odstotke glasov (90. in 
92. člen); 

- pri delitvi mandatov v volilni enoti se uporabi količnik, ki 
omogoča, da se neposredno v volilni enoti dodeli večje 
število mandatov listam kandidatov in poveča možnost 
neposredne pridobitve mandata (90. člen, Droppov 
količnik); 

- da se pri delitvi mandatov na ravni države z uporabo 
d'Hondtove metode namesto ostankov glasov upoštevajo 
seštevki glasov, oddanih za istoimenske liste (92. člen); 

- da se ne uporabi drugi odstavek 93. člena, ki omogoča 
dodelitev mandatov po nacionalni listi, ne glede na uspeh 
v volilnem okraju. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave 

RS v smeri ustavne določitve sistema sorazmernega predstavništva z obvezno 

personalizacijo volitev, EPA 1052-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
13.7.2000 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije v smeri ustavne 
določitve sistema sorazmernega predstavništva z obvezno 
personalizacijo volitev (URS/IV), na podlagi 168. člena Ustave 
Republike Slovenije in 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Na podlagi predloga 28 poslancev se začne postopek za 
spremembo 80. člena ustave Republike Slovenije. 

2. Predlog stališč za pripravo predloga ustavnega zakona 
pripravi Komisija za volilni sistem in ustavne spremembe. 
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SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA 

53. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

)   
SKLEPA IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti v železniškem prometu, 
EPA 683 

Državni zbor Republike Slovenije je na 53. izredni seji, dne 
26.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o varnosti v 
železniškem prometu (ZVZP) - druga obravnava, na podlagi 
drugega odstavka 194. člena in 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP) 
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

Državni zbor je sprejel še naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do tretje obravnave predloga zakona o varnosti v 
železniškem prometu prouči formalne in dejanske pogoje za 
uresničljivost določbe o opremljanju nivojskih prehodov cest čez 
železnico z opozorilnimi radijskimi oddajniki, kot je to predlagano 
v amandmaju vlade k 23. členu in v amandmaju vlade k 106. členu 
predloga tega zakona. 

)   
DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga o spremembah in dopolnitvah zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, EPA 1198-11  

Državni zbor Republike Slovenije je na 53. izredni seji, dne 
27.7.2000 ob obravnavi predloga o spremembah In 
dopolnitvah zakona o pokojninskem In Invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1) - hitri postopek, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do naslednje seje zbora, ki se bo pričela še v 
mesecu avgustu 2000, pripravi predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in ga predloži zboru v sprejem po 
skrajšanem postopku. V predlog zakona naj vključi rešitev 
problemov, ki so bili vsebovani v amandmajih poslancev Nade 

Skuk in Francija Rokavca ter Vlade Republike Slovenije, kot 
tudi vsebino sprememb in dopolnitev zakona, ki ga je v Državni 
zbor vložil poslanec Janez Kopač. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da za prvo naslednjo sejo državnega zbora v 
avgustu pripravi in po hitrem postopku predloži spremembe 
in dopolnitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z 
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno tako, 
da bodo po zakonu upravičeni tudi vsi ostali delavci, ki so 
kadarkoli delali pod pogoji iz veljavnega zakona v neposredni 
proizvodnji ali v servisnih službah, kot je osnovni namen novele 
sprejetega zakona s prvopodpisanima dr. Jožetom Možganom 
in Benjaminom Henigmanom. 
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SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o tajnih podatkih, EPA 1075-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 53. izredni seji, dne 
27.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o tajnih podatkih 
(ZTP) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena 
in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih 
podatkih je primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. prouči in upošteva naj načelne in konkretne pripombe, ki so 
razvidne iz mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve; 

2. še posebej naj prouči mehanizme za varnostno preverjanje 
posameznika z vidika skladnosti z ustavo in z vidika varovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

3. prouči in precizneje naj uredi vprašanje, kdaj in v katerih 
primerih je dopustno določiti podatek za tajen ter kdo je dejansko 
pristojen odločiti o tem; 

4. prouči in v ustreznih določbah naj natančneje uredi vprašanje 
odtekanja zaupnih podatkov s strani državnih organov v 
javnost. 

Državni zbor je sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj Državni zbor čimprej seznani s 
primerjalno analizo ureditve področja tajnih podatkov v drugih 
državah. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona, EPA 1063-11  

Državni zbor Republike Slovenije je na 53. izredni seji, dne 
27.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - prva obravnava na 
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega 
zakona (CZ-C) - prva obravnava - EPA 1063-11 se ne sprejme. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o avtorskih in 
sorodnih pravicah, EPA 1600  

Državni zbor Republike Slovenije je na 53. izredni seji, dne 
27.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona 
o avtorskih In sorodnih pravicah (ZASP) - prva obravnava 
na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi zakona o avtorskih in sorodnih 
pravicah (ZASP-A) - prva obravnava - EPA 1600, se ne sprejme. 

poročevalec, št. 62 8 4. avgust 2000 



SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vodah, EPA 1111-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 53. izredni seji, dne 
27.7.2000 ob obravnavi predloga zakona o vodah (ZV-1) - 
prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o vodah (ZV-1) prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

stališči: 

2.1. upošteva naj mnenje Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve; 

2.2. prouči naj dopolnitev zakona glede celovitega 
obravnavanja gospodarjenja z vodami in vodnim 
gospodarstvom, kar bi pripomoglo k vsestranskemu 
pomenu vode v okolju in družbi; 

2.3. prouči naj, ali predlog zakona v zadostni meri omogoča 
celotno upravljanje in gospodarjenje z vodami; ali torej 
precizira načrtovanje, implementacijo in zagotavlja 
finančne vire za načrtovana dela; 

2.4. uredi naj zaščito kakovosti voda; 

2.5. preveri naj primernost uporabe izraza »upravljanje z 
vodami« namesto v slovenski praksi uveljavljenega izraza 
»gospodarjenje z vodami«; 

2.6. natančneje naj opredeli naloge, ki jih izvaja država, lokalna 
skupnost, javne gospodarske službe, pooblastila 
izvajalcev javne vodnogospodarske službe ter uredi 
njihovo financiranje; 

2.7. jasneje naj opredeli vlogo in odgovornost države ter 
lokalnih skupnosti pri upravljanju z vodami; 

2.8. prouči naj, kako bo uredil zagotavljanje finančnih virov , 
lokalnim skupnostim zaradi prevzema dodatnih nalog; 

2.9. preveri naj v zakonu uporabljene pojme in njihov pomen; 

2.10. prouči naj primernost delitve voda na površinske in 
podzemne vode; v razmislek je dan predlog delitve voda 
na morje in kopenske vode, ki se delijo na površinske in 
podzemne; 

2.11. prouči in upošteva naj, da mora zakon omogočiti prost 
dostop do vode; 

2.12. prouči naj opredelitve glede določanja vodnega zemljišča, 
vodne infrastrukture ter vodnih objektov in naprav; 

2.13. prouči naj, ali predlog zakona v zadostni meri upošteva 
potrebo po enotnosti načrtovanja, upravljanja in 
gospodarjenja oziroma optimizacijo vodnogospodarskih 
rešitev na porečjih enako kot na nivoju države; 

2.14. prouči naj zagotovitev ustrezne kontrole države nad 
porabo javnih sredstev, ki se namenjajo za gospodarjenje 
z vodami; 

2.15. prouči in določi naj kriterije, po katerih se določijo meje 
vodnih območij; 

2.16. določi naj osem vodnih območij (namesto predvidenih 
petih območij) ob upoštevanju dosedanje upravne 
razdelitve in obstoječih vodnih izpostav; 

2.17. prouči in natančneje naj uredi sistem planiranja; 

2.18. med cilje nacionalnega programa upravljanja z vodami 
naj doda tudi cilje in usmeritve za trajno zagotavljanje 
sredstev za kratkoročno vzpostavitev vodnega sistema 
v normalno stanje ter dolgoročno redno vzdrževanje in 
razvoj; 

2.19. za večji vpliv javnosti pri načrtovanju, spremljanju in 
sodelovanju pri izvajanju načrtov upravljanja z vodami 
naj predvidi svet za vode na nivoju države in svete za 
posamezna vodna območja ali drugo ustrezno obliko 
sodelovanja javnosti (npr. konferenca za vode po 
posameznih vodnih območjih); 

2.20. združi naj področje urejanja varstva voda pred škodljivim 
delovanjem voda in varstvo vode; 

2.21. preveri naj določbe glede razvrščanja površinskih voda 
v razrede ter jasneje opredeli obveznosti, dolžnosti in 
pravice, ki izhajajo iz razvrstitve voda v razrede; 

2.22. upošteva naj evropsko direktivo, ki govori o tem, da bodo 
vodotoki imeli v bodoče dober ekološki potencial; 

2.23. prouči in natančneje naj uredi razvoj vodnih virov in 
gospodarjenje z vodami v primeru pomanjkanja voda; 

2.24. prouči naj ustreznejšo ureditev sistema varstva pred 
škodljivim delovanjem voda, predvsem pri delitvi 
pristojnosti na vodotokih v občinah ter ustreznost 
kategorizacije vodotokov; 

2.25. ponovno naj prouči kriterije varstva pred poplavami z 
upoštevanjem poznavanja naravnih razmer, posledic 
preteklih poplav ter na temelju ocen stroškov in koristi; 

2.26. preveri naj stopnjo varstva pred poplavami in predvideno 
nižanje zagotavljanja varovanja od dosedanjih 100 - letnih 
voda na 50 - letne vode in manj; 

2.27. preveri naj, da se v varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda vključi tudi sušo ter predvidi aktivnosti za 
zagotavljanje vodnih virov za namakanje; 

2.28. natančneje naj opredeli in razmeji pravice in obveznosti 
države in lokalne skupnosti pri vzdrževanju vodnih in 
priobalnih zemljišč; 

2.29. natančneje naj razmeji pristojnosti države in lokalne 
skupnosti glede splošne rabe voda za plovbo; 
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2.30. zaradi nejasnih formulacij naj prouči in izboljša naslednje 
določbe zakona: 

- definicijo splošne rabe, 
postopek presoje upoštevanja javnih interesov preden 
se dodeli pravica posebne rabe, 
odpravo režima javnega dobra na zasebnih zemljiščih, 
jasno določi razliko med statusom vodnogospodarske 
infrastrukture in grajenim javnim dobrom, 
določi splošne omejitve in ne uveljavi absolutnih 
prepovedi; 

2.31. prouči in dopolni naj zakon z določili, ki bodo opredeljevala 
pravno varstvo uporabnikov vode in imetnikov vodnih 
pravic ter določi kriterije za določitev stopnje javnega 
interesa, pomembne za izločanje uporabnikov vode v 
izrednih razmerah, za določanje primerne odškodnine; 

2.32. preveri naj predvideno organizacijo upravljanja z vodami; 
jasneje opredeli vlogo in delovanje Družbe za vode in 
Sklada za vode, 
med naloge Družbe za vode vključi tudi naloge s področja 
zaščite kakovosti voda, 
preveri možnost organiziranosti izpostav Družbe za vode 
po rečnih povodjih, 

- podrobneje opredeli način izvajanja javnih služb; 

2.33. celoviteje naj reši vprašanje obsega in vsebine spremljanja 
stanja voda; 

2.34. prouči ter ustrezno spremeni in dopolni določbe, ki urejajo 
lastninjenje vodnih zemljišč v družbeni lastnini, njihov 
pravni status in varstvo ter gospodarjenje z vodnimi 
zemljišči in z infrastrukturo na področju vodnega 
gospodarstva v državni lasti ter pri tem upošteva tudi 
vsebino predloga zakona o vodnih zemljiščih in 
vodnogospodarski infrastrukturi; 

2.35. opredeli naj, katere naloge in dokumentacija se prenese 
na Družbo za vode; 

2.36. zaradi obširnosti in nepreglednosti predloga zakona naj 
prouči, da bistveno vsebino pusti v zakonu ter podrobnejšo 
izvedbo prepusti podzakonskim aktom; 

2.37. ponovno naj preveri usklajenost z drugimi zakoni in 
konvencijami, ki zadevajo vode in vodovje, ter direktivo 
EU o določitvi okvirja za ukrepanje skupnosti na področju 
politike do voda; 

2.38. prouči in ustrezno naj upošteva mnenje Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj ter Komisije za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Državnega sveta Republike 
Slovenije; 

2.39. prouči in ustrezno naj upošteva stališča in predloge Sveta 
za varstvo okolja Republike Slovenije; 

2.40. prouči in ustrezno naj upošteva tudi ostale informacije, 
stališča, mnenja in predloge, pridobljene na javni 
predstavitvi mnenj k predlogu zakona 19.6.2000. 

Državni zbor je sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da formira posebno skupino strokovnjakov, ki bo 
sodelovala pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
v skladu s sprejetimi stališči Državnega zbora, in sicer 
predvsem zaradi uskladitve terminologije v predlogu zakona. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da celovito prouči in opredeli politiko plačevanja (ali 
oprostitev plačevanja) koncesij in drugih državnih dajatev za 
gospodarsko uporabo naravnih dobrin (npr. geotermalnih 
voda, geomineralnih voda, rudnin itd.) iz 
narodnogospodarskega vidika ter to opredeli v posebnem 
zakonskem aktu ali drugem predpisu na podlagi zakona o 
varstvu okolja in drugih področnih zakonov. 
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Predlog zakona o 

PREOBLIKOVANJU DEJAVNOSTI 

PROSTIH CARINSKIH PRODAJALN NA 

CESTNIH MEJNIH PREHODIH Z 

AVSTRIJO, ITALIJO IN MADŽARSKO 

(ZPDPCP) 

- EPA 1250 - II - prva obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Franc (Feri) HORVAT, poslanec 
Davorin TERČON, poslanec 
Ljubljana, 25.7.2000 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) ter 
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/97 in 46/ 
2000), vlagata podpisana poslanca 

- PREDLOG ZAKONA O PREOBLIKOVANJU DEJAVNOSTI 
PROSTIH CARINSKIH PRODAJALN NA CESTNIH MEJNIH 
PREHODIH Z AVSTRIJO, ITALIJO IN MADŽARSKO 

in ga pošiljata v prvo obravnavo. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščata, da bosta kot 
predlagatelja sodelovala na sejah delovnih teles Državnega 
zbora in na sejah Državnega zbora. 

S tem tekstom predloga zakona nadomeščata tekst predloga 
zakona o preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih prodajaln 
na cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko - 
EPA 1250 - II, ki sta ga vložila 20.07.2000. 

Franc (Feri) HORVAT, l.r. 
Davorin TERČON, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Poslanca Franc (Feri) Horvat In Davorin Terčon sta 
20.7.2000 predložila v obravnavo predlog zakona o 
preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih prodajaln na 
cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo In Madžarsko, 
EPA 1250-II, ki Je bil skupaj z dopisom o zadržanju objavljen 
v Poročevalcu it. 59, dne 1. avgusta 2000. 
Ker sta poslanca že objavljeni predlog zakona nadomestila 
z novim predlogom zakona, velja zgoraj naveden dopis o 
zadržanju, za besedilo predloga zakona, ki se ga 
nadomešča. 
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I. UVOD 

1.OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V skupni izjavi k 94. členu Evropskega sporazuma (v nadaljevanju: 
ESP) so se pogodbenice zavezale, da bodo sprejele potrebne 
ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele izvajati priporočilo, ki 
ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 1960. Evropska 
unija in Republika Slovenija to izjavo razumeta različno. Evropska 
unija vztraja, da je Slovenija z ESP prevzela politično zavezo, da 
bo odpravila PCP v roku, določenem v skupni izjavi. V tem smislu 
je Evropska unija vključila vprašanje prostih carinskih prodajaln v 
sistem pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila 
ukinitev proste carinske prodaje med kratkoročnimi prioritetami 
partnerstva za pristop v letu 2001. 

Študije, ki so bile doslej pripravljene v zvezi z ugotavljanjem 
ekonomskih učinkov preoblikovanja prostih carinskih prodajaln 
na cestnih mejnih prehodih, zaradi različnih končnih ugotovitev 
ne dajejo dokončnega odgovora na vprašanje 
narodnogospodarskih učinkov preoblikovanja v običajne 
prodajalne. Ne glede na to pa predlagatelj ugotavlja, da bodo v 
zvezi s preoblikovanjem prodajaln nastale potrebe po dodatnih 
ukrepih na področju zagotavljanja programov regionalnega 
razvoja ter na področju zagotavljanja pomoči delavcem, katerih 
delo bo zaradi spremembe pogojev poslovanja postalo trajno 
nepotrebno. 

Po dosedanji zakonodaji so prodajalne na območju mejnih 
prehodov poslovale kot prosto carinske prodajalne. Posebni pogoji 
poslovanja so bili za te prodajalne urejeni v carinskem zakonu, 
delno pa tudi v davčnih predpisih. Z izenačitvijo davčnih pogojev 
poslovanja za prodajalne na mejnih prehodih, posebno carinsko 
ali davčno obravnavanje mejnih prodajaln ni več potrebno, posebni 
ukrepi nadzora so potrebni le zaradi specifične lokacije prodajaln 
(območja mejnih prehodov). 

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona zasleduje tri cilje: 

1. določiti zakonske podlage za izvajanje različnih ukrepov 
državne pomoči in spodbujanja regionalnega razvoja v 
obmejnih območjih; 

2. omogočiti prehod trajno presežnih delavcev v novo zaposlitev 
z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 

3. določiti posebne pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti 
na območju mejnih prehodov v prehodnem obdobju, ko se 
mejne kontrolne funkcije še opravljajo. Ti posebni zakoni 
poslovanja so povezani izključno z lokacijo mejnih prodajaln 
in stremijo za tem, da se s čim manjšim poseganjem v splošne 
pogoje opravljanja trgovske dejavnosti prepreči morebitne 
zlorabe, do katerih bi lahko prišlo zaradi specifične lokacije 
prodajaln, hkrati pa omogočiti, da se omogoči pri opravljanju 
mejne carinske kontrole, blago, ki se je prodajalo v mejnih 
prodajalnah, obravnava kot domače in ne kot carinske blago. 

Zaradi uresničitve tega cilja je posebej natančno opredeljen 
postopek ureditve carinskega statusa blaga, ki bo na zalogi v 
prostih carinskih prodajalnah na dan 31. december 2002, ko se 
zaključi predlagano prehodno obdobje za poslovanje prostih 
carinskih prodajaln po dosedanjih pogojih. Pri tem se izhaja iz 
splošnih načel veljavne carinske in davčne ureditve v Republiki 
Sloveniji. 

Medtem, ko se ureditev zatečenega stanja nanaša na vse proste 
carinske prodajalne, ki bodo na dan uveljavitve tega zakona 
poslovale na cestnih mejnih prehodih na meji z Avstrijo, Italijo in 
Madžarsko, pa se posebni pogoji poslovanja nanašajo le na tiste 
mejne prodajalne, ki bodo tudi po ureditvi zatečenega stanja, še 
naprej poslovale na območju mejnih prehodov. Če bo, zaradi 
spremembe odločb o območju mejnega prehoda v skladu z 
zakonom o nadzoru državne meje, prišlo do izločitve objektov 
mejnih prodajaln iz območja mejnega prehoda, za te prodajalne 
posebni pogoji, določenimi s tem zakonom, ne veljajo, ampak 
poslujejo v skladu s splošnimi pogoji za opravljanje trgovske 
dejavnosti na slovenskem carinskem in davčnem območju. 

3. OSNOVE REŠITVE ZAKONA 

1. poslovanje melnlh prodajaln 

Zakon določa posebne ukrepe nadzora v zvezi s prodajo blaga v 
mejnih prodajalnah v dveh smereh: 

1. ukrepi, ki so potrebni zaradi preverjanja, da se prodajalna 
oskrbuje z blagom, katerega je v skladu z veljavno slovensko 
zakonodajo dovoljeno dajati v promet na območju Republike 
Slovenije; 

2. ukrepi, ki so potrebni za to, da se blago, ki ga potniki kupujejo 
v mejnih prodajalnah pri carinski kontroli ne meša s carinskim 
blagom. 

Posebni ukrepi, določeni s tem zakonom so potrebni le za 
prodajalne, ki poslujejo na območju mejnega prehoda, zato so te 
prodajalne v zakonu izrecno definirane, poleg tega pa so izključene 
proste carinske prodajalne, ki bodo še naprej poslovale v skladu 
z doslej veljavno zakonodajo. Prav tako zakon določa pristojni 
organ za izvajanje posebnih ukrepov nadzora, pri čemer pa novo 
pristojni organ v ničemer ne posega v pristojnosti drugih organov 
(npr. davčne in tržne inšpekcije itd.), ki jih imajo ti organi na podlagi 
drugih predpisov. Kot pristojni organ je določena Carinska uprava 
RS z vsemi svojimi organizacijskimi enotami. Takšna rešitev je 
najbolj smotrna, saj so carinski organi že doslej nadzorovali 
poslovanje prodajaln na mejnem prehodu, prav tako pa je takšna 
rešitev najbolj ustrezna tudi z vidika stroškov nadzora. Ker gre 
za posebno obliko nadzora, ne pa za izvajanje pooblastil, ki jih 
imajo carinski organi po carinskem zakonu, je treba njihova 
pooblastila in pristojnosti izrecno urediti v tem zakonu. 

Imetniki vseh prodajaln morajo v skladu z zakonom o trgovini 
voditi evidence o nabavi in prodaji blaga. Te evidence se uporabljajo 
za potrebe dokumentarnega nadzora v skladu s tem zakonom. 
Carinskim organom se daje pristojnost, da lahko kontrolirajo evi- 
dence, primerjajo dejansko stanje s stanjem po evidencah ter 
zahtevajo dodaten popis blaga na zalogi. Zaradi preprečitve 
oskrbovanja mejnih prodajaln z blagom neposredno iz tujine je 
predvidena dolžnost predložitve blaga in trgovskih dokumentov 
carinskemu organu pred vnosom le-tega v mejno prodajalno. 

Zaradi ločevanja carinskega blaga (t.j. blaga, ki je bilo kupljeno v 
tujini in za katerega veljajo določbe carinskega zakona) in blaga, 
kupljenega v mejni prodajalni pa je predvidena obveznost izdajanja 
računov v mejnih prodajalnah ter dolžnost potnikov, da na zahtevo 
carinskega organa le-temu predložijo račun ter blago, ki so ga 
kupili v mejni prodajalni. Gre za povsem enako obveznost kot jo 
imajo potniki tudi sicer v skladu s carinsko zakonodajo - v zvezi 
z obveznostjo predložitve blaga v svoji osebni prtljagi. Če potnik 
ne more izkazati, da je določeno blago kupil v mejni prodajalni, se 
takšno blago šteje za carinsko blago in se obravnava v skladu s 
carinskimi predpisi. 
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Zakon ureja tudi zatečeno stanje v prodajalnah, ki bodo do 
31.12.2002 poslovale kot proste carinske prodajalne, od 1. januarja 
2003 dalje pa kot mejne prodajalne oziroma tiste, ki bodo, potem, 
ko bodo izgubile status proste carinske prodajalne, fizično izločene 
iz območja mejnega prehoda. Ureditev zatečenega stanja za 
carinsko blago je določena z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah carinskega zakona. Ta zakon pa ureja le zatečeno 
stanje v zvezi s trošarinskimi izdelki, ki imajo v skladu s carinsko 
zakonodajo status domačega blaga (v Sloveniji proizvedeni tobačni 
izdelki in alkoholne pijače). Za te proizvode zakon določa, da 
morajo imetniki prodajaln obračunati razliko v trošarini med 
trošarino, ki jo je treba sicer obračunati v skladu z zakonom za 
trošarinske izdelke, ki so sproščeni v promet na območju 
Republike Slovenije. Na ta način je zagotovljeno, da bodo tudi 
trošarinski izdelki na zalogi, ki se bodo prodajali po 1. januarju 
2003 obdavčeni z enako trošarino kot enakovrstni trošarinski 
izdelki v drugih prodajalnah. V prehodnem režimu ni predvideno, 
da bi se od blaga na zalogi obračunal davek na dodano vrednost, 
saj predlagatelj ocenjuje, da to glede na takojšno pravico do 
odbitka vstopnega davka ni potrebno. Imetniki mejnih prodajaln 
bodo tako obračunali davek od blaga na zalogi šele, ko bo s tem 
blagom opravljen promet v smislu zakona o davku na dodano 
vrednost. 

L preoblikovanje obstoječih prostih carinskih 
prodajaln, ki poslujejo na cestnih mejnih 
prehodih v prodajalne. KI poslujejo v »Kladu z 
običajnimi carinskimi in davčnimi poaoii 

Zakon določa način obravnavanja zalog blaga v prostocarinskih 
prodajalnah na cestnih mejnih prehodih na meji proti Avstriji, Italiji 
in Madžarski, tako da bi prodajalne s čim manj zapleti lahko s 1. 
januarjem 2003 nadaljevale s poslovanjem pod novimi davčnimi 
in carinskimi pogoji. Določene so obveznosti imetnikov dovoljenj 
za prostocarinske prodajalne, ki jih morajo izpolniti, da bi lahko v 
skladu s spremenjenimi pogoji od 1. januarja 2003 dalje nadaljevali 
s poslovanjem na dosedanjih lokacijah. Zaradi učinkovitosti 
izvajanja obveznosti imetnikov dovoljenj zaradi sprememb pogojev 
poslovanja so predvidene sankcije za morebitne kršitve. 

Poudariti je treba, da se obveznosti za preoblikovanje nanašajo 
na vse prostocarinske prodajalne na prej omenjenih mejnih 
prehodih, ne glede na to, ali ostanejo na območju mejnih prehodov 
ali bodo, zaradi spremembe odločb o določitvi območja mejnih 
prehodov iz teh območij izključene. 

Da bi omogočili pravočasno pripravo in izpeljavo vseh potrebnih 
upravnih postopkov, da bi lahko s 1. januarjem 2003 začeli s 
poslovanjem po novih pogojih, je s končno določbo zakona 
predvideno, da zakon začne veljati že 15. dan po objavi v Uradnem 
listu, vendar pa so vse določbe zapisane tako, da začnejo 
učinkovati šele 31. decembra 2002 oziroma 1. januarja 2003. Gre 
le za to, da upravni organi pa tudi imetniki dovoljenj za 
prostocarinske prodajalne lahko izpeljejo potrebne postopke, še 
pred 31. decembrom 2002. 

& programi regionalnega razvoja in ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja 

Zakon določa način uporabe instrumentov spodbujanja 
regionalnega razvoja v obmejnih območjih, ki bodo zaradi 
spremembe režima ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko 
unijo soočena z izgubo določenih gospodarskih funkcij, izključno 
vezanih na državno mejo. Za usklajeno oblikovanje spodbud, ki 
so namenjene regionalnemu razvoju, bo pripravljen poseben pro- 
gram za strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih z opustitvijo 
mejne funkcije in z njo povezanih spremljajočih dejavnosti. 
Aktivnosti določene s tem programom bodo prednostno 
obravnavane pri oblikovanju letnih načrtov razvojnih programov 
proračuna ter programov za črpanje sredstev iz predstrukturnih 
programov Evropske unije, predvsem programa Phare - 
čezmejno sodelovanje. Zakon določa izvedbo posebnih razpisov 
za preoblikovanje dejavnosti na državni meji v okviru Sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. 

Zaradi prestrukturiranja dejavnosti kot posledice spremenjenih 
mejnih režimov bo prišlo do presežkov zaposlenih delavcev v 
določenih dejavnostih. Zakon določa instrumentarij ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, s katerimi bomo pospešili 
prezaposlovanje presežnih delavcev. Z zakonom omogočamo 
presežnim delavcem celovito strokovno pomoč in spremljanje, 
vključevanje v izobraževalne programe in programe usposabljanja 
s ciljem zagotoviti čim hitrejši prehod v novo zaposlitev. Z zakonom 
se uvajajo tudi ukrepi, ki bodo spodbudili druge delodajalce k 
zaposlovanju presežnih delavcev ali zagotovili pomoč pri 
samozaposlitvi. S tem bodo gospodarske družbe delno finančno 
razbremenjene stroškov prehoda presežnih delavcev v 
brezposelnost ali prezaposlitve. Zakon predvideva tudi uporabo 
tistih oblik reševanja, ki so specifično prilagojene za razreševanje 
presežnih delavcev, t.j. skladov dela. 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
PREDLAGANIH REŠITEV 

Točna ocena finančnih posledic spremembe pogojev za 
opravljanje trgovinske dejavnosti na cestnih mejnih prehodih, 
zaradi že navedenih različnih ugotovitev iz posameznih študij o 
ekonomskih učinkih zapiranja oz. preoblikovanja prostocarinskih 
prodajaln, še ni mogoče podati. Predpostavke, na osnovi katerih 
so bile delane, bi bilo potrebno preveriti s podjetniškimi študijami, 
ki bi pokazale za posamezne prodajalne, ali bodo lahko poslovale 
v novih pogojih, ali pa jih bodo njihovi lastniki prisiljeni sami zapreti, 
če bo njihovo poslovanje negativno. Te prodajalne se namreč 
nahajajo na mejnih prehodih z bistveno različnim prometom in je 
zato mogoče priti do podatka o prometu in s tem tudi do podatka 
o javnofinančnih prihodkih le tako, da se najprej ugotovi, katere 
bo potrebno zapreti. 

Ne glede na to in zgolj v informacijo pa navajamo, da se študije, ki 
jih je naročila vlada, razlikujejo v prikazu neto javnofinančnega 
učinka od negativnega v višini 14,7 mrd SIT do pozitivnega v 
višini 2,9 mrd SIT. 
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II. BESEDILO ČLENOV in drugi državni organi v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje 
v Republiki Sloveniji. 

1,PQOLAVslE: SPLOŠNO 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa posebne pogoje za opravljanje trgovinske 
dejavnosti na območju cestnih mejnih prehodov z Avstrijo, Italijo 
in Madžarsko, posebne ukrepe nadzora, ki jih pristojni organi 
izvajajo v zvezi z blagom, ki se prodaja na območju mejnih 
prehodov (v nadaljnjem besedilu: mejne prodajalne) ter pravice in 
obveznosti oseb v zvezi z izvajanjem posebnih ukrepov nadzora. 
Ta z$kon določa tudi način preoblikovanja prostih carinskih 
prodajaln na cestnih mejnih prehodih v mejne prodajalne, ki 
opravljajo trgovsko dejavnost na območju mejnih prehodov v 
skladu s tem zakonom. 

Ta zakon določa tudi način določitve in vrste ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja in državnih pomoči za spodbujanje 
regionalnega razvoja v obmejnih območjih z namenom prilagajanja 
tega območja spremembam v pogojih za opravljanje trgovinske 
dejavnosti na območju cestnih mejnih prehodov iz prejšnjega 
odstavka. 

2,PQQUAVJE: POSLOVANJE MEJNIH PRODAJALN 

2. člen 
(mejne prodajalne) 

Mejne prodajalne so v skladu s tem zakonom prodajalne, ki na 
območju cestnih mejnih prehodov na meji z Avstrijo, Italijo in 
Madžarsko prodajajo blago potnikom, ki imajo v skladu z veljavno 
zakonodajo namen prestopiti državno mejo. 

Določbe posebnih zakonov, ki urejajo poslovanje prostih carinskih 
prodajaln, odprtih na podlagi carinskega zakona (Uradni list RS, 
št. 1/95,28/95, 32/99,40/99), se ne nanašajo na mejne prodajalne. 

3. člen 
(pristojni organi) 

Pristojni organ za izvajanje ukrepov v skladu s tem poglavjem je 
Carinska uprava republike Slovenije - Generalni carinski urad, 
carinski uradi in izpostave kot notranje organizacijske enote 
carinskih uradov. 

4. člen 
(posebni ukrepi nadzora) 

Posebni ukrepi nadzora v skladu s tem poglavjem so ukrepi, kot 
je pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih sredstev, 
preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti dokumentov, 
preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti poslovnih knjig in 
drugih evidenc, pregled prtljage in stvari, ki jih potniki nosijo s 
seboj ali na sebi in izvajanje uradnih preiskav z namenom, da se: 

-prepreči oskrbovanje mejnih prodajaln v nasprotju s predpisi; 

-omogoči identifikacijo blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah in 
njihovo razlikovanje od carinskega blaga, ki ga potniki vnašajo na 
slovensko carinsko območje v potniškem prometu. 

Izvajanje posebnih ukrepov nadzora v skladu s tem zakonom v 
ničemer ne omejuje ali spreminja pristojnosti, ki jih imajo carinski 

5. člen 
(dolžnost predložitve dokumentov in zagotovitve 

pomoči) 

Za izvajanje tega zakona je imetnik mejne prodajalne in vsaka 
druga oseba, ki je posredno ali neposredno vključena v posle v 
zvezi z blagom, ki se prodaja v mejnih prodajalnah, dolžna 
pristojnim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled in 
preiskavo blaga, predložiti vse potrebne dokumente in pojasnila, 
ne glede na obliko njihovega zapisa, ter zagotoviti pristojnim 
organom potrebno pomoč. 

6. člen 
(blago, ki se lahko prodaja v mejnih prodajalnah) 

Imetnik mejne prodajalne sme v mejnih prodajalnah prodajati: 
-uvoženo blago, ki je v Republiki Sloveniji sproščeno v prost 
promet v skladu z veljavno zakonodajo; 
-blago, proizvedeno v Republiki Sloveniji, ki se v skladu z veljavno 
zakonodajo sme dati v promet na območju republike Slovenije. 

7. člen 
(identifikacija blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah) 

Račun, ki ga imetnik mejne prodajalne izda kupcu, mora vsebovati 
vsaj podatke o vrsti, količini in vrednosti blaga, kupljenega v 
posamezni mejni prodajalni. 

Kupec mora račun iz prejšnjega odstavka hraniti dokler se nahaja 
na območju mejnega prehoda in dokler pristojni organ ne sprejme 
odločitve o morebitni kontroli blaga, ki ga potnik nosi s seboj. 

8. člen 
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo pri 

potnikih) 

Zaradi preverjanja ali gre za carinsko blago ali za blago kupljeno 
v mejni prodajalni, je potnik dolžan pristojnemu organu predložiti 
blago, ki ga nosi s seboj in račun iz prejšnjega člena. 

Blago iz prejšnjega odstavka je lahko predloženo na kakršen koli 
način, ki pristojnemu organu omogoča, da lahko nedvomno 
ugotovi, kje se blago nahaja. Blago, ki ni očitno videno, ki se ne 
prevaža ali prenaša na običajnem mestu, mora potnik predložiti 
Izrecno. 

Pristojni organ sme zaradi izvajanja ukrepov po tem zakonu 
preverjati predloženo blago in izjave potnika s pregledom blaga, 
ki ga potnik nosi s seboj ali na sebi, s pregledom računov in 
drugih dokumentov, povezanih s tem blagom, ter s pregledom 
prevoznih oziroma prenosnih sredstev. 

Če pristojni organ ne more ugotoviti, da je določeno blago dejansko 
kupljeno v mejni prodajalni, ukrepa, kot da bi bilo to carinsko 
blago. 

9. člen 
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo pri 

imetnikih mejnih prodajaln) 

Pristojni organ sme zaradi izvajana nadzora v skladu s tem 
zakonom pri imetnikih mejnih prehodov: 
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1. preverjati evidence, ki jih imetniki mejnih prehodov vodijo v 
skladu z zakonom o trgovini (Uradni list RS, št.18/93, 36/ 
2000) in podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi; 

2. pregledati blago in dokumentacijo v zvezi z blagom, ki ga 
imetnik prodajalne hrani v mejni prodajalni; 

3. zahtevati, da imetnik mejne prodajalne zaradi preverjanja 
pravilnosti poslovanja prodajalne opravi popis vsega blaga 
na zalogi v prodajalnah ali popis posamezne vrste blaga na 
zalogi v prodajalni. 

Evidence o nabavi in prodaji blaga iz prejšnjega odstavka 1. točke 
ter dokumentacijo o blagu, ki ga imetnik hrani v mejni prodajalni 
se mora voditi oziroma hraniti v prostorih posamezne mejne 
prodajalne. 

Pristojni organ lahko zahteva, da se popis blaga iz 3.točke prvega 
odstavka tega člena opravi v prisotnosti carinskega delavca. 

10. člen 
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo v zvezi z 

oskrbo mejnih prodajaln) 

Dobavitelj, ki oskrbuje mejno prodajalno mora pred vnosom v 
prodajalno predložiti pristojnemu organu blago in dokumente, ki 
se nanašajo na dobavljeno blago zaradi preverjanja, če blago 
izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona. 

Pristojni organ z žigom potrdi, da je blago namenjeno za oskrbo 
mejne prodajalne, potem, ko preveri, da so izpolnjeni pogoji iz 6. 
člena tega zakona. 

Pristojni organ lahko pri dobavitelju, ki oskrbuje mejno prodajalno 
preverja točnost in verodostojnost podatkov, ki se nanašajo na 
oskrbovanje mejnih prodajaln. 

3. POGLAVJE: UKREPI SPODBUJANJA 
REGIONALNEGA RAZVOJA IN UKREPI AKTIVNE 

POLITIKE ZAPOSLOVANJA 

11. člen 
(spodbujanje regionalnega razvoja) 

Obmejna območja Republike Slovenije na meji z Republiko 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko sodijo v skladu z drugim odstavkom 
22. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 60/99) med območja s posebnimi razvojnimi 
problemi, v katera se na podlagi posebnega programa prednostno 
usmerjajo spodbude pomembne za regionalni razvoj in sredstva 
programa Phare čezmejnega sodelovanja, iz okvira programov 
predpristopne pomoči Evropske unije. 

Ministrstvo, pristojno za razvoj na predlog Agencije RS za 
regionalni razvoj in v sodelovanju z drugimi resorji ter regionalnimi 
razvojnimi agencijami v obmejnih območjih pripravi program za 
strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne 
funkcije na sedanji državni meji ter določi obseg in vrsto spodbud. 

Spodbude se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih posojil, 
poroštev za izvedbo razvojnih programov in projektov v okviru 
posebnih razpisov za obmejna območja, ki jih izvede Sklad za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. 

12. člen 
(ukrepi aktivne politike zaposlovanja) 

Gospodarskim družbam, ki opravljajo dejavnosti iz prvega člena 

tega zakona, ministrstvo pristojno za delo z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja zagotovi pomoč pri usposabljanju, izobraževanju 
in prezaposlovanju tistih delavcev, katerih delo je postalo trajno 
nepotrebno. 

Pomoč se zagotavlja na naslednje načine: 
-izvajanje usposabljanja in izobraževanja ter ostalih programov 
aktivnega razreševanja delavcev v času odpovednega roka, ki 
jih prejemnik sredstev lahko oblikuje skupaj z nosilci ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja določenih v Zakonu o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 
12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) vendar največ do višine pet 
minimalnih plač za enega delavca; 
- sofinanciranje stroškov prilagoditve prostorov in tehnične 
opreme za zaposlitev težje prizadetih invalidov, vendar največ v 
višini 10 minimalnih plač za enega invalida. 

13. člen 
(ukrepi aktivne politike zaposlovanja pri novih 

delodajalcih) 

Gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom 
posameznikom, zadrugam in zavodom, ki zaposlijo delavce, ki 
so bili zaposleni v gospodarskih družbah iz 1. člena tega zakona, 
se zagotavlja: 
- sofinanciranje stroškov prezaposlitve, vendar največ v višini 5 
zajamčenih plač za enega delavca oziroma 10 zajamčenih plač 
za enega invalida; 
- sofinanciranje stroškov prilagoditve prostorov in tehnične 
opreme za zaposlitev težje prizadetih invalidov, vendar največ v 
višini 10 minimalnih plač. 

14. člen 
(ukrepi aktivne politike zaposlovanja za opravljanje 

dejavnosti kot samostojnih podjetnikov) 

Delavcu, ki je bil zaposlen v gospodarski družbi iz 1. člena tega 
zakona in začne opravljati dejavnosti kot samostojni podjetnik 
posameznik, se zagotavlja: 
- sofinanciranje novega delovnega mesta - samozaposlitev v 
višini 6 zajamčenih plač oziroma 10 zajamčenih plač, če je delavec 
invalid; 
-sofinanciranje stroškov prilagoditve prostorov in tehnične opreme 
za samozaposlitev težje prizadetih invalidov, vendar največ v 
višini 10 minimalnih plač. 

15. člen 
(izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja) 

Ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvajajo izvajalci določeni v 
zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Sredstva za zagotovitev pomoči pri usposabljanju, izobraževanju 
in zaposlovanju delavcev iz 12. do 14. člena tega zakona se 
dodelijo na podlagi javnega razpisa. 

4. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE 

16. člen 
(prekrški) 

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000 
do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 
1,000.000 do 18,000.000 če: 
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1 .ne ravna v skladu s 5. členom tega zakona; 
2.v mejni prodajalni prodaja blago v nasprotju s 6. členom tega 
zakona; 
3.ne izda računa kupcu skladu s 7. členom tega zakona; 
4.ne vodi evidenc o nabavi in prodaji blaga ter druge dokumentacije 
o blagu v mejni prodajalni v skladu z drugim odstavkom 9. člena 
tega zakona; 
5.pred vnosom blaga v prodajalno ne predloži le-tega oziroma ne 
predloži dokumentov, ki se nanašajo na dobavljeno blago 
pristojnemu organu v skladu s prvim odstavkom 10. člena tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekrške 
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

17. člen 
(prekrški) 

Z denarno kaznijo od 30.000 do 450.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje fizična oseba, ki; 
1.ne ravna v skladu s 5. členom tega zakona; 
2.ne hrani računa v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega 
zakona; v 
3. ne predloži blaga, ki ga nosi s seboj ali računa iz 7. člena tega 
zakona v skladu z 8. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takoj na kraju 
samem kaznuje fizično osebo, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka v zvezi z blagom, katerega vrednost ne presega 50.000 
tolarjev. 

18. člen 
(prekrški) 

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000 
do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 
1,000.000 do 18,000.000 če: 
1. po 1. januarju 2003 prodaja ali omogoči prodajo blaga v 
prodajalnah na mejnem prehodu, ki ni domače blago v smislu 4. 
člena carinskega zakona (tretji odstavek 20. člena); 
2. ne opravi popisa blaga na zalogi v skladu z odločbo carinskega 
organa ali ne predloži popisa carinskemu organu v roku, ki ga 
carinski organ določi v odločbi (četrti odstavek 20. člena); 
3. ne uredi carinskega statusa blaga na zalogi v skladu z odločbo 
carinskega organa (četrti odstavek 20. člena); 
4. ne ravna v skladu z 21. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 se za prekrške iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

19. člen 
(pristojnost za odločanje o prekrških) 

Postopek o prekrških po tem zakonu na prvi stopnji vodi carinski 
urad. 

5. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 
(preoblikovanje prostih carinskih prodajaln v mejne 

prodajalne; prehodni režim za carinsko blago na 
zalogi) 

Dovoljenja za proste carinske prodajalne iz 87. člena carinskega 
zakona na mednarodnih cestnih mejnih prehodih na mejah 
Republike Slovenije z Republiko Avstrijo, Republiko Italijo in 
Republiko Madžarsko, prenehajo veljati 31. decembra 2002. 

Pristojni carinski organ do 1. januarja 2003 po uradni dolžnosti 
izda ugotovitvene odločbe o razveljavitvi dovoljenj iz prejšnjega 
odstavka. Zoper ugotovitveno odločbo o razveljavitvi dovoljenja 
iz 87. člena carinskega zakona ni dovoljena pritožba. 

Od 1. januarja 2003 dalje smejo mejne prodajalne prodajati le 
domače blago v smislu 4. člena carinskega zakona. Mejne 
prodajalne lahko začnejo poslovati v skladu s tem odstavkom, 
potem ko v skladu z odločbo carinskega organa uredijo carinski 
status blaga na zalogi na dan 31. decembra 2002. 

V odločbi iz drugega odstavka tega člena carinski organ med 
drugim določi tudi način in roke, v katerih mora imetnik dovoljenja 
iz prvega odstavka tega člena: 
1. popisati blago na zalogi v prostih carinskih prodajalnah na dan 
31. decembra 2002 po vrstah, količinah in carinskem statusu 
blaga; 
2. popis iz prejšnje točke predložiti carinskemu organu; 
3. urediti carinski status blaga na zalogi v prostih carinskih 
prodajalnah v skladu s carinskimi predpisi. 

Če je v zvezi z ureditvijo carinskega statusa blaga na zalogi v 
prostih carinskih prodajalnah treba obračunati trošarino za 
trošarinske izdelke, se trošarino obračuna in plača v višine razlike 
med trošarino, ki je bila obračunana na podlagi tretjega odstavka 
43. člena oziroma osmega odstavka 51. člena zakona o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) in trošarino, ki na dan 31. 
decembra 2002 velja za enakovrstne trošarinske izdelke, dane v 
porabo na območje Republike Slovenije. 

Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračuna in plača kot da bi 
bila uvozna dajatev. 

21. člen 
(prehodni režim za trošarinske izdelke, ki niso 

carinsko blago) 

Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, ki so v skladu s 
prejšnjim členom opravili popis blaga na zalogi v prostih carinskih 
prodajalnah na dan 31. decembra 2002, morajo za trošarinske 
izdelke na zalogi v prostih carinskih prodajalnah, ki niso carinsko 
blago, v skladu s 7. točko tretjega odstavka 17. člena zakona o 
trošarinah obračunati in plačati trošarino, ki je bila obračunana na 
podlagi tretjega odstavka 43. člena oziroma osmega odstavka 
51. člena zakona o trošarinah in trošarino, ki na dan 31. decembra 
2002 velja za enakovrstne trošarinske izdelke, dane v porabo na 
območju Republike Slovenije. 
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Imetniki dovoljenj iz prejšnjega odstavka morajo: 
-najkasneje 15 dni po opravljenem popisu predložiti krajevno 
pristojnemu carinskemu organu obračun razlike trošarine iz 
prejšnjega odstavka; 
-najkasneje do 28. februarja 2003 plačati razliko trošarine. 

22. člen 
(tobačni izdelki na zalogi) 

Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne iz 20. člena tega 
zakona lahko tobačne izdelke, ki jih imajo na zalogi na dan 31. 
decembra 2002, v skladu z 52. členom zakona o trošarinah pa 
niso označeni s tobačno znamko, in za katere so obračunali 
razliko trošarine v skladu z 20. oziroma 21. členom tega zakona, 
prodajo v mejni prodajalni, ne da bi jih označili s tobačno znamko. 

23. člen 
(izvedbeni predpisi) 

Minister, pristojen za finance izda podrobnejše predpise glede 
izvajanja ukrepov nadzora v skladu s 4., 8., 9. in 10. členom tega 
zakona ter glede obračuna uvoznih dajatev ter razlike trošarine v 
skladu z 21. in 22. členom tega zakona. 

24. člen 
(izvedbeni predpisi - regionalni razvoj) 

Ministrstvo pristojno za razvoj na predlog Agencije RS za regionalni 
razvoj in v sodelovanju z drugimi resorji ter regionalnimi razvojnimi 

agencijami v obmejnih območjih do 31.10.2002 pripravi poseben 
program za strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih z 
opustitvijo mejne funkcije na sedanji državni meji ter določi obseg 
in vrsto spodbud. 

Za izvedbo programa iz prvega odstavka se v okviru posebnih 
razpisov za obmejna območjs, ki jih izvede Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 
zagotavljajo subvencije, ugodna posojila in poroštva za izvedbo 
razvojnih programov in projektov v obmejnih območjih. 

25. člen 
(razveljavitev CZ) 

1. januarja 2003 preneha veljati 181. člen zakona o spremembah 
in dopolnitvah carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 
32/99, 40/99) v delu, ki se nanaša na proste carinske prodajalne 
na mednarodnih cestnih mejnih prehodih na meji z Avstrijo, Italijo 
in Madžarsko. 

26. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

1. člen 
Ta člen določa vsebino in namen zakona. Zakon pomeni pravno 
podlago za izvajanje ukrepov državnih pomoči, ki so potrebne 
zaradi priprave obmejnih območij na spremenjene funkcije ali 
opustitev le teh na državnih mejah ob pripravah na vstopanje, ob 
vstopu in po sprejemu Slovenije v EU. 

Poleg splošnih pogojev poslovanja, ki veljajo na podlagi splošne 
veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji za opravljanje trgovinske 
dejavnosti, je potrebno, zaradi specifične lokacije mejnih prodajaln 
s tem zakonom določiti posebne ukrepe nadzora, pristojne organe 
za izvajanje teh ukrepov ter pravice in obveznosti oseb v zvezi z 
izvajanjem posebnih ukrepov nadzora. 

2. čl en 
Ta predlog opredeljuje definicijo mejnih prodajaln. To so prodajalne, 
ki na območju mejnih prehodov prodajajo blago potnikom, kateri 
imajo v skladu z veljavno zakonodajo namen prečkati državno 
mejo. Pojem ne vključuje prostih carinskih prodajaln, katerih nadzor 
je še vedno urejen s carinskim zakonom. 

3. člen 
Za izvajanje posebnih ukrepov nadzora je pristojna Carinska 
uprava Republike Slovenije s svojimi organizacijskimi enotami. 
Že doslej so organi Carinske službe izvajali nadzor nad 
poslovanjem carinskih prodajaln na mejnih prehodih. Zaradi 
seznanjenosti s problematiko in stalne prisotnosti na območju 
mejnih prehodov so carinski organi najprimernejši za izvajanje 
posebnih ukrepov nadzora. Z določitvijo pristojnosti carinskih 
organov pa se v ničemer ne posega v pristojnost drugih državnih 
organov, ki so določene s splošnimi materialnimi predpisi. 

4. člen 
Ta člen določa posebne ukrepe nadzora tako, da opredeljuje 
namen teh ukrepov in sicer: 
-preprečiti oskrbovanje mejnih prodajaln v nasprotju s predpisi 
(t.j. z uvoznim blagom, ki ni uvozno ocarinjeno oziroma z izvozno 
ocarinjenim blagom); 
•omogočiti identifikacijo blaga kupljenega v mejnih prodajalnah 
tako, da je mogoče razlikovanje tega blaga od carinskega blaga, 
ki ga potniki vnašajo iz tujine na slovensko carinsko območje. 

Med ukrepi so primeroma navedeni najpogosteje uporabljeni ukrepi 
že v dosedanji praksi izvajanja carinskega nadzora, kot npr. 
pregled in preiskave blaga, prevoznih in prenosnih sredstev, 
dokumentacije, poslovnih knjig ipd. 

Zaradi nesporazumov v zvezi s kontrolo prostih carinskih 
prodajaln po doslej veljavni zakonodaji je v drugem odstavku 6. 
člena še enkrat posebej izpostavljeno, da izvajanje ukrepov 
nadzora v skladu s tem zakonom ne omejuje ali spreminja 
pristojnosti državnih organov po drugih predpisih. 

5. čl en 
Zaradi omogočanja sprotne in naknadne kontrole je v 5. členu 
opredeljena obveznost Imetnika mejne prodajalne, pa tudi vsake 
druge osebe, ki je vključena v posle v zvezi z blagom, ki se 
prodaja v mejnih prodajalnah, da pristojnim organom omogoči 
kontrolo ter jim zagotovi pomoč pri izvajanju ukrepov po tem 
zakonu. 

6. čl en 
Zaradi preprečitve oskrbovanja mejnih prodajaln v nasprotju z 
zakonom 6. člen predloga zakona natančno navaja, da se lahko 

v mejnih prodajalnah prodaja le tisto uvoženo blago, ki je v skladu 
z veljavno zakonodajo v Sloveniji sproščeno v prost promet 
oziroma tisto v Sloveniji proizvedeno blago, ki se v skladu z 
veljavno zakonodajo sme dati v promet na območje Republike 
Slovenije (zajema tako vprašanje obdavčitve, kot tudi izpolnjevanje 
tehničnih pogojev za prodajo blaga na območju Slovenije). 

7. člen 
Identifikacija blaga kupljenega v mejnih prodajalnah je zagotovljena 
preko izdajanja računov. Imetnik prodajalne je namreč dolžan 
vsakemu kupcu izdati račun že v skladu z zakonom o davku na 
dodano vrednost. Če pa posamezen imetnik prodajalne ni davčni 
zavezanec za potrebe DDV, ga k izdajanju računov zavezuje 7. 
člen predloga tega zakona. Prvi odstavek 7. člena določa 
minimalne podatke, ki jih mora račun vsebovati za potrebe 
izvajanja tega zakona. Ce drugi predpisi (ZDDV) zahtevajo tudi 
druge podatke na računu, 7. člen predloga zakona tega v ničemer 
ne omejuje. 

Dolžnost kupca pa je, da račun, ki mu ga izda imetnik mejne 
prodajalne, hrani dokler se zadržuje na območju mejnega prehoda 
in dokler pristojni organ ne sprejme odločitve o morebitni kontroli 
blaga, ki ga potnik nosi s sabo. To odločitev sprejme mejni carinski 
organ v trenutku, ko potnik prečka mejno carinsko kontrolno 
točko. V skladu s carinskimi predpisi je lahko ta odločitev izrecna 
(ustna ali izjemoma pisna odločba), v večini primerov pa bo 
odločitev sprejeta s konkludentnim dejanjem. 

8. člen 
Carinski organi že v skladu s carinskimi predpisi preverjajo aH je 
blago v osebni prtljagi potnika carinsko blago ali ne, ter v tem 
primeru, ko gre za carinsko blago sprejmejo ustrezne ukrepe za 
ureditev carinskega statusa tega blaga. V skladu z 8. členom 
predloga zakona bodo z istimi ukrepi ugotavljali tudi ali je bilo 
določeno blago kupljeno v mejni prodajalni. 

V drugem odstavku predloga 8. člena so povzete rešitve glede 
definicije predložitve blaga, kakor jih pozna že carinski zakon. Z 
uvedbo enake določbe glede predložitve blaga je zagotovljeno, 
da z enim dejanjem potnik izpolni obveznosti tako po carinskem 
kot tudi po tem zakonu. 

V tretjem odstavku predloga 8. člena so zajeta pooblastila 
carinskih organov, ki jih le ti imajo zaradi ugotavljanja ali je določeno 
blago resnično kupljeno v mejni prodajalni ali gre za poskus 
tihotapljenja carinskega blaga. 

Zaradi preprečevanja morebitnih zlorab je v četrtem odstavku 
predvideno, da se v primeru, ko ni mogoče z gotovostjo ugotoviti 
ali je bilo določeno blago dejansko kupljeno v mejni prodajalni, 
ukrepa kot da bi bilo to carinsko blago. To pomeni, da se za 
takšno blago v celoti upoštevajo carinski predpisi. 

9. člen 
V tem členu so natančneje opredeljeni ukrepi, kijih carinski organi 
izvajajo pri imetnikih mejnih prodajaln. Predvsem gre za določitev 
pooblastil carinskim organom, da smejo preverjati evidence, ki 
so jih imetniki prodajaln, ne glede na ta zakon, dolžni voditi v 
skladu z zakonom o trgovini ter pooblastil za naknadno 
pregledovanje blaga in dokumentacije glede blaga, ki se prodaja 
v prodajalnah. Kot izjemen ukrep je predvidena tudi možnost 
izrednega popisa blaga v mejni prodajalni. Takšni popisi so bili za 
proste carinske prodajalne predvideni tudi že po carinski 
zakonodaji. 
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Zaradi olajšanja kontrol je predvideno, da se evidence, ki so 
lahko predmet kontrole v skladu s tem zakonom vodijo, podobno 
kot to na splošno določa že zakon o trgovini, v sami mejni 
prodajalni. 

10. člen 
Ta člen ureja ukrepe nadzora, neposredno povezane z 
oskrbovanjem mejnih prodajaln. Tudi glede tega ukrepa so povzete 
rešitve, ki jih je doslej veljavna zakonodaja poznala za proste 
carinske prodajalne. Namen teh ukrepov je, da se prepreči oskrba 
mejnih prodajaln z uvozno neocarinjenim blagom oziroma izvozno 
ocarinjenim blagom od katerega niso odračunane DDV in trošarine. 

11. člen 
Besedilo 11. člena določa, da se obmejna območja Republike 
Slovenije na meji z Avstrijo, Italijo in Madžarsko uvrščajo med 
območja s posebnimi razvojnimi problemi kot so opredeljena z 
drugim odstavkom 22. člena zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. Zakon določa, da se na podlagi posebnega 
programa, ki ga pripravi ministrstvo pristojno za razvoj v 
sodelovanju z drugimi resorji in regionalnimi razvojnimi agencijami 
prednostno usmerjajo spodbude pomembne za regionalni razvoj 
in sredstva programa Phare čezmejnega sodelovanja, iz okvira 
programov predpristopne pomoči Evropske Unije. Vlada je že v 
letu 1999 predvidela številne aktivnosti, ki omogočajo pripravo 
aktivnosti, zlasti v okviru program Phare čezmejnega sodelovanja, 
v okviru katerega izvaja projekte oblikovanja podjetniških 
inkubatorjev, industrijske cone na Jesenicah in tehnološkega parka 
v Vrtojbi, ki dajejo osnovo za nadgraditev programov za 
prestrukturiranje dejavnosti na državni meji. 

12. člen 
Z navedenimi ukrepi bomo pripomogli k hitrejšemu prestrukturiranju 
dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne funkcije na sedanji 
državni meji. Presežnim delavcem bo omogočena celovita 
strokovna pomoč in spremljanje, zagotovitev vključevanja v 
izobraževalne programe in programe usposabljanja in s tem 
zagotovitev čim hitrejšega prehoda v novo zaposlitev. 

13.člen 
Z navedenima ukrepoma bomo spodbujali delodajalce, ki ne bodo 
prizadeti zaradi opustitve mejne funkcije na sedanji državni meji k 
odpiranju novih delovnih mest, na katerih bodo zaposlovali trajno 
presežne delavce. 

14. člen 
Z navedenima ukrepoma bomo delavce, ki bodo izgubili delo 
zaradi prestrukturiranja dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne 
funkcije na sedanji državni meji, spodbujali k samozaposlitvi. 

15. člen 
U tem členu so opredeljeni izvajalci ukrepov in način dodeljevanja 
sredstev za aktivno razreševanje delavcev, katerih delo je postalo 
trajno nepotrebno. S sredstvi proračuna bodo delno finančno 
razbremenjene gospodarske družbe, ki bodo prizadete zaradi 
prestrukturiranja dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne funkcije 
na sedanji državni meji. 

16. člen 
Ta člen določa sankcije za kršitev tega zakona, ki jih lahko 
zagrešijo imetniki mejnih prodajaln oziroma njihovi dobavitelji. 
Razpon denarnih kazni je določen z upoštevanjem višine kazni v 
drugih veljavnih predpisih z davčnega področja. Pri tem je 
upoštevano pooblastilo iz tretjega odstavka 25.člena zakona o 
prekrških, ki omogoča trikratno povišanje najvišje možne denarne 
kazni za primer prekrškov s področja davčnih in finančnih 
predpisov. 

17.člen 
Ta člen določa sankcije za kršitev tega zakona, ki jih zagrešijo 
kupci v mejnih prodajalnah. Tudi v tem primeru so za določitev 
višine zagrožene kazni upoštevani že veljavni davčni in carinski 
predpisi. 

18. čl en 
Preoblikovanje prosto carinskih prodajaln v mejne prodajalne je 
lahko učinkovito le, če bodo kršitve predpisanega ravnanja 
primerno sankcionirane. Razpon kazni je določen v enakem 
obsegu kot je to določeno za davčne prekrške. Upoštevan je 
tretji odstavek 25.člena zakona o prekrških, ki omogoča, da se 
za prekrške s področja davkov in financ določijo maksimumi 
denarnih kazni, ki so do trikrat višji od tistih, predpisanih z zakonom 
o prekrških. 

19. člen 
Po vsebini se prekrški, sankcionirani po tem zakonu, ne razlikujejo 
bistveno od carinskih prekrškov, določenih s carinskimi predpisi. 
Zaradi učinkovitega sankcioniranja prekrškov zakon predvideva, 
da bo organ, pristojen za odločanje o prekrških na prvi stopnji, 
pristojni carinsKi urad. O pritožbi odloča, v skladu s splošno 
zakonodajo o prekrških, Republiški senat za prekrške. 

20. člen 
Besedilo predloga prvega in drugega odstavka 20.člena predloga 
zakona določa, da se dovoljenja za poslovanje prostocarinskih 
prodajaln, ki so bila izdana v skladu s 87.členom carinskega 
zakona, razveljavijo po uradni dolžnosti. Carinski organi morajo 
izdati ugotovitvene odločbe o razveljavitvi prvotnih dovoljenj do 1. 
januarja 2003, ki pa učinkujejo šele od vključno 1.januarja 2003 
dalje. 

Tretji odstavek 20. člena določa pogoje za nadaljnjo prodajo blaga 
v prodajalnah na cestnih mejnih prehodih. Določba predstavlja 
povezavo med tem zakonom in urejanjem carinskega statusa 
blaga po carinskem zakonu. Zaradi zagotovitve učinkovitega 
prehoda na nov način poslovanja in zato, da bi preprečili prodajo 
carinskega blaga prej, preden je urejen carinski status tega blaga, 
predlog zakona predvideva, da lahko prodajalne začnejo s prodajo 
blaga šele potem, ko uredijo carinski status blaga na zalogi. To ne 
pomeni, da morajo biti dajatve za to blago že plačane, to pomeni 
le, da morajo pri pristojnih carinskih organih biti vložene, in z 
njihove strani sprejete, ustrezne carinske deklaracije za blago na 
zalogi. 

Predlog četrtega odstavka 20.člena podrobneje določa, kaj mora 
vsebovati odločba o razveljavitvi dovoljenja iz 87.člena carinskega 
zakona. V določbi niso sestavine odločbe navedene taksativno, 
ampak gre le za minimalne vsebinske rešitve, ki jih mora vsebovati 
odločba po uradni dolžnosti; upošteva specifične posebnosti 
vsakega konkretnega primera - v nekaterih primerih je mogoče 
opraviti popis blaga v dveh dneh, v drugem primeru v daljšem 
časovnem obdobju. Enako se je mogoče prilagoditi okoliščinam 
vsakega konkretnega primera glede ureditve carinskega statusa 
blaga. 

Bistvena pri urejanju zatečenega stanja v prodajalnah, ki zaradi 
razveljavitve dovoljenj izgubijo status carinskih skladišč, je 
ureditev carinskega statusa blaga, ki je na dan 31. decembra 
2002 na zalogi v prostih carinskih prodajalnah. V prostih carinskih 
prodajalnah se namreč lahko prodaja blago, ki ima v skladu s 
carinskimi predpisi status carinskega blaga, pa tudi blago, ki ima 
status domačega blaga. Prehodni režim za domače blago je urejen 
posebej v 21.členu zakona. Ker te prodajalne 1. januarja 2003 ne 
bodo imele več statusa prostocarinskih prodajaln oziroma 
carinskih skladišč, tudi prodaja carinskega blaga ni več možna. 
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Besedilo 3. točke tretjega odstavka omogoča imetnikom 
prostocarinskih prodajaln, da uredijo carinski status blaga na 
kakršen koli način, kije dopusten s carinskimi predpisi. To pomeni, 
da lahko to blago: 
-sprostijo v prost promet; 
-zahtevajo uvedbo katerega koli od dolžnih carinskih postopkov, 
za katerega so izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji 
(nap.carinsko skladiščenje); 
-ponovno izvozijo. 

Obveznost za obračun uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo 
ob uvozu blaga (t.j.davka na dodano vrednost in trošarin) nastane 
le v primeru sprostitve blaga v prost promet. Pri tem se v skladu 
s splošnimi carinskimi določbami (151.člen carinskega zakona) 
upoštevajo predpisi, ki so veljali na dan carinskega dolga tj. v 
trenutku sprejemanja carinske deklaracije za sprostitev blaga v 
prost promet. V skladu s četrtim odstavkom predlaganja 20. člena 
tega zakona se pri obračunu trošarin upošteva , da je bila 60 
oziroma 90% trošarina plačana že prej, ko je bilo blago vnešeno 
v prostocarinsko prodajalno . Peti odstavek pa določa postopek 
za obračun trošarine. Trošarino obračuna skupaj z uvoznimi 
dajatvami in DDV carinski organ, vse dajatve se plačajo v roku iz 
153.člena carinskega zakona. 

21.člen 
Medtem ko 20.člen določa prehodni režim za trošarinske izdelke, 
ki so bili uvoženi v RS in kot carinsko blago prodajani v 
prostocarinskih prodajalnah, pa se ta člen nanaša na prehodni 
režima za trošarinske izdelke, ki so jih imetniki prostocarinskih 
prodajaln nabavili v Sloveniji. V skladu s 7. točko tretjega odstavka 
17.člena zakona o trošarinah so namreč vse osebe, ki imajo na 
zalogi izven trošarinskih skladišč trošarinske izdelke, višina 
trošarine pa se spremeni, dolžna obračunati razliko trošarine za 
izdelek na zalogi. Tak režim je potreben tudi v primeru 
preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v mejne prodajalne, saj 
so bili trošarinski izdelki v prostocarinskih prodajalnah le delno 
obremenjeni s trošarino (90% za alkoholne pijače in 60% ta 
tobačne izdelke). 

Zaradi lažjega prehoda na nov režim poslovanja je predviden 
dokaj dolg plačilni rok za plačilo razlike trošarine. 

22. člen 
V skladu z veljavno zakonodajo na področju trošarin, tobačnih 
izdelkov, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah, ni treba 
označiti s tobačno znamko. V trenutku preoblikovanja prodajaln v 
mejne prodajalne bi zato brez ustrezne prehodne rešitve morali 
vse tobačne izdelke na zalogi opremiti s tobačnimi znamkami, 

kar je praktično neizvedljivo, saj se mora tobačna znamka namestiti 
pod celofanski ali drug papir. Določba 22. člena predloga zakona 
omogoča imetnikom prodajaln, da tobačne izdelke, ki jih imajo na 
zalogi in niso opremljeni s tobačno znamko, so pa zanje obračunali 
ustrezno razliko v trošarini, prodajo v mejnih prodajalnah. Določba 
torej velja le za tiste tobačne izdelke, ki jih imetnik prodajalne 
zadrži v prodajalni z namenom, da jih proda pod novimi davčnimi 
in carinskimi pogoji. 

23.člen 
S tem členom se minister za finance pooblašča, da izda izvedbene 
predpise o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah iz 4. 
ter 8. do 10. člena zakona ter podrobnejše predpise glede obračuna 
razlike trošarine v skladu z 20. in 21. členom zakona. 

24. člen 
Besedilo 24.člena določa, da ministrstvo pristojno za razvoj v 
sodelovanju z drugimi resorji in regionalnimi razvojnimi agencijami 
pripravi program za strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih 
z opustitvijo mejne funkcije na sedanji državni meji ter določi 
obseg in vrsto spodbud in prednostno usmerjanje spodbud 
pomembnih za regionalni razvoj in sredstev programa Phare 
čezmejnega sodelovanja, iz okvira programov predpristopne 
pomoči Evropske unije. S tem bo omogočena dopolnitev aktivnosti, 
ki že potekajo v okviru programa Phare čezmejnega sodelovanja 
in obsegajo projekte oblikovanja podjetniških inkubatorjev, 
industrijske cone na Jesenicah in tehnološkega parka v Vrtojbi, ki 
dajejo osnovo za nadgraditev programov za prestrukturiranje 
dejavnosti na državni meji. 

25. člen 
Z dnem, ko začnejo učinkovati določbe tega zakona o 
preoblikovanju obstoječih prostocarinskih prodajaln v mejne 
prodajalne, izgubijo veljavo določbe carinskega zakona, ki so 
doslej določale njihovo poslovanje. V izogib kakršnemu koli dvomu, 
kateri predpisi veljajo za mejne prodajalne, določba 25. člena 
izrecno določa, da se za prostocarinske prodajalne na 
mednarodnih cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in 
Madžarsko s 1. januarjem 2003 razveljavijo ustrezne določbe 
carinskega zakona oziroma zakona o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona. 

26. člen 
Ta člen ureja uveljavitev zakona. Predvideno je, da bo zakon 
uveljavljen 15-ti dan po objavi v Uradnem listu RS, njegove 
posledice glede novih pogojev poslovanja pa zaradi načina 
oblikovanja določb nastopijo šele s 1. januarjem 2003. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 VODNIH 

ZEMLJIŠČIH IN VODNOGOSPODARSKI 

INFRASTRUKTDRI 

- EPA 1103 -11- 

Janko VEBER, 
Samo BEVK, 
Miran POTRČ, 
poslanci DZ RS 

Ljubljana, 26.7.2000 

ZADEVA: PREDLOG ZA UMIK ZAKONA 

Vlagatelji Predloga zakona o vodnih zemljiščih In 
vodnogospodarski Infrastrukturi, EPA 1103-11, umikajo 
navedeni zakon iz zakonodajne procedure. 

Obrazložitev: 

Ker je v obravnavi na 53. izredni seji Državnega zbora tudi 
Predlog zakona o vodah, EPA 1111-11, prva obravnava In ker 
je Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora ob 
obravnavi omenjenega vladnega zakona predlagal stališče, 
naj se v zakon vključi tudi lastninjenje vodnih zemljišč v 
družbeni lastnini, kar je bil namen zakona, predlagatelji umikajo 
svoj zakon. 

Janko VEBER, l.r. 
Samo BEVK, l.r. 

Miran POTRČ, l.r. 

) 
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BELEŽKE 
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Končno poročilo o 

PARLAMENTARNI PREISKAVI 0 

VPLETENOSTI NOSILCEV JAVNIH 

FUNKCIJ V POSKUSE 

OISKREUITIRANJA SLUVENSKIH 

POLICISTOV IN VOJAKOV, 

KI SO LETA 1991 SOOELOVALI V 

OSAMOSVOJITVENI VOJNI NA 

KOROŠKEM 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Preiskovalna komisija o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v 
poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so 
leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem 

Številka: 020-05/95-18/29-090 
Ljubljana, 13.7.2000 

Zadeva: Predložitev končnega poročila v parlamentarni 
preiskavi o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v 
poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in 

vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni 
vojni na Koroškem 

Na podlagi 10. in 22. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS, št. 63/93) predsednik preiskovalne komisije 
priloženo pošilja poročilo Preiskovalne komisije o vpletenosti 
nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih 
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v 
osamosvojitveni vojni na Koroškem, ki je bilo sprejeto na 26. 
seji komisije, dne 6.7.2000. 

Jožef Jerovšek, l.r. 
Predsednik 

4. avgust 2000 23 poročevalec, št. 62 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR • • • 

Preiskovalna komisiju o upletenom nosilcev /ovnih funkcij v poskuse 
diskreditiranja slovenskih policistov in rojakov, ki .in leta /Vv/ 

sodelovali v osamosvojitveni vojni na Kornikcm 

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev 
javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 
1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem, je na 26. seji, dne 6. 7. 2000, 
na podlagi 22. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS št 63/93) s 
petimi glasovi za in nobenemu proti sprejela končno 

POROČILO 

v parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosiicev javnih funkcij v poskuse 
diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v 
osamosvojitveni vojni na Koroškem. 
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I. UVOD 

Državni zbor je na seji, dne 11. februarja 1999, na podlagi 93. člena ustave 
Republike Slovenije in 4. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, 
št. 63/93) 

ODREDIL 

parlamentarno preiskavo o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse 
diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v 
osamosvojitveni vojni na Koroškem. 

Namen preiskave je: 
- ugotoviti, v kolikšni meri so bili nosilci javnih funkcij neposredno vpleteni v 

poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali 
v osamosvojitveni vojni na Koroškem: 

- ugotoviti na podlagi dejstev o tej aferi, ali je podana podlaga za odločanje 
državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in ali je podana 
podlaga za morebitne druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti. 

Na podlagi 93. člena ustave Republike Slovenije, 3. člena zakona o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in 
petega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 
63/93) ter četrte alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji, 
dne 11. marca 1999, sprejel 

ODLOK 

o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne 
komisije Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v 
poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v 
osamosvojitveni vojni na Koroškem. 

Preiskovalna komisija ima predsednika, namestnico predsednika in 5 članov, ki se 
imenujejo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije. 

V preiskovalni komisiji ima: 
- Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije 1 člana, 
- Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 2 člana, 
- Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 1 člana, 
- Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov 1 člana, 
- Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 člana. 
- Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana. 
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II. 
V preiskovalno komisijo se imenujejo: 
- za predsednika: Jožef Jerovšek, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke 

Slovenije, 
- za namestnico predsednika: Darinka Mravljak, Poslanska skupina Slovenske 

ljudske stranke, 
- za člane: Roman Jakič. Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije 

Franc Kangler, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, 
Ivan Božič, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov, 
Samo Bevk, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov. 
Polonca Dobrajc, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke. 

Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in ob upoštevanju 3. člena zakona o 
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 48. člena ter 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji, dne 11. maja 1999, 
sprejel 

ODLOK 

o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije 
o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in 
vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem (Uradni list 
RS, št. 16/99), da se besedilo I. točke spremeni, in sicer: 
- v prvem odstavku se število »5« nadomesti s številom »6« 
- v drugem odstavku se besedilo »Poslanska skupina Liberalne demokracije 

Slovenije enega člana« nadomesti z besedilom »Poslanska skupina Liberalne 
demokracije Slovenije 2 člana«. 

Besedilo II. točke se spremeni, in sicer: 
- razreši se član: Roman Jakič, Poslanska skupina Liberalne demokracije 

Slovenije, 
- imenujeta se za člana: Anton Anderlič, Poslanska skupina Liberalne demokracije 

Slovenije, Darja Lavtižar-Bebler, Poslanska skupina Liberalne demokracije 
Slovenije. 

* h # 

Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS; št. 63/93) in ob upoštevanju. 3. člena zakona o 
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji, dne 13. maja 1999, sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega 
zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse 
diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v 
osamosvojitveni vojni na Koroškem. 
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Odlok o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih 
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem, 
(Uradni list RS, št. 16/99) in sklep Državnega zbora Republike Slovenije, z dne 
11.5.1999), se: 

v besedilu I. točke spremeni, in sicer: 
- v prvem odstavku se število »6« nadomesti s številom »7«; 
- v drugem odstavku se besedilo »Poslanska skupina Socialdemokratske stranke 

Slovenije enega člana« nadomesti z besedilom »Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 2 člana«. 

Besedilo II. točke se spremeni, in sicer: 
- imenuje se za člana Ivo Hvalica, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke 

Slovenije. 

Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in ob upoštevanju 3. člena zakona o 
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 48., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji, dne 13. julija 1999, sprejel 

ODLOK 

o spremembi odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora 
Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja 
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na 
Koroškem. 

Odlok o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih 
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem, 
(Uradni list RS, št. 16/99 in 38/99), se: 

v besedilu II. točke spremeni, in sicer: 

- razreši se član Ivan Božič, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov, 
- imenuje se za člana Alojz Peterle, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih 

demokratov. 
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II. OPIS POTEKA POSTOPKA 

Komisija je po opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih na 3. seji. dne 
27.5.1999, v skladu s 6. členom zakona o parlamentarni preiskavi sprejela naslednji 

DOKAZNI SKLEP 

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev 
javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 
1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem, bo natančneje preiskala 
dogajanja na ministrstvu za notranje zadeve, ki so pripeljala do poskusa 
diskreditiranja pripadnikov policije in vojske v vojni za Slovenijo, ki so se leta 1991 
borili na Koroškem. Preiskala bo okoliščine nastanka obremenilne dokumentacije o 
udeležencih osamosvojitvene vojne in ugotovila akterje ter način posredovanja te 
dokumentacije sredstvom javnega obveščanja. 

II. 

Preiskovalna komisija bo ugotovila, ali so nosilci javnih funkcij v okviru Ministrstva za 
notranje zadeve neposredno vpleteni v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov 
in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem. 

III. 

Preiskovalna komisija bo ugotovila, ali so bili v poskuse diskreditiranja slovenskih 
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem, 
vpleteni tudi drugi nosilci javnih funkcij izven Ministrstva za notranje zadeve. 

IV. 

Preiskovalna komisija bo na podlagi opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanj 
izvedla naslednje dokaze: 

A) vpogled v listine: 

1. Zapisnik 7. seje SNAV, z dne 8.2.1999 št. 230-00/98. 
2. Dokument SOVE št. Z-27/81-98 z dne 30.3.1998, 
3. Dokument SOVE št. Z-1/155-98 z dne 10. 6. 1998, 
4. Prošnjo novinarja Bojana Budje na MNZ za vpogled v dokumentacijo shranjeno v 

Gotenici, z dne 19. 11.1998, 

B) zaslišanje prič: 

1. dr. Andrej Anžič, Visoka varnostna policijska šola, 
2. Mirko Bandelj, bivši minister za notranje zadeve, 
3. Marjan Bauer, urednik Slovenskih novic, 
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4. Andrej Berginc, višji inšpektor UPNZ, 
5. Žarko Bogunovič, bivši šef kabineta ministra za notranje zadeve, 
5. Bojan Budja, novinar "Slovenskih novic", 
7. Anton Bukovnik, MNZ 
S. Drago Ferš, direktor Sove, 
9. mag.Melita Globočnik, MNZ, 
10.Vinko Gorenak, direktor uprave za organizacijo kadrov, 
11.Bojan Gričar, pomočnik direktorja UKS MNZ. 
12. mag.Goran Klemenčič. MNZ, 
13. Miran Koren, predstavnik MNZ za stike z javnostjo, 
14. Drago Kos, bivši namestnik direktorja kriminalistične službe, 
15. Marta Kos, bivša direktorica Urada Vlade RS za informiranje, 
16. Borut Likar, bivši generalni direktor policije, 
17. Borut Novak, pomočnik direktorja uprave policije, 
18. Jasna Pogačar, MNZ, 
19. Marko Pogorevc, direktor tacenskega izobraževalnega centra, 
20. Toni Perič, novinar "Dnevnika", 
21. Andrej Podvršič, generalni direktor policije; 
22. Branko Slak, Načelnik UNZ, Ljubljana., 
23. Darko Škrlj, takratni svetovalec v kabinetu predsednika Vlade RS, sedaj državni 

sekretar na MNZ, 
24. Borut Šuklje, bivši generalni sekretar Vlade RS, sedaj minister za notranje 

zadeve, 
25. Miloš Šuštar, bivši generalni sekretar MNZ, 
26. Stanislav Veniger, namestnik generalnega direktorja policije, 
27. Bojan Vidic, višji inšpektor UNZ 

Komisija je na 12. seji, dne 5.10.1999, sprejela dopolnitev dokaznega sklepa: 

- zaslišanje priče: 

- dr. Janeza Drnovška, predsednika Vlade RS. 

Komisija je imela 1. sejo, dne 14.4.1999, in se je nato sestala še 25 krat. 

St. Seje Datum seje i ! trajanje seje 

1. seja 14. april 1999 I Posvetovalna 1.31 
2. seja 7. maj 1999 I Posvetovalna 2.17 
3. seja 25. maj 1999 Posvetovalna 2.09 

nad. 3. seje 27. maj 1999 i Posvetovalna 1.27 
4. seja 11. junij 1999 Zaslišanje prič: 

Marko Pogorevc 
Andrej Berginc 

Melita Globočnik 

5.29 

5. seja 16. junij 1999 Zaslišanje prič: 
Branko Slak 

2.04 

6. seja 17. junij 1999 Zaslišanje priče: 
Bojan Budja 

1.40 
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7. seja j 26. junij 1999 Zaslišanje prič: 
Branko Slak 

Vinko Gorenak 

1.40 

8. seja 

! 

1. julij 1999 Zaslišanje prič: 
Vinko Gorenak 

Borut Novak 
Anton Bukovnik 

5.08 

nad. 8. seje 8. julij 1999 Posvetovanje 
Zaslišanje prič: 

Bojan Gričar 
Bojan Vidic 

3.09 

9. seja 

i 
1 
j 1 

15. julij 1999 j Zaslišanje prič 
Bojan Gričar 
Bojan Vidic 

Mirko Bandelj 

5.37 j 
i 

I 
I 

i 10. seja 8. september 1999 Posvetovanje 2.45 
11. seja 9. september 1999 Zaslišanje prič: 

Borut Likar 
Marjan Bauer 

2.55 

12. seja 5. oktober 1999 Posvetovanje 1.58 
13. seja 14. oktober 1999 Zaslišanje prič: 

Drago Ferš 
Marta Kos 

2.24 

14. seja 4. november 1999 Zaslišanje prič: 
Stanislav Veniger 

Darko Škrlj 

4.05 

15. seja 8. december 1999 Posvetovanje 1.17 

16. seja 13. januar 2000 Zaslišanje prič: 
Andrej Podvršič 

Miran Koren 

2.42 

17. seja 
■ i 

14. januar 2000 

• 

Zaslišanje prič: 
dr. Andrej Anžič 

Borut Šuklje 

3.02 

i 
i 

18. seja 3. februar 2000 Zaslišanje prič: 
Žarko Bogunovič 

Miloš Šuštar 

2.36 

19. seja 4. februar 2000 Zaslišanje prič: 
Drago Kos 
Toni Perič 

3.32 

20. seja 9. marec 2000 

' 
• 

Zaslišanje prič: 
mag. Goran 
Klemenčič 

Jasna Pogačar 
Soočenje: Borut 

Likar-Bojan Budja 

2.20 

I 
i 
i 
i 
i 

21. seja 4. april 2000 

. 

Zaslišanje priče: 
Dr. Janez 
Drnovšek 

Posvetovanje 

1.49 

1 i 
i 
i   i 
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komisije 
22. seja 4. maj 2000 Posvetovanje 0.28 

23. seja 11. maj 2000 Soočenje prič: 
Borut Likar- Drago 

Kos 

0.36 

24.seia 25. maj 2000 Posvetovanje 0.45 
25,seja l 7.junija 2000 Posvetovanje 1.29 

! 26.seja 6. julija 2000 Sprejem končnega poročila za DZ RS i 
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III. DEJANSKO STANJE 

Komisija je pri ugotavljanju dejanskega stanja v zadevi, ki je bila predmet preiskave 
komisije, preučila obdobje od septembra 1998, ko so tekli procesi priprave nove 
policijske organizacije, do 11. februarja 1999, ko je Državni zbor RS odredil 
parlamentarno preiskavo v predmetni zadevi. 

1. Dogajanja na Ministrstvu za notranje zadeve, ki so pripeljala do 
diskreditiranja pripadnikov policije in vojske v vojni za Slovenijo, ki so se 
leta 1991 borili na Koroškem. 

1.1. Procesi priprave nove policijske organizacije 

Po izjavi priče mag. Vinka Gorenaka, takratnega direktorja uprave za organizacijo 
kadrov na MNZ, so v mesecu septembru leta 1998 stekli intenzivni procesi priprave 
nove policijske organizacije. Novi zakon o policiji (začetek veljavnosti 18. 7. 1998) je 
predvidel avtonomno, strokovno neodvisno ter ustrezno nadzorovano policijo, 
delujočo v okviru notranjega ministrstva. Ustanovljena je bila delovna skupina, ki naj 
bi pripravila predmetno reorganizacijo. Po izjavi Marka Pogorevca, takratnega 
direktorja tacenskega izobraževalnega centra, ta delovna skupina ni imela 
odločujoče vloge pri oblikovanju nove organizacije policije, saj je, kot je rekel na 
zaslišanju, še preden je delovna skupina pripravila predloge, iz Uradnega lista RS 
izvedel, da bo policija oblikovana v treh stebrih. Mandat te delovne skupine pa je bil, 
da pripravi in predlaga predloge. Vse to je povzročilo veliko nezadovoljstvo med 
člani delovne skupine, saj je prevladalo mnenje, da jo hoče nekdo uporabiti kot farso 
(zaslišanje M. Pogorevc, str. 13). 

Dne 7. oktobra 1998 je bil 4. sestanek delovne skupine za pripravo nove policijske 
organizacije. Na sestanku je član delovne skupine mag. Vinko Gorenek kritiziral 
delovanje vodstva kriminalistične službe. Na sestanku je povedal, da se kljub 100% 
kadrovskemu povečanju kriminalistične službe število raziskanih kaznivih dejanj ni 
bistveno povečalo. Ocenil je tudi, da ni ustreznega nadzora nad delovanjem 
kriminalistične službe. Trditve mag. Gorenaka je podprl Marko Pogorevc, ki je na 
sestanku izjavil: » zdaj pa popolnoma drugače razumem besede, ki jih je včeraj v 
Odmevih (informativna oddaja na TV Slovenija, op. komisije), izrekel Janez Janša, 
kajti zdaj me pa že skrbi« ( zaslišanje Marka Pogorevca, str. 14). Janez Janša je v 
omenjeni oddaji izjavil, da se kriminalistična služba izrablja za politične namene. Po 
pričevanju mag. Gorenaka je biia razprava relativno burna. Poleg Pogorevca je 
izvajanje mag. Gorenaka podprla tudi večina ostalih prisotnih na sestanku, razen 
8ojana Gričarja, predstavnika kriminalistične službe, in Stanislava Venigerja. 
namestnika generalnega direktorja policije. Ta sestanek je po navedbah mag. 
Gorenaka kasneje povzročil veliko razburjanje v vodstvu ministrstva in tudi v vodstvu 
kriminalistične službe, zlasti iz razloga, ker je po mag. Gorenaku besedo povzel 
Marko Pogorevc in pri tem omenil izjavo Janeza Janše. O poteku sestanka se je 
mag. Gorenak pogovarjal tudi z ministrom Bandljem, ki po pričevanju mag. Gorenaka 
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ni nasprotoval vsebini njegovega prispevka, temveč načinu, da je o zadevi javno 
govoril na sestanku delovne skupine. Mirko Bandelj je v zvezi z omenjenim 
sestankom pred komisijo izjavil, da ve, da je mag. Gorenak »nastopil z nekim 
referatom na nekem sestanku« . Ta »referat«, ki ga je označil kot pamflet, je sicer 
kasneje dobil od Gorenaka. Opozoril ga je, da na takšen način teh stvari ne more 
reševati ( zaslišanje Mirko Bandelj, str.42). 

Drago Kos, takratni namestnik direktorja kriminalistične službe, je pred komisijo 
povedal, da je Marko Pogorevc na sestanku delovne skupine za pripravo 
reorganizacije policije, dne 7. Oktobra 1998, politično napadel kriminalistično službo. 
Takšen vtis je Kos dobil po pripovedovanju Bojana Gričarja, ki je bil kot predstavnik 
kriminalistične službe prisoten na tem sestanku. Kos vidi razlog za Pogorevčev 
napad kriminalistične službe na tej seji v tem, da je Pogorevc vedel, da je avtor 
pisma, v katerem so bile navedene nepravilnosti, ki naj bi jih ta storil, iz 
kriminalistične službe (Šuligojevo pismo)1. Po mnenju Draga Kosa se je Marko 
Pogorevc zaradi tega čutil ogroženega, saj si je verjetno razlagal, da bodo na UKS 
pismo uporabili z namenom njegove diskreditacije v javnosti, ko bo to potrebno. 
Drago Kos je večkrat predlagal nadrejenim, da se v zvezi z očitanimi nepravilnostmi v 
tem pismu uvede kriminalistična preiskava, ki bi zadevo dokončno pojasnila. Kosova 
nadrejena, Marjan Pogačnik, direktor kriminalistične službe, in minister Bandelj, se s 
predlogom nista strinjala, (zaslišanje Drago Kos, str. 8). 

Po tem sestanku je delovna skupina za pripravo reorganizacije policije prenehala 
delovati. Bodoča organizacija policije je nastala na relaciji Likar, Pogačnik, Veniger in 
Bandelj ( zaslišanje mag. V. Gorenak, str. 20/I). 

1.2. Dogajanja na MNZ pred in po objavi člankov v Slovenskih novicah, v 
zvezi z dogajanji na mejnih prehodih Vič in Holmec med 
osamosvojitveno vojno. 

V obdobju od 27.11.1998 do sredine januarja 1999 je bilo v Slovenskih novicah 
objavljenih več člankov, ki so hudo obtoževali pripadnike policije in vojske v vojni za 
Slovenijo, ki so se leta 1991 borili na Koroškem, ter posamezne vodilne delavce na 
MNZ. Komisija je v dokaznem postopku raziskala ozadje objave omenjenih člankov. 
Dogodki v zvezi z omenjenimi članki so se vrstili, kot je navedeno v nadaljevanju. 

Miloš Šuštar, takratni generalni sekretar ministrstva za notranje zadeve, je pred 
komisijo pričal, da ga je, dne 12.11.1998, nekdo, ki se je predstavil za novinarja 
»Večera«, poklical po telefonu in mu povedal, da razpolaga z anonimnimi 
informacijami o domnevno nečednih dejanjih Marka Pogorevca v času 
osamosvojitvene vojne oziroma v času njegovega službovanja v kabinetu ministra 
Štera. Vprašal ga je, ali lahko informacije o tem policijskem medvojnem 
dokumentarnem gradivu preveri in ali lahko preveri tudi neke namige o tem, da naj bi 

Zvone šuligoj je bil pod ministrovanjem Andreja Štera inšpektor urada za pritožbe in notranjo zaščito. 
Na ministra Štera je naslovil pismo, v katerem ga je opozoril na več nepravilnosti, ki so nakazovale na 
sum kaznivih dejanj, ki naj bi jih storili Marko Pogorevc, Branko Slak in Janez Rozman. V času »afere 
Vič - Holmec« je bil zaposlen na UKS MNZ. 
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se na mejnem prehodu Holmec dogajale stvari nekoliko drugače, kot se prikazujejo v 
javnosti. Potem je poklical Antona Bukovnika, svetovalca v kabinetu ministra, ki je bil 
takrat vodja projekta »Policija med vojno«, in mu na kratko razložil, do kakšnih 
informacij je prišel. Vprašal ga je, ali je v tem "dokumentarnem gradivu res kaj 
čudnega. Bukovnik mu je takrat povedal zgodbo o streljanju na neoborožene 
pripadnike JLA, zgodbo o sumljivih okoliščinah smrti dveh miličnikov ter zgodbo o 
samomoru enega od miličnikov, ki naj bi ga k temu spodbudili njegovi kolegi miličniki 
(zaslišanje Miloš Šuštar, str.34). Vsebino telefonskega pogovora je potrdil tudi Anton 
8ukovnik na pričanju pred komisijo . 

Marko Pogorevc je pred komisijo izjavil, da ga je, dne 13.11.1998, približno 20 minut 
do 13.00 ure, poklical po GSM generalni sekretar MNZ Miloš Šuštar in ga spraševal, 
kaj je bilo na Holmcu narobe, češ, da se za to zadevo zanimajo novinarji, da gre za 
zadeve, ki bi lahko spadale pod pristojnost haaškega sodišča, in da v Beogradu že 
menda pišejo neke ovadbe. Pogorevc mu je presenečen odgovoril, da ga na Holmcu 
sploh ni bilo (zaslišanje Marko Pogorevc, str.5). 

Miloš Šuštar je pred komisijo o tem dogodku povedal naslednje: »potem, ko me je 
nekdo, ki se je predstavil za novinarja »Večera«, poklical po telefonu in mi povedal, 
da razpolaga z anonimnimi informacijami o domnevno nečednih dejanjih gospoda 
Pogorevca v času osamosvojitvene vojne oziroma v času njegovega službovanja v 
kabinetu ministra Štera, sem po telefonu poklical Marka Pogorevca. Nameraval sem 
ga obvestiti o tem, da se pojavlja »neka anonimka«. V tem razgovoru mi je Pogorevc 
povedal to, kar sem že vedel, da ga na Holmcu ni bilo. Kasneje je Pogorevc, na moje 
začudenje, moje obvestilo prekvalificiral v obtožbe za odgovornost za vojne zločine 
na Holmcu oziroma za preverjanje njegove prisotnosti na tem mejnem prehodu. To, 
da Pogorevc ni bil med vojno na Holmcu, mi je že prej povedal Anton Bukovnik, ki mi 
je tudi povedal zgodbo o vojnem zločinu na mejnem prehodu na Holmcu, za katerega 
naj bi bili odgovorni policisti s tistega področja« (zaslišanje M. Šuštar, str. 35). 

Bojan Budja, novinar Slovenskih novic, je dne 19.11.1998 na Ministrstvo za notranje 
zadeve naslovil prošnjo za vpogled v gradivo o Holmcu. Žarko Bogunovič, takratni 
šef kabineta ministra, je pred komisijo povedal, da je šel s prošnjo k ministru Bandlju 
in ga vprašal, kaj misli o tem. Minister Bandelj, po pričevanju Bogunoviča, ni imel 
pomislekov in se je strinjal, da Budja pogleda gradivo. Bogunovič je zato na prošnjo 
napisal, da minister z vpogledom soglaša, ter dal vlogo v reševanje Borutu Likarju, 
takratnemu direktorju policije, in Janezu Mužiču, vodji službe za stike z javnostjo. 
Čez nekaj dni se je pri Bogunoviču oglasil Anton Bukovnik, ki mu je razburjen začel 
pojasnevati, da vpogled v gradivo ne pride v poštev, češ, da gre za izredno občutljive 
zadeve, da so v tem gradivu dokazi o streljanju na vojne ujetnike na mejnem prehodu 
Holmec. Bogunovič je izjavil, da se mu pripovedovanje Bukovnika v zvezi z dogajanji 
na mejnem prehodu Holmec ni zdelo resno. Bukovniku je naročil, da pripravi pismo 
za ministra, kjer naj navede, kar je povedal njemu. Bukovnik je pismo napisal in v 
njem obširno na dveh straneh nanizal argumente proti temu, da se Budji omogoči 
vpogled v gradivo, shranjeno v Gotenici. Pismo ni imelo vrste niti stopnje zaupnosti. 
V tem pismu je, po pripovedovanju Bogunoviča, Bukovnik navedel vsa dejstva, ki jih 
je pozneje navedel v poročilu, ki ga je pripravil o predmetni zadevi na zahtevo 
generalnega direktorja policije Boruta Likarja, in je bilo pozneje podlaga za članek v 
Slovenskih novicah o pobijanju vojnih ujetnikov na mejnem prehodu Holmec 
(zaslišanje Žarko Bogunovič, str. 5 in 6). Anton Bukovnik je pred komisijo izjavil, da 
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je Budja po vložitvi prošnje večkrat na dan klical Bogunoviča in Likarja v zvezi z 
rešitvijo prošnje. Tudi Miloš Šuštar je pred komisijo izjavil, da ga je Budja večkrat 
klical v zvezi s to prošnjo. 

Dne 27. 11. 1998 je bil v »Slovenskih novicah » objavljen članek z naslovom » Četica 
specialcev ropala med vojno«, ki ga je podpisal Bojan Budja. Tarča napada v članku 
je bil predvsem Marko Pogorevc. Ta je pred komisijo izjavil, da je bil že pred izidom 
članka obveščen, da se v zvezi z vojnimi dogodki na mejnih prehodih Vič in Holmec 
nekaj pripravlja. To mu je povedala tudi Hilda Tovšak, takratna generalna sekretarka 
SKD, ki je za to slišala v » nekih novinarskih krogih« (zaslišanje Pogorevc, str. 11). 

Priča Bojan Budja je izjavil, da, je dokumentacijo, ki je bila podlaga za navedeni 
članek, pridobil sredi novembra 1998. Šlo je za več dokumentov, ki so opisovali 
medvojna dogajanja na mejnem prehodu Vič2, pismo Zvoneta Šuligoja, bivšega 
delavca oddelka za notranjo zaščito na MNZ, ministru Šteru ter pismo Božidarja 
Radmiloviča, takratnega namestnika direktorja tacenskega izobraževalnega centra, v 
katerem je opisoval šikaniranje in sume kaznivih dejanj, ki naj bi jih storii Marko 
Pogorevc . Na posebno vprašanje, kdo mu je izročil navedene dokumente, Budja ni 
hotel odgovoriti. Povedal pa je, da so dokumenti prišli iz notranjega ministrstva ter da 
je verodostojnost le-teh potrdilo vodstvo ministrstva. Na vprašanje, ali je prišlo v prvi 
polovici novembra do dogovora med ministrom Bandljem, Milošem Šuštarjem ter 
Marjanom Bauerjem in njim, da se objavijo zgodbe o nepravilnostih na mejnem 
prehodu Vič in o vojnih zločinih na Holmcu, Slovenske novice naj bi zagotovile 
prostor za objavo in tudi molčečnost o viru informacij, neposredni kontaktni osebi pa 
naj bi bili Miloš Šuštar in on, je Bojan Budja odgovoril, da ne (zaslišanje B. Budja, str. 
8. 9 in 13). Navedeni dogovor so zanikali tudi Mirko Bandelj, Marjan Bauer in Miloš 
Šuštar. 

Dne 27.11.1998 sta se po pričevanju Marka Pogorevca in mag. Vinka Gorenaka 
slednja sestala v lokalu Ježek na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Mag. Gorenak je od tam 
poklical po telefonu ministra Bandlja, da bi mu odgovoril na neodgovorjeni 
dopoldanski klic. Ta ga je namreč po telefonu klical že dopoldne, pa mu zaradi tega, 
ker je bil sredi predavanj, ni mogel odgovoriti. Obe priči sta izjavili - pogovor sta 
namreč poslušali obe, da je Bandelj po telefonu rekel Gorenaku, naj poskuša umiriti 
Pogorevca, »sicer bo potrebno, da dobi še kakšno porcijo «. 

Mirko Bandelj je pred komisijo izjavil, da ni nikdar sprejemal odločitev o diskriminaciji 
nikogar, tudi Marka Pogorevca ne (zaslišanje M. Bandelj, str. 8). 

Generalni direktor policije Borut Likar je po objavi članka o Viču naročil svojim 
podrejenim - namestniku Pogačniku, načelniku uprave Slovenj Gradec Berdenu in 
Miranu Korenu, da preverijo v arhivih, ki so v Gotenici, resničnost navedb v članku. 
Po pričanju Boruta Likarja Anton Bukovnik iz njegovih ust nikoli ni dobil navodila, da 
preveri, kaj se je dogajalo na Holmcu. Dne 2.12.1998 je Borut Likar dobil, prek 
Mirana Korena, Bukovnikovo poročilo3 in depešno Berdenovo poročilo. Ker je bilo v 

■ Dokument UNZ Slovenj Gradec z dne 29.7.1991, dopis OZK UNZ Slovenj Gradec, ki je bil naslovljen 
na UKS MNZ. 

3 Anton Bukovnik je dne 2.12.1998 izdelal poročilo z naslovom »Domnevne nepravilnosti dela milice 
na območju UNZ Slovenj Gradec med osamosvojitveno vojno«, ki je bilo označeno kot uradna tajnost 
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teh dveh poročilih veliko kontradiktornosti, se je Likar odločil, da imenuje delovno 
skupino, ki bo zadevo raziskala (zaslišanje Borut Likar, stran 23, 24.). 

Dne 3.12.1998 je generalni direktor policije Borut Likar, zaradi članka v Slovenskih 
novicah z dne 27.11.1998 o nepravilnostih na mejnem prehodu Vič med 
osamosvojitveno vojno, imenoval delovno skupino ( t. i. 1. Gričarjevo komisijo)4. Na 
podlagi odredbe sta bila člana poleg Bojana Gričarja še Bojan Vidic in Andrej 
Berginc. Delovna skupina je po pričevanju Bojana Gričarja izdelala delovni načrt; ki 
ga je verificiral Borut Likar, generalni direktor policije. V svojem mandatu je sočasno 
zbirala podatke za tri sklope vprašanj. Prvič v zvezi z vprašanji, ki jih je odprl članek 
v Slovenskih novicah z dne 27.11.1998 o nepravilnostih na mejnem prehodu Vič. 
drugič v zvezi s t.i. Bukovnikovim dokumentom, ki je bil podlaga za članek v 
Slovenskih novicah » Slovenci streljali vojne ujetnike«, objavljen dne 28.12.1998, in 
tretjič o očitkih Slovenskih novic Pogorevcu, Slaku in Rozmanu, ki so izvirali iz t.i. 
»Šuligojevega pisma«.Odlomki iz pisma so bili objavljeni v članku z dne 27 11. 1999 
in članku z naslovom »Roparji in heroji« z dne 19.12.1999. Dne 17.12.1998 je 
komisija izdelala preliminarno poročilo. Poročilo je potrjevalo, da so navedbe v 
članku z dne 27.11.1998 o nepravilnostih na mejnem prehodu Vič neresnične. Dne 
19. 1. 1999 je komisija predala poročilo državnemu tožilstvu v Slovenj Gradcu, istega 
dne pa tudi skupini državnih tožilcev za posebne namene. S poročilom državnemu 
tožilstvu je, po pričevanju Bojana Gričarja, komisija strokovno ovrgla sum obstoja 
vojnih hudodelstev na mejnem prehodu Holmec, kakor tudi nezakonitega ravnanja 
policistov na mejnem prehodu Vič. 

Bojan Budja je pred komisijo izjavil, da je o razsežnosti »afere Holmec« izvedel iz 
besed Marka Pogorevca tisti dan, ko je obiskal uredništvo Slovenskih novic po 
objavi prvega članka o Viču in Dravogradu. Pogorevc mu je tedaj rekel: »A o aferi 
Holmec ne boste nič pisali«. Po navedbah Bojana Budje je takrat vsa zadeva zanj 
dobila neke druge dimenzije. Do tistega trenutka razen informacije, da naj bi se na 
Holmcu nekaj dogajalo, v uredništvu niso imeli drugih podatkov. Od takrat naprej se 
je intenziteta njegovih klicev in posredovanj na ministrstvo za notranje zadeve, naj 
se mu dovoli vpogled v gradivo v Gotenici, stopnjevala (zaslišanje Budja, str.7). 

V enem izmed klicev, s katerimi je Bojan Budja urgiral v zvezi z njegovo prošnjo za 
vpogled v dokumentacijo, shranjeno v Gotenici, ga je Borut Likar seznanil z vsebino 
poročila, ki ga je pripravil Anton Bukovnik v zvezi z nepravilnostmi na mejnih 
prehodih Vič in Holmec. To poročilo je Budja pozneje porabil kot podlago za članek v 
Slovenskih novicah z naslovom »Slovenci streljali vojne ujetnike«, ki je bil objavljen 
dne 28.12.1998. 

Žarko Bogunovič in Miloš Šuštar sta na pričanju pred komisijo izjavila, da je na 
novoletnem sprejemu za novinarje decembra 1998, kakšen teden po objavi članka o 
Viču. k njima pristopil novinar Žarko Hojnik in jima rekel: »Pa kaj ste to dali Budji, ki je 

- strogo zaupno. V poročilu je med drugim zapisal: »samostojna zadeva, ki zadeva samo organe za 
notranje zadeve, je dejanje, ki po mednarodnem vojnem pravu sodi med vojna hudodelstva. 
pRipadniki milice so streljali na neoborožene pripadnike JLA s stražnice na Holmcu, ki so se predajali 
z belo ruto v rokah« 
J Generalni direktor policije Borut Likar je z odredbo št. 0022-5-uks-024/31-98 z dne 3.12.1998 
imenoval delovno skupino za ugotavljanje dejanskega stanja o navedbah časopisa Slovenske novice 
in odredil da delovna skupina preveri navedbe Bojana Budje ter ukrepa skladno z določili ZKP. 
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kot kak buldožer. Zakaj tega niste dali meni? Jaz bi to opravil na lep način.« Mišljena 
je bila dokumentacija, na podlagi katere je bil objavljen članek o nepravilnostih na 
mejnem prehodu Vič. Oba sta Hojniku zanikala kakršno koli povezavo s tem člankom 
(zaslišanje M. Šuštar, str.36 in 44 in zaslišanje Ž. Bogunovič, str. 6). 

Stanislav Veniger je pričal, da je bilo po članku v zvezi z nepravilnostmi na mejnem 
prehodu Vič v Slovenskih novicah objavljenih več člankov, ki so pisali o prometnih 
nesrečah Ivana Hočevarja, Marjana Pogačnika in o drugih zadevah, z namenom 
aiskreditacije posameznih delavcev na MNZ.5 Po Venigerjevem mnenju se je nekdo 
odločil, da bo s »policijskimi šefi« medijsko obračunal. Kot je povedal, je tudi sam 
čakal, kdaj bo na vrsti in kaj bodo zoper njega našli. Obračunavanje se je po 
njegovem pripovedovanju začelo že po razpisu za generalnega direktorja policije in 
njegove namestnike3 (zaslišanje Veniger, str. 1 in 6). 

* \ ■ 

Da je šlo za obračunavanje s policijskimi šefi, je potrdila tudi priča Branko Slak, 
načelnik UNZ Ljubljana, ki je pred komisijo povedal, da je bilo vse, kar je bilo 
napisano v članku »Črni oblaki nad UNZ Ljubljana«, laž ter da je bil obveščen, da so 
informacije, ki so bile uporabljene v tem članku, avtorju članka prišle iz vrha 
ministrstva ( zaslišanje B. Slak, str. 24). Pod članek je bila podpisana novinarka 
Patricija Brili, ki je pozneje po telefonu povedala inšpektorici Doroteji Omerzu Simič, 
da članka ona ni napisala (zaslišanje B. Slak, str. 12). 

Bojan Budja je pred komisijo izjavil, da ga je presenetil 14-dnevni molk ministrstva po 
objavi članka o tem, da naj bi na Holmcu streljali vojne ujetnike (zaslišanje Budja, 
str. 10). Dne 13. 1. 1999 so Slovenske novice objavile intervju z Borutom Likarjem, v 
katerem je Likar potrdil navedbe iz članka z dne 28.12.1998. Likar je Venigerju 
izjavil, da Budja ni bil korekten do njega, ker je objavil stvari, za katere mu je 
zagotovil, da jih ne bo. Veniger je vprašal Likarja, ali bo reagiral na tako pisanje. Likar 
mu je odgovoril: »Zakaj bi odgovarjal, saj je vse res«. (Zaslišanje Stanislav Veniger, 
str. 2) 

Veniger je nadalje pred komisijo pričal, da je isti ali naslednji dan po objavi intervjuja 
z Likarjem v Slovenskih novicah dobil od vodje TO Slovenj Gradec informacijo, da je 
koroške policiste zadnji članek (intervju z Likarjem v Slovenskih novicah) zelo 
razburil in da bodo imeli v soboto (16. 1. 1999) protestni shod na Holmcu. O tem je 
Veniger obvestil ministra Bandlja in mu rekel, da bo treba v zvezi s tem nekaj 
ukreniti. Bojan Vidic, višji inšpektor MNZ, Marjan Pogačnik in Miran Koren so na 
podlagi ugotovitev t.i. Gričarjeve komisije, ki je ugotovila, da na mejnih prehodih Vič 
in Holmec med vojno ni bilo nič narobe, pripravili obvestilo »notranji javnosti«, ki sta 
ga podpisala minister Bandelj in generalni direktor policije Likar (zanj se je podpisal 
Veniger). Obvestilo prizadetih udeležencev osamosvojitvene vojne na Koroškem ni 
pomirilo. 

: Članek v časopisu Dnevnik »Črni oblaki nad UNZ Ljubljana«, objavljen 29. 12.1998, članek »Roparji 
in heroji« objavljen v Slovenski novicah dne 19.12.1998, članek »Vse najslabše za rojstni dan«, 
objavljen v Slovenskih novicah 30.12.1998. ki je opisoval promtno nesrečo Ivana Hočevarja , potem 
•iianek »150 konjev sesulo šefa kriminalistov«, objavljen 8.1.1999 v Slovenskih novicah, ki opisuje 
prometno nesrečo Marjana Pogačnika, in drugi. 

' Razpis za generalnega policije in njegove namestnike je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 49/1998 
z dne 3.7.1998 
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Po pričevanju Marka Pogorevca je bil 15.1.1999 sestanek iniciativnega odbora za 
organizacijo protestnega shoda koroških policistov, ki je bil 16.1.1999 na Holmcu. 
Med sestankom je prišel Drago Berden, načelnik uprave UNZ Slovenj Gradec, in 
vprašal prisotne, če želijo poslušati Antona Bukovnika, ki naj bi pred odborom 
spregovoril o ozadju afere Vič-Holmec. Anton Bukovnik je, po pripovedovanju Marka 
Pogorevca, pred odborom med drugim povedal, da je šlo v zadevi predvsem za 
diskreditacijo Marka Pogorevca ter da je bilo vodstvo MNZ udeleženo v tej aferi, 
(zaslišanje Pogorevc, str. 33 in 34). 

Stanislav Veniger je pred komisijo pričal, da so se po protestnem shodu na Holmcu 
udeleženci shoda zbrali na dveh lokacijah. Na eni so bili zbrani člani iniciativnega 
odbora protestnega shoda. Pridružili so se jim tudi Peter Šolar, takratni pomočnik 
direktorja policije, in mag. Gorenak ter Anton Bukovnik, Anton Krkovič in Darko 
Njavro. V ta lokal je Veniger prišel skupaj z Miranom Korenom z lokacije: kjer je bila 
zbrana druga skupina udeležencev shoda na Holmcu. Šolar je Venigerju tri dni po 
tem srečanju povedal, da je v tem lokalu Krkovič izjavil, da je pripravljeno gradivo za 
diskreditacijo Likarja, Hočevarja, Pogačnika in njega (zaslišanje Veniger, str. 16 in 
25). 

Anton Bukovnik je o istem dogodku pred komisijo pričal, da so po protestnem shodu 
na Holmcu odšli v neko gostilno, kjer naj bi se srečal z Bojanom Budjo, ki pa pozneje 
na to srečanje ni prišel. Bukovnik je nadalje povedal, da je Krkovič klical Budjo in ga 
prosil, da pove, kdo mu je izročil tako imenovani »Bukovnikov dokument«, Budja mu 
je posredno povedal, da je bil to Žarko Bogunovič. Na vprašanje Krkoviča, kdo je dal 
te dokumente Bogunoviču, je Budja odgovoril, da Borut Likar (zaslišanje Bukovnik. 
str. 16). 

Anton Bukovnik je pričal, da seje 19.1.1999 s posredovanjem Darka Njavra dobil v 
gostilni Strelček v Ljubljani z Bojanom Budjo. Bukovnik je odpeljal Budjo v neko 
stanovanje v Črnučah, kjer mu je Budja povedal, da je šlo za dve predaji sporne 
dokumentacije. Prvič so bili Budji izročeni dokumenti, na podlagi katerih je nastal 
članek o nepravilnostih na mejnem prehodu Vič, in drugič t.i. »Bukovnikov 
dokument«, ki je bil podlaga za članek o Holmcu. Drugega mu je po telefonu obljubil 
Bojan Likar. Obe predaji sta biii v lokalu Cereza- Latino bar v Ljubljani. Kurir, ki mu 
ga Budja ni hotel imenovati, mu je. po pričevanju Bukovnika, povedal, da dokumente 
pošilja Žarko Bogunovič. Budja je Bukovniku povedal, da minister ni vedel za to 
predajo dokumentov (zaslišanje Bukovnik, stran 17). 

Bojan Budja pred komisijo ni želel odgovoriti na vprašanje v zvezi s predajo 
dokumentacije, na podlagi katere je nastal članek o nepravilnostih na mejnem 
prehodu Vič (zaslišanje Budja, stran 9). Žarko Bogunovič je pred komisijo 
kategorično zanikal, da bi poslal dokumente po kurirju Bojanu Budji. 

Dne 22.1.1999 je bilo na TV Slovenija v oddaji Odmevi soočenje Boruta Likarja in 
Bojana Budje, na kateri je Likar priznal, da je Budji po telefonu prebral odlomek iz 
zaupnega dokumenta, ki ga je o dogajanju na mejnem prehodu Holmec med 
osamosvojitveno vojno pripravil Anton Bukovnik. 
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2) Dogajanja na Vladi RS v z vezi z afero Vič - Holmec 

Dne 18.1.1999 sta se, po pripovedovanju Antona Bukovnika, v lokalu v podhodu 
Maximarketa sestala Anton Bukovnik in Andrej Podvršič, takratni svetovalec v 
kabinetu predsednika vlade. Bukovnik je pričakoval, da mu bo Podvršič v zvezi z 
afero lahko kaj pomagal. Bukovnik je Podvršiču povedal o vpletenosti Bandlja, Likarja 
in Bogunoviča v zadevo. Bukovnik je tudi vprašal Podvršiča, kdo ga pošilja, nakar je 
:a odgovoril, daje prišel v lastnem interesu. Bukovnik je pred komisijo tudi omenil, da 
sta biia s Podvršičem nadzorovana od dveh kriminalistov (zaslišanje Bukovnik, str. 
20). 

Andrej Podvršič je o srečanju z Antonom Bukovnikom v Maximarketu povedal, da je 
poklical Bukovnika in mu predlagal, da se sestaneta in pogovorita. Sestala sta se v 
lokalu v podhodu Maximarketa. Tam sta bila na pijači tudi upokojena kriminalista 
Teofil Bizjak, ki je pristopil k Bukovniku in mu zagrozil, da mu bo razbil zobe in Stane 
Jančar. Dva kriminalista pa sta po pripovedovanju Podvršiča slučajno šla mimo. 
Bukovnik, ki se je zdel Podvršiču med pogovorom zelo preplašen, mu je razložil 
zakaj je v svojem poročilu generalnemu direktorju policije Borutu Likarju napisal, da 
je na mejnem prehodu Holmec med osamosvojitveno vojno prišlo do vojnih 
hudodelstev. Podvršič je pred komisijo povedal tudi, da o razgovoru ni bil predhodno 
niti naknadno obveščen predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek (zaslišanje A. 
Podvršič, str. 2 in 3) 

Dr. Janez Drnovšek je pred komisijo pričal, da se z afero ni ukvarjal pred objavo 
članka v Slovenskih novicah »Slovenci streljali vojne ujetnike«, razen toliko, kolikor je 
bežno registriral razne medijske zapise v tej zvezi. Dr. Drnovšek je zaradi vse 
večjega pritiska javnosti v zvezi z afero Vladi RS predlagal, da ustanovi komisijo, ki 
naj bi raziskala dejansko stanje na mejnem prehodu Holmec med osamosvojitveno 
vojno. Vodil jo je minister brez listnice Janko Kušar. Dne 4.2.1999 je Vlada 
obravnavala poročilo, ki ga je pripravila komisija, ki je ugotovila, da na Holmcu ni bilo 
nič narobe. Dne 2.2.1999 je dr. Drnovšek k sebi povabil urednika Slovenskih novic 
Marjana Bauerja. V neformalnem razgovoru je Bauer seznanil dr. Drnovška z 
dogajanji v zvezi z objavo predmetnih člankov v Slovenskih novicah. Oba sta se 
strinjala, da je afera za državo Slovenijo zelo škodljiva (zaslišanje dr. Drnovšek, str. 
6). Marjan Bauer je o sestanku z dr. Drnovškom povedal, da je bil poudarek njunega 
sestanka skrb dr. Drnovška, kaj taka afera pomeni za Slovenijo zunaj, v Evropi in 
svetu (zaslišanje M. Bauer, str. 38). 

Na vprašanje predsednika komisije, ali je biia informacija, ki jo je dobil od Marjana 
Bauerja, eden od pomembnih razlogov za sklic seje Sveta za nacionalno varnost, je 
ar. Drnovšek odgovoril, da je bilo razlogov za sklic seje več, predvsem pa pisanje 
nekaterih tujih časopisov o aferi in obravnavanje poročila »Kušarjeve komisije« na 
seji Vlade dne 4.2.1999. Dr. Drnovšek je pred komisijo tudi povedal, da je v začetku 
februarja 1999 zahteval od Slovenske obveščevalne-varnostne agencije, da začne, v 
skladu s svojimi pooblastili, operativno spremljati reakcije tujih obveščevalnih služb v 
zvezi z afero Holmec (zaslišanje dr. Drnovšek, str. 7 in 8.) 

Mag. Vinko Gorenak je pred komisijo pričal, da mu je dne 4.2.1999 Marko Pogorevc 
povedal, da v Vladi Republike Slovenije skušajo krivdo za nastanek afere Vič-Holmec 
preusmeriti na tuje obveščevalne službe. Ta podatek je Marko Pogorevc po 
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pričevanju mag. Gorenaka dobil okoli 17.00 ure, dne 4.2.1999, od osebe, ki jo mag. 
Gorenaku ni omenil. Ob 18.40 uri seje mag. Gorenak, po njegovem pripovedovanju, 
sam sestal z osebo, ki je pred komisijo ni želel imenovati. Ta mu je povedala, da v 
kabinetu predsednika vlade pripravljajo obvestilo za javnost z vsebino, kot mu jo je 
povedal Pogorevc. 

O istem dogodku je Stanislav Veniger povedal naslednje: »V začetku februarja, 
mislim, da je bil petek, me je poklical mag. Gorenak. Povedal mi je, da hočejo 
Pogorevca in Likarja imeti za srbska špijona, da je informacijo dobil od vira, ki ga ne 
bo izdal, in da v vladi pripravljajo nek dopis, iz katerega bo to razvidno. Povedal je 
tudi, da je srečal Pogorevca, ki mu je povedal isto, le da je dobil informacijo od 
drugega vira« (zaslišanje S. Veniger, str.3). 

Marjan Bauer je na zaslišanju povedal, da je kakšen dan po srečanju z dr. 
Drnovškom od svojega vira, ki ga ni hotel imenovati, dobil disketo, s katere je bilo 
mogoče razbrati, da za »afero Vič - Holmec« stojijo tuje obveščevalne službe, 
konkretno srbska. Vsebino diskete je Bauer ocenil kot »otroško naiven izdelek«. Na 
vprašanje, ali je disketo prejel pred sejo Sveta za nacionalno varnost, je odgovoril, da 
verjetno, saj je bilo »nekaj podobnega obravnavano na tej famozni seji Sveta za 
nacionalno varnost« (zaslišanje M. Bauer, str. 39 in 40). 

Dne 5.2.1999 je bila seja Sveta za nacionalno varnost, na katero je bila po 
pripovedovanju dr. Drnovška točka o »aferi Holmec« naknadno uvrščena (zaslišanje 
dr. Drnovšek, str. 8). Drago Ferš, direktor Sove, je pred komisijo izjavil, da so v Sovi 
prvič uradno govorili o zadevi Holmec na seji SNAV-a. Sklic seje so v Sovi prejeli 
dne 5.2.1999 ob 13.19 uri, po faksu. Kot tretja točka dnevnega reda je bila določena 
»Afera Holmec«. Za poročevalca je bil predviden minister Bandelj, ki je po pričevanju 
Draga Ferša na seji tudi poročal v zvezi s to točko dnevnega reda. V nadaljevanju 
seje je Ferš seznanil prisotne o odmevih na to afero v tujini. Služba je po njegovih 
besedah zaznala, da se tuje obveščevalne službe pojačano ne zanimajo za to 
zadevo (zaslišanje Ferš, str.4, 7 in 9). Mirko Bandelj je v nasprotju s trditvijo Draga 
Ferša pred komisijo izjavil, da je bil na seji SNAV-a v zvezi s točko o problematiki 
afere Vič-Holmec poročevalec Drago Ferš (zaslišanje Bandelj, stran 58). Seja ni bila 
zvočno posneta, čeprav bi z določili poslovnika SNAV-a morala biti. 
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IV. UGOTOVITVE 

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev 
javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 
1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem, je natančno preiskala 
dogajanja na ministrstvu za notranje zadeve, ki so pripeljala do poskusa 
diskreditiranja pripadnikov policije in vojske v vojni za Slovenijo, ki so se leta 1991 
borili na Koroškem. Preiskala je okoliščine nastanka obremenilne dokumentacije o 
udeležencih osamosvojitvene vojne. Naloga komisije je bila tudi ugotoviti akterje ter 
način posredovanja te dokumentacije sredstvom javnega obveščanja. 

1. 
Na podlagi izvedenega dokaznega postopka je komisija ugotovila, da je prišlo 
do diskreditacije pripadnikov policije in vojske v vojni za Slovenijo, ki so se 
leta 1991 borili na Koroškem, zaradi ozkih osebnih interesov in obračunavanj 
med posamezniki v vodstvu Ministrstva za notranje zadeve. Pri tem so 
sodelovali tudi nosilci javnih funkcij, ki za dosego cilja niso izključili tudi 
političnih opredelitev. Z eliminacijo konkurenčnih strokovnih kadrov z javnim 
diskreditiranjem so si posamezniki v vodstvu ministrstva prizadevali izboljšati 
lastno pozicijo v ministrstvu za notranje zadeve. 

Komisija je do navedene ugotovitve prišla po zaslišanju več prič, ki so potrdile, da je 
bila dokumentacija posredovana medijem z namenom obračunavanja med 
posamezniki, ki so si na ta način, torej z diskreditacijo konkurenčnih kadrov in 
politično drugače mislečih posameznikov v javnosti, prizadevali izboljšati lastno 
pozicijo in vpliv v MNZ. V ta namen so se uporabljali dokumenti, ki so bili že več 
let arhivirani pa tudi kriminalistično obdelani, do katerih so lahko prišle samo 
pooblaščene osebe z vrha Ministrstva za notranje zadeve. To so komisiji potrdili 
Anton Bukovnik (zaslišanje str.2 in 5), Stanislav Veniger (zaslišanje str. 1), Drago 
Kos (zaslišanje str. 3). To ugotovitev nedvomno potrjujejo tudi članki, objavljeni v 
sredstvih javnega obveščanja: v Slovenskih novicah »Četica specialcev ropala med 
vojno«, objavljen dne 27.11.1998, katerega objava je imela za cilj diskreditacijo 
Marka Pogprevca, kar je pred komisijo potrdilo tudi več prič, članek v časopisu 
Dnevnik »Črni oblaki nad UNZ Ljubljana«, objavljen 29. 12.1998 z namenom 
diskreditacije Branka Slaka, načelnika UNZ Ljubljana, članek »Roparji in heroji« 
objavljen v Slovenski novicah dne 19.12.1998, članek »Vse najslabše za rojstni 
dan«, objavljen v Slovenskih novicah 30.12.1998, ki je diskreditiral Ivana Hočevarja 
(prometna nesreča), potem članek »150 konjev sesulo šefa kriminalistov«, objavljen 
8.1.1999 v Slovenskih novicah, ki opisuje prometno nesrečo Marjana Pogačnika, in 
drugi. 

2. 
Nedvomna je tudi ugotovitev komisije, da se je v času po prihodu ministra 
Bandlja in v povezavi z reorganizacijo policije (po sprejemu zakona o policiji)7 v 
ministrstvu ustvarjalo vzdušje napetosti in nezaupanja, s produkcijo anonimk 

7 Zakon o policiji je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 49/1998, dne 3. 7. 1998. Veljati je začel 15. 
dan po objavi. 
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in diskreditacijo posameznikov - predvsem pa se je v ministrstvo vnašala 
politizacija, za kar sta odgovorna predvsem minister Mirko Bandelj in direktor 
policije Borut Likar. 

To je potrdilo več prič, med drugimi tudi Branko Slak. načelnik UNZ Ljubljana, ki je 
pred komisijo pričal, da sta minister Bandelj in direktor policije Borut Likar na 
ministrstvo pripeljala toliko politike, kot je ni bilo še nikoli. To je Slak izjavil Borutu 
Likarju na sestanku dne 12.1.1999, v njegovi pisarni ( zaslišanje B. Slak, str. 16). 

3. 
Nadalje je komisija ugotovila, da so dokumenti, ki so bili posredovani 
sredstvom javnega obveščanja, do medijev lahko prišli le z vednostjo in 
posredovanjem visokih funkcionarjev Ministrstva za notranje zadeve (policije 
in UKS). 

Komisija v dokaznem postopku ni zbrala dovolj dokazov, na podlagi katerih bi lahko 
nedvomno ugotovila, katera oseba iz MNZ je izročila zaupno dokumentacijo 
novinarju Bojanu Budji, avtorju spornih člankov, ki je bila podlaga člankov o 
dogajanjih na mejnih prehodih Vič in Holmec med osamosvojitveno vojno. Nedvomno 
pa je ugotovila, da so bili dokumenti dani medijem iz Ministrstva za notranje zadeve s 
posredovanjem in vedenjem vodilnih delavcev na MNZ. To je potrdila priča Bojan 
Budja, novinar Slovenskih novic, ki je pred komisijo povedal, da je dokumentacijo, ki 
je bila podlaga za članek o nepravilnostih na mejnem prehodu, pridobil sredi 
novembra 1998. Šlo je za več dokumentov, ki so opisovali medvojna dogajanja na 
mejnem prehodu Vič, pismo Zvoneta Šuligoja, delavca oddelka za notranjo zaščito 
na MNZ, ministru Šteru ter pismo Božidarja Radmiioviča, takratnega namestnika 
direktorja tacenskega izobraževalnega centra, v katerem je opisoval šikaniranje in 
sume kaznivih dejanj, ki naj bi jih storil Marko Pogorevc. Na vprašanje, kdo mu je 
izročil navedene dokumente, Budja ni hotel odgovoriti. Povedal pa je, da so 
dokumenti prišli iz notranjega ministrstva ter da je verodostojnost le-teh potrdilo 
vodstvo ministrstva. Komisija je v dokaznem postopku ugotovila, da so dostop do 
navedenih dokumentov imeli lahko samo vodilni delavci Ministrstva za notranje 
zadeve. 

Komisija ni mogla v celoti slediti izpovedbi Antona Bukovnika o tem, kdo in kako je 
predal predmetno dokumentacija medijem, ker so si bile izjave prič o tem 
nasprotujoče. 

Anton Bukovnik je namreč na zaslišanju pred komisijo povedal, da je po zborovanju 
na Holmcu dne 16.1.1999 Anton Krkovič klical Bojana Budjo in ga prosil, da pove, 
kdo mu je izročil tako imenovani »Bukovnikov dokument«, ki je bil podlaga za članek 
o vojnih hudodelstvih na Holmcu. Budja je Krkoviču, po pričevanju Bukovnika, 
posredno povedal, da je bil to Žarko Bogunovič. Na vprašanje Krkoviča, kdo je dal te 
dokumente Bogunoviču, je Budja odgovoril, da Borut Likar (zaslišanje Bukovnik, str. 
16). 

Anton Bukovnik je tudi pričal, da se je 19.1.1999 s posredovanjem Darka Njavra dobil 
v gostilni Strelček v Ljubljani z Bojanom Budjo. Odpeljal ga je v neko stanovanje v 
Črnučah, kjer mu je Budja povedal, da je šlo za dve predaji sporne dokumentacije. 
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Prvič so bili Budji izročeni dokumenti, na podlagi katerih je nastal članki o 
nepravilnostih na mejnem prehodu Vič, in drugič t.i. »Bukovnikov dokument«, ki je bil 
podlaga za članek o Holmcu. Drugega mu je po telefonu obljubil Bojan Likar. Obe 
predaji sta bili v lokalu Cereza - Latino bar v Ljubljani. Kurir, ki ga Budja ni hotel 
imenovati, mu je, po pričevanju Bukovnika, povedal, da dokumente pošilja Žarko 
Bogunovič (zaslišanje Bukovnik, stran 17). 

Bojan Budja pred komisijo ni želel odgovoriti na vprašanje, kdo mu je posredoval 
dokumentacijo, na podlagi katere so nastali sporni članki o nepravilnostih na mejnih 
prehodih Vič in Holmec (zaslišanje Budja, stran 9). Žarko Bogunovič je pred komisijo 
zanikal, da bi poslal dokumente po kurirju Bojanu Budji. 

4. 
Nadalje komisija ugotavlja, da minister Mirko Bandelj in direktor policije Borut 
Likar nista ustrezno in pravočasno reagirala in nista takoj demantirala navedb 
v člankih, potem ko so bili objavljeni dokumenti in članki, ki so močno 
škodovali ugledu države, vojakom in policistom, ki so se leta 1991 borili na 
Koroškem, in Ministrstvu za notranje zadeve, kar bi v skrajni posledici lahko 
pripeljalo državo Slovenijo na haaško sodišče. 

Za tak nujen demanti je, po vednosti komisije, pridobljeni na podlagi pričevanj in 
listinskih dokumentov, obstajalo dovolj argumentiranih razlogov, predvsem pa 
dejstvo, da je Oddelek za zatiranje kriminalitete UNZ Slovenj Gradec v poročilu, ki ga 
je posredoval temeljnemu javnemu tožilstvu v Mariboru leta 1991, nedvomno 
ugotovil, da med osamosvojitveno vojno na mejnem prehodu Holmec niso bila 
storjena v članku očitana kazniva dejanja. Da je vodstvo ministrstva prepozno 
reagiralo po objavi spornih člankov v Slovenskih novicah, so na pričevanju pred 
komisijo opozorile tudi priče Borut Šuklje, mag. Vinko Gorenak, dr. Andrej Anžič in 
Marko Pogorevc. Tudi Bojan Budja je pred komisijo izjavil, da ga je presenetil 14- 
dnevni molk ministrstva po objavi članka o tem, da naj bi na Holmcu streljali vojne 
ujetnike (zaslišanje Budja, str. 10). 

5. 
Komisija je v dokaznem postopku nedvomno ugotovila, da sta za 
diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v 
osamosvojitveni vojni na Koroškem, odgovorna nosilca javnih funkcij 
(funkcionarja) v Ministrstvu za notranje zadeve, takratni minister Mirko 
Bandelj in takratni generalni direktor policije Borut Likar, zato ker v skladu s 
svojimi pooblastili: 

- nista preprečila obračunavanj med posamezniki v vodstvu Ministrstva za 
notranje zadeve, vnašanja vzdušja nezaupanja, napetosti in politizacije v 
vrhu ministrstva, 

- na ministrstvu oz. policiji nista ustvarila razmer, ki bi preprečevale 
nezakonito posredovanje zaupne dokumentacije medijem, na podlagi katere 
so bili objavljeni sporni članki, ter 

- nista pravočasno ukrepala in po objavi člankov v Slovenskih novicah, ki so 
diskreditirali udeležence osamosvojitvene vojne na Koroškem in nista takoj 
demantirala navedb v člankih. 
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6. 
Komisija tudi ugotavlja, da je bila seja SNAV-a , na kateri se je obravnavala 
zadeva »Holmec« sklicana prepozno. Vlada RS in njen predsednik dr. Janez 
Drnovšek nista ukrepala pravočasno in nista v skladu s svojimi pristojnostmi 
posegla v dogajanje na Ministrstvu za notranje zadeve, ki so pripeljala do 
diskreditacije slovenskih policistov in vojakov, ki so se leta 1991 borili na 
Koroškem. Komisija meni, da se je Vlada RS neustrezno odzvala na afero z 
imenovanjem komisije (Kušarjeve komisije)8, ki je preiskovala dejansko stanje 
na mejnem prehodu Holmec v času osamosvojitvene vojne, saj je bila zadeva 
že raziskana in zaključena leta 1991 s preiskavo Oddelka za zatiranje 
kriminalitete UNZ Slovenj Gradec. Prepozno je bilo zahtevano od Sove, da v 
skladu s svojimi pristojnostmi preuči morebitno vpletenost tujih obveščevalnih 
služb v afero. 

Zaradi hudih navedb in groženj s haaškim sodiščem in zaradi morebitne vpletenosti 
tujih obveščevalnih služb (pričanje dr. Drnovška pred komisijo) bi bilo ugotavljanje 
okoliščin nastanka »afere Holmec« nujno in smiselno takoj po objavi članka o 
Holmcu dne 28.12.1998 v Slovenskih novicah. Vendar pa nihče do 5.2.1999 ni 
zahteval posebnega angažiranja Sove, kar bi bilo nujno potrebno glede na prejšnje 
dokumente Sove, ki so jih prejeli predsednik republike Slovenije Milan Kučan, 
predsednik vlade RS dr. Drnovšek, minister za notranje zadeve Mirko Bandelj in 
zunanji minister Boris Frlec, iz katerih je razvidno, da tuje obveščevalne službe 
pripravljajo načrte za diskreditacijo in destabilizacijo Slovenije (Dokumenta Sove št. 
Z-27/81-98 z dne 30.3.1998 in št. Z-1/155-98 z dne 10.6.1998). 

V zvezi z razlogi, zakaj seja SNAV-a dne 5.2.1999 ni bila tonsko posneta, čeprav bi z 
določili Poslovnika SNAV-a morala biti, komisija na podlagi dokaznega postopka ni 
uspela nedvomno ugotoviti, ali ni bila posneta zaradi malomarnosti ali namenoma 
oziroma, ali je bil tonski zapis pozneje uničen. Priče so pred komisijo izpovedale, da 
je razlog ne snemanja seje nepoznavanje ravnanja s snemalno napravo (zaslišanje 
Darko Škrlj, Drago Ferš). 

7. 
Komisija v dokaznem postopku ni našla dovolj dokazov, na podlagi katerih bi 
lahko ugotovila, da so biii v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in 
vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem, 
vpleteni nosilci javnih funkcij izven MNZ. 

V. ZAKLJUČEK 

Komisija na koncu ugotavlja, da je že v času pred potekom parlamentarne preiskave 
in med njo prišlo do kadrovskih zamenjav v vrhu Ministrstva za notranje zadeve, iz 
česar sledi, da so pristojni organi že pred končano parlamentarno preiskavo ustrezno 
ukrepali in zamenjali funkcionarje, odgovorne za diskreditacijo slovenskih policistov 
in vojakov, ki so se leta 1991 borili na Koroškem. Komisija poudarja, da je bila z 

3 Vlada RS je v mesecu januarju 1999 imenovala komisijo, ki ji je predsedoval minister Kušar, da 
razišče medvojno dogajanje na mejnih prehodih Vič in Holmec. 
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neodgovornimi dejanji posameznikov v MNZ storjena velika škoda ugledu države 
Slovenije v Evropi in svetu, da je bila povzročena krivica udeležencem 
osamosvojitvene vojne, ki so se leta 1991 borili na Koroškem, ter ne nazadnje tudi 
Ministrstvu za notranje zadeve, vsem delavcem na ministrstvu, ki profesionalno in 
odgovorno opravljajo svojo službo. 
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VI. PREDLOG SKLEPOV 

Komisija v skladu s 24. členom poslovnika o parlamentarni preiskavi predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da v zvezi s predmetno preiskavo sprejme 
naslednje sklepe: 

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da se v MNZ. v 
skladu z zakonom o policiji, uvede ustrezen nadzor nad delovanjem kriminalistične 
službe ter ukrepih in rezultatih nadzora do 30. septembra 2000 poroča Državnemu 
zboru Republike Slovenije. 

2. 
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado RS, da se v Ministrstvu za notranje 
zadeve zagotovi v skladu z veljavno zakonodajo: 

- da se varovani podatki Ministrstva za notranje zadeve uporabljajo le za 
opravljanje z zakonom določenih nalog in skladno z navodili, ki urejajo način 
obravnavanja posameznih podatkov; 

- da varovane podatke lahko obravnava - ima dostop do njih - le delavec policije, ki 
je bil pred sklenitvijo delovnega razmerja ali premestitvijo na delovno mesto, na 
katerem bo obravnaval varovane podatke varnostno preverjen; 

- da se arhivirani podatki uporabljajo le skladno z določili zakona o arhivskem 
gradivu in arhivih. 

3. 
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado RS, da do 30.septembra 2000 
poroča Državnemu zboru o uskladitvi organizacije Ministrstva za notranje zadeve z 
določbami zakona o policiji. 

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da se javno 
opraviči vsem policistom in vojakom, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni 
vojni na Koroškem, za krivico, ki jim je bila povzročena zaradi neodgovornega 
ravnanja vodstva Ministrstva za notranje zadeve konec leta 1998 in začetku leta 
1999, ki je pripeljalo do afere »Vič-Holmec«. 

Ljubljana 6. 7. 2000 

1. 

4. 
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Poročilo 

11. SREČANJA VODIJ POGAJALSKIH 

SKUPIN CIPRA, ČEŠKE, ESTONIJE, 

MADŽARSKE, POLJSKE IN SLOVENIJE, 

Kl JE RILO V KRAKOVU, POLJSKA, OD 

30. JUNIJA DO 1. JULIJA 2000 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 900-12/98-22 
Ljubljana, 21.07.2000 

Estonije, Madžarske, Poljske in Slovenije, ki je bilo v Krakovvu, 
Poljska, od 30. junija do 1. julija 2000, 

ki ga pošilja Državnemu zboru RS v seznanitev. 
Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20. julija 2000 
sprejela: dr. Verica Trstenjak, l.r. 

GENERALNA SEKRETARKA 
- Poročilo 11. srečanja vodij pogajalskih skupin Cipra, Češke, 
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VLADA REPUBLIKE 5LOVENIJE 
• Številka: 900-12/98-22 

Ljubljana, 20.7.2000 

POROČILO 

11. SREČANJA VODIJ POGAJALSKIH SKUPIN CIPRA, ČEŠKE, ESTONIJE, MADŽARSKE, 
POLJSKE IN SLOVENIJE, Kl JE BILO V KRAKOVU, OD 30. JUNIJA D01. JULIJA 2000 

V Krakovu na Poljskem so se 30. junija in 1. julija 2000 sestali vodje pogajalskih skupin Cipra, Češke, 
Estonije, Madžarske, Poljske in Slovenije za pristop k EU. Razpravljali so o trenutnem stanju v 
pogajanjih o pristopu k Evropski uniji. 

V slovenski delegaciji so bili dr. Janez Potočnik, vodja OPS, Miro Prek, član OPS, Jure Mezek, državni 
podsekretar in vodja sektorja za integracijo II na SVEZ, Nataša Zajec, prevajalka v OPS, in Maja 
Kezunovič, tiskovna predstavnica OPS. Seznam udeležencev in dnevni red konference sta priložena. 
Priložena je tudi skupna izjava. 

K točki 1/2 

8. in 9. junija je v Larnaci na Cipru potekalo ekspertno srečanje o poglavju pravosodja in notranjih 
zadev, s poudarkom na reševanju vprašanja schengenskih meja po širitvi EU. Po sestanku je bilo 
prvotno zapisanih 44 točk za diskusijo, kasneje skrčenih na 10 tem, ki zajemajo splošna vprašanja 
celotnega skupnega pravnega reda in posebne teme (tehnične zadeve, SIS, vizna politika itd.). Ciprska 
delegacija je predlagala, da se točke še enkrat pregleda in ugotovi, za katere od njih bi bila potrebna 
ponovna diskusija. Točke bi poslali Komisiji in po potrebi organizirali ponovno srečanje septembra ali 
oktobra. Države so predlog sprejele. Slovenija je povedala, da vsa vprašanja zanjo niso relevantna. 

K točki 1/1. 

Poljska: za poglavje p.p.oseb ne zahteva prehodnega obdobja. Nekaj problemov imajo z direktivo 
1408/71 za aplikacijo socialnih shem. Pridržujejo si pravico, da po sklenitvi bilateralnih sporazumov 
ponovno proučijo stanje. V kmetijstvu zahtevajo polno vključitev v skupno kmetijsko politiko in polno 
sodelovanje v strukturnih skladih. Menijo, da so upravičeni do neposrednih plačil. Problem bo na 
fitosanitarnem področju, zahtevajo kvote za mleko, sladkor; za mleko, ki po EU standardih ni 
neoporečno pričakujejo dovoljenje za začasen dostop na trg. Pl 21 - ne zahtevajo prehodnih obdobij. 
BDP znaša 38-39% EU povprečja, zato je celotne teritorij primeren za Cilj 1, regionalni razvojni 
program pa temelji na NUTS 2 nivoju. Pri proračunu zahtevajo 5 letno prehodno obdobje za 
prispevanje v evropski proračun. Glede 24 nimajo posebnih težav z zakonodajo, pričakujejo le 
razjasnitev postopkov. Zahtevali so dodatne informacije glede SIS. Najbolj pa jih skrbi implementacija. 

Slovenija: glede Pl 2 - ni težav z implementacijo, ne zahtevamo prehodnega obdobja. Glede migracij 
Slovenija ni zaskrbljujoča z EU vidika, saj je majhna, dobro razvita (BDP je pribl. 70 % EU povprečja), 
ni velikih razlik med razvitostjo centra in obrobja, nezaposlenost je nekaj odstotnih točk nižja, migracije 
so celo znotraj Slovenije majhne. Glede socialne varnosti: s 13 državami članicami imamo že 
sklenjene bilateralne sporazume, sprejet je Zakon o pokojninski reformi. Nekaj težav je na področju 
medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij in diplom, pridobljenih v preteklosti na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije. Glede Pl 7: zahtevamo poln pristop v CAP in neposredna plačila. Z vidika EU 
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nismo problematični (4% BDP iz kmetijstva, 6-7% delovne sile, visoke cene hrane, - struktura 
proizvodnje podobna kot v EU). Kvot še nismo zapisali, smo pa pripravljeni podati številke, takoj ko bo 
to potrebno. Ta diskusija se bo odprla v času francoskega predsedstva. Referenčno leto 95-99, ki gaje 
predlagala EU je za nas dokaj sprejemljivo. Pripravljamo dodatne informacije, ki jih bomo EU predali 
konec septembra. Glede proračuna: pripravljamo analize glede dolžine prehodnega obdobja. 
Pričakujemo, da ne bomo neto vplačniki. Slovenska delegacija je opozorila, da predpristopna pomoč 
ne sme pomeniti olajšave, ki bi jo smeli povezovati z vplačevanjem v EU proračun! Dodatna pojasnila 
glede 21 so v zaključni fazi. Smo na robu upravičenosti za kohezijske in strukturne sklade (odvisno od 
izbora let). Predlog regionalne delitve: na NUTS 2 - 2 regiji, na NUTS 3 pa 12 statističnih regij. Enako 
bo z delitvijo regij za državne pomoči. Glede 24: brez prehodnih obdobij, glede obvez ne pričakujemo 
problemov. K listi točk za diskusijo, ki bo pripravljena za komisijo želimo dodati nekaj izboljšav, da bo 
dialog bolj konstruktiven. 

Madžarska: Za Pl 2 sprejemajo obveznosti in ne zahtevajo prehodnega obdobja. Če ga bo zahtevala 
EU, bodo zahtevali utemeljitev. Glede kmetijstva: presenečeni so, da EU ni podala osnutka skupnega 
stališča za celotno poglavje. Zahtevajo neposredna plačila. Referenčno obdobje se jim zdi 
neupravičeno. Zahtevajo polno vključitev v CAP z vsemi elementi. Glede 24: EU ni sposobna definirati 
mej, ker je to zanjo še prezgodaj. Kako naj torej Madžarska investira v neko mejo, za katero ne ve, kje 
bo potekala? Kaže, da bo krog širitve tako velik, da bo v njem tudi Romunija.V poglavju proračun je 
stališče podobno kot pri ostalih kandidatkah, pričakujejo, da se bodo pogajanja o tem začela v zadnji 
fazi. Zanimivo se jim zdi stališče EU, ki enkrat pravi, da je odločitev odvisna od izida pogajanj, drugič 
spet, da ne. 

Estonija: do priznavanja diplom, pridobljenih na ozemlju nekdanje SSSR, ima EU pozitivno stališče, 
hočejo dodatne informacije. Skrbi jih socialna varnost zdravljenje. Vprašanja migracije delavcev je 
občutljivo, ugotavljajo, kako odgovoriti na zahtevo EU, saj je vsaka analiza lahko špekulacija. 3000 
Estoncev dela v EU, v glavnem na Finskem,.9oo državljanov EU pa v Estoniji. Glede kmetijstva 
pričakujejo neposredna plačila, glede kvot pa mlečne in sladkorne (sladkor bodo šele začeli 
proizvajati). Referenčno obdobje 95-99 jim ni sprejemljivo, boljši bi bil začetek devetdesetih. Prehodna 
obdobja zahtevali na najbolj občutljivih področjih, najdaljše za meso. Glede 24 nimajo posebnih zahtev, 
postavlja se vprašanje meje z Rusijo. Na tej bodo s koncem septembra ukinili olajšave pri procedurah 
prehoda meje. O 29: zahtevali so o EU, naj pojasni, kaj pomeni" to take into account pre-accession 
aid". 

Češka: Prost pretok oseb- EU še ne ve, kaj bi, zakaj naj bi torej kandidatke EU dajale informacije in 
analize? Pri kmetijstvu bo zelo pomembno fitosanitarno in veterinarsko področje. Referenčno obdobje - 
zdi se jim smešno, da bo obdobje ostalo 95-99, če bodo npr. kandidatke zamudile pri vstopu. Glede 24 
so pripravljeni na implementacijo začetek I.2005 na letališčih. Maja uvedli vizni režim z Rusijo, 
Belorusijo in Kazahstanom. Schengensko mejo bodo zgradili na meji s Slovaško, če bo treba. Glede 29 
se jim izjava EU, da je za odločanje o prehodnih obdobjih še prezgodaj, zdi smešna. 

Ciper Glede p.p.oseb nimajo težav, so majhni, ni regionalnih razvojnih problemov, nezaposlenost je 
nizka, BDP je višji od 80% EU povprečja. Glede prehodnega obdobja zahtevajo od EU analize. 
Kmetijstvo: visoka cena hrane, kmetje so večinoma "delni kmetje". Veliko zahtev, čakajo, kaj se bo 
zgodilo. Referenčno obdobje jim ni sprejemljivo, ker so v teh letih imeli sušo. Zavzemajo se za daljše 
referenčno obdobje. Pri 24 nimajo zahtev po prehodnih obdobjih, urnik harmonizacije bodo na zahtevo 
EU poslali v juliju. Pri regionalni politiki - BDP je višji od praga, razmišljajo, kaj storiti, saj ne želijo biti 
neto vplačniki. Poglavje se tu povezuje z 29,- 
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K točki 11/1. 

Vse države so se strinjale, da je monitoring nujen kot sestavni del pogajalskega procesa, vendar le, 
dokler je logičen in objektiven, ne pa, če je sam sebi namen. Monitoring naj bo podlaga za 
diferenciacijo in naj bo transparenten. Države so izrazile skrb nad neorganiziranostjo Komisije pri 
vodenju monitoringa, ki jim nove ideje dajejo še posamezne države članice in s tem večajo število 
poročil. Teh je sedaj že več kot deset (NPAA, inputi za Redno poročilo, A liste screeningov, Taiex liste, 
podatki o približevanju zakonodaje za odbore, pogajalske konference, sedaj še road maps, monitoring 
tabele, vue d'ansamble itd...) in v vseh se odgovarja na podobna vprašanja. To je za kandidatke 
dodatna, nepotrebna obremenitev. Poleg tega EU teh podatkov pogosto ne vnaša sproti, kar pomeni, 
da razpolaga z zastarelimi bazami, ki jih potem uporablja za druga poročila. V veliko primerih 
kandidatke delajo stvari, ki bi jih morala opraviti EU. Slovenija in Češka sta edini, ki sta dobili izpolnjene 
ti. monitoring tabele; Slovenija jih je razdelila ostalim kandidatkam kot vzorec. Večina kandidatk je 
revidiran NPAA že oddala, nekatere ga bodo v bližnji prihodnosti (Ciper). 

Kandidatke so se dogovorile, da bodo v zvezi s tem napisale dokument - osnutek pripravi Estonija - 
niso pa se še dogovorile, v kakšni obliki in ali naj bi ga poslale Komisiji. 

K točki 111/1. 

Kandidatke menijo, da je francosko predsedovanje nastopilo v ključnem času. Pričakujejo da bo v tem 
času izdelan pristopni scenarij in da se bodo začela vsebinska pogajanja, ki bodo vključevala tudi 
opredelitve do zahtev po prehodnih obdobjih. 

K točki III/2. 

Glede prehodnih obdobij, so bile kandidatke enotne, dani mogoče postaviti enotnega vzorca za njihov 
način določanja - vsaka zahteva po prehodnem obdobju je postavljena na specifičnih osnovah in z 
določenim namenom in je med kandidatkami različna - tudi pri istih poglavjih. V splošnem pa bi 
prehodna obdobja vendar lahko razdelili na tista, ki pričnejo teči z dnem ciljno zastavljenega dneva 
vstopa v EU (fiksni datum), tista, ki pričnejo teči z dejanskim dnevom vstopa, in tista, ki so pogojevana 
oz. odvisna od prehodnih obdobij znotraj EU. Postavljeno je bilo vprašanje smiselnosti prehodnih 
obdobij s fiksnim datumom v primeru, da se vstop v Unijo zavleče. 

K točki V/1. 

Nobena od kandidatk ni izrazila velikega prevelikega zadovoljstva z rezultati in dosežki portugalskega 
predsedstva Uniji. Menijo, da je le-to izpolnilo minimalne dane obljube, sicer pa tudi pričakovanja 
kandidatk niso bila velika. Metodologija se ni spremenila, še vedno je šlo le za izmenjavo informacij. 
Tudi zaključki Feire niso prinesli nič bistveno novega. Jasno je, da je pozornost namenjena predvsem 
IGC. Zaskrbljujoč je odnos Komisije do napredovanja druge šesterice (izredno hitro zapiranje velikega 
števila ne tako nepomembnih poglavij) v primerjavi s prvo šesterico. Dogovorili so se, da se v skupni 
izjavi o portugalskem predsedstvu ne bodo izrekli. 

K točki V/2. 
«jk 

Skupna izjava - je priložena. 
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11. SREČANJE VODIJ POGAJALSKIH SKUPIN CIPRA, ČEŠKE, ESTONIJE, MADŽARSKE, 
POLJSKE IN SLOVENIJE 

Krakov, 30. junij -1. julij 2000 

SKUPNA IZJAVA 

V Krakovu na Poljskem so se 30. junija in 1. julija 2000 sestali vodje pogajalskih skupin Cipra, Čežke, 
Estonije, Madžarske, Poljske in Slovenije za pristop k EU. Razpravljali so o trenutnem stanju v 
pogajanjih o pristopu k Evropski uniji. 

Glede na stališče, ki so ga o širitvenem procesu zavzeli zunanji ministri 5. junija na srečanju v Ljubljani, 
in glede na izjavo v imenu prihajajočega francoskega predsedstva Uniji na pogajalski konferenci na 
ministrski ravni 14. junija v Luksemburgu vodje pogajalskih skupin pričakujejo, da bodo pogajanja v 
prihodnjih šestih mesecih prešla na novo kakovostno raven, ki bo z obravnavo vseh nerešenih 
vprašanj, vključno z zahtevami po prehodnih obdobjih, omogočila vsebinski napredek. 

Vodje menijo, da je za nadaljnjo pospešitev pogajanj treba do konca leta sprejeti pristopni scenarij, ki 
bo omogočil zaključek pogajanj v letu 2001 z vsako od pripravljenih kandidatk. S tem bo pristopni 
proces pridobil potrebno predvidljivost in verodostojnost 

Čeprav se vodje zavedajo, daje "spremljanje" (monitoring) sestavni del pristopnega procesa, izražajo 
zaskrbljenost zaradi številnih instrumentov, ki jih EU za to uporablja. Menijo, da "spremljanje" prispeva 
k napredku v pogajanjih le, če se izvaja učinkovito, transparentno in če vzbuja medsebojno zaupanje. 
To pa je možno tudi z bolj preprostimi postopki'.' Natančnost in objektivnost procesa "spremljanja" se 
lahko zagotovi - še preden so na osnovi rezultatov spremljanja pripravljeni sklepi - le s posvetovanjem 
med Unijo in državami kandidatkami tako o obliki koto vsebini "spremljanja". 

Vodje pozdravljajo odločenost držav članic, ponovno izraženo na Evropskem svetu v Feiri, da bodo 
potekajočo medvladno konferenco o institucionalni reformi zaključile do konca letošnjega leta in bodo s 
tem pripravljene za širitev do konca leta 2002. 

Vodje pogajalskih skupin so se dogovorili še, da se naslednjič sestanejo v začetku oktobra na 
Madžarskem. 

Krakov, 1. julij 2000 

4. avgust2000 51 poročevalec, št. 62 



BELEŽKE 
3.M3VOJ0fcl3>!.;L' ' • 

■ 

/m*'* 

- 

' 4v.'>',■■■■: '• • -v:(r ,r'V  v >,■ i/ -vit , 

' 

' ■■■■■ "je.- !:• ' . •). V- ' • V 

'V ' "" - '-'V. ■ -G* ■ f:i . O .i i:rv; ;{r: « 

>V' «) / , ' ■ " ;E>0 xi 

' 
. 

■ ' ' . v. ' ' ,■/: ■ ■ ,w . ■■■' ,, •. !; 
. 

.. ' sš jj'■■ 

; ■ '• ■" ,3>c !> .Ipji ;ž! ' XI *jjfc 

" 

' 

'• ' 

. 

valeč, it. 62 52 4. avgust 2000 



beležke 

Xavgust2000 53 poročevalec, št. 62 



BELEŽKE 

poročevalec, št. 62 54 4. avgust2000 



NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM _ 

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 420 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. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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