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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

Predlog zakona o

DOPOLNITVI

PROMETU

ZAKONA

0

ŽELEZNIŠKEM

(ZZelP-A)

- EPA 1299 - II - skrajšani postopek

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d.,
iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške
proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 340-35/97-5
Ljubljana, 24.08.2000

Podana sta torej dva razloga, ki skladno z navedeno določbo
poslovnika Državnega zbora vsak zase omogočata sprejem
predlaganega zakona po skrajšanem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24.8.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
ŽELEZNIŠKEM PROMETU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi zakona o
železniškem prometu obravnava po skrajšanem postopku.

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

Dopolnitev, predlagana z zakonom o dopolnitvi Zakona o
železniškem prometu je sama po sebi manj zahtevna
dopolnitev zakona, ki pa je potrebna tudi zaradi uskladitve z
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
SKRAJŠANI POSTOPEK
24.8.2000
Predlog zakona o
DOPOLNITVI ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM
PROMETU

UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Na podlagi 1. odstavka 33. člena Zakona o železniškem prometu (ZZelP - Uradni list
RS, št. 92/99), kije pričel veljati 28.11.1999, so bila iz premoženja javnega podjetja
Slovenske železnice (v nadaljevanju: SŽ) izločena sredstva in obveznosti do virov
sredstev obstoječe javne železniške infrastrukture in z njo povezanih finančnih
obveznosti. V naslednjem - 34. členu so našteti pravni temelji črpanja posojil, najetih
za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne železniške infrastrukture, katerih
odplačevanje kot svojo obveznost prevzame država. Med njimi je v 7. alinei 1.
odstavka določen tudi Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje
železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja (ZPSZPH - Uradni list RS,
št. 48/98). Gradnjo te proge SŽ izvajajo na podlagi sklepa Vlade RS, ki ga je ta
sprejela na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93) in s katerim je SŽ naložila, da v imenu in za račun države prevzamejo
vlogo investitorja. Proga je predmet meddržavne pogodbe z Republiko Madžarsko in
mora biti skladno s to pogodbo dokončana do konca leta 2000.
Za gradnjo proge so zaradi uvedbe DDV, tečajnih razlik, ki izvirajo iz višine
glavnice, določene v ZPSZPH v EUR, ter zaradi dodatnih del, ki dražijo investicijo,
potrebna večja sredstva, kot jih omogoča nespremenjeni ZPSZPH.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
Namen zakona je točno opredeliti obveznosti, kijih prevzema država in ki izhajajo iz
spremembe in dopolnitve ZPSZPH.

OSNOVNE REŠITVE ZAKONA
Državni zbor je sprejel spremembe in dopolnitve ZPSZPH. Zaradi tega je potrebno 7.
alineo 1. odstavka 34. člena dopolniti tako, da bo točno določala pravni temelj črpanja
posojil.
poročevalec, št. 78
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Z dopolnitvijo bo Ministrstvu za finance omogočena realizacija 2., 3., 4. in 5.
odstavka 34. člena ZZelP.

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Skladno z določbami 34. člena ZZelP mora država prevzeti obveznosti iz posojilnih
pogodb, sklenjenih med SŽ in bankami in ki se našajo na sredstva, ki so bila potrebna
za vzdrževanje in modernizacijo javne železniške infrastrukture po stanju na dan
31.12.1999. Obveznosti so navedene v tabeli, kije sestavni del ZZelP. Kot določa 2.
odstavek navedenega člena, pa se določba ne nanaša na sredstva, za katera je dala
poroštvo država na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje
železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja (ZPSZPH - Uradni list RS,
št. 48/98), ker gradnja še poteka in v času sprejema ZzelP sredstva še niso bila črpana.
Za obveznosti, ki izvirajo iz posojil, najetih na podlagi ZPSZPH, morata ministrstvo,
pristojno za finance, in SŽ posebej opredelita način njihovega prevzema, njihovo
vrednost in ročnost. Navedena dejstva opredelita v posebni pogodbi, ki jo skleneta na
podlagi 4. odstavka 34. člena ZZelP.
Ker bo zakon določal, da Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje
železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja (ZPSZPH - Uradni Ust RS,
št. 48/98) zajema tudi spremembe tega zakona torej glavnico v višini 71,276.000
ECU, kot jo določa ZPSZPH, in glavnico v višini 6.265.500.000,00 SIT, kot jo
določa njegova sprememba in dopolnitev, se bodo za slednjo ter za stroške, povezane
z najemom posojil, povečale obveznosti države.
3. odstavek 34. člena ZZelP določa, da mora sredstva za odplačilo teh obveznosti
zagotoviti država v proračunu.
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BESEDILO ČLENOV
1. člen
V sedmi alinei 34. člena Zakona o železniškem prometu (ZZelP - Uradni list RS, št. 92/99)
se na koncu besedila pred zaklepajem za besedami "Uradni list RS, št. 48/98" postavi
vejica in dodajo besede "in
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
1. člen
Sedma alinea 34. člena ZZelP določa pravni temelj, na podlagi katerega je država
dala poroštvo za najem posojil, ki jih je pooblaščeni investitor - SŽ - najel za potrebe
financiranja gradnje železniške proge Puconci - Hodoš - državna meja. Zakon, ki ga
določa zadevno besedilo - ZPSZPH - je bil dopolnjen in spremenjen. Dopolnitev
besedila 7. alinee točno opredeljuje predpis, ki je predmet te določbe. Le tako
doponjeno besedilo omogoča realizacijo ZzelP in ureditev razmerij med državo in SŽ,
ki izhajajo iz naslova ureditve statusa in lastništva javne železniške infrastrukture.
2. člen
Zakon bo začel veljati po preteku običajnega petnajstdnevnega roka.

poročevalec, št. 78
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BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE
34. člen
(finančne obveznosti države)
(1) Država prevzame izpolnjevanje obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice
d.d. iz naslova črpanih posojil, najetih za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe
javne železniške infrastrukture, ki izhajajo iz:
- 26. in 27. člena zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi
železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja
Slovenske železnice, (ZNOFP - Uradni list RS, št. 71/93);
in posojil, za katere je dano poroštvo države na podlagi:
- zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila
Evropske banke za obnovo in razvoj, za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana
(ZPOPNPEB - Uradni list RS, št. 47/93);
- zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil
Evropske investicijske banke za obnovo slovenskih železnic (ZPOPNPEI - Uradni
list RS, št 71/93);
- zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita
Evropske investicijske banke za projekt Slovenske železnice II (ZGOPS - Uradni
Ust RS, št. 39/94);
- zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Slovenskih železnic, d.d.,
za odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBR (ZPNKSZ Uradni list RS, št 17/96);
- zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri
Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZKPTP Uradili list RS, št. 41/97);
- zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz
naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri PuconciHodoš-državna meja (ZPSZPH - Uradni list RS, št. 48/98 in ....);
- zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz
naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj
železniške infrastrukture (ZPFRZI - Uradni list RS, št. 31/99 in 89/99).
Obveznosti iz posojilnih pogodb s poroštvom države, sklenjenih med javnim
podjetjem Slovenske železnice, d.d. in bankami prevzema država po stanju na dan 31.
12. 1999, kot so navedene v tabeli, kije sestavni del tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena za posojili s poroštvom
države na podlagi ZPSZPH in ZPFRZI, katerih javno podjetje Slovenske železnice,

12. september2000
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d.d., še ni črpalo, ministrstvo, pristojno za finance in javno podjetje Slovenske
železnice, d.d., posebej opredelita način prevzema teh obveznosti, njihovo vrednost in
ročnost v pogodbi iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Sredstva za odplačevanje obveznosti, navedenih v prvem in prejšnjem odstavku
tega člena, zagotavlja država v proračunu.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance z javnim podjetjem Slovenske železnice, d.d.,
sklene pogodbo, v kateri se datumsko določi izpolnjevanje obveznosti iz posojilnih
pogodb, navedenih v prvem odstavku tega člena, in postopek plačevanja teh
obveznosti.
(5) Država bo v letu 2000 prevzela dolgove, ki so določeni v prvem in drugem
odstavku tega člena.

poročevalec, št. 78
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Republika
Slovenija

Ministrstvo
za promet in zveze

Minister

Langusova 4,1535 Ljubljana
telefon: 01478 82 82
faks: 01 478 81 39
e-pol ta: mpz.infoOgov.si
http://www.gov.si/mpz

NaSa št.: 2610-0013/2000
Datum: 22..8.2000

IZJAVA
O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA AL! DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:
Zakon o dopolnitvi Zakona o železniškem prometu

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo
gradivo:
Evropski sporazum o pridružitvi ne posega na področje, ki ga ureja Zakon o dopolnitvi
Zakona o železniškem prometu
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: jih ne ureja
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: jih ni
3. Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)
Pravnih aktov EU s tega področja ni.
a) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: //
b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: Jih ni
4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri ES
(leto) //
5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? II
t
6. Ali je predlog akta preveden v kateri jezik? Ne

12. september2000
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7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države članice ES,
SIGMA, OECD, Univerza
) Ne
8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevaje roka za
uskladitev: povezave ni

rrrajj^Anton Bergauer
' ^/:.1W1NISXER

URAD ZA ŽELEZNICE
dr. Slavko Hanžei
aržavni sekretar
11/

VODJA PRAVNE SLUŽBE
Igor Klun, univ. dipl. pr^jln.
aržavni podsekretai

poročevalec, št. 78
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Predlog zakona o

IZDELKIH

IZ

PLEMENITIH

KOVIN

(ZIPleK)
- EPA 443- II - tretja obravnava

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

195. členom poslovnika Državnega zbora pripravil celovito
besedilo za tretjo obravnavo:

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve

- PREDLOG ZAKONA O IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN
(ZIPleK).

Številka: 315-04/94-2/06
Ljubljana, 31.8.2000
Namestnica sekretarja
Tina Bitenc-Pengov, l.r.

Na podlagi sklepa Državnega zbora z dne 29. avgusta 2000
je Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v skladu s

12. september2000
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CELOVITO BESEDILO
ZA TRETJO OBRAVNAVO
Številka: 315-04/94-2/05
Ljubljana, 31.8.2000

PREDLOG ZAKONA
O IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN (ZIPleK)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki iz
plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) v prometu, postopke ugotavljanja in
potrjevanja skladnosti izdelkov, označevanje izdelkov, promet z izdelki in nadzorstvo
nad izdelki.
Določbe tega zakona se nanašajo tudi na surovce in polizdelke iz
plemenitih kovin, kot so granule, palice, ploščice, lističi, žice, trakovi in podobno.

2. člen
Izdelki smejo v promet samo, če ustrezajo predpisanim tehničnim zahtevam
in če so preskušeni in označeni v skladu s tem zakonom.

3. člen

1.

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
*
"plemenite kovine" so platina, zlato, paladij in srebro. Platina je najbolj
plemenita, sledijo ji zlato, paladij in srebro;

2.

"zlitina iz plemenite kovine" je trdna homogena zmes vsaj ene plemenite kovine
z eno ali več drugimi kovinami;

3.

"izdelki" so nakit, zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali drugi izdelki,
izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma njihovih zlitin. Izdelki so
popolni glede vseh svojih sestavnih kovinskih delov;

4.

"čistina" je masni delež določene plemenite kovine v skupni masi zlitine, izražen
v tisočinkah;

5.

"standardna stopnja čistine" je najnižji masni delež določene plemenite kovine v
skupni masi zlitine, izražen v tisočinkah;

poročevalec, št. 78
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6.

"prevleka iz plemenitih kovin" je prevleka oziroma plast iz plemenitih kovin,
nanesena na vse dele izdelka s kemijskim, elektrokemijskim, mehanskim ali
fizikalnim postopkom;

7.

"lot" je zlitina iz plemenitih kovin, ki se sme uporabljati le za spajanje;

8.

"surovec iz plemenite kovine" je kos plemenite kovine, namenjen za predelavo
ali obdelavo;

9.

"polizdelek iz plemenite kovine" je izdelek, namenjen za izdelavo finalnega
izdelka;

10.

"ingoti in granule iz plemenitih kovin" so kosi nepredelane oziroma neobdelane
plemenite kovine;

11.

"dobavitelj" je izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma uvoznik.

4. člen
Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter organizacijske naloge na
področju izdelkov iz plemenitih kovin, določene s tem in z drugimi zakoni, opravlja
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu:
urad).
Poleg drugih nalog na področju izdelkov iz plemenitih kovin, določenih z
zakonom, urad zlasti:
-

-

sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za katere je z zakonom
določeno, da jih pristojni ministri izdajajo po predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za izdelke iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: minister);
predlaga povezave z mednarodnimi organizacijami in tujimi organizacijami za
področje izdelkov iz plemenitih kovin;
sodeluje z mednarodnimi organizacijami in predstavlja v njih nacionalno službo za
področje plemenitih kovin.

5. člen
Določbe tega zakona še ne nanašajo na:
1. izdelke, ki so namenjeni za izvoz,
2. izdelke, ki so začasno uvoženi kot vzorčni izdelki oziroma izdelki v razstavne
namene,
3. izdelke, ki so popolnoma prevlečeni z emajlom, dragim kamenjem, biseri ali z
drugimi nekovinskimi prevlekami,
4. izdelke iz neplemenitih kovin, ki so popolnoma prevlečeni s plemenitimi kovinami.
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6. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označitev izdelkov, se ne nanašajo
na:
1. izdelke iz platine, zlata in paladija, katerih masa je manjša od 1 g, in izdelke iz
srebra, katerih masa je manjša od 3g, oziroma izdelke, ki so tako drobni ali
občutljivi, da nanje iz tehničnih razlogov ni mogoče vtisniti ustrezne oznake,
2. dodatke na dragem kamenju, biserih ali drugih izdelkih, katerih masa oziroma
vrednost plemenite kovine je neznatna,
3. glasbene instrumente ali dele glasbenih instrumentov, ki so izdelani iz plemenitih
kovin,
4. izdelke oziroma predmete, ki so namenjeni za medicinske, dentalne, veterinarske,
znanstvene in tehnične namene,
5. ingoti in granule iz plemenitih kovin, ki se uporabljajo v bančnem prometu,
vključno z borznimi ploščicami,
6. kovance, ki so plačilno sredstvo v katerikoli državi, spominske kovance ali
medalje, ki so izdelani iz plemenitih kovin,
7. surovce in polizdelke iz plemenitih kovin.
Za izdelke iz prejšnjega odstavka se izda potrdilo o skladnosti, katerega
vsebino in obliko predpiše minister.

II. TEHNIČNE ZAHTEVE
7. člen
Izdelki morajo imeti eno od naslednjih standardnih stopenj čistine:
1.
999
950
900
850
2.
999
990
916
900
840
800
750
585
500
417
375

platinasti izdelki
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink

(999/1000)
(950/1000)
(900/1000)
(850/1000)

zlati izdelki
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
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(999/1000)
(990/1000)
(916/1000)
(900/1000)
(840/1000)
(800/1000)
(750/1000)
(585/1000)
(500/1000)
(417/1000)
(375/1000)
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333 tisočink (333/1000)
3.

paladijski izdelki

999 tisočink (999/1000)
950 tisočink (950/1000)
500 tisočink (500/1000)
4.
999
925
835
800

srebrni izdelki
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink

(999/1000)
(925/1000)
(835/1000)
(800/1000)

8. člen
t
...
Izdelki iz platine, katerih čistina je nižja od 850 tisočink (850/1000), izdelki iz
zlata, katerih čistina je nižja od 333 tisočink (333/1000), izdelki iz paladija, katerih
čistina je nižja od 500 tisočink (500/1000), in izdelki iz srebra, katerih čistina je nižja
od 800 tisočink (800/1000), niso izdelki v smislu tega zakona.

9. člen
Če čistina izdelka presega posamezno, v 7. členu tega zakona določeno
standardno stopnjo čistine, ne dosega pa naslednje standardne stopnje čistine višje
stopnje, se šteje, da ima standardno stopnjo čistine nižje stopnje.

10. člen
•Izdelki lahko vsebujejo tudi lot. Stopnja čistine lota mora biti enaka stopnji
čistine izdelka.
I
Lot mora imeti eno od standardnih stopenj čistine iz 7. člena tega zakona.

11. člen
Izdelki lahko vsebujejo tudi neplemenite kovinske in nekovinske dele pod
pogojem, da se ti jasno ločijo od plemenitega dela izdelka. Neplemeniti kovinski in
nekovinski deli ne smejo biti prevlečeni s prevleko iz plemenite kovine, ki bi jim dajala
videz plemenite kovine.
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12. člen
Prevleka iz plemenite kovine mora biti najmanj iste čistine kot izdelek, ki je
prevlečen. Poleg prevlek iz plemenitih kovin, določenih s tem zakonom, je dovoljena
tudi rodijeva prevleka.

13. člen
Minister za predmete iz 10., 11. in 12. člena tega zakona predpiše
podrobnejše tehnične zahteve, ki jim morajo ustrezati izdelki.
Minister lahko predpiše odstopanja od zahtev iz 10., 11. in 12. člena tega
zakona, ki so posledica tehničnih razlogov.

III. UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE SKLADNOSTI IZDELKOV

14. člen
Izdelovalec mora izdelek, preden ga da v promet, označiti s svojim znakom.
Izdelke tujih izdelovalcev mora označiti s svojim znakom izdelovalčev zastopnik s
sedežem v Republiki Sloveniji oziroma uvozni^ ne glede na to, ali je izdelek že
označen z znakom tujega izdelovalca.
Dobavitelj mora svoj znak registrirati pri uradu .
Dobavitelj ob registraciji svojega znaka (znak dobavitelja) navede način, na
katerega bo zagotavljal skladnost svojih izdelkov in polizdelkov s predpisanimi
zahtevami.

15. člen
Dobavitelj je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predpisanimi tehničnimi
zahtevami, preden da izdelek v promet.
Dobavitelj lahko skladnost izdelkov s predpisi zagotavlja z vzdrževanjem
predpisane tehnične dokumentacije ali s predložitvijo izdelkov uradu v preskus in
označitev z oznako skladnosti.
Preskus in označitev izdelkov z oznako skladnosti izvaja laboratorij za
preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin, kot notranja organizacijska enota
urada (v nadaljnjem besedilu: laboratorij).
Preden da izdelek v promet, mora dobavitelj izdelek označiti z znakom
čistine.
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16. člen
Dobavitelj lahko predloži izdelke v preskus in označitev z oznako skladnosti
tudi pravni osebi, ki jo imenuje minister. Minister lahko imenuje le pravno osebo,
katere usposobljenost je bila predhodno preverjena po pravilih akreditacije ali
akreditaciji enakovrednih pravilih in ki izpolnjuje dodatne zahteve, ki se nanašajo na
preskušanje in označevanje izdelkov.
Dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in označevanje izdelkov,
obsegajo predvsem analizne metode za preskušanje surovcev iz plemenitih kovin,
polizdelkov iz plemenitih kovin, posameznih delov izdelkov in izdelkov glede
ustreznosti čistine ter načine označevanja izdelkov.
Minister s predpisom natančneje določi dodatne zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopek imenovanja pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.

17. člen
Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je dolžan sistem
zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi opisati v tehnični dokumentaciji.
Tehnična dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj
naslednje podatke, ki se nanašajo na:
- vrsto (platina, zlato, paladij, srebro) in čistine izdelkov,
- uporabo surovcev iz plemenitih kovin, polizdelkov iz plemenitih kovin in lotov, ki
jih dobavijo dobavitelji s certificiranim sistemom kakovosti ali dobavitelji brez
certificiranega sistema kakovosti, ali navedbo, da zlitine proizvaja dobavitelj sam,
- dobavo posameznih delov izdelkov (npr. zaponke, patente itd.) od dobaviteljev s
certificiranim sistemom kakovosti ali od dobaviteljev brez certificiranega sistema
kakovosti,
- navedbo standardnih analiznih metod, ki jih proizvajalec uporablja za preskušanje
surovcev iz plemenitih kovin, polizdelkov iz plemenitih kovin, posameznih delov
izdelkov ter izdelkov glede ustreznosti čistine, ter pogostnost preskušanj oziroma
navedbo laboratorija, ki preskušanje izvaja,
- opis vseh postopkov za proizvodnjo izdelkov, ki vplivajo na čistino,
- opis drugih postopkov in metod, s katerimi proizvajalec dodatno zagotavlja
kakovost svojega dela in skladnost svojih izdelkov s predpisi.
Sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, tehnično dokumentacijo
ter skladnost izdelkov s podatki v tehnični dokumentaciji preverja laboratorij ali
pravna oseba iz 16. člena tega zakona. Preverjanje se lahko opravi tudi s
preskušanjem ustreznosti čistine vzorcev končnih izdelkov v določenih časovnih
presledkih.
Minister lahko predpiše podrobnejšo vsebino tehnične dokumentacije.
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18. člen
V zahtevi za preskus in označitev z oznako skladnosti mora dobavitelj
navesti število izdelkov, njihovo skupno maso in čistino zlitine.
Če laboratorij ali pravna oseba iz 16. člena tega zakona pri preskusu
ugotovi, da ima predloženi izdelek standardno stopnjo čistine, ki je označena na
izdelku, in da izpolnjuje tudi druge predpisane tehnične zahteve, ga označi z oznako
skladnosti.
<
Če laboratorij ali pravna oseba iz 16. člena tega zakona pri preskusu
ugotovi, da predloženi izdelek ne dosega na izdelku označene standardne stopnje
čistine ali da ne izpolnjuje drugih predpisanih tehničnih zahtev, zavrne zahtevo za
označitev z oznako skladnosti.
Na pisno zahtevo dobavitelja mora laboratorij ali pravna oseba iz 16. člena
tega zakona, ki je opravila preskus izdelka, le - tega ponoviti z drugo kemijsko
metodo. Ugotovitve ponovnega preskusa so dokončne.

IV. OZNAČEVANJE IZDELKOV
19. člen
Izdelki, ki so predelani in se je pri predelavi spremenila čistina zlitine,
morajo biti ponovno označeni z znakom dobavitelja, znakom čistine ter oznako
skladnosti.
Prenašanje vtisnjenega znaka z enega izdelka na drugega ni dovoljeno.
Ko je izdelek označen, ni več dovoljeno dodajati drugih dodatkov, ki jih ni
mogoče jasno videti ali razločiti.

20. člen
Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih zlitin ali različnih čistin iste plemenite
kovine, pa med njimi ni jasno razpoznavne meje ali razlike, morajo imeti oznako
čistine najmanj plemenite zlitine. Ce je meja med zlitinami jasno razpoznavna, je
lahko z oznako čistine označen vsak sestavni del, obvezno pa mora biti označen del
iz najmanj plemenite zlitine.
Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih zlitin različnih plemenitih kovin, pa med
njimi ni jasno razpoznavne meje ali razlike, morajo imeti oznako čistine zlitine
najmanj plemenite kovine. Če je meja jasno razpoznavna, je lahko z oznako čistine
označen vsak sestavni del, obvezno pa mora biti označen del zlitine iz najmanj
plemenite kovine.
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Izdelki, ki so sestavljeni iz delov iz plemenitih kovin in delov iz drugih
materialov, morajo imeti oznako čistine na delu iz plemenite kovine. Neplemeniti
kovinski deli izdelka morajo biti označeni z oznako "metal".
Izdelki so lahko prevlečeni s prevleko iz bolj plemenite kovine, kot je zlitina,
iz katerih so izdelani. Pri tem morajo biti označeni z oznako čistine plemenite kovine,
iz katere so izdelani.

21. člen
Minister predpiše postopek določitve in oblike znaka dobavitelja, postopek
njegove registracije, obliko znakov za označevanje čistine, obliko oznake skladnosti
ter način označevanja izdelkov.

V. PLAČEVANJE STROŠKOV
22. člen
Stroške preskušanja in označitve izdelkov ter stroške preverjanja sistema
zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, preverjanja tehnične dokumentacije ter
skladnosti izdelkov s podatki v tehnični dokumentaciji, plača dobavitelj.
Stroške pregledov iz prvega odstavka 28. člena tega zakona plača pravna
oseba iz 16. člena tega zakona.
Višino in način plačevanja stroškov predpiše Vlada Republike Slovenije.

VI. PROMET Z IZDELKI
23. člen
Izdelki morajo biti v prodajalnah ločeni od drugega blaga.
•
V prostorih, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti na vidnem mestu obešene
slikovne podobe oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter preglednica
standardnih stopenj čistine plemenitih kovin iz 7. člena tega zakona. Kupcu izdelkov
mc.c biti na voljo povečevalno steklo, s katerim ja mogoče oznako na izdelku jasno
videti in razločiti.
V prostorih, kjer se izdelki prodajajo, ni dovoljeno imeti izdelkov iz 2. točke
5. člena tega zakona.
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VII. NADZORSTVO
24. člen
Urad opravlja nadzor nad izdelki v prometu. Nadzor nad izdelki v prometu
obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev.
Nadzor iz prejšnjega odstavka izvaja posebna notranja organizacijska enota
urada.

25. člen
Naloge nadzora nad izdelki v prometu opravljajo inšpektorji.
Inšpektor je lahko, kdor ima najmanj visoko izobrazbo in pet let delovnih
izkušenj ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, mora opraviti strokovni izpit v roku
šestih mesecev od dneva imenovanja za inšpektorja. Do takrat ne sme izdajati
odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
Inšpektor lahko strokovni izpit opravlja največ dvakrat. Inšpektor, ki tudi
drugič ne opravi strokovnega izpita za inšpektorja, se razreši. Z dnem razrešitve mu
preneha delovno razmerje.
Inšpektor mora vsako četrto
leto opraviti
preizkus
strokovne
usposobljenosti. Vsak preizkus se lahko opravlja največ dvakrat. Inšpektor, ki ne
opravi preizkusa strokovne usposobljenosti, mora ponovno opravljati strokovni izpit
za inšpektorja.
Vsebino strokovnega
inšpektorjev predpiše minister.

izpita

in

preizkusa

strokovne

usposobljenosti

26. člen
Inšpektor ima pravico izdelke izločiti iz prometa in odrediti njihovo
preskušanje v laboratoriju.
Če inšpektor ugotovi, da izdelek v prometu ni označen oziroma ni označen
na predpisan način, izda odločbo, s katero prepove njegovo prodajo do odprave
nepravilnosti'.
Enako ravna urad, ko laboratorij ugotovi, da izdelek, ki je bil izločen iz
prometa in za katerega je bilo odrejeno preskušanje, ni skladen s predpisanimi
tehničnimi zahtevami.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem se izvaja
nadzor, je dolžan omogočiti inšpektorju nemoteno opravljanje nadzora, vključno z
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vstopom v prostore, v katerih se izdelki dajejo v promet ali hranijo, pripravljeni za
promet.
Na zahtevo inšpektorja je dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov,
dolžan predložiti tehnično dokumentacijo.
Zoper odločbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je
dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za izdelke iz plemenitih kovin. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

27. člen
Urad v primeru hujših ali ponavljajočih kršitev dobavitelja iz 17. člena tega
zakona izda odločbo, s katero odloči, da je dobavitelj dolžan vse svoje izdelke, ki jih
še ni preskusil in označil, predložiti laboratoriju ali pravni osebi iz 16. člena tega
zakona, zaradi ugotovitve skladnosti izdelkov s predpisi ter označitve z oznako
skladnosti.
Dolžnost predložitve izdelkov laboratoriju ali pravni osebi iz 16. člena tega
zakona zaradi ugotovitve skladnosti izdelka s predpisanimi zahtevami ter označitve z
oznako skladnosti lahko traja največ šest mesecev . Pri svoji odločitvi urad upošteva
naravo ugotovljenih pomanjkljivosti in njene posledice.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

28. člen
Urad izvaja pregled nad tistim delom pravnih oseb iz 16. člena tega zakona,
na katerega se imenovanje nanaša.
Če urad ugotovi, da pravna oseba iz 16. člena tega zakona ne dela v
skladu s predpisi ali ne izpolnjuje več zahtev za imenovanje, predlaga ministru
razveljavitev odločbe o imenovanju.

29. člen
Inšpektor se izkaže s službeno izkaznico, ki jo izda direktor urada.
Minister predpiše način izvajanja nadzora ter vsebino in obliko službene
izkaznice ter način evidence izdanih službenih izkaznic.
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VIII. VELJAVNOST TUJIH OZNAK
30. člen
V Republiki Sloveniji ni treba ponovno označiti v tujini že označenih
izdelkov, če so bili ti izdelki označeni skladno z mednarodnimi pogodbami, ki jih je
sklenila Republika Slovenija,
Urad ima pravico priznati znake skladnosti na izdelkih, ki so bili označeni v
tujini, skladno z dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi, ki jih je sklenila ali k njim
pristopila Republika Slovenija.
\
IX. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen (30. člen)
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje za prekršek
dobavitelj, ki ne izda potrdila o skladnosti iz drugega odstavka 6. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek na kraju samem kaznuje
odgovorna oseba dobavitelja, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje za prekršek
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki izdelkov v prodajalni ne
loči od drugega blaga ali če v prostorih, kjer izdelke prodaja, na vidnem mestu ne
obesi slikovnih podob oznak skladnosti, znakov za označevanje čistine in
preglednice standardnih stopenj čistine plemenitih kovin iz 7. člena tega zakona ali
če ne da na voljo povečevalnega stekla, s katerim je mogoče oznake na izdelku
jasno videti in razločiti (23. člen).
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek na kraju samem kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

32. člen (31. člen)
Za vsak izdelek, ki ga pravna oseba da v promet, in ni označen oziroma ni
označen na predpisan način (2. člen. prvi odstavek 14. člena, četrti odstavek 15.
člena ter 20. člen), se za prekršek na kraju samem kaznuje pravna oseba z denarno
kaznijo 6.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 4.000 tolarjev za vsak izdelek se za prekršek na kraju
samem kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
Z denarno kaznijo 3.000 tolarjev za vsak izdelek se za prekršek na kraju
samem kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
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33. člen (32. člen)
Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki da v promet izdelke, ki niso
skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami (2., 7., 10., 11., 12. člen in prvi odstavek
15. člena).
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

34. člen (33. člen)
Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1
2.
3
4.
5.

ne registrira pri uradu znaka dobavitelja (drugi odstavek 14. člena),
prenese vtisnjeni znak z enega izdelka na drugega (drugi odstavek 19. člena),
po označitvi doda izdelku druge dodatke, ki jih ni jasno mogoče videti ali
razločiti (tretji odstavek 1.9. člena).
inšpektorju ne dovoli nadzorstva ali ga pri tem ovira (četrti odstavek 26. člena),
na zahtevo inšpektorja ne predloži tehnične dokumentacije (peti odstavek 26.
člena).

Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen (34. člen)
Minister izda predpise, za katere je pooblaščen s tem zakonom, najpozneje
v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

36. člen (35. člen)
Do sprejetja predpisov na podlagi tega zakona veljajo oziroma se
uporabljajo naslednji predpisi:
-

pravilnik o tehničnih pogojih, ki jim morajo glede izdelave ustrezati predmeti iz
piemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 30/82 in 2/88).

-

pravilnik o načinu preskušanja in žigosanja predmetov iz plemenitih kovin (Uradni
list SFRJ,"štev. 30/82 in 2/88),

-

pravilnik o tehničnih pogojih za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih
kovin (Uradni list SFRJ, štev. 23/88).
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-

pravilnik o stopnji čistote zlatih polizdelkov za predmete zobne protetike in načinu
njihove kontrole (Uradni list SFRJ, štev. 30/82),

-

odredba o znaku proizvajalca (Uradni list RS, štev. 17/97),

-

pravilnik o uradnih izkaznicah delavcev, pooblaščenih za nadzor nad
brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list RS, štev.
23/97),

-

uredba o stroških za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin
(Uradni list RS, štev. 37/97),

-

odredba o oblikah žigov za označevanje pravilne sestave in čistote predmetov iz
plemenitih kovin in o načinu označevanja čistote na predmetih iz plemenitih kovin
(Uradni list RS, štev. 40/97).

37 člen (36. člen)
Izdelkov, ki so bili preskušeni in označeni pred uveljavitvijo tega zakona, ni
treba ponovno preskusiti in označiti.

38.člen (37. člen)
Dobavitelj, ki je že registriral svoj znak v skladu z odredbo o znaku
proizvajalca (Uradni list RS, štev. 17/97). je dolžan v roku treh mesecev od
uveljavitve tega zakona pisno obvestiti urad o načinu, na katerega bo zagotavljal
skladnost svojih izdelkov s predpisanimi zahtevami.
Urad na podlagi pisnega obvestila dobavitelja izda odločbo o znaku
dobavitelja po uradni dolžnosti.
Dobavitelj lahko zagotavlja skladnost izdelkov z vzdrževanjem predpisane
tehnične dokumentacije na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka.

39.člen (38. člen)
Z dnem. ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati zakon o kontroli
predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ. štev. 59/81, 59/86. 20/89 in 9/90).

40. člen (39 člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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Obrazložitev:
V besedilo predloga zakona so vnešeni vsi, v drugi obravnavi sprejeti amandmaji in
sicer k 5., 6., 16., 20., 25., 29. in 37. členu, vnešeno pa je tudi novo VIII. poglavje in
nov 30. člen (amandma za novo VII.a poglavje in nov 29.a člen). Skladno s tem so
ustrezno preštevilčeni tudi členi - od 30.člena naprej. Členi, ki so bili v drugo
obravnavi spremenjeni oziroma dopolnjeni so označeni poudarjeno.
V besedilo so vnešeni tudi nekateri redakcijski popravki kot npr. okrajšave za
ministra, pristojnega za plemenite kovine v 6., 13., 16., 17., 21.. 25., 28., 29. in 35.
členu skladno s 4. členom, dopolnjen je pravilni naziv surovcev in polizdelkov, ki
sledi definiciji iz 3. člena ter opravljene nomotehnične korekture.

12. september2000
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

DRŽAVNI

STATISTIKI

(ZDSta-A)
- EPA 825 - II - tretja obravnava

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
državni statistiki - tretja, obravnava.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 050-01/99-2
Ljubljana, 07-09.2000

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 15. seji dne 7. septembra 2000
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRŽAVNI STATISTIKI,

- Tomaž BANOVEC, direktor Statističnega urada Republike
Slovenije,
- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Statističnega urada
Republike Slovenije.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 54. izredne
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28.8.2000,
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije s predlogom, da ga Državni zbor
Republike Slovenije obravnava na 55. izredni seji.

12. september2000

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
TRETJA OBRAVNAVA
7.9.2000
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRŽAVNI STATISTIKI (ZDSta-A)
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) se v členih I, 3, 4, 5, 11, 13,
15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51
in 55, besedilo "nacionalni program statističnih raziskovanj" nadomesti z besedilom
"program statističnih raziskovanj" v ustreznem sklonu. Pred nadomestnim besedilom se
"z" spremeni v "s".
2. člen
V 2. členu se za besedama "strokovne neodvisnosti" beseda "in" nadomesti z vejico, za
besedo "racionalnosti" pa se doda besedilo "statistične zaupnosti in preglednosti."
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Institucije, ki izvajajo statistična raziskovanja, morajo zagotoviti ločeno izvajanje
dejavnosti državne statistike."
3. člen
V naslovu 1. točke drugega poglavja se za besedo "in" črtata besedi "njegove
funkcije", doda pa se besedilo "pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike in
njihove funkcije".
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedo "pomočjo" doda "s programom pooblaščenih"
in za besedo "raziskovanj" doda "(v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci)".
5. člen
V drugem in tretjem odstavku 4. člena se črta besedilo: "Nosilci teh zbirk so
poročevalske enote samo v primeru, da so kot takšni določeni z zakonom oziroma z
nacionalnim programom statističnih raziskovanj."
Četrti odstavek se črta.
6. člen
V 7. členu se za šesto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
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nuđenje strokovne pomoči poročevalskim enotam,"
7. člen
V členih 8, 9, 10, 11,21 in 22 se izraz "direktor" na vseh mestih nadomesti z izrazom
"generalni direktor" v ustreznem sklonu.
V drugem odstavku 8. in 9. člena se beseda "štirih" nadomesti z besedo "petih".
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se beseda "ter" nadomesti z vejico, za besedo "stroke" pa
se doda besedilo "ter dva predstavnika Urada".
Drugi odstavek se črta. Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. Doda se nov
tretji odstavek, ki se glasi:
"Člani Sveta izvolijo izmed sebe predsednika Sfveta." "Predstojnik Urada ne more biti
predsednik Sveta."
9. člen
Drugi in tretji odstavek 15. člena se nadomestita z novim drugim odstavkom, ki se
glasi:
"Člane statističnih sosvetov imenujejo predstojniki institucij na zaprosilo Urada.
Za opravljanje posameznih nalog s svojega delovnega področja lahko Svet in statistični
sosveti določijo posebne delovne skupine."
10. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Urad je kot strokovno samostojna vladna služba neposredno udeležen v postopku
priprave in usklajevanja državnega proračuna.".
11. člen (10. člen)
V naslovu tretjega poglavja se črta beseda "NACIONALNI".
12. člen (11. člen)
V tretjem poglavju se doda nov 22. a člen, ki se glasi:
"Program statističnih raziskovanj je akt statističnih zahtev za nacionalne in mednarodne
potrebe."
13. člen (12. člen)

12. september2000
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Besedilo drugega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Program statističnih raziskovanj izvajajo Urad in pooblaščeni izvajalci."
Tretji odstavek se črta.
14. člen (13. člen)
Za 23. členom se dodajo novi 23. a, 23. b in 23. c člen, ki se glasijo:

"23. a člen
Programi statističnih raziskovanj so srednjeročni in letni.
23. b člen
*
Srednjeročni program statističnih raziskovanj sprejme vlada za petletno obdobje in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlog srednjeročnega programa statističnih raziskovanj pripravi Urad v sodelovanju s
pooblaščenimi izvajalci.
S srednjeročnim programom statističnih raziskovanj se določi ustrezno statistično
pokrivanje nacionalnih in mednarodnih politik ter prioritete, pristopi, glavna področja
in cilji dejavnosti državne statistike.
.1
•
• i.. '
'
23. c člen
Letni program statističnih raziskovanj določi predstojnik Urada v
pooblaščenimi izvajalci in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

soglasju s

Če Urad in pooblaščeni izvajalci ne dosežejo soglasja, mora predstojnik Urada o
spornem vprašanju obvestiti vlado in zahtevati, da odloči o spornem vprašanju. Če ni
doseženo soglasje z Banko Slovenije, vlada o tem obvesti državni zbor."
15. člen (14. člen)
24. člen se črta.
16. člen (15. člen)
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
"O izvršitvi letnega programa statističnih raziskovanj Urad v sodelovanju s
pooblaščenimi izvajalci izdela poročilo in ga predloži Svetu do 30. aprila v tekočem
letu za preteklo leto.
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V tretjem letu izvajanja srednjeročnega programa statističnih raziskovanj Urad izdela
vmesno poročilo o njegovem izvrševanju in ga predloži Svetu. Ob koncu obdobja, ki
ga pokriva srednjeročni program statističnih raziskovanj, Urad v sodelovanju s
pooblaščenimi izvajalci pripravi končno poročilo in ga v enem letu predloži vladi."
17. člen (16. člen)
Besedilo prvega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za racionalno izvajanje dejavnosti državne statistike Urad in pooblaščeni izvajalci
uporabljajo individualne podatke z identifikacijo, iz različnih uradnih in drugih
administrativnih zbirk podatkov javnega in zasebnega sektorja (evidence, registri, baze
podatkov ipd.), ki se vodijo na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika.
Registrski organi so dolžni Uradu in pooblaščenim izvajalcem v skladu z zakonom
brezplačno posredovati vse zahtevane podatke."
18. člen (17. člen)
V prvem odstavku 34. člena se za besedo "virov" vejica nadomesti s piko, in se črta
besedilo "če zakon ne določa drugače".
19. člen (18. člen)
V prvem odstavku 35. člena se za besedo "z" dodata besedi "zakonom in".
20. člen (19. člen)
Besedilo drugega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Postopke in ukrepe iz prejšnjega odstavka določi predstojnik Urada v skladu z
zakonom
21. člen (20. člen)
Besedilo 3. odstavka 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če je za izvajanje statističnih raziskovanj potrebno neposredno zbiranje podatkov od
fizičnih in pravnih oseb, imajo anketaiji glede obveznosti varstva podatkov smiselno
enak položaj kot delavci Urada."
22. člen (21. člen)
V prvem odstavku 54. člena se črta beseda "najmanj", znesek "25.000 tolarjev" pa se
nadomesti z zneskom "300.000 tolarjev".
V drugem odstavku se črta beseda "najmanj", znesek "5.000 tolarjev" pa se nadomesti
z zneskom "30.000 tolarjev".
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23. člen (22. člen)
V 55. in 56. členu se črta beseda "najmanj", znesek "10.000 tolarjev" pa se nadomesti z
zneskom "15.000 tolarjev".

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Direktor, ki ob uveljavitvi tega zakona vodi in zastopa Urad, nadaljuje delo kot
generalni direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
25. člen
Sestava Sveta se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.
26. člen (23. člen)
Generalni direktor Urada v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona določi način
zavarovanja statističnih podatkov.

27. člen (24. člen)
Ne glede na določbe 23.b člena tega zakona, sprejme vlada prvi program statističnih
raziskovanj po uveljavitvi tega zakona, za obdobje od leta 2001 do 2002.
28. člen (25. člen)
Nacionalni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 70/97) velja do
uveljavitve programa statističnih raziskovanj iz 23.b člena tega zakona.
29. člen (26. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 54. izredni seji, dne 28. 8. 2000 sprejel predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A) - druga
obravnava in ob tem sprejel tudi nekatere amandmaje, ki so že vključeni v besedilo
predloga zakona pripravljenega za tretjo obravnavo.

Odbor za znanost in tehnologijo je pripravil naslednje amandmaje:
7. člen: V drugem odstavku seje beseda "šestih" nadomestila z besedo "petih".
Odbor je bil pri tem mnenja, daje predlagano podaljšanje mandatne dobe direktorja,
oziroma generalnega direktorja Statističnega urada, s štirih let na šest let, neustrezno in
ni običajno v javnih zavodih. Mandat direktorja Urada se zaradi strokovne zahtevnosti
dela in izpostavljenosti funkcije podaljša na pet let.
8. člen: Tretji odstavek seje spremenil tako, da se glasi; "Člani Sveta izvolijo izmed
sebe predsednika Sveta." Nato seje dodal nov stavek in sicer; "Predstojnik Urada ne
more biti predsednik Sveta."
Odbor je menil, daje neprimerna dosedanja ureditev, koje direktor Urada bil hkrati
član Sveta s pravico glasovanja inje lahko postal tudi predsednik Sveta, zato predlaga,
da se funkcijske pristojnosti direktorja Urada in predsednika Sveta razmejijo.
14. člen: V drugem odstavku 23.c člena seje za besedo "zbor" postavila pika, ostalo
besedilo seje črtalo.
Stališče odbora je bilo, da tedaj, ko pri določitvi letnega programa statističnih
raziskovanj ni doseženo soglasje z Banko Slovenije, ni povsem jasen postopek.
Predlagatelj je pri tem določil, da bi v tem primeru na podlagi obvestila Vlade o
spornih vprašanjih odločil Državni zbor. Glede na to, da Državni zbor opravlja
zakonodajno, nadzorno in volilno funkcijo, je s sistemskega vidika vprašljiva njegova
pristojnost, da bi odločal o spornih vprašanjih oziroma nesoglasjih med različnimi
državnimi institucijami, v konkretnem primeru med Statističnim uradom in Banko
Slovenije.
28. člen: V tem členu so se besede "programov statističnih raziskovanj" iz 23.b in 23.c
člena nadomestile z besedami:"programa statističnih raziskovanj iz 23.b člena tega
zakona."
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (EVA: 1998-1522-0001).

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo gradivo:
Predloženo gradivo se nanaša na 95. člen "Evropskega sporazuma o pridružitvi".
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so izpolnjene v celoti.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z navedbo
usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Council Regulation EC No 322/97
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom EU.
Council Regulation EEC No 1588/90
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom EU.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
DA
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (letol
2000
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5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
DA

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?
Predlog akta je preveden v angleški jezik.

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice ES,
SIGMA. OECD. Univerza...^
Pri pripravi je sodeloval g. Heinrich Briingger (Swiss Federal Statistical Office).

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za
uskladitev
Zap. št. 6)7-1 Statistika: rok sprejema 2001-111 in uveljavitve 2001 -IV.

Marko Mlinar

12. september2000

Tomaž Banovec
DIREKTOR
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, dne 7.9.2000

Amandma Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o državi statistiki - tretja obravnava

Amandma k 27. členu:
V 27. členu seje besedilo "2000 do 2002" nadomestilo z besedilom "2001 do 2002".

Obrazložitev:
Glede letnice 2000 v zvezi s predvidenim terminskim sprejetjem predloga zakona
konec leta 2000, bi lahko Vlada RS prvi program statističnih raziskovanj sprejela le za
obdobje od leta 2001 do leta 2002.
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Dopolnitev

PREDLOGA

PRAVNI

ZAKONA

POMOČI

0

BREZPLAČNI

(ZBPP)

- EPA 1301 - II - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 31.
avgusta 2000, predložila v obravnavo predlog zakona
o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) - EPA 1301-11 hitri postopek.
Dne 4. oktobra 1999 je poslanec Borut Pahor predložil
v obravnavo predlog zakona o nadomestnem
reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči
(ZNRSBPP) - prva obravnava (EPA 949-11), ki ureja
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga |e
predložil poslanec Borut Pahor še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

izpadlo besedilo o zadržanju dodelitve navedenega predloga
zakona v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije,
zato ga objavljamo naknadno.

Državni zbor Republike Slovenije
Uredništvo Poročevalca
Ljubljana, 11.9.2000
V 77. številki Poročevalca, z dne 12. septembra 2000, je pri
objavi

Uredništvo Poročevalca

- predloga zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)-EPA
1301-11 - hitri postopek,
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37

poročevalec, št. 78

■

■

.

'

■

^sn?ž'»rf: ■ Hfn o -.jnurias
»is>u M :i

<•<•*

A3-r »v ftVnit

«i. sic
1

•

- v ■
•v: u

. :iat.

i ftles- -.anf1. r

t.; >11 -> .

' 't

.

i.

-

-

'

.

■

■

■
■

.
——

—
'

38
'
,

Poročilo

PREISKOVALNE
IN

KOMISIJE

UGOTOVITVAH

RAZLOGIH,

PREISKAVE

ZARADI

PARLAMENTARNA
ZLORARE
VZROKE,

JAVNIH

MARCU

NA

1996

ZAKONSKIH

IN

PAPIRJEV

ORGANI,

RILA

V

Z

V

ZA

TRG

ORDODJU

VSEMI

NJENIMI

V skladu s 23. členom poslovnika o parlamentarni preiskavi
pošilja predsednik zgoraj navedene komisije poročilo o poteku
in ugotovitvah preiskave, ter razlogih, zaradi katerih
Preiskovalna komisija o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu
v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za
trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997, vključno z vsemi
njenimi organi, preiskave ne bo mogla končati.

Preiskovalna komisija o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu
v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za
trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997, vključno z vsemi
njenimi organi

V skladu z že citiranim členom poslovnika je dolžan takšno
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
• * *
Preiskovalna komisija u sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščini'
in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih
nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1991-1991, vključno z vsemi njenimi organi

POROČILO O POTEKU IN UGOTOVITVAH PREISKAVE TER RAZLOGIH ZARADI
KATERIH PARLAMENTARNE PREISKAVA
PREISKOVALNE KOMISIJE O SUMU ZLORABE JAVNIH POOBLASTIL ZA
VZROKE, OKOLIŠČINE IN POSLEDICE DOGODKOV NA KAPITALSKEM TRGU V
MARCU 1996 IN URESNIČEVANJU ZAKONSKIH NALOG AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV V OBDOBJU 1995-1997, VKLJUČNO Z VSEMI
NJENIMI ORGANI
NI BILA KONČANA
Preiskovalna komisija je delovala v mandatu 1996-2000 Državnega zbora RS
Potek in ugotovitve

I.

Preiskovalna komisija o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in
posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih
nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995 - 1997, vključno z vsemi
njenimi organi je bila odrejena na seji Državnega zbora RS dne 4. marca 1998.
Namen preiskave je bil določen:
- ugotoviti odgovornost nosilcev javnih funkcij za dogodke na kapitalskem trgu v
v marcu 1996,
- ugotoviti vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu
1996
- ugotoviti morebitno odgovornost agencije za njeno delovanje in posege v letih
1995 in 1997, zlasti glede razvoja kapitalskega trga, zaščite vlagateljev,
obveščanja javnosti, morebitnega kršenja zakonov, delovanja v javnem interesu
in neodvisnosti,
- ugotoviti vsebino, kakovost in obseg nadzora nad agencijo
- ugotoviti morebitno izpolnjevanje obveznosti Ljubljanske borze (v letih 19951997), zlasti glede pravilnika za trgovanje s svežnji vrednostnih papirjev.
Odlok o sestavi in imenovanju presednika, namestnika predsednika in članov je bil
sprejet na seji Državnega zbora dne 22. maja 1998. Za predsednika je bil imenovan
Peter Petrovič, za namestnika predsednika Stanislav Brenčič, za člane pa Jožef
Špindler, Franci Rokavec, dr. Jože Zagožen, Janko Veber in Polonca Dobrajc. Na
seji DZ , dne 13.10.1999 je bil odlok spremenjen in sicer je dotedanjega predsednika
zamenjal Jožef Zimšek.
Na seji DZ dne 20. 6. 2000, je bilo sklenjeno, da dr. Jožeta Zagožna, ki je odšel na
drugo funkcijo, zamenja Janez Cimperman.
Prva in konstitutivna seja preiskovalne komisije je bila 8. julija 198.Preiskovalna
komisija je opravila 12 rednih in 2 korespondenčni seji.
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Preiskovalna komisija je na 4. seji sprejela dokazni sklep in sicer:
- ugotoviti osnovo in upravičenost Agencije za trg vrednostnih papirjev , za
podajanje informacij v obliki sporočila za javnost z naslovom Previdno pri
naložbah v sklade v časopisu Delo, v marcu 1996, točneje 15. marca 1996
- ugotoviti zakonitost delovanja agencije s posegi na kapitalski trg v obdobju 1995
do vključno 1997 in sicer izven okvira o tem že izdanih pravnomočnih in
dokončnih odločb Vrhovnega sodišča RS in Ustavnega sodišča RS
- ali je bila v kritičnem času, zaradi posegov agencije za trg vrednostnih papirjev na
kapitalski trg, oškodovana tudi družbena lastnina: so bili podani pogoji na osnovi
katerih so bili tujci v nasprotju z domačimi investitorji favorizirani?
- katera institucija dejansko in pravno izvaja nadzor nad agencijo?, pri tem je
poudarek na dejanskem nadzoru
- ali ima agencija v primerjavi z ureditvami drugih držav, predvsem članicami EU,
prevelike pristojnosti in je slabo nadzorovana?
- ali je, v primeru ugotovitve eventuelnih nepravilnosti delovanja agencije, direktor
agencije odgovoren za te nepravilnosti v smislu 1. člena zakona o parlamentarni
preiskavi, ki govori o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij?.

Preiskovalna komisja je v času svojega delovanja zaslišala 6 prič in sicer: Nino
Plavšak, Dušana Mramorja, Marka Prijatelja, Aleša Žajdelo, Petra Glaviča in Mirana
Novšaka.
K sodelovanju je pritegnila tudi dva izvedenca in sicer dr. Bojana Zabela,
upokojenega profesorja Pravne fakultete v Ljubljani in dr. Zdenka Prohasko, docenta
Ekonomske fakultete v Ljubljani.

II.
Agencija za trg vrednostnih papirjev je v mesecu maju, točneje 9. maja 1996, v
senatu, ki so ga sestavljali člani strokovnega sveta, z odločbo št. 82/25-24/26-30/196 izrekla družbi za upravljanje PROFICIA DADAS, družba za upravljanje
investicijskih skladov d.o.o., ukrep odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti
upravljanja investicijskih skladov. V izreku odločbe je med drugim navajala, da je
Proficia Dadas (PD) v obdobju od 3. januarja 1996 do 18. marca 1996 sklepala posle
nakupa in prodaje z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu. To je izvajala na tak način, da je pri prodajah kot navidezni kupec oziroma
prodajalec nastopala pravna oseba PRIOM d.o.o., podjetje za informiranje,
oglaševanje in marketing d.o.o. Maribor, katerega lastnik je bil Davorin Sadar. S tem
je PD storila hujšo kršitev 188. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (ZISDU).
Z drugo odločbo št. 82/25-24/26-30/2-96, sprejeto istega dne, je agencija PD izrekla
enak ukrep in sicer, ker je PD v nasprotju z določbami 41. člena in 46-48 člena
ZISDU in v nasprotju z določbami istega zakona o naložbah investicijskih skladov,
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prenesla premoženje nekaterih vzajemnih skladov v začasno skrbništvo družbi
PRIOM d.o.o.
Iz sodnega registra je bilo razvidno,, da je. od 28. decembra 1995 imel 100% poslovni
delež družbe PRIOM Davorin Sadar, ki je bil tudi direktor. Ista oseba je bila skupno s
svojo ženo Danilo Sadar tudi večinski lastnik PD. Oba, vsak po 50%, sta bila
imetnika poslovnega deleža in direktorja družbe FUNDUS d.o.o. Ljubljana.Ta družba
pa je bila 91% imetnik poslovnega deleža PD.
Obe odločbi agencije sta bili preizkušani na najvišji pravosodni instanci in sicer
Vrhovnem sodišču RS ter tudi potrjeni. PD se je namreč na obe odločbi pritožila in
obe pritožbi ja Vrhovno sodišče zavrnilo.
Agencija je na seji senata dne 16. julija 1996 izdala odločbo št. 21/6/odvz-96-2 s
katero je borznoposredniški družbi DADAS BPH borznoposredniška hiša d.d.
Ljubljana zaradi hujše kršitve predpisov poslovanja z vrednostnimi papirji,
konkretneje 55. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev, odvzela dovoljenje za
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.
Tudi ta odločba je bila preiskušana na Vrhovnem sodišču in sicer na način, da se je
DADAS BPH pritožila. Vrhovno sodišče je s sklepom pritožbo zavrnilo kot
neutemeljeno, s čemer je posredno pritrdilo odločbi agencije. Zoper ta sklep je
DADAS BPH vložil ustavno pritožbo na Ustavno sodišče, ki pa je bila s sklepom št.
Up-348/96 zavrnjena.
Tako so bile vse odločbe agencije, ki so se nanašale na PD in DADAS BPH potrjene
na najvišjih sodnih instancah in so s tem postale pravnomočne in dokončne.
Strokovni svet agencije je s sklepom dne 20. marca 1996 odločil, da družbe za
upravljanje, ki ob uveljavitvi sklepa upravljajo vzajemne sklade, katerih skupna
vrednost presega 3,5 mrd SIT, ne smejo sprejemati novih vplačil investicijskih
kuponov, dokler skupne vrednosti sredstev vzajemnih skladov ne zmanjšajo pod
vrednost 3,5 mrd SIT.
Po statutu agencije sestavlja strokovni svet devet članov, od tega šest članov iz vrst
neodvisnih strokovnjakov, predstavnik Banke Slovenije, predstavnik Ministrstva za
finance in predstavnik Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Člani strokovnega
sveta v letu 1996 so bili: dr. Dušan Mramor (predsednik), mag. Igor Kušar (direktor
agencije), mag. Božo Jašovič, dr. Marjan Kocbek, Marjan Odar, dipl.oec., dr. Nina
Plavšak, dr. Edo Pirkmajer, dr. Marko Simoneti in Aleš Žajdela, dipl.iur.
Tudi ta sklep agencije o določitvi najvišjega obsega sredstev vzajemnih skladov, ki jih
lahko upravlja posamezna DZU, je presojalo Ustavno sodišče, ki je odločilo, da je
agencija izdala sklep v okviru zakonskega pooblastila. Tako je bil tudi ta napadeni
sklep sodno preiskušen in potrjen. Ustavno sodišče je namreč izdalo sklep, s katerim
je pritrdilo ukrepanju agencije.
V vsakem demokratičnem sistemu je potrebno sodne odločbe spoštovati. To je
temelj pravne države ter v skladu z 2. členom Ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna
država.
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Razmejitev parlamentarne preiskave v razmerju do sodstva poudarja tudi odločba
Ustavnega sodišča št. U-l-244/99-33. V tem delu navaja, da je ustavna razmejitev
parlamentarne preiskovalne dejavnosti v razmerju do sodstva v načelu neodvisnosti
sodstva. Predmet odločanja v parlamentu in zato tudi predmet parlamentarne
preiskave ne more biti zakonitost in primernost posamičnih sodnih odločb. Čeprav
parlamentarna preiskava lahko poteka o širokem področju vprašanj, ki so predmet
parlamentarne preiskave, ta ne sme posegati v načelo delitve oblasti, kot to določa 3.
člen Ustave.
Kljub nespornemu dejstvu, da so bili ukrepi agencije, zaradi katerih naj bi se zrušil
celoten DADAS, že sodno preiskušani, je preiskovalna komisija naročila izdelavo
dveh izvedenskih mnenj in ob tem poudarila, da je potrebno ugotoviti zakonitost
delovanja agencije v obdobju 1995- 1997 in sicer izven okvira o tem že izdanih
odločb in sklepov Vrhovnega in Ustavnega sodišča.
Koliko je bila ta razmejitev upoštevana in dejansko izvedena je težko oceniti, ker gre
tu za izredno prepleteno področje.
Tudi sicer se je s tem vprašanjem preiskovalna komisija v času svojega dela
vseskozi ukvarjala. Ob drastičnem upoštevanju tega dejstva, pravzaprav načela o
neodvisnosti sodstva, bi lahko parlamentarno preiskavo zaključila z ugotovitvijo, da je
bilo ukrepanje agencije že sodno ocenjeno kot pravilno in da ni v postopku
parlamentarne preiskave o ničemer več mogoče ugotavljati.

III.
Preiskovalna komisija je zaprosila za izvedensko menje Pravno fakulteto v Ljubljani.
Izvedensko mnenje v zvezi s parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih
pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu
1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v
obdobju 1995-1997, vključno z njenimi organi, je oktobra 1999 izdelal dr. Bojan
Zabel, upokojeni univerzitetni profesor. V njem je obdelal vprašanja iz dokaznega
sklepa preiskovalne komisije in sicer točko I, 1., 2., 3., 4., 5. ter točko II. Ob tem je
poudaril, da je za kompleten odgovor v točkah I 1..2. in 3. potrebno dodatno menje
strokovnjaka gospodarske oziroma borznoposredniške stroke. Tako je preiskovalna
komisija zaprosila za izdelavo izvedenskega mnenja še Ekonomsko fakulteto.Tega je
v maju 2000 izdelal dr. Zdenko Prohaska, docent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

VPRAŠANJE 1:
Ugotoviti osnovo in upravičenost Agencije za trg vrednostnih papirjev, za podajanje
informacij v obliki sporočila za javnost z naslovom Previdno pri naložbah v sklade v
časopisu Delo v marcu 1996, točneje 15. marca 1996
Pri pojasnjevanju in obdelavi tega vprašanja sta bila izvedenca enotna:
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Informiranje o pomembnih dejstvih na trgu vrednostnih papirjev s strani agencije ni le
dopustno, ampak tudi nujno kot sredstvo za varstvo investitorjev.
Agencija na splošno ni upravičena sporočati javnosti svojih predvidevanj o gibanju
vrednosti vrednostnih papirjev, o nevarnostih, ki pomenijo normalni rizik na trgu in
obravnanju konkretnih udeležencev na trgu. Taka sporočila so upravičena le, če so
določena z zakonom ali so nedvomno nujna za varstvo interesov investitorjev in za
razvoj trga vrednostnih papirjev. Agencija mora razpolagati s trdnimi podatki, ki po
izkušnjah kažejo, da bo prišlo do neugodnih posledic; informacija mora biti poštena,
natančna, jasna, ustrezna in pravočasna (dr. Zabel).
Sporočila za javnost agencije na sploh in v konkretnem primeru so bila upravičena,
pravočasna, ustrezna in primerna. Agencija je z objavo sporočila izpolnila svojo
osnovno nalogo kot to določa 147. člen ZTVP, da deluje v javnem interesu zaradi
zaščite vlagateljev in razvoja trga vrednostnih papirjev. To pristojnost daje agenciji
tudi 28. člen Statuta agencije, ki določa, da agencija komunicira z javnostjo v obliki
sporočil za javnost (dr. Prohaska).

VPRAŠANJE 2:
Ugotoviti zakonitost delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev s posegi na
kapitalski trg v obdobju 1995 do vključno 1997 in sicer izven okvira o tem že izdanih
pravnomočnih in dokončnih odločb Vrhovnega sodišča RS in Ustavnega sodišča RS
Agenciji se očita, da je povzročila sesutje trga vrednostnih papirjev ali borzni zlom in
sicer z dvema ukrepoma: z objavo spornega sporočila za javnost dne 15. marca
1996 in s sklepom o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih
skladov.
Enostavna definicija tega pojma je, da gre pri borznem zlomu za nagel padec
borznih tečajev. Po podatkih je slovenski borzni indeks (SBI) padal od 31. 12.1995
(1448 točk) oziroma od sredine marca 1996 (1600 točk) na 892 točki ,10.9.1996 in se
je 31. 12. 1996 spet dvignil na 1183 točke. Čista vrednost sredstev drugih skladov
(razen tistih v upravljanju PD) je sicer od sredine marca 1996 padala, se je pa
kasneje vrnila na prvotno raven ali jo celo presegla. Gibanje vrednosti enote
premoženja se je pri ostalih skladih vrnilo na raven marca 1996, že v oktobru istega
leta.
Iz raziskave učinkov in politike vlaganja vzajemnih skladov za obdobje 1994-1998, ki
jo je opravil izvedenec ekonomske stroke in v mnenju podrobno razdelal izhaja, da
so vzajemni skladi v Sloveniji v povprečju dosegli boljše rezultate vlaganja od
povprečnega rezultata na slovenskem sekundarnem trgu delnic, merjenega s
slovenskim borznim indeksom.
Pozitivni učinki vlaganja so rezultat aktivne politike upravljanja portfelja vzajemnih
skladov ter razpršenosti naložb.
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Iz analize gibanja tečajev delnic na sekundarnem trgu kapitala v Sloveniji v citiranem
obdobju izhaja, da so ta nihala od najnižjega, 27,70% v letu 1995, do 43,87% v letu
1996. Takšna gibanja niso na razvijajočih se finančnih trgih držav v tranziciji srednje
in vzhodne Evrope nič izjemnega, predvsem v primeru, če kasneje pride do
popravka, kot je to bilo v primeru SBI konec leta 1996. Na temelju tega in zaradi
relativno majhne razlike v padcu SBI leta 1996 v primerjavi z letom 1994 (6,58%), ni
možno stoodstotno ugotoviti, da padec SBI oziroma padec tečajev delnic v letu 1996
predstavlja resničen borzni zlom na finančnem trgu v Sloveniji.
Glede samega postopanja agencije v obdobju 1995-1997 niso bile ugotovljene
nezakonitosti v njenem delovanju. Na osnovi analize dokazil agencije o hujših
kršitvah BPD Dadas, na osnovi katerih je agencija odločila, da zaradi manipulacije s
cenami delnic odvzame dovoljenje za opravljanje poslov tej borznoposredniški hiši in
za katera se v zahtevi predlagateljev te parlamentarne preiskave trdi, da niso
objektivna in resnična, na osnovi razpoložljivih podatkov, ki jih je imel izvedenec, ni
mogoče potrditi, niti zavrniti, da je šlo v primeru BPD Dadas za »čiščenje trga« in
»manipulacijo s cenami delnic«. Izvedenec je lahko ugotovil le to, da je možno, da je
BPD Dadas v navajanem primeru trgovanja, manipulirala s cenami delnic.
Na očitek, da je agencija začela postopek proti BPD Dadas prepozno, izvedenec
ugotavlja, da je agencija zaradi zaščite vlagateljev postopala previdno in je začela
postopek odvzema dovoljenja Dadasu takrat, ko je menila, da ima nedvomna
dokazila o kršitvi predpisov.

VPRAŠANJE 3
Ali je bila v kritičnem času, zaradi posegov Agencije za trg vrednostnih papirjev na
kapitalski trg, oškodovana družbena lastnina: ali so bili podani pogoji na osnovi
katerih so bili tujci v nasprotju z domačimi investitorji favorizirani

Izvedenec ekonomske stroke je ta vprašanja obdelal dvofazno in sicer obdobje do
uvedbe skrbniških računov, ki so bili uvedeni dne 10.2.1997 s sklepom Banke
Slovenije o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino in obdobje po uvedbi teh
računov.
Prišel je do sledečih zaključkov:
Na osnovi opravljene analize dokumentacije in pravne regulative za naložbe tujcev v
vrednostne papirje v RS do uvedbe skrbniških računov tujcev 1.2.1997, analize tujih
portfeljskih naložb v RS, analize uvajanja skrbniških računov, ter ravnanje agencije
glede oškodovanja družbene lastnine in favoriziranja tujcev, posebej z omejitvijo
naložb v vzajemne sklade do zneska 3,5 mlrd, je možna ugotovitev:
V obdobju samostojne Slovenije, do uvedbe skrbniških računov 10.2.1997 so bile
naložbe tujcev v vrednostne papirje v RS s pravnega stališča formalno možne,
vendar so bile zaradi dodatnih omejitev, vsebovanih v Zakonu o tujih vlaganjih v
postopku realizacije nakupa in prodaje delno omejene.
Nakup in prodaja delnic slovenskih delniških družb sta bila urejena relativno
restriktivno, saj se je morala za vsak posel nakupa ali prodaje delnic, skleniti
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posebna pogodba o tujem vlaganju med tujcem in izdajateljem delnic. Pogodbo je
bilo potrebno registrirati skupaj s pripadajočo dokumentacijo pri Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, ki je ocenilo ali je v skladu s slovensko zakonodajo.
Glede izplačila dobička iz tako kupljenih delnic in njenega prenosa v tujino, je bil tak
prenos možen v obliki vmesnih ali letnih dividend, ki so bile za fizične osebe
obdavčene po 15% stopnji. Banka Slovenije je zahtevala kot predpogoj za izplačilo
dividend v tujino potrdilo, iz katerega je bilo razvidno, da so poravnane vse davčne
obveznosti v RS. Glede prenosa ustvarjenih kapitalskih dobičkov tujcev ni bilo
pravnih ovir, saj potrdilo o poravnanju davčnih obveznosti ni bilo nujno. Po Zakonu o
davku na dobiček pravnih oseb, tujci niso bili davčni zavezanci.
Nakup in prodaja slovenskih dolžniških papirjev sta bila možna, vendar je morala biti
v skladu z Zakonom o kreditnih poslih s tujino o tem obvezno sklenjena posebna
pogodba v pisni obliki med tujcem in izdajateljem dolžniškega vrednostnega papirja,
ki jo je bilo potrebno registrirati pri BS. Glede izplačila obresti v tujino ni bilo omejitev,
pri izplačilu kapitalskih dobičkov pa je veljal enak režim kot pri izplačilu kapitalskih
dobičkov iz delnic. V praksi je izvedbo takšnega nakupa bistveno otežil sklep BS o
uvedbi depozita za fizične kredite in depozite, najete pri tujih osebah.
Skrbniški računi so bili v Sloveniji uvedeni s sklepom BS, dne 10.2.1997. Po tem
sklepu je bila od 10. marca 1997 obvezna uvedba skrbniških računov za vse tuje
portfeljske naložbe. Skrbniški računi sO se pojavili v bilanci banke, ki je vodila
skrbniški račun.
Če hoče torej kupec kupiti slovenske vrednostne papirje kot portfeljsko naložbo,
mora najprej odpreti skrbniški račun pri pooblaščeni banki in nanj nakazati devize.
Nato mu mora banka te devize zamenjati za SIT. Tako se na skrbniškem računu
pojavi primarni denar, banki se povečajo devizne in zmanjšajo tolarske rezerve. Ko
pride do nakupa vrednostnih papirjev, se na računu pojavijo vrednostni papirji in se
hkrati za podoben znesek zmanjša primarni denar. Pri prodaji vrednostnih papirjev
pa gre vse v nasprotni smeri.
Analiza tujih portfeljskih naložb in uvedba skrbniških računov je pokazala, da imajo
TPN lahko iz različnih razlogov negativen vpliv tako na gibanje tečajev delnic na
sekundarnem finančnem trgu, kot tudi na gibanje deviznega tečaja. Zaradi tega je
bilo možno ugotoviti, da je bil po 10.2.1997 režim TPN v Sloveniji zaradi uvedbe
skrbniških računov še bolj restriktiven kot pred tem.
Glede ravnanja agencije v tem obdobju in sklepa agencije o omejitvi naložb v
vzajemne sklade do zneska 3,5 mlrd SIT, ter glede oškodovanja družbene lastnine in
favoriziranja tujcev je ugotovljeno, da je agencija s svojim sklepom zares omejila
vplačila v vzajemne sklade, ne pa razpolaganje z že zbranimi sredstvi skladov, kar
pomeni, da so vse DZU vzajemnih skladov denarna sredstva skladov lahko uporabila
za nakup privatizacijskih delnic. S svojim sklepom je agencija hotela zaščititi že
obstoječe vlagatelje, ker bi bila na ozkem trgu kapitala, možnost diverzifikacije naložb
za hitro naraščajoče in zelo velike vzajemne sklade lahko zelo nevarna, celo
nemogoča. Vzajemni skladi so po določilih ZISDU dolžni zagotoviti določeno stopnjo
razpršenosti naložb. Ker so TPN v Sloveniji pod zelo restriktivnim režimom, na
osnovi teh ugotovitev ni možno trditi, da je agencija s svojim ravnanjem oškodovala
družbeno lastnino in favorizirala tujce.
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VPRAŠANJE 4
Katera institucija dejansko in pravno izvaja nadzor nad agencijo? Pri tem je poudarek
na dejanskem nadzoru
Brez pravnega nadzora ne sme in ne more biti dejanskega nadzora.
Dejanski nadzor je torej dopusten le, če temelji na ustreznem pravnem naslovu; v
konkretnem primeru je to zakon.
Člen 175 ZTVP določa, da opravlja nadzor nad delovanjem agencije Državni zbor.
Agencija je namreč dolžna vsakega pol leta poročati DZ in mu predložiti v potrditev
letno poročilo o svojem delu.
ZTVP ne določa izrecno, ali bi mogel DZ tudi izven teh terminov obravnavati delo
agencije. Vendar je potrebno prvi odstavek citiranega člena razumeti kot splošno
določbo: DZ lahko opravlja nadzor nad agencijo kadarkoli in v kakršnikoli ustavno
dovoljeni obliki.
Drugi način nadzora nad agencijo je pristojnost nadzornega sveta (čl. 158., 2.
ostavek ZTVP). Ker zakon ne določa podrobneje, kaj ta nadzor obsega, je to
potrebno razumeti kot splošen nadzor.
Glede na to, da člane nadzornega sveta imenuje DZ, lahko ta o vseh nepravilnostih
agencije, oziroma sme in mora obvestiti DZ in sicer kadarkoli o vseh nepravilnostih,
ki jih je opazil v delovanju agencije.
Nadzor nad agencijo je urejen v skladu z dejstvom, da je agencija neodvisna
strokovna organizacija, ki ji je država zaupala nadzor nad trgom vrednostnih papirjev.
Nadzor nad njenim delom se uresničuje po več poteh v skladu z naravo odločitev ali
delovanja agencije. Močnejši nadzor bi lahko omajal neodvisnost agencije. Zakon
zagotavlja tudi zadostno transparentnost delovanja agencije, tako, da je tudi s te
strani nadzor omogočen.

VPREŠANJE 5
Ali ima agencija v primerjavi z ureditvami drugih držav, predvsem članicami EU,
prevelike pristojnosti in je preslabo nadzorovana:
Zakonodaje držav članic EU in drugih držav zelo različno določajo urejanje in nadzor
trga vrednostnih papirjev. Na tem področju so pristojnosti prepuščene trem telesom:
ministrstvu za finance, ali nacionalni banki, ali posebnim telesom (agencije, komisije);
lahko pa so pristojnosti tudi razdeljene mednje.
Španija je to področje uredila z zakonom leta 1988. Institucionalizirala je Nacionalno
komisijo za trg vrednostnih papirjev. To je javna agencija z neodvisnim pravnim
statusom in polno javno in zasebno pravno sposobnostjo.
Italija je to področje uredila zlasti z zakonom iz leta 1974. S tem zakonom je bila
ustanovljena Nacionalna komisija za družbe in borzo, ki še najbolj ustreza primerjavi
z agencijo po slovenskem pravu. Glede trga vrednostnih papirjev so določene
pristojnosti dane še ministrstvu za finance in nacionalni banki.
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Zakon vzpostavlja zvezo med komisijo, ministrom za finance in parlamentom.
Pristojnosti komisije so urejene še v dugih zakonih ( o računski kontroli in potrjevanju
bilanc d.d., o izračunih dobička in izgub finančnih, fiduciarnih, zavarovalnih in
kreditnih družb itd.) iz katerih se vidi, da so pristojnosti komisije določene precej širše
kot agencije po slovenskem pravu.
Pravo EU zahteva od držav članic spoštovanje določenih standardov glede ureditve
prometa z vrednostnimi papirji. V tem okviru pa je ureditev držav članic različna.
Nadzor nad prometom opravljajo različni organi, najpogosteje ministrstvo za finance,
nacionalna banka in posebne državne agencije (Security agencies) ali nekateri med
njimi ali vsak med njimi del nadzora. Obseg nadzora ni enak. Primerjava s tujimi
predpisi, zlasti predpisi držav članic EU kaže, da se slovenska ureditev v
marsikaterem pogledu loči od ureditev držav članic EU, tako da se med seboj loči
tudi ureditev posameznih članic. Pristojnosti agencije po slovenskem pravu pa tudi
ob primerjavi niso prevelike ali nesorazmerne.
To pa ne pomeni, da je slovensko pravo o prometu z vrednostnimi papirji v celoti
usklajeno s pravom EU.

VPRAŠANJE II
Ali je v primeru ugotovitve eventuelnih nepravilnosti delovanja agencije, direktor
odgovoren za te nepravilnosti v smislu 1. člena zakona o parlamentarni preiskavi, ki
govori o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij
Direktor agencije in člani nadzornega sveta so osebe, ki jih zaobjema zakon o
pralmetarni preiskavi v smislu podrejenosti politični odgovornosti nosilcev javnih
funkcij. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da odločanje v konkretnih zadevah ni v
pristojnosti direktorja ali nadzornega sveta, temveč senatov ali strokovnega sveta. Za
presojo zakonitosti teh, so zagotovljena pravna sredstva ter s tem sodni nadzor.

Razlogi zaradi katerih parlamentarna preiskava ni bila končana

Na zadnji seji preiskovalne komisije, dne 6. septembra 2000 se člani s predhodno
navedenimi ugotovitvami niso strinjali. Mnenja so bili, da predmet parlamentarne
preiskave ni bil dovolj raziskan in bi bilo potrebno izvesti še nekatere dokaze;
ločenega mnenja, ki ga omogoča poslovnik o parlamentarni preiskavi ni podal nihče.
Iz razloga, da predmet parlamentarne preiskave ni bil povsem raziskan in pojasnjen,
ter s tem pravilno ugotovljeno dejnasko stanje, predvsem pa iz razloga, da so
predstavniki predlagatelja konkretne parlamentarne preiskave tik pred pričetkom
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zadnje seje predložili nove dokaze, so bili člani soglasni, da parlamentarne preiskave
o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na
kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997, vključno z njenimi organi, ne bodo mogli
dokončati v tem mandatu.
Parlamentarna preiskava je s tem zaključena.

6. september 2000
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
* * *
Preiskovalna komisija o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu
lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine

Številka: 000-01/90-2/242, epa 1267-11
Datum: 28.07.2000

Predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije
g. Janez Podobnik,dr.med.

Zadeva: Poročilo preiskovalne komisije
Spoštovani,
v prilogi vam pošiljam poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike
Slovenije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in
privatizacije nekdanje družbene lastnine, ki je bilo sprejeto na 5. korespondenci seji
dne 27. julija 2000.
Na korespondenčni seji je sodelovalo 6 članov: za sprejem končnega poročila je
glasovalo 5 članov, eden pa je bil proti.
Za sprejem so glasovali: Franc Pukšič, Leon Gostiša, Irena Virant, Ivan Božič in
Benjamin Henigman; proti je bila Polonca Dobrajc.
Za tak način sprejemanja končnega poročila sem se odločil, ker sem pred tem trikrat
sklical redno sejo, ki ni bila uspešna. Dvakrat je odpadla zaradi nesklepčnosti, ki je
bila po moji oceni namerno povzročena.
Glede na to, da so parlamentarne volitve razpisane za 15. oktober 2000, sem kot
predsednik dolžan storiti vse, da preiskovalna komisija pripravi in sprejme končno
poročilo.
Obveščam vas, da bom sklical še eno sejo, na kateri bom skušal na osnovi poročila
sprejeti sklepe, ki jih bom dodatno priložil.
Če sklepi, ki jih je preiskovalna komisija po poslovniku dolžna priložiti poročilu, ne
bodo sprejeti, predlagam, da se poročilo obravnava na seji v skladu s 23. členom
Poslovnika o parlamentarni preiskavi.
Pošiljam vam tudi vmesno poročilo, ki je bilo sprejeto na 10 seji komisije dne 7.
aprila 1999.
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Prosim, da obe poročili, končno in vmesno, uvrstite na dnevi red seje Državnega
zbora Republike Slovenije.

Pozdrav!

Priloga:
- končno poročilo
- delno poročilo SMELT
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
• * »
Prti škorci lita komisijo n sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu
lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine

-KONČNO POROČILO
PREISKOVALNE KOMISIJE O SUMU ZLORABE JAVNIH POOBLASTIL V
PROCESU LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA IN PRIVATIZACIJE NEKDANJE
DRUŽBENE LASTNINE
Preiskovalna komisije je delovala v mandatu 1996 - 2000 Državnega zbora RS

Preiskovalna komisija o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega
preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine je bila odrejena na seji
Državnega zbora RS dne 17. marca 1998, z namenom ugotoviti v kolikšni meri so bili
nosilci javnih pooblastil vpleteni v oškodovanje družbene lastnine v procesu
lastninskega preoblikovanja in privatizacije.
Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov je bil
sprejet na seji Državnega zbora 22. maja 1998. Za predsednika je bil imenovan
Franc Pukšič, za podpredsednika Leon Gostiša, za člane pa Jožef Špindler,
Benjamin Henigman, Miran Potrč, mag. Franc Žnidaršič, Polonca Dobrajc in Maria
Poszonec. Sestava komisije se je v teku njenega delovanja nekajkrat zamenjala in
sicer:
Na seji Državnega zbora, dne 11. marca 1999 je bil z odlokom za člana imenovan
Branko Jane, ki je zamenjal Jožefa Špindlerja.
Na seji Državnega zbora, dne 29. aprila 1999 je bil razrešen članstva mag. Franc
Žnidaršič in na njegovo mesto imenovan Peter Lešnik.
Z odlokom Državnega zbora na seji dne 24. novembra 1999 so bili imenovani še
člani:
Janez Janša, Ivan Božič in Samo Bevk; zadnji navedeni je zamenjal Mirana Potrča.
Na seji Državnega zbora, dne 21. marca 2000 je bil namesto Petra Lešnika
imenovan za člana komisije Sašo Peče.
Prva in konstitutivna seja je bila 18. junija 1998.
Preiskovalna komisija je opravila 35 rednih ter 5 korespondenčnih sej.
Preiskovalna komisija je na prvi seji sprejela sklep, da na sejo povabi predstavnike
javnih institucij, ki so sodelovali in še sodelujejo pri lastninjenju in imajo koristne
informacije o tem.
Na prvi seji so člani med drugim sprejeli sklep, da se iz arhiva Državnega zbora
pridobi dokumentacija preiskovalne komisije, ki je v prejšnjem sklicu preiskovala sum
zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju HIT d.o.o. Nova Gorica, Elan, Slovenske
železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku, dodelitev koncesij za uvoz
sladkorja, tudi za potrebe rezerv.
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Tako so bili na drugo sejo komisije na preliminarne razgovore vabljeni: Marjan
Podobnik, Izidor Rejc, Tomaž Marušič, Anica Popovič, Alenka Kovač Arh, Edo
Pirkmajer, Sonja Bukovec in Stojan Majcen.
Na tretjo sejo so bili v istem smislu vabljeni še: Uroš Korže, Valter Nemec, Bogdan
Topič, Mitja Deisinger, Anton Drobnič in Tone Rop.
Na osnovi razgovorov so člani na 4. seji sprejeli dokazni sklep:
- Preiskovalna komisija Državnega zbora republike Slovenije o sumu zlorabe javnih
pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje
družbene lastnine bo natančneje preiskala delo Sklada za razvoj s poudarkom na
obdobju od sprejetja zakona o podjetjih, do sprejetja zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, to je od leta 1989 do konca leta 1992. Preiskala bo delo
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Službe družbenega knjigovodstva,
njene naslednice Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij ter
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo.
Preiskovalna komisija bo natančneje spremljala delo sodišč in spremljajočih
organov pri delu s področja gospodarskega kriminala.
- Preiskovalna komisija bo takoj, ko bo prejela ustrezno gradivo iz arhiva
Državnega zbora RS, podala kazensko ovadbo zoper predsednika stečajnega
senata Antona Šubica v zadevi podjetja Elan Begunje.
-

-

Preiskovalna komisija bo ugotovila kateri nosilci javnih pooblastil, oziroma kateri
pristojni organi so odgovorni, da so se nemoteno ustanavljala by pass podjetja.
Preiskala bo tudi posamezne primere ustanovitve in delovanja by pass podjetij.
Preiskovalna komisija bo preiskala in obdelala posamezna podjetja, za katere je
podan sum zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja. Kot
prve bo proučila Slavnik Koper, Tiskarno Ljudska pravica, SMELT, TAM in
Čevljarstvo Ptuj.

Paralmentarna preiskava je najprej stekla v zvezi s preiskavo nepravilnosti pri
ustanavljanju by pass podjetij. V ta namen je preiskovalna komisija obdelala podjetje
SMELT iz Ljubljane. Ugotovitve v zvezi s to firmo so bile sprejete na 10. seji; delno
poročilo je priloženo.
Na 11. seji je preiskovalna komisija sprejela dopolnitev dokaznega sklepa in sicer, da
začne preiskovati zadevo podjetja Elan iz Begunj.

Preiskovalna komisija je preiskala dva tipična načina zlorab in s tem nelegalnega
prisvajanja družbene lastnine. (1.) Pri Smeltu se je to izvedlo z ustanovitvijo
vzporednega t.i. by pass podjetja, (2.) Elan pa je primer preusmerjanja finančnega
družbenega kapitala v tujino na črne račune, opravljanje nezakonitih poslov pod firmo
Elan, izplačevanje provizij, pranje denarja.
(3.) Pri svojem delu se je preiskovalna komisija dotaknila tudi načina delitve presežka
Narodne banke Slovenije; del tega presežka se je nepovratno odvedel v tujino.
Preiskovalna komisija zaradi pomanjkanja časa (omejen mandat) in nepopolne ter
maloštevilne kadrovsKe zasedbe v obliki strokovne pomoči, ni uspela izvesti celotne
preiskave, kot je to začrtala v dokaznem sklepu.
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Preiskovalna komisja je skušala, v smisli določb zakona o parlamentarni preiskavi in
poslovnika, reševati ta problem z vključevanjem zunanjih institucij v preiskovalno
delo. 13. člen zakona o parlamentarni preiskavi določa, da so sodišča in drugi
državni organi dolžni preiskovalni komisiji nuditi pravno pomoč. Glede na jasno
določbo ustave, ki pravi da ima preiskovalna komisija v zadevah poizvedovanja in
preučevanja smiselno enaka pooblastila kot pravosodni organi in ob stališču
pravosodnega ministra, da so državni organi dolžni dajati preiskovalni komisiji pravno
pomoč v širšem smislu, se je komisija obrnila na Ministrstvo za notranje zadeve, da
bi izvedlo nekatera pripravljalna preiskovalna dejanja. Vendar se takratni notranji
minister na tovrstne zahteve preiskovalne komisije po izvedbi nekaterih pripravljalnih
preiskovalnih dejanj ni odzval.
Delo komisije je bilo oteženo zaradi močnega medijskega in političnega pritiska;
preiskovalna komisija je doživljala raznovrstne poskuse zaustavitve preiskave, med
drugim tudi v obliki tovrstnega predloga Ustavnemu sodišču. To je seveda
upočasnjevalo in zaviralo njeno preiskovalno delo.
Institucije, ki so po 13. in 14. členu zakona o parlamentarni preiskavi dolžne
sodelovati s preiskovalno komisijo, so to svojo zakonsko obvezo slabo izpolnjevale.
Predolgo čakanje na odgovore, ki jih večkrat tudi ni bilo, je delo še dodatno
oteževalo.

Preiskovalna komisija je zaslišala 32 prič; nekatere tudi večkrat.
Kot priče so bili zaslišani: Jože Zagožen, Bogdan Topič, Savo Tatalovič, Jože Žagar,
Dušan Pensa, Vital Kovačič, Valter Nemec, Mirko Opara, Drago Ferš, Marjan
Podobnik, Meta Zupančič, Anton Marič, Pavel Koder, Uroš Aljančič, Edo Ravnikar,
Anton Šubic, Lojze Peterle, Miran Potrč, France Arhar, Vojko Pintar, Igor Triller,
Franc Perčič, Milan Kučan, Ada Gorjup, Zlatko Kavčič, Irena Peternel, Ivanka Blejc,
Bojan Podbevšek, Franc Podjed, Dušan Šinigoj, Izidor Rejc, Vili Pleško.
Opravljeni so bili tudi razgovori v smislu pripravljalnih preiskovalnih dejanj z
Miroslavom Prunkom, Slavkom Murkom in Martinom Režkom.
Preiskovalna komisija je pregledala listinske dokaze
-

dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 0222/1-006/5-2000 z dne 1.2.2000 in
uradni zaznamek RSNZ RS UZK štev.0111-1-, z dne 22.1.1991
dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 0222/1-006/4-2000, z dne 1.2.2000 in
uradni zaznamek RSNZ RS-UZK štev. 0222-1-, z dne 21.1.1991
informacijo RSNZ RS-UZK št. 0222-1-sl-90, z dne 13.6.1990
dokument RSNZ, Uprava za notranje zadeve Kranj, št.22/2, z dne 20.6.1990
dokument RSNZ SR-UZK štev. 0222-IV-5, z dne 9.10.1990
notarsko potrdilo, opr. št.: SV-985/2000, z dne 19.4.2000
notarsko potrdilo opr.št.: 985/2000-1, z dne 11.5.2000
dokumenti Finexa, original v nemščini in prevod v slovenski jezik:
- dopis znak VP/da
-nakazilo št.64275
-obvestilo o dobropisu v zadevi Elan Haparandea
-potrdilo o izplačilu z dne 22.2.1985
-potrdilo o izplačilu z dne 19.2.1986
-Finex - prejete provizije od Elana
-potrdila o vplačilih in izplačilih na račun Elan št. 39149 pri Zvezi bank
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-dokument o provizijah Predsedstvu CK ZKS
-dopis MNZ, Uprava Kriminalistične službe štev. 0022-1 -z-24/91, z dne
13.12.1991 s priloženim poročilom št. 0222-2, z dne 10.12.1991
-dopis Pavla Kodra Janezu Janši.

ELAN:
Elan, tovarna športnega orodja Begunje, je bil prvič vpisan v sodnem registru na
podlagi odločbe Fizkulturne zveze Slovenije z dne 7.aprila 1950; obstojal in deloval
pa je že vse od leta 1945.
Dne 12. maja 1958 je bila uvedena prisilna uprava, s prisilnim upraviteljem, kar kaže,
da firma Elan že takrat ni bila pretirano uspešna. Prisilna uprava je bila odpravljena
19. julija 1958.
Dne 23. septembra 1974 seje Elan konstituiral v delovno organizacijo (DO) s TOZD
-i, kot EI_AN, tovarna športnega orodja Begunje na Gorenjskem n.sol.o. Ustanovitelj
je bilo Predsedstvo vlade LRS. Za direktorja je bil imenovan Jože Osterman, ki je to
funkcijo opravljal že pred tem in je firmo zastopal neomejeno. S 1. aprilom 1975 je bil
za direktorja DO imenovan Dolfe Vojsk.
Dne 31. januarja 1986 se Elan konstituira v enovito DO.
13. maja 1976 se med pooblaščenci podjetja pojavi Pavel Koder, direktor finančnega
sektorja, ki sopodpisuje finančne listine. To pooblastilo traja do 3. marca 1980.
30. aprila 1986 nastopi funkcijo predsednika poslovodnega odbora Uroš Aljančič in
zastopa DO neomejeno. Ostala dva zastopnika sta Vinko Bogataj in Frančiška
Hribar.
S 1. februarjem 1990 se, po desetih letih in tik pred zlomom, med drugimi, ponovno
pojavi kot zastopnik podjetja Pavel Koder, pravnik, član poslovodnega odbora za
gospodarjenje in naložbe.

11. decembra 1976 je stopil v veljavo Zakon o združenem delu. Za spremljanje
izvajanja tega zakona v takratnih organizacijah združenega dela, je bila pri Skupščini
SFRJ ustanovljena posebna komisija. Enake komisije so bile ustanovljene tudi na
republiških nivojih. V posameznih firmah so bile takšne komisije tudi ustanovljene. Iz
tega določila, vsebovanega v 670. členu ZZD, še dodatno izhaja tesna prepletenost
gospodarstva in politike, kar se je nesporno izvajalo tudi že pred sprejetjem tega
zakona.
ZZD je določal način imenovanja in razreševanja individualnega poslovodnega
organa, ter predsednikov in članov kolegijskega poslovodnega organa (t j.
direktorjev). To je bilo v pristojnosti delavskega sveta: ta organ je imenoval in
razreševal IPO ter predsednike in člane KPO na podlagi predhodnega javnega
razpisa, na predlog razpisne komisije. Razpisna komisija je bila imenovana za vsak
primer razpisa posebej in jo je sestavljalo določeno število predstavnikov DO
(TOZD), sindikata ter predstavniki družbene skupnosti. Ob neispodbitnem dejstvu, da
so bili člani delavskih svetov v takratnih DO (TOZD) v glavnem preverjeni in vladajoči
strukturi lojalni kadri, predsedniki teh organov pa člani Zveze komunistov, enaka je
bila, mogoče malo manj striktno, tudi sestava sindikatov, ter predstavniki družbene
skupnosti občinski funkcionarji, ki so bili po pravilu člani ZK, je nesporna ugotovitev
vplivanja oziroma diktiranja takratne oblastne politike gospodrastvu v državi. Nihče ni
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bil imenovan na vodilno menedžersko mesto, v neko gospodarski organizaciji, brez
soglasja oblastne partije. Na vodilna delovna mesta najpomembnejših firm v državi,
kar je Elan nesporno bil, ni bil imenovan nihče brez soglasja najvišjih partijskih
struktur v državi. Tu ni bila važna strokovnost, pač pa le zanesljivost in pripadnost
edino pravilni stvari.
O nujni lojalnosti in pripadnosti takratne menedžerske strukture govori tudi določba
ZZD, ki je uzakonjala kdo na takšno mesto ni mogel biti imenovan. Določeno je bilo,
da kdor je bil obsojen za naklepno kaznivo dejanje zoper temelje socialistične
samoupravne družbene ureditve in varnost države, zoper samoupravne pravice,
zoper gospodarstvo, zoper družbeno lastnino itd. Skratka šlo je v glavnem za
politična kazniva dejanja, ki so ščitila takratno državno in družbeno ureditev.
Že samo izsek prikaza vodenja firm v državi oziroma imenovanje vodstvenih kadrov v
gospodarskih organizacijah, tistih, ki so bile elitnega pomena pa sploh, pokaže, zakaj
je slovensko gospodarstvo po osamosvojitvi doživelo takšen polom in med njimi tudi
Elan. Celotno vodstvo firme ni bilo izbrano po strokovnih kriterijih, temveč po
političnih in je bilo seveda daleč od strokovnosti. Pomembna je bila poslušnost in
šele za tem strokovnost.
Firme, oziroma takratne DO, so morale po zakonu (čl. 151 ZZD) periodični in
zaključni račun predložiti v oceno Službi družbenega knjigovodstva. Pristojnosti te
ustanove so bile natančneje določene v zveznem in republiškem zakonu.
Zunanji nadzor je opravljala SDK v obliki inšpekcije zaključnih in periodičnih računov
ter ocene zaključnih računov. Za izvedbo tega nadzora so bile pristojne podružnice
SDK.
Republiška SDK oziroma centrala pa je imela nalogo opravljati ekonomsko-finančne
revizije v podjetjih.
V zveznem zakonu o SDK, ki je stopil v veljavo 7. januarja 1984, je bila eksplicitna
določba, v katerem primeru je služba dolžna opraviti ekonomsko-finančno revizijo v
posamezni t.i. DO. SDK je bila dolžna opraviti ekonomsko-finančno revizijo zaključnih
računov OZD, v katera so bila vložena sredstva tujih oseb, oziroma so imela najete
mednarodne kredite. OZD so bile dolžne obvestiti SDK o sklenjenih pogodbah s
tujimi osebami. Na osnovi opravljene revizije je SDK naredila poročilo, v katerem je
ugotavljala, da je zaključni račun t.i. OZD v skladu z mednarodnimi računovodskimi
standardi. Elan je nesporno spadal v to kategorijo podjetij.
Ekonomsko-finančna revizija se je opravljala tudi na zahtevo skupščine
družbenopolitične skupnosti. To je bila Skupščina SRS ali občinska skupščina, na
katere območju se je nahajala posamezna OZD.
Za tako pomembne firme kot je bil v tistem času Elan (v 80.letih), je bila za morebitno
zahtevo po reviziji nedvomno pristojna Skupščina Socialistične republike Slovenije.
Revizija zaključnih računov Elana se dejansko ni izvajala. Zakaj ne, ni vedela
povedati pred komisijo zaslišana priča Ada Gorjup, namestnica generalnega
direktorja Službe družbenega knjigovodstva Slovenije, ki je opravljala to funkcijo do
aprila 1991. Očitno se je o tem odločalo na višjih nivojih - republiško vodstvo.
Republiška centrala SDK pa je kljub temu prikazovala, kot da je bila revizija
opravljena - takšne odločitve vodstvo SDK ni moglo sprejeti samostojno in
samovoljno.
Ali so računovodski izkazi skladni z zakoni je bilo mogoče ugotoviti le z revizijskim ali
inšpekcijskim pregledom. Takratni vodilni SDK. ki jih je imenovala Skupščina SRS so
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s svojimi podpisi lažno prikazovali, da je bil nadzor opravljen in tako zavajali
posojilodajalce in druge partnerje Elana, ki so na osnovi teh podpisov verjeli, da je
Elan zdravo podjetje.

Nesporno je, kar je ugotovila tudi preiskovalna komisija prejšnjega sklica, da je Elan
imel bančne račune v tujini, ki jih je odprl brez ustreznih soglasij pristojnih organov
SRS. Po nekaterih podatkih je bilo teh računov več kot šest; najbolj znana sta dva
»črna računa« in sicer številka 34314 z imenom Ryon in 39149 z imenom Elan pri
Zvezi slovenskih zadrug v Celovcu, ki se je pozneje, leta 1995, preimenovala v
Slovensko gospodarsko zvezo, in ima v svojem sklopu tudi Zvezo bank. Preiskovalna
komisija se pri svojem delu' s temi računi ni ukvarjala,, niti se ni mogla, saj je
dokumentacija teh računov skoraj vsa izginila. Po ugotovitvah kriminalistov, je to
dokumentacijo dne 9. maja 1990 odnesel Pavel Koder v tujino. Na zaslišanju pred
komisijo je tudi sam izpovedal, da je bil 8. maja 1990 zadnji dan v Elanu, nakar je
odšel na službeno pot na Dunaj.
Po pričevanju Franca Podjeda, takratnega direktorja SDK v Kranju, ja 9. maja 1990,
prišla v Elan kombinirana ekipa - inšpektorji SDK, kriminalisti, devizna inšpekcija -, ki
je opravila celosten pregled.
Priča Koder je na zaslišanju dne 3. marca 2000 obljubil, da bo nekaj dokumentov, ki
jih ima protizakonito v svojem privatnem arhivu, iz katerih so razvidne vsote
(provizije) daril in navedbe obdarjenih in kažejo, da so šla darila tudi preko Finexa dal preiskovalni komisiji, vendar tega kasneje ni storil. Nesporno je, da dokumenti, ki
bi lahko obremenili določene osebe v državi obstajajo, kar potrujejo izjave Kodra in
njegov dopis Janezu Janši. Shranjeni so bili v Avstriji ( 8-12 fasciklov); dostop do njih
je preko šifre, vendar se na to geslo nihče ne javi. Očitno so bili za tem preneseni na
drugo lokacijo. V fasciklih so dokazi o nezakonitem poslovanju Elana, saj se ta ni
ukvarjal le z dejavnostjo za katero je bil registriran. To jasno nakazuje priča Koder na
zaslišanju 12. maja 1999, ko pravi, da je moral on osebno v dvajsetih minutah med
delovnim časom, na zahtevo direktorja Uroša Aljančiča, zagotoviti sredstva za nakup
policijskih helikopterjev. Med ostalim je zagotovil tudi denar za nakup računalniške
opreme obrambnega centra v Poljčah. To ni v nikakršni povezavi z Elanovo
dejavnostjo.
Priča Koder je tudi izpovedal, da je bil v Elanu v začetku leta 1990 takratni republiški
sekretar za obrambo, Tomaž Ertl; kaj je ta takrat tam počenjal je zavito v skrivnost.
Preiskovalni komisiji jeuspelo le ugotoviti, da je Ertl bil v Elanu in to tik pred zlomom.
To je potrdila tudi priča Aljančič.
Provizija Matiji Mačku, v znesku 2 mio DEM, je bila izplačana iz tujine in ni bila nikdar
zavedena v Elanovih arhivih. Tako se je postopalo tudi v ostalih podobnih zadevah.
Iz tega sledi, da takratni Ertlov obisk ni bil namenjen »čiščenju« dokumentacije o
Mačkovi proviziji temveč ostalih nezakontih transakcij.
Elan je posloval in izvrševal plačila preko firme Finex iz Munchna,
Erzgiessereistrasse 24, z registrirano poslovno dejavnostjo izvoz in uvoz električnih
strojev in artiklov. Večinski lastnik te organizacije (84,4%) je Zveza slovenskih zadrug
iz Celovca, pri kateri je imel Elan odprte »črne račune«. Obstaja dokument, iz
katerega je razvidno, da so se preko Finexa v času 1984 - 1989 nakazovale provizije
od Elanovih poslov na Predsedstvo centralnega komiteja ZKS. Ostalih dokumentov,
ki bi to še natančneje potrjevali, priča Koder preiskovalni komisiji ni predloži?, čeprav
se je zavezal.
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19. oktobra 1999 je bila s strani preiskovalne komisije Ministrstvu za notranje zadeve,
poslana prošnja za mednarodno pravno pomoč in sicer, da MNZ preko Zveznega
ministrstva v Berlinu preko pristojnega sodišča za kraj v Zvezni republiki Nemčiji,
zahteva podatke in vpogled v bančne račune firme Finex. Točno je bilo navedeno,
preko katerih bank posluje citirana ustanova. Preiskovalna komisija je delni odgovor
na to zaprosilo dobila šele 21. junila 2000. Če upoštevamo dejstvo, da se je bilo
potrebno več mesecev dobesedno pogajati z MNZ, da so izvedli zaporošeno pravno
pomoč, lahko z veliko verjetnostjo sklepamo, da s te strani ni pretiranega interesa do
pridobitve zaprošenih podatkov. MNZ bi moralo urgirati v Nemčijo in s tem pospešiti
rešitev prošnje.
V javnosti se je ob predložitvi dokumanta Finexa, z vsebino nakazovanja provizij
Elanovih poslov, takoj pohitelo z izjavami, da gre za ponaredek. Izvedenec grafolog ni mogel z gotovostjo ovreči ne potrditi avtorstva podpisa na dokumentu, saj
gre le za fotokopijo. Priča Vili Pleško je svoj podpis (parafo) zanikal in po njegovih
navedbah pred notarjem podal izjavo v tem smislu.
Sama glava Finexovega dokumenta, ki da se razlikuje od nekaterih drugih glav, je
lahko različna, saj to ni nič neobičajnega: v ustanovah je pogosto različen format
napisa firme za glavne dopise, drugačen za priloge, še drugačen za inetrne dopise
itd. To v poslovnem svetu ni nobena redkost.
Tudi priča Milan Kučan je na zaslišanju navajal, da je dokument ponaredek. Pri tem
se je opiral na izjavo Pleska, takratnega poslovodečega v firmi Finex, ki jo je ta
»podal pred pričami in je overjena pri notarki«. Predsednik preiskovalne komisije je
Milana Kučana dvakrat pisno zaprosil za fotokopijo izjave, vendar zaman. Njegov
pravni pooblaščenec Emil Zakonjšek je odgovoril, da je izjava nastala v zvezi s
člankom v časopisu Demokracija dne 7.11.1996, kjer je bila sporna listina objavljena;
tudi Vili Pleško je navajal, da izjave nima.
Po poizvedbah pri notarki se je izkazalo, da je Pleško dne 2.6.1998, to je skoraj dve
leti po objavi, resnično bil pri notarki, kjer je na prinešeni listini »Izjava z dne 2.6.1998
v zvezi z listino objavljeno v časopisu Demokracija« overil le svoj podpis.
To pa je precejšnja razlika. Zakon o notariatu v 64 členu navaja, da notar sme
potrditi, da je stranka vpričo njega lastnoročno podpisala listino ali dala nanjo svoj
ročni znak, ali da je podpis ali ročni znak, ki je že na listini, vpričo njega priznala za
svojega. Pri overjanju podpisa se notar ne seznanja z vsebino; seznani se le toliko,
kolikor je potrebno, da izpolni rubriko vpisnika o overitvah.
To pomeni, da ni resnična navedba Milana Kučana, da je bila izjava overjena pri
notarki; overjen je bil le podpis Vilija Pleška pod tekst listine in samo verodostojnost
tega podpisa je bila pri notarki ugotovljena.
Prav tako sama izjava ni bila dana pred pričami, saj je Pleško na zaslišanju pred
preiskovalno komisijo povedal, da je izjavo sestavil odvetnik Zakonjšek, poleg pa ni
bilo nobenih prič; napisana je bila v odvetnikovi pisarni, prisotna pa sta bila le
odvetnik, ki je listino sestavil in dajalec izjave Vili Pleško.
Nakazovanje provizij, v imenu Elana, odkupljenih deviznih sredstev od Cerkve, v
višini 1%, ki so se po nalogu Matije Mačka nakazovale na CK ZKS, je na zaslišanju
potrdil priča Pavel Koder. To je tudi že pred tem večkrat izjavil v javnosti.
Na tretjem zaslišanju je Pavel Koder dopolnil to izjavo in sicer, da je v času od leta
1985 do septembra 1989 na vsake tri mesece pri Zvezi bank Celovec, dvigoval
gotovino in jo osebno izročal Ivanu Mačku - Matiji.
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Iz dokumenta Finexa, datiranega z 20.2.1985 s postavko »prejete provizije od Elana«
izhaja, da so se na tej relaciji prelivale velike vsote provizij Elanovih poslov. To je bilo
v obdobju od leta 1973 - 1984, kar je pred podpisom pogodbe, ki je urejala odkup
cerkvenih deviz in je bila verificirana pri SDK Centrala v Ljubljani, Izvršnem svetu
SRS, narodni banki Slovenije in Sekretariatu za finance SRS; pogodba nosi datum
19.6.1985. Usoda teh provizij, oziroma kam so bile nakazane, ni znana; šlo je za
vsoto 403.308,21 DEM.
Prav tako je bil izplačan Finexu izkupiček prodaje Elanove podružnice Haparanda na
Švedskem v stečajnem postopku; ta znesek je v gotovini odnesel Uroš Aljančič
neznano kam.
Tudi o darilih, ki so jih od Eiana v 80 letih prejemale različne osebe, je glavni
finančnik Elana že večkrat javno spregovoril. Po Kodrovih navedbah, na zaslišanju
pred preiskovalno komisijo dne 12. maja 1999 in na ponovnem zaslišanju 3. marca
2000, so to bili »politiki, gospodarstveniki, športniki, duhovniki in navadni delavci«.
Darila so se podarjala v obliki Elanovih izdelkov in v obliki daril, ki jih je Elan kupoval
in podarjal. Ce izhajamo iz Kodrove večkrat ponovljene trditve, ki jo je podal tudi na
zaslišanju pred preiskovalno komisijo, da bi bila že iz samih podarjenih smuči, to je
Elanovih izdelkov, lahko »cesta tlakovana od Begunj do Beograda«, je nesporno, da
je šlo v celoti za darila enormne višine.
Preiskovalna komisija razpolaga z dokumentom kriminalistične službe MN2 ,št.
0111-1 z dne 22. januarja 1991. Gre za uradni zaznamek razgovora z Igorjem
Trillerjem, ki ga je opravil načelnik oddelka Bojan Podbevšek. V njem Triller navaja,
da sta Uroš Aljančič in Pavel Koder preko njune zasebne firme na Švedskem
prodajala različno orožje v Libijo. Pri tem sta uporabljala Elanove garancije, ker
poslov brez tega ne bi bilo mogoče skleniti. Preiskovalna komisija je naslovila na
ministra za notranje zadeve vprašanje, kakšen je bil razplet tega razgovora, oziroma
trditve Trillerja: so bile opravljene kakšne poizvedbe v zvezi s prodajo orožja, je
policija raziskala ta primer. Odgovor ministra je bil, da uradnega zaznamka št. 0111-1
niso našli in ga ni v
arhivu kriminalistične službe. To pomeni, da sporne
dokumentacije o Elanu niso »čistili« samo v firmi, temveč tudi na MNZ.

Elan že od vsega začetka ni bil zdrava firma, ki bi poslovala po ekonomskih principih.
Že sam zgodovinski prerez pokaže, da je bil že v letu 1958 pod prisilno upravo iz
česar izhaja, da je imel že v tistem času slab ekonomski rezultat. Naziv » paradni
konj« slovenskega gospodarstva je bil očitno pleonastičen in umetno ustvarjen.
Tako je imel Elan sredi meseca aprila 1990 neporavnanih preko 335 mio DEM
obveznosti iz naslova kreditov, naplačanih obresti in obveznosti do dobaviteljev. V
tem času je bila pri sodišču uvedena prisilna poravnava upnikov, ki so bili v večini iz
Hrvaške.
Takratna vlada je bila pripravljena intervenirati s 30 mio DEM, kar naj bi obenem
predstavljalo 51% kapitalsko udeležbo v Elanu. Upniki so ta predlog zavrnili. Dne 19.
in 20. septembra 1990 je bil na kranjskem sodišču razpisan narok za prisilno
poravnavo, ki pa ni uspela.
Tovarna športne opreme Elan Begunje je tik pred stečajem zaposlovala 1430
delavcev in imela nekaj nad 500 mio DEM obveznosti. Prodana je bila na dražbi dne
28. novembra 1991 za vrednost 31,8 mio DEM.
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Stečajni postopek Elana in končna prodaja na dražbi je bil izveden v zelo kratkem
času, lahko bi rekli bliskovito, kar je izredno nenavadno. Ob vsem spoštovanju
sodnih postopkov in odločb, ki so bile preizkušane na najvišjih sodnih instancah v tej
zadevi, lahko pripomnimo, da sta bila zoper podjetje uveden stečajni postopek in za
tem prodaja Elana izvedena izredno hitro kar je unikum tovrstnih zadev slovenskega
sodstva, če vemo, kakšni zaostanki so na naših sodiščih.
Zoper vodilne osebe Elana je bilo sproženih več sodnih postopkov. V času od maja
1990 do januarja 1993 je bilo podanih 29 kazenskih ovadb. Od vseh teh začetih
kazenskih postopkov je bila v zaporu le ena oseba.
10 kazenskih zadev je zastaralo; generalni direktor Uroš Aljančič in finančni direktor
Pavel Koder, na katera se je nanašala večina kazenskih postopkov nista bila v
zaporu, kljub ogromni gospodarski škodi, ki stajo povzročila, niti en dan.
Edina obsodilna sodba zoper dve vodilni osebi Elana, je znamenita sodba sodnika
Antona Šubica, ki je zaradi dolgotrajnega pisanja (8 mesecev) in spremembe
zakonodaje v tem času(zastaralni roki so se skrajšali), postala brezpredmetna. Pavel
Koder je bil osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene uporabe in
ponarejanja in uničenja poslovnih listin, Uroš Aljančič pa napeljevanja. Višje sodišče
je zavrnilo obtožbo zaradi zastaranja, ki je med dolgim pisanjem sodbe, nastopilo s
spremembo zakonodaje v smislu zniževanja višine kazni in s tem krajšanja
zastaralnih rokov, zoper prvo kaznivo dejanje, za drugo kaznivo dejanje pa je
nepogojno kazen za Kodra spremenilo v pogojno.
Zoper Antona Šubica je preiskovalna komisija vložila kazensko ovadbo zaradi
storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in sicer v
zvezi z dolgotrajnim pisanjem sodbe. Okrožni državni tožilec je ovdbo preiskovalne
komisije zavrgel. Ker je tožilec nepopolno raziskal zadevo, je imela preiskovalna
komisija namen, na osnovi dodatnih argumentov ponovno vložiti ovadbo. Glede na
ustavno določbo, da ima preiskovalna komisija v zadevah poizvedovanja in
preučevanja enaka pooblastila kakor pravosodni organi, se je za pridobitve dodatnih
argumentov obrnila za pomoč na Ministrstvo za notranje zadeve. Stališče, da policija
opravlja posamezna dejanja tudi po odredbi preiskovalne komisije, je zagovarjal tudi
minister za pravosodje. Ministrstvo za notranje zadeve je zahtevo preiskovalne
komisije ignoriralo in ni v tej zadevi ukrenilo ničesar.
Preiskovalna komisija je vložila tudi kazensko ovadbo zoper Uroša Aljančiča in sicer
zaradi suma storitve kaznivega dejanja krive izpovedbe, ko je bil zaslišan kot priča
pred preiskovalno komisijo. Tudi ta ovadba je bila na okrožnem tožilstvu zavržena.
Preiskovalna komisija je preko sodišča zahtevala odreditev prisilne privedbe priče
Antona Šubica zaradi zaslišanja. Tudi ta predlog komisije je bil pri pravosodni veji
oblasti neuspešen; sodišče zahtevi preiskovalne komisije ni ugodilo in prisilne
privedbe ni odredilo.
Sodišče je preiskovalni komisije ugodilo le enkrat in sicer predlogu za odredbo
prisilne privedbe priče Pavla Kodra.
Glede na očitno pristranskost nižjih sodišč, ki so vključena v postopek parlamentarne
preiskave, bi bila smotrna sprememba četrtega odstavka, 13. člena, . Zakona o
parlamentarni preiskavi. V skladu z ustavno določbo o pristojnosti preiskovalne
komisije, bi lahko prisilne ukrepe zoper preiskovance, priče in izvedence, kot so
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privedba, kazni, hišna in osebna preiskava ter zaseg predmetov, sama odrejala
neposredno preko organov za notranje zadeve.
Zoper sklep preiskovalne komisije o kazni, naj bi bila v treh dneh možna pritožba. Da
bi se izognili razpršenosti odločanja v zadevah, ki so specifične, bi bilo smotrno
določiti za pritožbeno instanco le eno sodišče v državi in sicer Vrhovno sodišče
Slovenije.

DELITEV PRESEŽKA
NARODNE BANKE SLOVENIJE
V Uradnih listih SRS je, v objavljenih odlokih o potrditvi zaključnih računov prihodkov
in odhodkov Narodne banke Slovenije, v času od 1983. leta dalje, zaslediti med
drugim tudi postavko pospeševanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja v
obmejnem področju in pospeševanje sodelovanja z deželami v razvoju.
To je bil spet drugačen način siromašenja družbene lastnine na način odlivanja
državnega denarja, izven države, pri delitvi presežka Narodne banke Slovenije. Tako
seje pod pozicijo imenovano pospeševanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja v
obmejnem področju in za sodelovanje z deželami v razvoju, v času od leta 1983 do
vključno 1989 odlilo iz države precej finančnih sredstev. Ta se v državo niso vrnila,
niti ni bilo zaslediti kakšnih večjih gospodarskih rezultatov, ne pri slovenskih
zamejcih, ne v sami Sloveniji. Za kaj je bil ta denar porabljen ni znano; znano pa je,
da ima Zveza koroških bank sedež v Celovcu, kjer so bili do sedaj odkriti le črni
računi Elana.
Priča Miran Potrč, ki je podpisan pod odloke o potrditvi zaključnega računa prihodkov
in odhodkov in o razporeditvi presežkov NBS, v času od 1986 do 1989, ko je šlo iz
države na ta način največ denarja, na vprašanje kam se je transferiral del presežka
NBS, ni vedel odgovora.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
» • •
1'rcisknralna komisija <• sumu zlorabe javnih pmihliislil v procesu
lastninskega i>rcobW:ovarija in privatizacije nekdanje družbene lastnine

Delno poročilo
SMELT

Smelt p.o. in Smelt Intag Švica sta ustanovila Smelt International d.d. 11. septembra 1990.
V začetku istega leta se je firma Smelt statusno preoblikovala v skaldu z zakonom o
podjetjih iz enovite delovne organizacije v podjetje v družbeni lasti.
28.1.1987 je bila v Švici ustanovljena firma Sitec AG, katere 100% lastnik je bil Smelt.
direktor pa Jože Žagar. Julija 1990 seje preimenovala v Smelt Intag Zurich, direktorje
ostal isti.
Iz razpoložljivih virov je razvidno,da je bil Smelt p.o. v letu 1992 lastnik le še 140 delnic
Smelt Intaga v Zurichu, kar pomeni 23% delež osnovnega kapitala. Septembra 1992 je
Smelt p.o. prodal še teh 140 delnic in po tem ni več nobene kapitalske povezave med
podjetjema. Smelt p.o., ki seje v decembru leta 1992 preimenoval v GIO je po tem, koje
novembra 1996 prešel na Sklad za razvoj, točneje 23.4.1997 za 600 000 CHF kupil vse
delnice Smelt Intag Švica in postal njegov 100% lastnik.
Ob tem se takoj zastavi vprašanje, kako je možno, da je GIO (stari Smelt) kupoval nekaj,
kar je bilo leta 1987 in 1990 še v njegovi 100% lasti, dve leti kasneje pa je imet le še 140
delnic (23% delež osnovnega kapitala). Kam je med tem izginilo 77% tega kapitala, ni
znano. Kdo se je s tem okoristil lahko samo ugibamo oz. sklepamo.
Kot že navedeno, sta Smelt p.o. in Smelt Intag Zurich v septembru leta 1990 ustanovila
delniško družbo Smelt International kot mešano švicarsko - slovensko podjtetje.
Dejavnosti Smelt p.o. in novoustanovljenega Smelt International d.d. sta bili enaki, sedež
obeh je bil na istem naslovu pa tudi ime je bilo povsem identično. Zaposleni in posli so
počasi prehajali iz stare firme na novo, za poslovne prostore so plačevali minimalno
najemnino, uporabljali računalniško in ostalo pisarniško opremo itd. Zaradi tega je na
podlagi ocen revizorjev SDK nastala škoda v višini okrog 600 000 mio SIT. V tej oceni je
zajeta le materialna škoda, koliko znaša izgubljeni dobiček, če ne bi bilo ustanovljeno by
pass podjetje, ni še nihče ocenil. GIO bi lahko zahteval povrnitev škode od Smelt
Internationala in na osnovi tega postal delničar te firme. Stara firma (GIO), ki je bila še v
letu 1990 poslovno uspešna, je počasi ugašala in v letu 1993 že izkazovala izgubo. Na
njen račun se je krepila nova, Smelt International.
15.11.1995 je GIO prodal vse delnice Smelt Internationala, razen desetih, Smelt Intagu
Zurich; 18 4. 1997 pa je istemu kupcu prodal še teh 10 delnic. Pet (5) dni kasneje,
23.4.1997, je GIO odkupil vse delnice Smelt Intaga Zurich in postal njegov 100% lastnik.
Ob času prodaje je bila največji lastnik švicarskega Intaga (420 delnic od 600) firma
Intermercat iz Munchna, ki jo vodi Kazimir Mauko Ista oseba je tudi direktor Unimercata
s sedežem na enakem naslovu.
Po navedbah Sava Tataloviča, direktorja GIA, ob času nakupa Intag Zurich ni imel več
nobene delnice Smelt Internationala.
Vendar se tu pojavi neko neskladje. V dopisu Smelt Internationala, ki ga je preiskovalni
komisiji poslal 19.1.1999 je navedeno, da je Smelt Intag Zurich v času od 15. do 30. junija
1997 prodal vseh 3000 delnic Smelt Internationala nekaterim zaposlenim in bivšim
zaposlenim te firme GIA in Smelt IntaCja. Imetnikov delnic je 46, največ jih ima Jože Žagar,
ki je tudi predsednik nadzornega sveta.
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15.11.1996 je GIO prešel na Slovensko razvojno družbo tako, daje v času prodaje delnic
Smelt Internationala že bil v sklopu SRD in pod direktorjevanjem Sava Tataloviča.
Priči Bogdan Topič in Dušan Pensa sta na zaslišanjih navajali, da je bil o razmerju med
SRD, GlOm, Smelt Intagom in Smelt Internationalom sklenjen sporazum. Dušan Pensa je
povedel tudi točen datum sklenitve sporazuma in sicer 4.7.1997. V točki 1 je določeno, da
Smelt Intag proda delnice izdajatelja Smelt Internationala bivšim in sedanjim delavcem
te družbe, ki tako preide v last fizičnih oseb, državljanov RS.
V točki 2: GIO proda 10 delnic Smelt Internationala, Smelt Intagu Švica.
Točka 6: GIO oz. SRD kot lastnik ne bo opravljal nikakršnega nadzora nad operativnim
vodenjemposlov Smelt Intaga, dokler ta dosegal 15% dobiček.
Po izjavi Jožeta Žagarja v intervjuju za časopis Dnevnik (9.1.1999), je takrat Valter Nemec,
direktor SRD ocenil, da so sklenili dober posel.
Tako je poslovanje firme v Švici pod vodstvom Jožeta Žagarja potekalo nemoteno, brez
vsake kontrole lastnika. Do spora je prišlo, tako navaja priča Pensa, ko je GIO ponudil
Smelt Internationalu v odkup Smelt Intag in sicer za 6 mio DEM. S kupnino se niso strinjali
inje bila ponudba znižana na 900 000 CHF, s tem, da se izvrši prenos letal iz intaga na
GIO.
Po navedbah priče Topiča je SRD v aprilu 1998 ugotovila, da se v švicarski podružnici
dogajajo nepravilnosti. Zato so zaostrili prokuro, ki pa je Žagar ni upošteval. V septembru
je izvedel plačilo proti volji prokurista. Dobili so tudi pisne dokaze, da Smelt Intag prodaja
premoženje. SRD je sklenila, da zamenja vodstvo švicarske firme.

SKLEPNE UGOTOVITVE:

Družba Smelt Intag Zurich je bila v času svojega poslovanja, nekako do leta 1995 poslovno
zelo uspešna. Stari Smelt je v letu 1990 še izkazoval dobiček, leta 1993 pa je bil že v
negativnih številkah.
Vse od leta 1990 je transformacija Smeltovega premoženja nemoteno potekala. Firmi
Smelt p.o. in Smelt Intag Zurich, sta leta 1990, ko sta bili obe še dobro stoječi, ustanovili
by pass podjetje Smelt International d.o.o., ki je imelo enako dejavnost, sedež in ime kot
Smelt p.o. S tem je bil vzpostavljen tipičen primer nelojalne konkurence in nespoštovanje
načela izključnosti.
Pojem prepovedi nelojalne konkurence je mednarodno uveljavljen in gaje pri nas urejala
tudi zakonodaja prejšnje ureditve, pred sprejetjem zakona o podjetjih (zakon o podjetjih je
stopil v veljavo 1.1.1989). Pariška konvencija o zaščiti industrijske lastnine v členu 10 ureja
to področje Nemčija je prepoved nelojalne konkurence uveljavila že leta 1896, Francija pa
v svojem znanem Civilnem zakoniku.
Zakon o podjetjih, t.i. Markovičev zakon, kije, kot že navedeno, začel veljati v začetku leta
1989, je v svojih spremembah in dopolnitvah iz 10. avgusta 1990 uvedel institut
konkurenčne prepovedi. Ta se je nanašala na prepoved določenim fizičnim osebam, da bi
ustanavljale podjetja ali obratovalnice za opravljanje enake ali podobne dejavnosti za
katere je podjetje v katerem delajo, vpisano v sodni register. Res je, da gre v tem primeru
za prepoved ustanavljanja fizičnim osebam, vendar registrska sodišča v Sloveniji ne bi
smela dopuščati registracij firm s povsem enakim imenom, dejavnostjo ali celo sedežem
firme, ki so v registru že vpisana. Poudarek je bil le na osebah, ustanoviteljih, sorodnost
dejavnosti firm se ni upoštevala.
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Tako je prešlo premoženje, pri tem ni mišljena poslovna zgradba, ki je formalno ostala v
rokah starega Smelta oz. GIA, pač pa vse ostalo (že utečeni posli, znanje, inventar itd) v
roke fizičnih oseb. Vendar tudi ti niso gospodarili poslovno uspešno, saj posluje by pass
Smelt Itemational z negativno ničlo; pričakovali bi, da bo vsaj to podjetje uspešno; priče,
ki so bile zaslišane pred preiskovalno komisijo, so ji celo prognozirale stečaj. GIO od
katerega je ostala le lupina, dosega dohodek le iz najemnin za poslovno stavbo. Tudi
Smelt Intag Zurich, je brez kakšnega večjega dobička; priče so celo navajale, da
pričakujejo stečaj te firme.
Slovenska razvojna družba se v času, ko je prevzela GIO in Smelt Intag, pri urejanju in
odpravljanju nepravilnosti v teh dveh firmah, ni izkazala. Dve leti ni pri vseh strokovnjakih,
ki jih ima, storila ničesar, da bi preprečila odlivanje denarja iz švicarske firme kdo ve kam.
Tako so se pač dogovorili in v tem smislu dne 4.7.1997 z Jožetom Žagarjem sklenili
sporazum.
Po navedbah na tiskovni konferenci, ki jo je dne 24.3.1999 sklicala Slovenska razvojna
družba je ugotovljeno, daje Smelt Intag Zurich neznanokam odvedel 10 mio CHF in da
so v zvezi s tem že sproženi ustrezni postopki pred švicarskim sodiščem. Zanimivo bo
spremljati, kako dolgo bodo spore reševala sodišča v Švici in jih seveda primerjati z
našimi.
Služba družbenega knjigovodstva je na zahtevo Ministrstva za notranje zadeve RS izvedla
1. revizijo v Smeltu (GIU) in z njim povezanih firmah šele v letu 1994: prvo delno revizijsko
poročilo je bilo končano 29.12.1994. Drugo revizijsko poročilo je bilo izdelano na predlog
Sklada za razvoj, 30.11.1997. V obeh poročilih je bilo ugotovljenih mnogo nepravilnosti pri
poslovanju.
Družbeni pravobranilec je na osnovi teh poročil, v zvezi z oškodovanjem družbene lastnine,
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, v relativno kratkem času vložil tožbe in sicer dve
31.1.1995 na prvo revizijsko poročilo, na drugo pa 5.1.1998 in sicer eno tožbo. Tožbe so
vložene zoper več pravnih oseb obenem. Od tega je na sodišču zaključena le ena zadeva,
to je tožba zoper toženi stranki GIO in Smelt International. Sodbo je družbeni pravobranilec
prejel 9.3.1999, kar pomeni pa štirih letih odkar je bila vložena.
Iz revizijskih poročil SDK izhaja, da so bili pri poslovanju storjeni tudi gospodarski
prestopki oz. ugotovitev obstoja suma storitve treh gospodarskih prestopkov in treh
kaznivih dejanj. Osumljenec je v vseh šestih primerih Vital Kovač kot direktor GIA in v
enem primeru poleg njega se Vesna Petek Slabe, finančna direktorica. Na pristojno
sodišče v Ljubljani je bila opravljena poizvedba, kaj je stemi zadevami, vendar do danes
nismo prejeli odgovora.
Devizni inšpektorat RS je v februarju leta 1995 pri gospodarski družbi Smelt International
ugotovil, da proti predpisom drži devize, ki jih je pridobila za posel v Libiji. Višina zneska
je bila 7.296.534,86 USD. Zadevo od aprila 1995 rešuje Vrhovno sodišče RS, oz. je
odstopljena Upravnemu sodišču RS in še ni končana.
Zaradi različnih nepravilnosti v Smeltu je Devizni inšpektorat RS vložil na Okrožno državno
tožilstvo tudi obtožne predloge zaradi suma storitvr gospodarskih prestopkov zoper
odgovorne osebe in sicer 2x po štiri in 2x pa dva zoper pravni osebi GIO in Smelt
International. Tudi usoda teh je neznana.
Smelt International d.d. je tipičen primer ustanovitve odvodnega podjetja. Minister Mitja
Gaspari je dne 2.2.1999 na obisku v Gospodarski zbornici RS izjavil, da je v Sloveniji
4.000 podjetij, ki so ostala prazne lupine in da bo potrebno na tem področju "narediti red".
Ta je bilo podano precej pozno, saj takšno stanje v Sloveniji traja že 10 let; pa še to je bila
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le zgolj izjava. Institucije, ki bi na tem področji lahko kaj naredile, so se izkazale za
absolutno nesposobne in nepripravljene za delo. Maloštevilni primeri, ki so bili odkriti, pa
se dobesedno "valjajo" na sodiščih in se ne premaknejo do rešitve.
Če pa se, so v primeru kazenskih zadev, kazni minimalne, ali so obtoženim izrečene
oprostilne sodbe ( n.pr.: Elan Begunje, obsojena Koder in Aljančič sta bila zaradi
zastaranja obsojena le na pogojno kazen).
Na koncu se pojavlja vprašanje, zakaj se je v Sloveniji nekaznovano in nekontrolirano
dopuščala takšna gospodarska politika in na ta način oškodovanje države in državljanov.
Ali je to tih dogovor politike, ali gre za napake (namerne) sodišč, vsekakor se je
zakonodajni, sodni in represivni aparat na tem področju izkazal koz neučinkovit.
Zakon o podjetjih (Markovičev zakon), ki je stopil v veljavo z letom 1989 in je uvedel pravilo
"vse je dovoljeno., kar ni izrecno prepovedano" se je, oz. to pravilo se, je še vnaprej
uporabljalo v novi državi.

Sekretarka
Marinka Drenovec

Ljubljana, 29.3.1999
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REPUBUKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
• • •

Samo BEVK,
poslanec
Ljubljana, 28.avgust 2000

Gospod
t
Franc PUKŠIČ, univ.dipl.ing.,
predsednik Parlamentarne komisije o sumu
zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega
preoblikovanja in privatizacije nekdanje
družbene lastnine

Na podlagi 22. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi Vam v prilogi pošiljam
"Odklonilno ločeno mnenje k predlogu besedila, imenovanemu končno poročilo
Preiskovalne komisije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega
preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine", ki sta ga sopodpisala in
z njim soglašata tudi poslanska kolega Sašo Peče in Maria Pozsonec.
Ker je bila 5. korespondenčna seja na kateri ste neveljavno sprejeli t.i. "končno
poročilo" nezakonita oziroma opravljena v izrecnem nasprotju z jasnimi pogoji iz 159.
člena Poslovnika državnega zbora, predlagam, da na 36. seji, ki je sklicana za 29
avgust 2000, drugo točko dnevnega reda "Sprejem sklepov končnega poročila"
umaknete in jo nadomestite z "Obravnava končnega poročila in ločenega mnenja."
S tem boste sledili tudi ugovoru štirih članov preiskovalne komisije (Bevk, Jane,
Peče, Pozsonec), ki smo na podlagi 159. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije ugovarjali sklicu 5. korespondenčne seje in zahtevali sklic redne
seje.
Tako se boste tudi izognili upravičenemu očitku, da sta obravnava in sprejem
"končnega poročila" preiskovalne komisije potekala v nasprotju z veljavno
zakonodajo in Poslovnikom o parlamentarni preiskavi.
Sicer pa opozarjam, da komisija po združitvi SLS in SKD in po izstopu Polonce
Dobrajc iz PS SNS ni več sestavljena v skladu z odlokom in poslovnikom o
parlamentarni preiskavi in zato ne more veljavno odločati. Predlogi za spremembo
sestave so že predloženi KVIAZu, zato je potrebno počakati z nadaljevanjem dela
preiskovalne komisije, dokler Državni zbor Republike Slovenije ne bo dopolnil njeno
sestavo.
Lep pozdrav,
Samo BEVK, prof.
Priloga: Ločeno mnenje
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ODKLONILNO LOČENO MNENJE K PREDLOGU BESEDILA,
IMENOVANEMU
KOMISIJE
PROCESU

O

KONČNO

SUMU

POROČILO

ZLORABE

LASTNINSKEGA

JAVNIH

PREISKOVALNE
POOBLASTIL

PREOBLIKOVANJA

V
IN

PRIVATIZACIJE NEKDANJE DRUŽBENE LASTNINE
UVOD
Na besedilo imenovano "končno poročilo preiskovalne komisije o sumu zlorabe
javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje
družbene lastnine" z dne 14.7.2000, ki se nanaša na ELAN Begunje, dajem na
podlagi 22. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi odklonilno ločeno
mnenje.
Ločeno odklonilno mnenje dajem iz več razlogov:
•

prvič, ker komisija "poročila" ni veljavno sprejela,

•

drugič, ker menim, da je tako imenovano »končno poročilo« šolski primer
dokumenta, kakršen ne sme in ne more biti saj ne vsebuje vseh elementov iz
22. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi,

•

tretjič, ker "poročilo" ne odraža materialne resnice, s katero se je komisija v
času svojega dela preko izjav prič in dokumentacije seznanila in je napisano
v nasprotju z dokazanimi dejstvi in

•

četrtič, ker naj bi ga obravnavala komisija, ki je sestavljena v nasprotju s 6.
Členom Poslovnika o parlamentarni preiskavi.

Na, po mojem mnenju, neveljavni korespondenčni seji preiskovalne komisije
27.7.2000 je bilo tako imenovano končno poročilo sprejeto v nasprotju z določili
159. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in zakonom o
parlamentarni preiskavi ter poslovnikom, ki izrecno določa, da preiskovalna
komisija odloča na seji z večino navzočih članov. Na podlagi teh dveh pravnih
norm korespondenčna seja komisije sploh ni dopustna, na takšni seji sprejeti
sklepi pa so brez pravne veljave. Dokument, ki ga je predsednik preiskovalne
komisije gospod Franc PukšiČ, poslal predsedniku Državnega zbora v obravnavo
in sprejem, torej ne predstavlja končnega poročila preiskovalne komisije, ki bi
ga preiskovalna komisija sprejela po zakonsko predpisanem postopku, temveč je
osebno videnje, dojemanje in razumevanje dogodkov predsednika preiskovalne
komisije gospoda Franca Pukšiča in sekretarke preiskovalne komisije gospe
Marinke Drenovec.
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POSLOVNIŠKE IN ZAKONSKE KRŠITVE PRI DELU PREISKOVALNE
KOMISIJE
Predsednik in sekretarka preiskovalne komisije, poglavitna naloga slednje naj bi
bila, da komisiji nudi strokovno pravno pomoč, da bi komisija svojo nalogo
opravila na zakonit in strokovno korekten način, sta pogosto kršila Zakon o
parlamentarni preiskavi (ZPPre), Poslovnik o parlamentarni preiskavi in
Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije. Na kršitve navedenih
predpisov sem vseskozi sproti, vendar brezuspešno opozarjal. V svojem
ločenem mnenju pa navajam zgolj nekatere večje kršitve.
Poslanec Lojze Peterle je bil kot priča zaslišan pred preiskovalno komisijo, nato
pa je pri njenem delu celo sodeloval kot nadomestni član.
Tako ravnanje je neposredna kršitev prve alineje 3. člena Zakona o
parlamentarni preiskavi, ki pravi da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati
poslanec, če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje.
Glede na to, da je bil gospod Lojze Peterle pred komisijo zaslišan kot bivši
predsednik Vlade Republike Slovenije, v zvezi z ukrepi Vlade pri reševanju
problematike podjetja Elan, predstavlja kršitev tretje alinee istega člena ZPPre
tudi Članstvo gospoda Janeza Janše v navedeni komisiji, ker je bil gospod Janez
Janša v Vladi; katero je vodil gospod Lojze Peterle, obrambni minister.
Predsednik preiskovalne komisije, gospod Franc Pukšič je 3. člen zakona
spoštoval le v primeru poslanca gospoda Mirana Potrča, za katerega je takoj, ko
je bil predlagan za pričo, zahteval zamenjavo, v primeru potrebe za zamenjavo
člana komisije iz druge parlamentarne
stranke pa je spoštovanje zakona
zavestno obšel.
Parlamentarna preiskava je bila uvedena na zahtevo tretjine poslancev, zato 6.
člen Poslovnika določa, da imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji
enako število članov. Sestava preiskovalne komisije pa se je med preiskavo
večkrat spreminjala, kar ob siceršnji zakonski spornosti takega ravnanja pomeni
veliko oviro za objektivno in kvalitetno delo preiskovalne komisije in
posledično vpliva na kvaliteto zaključkov.
Z Odlokom o sestavi in imenovanju preiskovalne komisije in v nasprotju s 6.
členom zakona o parlamentarni preiskavi, je prišlo do neenake zastopanosti
parlamentarnih strank v preiskovalni komisiji. Značilno je, da zato že večji del
svojega obstoja komisija deluje v sestavi, ki je v nasprotju s poslovnikom o
parlamentarni preiskavi, zlasti z določbo 6. člena poslovnika, po katerem imajo
vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov, če je
parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo 1/3 poslancev. Odlok o sestavi in
imenovanju preiskovalne komisije (Uradni list 41/98, 16/99, 32/99 in 58/99 ter
96/99) pa je v nasprotju s takšno določbo poslovnika določil povsem drugačno
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sestavo preiskovalne komisije, kar je v direktnem nasprotju s to določbo
poslovnika.
Če je bilo začetne pomanjkljivosti v sestavi komisije mogoče opravičevati z
voljo posameznih poslanskih skupin po sodelovanju v njenem delu pa je kasneje
prihajalo do odstopanj v sestavi komisije, ki jih ni mogoče opravičiti. Tako je
prišlo do odstopanja pri sestavi preiskovalne komisije glede na Odlok in
posledično do neenakopravnega zastopstva strank zaradi združitve SLS in SKD
v enotno poslansko skupino SLS+SKD Slovenska ljudska stranka, ki ima glede
na določilo Odloka zdaj enega člana v preiskovalni komisiji preveč.
Nesorazmerje je nastalo tudi z izstopom poslanke Polonce Dobrajc iz Poslanske
skupine SNS, ki ima tako samo enega predstavnika namesto dveh. Predsednik
preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič bi moral kot predsednik
preiskovalne komisije zagotoviti, da poslanska skupina SNS KVIAZ-u predlaga
imenovanje novega člana, in tako zagotoviti sestavo v skladu z Odlokom.
Poslanska skupina DeSUS pa pri delu preiskovalne komisije sploh ne sodeluje.
Posebno vprašanje je povezano z glasovanjem gospe Polonce Dobrajc, ki se
sicer ni udeleževala sej preiskovalne komisije, zato tudi po mojem mnenju ne
more kvalificirano soditi o poročilu. Prav njen glas naj bi po predsedniku
preiskovalne komisije gospodu Francu Pukšiču zagotovil zahtevano sklepčnost
in posledično sprejetje "Končnega poročila".
Predsednik

preiskovalne

komisije

gospod

Franc

Pukšič

je

sklical

korespondenčno sejo 27. julija 2000 celo v nasprotju z določili 159. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, katerega uporaba pa je pri
delu preiskovalnih komisij že tako in tako vprašljiva tudi z vidika uporabe
instituta nadomestnega poslanca pri njenem delu.
Korespondenčna seja se lahko skliče samo v primeru, ko seja delovnega telesa
postane nesklepčna, kot to določa 159. Člen Poslovnika DZ.
Predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič je korespondenčno sejo
sklical samovoljno, ne da bi na sicer nesklepčni seji Preiskovalne komisije dne
27. julija 2000 vsaj tretjina prisotnih članov soglasno sprejela sklep o sklicu
korespondenčne seje Preiskovalne komisije. Kljub pisnemu ugovoru na sklic
korepondenčne seje in zahtevi štirih članov Preiskovalne komisije (Samo Bevk,
Branko Jane, Sašo Peče in Maria Pozsonec) po sklicu redne seje, predsednik
preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič ni sklical redne seje, kot to določa
Poslovnik DZ, pač pa je izpeljal korespondenčno sejo s čimer je kršil 159. člen
Poslovnika DZ.
Glede na to, da je potekal sprejem končnega poročila preiskovalne komisije v
nasprotju z veljavno zakonodajo in poslovnikom o parlamentarni preiskavi, ga
komisija ni veljavno obravnavala in ga ni veljavno sprejela, zato ne more biti
obravnavano na seji Državnega zbora. Tudi sicer zdrav razum in smiselna
uporaba določb ZKP narekujeta, da se tako pomembnih odločitev, kot je
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sprejem končnega
korespondenčni seji.

poročila

preiskovalne

komisije,

ne

sprejema

na

Ker predloženega besedila, imenovanega končno poročilo, ki ga je predsednik
preiskovalne komisije France Pukšič predložil, komisija ni sprejela, obravnava
tega besedila ni dopustna na seji državnega zbora.
Besedilo imenovano končno poročilo, na katerega dajem svoje odklonilno
ločeno mnenje, ne le da ni bilo sprejeto na procesno korekten način, temveč je
tudi po vsebinski in oblikovni plati nesklepčno in v nasprotju z dejstvi, s
katerimi se je komisija seznanila pri svojem delu. Državni zbor, ki predstavlja
zakonodajno vejo oblasti, bi moral prav zaradi tega, da bi zagotovil avtoriteto in
spoštovanje sprejete zakonodaje, biti za zgled ostalim vejam oblasti in
državljanom tudi s tem, da so akti, ki jih sprejme sam ali kateri izmed njegovih
organov, zgled procesne in vsebinske korektnosti.
Besedilo, ki ga je predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič z
nazivom "Končno poročilo o delu Preiskovalne komisije o sumu zlorabe javnih
pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje
družbene lastnine" poslal v obravnavo in sprejem v Državni zbor, poleg kršitve
postopkovnih pravil sprejemanja ne vsebuje vseh elementov iz 22. člena
Poslovnika o parlamentarni preiskavi in je zato nepopolno. Državni zbor bi ga
moral tudi zaradi tega razloga zavrniti.
Poslovnik o parlamentarni preiskavi v 22. členu predpisuje: "Po končani
paralamentarni preiskavi preiskovalna komisija predloži državnemu zboru pisno
poročilo. Poročilo mora vsebovati opis poteka postopka, dokazila in bistvene
ugotovitve preiskave ter predlog sklepov, ki naj jih po obravnavi sprejme
državni zbor. Če v preiskovalni komisiji ni soglasja o ugotovitvah preiskave, je
treba v poročilu navesti tudi ločena mnenja."
Poročilo pa:
•

ne vsebuje poteka postopka,

•

niso mu priložena dokazila, na katera je komisija oprla svoje ugotovitve,

•

v njem niso navedene ugotovitve preiskave in

•

ne vsebuje niti predlogov sklepov, ki naj bi jih poslanci Državnega zbora po
razpravi sprejeli.

Torej "poročilo" poleg tega, da ga ni sprejela komisija na predpisan način, tudi
nima elementov navedenih v 22. členu Poslovnika o parlamentarni preiskavi. Na
zgoraj navedena dejstva sem s svojim pismom 28. julija 2000 opozoril tudi
predsednika državnega zbora gospoda Janeza Podobnika.
Predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič je komisijo vodil na
način, ki je nesprejemljiv, saj pomeni politično samovoljo in privatizacijo dela
preiskovalne komisije. Čeprav predsedniku preiskovalne komisije zakon o
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preiskavi v kazenskem postopku, ki se v postopkih pred preiskovalno komisijo
smiselno uporablja, nalaga, da so člani preiskovalne komisije seznanjeni z
vsebino dokazov in z dokumenti, ki pridejo na naslov preiskovalne komisije, ali
jih je komisija pridobila ali uporabila v dokaznem postopku, nam je te prikrival
in časovno doziral po svojem okusu, kar je onemogočalo kvalitetno delo
preiskovalni komisiji.
Člani komisije pri svojem delu in postopku odločanja predhodno niso imeli
možnosti vpogleda v dokaze, ki jih je pri svojem vodenju preiskovalne komisije
in mimo sklepov komisije pridobival in uporabljal predsednik preiskovalne
komisije gospod Franc Pukšič, čeprav zakon o parlamentarni preiskavi,
poslovnik, smiselna uporaba ZKP to predpisujejo in je tudi to pogoj za
vsebinsko objektivno in osebno pošteno odločanje Članov o končnem poročilu
komisije.
Zgolj za ponazoritev, kako si je predsednik preiskovalne komisije gospod Franc
Pukšič ob podpori posameznih članov preiskovalne komisije razlagal in
uporabljal veljavno zakonodajo, navajam, da je komisija potem, ko je veljavno
sprejela sklep, da je bilo sodelovanje gospoda Lojzeta Peterleta na komisiji
kršitev ZPPre, na zahtevo predsednika preiskovalne komisije gospoda Franca
Pukšiča, ki se očitno s tako odločitvijo ni mogel strinjati, ponovno glasovala o
predlogu tega sklepa. Novo sprejeti sklep, ki je bil sprejet prav zaradi neustrezne
sestave preiskovalne komisije, se je glasil, da v primeru poslanca gospoda
Lojzeta Peterleta ni šlo za ravnanje, ki bi bilo v nasprotju z ZPPre. Obrazložitev
novega sklepa, je bila, da je komisija ZPPre kršila NEZAVESTNO, ter da tako
ravnanje nima nobenega vpliva na dotedanji potek dela preiskovalne komisije.
Ker pričakujem, da predsednik Državnega zbora, zaradi že prej navedenih
kršitev in pomanjkljivosti besedila z naslovom "Končno poročilo", ki mu ga je
predložil predsednik komisije Franc Pukšič, ne bo predložil Državnemu zboru,
ne bom posebej navajal posameznih na nezakonit način sprejetih sklepov na
komisiji.
Sodim pa, da način dela in v zvezi z njim kršenje veljavne zakonodaje pri delu
preiskovalne komisije, ki ji je predsedoval gospod Franc Pukšič, ruši avtoriteto
zakonodajne veje oblasti in s tem Državnega zbora. S takim načinom dela
kompromitira institut Parlamentarne preiskave, ki je pomemben institut
parlamentarne demokracije, kar posledično zadeva tudi vprašanje pravne države
na področju pristojnosti in dela parlamenta.
OPREDELITEV PREDMETA IN OBSEGA PREISKAVE
Opredelitev predmeta in obsega preiskave kot je določena z Aktom državnega
zbora o odreditvi parlamentarne preiskave o sumu zlorabe javnih pooblastil v
procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastine z
dne 17. marca 1998, je preširoka in zato neustrezna. Ker akt ni precizno
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opredelil področja dela preiskovalne komisije, se komisija ni ukvarjala z
zadevami javnega pomena in sumom zlorabe pooblastil v procesu lastninskega
preoblikovanja. Predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič je to v
primeru Elana izrabil za politično tendenciozno "sojenje" institucijam prejšnje
družbeno - politične ureditve in njihovim nosilcem ter pravosodju kot eni od
samostojnih vej oblasti v državi.
Delo, aktivnosti in zaključki omenjene preiskovalne komisije v primeru Elana
nimajo ničesar skupnega z objektivnim ugotavljanjem "politične odgovornosti"
nosilcev javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja, kar glede na
krog oseb, ki so bile udeležene v tej preiskavi, predstavlja svojevrstno zlorabo
instituta parlamentarne preiskave za doseganje dnevno političnih ciljev ene od
parlametarnih strank.
Elan kot družbeno podjetje namreč sploh ni bil vključen v lastninsko
preoblikovanje po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, saj je bil zanj
že pred sprejemom ZLPP uveden stečaj, in sicer 19. oktobra 1990. Navedeno
dejstvo nedvomno kaže pri ravnanju predsednika parlamentarne preiskovalne
komisije gospodu Francu PukŠiču na bistven odmik in svojevoljno, politično
obarvano razumevanje predmeta preiskave, ki pa zanesljivo nima ničesar
skupnega z namenom ustanovitve preiskovalne komisije in predmetom
preiskave po aktu državnega zbora.
Komisija se, razen s primerom SMELT, sploh ni ukvarjala z gospodarskimi
subjekti in drugimi državnimi ustanovami, ki jih je na 4. seji opredelila v
dokaznem sklepu in pri katerih naj bi prihajalo do zlorab v okviru procesa
lastninskega preoblikovanja in zaradi česar je bila komisija nenazadnje tudi
ustanovljena, temveč izključno le še s preiskovanjem zadeve podjetja Elan
Begunje. Dopolnitev dokaznega sklepa z zadevo Elan pa je preiskovalna
komisija sprejela šele na svoji 11. seji.
Zakonsko in poslovniško ureditev parlamentarne preiskave je predsednik
preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič izrabil do te mere, da je na podlagi
neverodostojne listine domnevno podjetja Finex in dvoumnega pričanja bivšega
delavca Elana, gospoda Pavla Kodra, pred komisijo kot pričo povabil tudi
predsednika države Milana Kučana, celotno komisijo pa izrabil za
obračunavanje s političnim sistemom iz osemdesetih let, ki mu je navsezadnje
pripadal tudi sam vse do njegovega razpada. Prav konstrukti brez kakršnekoli
osnove, ki jih predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič v svojem
"Poročilu" izpelje, napotujejo na utemeljeno sklepanje, da je predsednik
preiskovalne komisije gospod Pukšič prekoračil Sklep o uvedbi preiskave, kot
tudi dokazni sklep. Več kot utemeljeno je sklepati, tudi na podlagi njegovih
ravnanj, da je s tem prekoračil svoja pooblastila in tudi zlorabil položaj.
Dejstvo, da je predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič kar dve
strani posvetil zgodovini podjetja Elan, ob tem pa segel celo v leta, kot so npr.
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1945, 1950 in 1958, napotuje na zgoraj navedene zlorabe in prekoračitve ter
namen, da ne uresniči poslanstva preiskovalne komisije, pač pa, da brez pravne
podlaga obračuna tako z gospodarsko kot tudi politično polpreteklo zgodovino
Slovenije.
To utemeljujem s tem, da je predsednik preiskovalne komisije gospod Franc
Pukšič v svojem "poročilu", ki ga je poslal v Državni zbor, kot pomembno
dejstvo navedel, da Elan že leta 1958 ni bil pretirano uspešno podjetje, saj je bila
že takrat uvedena prisilna poravnava s prisilnim upraviteljem. Hkrati se v
svojem poročilu ukvaija z razglabljanjem o Zakonu o združenem delu, o
imenovanju vodstvenih kadrov v podjetju Elan, o delovanju Zveze komunistov
ipd.
Predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič za poročilo značilne
tendenciozne
tipične
konstrukte
izpelje
na
nedokazanih
izpovedih
neverodostojnih prič, ki so v posameznih zaslišanjih spreminjale svoje navedbe
in niso svojih trditev nikdar podkrepile bodisi z materialnimi dokazi, bodisi bi te
navedbe potrdile druge priče v okviru zaslišanja ali navskrižnega zaslišanja pred
preiskovalno komsijo. Kot ilustracijo za konstrukte, ki jih izpelje predsednik
preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič v "poročilu" navajam zgolj primer
nekdanjega sekretaija za notranje zadeve gospoda Tomaža Ertla (v poročilu ga
predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič celo netočno - površno
navede kot sekretarja za obrambo):
"Priča Koder je tudi izpovedal, da je bil v Elanu v začetku leta 1990 takratni
republiški sekretar za obrambo, Tomaž Ertl; kaj je ta takrat tam počenjal je
zavito v skrivnost. Za enkrat je preiskovalni komisiji uspelo le ugotoviti, da je
Ertl bil v Elanu in to tik pred zlomom. To je potrdila tudi priča Aljančič.
Provizija Matiji Mačku, v znesku 2 mio DEM, je bila izplačana iz tujine in ni
bila nikdar zavedena v Elanovih arhivih. Tako se je postopalo tudi v ostalih
podobnih zadevah. Iz tega sledi, da takratni Ertlov obisk ni bil namenjen
"čiščenju" dokumentacije o Mačkovi proviziji temveč ostalih nezakonitih
transakcij."
Najprej je predsednik Pukšič v prvem odstavku ugotovil, da je Ertlov obisk v
Elanu zavit v skrivnost in da komisija ni ničesar ugotovila, razen tega da je Ertl
tam bil, že v drugem odstavku pa ugotavlja, daje "čistil nezakonite transakcije".
Sveta preproščina!
Navedena odstavka sta hkrati značilna za pričevanja Pavla Kodra, nekdanjega
finančnika v -planu in za sklepanja in ugotovitve, ki jih je na tej podlagi
oblikoval v vsebinsko in postopkovno spornem "Končnem poročilu"
preiskovalne komisije predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič.
Verodostojnosti svojih navedb in posameznih obtožb, izrečenih pred člani
preiskovalne komisije, priča gospod Pavel Koder, kljub obljubam ni utemeljil z
nikakršnim pravno veljavnim dokumentom ali materialnim dokazom, ki jih
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menda hrani in na podlagi katerih naj bi po lastni izjavi napisal knjigo. Čeprav
gospoda Pavla Kodra zavezuje obstoječa zakonodaja, da preiskovalni komisiji
izroči vse materialne dokaze, tega ni storil. Tudi predsednik preiskovalne
komisije gospod Franc Pukšič ni zagotovil izvrševanja zakonodaje v zvezi z
navedenimi dokumenti, pač pa se mu je zdelo dejstvo, da gospod Pavel Koder
noče preiskovalni komisiji izročiti dokumentov, ker bo na podlagi njih napisal
knjigo, tako pomembno, daje to celo zapisal v svoje poročilo.
POSEG V PRAVNOMOČNO ZAKLJUČENE SODNE POSTOPKE
Navkljub ustavno določeni ločitvi zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, si je
predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič dovolil nedopusten
poseg v pravosodno vejo oblasti preko pravnomočno zaključenih sodnih
postopkov s tem, da je obravnaval sodni postopek - stečajni postopek nad
podjetjem Elan. Na ta način zlorablja institut parlamentarne preiskave za
obračunavanje s pravosodjem. Ob spoštovanju načela delitve oblasti in
priznavanju neodvisnosti pravosodja je nedopustno, da predsednik preiskovalne
komisije gospod Franc Pukšič s svojim ravnanjem posega v sodno vejo oblasti
na način, da obravnava posamezne sodne postopke in jih interpretira.
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o oceni ustavnosti Zakona o
parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, kot tudi
odklonilno ločeno mnenje ustavnih sodnikov prof. dr. Modrijanove in prof. dr.
Fišeija z dne 15.6.2000 dosledno temelji na ločitvi zakonodajne in pravosodne
oblasti, navajam, »da iz Ustave izhajata dve pomembni omejitvi preiskovalne
dejavnosti Državnega zbora, saj mora biti z odreditvijo parlamentarne preiskave
na eni strani spoštovano načelo delitve oblasti, na drugi strani pa posameznikove
ustavne pravice«.
»Ustavna omejitev parlamentarne preiskovalne dejavnosti v razmeiju do sodstva
je v načelu neodvisnosti sodstva (125.člen Ustave). Ker je tudi sodstvo kot ena
izmed treh vej oblasti vpeto v sistem vzajemnega nadzora, omejevanja in
sodelovanja, so problemi delovanja sodstva kot celote in razvojni trendi v
sodstvu lahko predmet parlamentarne preiskave. Dolgotrajnost sodnih
postopkov je lahko tak primer. Iz načela neodvisnosti sodstva pa izhaja
prepoved, da bi druga veja oblasti sprejemala odločitve, ki se nanašajo na odprte
sodne postopke in ki lahko kakorkoli vplivajo na oblikovanje mnenja v
posamičnem primeru. Pri tem ni bistveno, v kakšni obliki poskuša parlament
vplivati na odločitev sodišča. Predmet odločanja v parlamentu in zato tudi
predmet parlamentarne preiskave iz enakih razlogov ne more biti zakonitost in
primernost posamičnih sodnih odločb ter sodnih postopkov. Sodniki ne morejo
biti v postopku parlamentarne preiskave zaslišani o vprašanjih, ki so oziroma so
bila predmet odločanja v sodnem postopku. Taka prepoved izhaja iz prvega
odstavka 134. člena Ustave, ki določa imuniteto sodnika glede mnenja, ki gaje
dal pri odločanju na sodišču. V parlamentarni preiskavi, v kateri sta udeleženca
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tudi pobudnika ustavosodne presoje zakona in poslovnika, je očitno, da je
preiskovalna komisija s tem, ko je na pobudo predsednika preiskovalne komisije
ocenjevala konkreten pravnomočno končan postopek, prekoračila svoje
pristojnosti."
Zaradi navedenega obravnavanja stečajnega postopka nad podjetjem Elan v
okviru dela parlamentarne preiskovalne komisije se tudi s tem postavlja pod
vprašaj zakonitost predlaganega "končnega poročila".
UGOTAVLJANJE POSLOVANJA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN
NE VPLETENOSTI NOSILCEV JAVNIH POOBLASTIL
Zakon o parlamentarni preiskavi določa, da preiskovalne komisije preiskujejo
zadeve javnega pomena in vpletenost nosilcev javnih pooblastil.
Listinska dokumentacija, s katero smo bili v okviru dela preiskovalne komisije
seznanjeni Člani preiskovalne komisije in izjave zaslišanih prič, v zadevi Elan ne
omogočajo utemeljenega zaključka o odlivu družbenega kapitala v tujino, pranju
denaija ter poslovanju z namenom oškodovanja družbene lastnine. Iz
razpoložljive dokumentacije in izpovedi prič je razvidno, da tiči vzrok za zlom
podjetja Elan v napačnih poslovnih odločitvah vodstva Elana in zloma podjetja
niso povzročili zunanji, v poročilu zatijevani politični razlogi.
Večina navedb in trditev v poročilu, ki ga je pripravil predsednik preiskovalne
komisije gospod Franc Pukšič, sploh ne sodi v delovno področje, za katero je
bila imenovana preiskovalna komisija. Namere in prizadevanja predsednika
preiskovalne komisije gospoda Franca Pukšiča, da v zvezi z zadevo Elan
"pravilno" opredeli postopke, ki jih sodne in upravne institucije niso "pravilno"
opredelile in o njih odločile, pomeni najmanj zlorabo pristojnosti in pooblastil
preiskovalne komisije ob zavestnem kršenju ustavnih določb, ZPPre in
Poslovnika o delu preiskovalne komisije.
VSEBINSKA OZ. MATERIALNA SPORNOST
KATERIH TEMELJI KONČNO POROČILO

ZAKLJUČKOV

NA

1. SPORNI OZ. PONAREJENI DOKUMENT FINEXA Z DNE 14.12.1989
Tako imenovani kronski dokument oziroma fotokopija domnevnega Finexovega
dokumenta, na podlagi katerega gradi predsednik preiskovalne komisije Franc
Pukšič obtožbe na račun predsednika države Milana Kučana, je sporen tako po
obliki kot po vsebini. Na podlagi verodostojnih izjav prič je mogoče zgolj
zaključiti, da je domnevni Finexov dokument ponarejen. To bi mogel in moral
predsednik preiskovalne komisije ugotoviti in listino, kot dokazni material
izločiti. Poleg tega je predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič v
poročilu zapisal, da so dokumenti Finexa v arhivu preiskovalne komisije
originalni, dejstvo pa je, da smo vse dokumente dobili fotokopirane. Sporni

12. september2000

77

poročevalec, št. 78

dokument o provizijah Predsedstvu CK ZKS z dne 14.12.1989 pa sploh obstaja
samo v obliki fotokopije. Navedeno potrjuje tudi izvedenec grafolog v svojem
mnenju.
Glede domnevnega dokumenta Finexa je zelo zanimiv tudi njegov izvor in s tem
povezan nedatiran dopis nekdanjega poslanca in člana preiskovalne komisije ter
sedanjega obrambnega ministra Janeza Janše predsedniku preiskovalne komisije
Francu Pukšiču, ki nam ga je predsednik preiskovalne komisije pokazal na seji
dne 8. junija 2000. Ob tem je zanimivo še dejstvo, da dokument ni bil in še
vedno ni pisarniško zaveden kot dokument Državnega zbora ali Preiskovalne
komisije. O tem, kdaj je bil dopis prejet, kar je osnova poslovanja, še posebej
preiskovalne komisije, ni podatkov. Predsednik preiskovalne komisije gospod
Franc Pukšič je nato na komisiji dejal, da je pismo od gospoda Janeza Janše
dobil pred kakima dvema mesecema. V prilogi tega dopisa je bilo tudi
nedatirano pismo Pavla Kodra Janezu Janši, iz katerega je razvidno, da je
domnevni dokument Finexa z dne 14.12.1989 g. Janši dal prav Pavel Koder. Na
zaslišanju smo ugotovili, da je g. Koder omenjeno pismo poslal g. Janši leta
1993. Dokument je bil nato predmet številnih političnih manipulacij, predvsem v
predvolilni kampanji za državnozborske volitve leta 1996. Takrat je bil
objavljen v glasilu SDS Demokracija, Janez Janša pa ga je v oddaji na TV
Slovenija na volilnem soočenju pokazal Janezu Kocijančiču. Fotokopija
domnevnega dokumenta je ponovno postala aktualna pri delu omenjene
parlamentarne preiskovalne komisije, ko ga je predsednik Franc Pukšič pokazal
na zaslišanju Milana Kučana v začetku letošnjega leta.
Predsednik države je verodostojnost dokumenta na zaslišanju odločno zanikal in
ga označil za ponaredek ter prebral izjavo Vilija Pleška. Verodostojnost
dokumenta, na katerem naj bi bil njegov podpis, je na zaslišanju pred
preiskovalno komisijo zanikal tudi Vili Pleško, nekdanji direktor podjetja Finex
iz Muenchna. Igavo s tem v zvezi je Vili Pleško dal 7.4.1998 in jo zaradi
slabega zdravstvenega stanja podpisal 2.6.1998 v pisarni notarke Nade Kumar,
ki je overila njegov podpis na izjavi. Vsebinsko identično izjavo pa je Vili
Pleško, kot priča na preiskovalni komisiji, ponovil na zaslišanju dne 26.5. 2000.
Daje dokument ponaredek je Vili Pleško dokazal z naslednjimi dejstvi:
- Finex je tudi za drugo stran dopisa uporabljal določeno obliko papiija, vedno
z navedbo strani in datuma, česar pa ni pri tem dokumentu;
- na ponaredku sta prekrita datum in originalni tekst, ostalo besedilo pa je
natipkano z drugim pisalnim strojem;
- manjka prva stran dopisa iz katere bi bil razviden naslovnik;
- domnevni ponarejevalec je nemško besedo "Prasidium" površno napisal
fonetično slovensko "Presidium";
- na "dokumentu" je podpis nepoznane in nepooblaščene osebe, takrat so bili
edini podpisniki v Finexu Vili Pleško, Jurij Terseglav in Manfred Kurz;
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- konta se nikoli ne more obremeniti (glej: obremeniti konto Elan (Pleško)) s
sumarnim zneskom za več (6) let ampak kvečjemu za eno leto;
- po nepotrebnem je omenjeno ime Pleško, ker so vsi v Finexu vedeli, da je za
Elan odgovoren samo on;
- če bi bil dokument iz arhiva Finexa, bi se moralo videti, da je vložen v
fasciklu (ni sledi luknjača);
- nelogično je, da bi se denar iz črnih računov v Celovcu nakazoval Finexu in
ne kamorkoli direktno.
V posameznih fazah parlamentarne preiskave pa tudi v končnem poročilu je
Predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič manipuliral z dejstvi,
obračal besede, manipuliral z notarskim potrdilom z dne 19.4.2000, izvajal svoje
osebne ugotovitve brez kakršnekoli podlage o domnevno neresničnih izjavah
predsednika republike, ni pa se spuščal v vsebinsko vprašanje ponaredka.
Dejstvo je, da je predsednik države pred preiskovalno komisijo dal resnično
izjavo, neutemeljene in žaljive pa so obtožbe predsednika PukšiČa na njegov
račun, kot je v pismu z dne 7.6.2000 zapisal tudi odvetnik mag. Emil Zakonjšek.
V tem pismu so zelo natačno obrazloženi vsi postopki v zvezi s tem, zato jih na
tem mestu ne bom ponavljal.
Verodostojnost dokumenta je zanikal tudi kasnejši direktor Finexa Jurij
Terseglav ( glej revijo Mag, št. 17/1999, str.95-96 ), kar je v svoji pisarni v
Miinchnu pred pričami razložil tudi Janezu Janši in mu dokazal, da gre " pri
potrdilu CK, katero mu je dal Koder, za zelo slab ponaredek."
Izjavi o tem, da gre za ponarejen dokument, sta v pisni obliki dne 6.3.2000 dala
tudi Manfred Kurz, nekdanji knjigovodja podjetja Finex, in Ingrid Dahmer,
nekdanja sodelavka Vilija Pleška na področju poslov z Elanom. Čeprav je
omenjeno gradivo prišlo v roke predsednika preiskovalne komisije Pukšiča že
25.4.2000, smo ga člani preiskovalne komisije dobili šele 24.5.2000. Predsednik
preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič seveda omenjenega gradiva sploh ni
uvrstil med listinske dokaze. Tudi dopis Vilija Pleška z dne 31.1.2000, v
katerem predlaga, da se ga povabi pred komisijo kot pričo, sem od predsednika
na svoje insistiranje dobil šele 4.5.2000.
Predsednik preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič je štiri mesece odlašal z
zaslišanjem Vilija Pleška, medtem pa pridno manipuliral z javnim mnenjem.
Priča Pavel Koder je večkrat izjavil, da je videl ta dokument v Finexu. Prinesel
naj bi mu ga Manfred Kurz in v njegovi prisotnosti naj bi mu ga pokazal Jurij
Terseglav. Nesmiselno je seveda, da bi mu imenovana pokazala dokument, za
katerega oba trdita, daje ponaredek. Priča Pavel Koder je na zaslišanju 8.6.2000
izjavil, da naj bi dokument samo videl v Finexu, nikoli pa ni rekel, da ga je tam
dobil ali fotokopiral. Kako gaje potem lahko poslal Janezu Janši, razen če gaje
zmontiral sam?
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2. ODGOVOR BAVARSKEGA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
DOKUMENTACIJE DRESDNER BANK IZ MUNCHNA Z DNE 5.6.2000

GLEDE

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je 13.6.2000 posredovalo
preiskovalni komisiji gradivo v zvezi z mednarodnim poizvedovanjem glede
dokumentacije o poslovanju Finexa in Elana. Delni odgovor je posredovalo
Bavarsko ministrstvo za pravosodje, ki pravi, da " imajo še druge opravilne
spise; v tem smislu gre za dokumentacijo Dresdner Bank iz Miinchna, ki se
nanaša na račune št. 0491181700 in št. 0491181786 podjetja Finex Handels
GmbH..., vendar še niso izpolnjene zakonske zahteve, da se ta dokumentacija
preda slovenskim organom." Naj omenim, da je komisija sprejela sklep, da se
pridobi omenjena dokumentacija. Mislim, da bo vpogled v to dokumentacijo
bistven za končno poročilo preiskovalne komisije. Dokler si komisija ne bo
pridobila omenjenega gradiva, ne more o tem pripraviti verodostojnega
končnega poročila, ki bi slonelo na trdnih dejstvih.
3. DELITEV PRESEŽKA NARODNE BANKE SLOVENIJE
V zvezi z zadnjim delom Pukšičevega končnega poročila, ki se nanaša predvsem
na zaslišanje priče Mirana Potrča, je v pismu z dne 24.7.2000 Miran Potrč sam
izčrpno na dveh straneh demantiral vse tendenciozne ugotovitve. V pismu
ugotavlja, da je Odloke o razdelitvi presežkov prihodkov nad odhodki za leta
1985 do 1988 podpisal v funkciji predsednika skupščine Republike Slovenije,
kot jih je kasneje podpisal tudi dr. France Bučar v podobni vsebini z enakimi
postavkami pa tega nihče ne problematizira.
Ta del poročila je zato v celoti nepotreben in nesprejemljiv politični konstrukt.
Omenjam ga le zato, da tudi z njim dokažem neobjektivnost in tendencioznost
dela predsednika preiskovalne komisije.
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ZAKLJUČEK
Namen parlamentarne preiskave ni ugotavljanje kazenske odgovornosti, temveč
odkrivanje in izpostavljanje politične odgovornosti za nepravilnosti v zadevah
javnega pomena, še posebej v delovanju izvršilne oblasti, ki bodo podlaga za
sprejemanje pravnih in političnih odločitev parlamenta IZ NJEGOVE
PRISTOJNOSTI.
Konkretno "končno poročilo", sprejeto na pravno sporni korespondenčni seji, ne
odraža ciljev in namena ustanovitve in dela preiskovalne komisije, saj temelji na
zakonsko in poslovniško spornih postopkih pri delu preiskovalne komisije ter
sporni sestavi preiskovalne komisije pretežni čas njenega delovanja. Na vse
navedeno, kljub stalnim opozorilom in skrbi za drugačen vsebinski način in
zakonitost postopkov dela preiskovalne komisije, nisem mogel vplivati iz že
razloženih razlogov. Posebej opozarjam na dejstvo, da je predsednik
preiskovalne komisije gospod Franc Pukšič Številne navedene kršitve storil ob
vedenju strokovne sodelavke, saj sekretarka komisije ni nikdar opozorila na
nezakonito ravnanje niti predsednika preiskovalne komisije niti člane
preiskovalne komisije. Državni zbor bo moral v bodoče več pozornosti posvetiti
strokovnim službam preiskovalnih komisij, saj strokovna delavka naše komisije
ni ravnala niti s potrebno strokovnostjo niti nepristransko, čeprav ji to nalagata
položaj in zaposlitev.
Namesto da bi preiskovalna komisija opravljala naloge, zaradi katerih je bila
ustanovljena se je, ob kršenju veljavnih pravnih določb, na pristranski in
politikantski način ukvarjala samo z zadevami Smelt in Elan oz. pretežno z
zadevo Elan. Prav zaradi takega načina delovanja pod vodstvom predsednika
komisije Franceta Pukšiča, komisija ni mogla opraviti zastavljene naloge in
omogočiti Državnemu zboru, da se seznani z objektivnimi dejstvi in sprejme
ustrezne sklepe. Podobne probleme imajo tudi druge preiskovalno komisije, kar
vse kaže na lahkotnost sprejemanja sklepov o začetku parlamentarnih preiskav.
Samo dejstvo, da so preiskave uvedene brez utemeljenega suma, ki bi temeljil na
preverjenih materialnih dokazilih v sodnih postopkih, ob preširoko zastavljenem
delovanju preiskovalnih komisij, povzroča Državnemu zboru nepotrebne stroške
in posledično izrabo komisij in njihovih postopkov za dosego dnevnih političnih
ciljev ter nepotrebno angažiranje poslancev. Prav to pa lahko povzroči tudi, da
bo zaradi slabega zgleda dela preiskovalnih komisij na način, kot je primer prav
pričujoča komisija, razvrednoten koristen institut parlamentarne preiskave, ki ga
poznajo inje uveljavljen v vseh demokracijah.
Zaradi vsega navedenega predlagam, da Državni zbor zaradi:
•

nezakonite sestave preiskovalne komisije,

•

nezakonitih postopkov pri delu preiskovalne komisije,
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•

nepopolne vsebine "poročila", ki nima vseh zahtevanih in predpisanih
elementov inje vsebinsko v nasprotju 22. členom Poslovnika o parlamentarni
preiskavi in

•

tega, ker je bilo "poročilo" sprejeto v nasprotju s Poslovnikom državnega
zbora,

besedilo z naslovom "Končno poročilo o delu preiskovalne komisije o sumu
zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije
nekdanje družbene lastnine, zavrne oz. sploh ne obravnava.
Državni zbor naj sprejme sklep, s katerim naloži predsedniku preiskovalne
komisije, da pripravi končno poročilo v skladu z Zakonom o parlamentarni
preiskavi in Poslovnikom o parlamentarni preiskavi.

Ljubljana, 28. avgust 2000
Samo Bevk

Soglašamo 3

--
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
« * *
Zdntžcnc liste Soiiuhtili demokratov

Samo Bevk
poslanec DZ RS

Ljubljana, 8. septembra 2000

Gospod
Janez Podobnik, dr. med.
predsednik Državnega zbora RS

V prilogi vam pošiljam »Dodatno odklonilno ločeno mnenje k sklepom v
končnem poročilu parlamentarne preiskovalne komisije o sumu zlorabe
javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije
nekdanje družbene lastnine.«
Prosim, da dodatno odklonilno mnenje s katerim se strinja in ga je
sopodpisal tudi poslanec Sašo Peče, uvrstite med gradivo za obravnavo
na državnem zboru.
S spoštovanjem.
Samo Bevk

V vednost:
- Franc Pukšič, predsednik preiskovalne komisije
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DODATNO ODKLONILNO LOČENO MNENJE K SKLEPOM V KONČNEM
POROČILU

PARLAMENTARNE

ZLORABE

JAVNIH

PREOBLIKOVANJA

PREISKOVALNE

POOBLASTIL
IN

V

PRIVATIZACIJE

KOMISIJE

PROCESU

O

SUMU

LASTNINSKEGA

NEKDANJE

DRUŽBENE

LASTNINE,

ki so bili sprejeti na 36. seji Preiskovalne komisije dne 29. avgusta 2000. Odklonilno
ločeno mnenje vlagam zaradi kršitev Ustave Republike Slovenije in materialnega
prava, predvsem: Zakona o parlamentarni preiskavi, Zakona o kazenskem postopku,
Akta o odreditvi parlamentarne preiskave, Poslovnika Državnega zbora in Poslovnika
o parlamentarni preiskavi.

PROCESNE IN VSEBINSKE NEPRAVILNOSTI
Komisija, ki je na svoji 36. seji ponovno sprejemala besedilo Končnega poročila o
svojem delu in tudi sklepe v tem poročilu, je bila sestavljena v nasprotju s četrtim
odstavkom 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi, 7. členom Sklepa
poslovniške narave (Ur.l. RS 22/93) in 1. členom Spremembe sklepa (Ur.l. RS
55/93). Zato so, tako besedilo Končnega poročila parlamentarne preiskovalne
komisije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in
privatizacije nekdanje družbene lastnine,

kot tudi

Sklepi končnega poročila,

neveljavno sprejeti.
Komisija naj bi sprejemala le tiste sklepe, ki po izvedenem postopku in ugotovitvah
preiskave lahko izhajajo iz dejstev ugotovljenih v postopku parlamentarne preiskave,
iz izvedenih dokazil, vse pa seveda iz pristojnosti, ki so dane parlamentarni komisiji z
Aktom o njeni ustanovitvi in v skladu z ostalo pozitivno zakonodajo.
Predlog sklepov nasprotuje ugotovitvam končnega poročila,

vsekakor pa so

predlagani sklepi v celoti v nasprotju z Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave o
sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije
nekdanje družbene lastnine, katerega namen je bil »Ugotoviti v kolikšni meri so bili
nosilci javnih pooblastil vpleteni v oškodovanje družbene lastnine v procesu
lastninskega preoblikovanja in privatizacije«.
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Poročilo ne vsebuje obveznih sestavin po 22. členu Poslovnika o parlamentarni
preiskavi (opisa postopka, dokazila in bistvene ugotovitve preiskave), katerih logičen
zaključek bi nato bili predlagani sklepi. Zato ni mogoče presojati o tem ali sklepi
temeljijo na dejstvih, ki jih je komisija ugotovila v okviru svojega dela, ampak
lahko

sklepamo,

da

so

rezultat

želja

in

vrednostnih

ocen

njihovega

predlagatelja in neuravnotežene sestave preiskovalne komisije, ki bi očitno bila
pripravljena sprejeti tudi sklepe še bolj skregane z dejstvi in materialno
resnico.
Cilj ustanovljene preiskovalne komisije je bil ugotoviti morebitna oškodovanja v
procesu

lastninskega

preoblikovanja

in

privatizacije,

ki

se je

začel

s

sprejemom zakona o podjetjih (Markovičeva zakonodaja) in konec leta 1992
sprejetim zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij v družbeni lastnini ter
s še kasnejšo zakonodajo s področja lastninjenja oziroma privatizacije raznih
oblik družbene lastnine. Preiskovalna komisija pa se pretežno ni ukvarjala z
vprašanji, ki se tičejo oškodovanja družbene lastnine, ki bi bile lahko posledica
zlorab v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije po navedeni
zakonodaji in še drugih predpisih, ki so bili sprejeti še kasneje. Zato tudi ne bi
smela obravnavati in sprejeti predlaganih sklepov, ki tudi vsebinsko ne izhajajo
iz končnega poročila preiskovalne komisije.
Komisija se je v končnem poročilu omejila pretežno na vprašanje ugotavljanja
oškodovanja družbene lastnine v podjetju ELAN, ki pa se lastninsko sploh ni
preoblikoval, saj je bil 19. oktobra 1990 nad njim bil uveden stečajni postopek
zato je bilo delo komisije, kot tudi končno poročilo in sklepi v nasprotju z Aktom
o odreditvi preiskave.
Glede na vse navedeno ni mogoče sprejeti predlaganih sklepov v končnem poročilu
preizkovalne konisije saj naloga parlamentarne preiskave ni bila ugotavljanje razmerij
med zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo v času prejšnje države Jugoslavije
oziroma Slovenije, niti proučevanje ekonomskega sistema takratne države, pač pa
ugotavljanje vpletenosti nosilcev javne oblasti v oškodovanje družbene
lastnine v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije, ki pa se je v
Republiki Sloveniji začel šele z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij
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v družbeni lastnini. Torej potem, ko je z novo ustavo že bil uveden nov pravno politični in ekonomski sistem in ko so v skladu z novo ustavo, oblast prevzeli na
demokratičnih volitvah izvoljeni predstavniki političnih strank.
Nova demokratična oblast je bila dolžna zaščititi takrat še obstoječo družbeno
lastnino, pa tega očitno ni storila v zadostni meri. Naloga preiskovalne komisije je
torej bila zlasti v tem, da ugotovi, koliko so bili nosilci javnih pooblastil nove
demokratične oblasti

vpleteni

v oškodovanje

družbene

lastnine

v postopku

lastninjenja in privatizacije. Preiskovalna komisija pa se s tem praktično ni ukvarjala,
kar kažejo tudi predlagani sklepi predsednika preiskovalne komisije.
Predlagani sklepi posegajo tudi v ustavno in zakonom določeno delitev oblasti na
zakonodajno, izvršilno in sodno oblast, s tem ko se v sklepih očita sodiščem, da so v
nasprotju z zakonodajo in mednarodnimi predpisi registrirala by pass podjetja in na ta
način oškodovala družbeno premoženje. Tako iz dela komisije, zaslišanj prič, kot tudi
iz poročila ne izhaja, da bi bile takšne kršitve dela sodišč ugotovljene, saj
preiskovalna komisija za kaj takega ni bila pooblaščena in tudi ni pristojna. Zlasti ni
možno trditi, da so bila tako imenovana by pass podjetja registrirana v nasprotju s
takratno zakonodajo, ni pa tudi jasno v nasprotju s katerimi mednarodnimi predpisi so
bila registrirana. Za sprejem zakonov in drugih predpisov je pristojna zakonodajna
oblast in zato kvečjemu takratna zakonodajna oblast nosi del odgovornosti, da je bila
ustrezna zakonodaja prepozno sprejeta in da je zato veljala zakonodaja, ki je po
stališčih

večinskega

dela

parlamentarne

preiskovalne

komisije

omogočala

oškodovanje družbenega premoženja.
Sklep številka 1:
Oblast prejšnje države Jugoslavije in s tem Slovenije, ni bila demokratična, saj ni
ločevala oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Center politične moči in
odločanja je bil Centralni komite Zveze komunistov.

Sklep je v nasprotju z Zakonom o parlamentarni preiskavi in Aktom o odreditvi
parlamentarne preiskave. Komisija je sprejela le vrednostno oceno katera pa ni
povezana z vsebino njenega dela, sklep pa je v celoti v nasprotju z Aktom saj niti
oblast prejšnje države niti Zveza komunistov nista sodelovali v procesu lastninskega
preoblikovanja. Komisija ne razpolaga, niti ji niso bili predloženi nikakršni materialni
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listinski dokazi, na podlagi katerih bi komisija lahko sprejela tak sklep. Sklep ima
politično naravo in izraža vrednostno oceno.

Sklep številka 2:
Prejšnja oblast je ravnala z družbenim premoženjem v nasprotju z ekonomskimi
principi:
-

v delovne organizacije je većinom postavljala direktorje po političnem prepričanju
in ne po strokovnosti. Tipična primera sta bila Elan in SMELT. S tem je bila državi
povzročena ogromna škoda

-

Finančna sredstva teh podjetij v družbeni lasti so se odlivala iz države na bančne
račune organizacij v tujini, običajno slovenskih (npr Finex, Smelt Intag, Elan
Holding Muenchen) in se v državo uradno niso vrnila

-

Preko teh organizacij si je prilaščala družbena finančna sredstva za funkcionarje
vodilne stranke

-

Bonitet v obliki ugodnih kreditov v nekaterih podjetijh (primer Ban) so bili deležni
oblasti lojalni državljani, ki pa v firmi - posojilodajalki, niso bil zaposleni.

Sklep nima povezave z Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave in ne temelji na
nobenih listinskih ali drugih materialnih dokazih. Vsebina sklepa nima ničesar
skupnega z vpletenostjo javnih funkcionarjev oblasti iz časa dejanskega procesa
lastninskega preoblikovanja in privatizacije pri oškodovanju družbenega premoženja
v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij. Prav tako niti materialnimi dokazi, ki
so

bili

predloženi

komisiji

ne utemeljujejo takega sklepa,

kot ga predlaga

preiskovalna komisija.

Sklep številka 3:
Pristojni organi (policija, tožilstvo, družbeni pravobranilci, SDK) niso uspešno
preganjali takšnih najhujših primerov kraje družbenega premoženja.

Sklep je v nasprotju z Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave in brez vsakršnih
listinskih in materialnih dokazov, ki bi bili podlaga predlaganemu sklepu. Komisija
predlaga sklep, ki samo pavšalno obtožuje vrsto državnih organov, da slabo delajo.
Komisija ni nadzorni organ navedenih organov oblasti oziroma organizacij, niti
največkrat ne more strokovno presojati o delu le teh saj njeni člani nimajo potrebnih
podatkov niti kvalifikacij.

Predlagani sklep je tudi vsebinsko pomanjkljiv, saj ne

opredeljuje določno za kakšna in katera oškodovanja gre, zato je samo pavšalni
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način prevračanja odgovornosti na vrsto oblastnih organov in jim s tem jemlje
kredibilnost za njihovo družbeno nujno in potrebno delo. Zakonodajni organ bi v
svojem delu moral ščititi strokovno integriteto drugih oblastnih organov, če lahko tudi
sam pričakuje, da bodo ti organi ščitili njegovo strokovno in politično integriteto.

Sklep številka 4:
Sodnik Anton Šubic ni v zakonsko predvidenem roku po razglasitvi sodbe le-te
napisal, temveč šele po osmih mesecih, zaradi česar je kazenski pregon zoper Pavla
Kodra in Uroša Aljančiča zastaral.

Predlagani sklep je bil na preiskovalni komisiji sicer soglasno sprejet, kot ugotovitev
dejanskega stanja, vendar se postavlja vprašanje ali komisija z navedenim sklepom
ne krši ustavno opredeljeno delitev oblasti. Ugotavljanje individualne odgovornosti
sodnika Šubica je stvar postopkov pred pristojnimi organi.

Sklep številka 5:

i

Služba družbenega knjigovodstva v podjetijih, ki so bila pod patronatom oblastnih
struktur v državi (primer Elan), ni opravljala ekonomsko - finančne revizije, s čimer je
kršila zakonodajo in zavajala mednarodne institucije in domačo javnost.

Sklep je v nasprotju z Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave in brez listinskih in
drugih materialnih dokazov ampak samo rezultat občutkov in želja njegovega
predlagatelja, da bi dejstva bila resnično taka. Kot prvo se postavlja vprašanje ali so
bila nekatera podjetja resnično pod patronatom oblastnioh struktur in katerih, saj nič
takega ni bilo ugotovljeno pri delo komisije. Ob delu komisije je bilo ugotovljeno, da
vpliv oblastnih struktur na podjetja ni bil nič drugačen, kot je običajen tudi sedaj v
delu oblastnih organov. Kot drugo SDK niti ni imela pristojnosti ekonomsko finančne
revizije, zato takih revizij tudi ni delala. Zato za tak sklep ni nobenih razlogov.

Sklep številka 6:
Registrska sodišča so v nasprotju z zakonodajo in mednarodnimi predpisi po
uveljavitvi Zakona o podjetjih (t.i. Markovičeva zakonodaja), registrirala nekatera
odvodna podjetja - by pass in na ta način oškodovala družbeno premoženje. Tipičen
primer je SMELT.
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Tudi ta sklep je v nasprotju z Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave in ne izhaja
iz nobenih listinskih ali drugih materialnih dokazov. Poleg tega je sklep v nasprotju z
ustavno koncepcijo delitve oblasti in torej v nasprotju z Ustavo RS. Komisija s
sprejemom tega sklepa sodi o delu pravosodne oblasti in s tem dejansko posega v
ustavno opredeljeno delitev oblasti, ne da bi svoje ocene temeljila na kakršnihkoli
dejstvih. V sklepu je tudi sprejeta kar pavšalna ugotovitev o kršitvi mednarodnih
predpisov pri tem pa komisija ne navede katere mednarodne predpise je kršilo
sodstvo, niti katera podjetja so ustanavljala by pass podjetja in za katera by pass
podjetja gre.

Sklep številka 7:
Narodna banka Slovenije je v času 1983-1989 nepovratno odvajala del presežka
izven države in sicer pod postavko višjih oblik gospodarskega sodelovanja v
obmejnem območju in pospeševanje sodelovanja z deželami v razvoju in s tem
oškodovala družbeno premoženje.

Sklep nima nobene povezave z Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave saj
Narodna banka ni oseba z javnimi pooblastili in ni sodelovala v procesih lastninskega
preoblikovanja. Tudi sicer je sporna ugotovitev, da naj bi odvajanje dela njenega
presežka izven države, s katerim se je finansiralo dejavnost naših manjšin, pomenilo
oškodovanje družbenega premoženja. Take ugotovitve komisije samo kažejo na
politični domet predlagatelja podobnih sklepov, ki bi na vsak način rad dokazal nekaj,
kar ni utemeljeno na nobenih realnih dejstvih.

Sklep številka 8:
Centralni komite ZKS se je nezakonito financiral s sredstvi delovnih organizacij preko
črnih računov in dvigovanjem gotovine ter prelivanjem financ preko organizacij
sumljivega porekla v tujini, ki so bile ustanovljene z namenom pranja denarja.
Kazenska zakonodaja države Jugoslavije namenoma ni določala kaznivosti dejanj
pranja denarja.

Sklep je tipičen primer ugotovitev komisije, ki nimajo nobene povezave z Aktom o
odreditvi parlamentarne preiskave in ne temenji na nobenih materialnih dokazih.
Izjave določene, skrajno neverodostojne priče, ki je med drugim svoje izjave tudi
stalno prilagajala in spreminjala, ne more biti zadostna podlaga za tako ugotovitev
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komisije, še posebno, ker ne obstojajo nobeni verodostojni listinski dokazi.

Edini

uporabljeni listinski "dokaz" pa je tudi po razpoložljivih podatkih in izjavah večine prič,
ki so o njem govorile, očitno ponarejen. Tudi sicer je splošno znano in tudi objavljeno
v vrsti dokumentov, ki so na razpolago v Arhivu RS, da je CK ZKS razpolagal z
zadostnimi sredstvi za svoje delovanje, ki jih je zbiral s članarino svojih članov. Še
več, CK ZKS je celo s svojimi sredstvi financiral ne samo delovanja ZKS ampak
pomagal tudi pri drugih investicijah, ki so danes last države Slovenije.

Sklep številka 9:
Milan Kučan je pred preiskovalno komisijo spreminjal navedbo o poznavanju Pavla
Kodra in netočno navajal, da je Vili Pleško podal izjavo pred pričami in je bila
overjena pri notarki, kar za predsednika države ni primerno.
Obe ugotovitvi nimata dejanske podlage, kar ve vsak, ki je vsaj malo javno spremljal
pričevanja predsednika RS. Preiskovalna komisija, oziroma njen del, očitno želi
diskreditirati predsednika republike, ki je bil zaslišan kot priča in ne kot preiskovanec
in ki ni imel možnosti, da bi se o neresničnih očitkih komisije izrekel.

Sklep številka 12:
Spremeni naj se 4. odstavek 13. člena Zakona o parlamentarni preiskavi in sicer da
bi preiskovalna komisija prisilne ukrepe zoper preiskovance, priče in izvedence
odrejala sama neposredno preko organov za notranje zadeve.
Zoper sklep preiskovalne komisije o kazni, naj bi bila v treh dneh možna pritožba
prizadetega na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za spremembo Zakona o parlamentarni preiskavi naj se pri Državnem zboru
Republike Slovenije ustanovi posebna skupina, ki ima izkušnje z delom
parlamentarne preiskave.

Vsi člani dosedanjih parlamentarnih preiskovalnih komisij se zavedamo, da bi bilo
potrebno proučiti določbe zakona o parlamentarni preizkavi tudi na osnovi dosedanjih
izkušenj pri njihovem delu, a postavlja se vprašanje ali predlagana rešitev nebi bila v
nasprotju z Ustavo RS, saj preiskovalna komisija presoja zgolj politično, ne pa
kazensko odgovornost posameznikov z javnimi pooblastii.
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1. ZAKLJUČEK
Ker zgoraj navedeni sklepi v skladu z 22. členom Zakona o parlamentarni preiskavi
(ZPPre) ne temeljijo na listinskih in drugih materialnih dokazih, ker jih je sprejela
komisija, ki ni bila stavljena v skladu z Zakonom o parlamentarni preiskavi in
Poslovnikom o parlamentarni preiskavi in so vsebinsko v nasprotju z Aktom o
odreditvi parlamentarne preiskave, Državnemu zboru predlagam, da predlaganih
sklepov ne obravnava in jih zavrne, ter predsedniku preiskovalne komisije gospodu
Francu Pukšiču naloži, da pripravi sklepe v skladu z 22. členom ZPPre in na podlagi
verodostojnih listinskih in drugih materialnih dokazov, ki jih poseduje komisija. Na ta
način bo moč preiskusiti predlagane sklepe in ugotoviti ali se predlagani sklepi
skladajo z ugotovljeno materialno resnico.

V Ljubljani, 8. september 2000
Samo Bevk

Z dodatnim odklonilnim ločenim mnenjem se strinjam:
Soic
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DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVPOTlE
Prejeto:

2 9 "08" 2000

Številka: OtO-PS/OG' 13/jj$
Povezava:
DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

EPA:
Kratica:

Darja Lavtižar Bebler, poslanka
Tone Anderlič, poslanec
Ljubljana, 29.8.2000
Gospod
Jožef Jerovšek
predsednik 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

ZADEVA: Ločeno mnenje h končnemu Poročilu 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
V prilogi vam pošiljava najino ločeno mnenje h končnemu Poročilu 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, ki
gaje na svoji 26. seji dne 6.7.2000 v najini odsotnosti sprejela Preiskovalna komisija.
Pred 26. sejo sva vas kot predsednika Preiskovalne komisije pravočasno obvestila o najini
opravičeni odsotnosti ter želji, da bi se pri obravnavi 2. točke dnevnega reda "Sprejem
končnega poročila za Državni zbor" želela aktivno vključiti v razpravo in predlagati
določene spremembe. Svojo odsotnost sva opravičila zaradi istočasne nujne prisotnosti
na izredni seji Komisije za volilni sistem in ustavne spremembe, saj je bila sprememba
volilnega sistema v tistem trenutku med prioritetami Državnega zbora. Ker sva mislila, da
boste najin predlog za prestavitev seje upoštevali, Poslanski klub LDS ni zagotovil
najinega nadomeščanja. Nadomeščanje tudi ne bi bilo smiselno, saj je šlo za sejo, ki je
povzela celotno delo Preiskovalne komisije, zato bi moral nadomestni poslanec sodelovati
pri delu Preiskovalne komisije skozi ves njen mandat.
Ker najinega predloga za prestavitev 26. seje Preiskovalne komisije niste upoštevali in ker
v Preiskovalni komisiji ni soglasja o ugotovitvah preiskave, zahtevava, da se v skladu z
drugim odstavkom 22. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Ur.I.RS, št. 63/93)
najino ločeno mnenje navede v Poročilu 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.

V vednost:
g. Janez Podobnik,
predsednik Državnega zbora
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Darja Lavtižar-Bebler in Anton Anderlič, člana 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, je na 26. seji, dne 6. 7. 2000, imava na podlagi
22. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) naslednje

LOČENO MNENJE

H

KONČNEMU

POROČILU

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.
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Metodološka pojasnila:
Pri pripravi ločenega mnenja sva izhajala iz Poročila, ki ga ie dne 06.07.2000 v najini
odsotnosti1 sprejela preiskovalna komisija.

Poolavie II. Oois postopka sva dopolnila z navedbo oziroma dopolnitvijo dokazov, ki
jih ie izvedla komisija. Dodala sva tako imenovano Gričarievo poročilo, ki oa ie
komisija, oo silnih naporih, ki jih ie vložila za nieoovo pridobitev. »pozabila« navesti.

Navedla sva tudi zahtevo Mirka Bandlia. da mu komisija dodeli status preiskovanca.
Zahtevi komisija ni ugodila, češ da ni razlogov za to. v poročilu pa vehementno
ugotavlja nieoovo politično odgovornost!

Poglavja III. Dejansko stanje nisva bistveno spreminjala in dopolnjevala.

Najpomembneje sva posegla v poglavje IV. Ugotovitve Nikakor se namreč ne
moreva strinjati z ugotovitvami, ki slonijo na nasprotujočih si izjavah posameznih prič.
Komisija ie imela možnost s soočenji prič neskladja odpraviti. Če se ie komisija v
naprej sprijaznila z neuspešnimi soočenji, mora v končnem poročilu priznati, da
dejanskega stania ne more v celoti ugotoviti in dokazati trditev, na katerih ie slonelo
celotno delo predsednika komisije. Največja napaka komisije ie. da brez posebne
utemeljitve verjame enim pričam, drugim pa ne in da »na pričanjih pravovernih«
skonstruira poročilo, ki ga ie izjavami »neoravovernih« prič moč z lahkoto ovreči.

S takšno metodo dela komisija in Državni zbor tvegata izpodbijanje zakonitosti
njunega dela in ugotovitev ter odškodninske tožbe pred pristojnim sodiščem.

Odsotnost sva zaradi istočasnih obveznostih v drugih delovnih telesih Državnega zbora pravočasno
opravičila oziroma predlagala preložitev seje komisije, a najinega predloga predsednik komisije g.
Jožef Jerovšek ni bil pripravljen upoštevati.
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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
poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991
v osamosvojitveni vojni na Koroškem;
- ugotoviti na podlagi dejstev o tej aferi, ali je podana podlaga za
državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in ali
podlaga za morebitne druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti.

vpleteni v
sodelovali
odločanje
je podana

***
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
Poslanska skupina
Poslanska skupina
Poslanska skupina
Poslanska skupina
Poslanska skupina
Poslanska skupina

12. september2000

ima:
Liberalne demokracije Slovenije 1 člana,
Slovenske ljudske stranke 2 člana,
Socialdemokratske stranke Slovenije 1 člana,
Slovenskih krščanskih demokratov 1 člana,
Združene liste socialnih demokratov 1 člana,
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.
***
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
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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 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.
I
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 obveščanja2.

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.
2.
3.
4.

Zapisnik 7. seje SNAV, z dne 8.2.1999 št. 230-00/98.
Dokument SOVE št. Z-27/81-98 z dne 30.3.1998,
Dokument SOVE št. Z-1/155-98 z dne 10. 6. 1998,
Prošnjo novinarja Bojana Budje na MNZ za vpogled v dokumentacijo shranjeno v
Gotenici, z dne 19. 11.1998,

2

Zadnji stavek dokaznega sklepa po najinem mnenju nedopustno širi pristojnosti parlamentarne
preiskovalne komisije, ker (1) si jemlje pravico preiskave in odločanja o odgovornostih, ki so v izključni
pristojnosti izvršilnih organov- policije in (2) širi preiskavo na krog oseb, ki ni nujno, da so nosila' javnih
pooblastil.
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5. Poročilo MNZ o zlorabi dokumentacije in podatkov policije med 01.10.1998 do
22.02.19993
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,
4. Andrej Berginc, višji inšpektor UPNZ,
5. Žarko Bogunovič, bivši šef kabineta ministra za notranje zadeve,
6. Bojan Budja, novinar "Slovenskih novic", ,
7. Anton Bukovnik, MNZ
8. 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 11.6.1999 obravnavala zahtevo Mirka Bandlja, bivšega ministra za
notranje, da mu dodeli status preiskovanca in sklenila, da mu tega statusa ne dodeli,
3

V javnosti znano kot t. im. Gričarjevo poročilo. Komisija je priče določila in svoj dokazni postopek
izvajala na osnovi ugotovitev tega poročila. Za Gričarjevo poročilo je upravno sodišče s svojo sodbo
že ugotovilo, da je nastalo na podlagi kršitve človekovih pravic (sodba U 702/99). Iz česar se da
zaključiti, da se z ugotovitvami iz poročila preiskovalne komisije, ki so nastale tudi z njegovo
(posredno) uporabo nadaljuje s kršitvami človekovih pravic.
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ker »iz samega odloka o odreditvi parlamentarne preiskave in iz dokaznega sklepa
ter zbrane dokumentacije ni zadostne podlage, da bi komisija ocenila, da se
parlamentarna preiskava v celoti ali deloma nanaša na gospoda Mirka Bandlja
«4.
Komisija je imela 1. sejo, dne 14.4.1999, in seje nato sestala še 25 krat.

St. Seje
1. seja
2. seja
3. seja
nad. 3. seje
4. seja

5. seja
6. seja
7. seja
j
i
i

8. seja

i
nad. 8. seje
!
i
|
9. seja
i

10. seja
11. seja

12. seja
13. seja

14. seja

15. seja

»
Posvetovalna
Posvetovalna
Posvetovalna
Posvetovalna
Zaslišanje prič:
Marko Pogorevc
Andrej Berginc
Melita Globočnik
Zaslišanje prič:
16. junij 1999
Branko Slak
17. junij 1999
Zaslišanje priče:
Bojan Budja
26. junij 1999
Zaslišanje prič:
Branko Slak
Vinko Gorenak
1. julij 1999
j
Zaslišanje prič:
Vinko Gorenak
i
Borut Novak
!
Anton Bukovnik
Posvetovanje
8. julij 1999
Zaslišanje prič:
Bojan Gričar
Bojan Vidic
15. julij 1999
Zaslišanje prič
Bojan Gričar
Bojan Vidic
Mirko Bandelj
8. september 1999
Posvetovanje
9. september 1999
Zaslišanje prič:
Borut Likar
Marjan Bauer
5. oktober 1999
Posvetovanje
14. oktober 1999
Zaslišanje prič:
Drago Ferš
Marta Kos
4. november 1999 I
Zaslišanje prič:
! Stanislav Veniger
:
Darko Škrlj
8. december 1999 i
Posvetovanje
Datum seje
14. april 1999
7. maj 1999
25. maj 1999
27. maj 1999
11. junij 1999

j
j
i!
l

trajanje seje
1.31
2.17
2.09
1.27
5.29

2.04
1.40
1.40

5.08

3.09

5.37

2.45
2.55

1.58
2.24

4.05

1.17

" Če torej ni bilo dokazov niti za to, da bi se Bandlju lahko dodelil status preiskovanca, toliko bolj
presenečajo obsodbe v ugotovitvah zaključnega poročila.

poročevalec, št. 78

102

12. september2000

16. seja

13. januar 2000

17. seja

14. januar 2000

18. seja

3. februar 2000

19. seja

4. februar 2000

20. seja

9. marec 2000

21. seja

4. april 2000

22. seja
23. seja

4. maj 2000
11. maj 2000

24. seja
25 seja
26.seja

25. maj 2000
7.junija 2000
6. julija 2000

I

i

i
I
;
i
i

2.42
Zaslišanje prič:
Andrej Podvršič
Miran Koren
3.02
Zaslišanje prič:
dr. Andrej Anžič
Borut Šuklje
2.36
Zaslišanje prič:
Žarko Bogunovič
Miloš Šuštar
3.32
Zaslišanje prič:
Drago Kos
Toni Perič
2.20
Zaslišanje prič:
mag. Goran
Klemenčič
Jasna Pogačar
Soočenje: Borut
Likar-Bojan Budja
1.49
Zaslišanje priče:
Dr. Janez
Drnovšek
Posvetovanje
komisije
0.28
Posvetovanje
0.36
Soočenje prič:
Borut Likar- Drago
Kos
0.45
Posvetovanje
1.29
Posvetovanje
Sprejem končnega poročila za DZ RS

*
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IIIDEJANSKO 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 ^ že skrbi« ( zaslišanje Marka Pogorev^p. s'r 1<J). Janez Janša je v
omenjeni oadaji izjavil, da se kriminalistična služba izrablja za politične namene. Po
pričevanju mag. Gorenaka je bila razprava relativno burna. Poleg Pogorevca je
izvajanje mag. Gorenaka podprla tudi večina ostalih prisotnih na sestanku, razen
Bojana 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
ni nasprotoval vsebini njegovega prispevka, temveč načinu, da je o zadevi javno
govoril na sestanku delovne skupine.
Mirko Bandelj je v zvezi z omenjenim
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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)5. 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. 20/1), kar je bilo logično glede na
odgovornosti, ki so jih imele navedene osebe in glede na dejstvo, da delovna skupina
ni bila v stanju predlog organizacije, ki bi ustrezal pozitivni zakonodaji.

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
kcrpioijo pričal, da ga je, »Jne 12.11. i ^03, nekdo, m se ^ predstav;!
novinar^
»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
5

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 potrdii tudi Anton
Bukovnik na pričanju pred komisijo .
Marko Pogorevc je pred komisijo izjavil, da gaje, 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 nt 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
pojasnjevati, 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
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komisijo izjavil, da 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 Vič6, 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 storil 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 gaje 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).
Geneialni direktor policije Borul Likar je po objavi članka o Viču nare«!! 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 poročilo7 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.
' 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)8. 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«
3
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
diskreditacije posameznih delavcev na MNZ9 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 namestnike10 (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 daje 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). Slak je tudi izjavil, da ve o
politizaciji policije izredno malo in da od ministra nikoli ni dobil političnih ali
nezakonitih navodil (zaslišanje B. Slaka, str.22).
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. Gričarjevo komisije, k, ja ugotovila, da na mejnih picshodih 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

9

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, kije opisoval prometno nesrečo Ivana Hočevarja , potem
članek »150 konjev sesulo šefa kriminalistov«, objavljen 8.1.1999 v Slovenskih novicah, ki opisuje
prometno nesrečo Marjana Pogačnika, in drugi.
1

" 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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Veriiger). Obvestilo prizadetih udeležencev osamosvojitvene vojne na Koroškem ni
pomirilo.
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 bili 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
ta odgovoril, daje prišel v lastnem interesu. Bukovnik je pred komisijo tudi omenil, da
sta bila s Podvršičem nadzorovana od dveh kriminalistov (zaslišanje Bukovnik, str.
20).
Andrej Podvršič je o srečanju z Antonom Bukovnikom v Maximarketu povedal, da je
poklica! 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 bila informacija, ki jo je dobil od Marjana
Bauerja, eden od pomembnih razlogov za sklic seje Sveta za nacionalno varnost, je
dr. 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, daje 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.)
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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
pričevanju mag. Gorenaka dobil okoli 17.00 ure, dne 4.2.1999, od osebe, ki jo mag.
Gorenaku ni omenil. Ob 18.40 uri se je 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, kije 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 obveščanja11.
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 neugotovljivimi posamezniki. Komisija ni našla trdnih dokazov oziroma ni
ugotovila, da bi bili v obračunavanje kakorkoli vpleteni funkcionarji in drugi
vodstveni delavci Ministrstva za notranje zadeve in Policije.
2.
Nadalje je komisija ugotovila, da so dokumenti, ki so bili posredovani
sredstvom javnega obveščanja avtentični in bi jih javnosti lahko posredoval
vsakdo, ki je v MNZ imel dostop do njih, lahko pa bi v medije prišli tudi iz tako
imenovanih zasebnih arhivov. Komisija ni našla nikakršnih dokazov, ki bi
kazali, daje bilo posredovanje dokumentov medijem del »taktike« vodstva MNZ
in Policije, v očitanem, a ne dokazanem »obračunavanju s politično drugače
mislečimi«.
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 dokumente medijem posredovali lahko samo delavci oziroma
bivši delavci MNZ.
3.
Nadalje komisija ugotavlja, da sta minister Mirko Bandelj in direktor policije
Borut Likar, s takojšno uvedbo internih preiskav o navedbah v člankih,
ustrezno in pravočasno reagirala nanje, čeprav komisija meni, da bi njuna
takojšnja javna »kritična distanca« do navedb v njih lahko preprečila njihove
širše politične razsežnosti.

Glej opombo pod zaporedno št. 2 na strani 6.
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4.
Komisija je v dokaznem postopku nedvomno ugotovila, da za diskreditiranja
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni
vojni na Koroškem, niso odgovorni nosilci javnih funkcij.
5.
Komisija tudi ugotavlja, daje Vlada oziroma SNAV od Sove prepozno zahteval,
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).
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V.

ZAKLJUČEK

Komisija poudarja, da je bila z neodgovornimi dejanji neugotovljivih 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:

1.
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da se v MNZ, v
skladu z zakonom o policiji, uvede ustrezen nadzor nad delovanjem Policije, ter da o
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 v skladu z veljavno zakonodajo zagotovi:
-

-

-

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.
4.
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 konec leta 1998 in začetku
leta 1999, v tako imenovani aferi »Vič-Holmec«.

Ljubljana 29.8.2000

Darja Lavtižar- Bebler/

OPOMBA UREDNIŠTVA:
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 - EPA 1258-11, je bilo objavljeno
v Poročevalcu št. 62, dne 4.avgusta 2000,
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