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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENI JE, 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 :
davčna številka :
TRR
:

5022924
21881677
01100-8450000512

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.
Uredništvo Poročevalca
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(KFVVIII)

- EPA 664 - II
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike
Slovenije in njihovih delovnih teles sodelovali:

EVA:
2002-1611-0090
Številka: 433-00/2002-1
Ljubljana, 10.10.2002
Vlada Republike Slovenije je na 92. redni seji dne 10.10.2002
določila besedilo:

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Anton Žunič, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- mag. Stanislava Zadravec C., državna podsekretarka v
Ministrstvu za finance,
- Tomaž Babič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU
KREDITA PRI " \NKI KREDITANSTALT FUR VVIEDERAUFBAU
V VIŠINI 50 MiO EUR (KFVVIII),
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

6. november2002

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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PREDLOGA ZAKONA
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ
POGODBE O NAJETJU KREDITA PRI BANKI KREDITANSTALT FOR
WIEDERA UFBA U V VIŠINI 50 m/o EUR (KfW III)

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Republika Slovenija je v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98, v nadaljevanju Nacionalni program)
izrazila svoj namen izgraditi avtocestno omrežje, s čemer bi se omogočila
ustrezna notranja, zlasti medregionalna, povezanost države ter njeno ustrezno
vključevanje v mednarodne cestnoprometne tokove. Za opravljanje finančnega
inženiringa, pripravo, organizacijo in vodenje gradnje in vzdrževanja omrežja
avtocest ter upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji, skladno z odločitvami
Državnega zbora, je Vlada Republike Slovenije z zakonom o Družbi za avtoceste
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) ustanovila Družbo za avtoceste v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju DARS d.d.)

V Nacionalnem programu je za izgradnjo avtocestnih odsekov Malence Šentjakob, Zadobrova - Tomačevo, Lenart - Beltinci (etapa Vučja vas - Beltinci
z rekonstrukcijo R 353, etapa Lenart - Cogetinci, etapa Cogetinci-Vučja vas),
Pesnica - Slivnica (etapa hitra cesta 2B), Razdrto - Vipava (etapa Rebemice) in
Krška vas - Obrežje predvidenih več različnih virov financiranja. Poleg potrebnih
sredstev, zagotovljenih iz virov po Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/1998 in 18/2002) in pobranih cestnin, se
sredstva za realizacijo gradnje avtocest zagotavljajo tudi iz kreditov domačih in
tujih bank in drugih finančnih organizacij in z izdajo dolžniških vrednostnih
papirjev. Ker samo s prihodki DARS d.d. ni mogoče uresničevati dinamike
graditve avtocest kot jo predvideva Nacionalni program, si DARS d.d. potrebna
sredstva izposoja tako na domačem kot tudi na mednarodnih trgih kapitala.
Gradnja zgoraj navedenih odsekov se je začela v skladu s Programom dela
DARS d.d. v letu 1994, v letu 1998 in 1999. Za financiranje gradnje navedenih
avtocestnih odsekov so bili v letu 1999 in 2000 sprejeti:
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov za
realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje
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avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP), (Uradni list
RS, št.31/99);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov,
najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP),
(Uradni list RS, št.31/99);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita Autovie
Venete S.p.A., za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava Razdrto (ZSDAVR), (Uradni list RS, št. 19/00);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame
DARS d.d. pri Autovie Venete S.p.A„ za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega
odseka Vipava - Razdrto (ZPDAVR), (Uradni list RS, št. 19/00);
v obdobju od 1994 do 1998 pa naslednji zakoni:
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri
Evropski investicijski banki (ZDARSEI), (Uradni list RS, št. 39/94);
• Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju
kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje Slovenskih avtocest /
A (ZGOPAA), (Uradni list RS, št. 40/94);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest /A (Uradni list RSMP, št. 12/95, Uradni list RS, št. 46/95);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za.najetje kreditov pri
Evropski investicijski banki / B, C (ZDARSEIB), (Uradni list RS, št. 20/95);
• Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju
kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest /
B,C (ZGOPAB), (Uradni list RS, št. 20/95);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest /B (Uradni list RSMP, št. 11/96, Uradni list RS, št. 13/97);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest /C (Uradni list RSMP, št. 1/97, Uradni list RS, št. 44/96);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za
realizacijo gradnje AC odsekov in nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZSDA96), (Uradni list
RS, št. 17/96);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov,
najetih za realizacijo gradnje AC odsekov iz nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96),
(Uradni list RS, št. 17/96);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o
najemu kredita pri banki Kreditanstalt far VViederaufbau v višini 85 mio EUR
(Uradni list RS, št. 13/98).
Z navedenimi zakoni je Državni zbor Republike Slovenije dal Družbi za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju: DARS d.d.) soglasje za najetje
domačih, tujih in mednarodnih finančnih kreditov za financiranje Izgradnje
omenjenih avtocestnih odsekov ter poroštvo za obveznosti DARS d.d. iz naslova
teh kreditov.
Državni zbor Republike Slovenije je z zakonoma (Zakon o soglasju Republike
Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih
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odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v
višini 330.3 mio USD (ZSDANP, Uradni list RS, št.31/99) in Zakon o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP, Uradni list RS, št.31/99),
dal DARS d.d. soglasje za najetje domačih in tujih kreditov do višine 330 mio
USD glavnice, ali protivrednosti katerekoli druge valute, oziroma tolarske
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega
zakona, s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov oziroma obveznic, za
dodatno financiranje avtocestnih odsekov in poroštvo za obveznosti DARS d.d. iz
naslova teh kreditov, pod naslednjimi pogoji:
-

-

znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih, in sicer do konca leta 2004,
rok odplačila je lahko do 20 let, z vključenim 4- do 8-letnim moratorijem na
odplačilo glavnice,
stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita ne smejo
presegati 0.5% vrednosti tega kredita,
strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,5% od nečrpanega
zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja
kredita dalje.

V skladu z navedenima zakonoma je DARS d.d. sklenil kreditne pogodbe z
domačimi bankami, članicami Konzorcija bank za financiranje izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji, in sicer za kredite v višini 115 mio USD (108,5 mio EUR) v
tolarski protivrednosti. Najeti krediti bodo v celoti počrparii do 30.6.2002. Za
preostale dele potrebnega kredita za izgradnjo navedenih avtocestnih odsekov
pa namerava DARS d.d. skleniti nove posojilne pogodbe z domačimi in tujimi
posojilodajalci. S tem namenom je bila usklajena posojilna pogodba z banko
Kreditanstalt fQr VViederbaufbau v višini 50 mio EUR.

Tabela 1: Pregled sklenjenih in še predvidenih kreditnih pogodb v skladu z
ZSDANP v 000 EUR

že
pogodba v
sklenjene
proceduri novi krediti SKUPAJ
kreditne
(KfWIII)
pogodbe
.
.
33.038
33.038

AC odsek

Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo
Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas - Beltinci z rek.
R353
47.336
Pesnica - Slivnica, del 1. etape: Hitra cesta 2B
14.159
.
Lenart - Beltinci: 3. etapa Cogetinci - Vučja vas
Razdrto - Vipava: 2. etapa Rebernice
9.583
Krška vas - Obrežje
4.791
skupaj
108.907

9.583
.
.
12.171
28.246
50.000

61.355
•
61.355
30.162
.
152.873

118.274
14.159
61.355
51.916
33.038
311.780

Opomba: Tečaj USD:EUR = 1:0,9439 na dan 1.5.1999, Zakon o soglasju
Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov za realizacijo gradnje
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP), (Uradni list RS, št.31/99)
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Tabela 2: Pregled sklenjenih in še predvidenih kreditnih pogodb v skladu z
ZSDANP v 000 USD

AC odsek

že
pogodba v
sklenjene
proceduri novi krediti SKUPAJ
kreditne
(KfWlll)
pogodbe
35.000
35.000

Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo
Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas - Beltinci z rek.
R353
50.148
Pesnica - Slivnica, del 1. etape: Hitra cesta 2B
15.000
Lenart - Beltinci: 3. etapa Cogetinci - Vučja vas
Razdrto - Vipava: 2. etapa Rebernice
10.152
Krška vas - Obrežje
5.076
115.376
skupaj

10.152
.
12.894
29.924
52.970

65.000
65.000
31.954
161.954

125.300
15.000
65.000
55.000
35.000
330.300

Opomba: Tečaj USD:EUR = 1:0,9439 na dan 1.5.1999, Zakon o soglasju
Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov za realizacijo gradnje
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP), (Uradni list RS, št.31/99)
Ker mora biti v skladu z 2. členom Zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih
odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v
višini 330,3 mio USD (ZPDANP), (Uradni list RS, št.31/99), v primeru, da DARS
d.d. najame kredit iz 1. člena tega zakona pri tujih kreditodajalcih, predložen
Državnemu zboru poseben zakon o poroštvu za najetje kredita, na podlagi
katerega bo Republika Slovenija izdala poroštvo za tak kredit, predlagatelj
predlaga Državnemu zboru, da ta predlog zakona sprejme.
Sprejetje posebnega zakona o poroštvu Republike Slovenije, ki je opredeljeno v
navedenem zakonu, je skladno z veljavno zakonodajo, ki določa poseben
postopek v zvezi z najemanjem kreditov in dajanjem poroštev za te kredite pri
tujih kreditodajalcih - 35.člen Zakona o deviznem poslovanju (ZDP), (Uradni list
RS, št. 23/99).

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA

Pri izdelavi Nacionalnega programa so bile upoštevane tako notranje potrebe
naše države kot tudi mednarodne obveznosti Republike Slovenije, z njegovim
sprejetjem pa je Državni zbor Republike Slovenije zavezal nosilce tega programa
k njegovi realizaciji. Na podlagi Nacionalnega programa vlada vsako leto sprejme
plan razvoja in vzdrževanja avtocest, v katerega okviru se predvidi poraba in
zagotavljanje potrebnih sredstev. V Odloku o letnem planu razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 2002 (Uradni list Republike Slovenije, št. 36, v
nadaljevanju Odlok) je v točki 6.3. predvidena sklenitev nove kreditne pogodbe
za financiranje gradnje avtocestnih odsekov, za katero je Državni zbor Republike
Slovenije že sprejel zakon o soglasju in zakon o poroštvu.
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Prav tako je z Odlokom določeno, da bo Vlada Republike Slovenije poslaia
Državnemu zboru v obravnavo in sprejem poseben zakon o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz tujega finančnega kredita.
Cilj predlaganega zakona je zagotoviti sredstva, potrebna za nadaljevanje
gradnje avtocestnih odsekov Lenart - Beltinci (etapa Vučja vas - Beltinci z
rekonstrukcijo R353), Razdrto - Vipava (etapa Rebemice) in Krška vas - Obrežje
ter s tem tekoče izvajanje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji. Sredstva se bodo v skladu z Odlokom zagotovila z najemom posojila in
porabila na predviden način. Nadzor nad porabo sredstev je zagotovljen s strani
pristojnih organov države.

3. FINANČNE POSLEDICEZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA
JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Z zakonom o poroštvu za kredit pri Kreditanstalt fur VViederaufbau in do sedaj
podpisanimi pogodbami z Bančnim konzorcijem za financiranje izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji ne bo v celoti izkoriščen obseg poroštva v skladu z
omenjenim Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz
kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD
(ZPDANP), (Uradni list RS, št.31/99) in s tem bodo zagotovljeni viri za
financiranje omenjenih avtocestnih odsekov.
S predvidenim kreditom po tem predlogu zakona bodo zagotovljena sredstva za
graditev odsekov in sicer v naslednji investicijski vrednosti:
Tabela 2: Investicijske vrednosti odsekov, ki se financirajo iz sredstev KfW III
kredita v 000 SIT
Investicijska
vrednost po
sprejetih
programih
dela s
stroški
financiranja

AC odsek

Lenart - Beltinci: 1. etapa
Vučja vas - Beltinci z rek.
R353
Razdrto - Vipava: 2.
etapa Rebernice
Krika vas - Obrežje
skupaj

lastna
sredstva

krediti
skupaj

že najeti
krediti

predvideni
novi
kredit KfWlil
finančni
krediti

23.940.278

10.500.278 13.440.000

12.360.301

1.079.699

/

27.640.830
13.162.541
64.743.649

10.336.830 17.304.000
7.282.541 5.880.000
28.119.649 36.624.000

9.896.231
916.115
23.172.647

2.166.192
4.963.885
8.209.776

5.241.577
/
5.241.577

Opombe:
(1) stalne cene na dan sept. 1997, tečaj USD:EUR = 1:1,08478
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(2) Gradnja odseka Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas - Beltinci z
rek. R353 se financira tudi iz 2e najetih kreditov KB II, KB V in
KB VI.
(3) Gradnja odseka Razdrto - Vipava: 2. etapa Rebemice se
financira tudi iz že najetih kreditov AW in KB IV.
(4) Gradnja odseka Krška vas - Obrežje se financira tudi iz že
najetega kredita KB IV.

Sredstva za odplačila prejetih kreditov bo DARS d.d. zagotovil iz sredstev
zbranih cestnin.
Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele proračun Republike Slovenije
samo v primeru, da bi prišlo do uveljavljanja poroštva po tem zakonu, ker se
sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz poroštvene pogodbe zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije. Vendar pa ima Republika Slovenija v takem
primeru regresno pravico v razmerju do DARS d.d..
Drugih posledic iz najetega kredita ni.
Upoštevajoč sklep Državnega zbora Republike Slovenije' z dne 20.02.2002
izjavljamo,da je zadolžitev po pričujočem zakonu v kvoti poroštev za leto 2002 po
Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2002.

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNI SISTEMIH ČLANIC EVROPSKE
UNUE
Financiranje izgardnje avtocest v članicah Evropske Unije ni enotno. Odvisno je
od zgodovinskega razvoja financiranja izgradnje avtocest po posameznih
državah in specifičnih pristopov k financiranju avtocest.
Naslednja tabela prikazuje različne tipe financiranja avtocest v različnih
evropskih državah:
- izkušnje na področju cestnih koncesij na lokalnem nivoju,
- tip uporabljene koncesije (plačilo s strani uporabnika ali po sistemu
shadovv toll),
- status koncesionarja (v državni lasti ali privatno podjetje),
- zakonodaja, ki se nanaša na koncesije (če to obstoja) in
- povprečna doba trajanja koncesije.

Država
Glavni
financiranja
avtocest
Zakonodaja
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Avstrija
viri Proračun in zbrana plačila od uporabe objektov

Zakon , ki obravnava financiranje zveznih avtocest, iz leta 1996 in
sprejetje krovnega Zakona o financiranju cestnih infrastruktumih
projektov. 1999.
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Status
koncesionarja
(privatna
ali
državna družba)

Država
Glavni
financiranja
avtocest
Zakonodaja

Finska
viri Proračun, shadovv toll

Država
Glavni
financiranja
avtocest
Zakonodaja

Francija
viri Državni proračun, cestnine, regijske uprave, FITTVN (poseben,
namenski račun)

Država
Glavni
financiranja
avtocest
Zakonodaja

Italija
viri Proračun in cestnine

Nobene posebne zakonodaje ni bilo potrebno sprejeti pred uvedbo
koncesije po sistemu shadovv toll

Generalni zakon iz leta 1955
Zakon št 93 -122 iz leta 1993 (»Sapin law«) in področni sklepi
ministrov
Status
V začetku 90-ih let so se tri pol-privatne koncesijske družbe
združile:
koncesionarja
(privatna
ali - SENEF in SAPN
državna družba) - SAPRR in AREA
- ASF in ESCOTA
Dve mednarodni predorski in avtocestni družbi (ATMB in SFTRF)
in ena privatna družba COFIROUTE

»
Zakon 537, z dne 24.12 1993; Zakon 498 iz leta 1992; Zakon 531,
z dne 12.8.1992, zakon 385, z dne 28.3.1968; zakon 729 iz leta
1961 in zakon 463 iz leta 1955.
Status
Imajo 27 koncesionarjev na avtocestah, od katerih je:
koncesionarja
- 6 podjetij je direktno ali indirektno v lasti IRI (Institute for
Industrial, Reconstruction, ki pripada Zakladnemu ministrstvu),
(privatna
ali
od teh tudi Autostrade. Ta podjetja upravljajo s 3.315 km (56 %
državna družba)
od celote),
- 15 podjetij, katerih glavni delničarji so podjetja v državni lasti, ki
upravljajo s 2.300 km,
- eno popolnoma privatno podjetje za odsek Torino - Milano, ki
upravlja s 127 km;
- 3 koncesionarji za upravljanje s predori
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Država
Glavni
financiranja
avtocest
Zakonodaja

Nemčija
viri Državni proračun in začasne metode financiranja (vse v proračun cestnine za težke tovornjake - nad 12 ton)

Status
koncesionarja
(privatna
ali
državna družba)

Zakon, zadevajoč privatno financiranje zveznih avtocest (1994) je
odobril privatne koncesije na mostovih in državnih cestah
Privatna koncesijska družbe Bouygues je bila izbrana za prej
navedena predora

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga ta
najame pri banki Kreditanstalt fur VViederaufbau za realizacijo gradnje
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji, in sicer avtocestnih odsekov Lenart - Beltinci (etapa Vučja vas Beltinci z rekonstrukcijo R353), Razdrto - Vipava (etapa Rebernice) in Krška vas
- Obrežje, v višini 50 mio EUR glavnice s pripadajočimi obrestmi in stroški
kredita pod naslednjimi pogoji:
• znesek kredita se lahko črpa v več obrokih, in sicer do 30.12.2003,
• glavnica se odplačuje v polletnih obrokih začenši s 30.6.2008 in konča s
30.12.2018,
• stroški, povezani s pripravo in odobritvijo kredita, ne presegajo 0,5% vrednosti
tega kredita,
• strošek rezervacije sredstev kredita je 0,2% od nečrpanega zneska kredita in
se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje,
• obrestna mera je določena variabilno kot šestmesečni EURIBOR plus marža,
z možnostjo kasnejše zamenjave za fiksno obrestno mero ali kot fiksna
obrestna mera ter se določi za vsako črpano tranšo posebej.
2. člen
Poroštveno pogodbo sklene s kreditodajalcem minister, pristojen za finance ali
njegov pooblaščenec, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.

3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto
DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. pravico do

6. november 2002

11

poročevalec, št. 106

regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem
nastali.

4. člen
Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja tako, da poplača znesek
izpolnjenega poroštva iz 1. člena, povečanega za obresti in stroške, z ustrezno
višino sredstev, zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02).
V primeru, da zakon iz 1. odstavka tega člena preneha veljati, se znesek
izpolnjenega poroštva poplača iz sredstev, zbranih na podlagi zakona, ki bo
urejal zagotavljanje sredstev za izgradnjo avtocest.
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti
regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d.,
določenih v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96, 41/98) ter zahtevati
prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
V primeru, da preneha veljati zakon, ki ureja vire sredstev ali prihodkov DARS
d.d., ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli
vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v predpisih, ki urejajo vire
sredstev ali prihodkov DARS d.d..
V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta
ministrstvo, pristojno za finance, in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje
uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb 3. in 4. člena tega
zakona.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
III. OBRAZLOŽITEV

1. člen
Besedilo tega člena določa upravičenca do poroštva, višino glavnice posojila,
posojilodajalca ter namen porabe pridobljenih sredstev, skladno z določili
nacionalnega programa in letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest ter letnih
planov dela DARS d.d.
Hkrati so v tem členu določeni tudi pogoji, pod katerimi bo posojilo sklenjeno,
zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa Izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP, Uradni list RS, št. 31/99) v
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drugem členu določa pogoje, pod katerimi lahko DARS d.d. najame kredite,
opredeljene v tem zakonu in sicer
•
•
•
•

znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih, in sicer do konca
leta 2004;
rok odplačila je lahko do 20 let, z vključenim 4- do 8-letnim
moratorijem na odplačilo glavnice;
stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita ne
smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita;
strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,5% od
nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega
datuma črpanja kredita dalje.

Kredit banke Kreditanstalt fur VViederaufbau šteje med kredite, urejene z
ZSDANP, in kot tak ustreza pogojem iz 2. člena, saj se črpanje zaključi
31.12.2003, glavnica naj bi bila odplačana do 31.12.2018, stroški priprave in
odobritve kredita ne presegajo meje 0,5% vrednosti kredita, strošek rezervacije
sredstev pa znaša 0,2%.

2. člen
V tem členu so določene osebe, pristojne za sklenitev poroštvene pogodbe.
Poroštveno pogodbo lahko v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše s
kreditodajalcem minister, pristojen za finance, ali njegov pooblaščenec, na
podlagi sklepa vlade RS.

3. člen
Besedilo tega člena določa, da v primeru, ko pride do uveljavitve poroštva, torej
ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS
d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. regresno pravico.
Republika Slovenija je v tem primeru upravičena do regresa vseh plačanih
zneskov, obresti in stroškov, ki so nastali s tem v zvezi.

4. člen
Besedilo prvega odstavka podrobneje določa način uresničevanja regresne
pravice, če pride do primera, določenega v 3. členu tega zakona. Pravica do
regresa se uresniči s poplačilom v višini izpolnjenega poroštva, povečanega za
obresti in stroške, z ustrezno višino sredstev, zbranih na podlagi zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu Izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 57/98 in 18/02).
V drugem odstavku je urejen način uresničevanja regresne pravice v primeru, da
bi prenehal veljati zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih
cest. določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02).

6. november2002
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Tretji odstavek določa, da lahko Republika Slovenija uresniči regresno pravico
tudi v breme kateregakoli drugega vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., ne le v
breme sredstev iz prejšnjega odstavka. Viri sredstev in prihodkov, v breme
katerih ima Republika Slovenija izvesti regresiranje, so katerikoli viri ali sredstva
prihodkov, ki so določeni v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) ali pa so predvideni v nacionalnem programu.
Republika Slovenija uresniči regresno pravico z zahtevo za prenos sredstev iz
posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
Besedilo četrtega odstavka tega člena ureja položaj, ki bi nastal s prenehanjem
veljavnosti zakona, ki ureja zagotavljanje virov sredstev ali prihodkov DARS.
V petem odstavku je določena obveznost sklenitve pogodbe med DARS d.d. in
ministrstvom, pristojnim za finance, s katero se podrobneje uredijo medsebojna
razmerja v zvezi z izvajanjem tega zakona, in sicer o načinu in pogojih
zavarovanja poroštva Republike Slovenije iz kateregakoli vira sredstev ali
prihodkov DARS d.d. oziroma drugih virov sredstev DARS d.d. (cestnine,
prihodki od oddaje spremljajočih dejavnosti na avtocestah). Pogodbo stranki
podpišeta v roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe.

5. člen
Besedilo določa takojšnjo veljavnost zakona, ki je utemeljena s potrebo po
nemotenem izpolnjevanju nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji.

poročevalec, št. 106
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Umik

PREDLOGA

IN

ZAKONA

DOPOLNITVAH

0

SPREMEMBAH

ZAKONA

O

JAVNIH

SKLADIH
- prva obravnava - EPA 173 - III
sprejel lastniške certifikate državljanov, ki po Zakonu o
javnih skladih ne morejo biti soustanovitelji sklada, pač pa
bi morali namesto certifikatov prejeti delnice; to določbo bo
uredil nov zakon, ki ga pripravlja Ministrstvo za
gospodarstvo).

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1611-0149
Številka: 408-16/2001-1
Ljubljana, 24.10.2002
ZADEVA:

-

Umik predloga zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o javnih skladih - prva
obravnava iz zakonodajnega postopka

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih
skladih, ki ga je poslala z dopisom št. 408-16/2001-1 z dne
5.4.2001 iz naslednjih razlogov:

Do sedaj se navedeni sklep odbora še ni realizairal, saj je v
tem času prišlo do zgoraj navedenih sprememb ter novih pobud
za urejanje področja javnih skladov (zaradi uskladitve
terminologije na področju računovodstva in plačilnega
prometa). Za pripravo novega besedila predloga zakona, ki bi
bilo strokovno korektno pripravljeno, je november 2002, ko je
predvidena obravnava predloga zakona o Državnem zboru
Republike Slovenije, prekratek rok, saj priprava zakona
zahteva ne le temeljito revizijo obstoječe zakonodaje in
predlogov sprememb posebnih zakonov temveč tudi iskanje
rešitev za področje spremljanja poslovanja javnih skladov, ki
mora biti metodološko usklajeno z ostalo javnofinančno
ureditvijo.

stališča, zaradi katerih je bila nuja po sprejemu zakona, so
upoštevana v predlogih zakona o izvrševanju proračuna
2003 in 2004 (nanašajo se na plače zaposlenih v javnih
finančnih in nepremičninskih skladih) ter predlogu
sprememb in dopolnitev zakona o jamstvenem in
preživninskem skladu (nanašajo se na določbe, po katerih
nad Javnim jamstvenim in preživninskim skladom RS ni
mogoče pričeti postopka stečaja v skladu z Direktivo Sveta
80/987/EEC o približevanju zakonodaje držav članic o
varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti
njihovega delodajalca).

)

-

za nekaj določb iz predloga zakona se predvideva, da se
bodo uredila s posebnimi zakoni, ki urejajo javne sklade.
Le-ti so v pripravi (pomembna je predvsem določba, ki se
nanaša na Sklad za vzpodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka, po kateri bi sklad ostal v sedanji
pravnoorganizacijski obliki, tj. kot delniška družba, saj je

6. november 2002

odbor Državnega zbora RS za finance in monetarno politiko
je s sklepom št. 412-01/98-22/11 z dne 24.04.2001
predlagal Vladi RS, da besedilo predloga zakona nadomesti
z novim besedilom, v katerem bodo v celoti upoštevane
pripombe iz mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve z dne 18.04.2001 in pripombe, posredovane ob
obravnavi na seji odbora dne 20.04.2001.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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Poročilo o

OPRAVLJENEM

NADZORU

FINANCE

INŠPEKCIJSKEM

MINISTRSTVA

SLUŽBE

PRORAČUNA

JANUARJA

ZA

DO

ZA

ZA

NADZOR

OBDOBJE

JUNIJA

OD

2002

- EPA 671 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije na podlagi
106. člena Zakona o javnih financah.

Številka: 401-00/2001-6
Ljubljana, 22.10.2002
Vlada Republike Slovenije se je na 171. dopisni seji dne
22.10.2002 seznanila s:
Poročilom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru
Ministrstva za finance Službe za nadzor proračuna za
obdobje od januarja do junija 2002,

6. november 2002

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

Številka: 12561/02

POROČILO
O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU MINISTRSTVA ZA
FINANCE SLUŽBE ZA NADZOR PRORAČUNA ZA OBDOBJE OD
JANUARJA DO JUNIJA 2002

Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance Službe za nadzor
proračuna za obdobje od januarja do junija 2002 je skladno s 106. členom Zakona o javnih
financah (Ur.l.RS, št. 79/99), ki Ministrstvu za finance nalaga, da obvešča Vlado RS in
Računsko sodišče o opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah.
Vladi RS pa, da
polletno obvešča Državni zbor.

UVOD

Nadzor na finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov ter nad
zakonitostjo in namenskostjo upravljanja s proračunskimi sredstvi ter državnim premoženjem
je po Zakonu o izvrševanju proračuna, ki je veljal do leta 1999 opravljalo Ministrstvo
pristojno za finance po proračunskih inšpektorjih. V letu 1999 je novi Zakon o javnih
financah zastavil temelje za vzpostavitev decentraliziranega notranjega finančnega nadzora
pri neposrednih uporabnikih državnega proračuna in v občinah.
V letu 2002 je Zakon o spremembah Zakona o javnih financah nanovo razširil in opredelil
notranji nadzor javnih financ in proračunsko inšpiciranje. Notranji nadzor javnih financ
obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega
revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov ter
stalno preverjanje tega sistema. Za delovanje in vzpostavitev ustreznega sistema notranjega
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nadzora javnih financ je odgovoren predstojnik neposrednega ali posrednega uporabnika,
ministrstvo, pristojno za finance pa je v funkciji organa, pristojnega za razvoj, usklajevanje
in preverjanje delovanja notranjega nadzora javnih financ.
Ministrstvo za finance je po dopolnjenih in spremenjenih določbah 10. poglavja Zakona o
javnih financah, ki opredeljuje notranji nadzor javnih financ in proračunsko inšpiciranje tako
v funkciji dveh organov; kot centralni organ, pristojen za zgoraj navedene koordinacijske in
usmeijevalne naloge pri vzpostavitvi in delovanju decentraliziranega nadzora javnih financ in
kot organ, pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki
urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna.
1. INŠPEKCIJSKI NADZOR
1.1. Pristojnosti
Ministrstvo za finance opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah
in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna.
Pristojnost organa za inšpekcijski nadzor je omejena na pristojnost nadzora nad sredstvi iz
državnega proračuna, kadar je v postopku nadzora občina ali drug prejemnik proračunskih
sredstev. Stranka v inšpekcijskem postopku je neposredni ali posredni uporabnik državnega
ali občinskega proračuna za sredstva prejeta iz državnega proračuna, v nadzor pa so lahko
vključeni tudi vsi drugi prejemniki sredstev, ki morajo poleg uporabnikov proračunskim
inšpektorjem omogočiti opravljanje inšpekcijskega pregleda; dati vse zahtevane podatke,
listine in poročila, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor ter omogočiti računalniško obdelavo
teh podatkov.
1.2. Postopek
Naloge inšpekcijskega nadzora opravljajo proračunski inšpektorji kot delavci s posebnimi
pooblastili v ministrstvu, pristojnemu za finance. Postopek se izvaja po določbah posebnega
upravnega postopka po Zakonu o javnih financah ob subsidiami uporabi določb Zakona o
splošnem upravnem postopku in zakona, ki sistemsko ureja inšpekcije. V zadevah iz
pristojnosti inšpekcije inšpekcija obravnava tudi razne prijave, pritožbe, sporočila in druge
vloge, ne da bi za to nujno uvedla klasičen inšpekcijski postopek.
Proračunski inšpektoiji imajo po Zakonu o javnih financah v postopku nadzora posebna
pooblastila, da ukrepajo v primerih ugotovljenih nezakonitosti. Proračunski inšpektor ima
pravico in dolžnost izdati odločbo za vzpostavitev zakonitega stanja, predlagati pristojnemu
organu sprejem ukrepov, predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška v skladu z zakonom,
podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
Kadar oceni, da gre za ugotovljene nepravilnosti, ki jih uporabnik proračuna lahko odpravi z
ustreznimi ukrepi v poslovanju, poda uporabniku o tem predlog oziroma priporočilo. O
sprejetih ukrepih je uporabnik dolžan inšpekciji naknadno poročati.
Pritožba zoper odločbo ima v vseh ostalih primerih suspenzivni učinek, razen v primeru, ko je
z odločbo izrečen ukrep začasne zaustavitve izplačevanja sredstev. Razlog za takojšnjo
izvršitev izhaja iz dejstva, da bi bil tak izrek ukrepa v nasprotnem primeru nedvomno
nesmiselen, zato zakon določa, da zaradi narave začasnosti takega ukrepa, vlada kot
drugostopni organ o pritožbi odloči v najkrajšem času, to je v roku 15 dni.
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Zoper odločbo drugostopnega organa je dopustna tožba pred Upravnim sodiščem.

1.3. Inšpekcijski postopki v času od 1.1. do 30.6.2002
Ministrstvo za finance Služba za nadzor proračuna je v času od januarja do junija 2002
zaključilo 16 inšpekcijskih postopkov nadzora v okviru svoje pristojnosti po Zakonu o javnih
financah.
Postopki so bili uvedeni po uradni dolžnosti na podlagi rednega letnega plana in na podlagi
raznih vlog, odstopljenih zadev in priporočil drugih državnih organov, prijav, oz. sporočil, ki
jih je inšpekcija obravnavnavala v zadevah iz svoje pristojnosti. V nekaterih primerih so bili
postopki uvedeni na podlagi rednega letnega plana, obenem pa so zajemali tudi preverjanja
tistih nepravilnosti, na katere so prijavitelji opozarjali v vlogah ali zadev, ki so jih v reševanje
odstopili drugi državni organi. Poleg pregledov, ki so opisani v nadaljevanju, je inšpekcija
obravnavala tudi vsebine posameznih vlog in prijaviteljem na zahtevke odgovarjala, ne da bi
pri tem izvedla klasične inšpekcijske postopke. Za obravnavano obdobje so bili izvedeni
inšpekcijski pregledi pri naslednjih proračunskih uporabnikih:
1. Ministrstvo za informacijsko družbo
2. Ministrstvo za zunanje zadeve Urad RS za Slovence v zamejstvu
3. Občina Majšperk
4. Občina Brežice
5. Urad Vlade za informiranje
6. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
7. Ministrstvo za gospodarstvo
8. Ministrstvo za obrambo
9. Ministrstvo za kulturo
lO.Srednja poklicna in tehnična šola v Murski Soboti
11 .Ministrstvo za promet
12.Urad vlade RS za narodnosti
13.Ministrstvo za notranje zadeve
14.0bčina Podčetrtek
15.Ministrstvo za promet Uprava RS za civilno letalstvo
16.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

«

2. UGOTOVITVE IN ODLOČITVE
2.1. Ministrstvo za informacijsko družbo
Obdobje pregleda:
od 1.1.2001 do 31.12.2001
Predmet pregleda:
1490-Promocija informacijske družbe
1482-Skupni projekt aplikacij v ID
1485-DP e-Slovenija, javna uprava
1488-DP e-Slovenija, gospodarstvo in civilna družba
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V okviru proračunske postavke 1490-Promocija informacijske družbe je bilo po postopku
naročil malih vrednosti oddano javno naročilo predstavitve ministrstva na sejemski prireditvi
»Študentska arena« ponudniku Mladinskemu društvu. V sklepu o izbiri je bilo navedeno, da
je potrebno preveriti ali gre v tem primeru za usposobljenost le enega ponudnika. Poziv za
oddajo naročila je bil poslan le enemu ponudniku. Stranka v postopku je v pripombah na
7Apisr>iV podala dodatna pojasnila glede na določbe pravilnika, po katerem je za določene
primere naročilo možno oddati brez postopka zbiranja ponudb, če je za izvedbo naročila
usposobljen samo en ponudnik in tudi, kadar je ponudnikov več, pa je zaradi zahtev
naročnika sposoben le eden izpolniti naročilo. V takih primerih se postopek pogajanja
uporablja po oceni naročnika.
V okviru proračunske postavke 1485-DP e-Slovenija, javna uprava je naročnik izvedel za
oddajo naročila »Nakup, konfiguracija, namestitev in vzdrževanje mrežne, komunikacijske in
druge računalniške strojne ter programske opreme za vzpostavitev delovanja e-šol« omejeni
postopek, upoštevajoč izbor usposobljenih ponudnikov iz prve faze javnih rapisov, ki jih je
izvedel Center vlade za informatiko. Naročnik ni pozval k oddaji ponudb vseh ponudnikov,
ki jim je bila priznana usposobljenost v prvi fazi postopka, temveč le trem ponudnikom. Po
izvedenem dokaznem postopku, ob upoštevanju dodatnih
navedb v pripombah na
inšpekcijski zapisnik, je inšpekcija ugotovila, da je naročnik združil javno naročilo iz
sklopov v celoto. Center vlade za informatiko je namreč v prvi fazi javnih razpisov izvedel
naročila po sklopih skladno z zakonom, naročnik pa je poziv k oddaji ponudb poslal trem
usposobljenim ponudnikom iz preseka obeh razpisov. Inšpekcija je na koncu ugotovila, da
naročnik, ki je prejel le eno ponudbo ponudnika Unistar LC d.o.o., ni ravnal povsem v skladu
z zakonom, saj ni začel postopka s pogajanji po predhodni pridobitvi mnenja Urada za javna
naročila. Mnenje urada pa je naročnik sicer pridobil naknadno.

2.2. Ministrstvo za zunanje zadeve Urad RS za Slovence v zamejstvu

Obdobje pregleda:
leto 2001
Predmet pregleda:
5234-Ustavne obveznosti-podpora slovenski narodni skupnosti
6212-Ustavne obveznosti-podpora Slovencem po svetu
1075-Dvojezična šola v Špetru (Videmska pokrajina)
4975-Slovenska izseljenska matica
4750-Svetovni slovenski kongres
4398-Izseljeniško društvo Slovenije v svetu
4504-Materialni stroški
Za porabo sredstev iz proračunske postavke št. 5234 za podporo slovenski narodni skupnosti
so bile sklenjene pogodbe za sofinanciranje odobrenih projektov s krovnimi organizacijami,
ki so imele obveznost sklenitev pogodb po odobrenih projektih s prejemniki sredstev v višini
sofinanciranja. Po navedenih pogodbah so bili prejemniki sredstev zavezani uradu pošiljati
celovita vsebinska in finančna poročila. Za vsebino poročil je urad izdal vsem krovnim
organizacijam navodila. Inšpekcija je ugotovila, da je urad prejel navedena poročila iz
Avstrije, Madžarske in Slovenije za pripadnike slovenskih skupnosti v sosednjih državah za
področje medijev, ni pa prejel poročil iz Italije. Inšpekcija je predlagala, da urad zagotovi
pregled nad namensko porabo sredstev in ponovno zahteva poročila. Pri pregledu poročil,
med drugim tudi poročila Strojnega krožka Podjuna iz avstrijske Koroške in prispevka
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koroškega tednika »Naš tednik« je bil omenjen znesek 6 mio ATS prometa, le-ta pa se ni
ujemal s podatki, ki so bili navedeni v poročilu. Inšpekcija je predlagala, da urad podatke
temeljito preveri in ustrezno ukrepa.
Na proračunski postavki št. 1075 so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje zunanje
ureditve šolskega poslopja dvojezične šole v Špetru, za kar je Urad
z Zavodom za
slovensko izobraževanje, slovensko šolsko središče Špeter sklenil pogodbo za strogo
namenska sredstva v znesku SIT 35.000.000,00 z obveznostjo poročanja po zaključku del. Na
poziv urada je bilo poslano poročilo, iz katerega je bilo razvidno, da so se sredstva porabila za
izplačilo plač zaposlenih. Inšpekcija je uradu kot pristojnemu organu, za sprejem ukrepov
predlagala, da skladno s pogodbo in prvim odstavkom 55. člena Zakona o javnih financah
zahteva vračilo sredstev.

2J. Občina Majšperk
Obdobje pregleda:
leto 2001
Predmet pregleda:
-namenska sredstva prejeta iz državnega proračuna
V pregled so bila zajeta namenska sredstva vezana na izvajanje Zakona o zagotovitvi sredstev
za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in služenja moija za izvedbo sanacije
zemeljskega plazu Slape-Peskov breg, za odpravo posledic suše, namenska sredstva za
izgradnjo objektov in naprav regionalnega značaja za izgradnjo vodovoda Sklada za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, namenska sredstva za
sofinanciranje izgradnje vodovoda Ministrstva za okolje in prostor, namenska sredstva za
sofinanciranje regionalne infrastrukture Ministrstva za gospodarstvo za obnovitvena dela
lokalne ceste Stoperce-Gnani vrh, namenska sredstva za celostno urejanje podeželja in
obnovo
vasi
Ministrstva
za
kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano.
Inšpekcija pri pregledu ni ugotovila nepravilnosti.

2.4. Občina Brežice
Obdobje pregleda:
leto 2001
Predmet pregleda:
-namenska sredstva iz državnega proračuna
Ministrstvo za kulturo Uprava za kulturno dediščino je sofinanciralo konservatorsko
restavratorska dela na stopnišču gradu Brežice ter obnovo cerkve Svetega Lovrenca, izdelavo
fotogrametične dokumentacije Viteške dvorane na gradu Brežice, obnovo Banove domačije v
Artičah. Za sofinanciranje obnove cerkve Svetega Mihaela sredstva niso bila izplačana, ker
dela niso bila opravljena.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je podpisalo pogodbo za sofinanciranje investicije
Osnovna šola Pišece. Inšpekcija je pregledala postopke javnega naročanja za izbiro
izvajalcev.
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Inšpekcija ni odkrila nepravilnosti.

2.5.Urad Vlade za informiranje
Obdobje pregleda:
od 15.11.2001 do 25.2.2002
Predmet pregleda:
-izvajanje sklepov vlade v zvezi s plačami v državnih organih
Ugotovljeno je bilo, da so bile nekatere odredbe in odločbe o izplačilu dodatkov k plačam
zaposlenih izdane v neskladju s sklepom vlade z dne 15.11.2001, s katerim je bilo omejeno
izplačilo za opravljanje dodatnih nalog po 31.a členu Zakona o delavcih v državnih organih
na višino 20% osnovne plače mesečno. Stranka v postopku je navajala, da zakon za dodatek
ne vsebuje nobenih omejitev, ki bi morale biti določene, če naj sklep vlade kakorkoli vpliva
na določilo zakona. Glede na vsebino sklepa je jasna omejitev dodatka po 65/2 členu, saj
zakon daje izrecno pooblastilo vladi da določi višino dodatka.
Inšpekcija je glede na navedene dileme pri tolmačenju vladnega sklepa predlagala
pristojnemu organu, to je vladi, da poda tolmačenje. Po le-tem je bil sklep vlade zelo jasen,
predstavljal je vladno politiko nagrajevanja v vladnih organih, ki so jo bili dolžni izvajati,
sprejet je bil na podlagi 5. člena Zakona o vladi, za kar vlada ne potrebuje izrecnega
pooblastila v področnem zakonu.
Urad se je odzval s poročilom o ukinitvi izplačevanja dodatka po 31. a členu Zakona o
delavcih v državnih organih v višini, ki presega 20% osnovne plače mesečno.

2.6. Ministrstvo za šolstvo, znanost in Šport
Obdobje pregleda:
leto 2001,
1999,2000 za post.4830
Predmet pregleda:
1805-Šport in prostočasne aktivnosti
4830-Računalniško opismenjevanje
-Investicijska sredstva za opremo iz sredstev državnega proračuna za Ekonomsko poslovno
fakulteto v Mariboru
Na proračunskih postavkah programa Šport in prostočasne aktivnosti je inšpekcija pregledala
sklenjene pogodbe o sofinanciranju in izvajanju programov med ministrstvom in Olimpijskim
komitejem Slovenije, Združenje športnih zvez. Smučarsko zvezo Slovenije, Kolesarsko zvezo
Slovenije, Atletsko zvezo Slovenije, Plavalno zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije,
Zvezo plesnih organizacij Slovenije, Sokolsko zvezo Slovenije, pogodbo o sofinanciranju in
izvedbi Bloudkovih priznanj, o sofinanciranju in izvajanju letnega programa z Zavodom za
šport RS, Univerzitetno športno zvezo, Zvezo za šport invalidov, Univerzo v Ljubljani,
Fakulteto za šport in druge ter ostalo dokumentacijo; račune, dobavnice, začasne situacije,
poročila in posamezne postopke po predpisih o javnem naročanju. Inšpekcija pri tem ni
ugotovila nepravilnosti.
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V letu 1999 je bilo iz postavke računalniškega opismenjevanja oddano javno naročilo za
vodenje projekta za izdelavo programa WiUmik v vrednosti 4.620.000,00 SIT. V letu 2000 je
naročnik s sklenitvijo aneksa k že sklenjeni pogodbi naročilo povečal še za znesek
35.981.982,00 SIT. Pogodba in aneks sta se v bistvenih sestavinah dopolnjevala za isti
predmet pogodbe, pogodba in aneks sta bila sklenjena v kratkem časovnem razdobju petih
mesecev, vse te naštete okoliščine so kazale na dejanski stan prekrška delitve naročila z
namenom izogniti se objavi javnega razpisa, saj je šlo za tehnično in gospodarsko celovitost
naročila oz. smiselno zaključeno enoto. Inšpekcija zoper odgovorno osebo naročnika ni
predlagala uvedbe postopka zaradi prekrška delitve javnega naročila iz razloga zastaranja
uvedbe postopka.
>
V mejah pristojnosti inšpekcije so bila pregledana tudi investicijska sredstva za opremo
Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, vendar le v delu sredstev iz državnega proračuna,
ne pa tudi sredstev pridobljenih s prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, ki so bila tudi
porabljena za obnovo računalniške učilnice in drugo opremo. Za sklenitev pogodbe o
okvirnem kratkoročnem kreditu z Novo kreditno banko Maribor koncem leta 2000,
Ekonomsko poslovna fakuleta po veljavnih predpisih ni bila zavezana zaprositi za soglage
Ministrstva za finance. Inšpekcija ni odkrila nepravilnosti.

2.7. Ministrstvo za gospodarstvo
Obdobje pregleda:
leto 2001,1999
Predmet pregleda:
-Financiranje dejavnosti Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo Ljubljana
-Subvencije za soinvestiranje investicijskega programa novih delovnih mest po pogodbah z
Rudnikom Kanižarica v zapiranju d.o.o. in družbo Pion d.o.o. Velenje
Pregledana je bila poraba sredstev za del proračunske postavke 1739-tehnološki razvojni in
drugi programi v letu 2001 za Pospeševalni center za malo gospodarstvo na podlagi pogodbe
o financiranju programa Slovenske podjetniške inovativne mreže. V postopku je bilo
pregledanih več pogodb, računov, dobavnic, plačil v tujino ter evidenc in druge knjigovodske
dokumentacije, ob tem pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
V pregled sredstev subvencije za soinvestiranje investicijskega programa novih delovnih mest
po pogodbah sta bila v postopku udeležena Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj
in družba Pion d.o.o. Velenje. Pogodba iz leta 1997 o sofinanciranju investicije programa
novih delovnih mest med ministrstvom, Rudnikom Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj in
družbo Pion d.o.o. Velenje je bila po skupni ugotovitvi vseh treh strank realizirana. Stranke
so nato dne 1.3.1999 sklenile novo pogodbo o sofinanciranju investicije programa novih
delovnih mest v vrednosti 35.450.880,00 SIT. Po pogodbi je bila dnižba Pion dolžna
namensko porabiti sredstva za financiranje investicije programa novih delovnih mest v roku
12 mesecev, pred nakazilom sredstev subvencije pa bi morala imeti poravnane vse zapadle in
nezapadle obveznosti do rudnika ter obveznosti iz asignacijske pogodbe med banko,
rudnikom in družbo Pion, sicer se te obveznosti poravnajo iz sredstev subvencije. Družba
Pion je v zavarovanje namenske porabe subvencije za osem novoustvaijenih delovnih mest v
skupnem znesku SIT 35.450.880,00, izročila vnovčljivo bančno garancijo. Zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in nastalega dolga do rudnika je Ministrstvo za
gospodarstvo odstopilo rudniku vse pravice iz bančne garancije in rudnik pooblastilo, da v
svojem imenu in za svoj račun vnovči bančno garancijo.
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Inšpekcija je ugotovila, da so bila sredstva v januaiju 2002, ko je bila garancija vnovčena,
nakazana na račun rudnika. Ministrstvo za gospodarstvo je tako rudniku odstopilo vse pravice
iz bančne garancije v znesku SIT 35.450.880,00, ki so bila namenjena sofinanciranju
investicije, ki ni bila realizirana. V skladu s pogodbo lahko rudnik prevzame program in
določi novega nosilca programa. Inšpekcija je zato ministrstvu kot pristojnemu organu
predlagala, da sprejme ustrezne ukrepe; bodisi da zahteva vračilo sredstev v skladu z
zakonom ali sklene z rudnikom novo pogodbo, s katero natančno in konkretno določi porabo
proračunskih sredstev. V poročilu o izvedenih ukrepih je ministrstvo navedlo, da je
dogovorilo z Rudnikom Kanižarica v zapiranju, d.o.o. že vsebinske osnutke pogodb, s
katerimi bo omogočeno, da se sredstva vnovčene garancije ponovno uporabijo namensko za
sofinanciranje investicije programov odpiranja novih delovnih mest in sicer za zaposlitev
nekdanjih delavcev družbe Pion-a, ki so zaradi stečajnega postopka prijavljeni na Zavodu za
zaposlovanje kot iskalci zaposlitve.

2.S. Ministrstvo za obrambo
Obdobje pregleda:
od 1.1.2000 do 30.6.2001
Predmet pregleda:
3333-Materialni stroški
6295-Razvoj in preizkušanje vojaške opreme in oborožitve ter nabava vzorcev
5885-Mednarodno sodelovanje
Iz sredstev postavke 3333- materialni stroški je šlo za nepravilnost pri dobavi revij, za kršitev
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna, ker uporabnik ni sklenil pogodbe pred
pričetkom nabave blaga. Po navedbah ministrstva je Šlo v tem primeru za specifičnost
pogodbenega odnosa, saj gre za sodelovanje naročnika in izvajalca pri vsebinski zasnovi revij
Obramba in Krila, kar ni običajno za javna naročila. Na očitke o kršitvi določil Zakona o
javnih financah glede obveznosti sklepanja pisnih pogodb v primeru plačila ameriški
raziskovalni ustanovi pa je ministrstvo navedlo, da je šlo za dogodek, ki je specifičen,
delovni obisk predstavnika ameriške raziskovalne ustanove na povabilo ministra za obrambo.
Izplačilo za potne stroške je bilo izvršeno v nasprotju z določbami Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna, na podlagi fotokopiranih letalskih vozovnic, ki niso originalne
knjigovodske listine.
Iz proračunske postavke 5885-Mednarodno sedelovanje je ministrstvo v letu 2000 samo
podjetju Kompas d.d. plačalo 9.837.860,00 SIT za nabavo letalskih kart. Inšpekcija je v
zapisniku navedla, da gre za kršitev določb Zakona o javnih naročilih v povezavi s Zakonom
o izvrševanju proračuna, ki določa vrednost, do katere naročnik ni dolžan izvesti javnega
razpisa. Stranka je v zagovor navajala, daje ravnala v skladu z mnenjem Računskega sodišča
o postopkih nabave vozovnic in drugih potovalnih storitev, po katerem za tovrstne nakupe
javni razpis ni potreben, pri naročniku pa mora biti iz dokumentacije razvidno, da je pri
nakupu ravnal varčno, upoštevati pa mora tudi določila Pravilnika o postopkih oddaje javnih
naročil male vrednosti. Glede na to, da pa je prejela od Urada za javna naročila vzorčno
dokumentacijo za nakup letalskih vozovnic, bo kljub mnenju Računskega sodišča v letu 2002
izvedla razpis.
Inšpekcija je predlagala nekatere spremembe in dopolnitve poslovanja; pri sklepanju nove
pogodbe o dobavi revij z družbo Defensor d.o.o. naj mnistrstvo upošteva manjše število
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prejetih izvodov, saj jc po mnenju inšpekcije sedanje število glede na število zaposlenih
preveliko, v pogodah o financiranju raziskovalnih projektov naj se določi, da se prejemnikom
nakažejo sredstva po prejemu faznih poročil, oblikujejo naj se enotni kriteriji za pogodbe o
najemu poslovnih prostorov, ministrstvo naj v morebitni novi pogodbi o financiranju
dejavnosti Združenja Atlantski svet Slovenije v prihodnje določi podrobno vsebino poročil o
porabi sredstev.

2.9. Ministrstvo za kulturo
Obdobje pregleda:
leto 2001
Predmet pregleda:
3349-Materialni stroški
4088-Članarine v mednarodnih nevladnih organizacijah
1529-Popularizacija kulturnih dejavnosti
2929-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Dela po avtorskih pogodbah za ekspertne skupine, imenovane za ocene prispelih kulturnih
projektov na javni razpis so bila v okviru porabe iz proračunske postavke materialnih
stroškov opravljena že pred sklenitvijo pogodb, kar ni v skladu z določili Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna, ki uporabnikom nalaga obveznost sklenitve pogodb pred
opravljanjem storitev ali nabav. Razlog je bil po navedbah ministrstva v tem, da ni bil znan
obseg dela posamezne ekspertne skupnine ter višina honorarjev, kar je terjalo predhodno
notranje usklajevanje. Ugotovljene so bile tudi zamude pri plačevanju pogodbenih
obveznosti, vendar v nobenem primeru ni bilo zaračunanih zamudnih obresti. Pogodbe o delu
so bile sklenjene za strokovno svetovanje v postopkih denacionalizacije, da bi odpravili
nakopičene zaostanke.
V pregledanem obdobju je bilo izplačano 37 članarin po sklepu o plačevanju članarin v
mednarodnih organizacijah od skupaj 40-tih članarin. Dve članarini nista bili izplačani iz
razloga odpovedi članstva. V enem primeru pa razlog ni bil naveden.
Pri pregledu realizacije pogodb iz postavke 1529-Popularizacija kulturnih dejavnosti je bila v
enem primeru pogodba sklenjena po opravljenem delu, kar je kršitev Pravilnika o postopkih
izvrševanja proračuna.
Iz postavke 2929-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov je bila nabavljena
različna informacijska oprema po postopkih javnega naročanja od ponudnikov, ki jih je
posredoval Center Vlade za informatiko. Po mnenju inšpekcije so bili postopki dolgotrajni,
zato bi bilo morda potrebno ponovno proučiti smotrnost sedanje ureditve nabav tovrstne
opreme. V zapisnikih o prevzemih opreme so bili pomanjkljivi opisi nabavljene opreme, kar
ni zanemarljivo, saj so ti opisi temelj za kasnejše opise osnovnih sredstev v popisne liste za
inventuro, to pa lahko vpliva na pravilnost podatkov inventurnega popisa. Pri pregledu
izvrševanja pogodbenih obveznosti je bilo ugotovljenih več zamud s plačili, ki pa so bile
likvidnostne narave proračuna v drugi polovici decembra 2001.
Inšpekcija je glede na ugotovljene nepravilnosti predlagala nekatere spremembe in dopolnitve
poslovanja že med samim pregledom, ki so bile že sproti upoštevane.
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2.10.Srednja poklicna in tehnična Soia v Murski Soboti
Obdobje pregleda:
leto 2001
Predmet pregleda:
-Javna naročila po predpisih javnega naročanja
Ob pregledu javnega naročila vzdrževanja strojnih in elektro instalacij v objektu zavoda, je
bilo ugotovljeno, da je bil ponudnik izbran v nasprotju z določili Pravilnika o naročilih male
vrednosti, ker za naročilo nista bili pridobljeni dve ponudbi z vso zahtevano spremno
dokumentacijo. Pravilnik ni bil sprejet v roku dveh mesecev po uveljavitvi Zakona o javnih
naročilih, temveč z enomesečno zamudo. Z oddajo določenih del s področja vzdrževanja
objekta je bil pravilnik večkrat kršen, skratka naročila so bila oddana po postopku, ki ga
zakon ne določa, navedeno pa zakon sankcionira kot prekršek. Zoper odgovorno osebo
naročnika in zoper odgovorno pravno osebo je inšpekcija predlagala uvedbo postopka zaradi
prekrška.
Stranka je v pripombah na zapisnik pojasnjevala razloge za zamudo pri izdaji pravilnika, ter
se za sporne oddaje javnih naročil sklicevala na določbe zakona, ki dopuščajo izjeme pri
oddaji javnih naročil, za kar pa ni imela nobenega utemeljenega razloga.

2.11.Ministrstvo za promet
Obdobje pregleda:
delno 1999 in leto 2001
Predmet pregleda:
3345-Materialni stroški
5498-Strokovno razvojne naloge
6256-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
1350-Investicijsko vzdrževanje državnih cest
4036-Redno vzdrževanje javnih cest
6613-Izvajanje prometne politike
6609-Gradnja, vzdrževanje in modernizacija železniške infrastrukture
1578-Obnova vzletno pristajalne steze letališča Maribor in ostale opreme
Oddaja javnega naročila za »pripravo osnutkov mesečnih in letnih dovoljenj za izredne
prevoze v domačem in mednarodnem prometu«
V pregledu porabe sredstev iz postavke št. 3345 so bili zajeti postopki najema vozil. V
postopkih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, iz vsebine računov pa ni izhajalo, da bi šlo za
neskladnost z namenom porabe.
Pri oddaji javnega naročila iz postavke št. 5498 za oddajo storitev »Študije temeljev
tematskega kartiranja parametrov hidrografske izmere slovenskega moija« je bilo iz vsebine
ponudb jasno, da je naročnik izbral napačno vrsto postopka oddaje del. Pri postopku oddaje
del za strokovno nalogo »Razvoj slovenske železniške infrastrukture do leta 2020« pa je
naročnik postopek odpiranja ponudb opravil kasneje od datuma in tire, ki je bil za to
objavljen, kar predstavlja kršitev zakona.
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PP št.6256. Postopek oddaje javnega naročila »Izvajanje del na severovzhodnem delu bazena
HI v koprskem pristanišču in reguliranje izkopanega materiala« ni bil dosleden glede na
zakonske določbe; ugotovljena nedoslednost komisije pri odpiranju ponudb, pogoje za
sodelovanje ponudnikov je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji, ni pa jih objavil v
razpisu.
PP št. 1350. Pri pregledu postopkov oddaje javnih naročil; » Inženiring storitve pri realizaciji
investicij na državnih cestah« in »Konzultanske in inženiring storitve pri vzdrževanju in
varstvu državnih cest«, ki sta bila izvedena v letu 1999 je inšpekcija odkrila več kršitev
Zakona o javnih naročilih, vendar so bili postopki zaradi prekrškov že zastarani, zato predlogi
za uvedbe postopkov niso bili podani.
PP št. 6613. Pri pregledu izvajanja pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske službe prevoza
potnikov v notranjem železniškem prometu je inšpekcija ugotovila neskladje med primeijavo
podatkov potniških kilometrov in višino subvencije. Izvajanje pogodbe naj bi po izjavah
odgovornih temeljilo na dogovoijeni dinamiki izplačil.
PP št. 6609. Odkrite so bile nedoslednosti pri postopkih oddaje javnih naročil glede na
veljavne predpise o javnem naročanju.
V pregled je bilo vključeno tudi reševanje vloge prijavitelja v zvezi z naročnikovim
neupoštevanjem sklepa Državne revizijske komisije pri oddaji javnega naročila »Priprave
osnutkov mesečnih in letnih dovoljenj ter ostale dokumentacije za izredne prevoze v
domačem in mednarodnem prometu«, kasneje je naročnik navedeni sklep upošteval.
Že med pregledom in v inšpekcijskem zapisniku je inšpekcija podala več predlogov za
spremembe in dopolnitve poslovanja; v Pravilniku oddaje naročil majhne vrednosti opredeliti
postopek za tehnično-tehnološko zahtevna naročila, vskladitev pogodbenih plačilnih rokov s
ponudbo najemodajalca, pridobitev pregleda tržišča potencialnih ponudnikov zaradi nadaljne
ocene pri izbiri postopka oddaje javnega naročila, predlog za dopolnitev pogodbe,
zagotovitev sledljivosti
namena porabe in virov financiranja, izvajanje nadzora pri
upravljalcih glede zakonitosti postopkov javnih naročil.

2.12. Urad Vlade RS za narodnosti
Obdobje pregleda:
leto 2001
Predmet pregleda:
1821-Sofinanciranje organizacij romske skupnosti
1872-Sofinanciranje radijskega programa za Rome
5205-Narodnostne skupnosti
7356-Sofinanciranje RTV programov
7357-Sofinanciranje tednika Nepujsag
2831-Investicije
3327-Materialni stroški
Organizacije romske skupnosti urad sofinancira na podlagi sklenjene pogodbe. Pri pregledu
je bila ugotovljena napačna uporaba konta za nakup poslovnih prostorov in sicer konto
tekočih transferov namesto konto investicijskih transferov neprofitnim organizacijam. V
obrazložitvah predloga proračuna so bila sredstva predvidena za ta namen, ni pa bila za ta
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namen odprta in uporabljena pravilna podskupina konta. Po Pravilniku o postopkih za
izvrševanje proračuna RS se sme odpreti nanovo samo konto, ki je v okviru podskupine
kontov proračunske postavke, zato je pri pripravi proračuna potrebno natančno predvideti
konte glede na vsebino planiranja.
Sredstva iz postavke sofinanciranje radijskega programa za Rome sta na podlagi sklenjenih
pogodb prejela dva prejemnika, katerih poročili sta se razlikovali glede vsebine in oblike.
Inšpekcija je predlagala enotno obliko poročil za bitvene podatke glede stroškov in
preglednosti oddaj, da bi se na ta način zagotovilo primerljivost med višino sredstev in
kvaliteto programa.
Tudi poročila o porabi sredstev iz postavke narodnostne skupnosti so bila med seboj
neprimerljiva, zato je inšpekcija enako predlagala poenotenje poročil.
Pogodba o sofinanciranju ureditve TV študija Lendava v okviru postavke sofinanciranja RTV
programov je bila po mnenju inšpekcije nenatančna pri določanju pogodbenih obveznosti.
Inšpekcija je predlagala sklenitev pogodb z natančnejšimi določbami.
Pri pregledu sredstev iz proračunske postavke študij in ekspertiz je bila ugotovljena
nepravilnost glede na predpise javnega naročanja in nepravilnost glede določanja plačilnih
rokov.
Za plačila materialnih stroškov je bilo ugotovljenih več napak na izpolnjenih odredbah na
podlagi knjigovodskih listin, pri naročanju pisarniškega materiala pa niso bila upoštevana
priporočila Servisa skupnih služb vlade.

2.13.Ministrstvo za notranje zadeve
Obdobje pregleda:
od 19.11.2001 do 10.2.2002
Predmet pregleda:
5572-Materialni stroški
5583-Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS
1228-Investicije in investicijsko vzdrževanje
1056-Oskrba, prehrana in prevozi tujcev
Iz postavke materialnih stroškov so bila v pregledu sredstva, namenjena najemu 150
avtomobilov. Pogodba o najemu z najemodajalcem Avtotehno VIS d.o.o. ni določala stroškov
zavarovanja, tako v splošni, kot v posameznih pogodbah za posamezne avtomobile je bila
določena cena najema in okvirna vrednost najema. Cena najema je bila natančno opredeljena;
med drugim je cena najema vključevala tudi stroške zavarovanj za vse vrste zavarovanj. V
členu, ki je opredeljeval premoženjsko zavarovanje vozil so bili navedeni pogoji kasko
zavarovanja v povezavi s pogoji zavarovalnice Triglav. Glede na to, da najemodajalec ni imel
sklenjenega zavarovanja pri omenjeni zavarovalnici, Policija pa gaje za svoja vozila imela, je
stroške odbitne franšize v znesku 1% nosil kar najemojemalec, čeprav je pogodba glede tega
nejasna in nedoločna. Na ugotovitve je stranka podala pripombe, kjer je navedla, daje bilo v
razpisnih pogojih navedeno, da se morajo vozila zavarovati v delu, ki se nanaša na
zavarovane nevarnosti polnega avtomobilskega kaska, kot je bilo določeno v pogojih
zavarovalnice Triglav, zaradi tega pa je bila obračunana 1% odbitna fianšiza v primeru
škodnega dogodka povzročenega s strani delavca policije. Vsi ponudniki, ki so sodelovali v
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javnem razpisu, so navedeni pogoj v ponudbah upoštevali, v nasprotnem bi bile ponujene
cene bistveno višje. Inšpekcija ni spreminjala zapisanih ugotovitev, za kar je bilo predvsem
odločilno dejstvo, da ima zavarovalne pogodbe sklenjene najemodajalec. Prevzemanje
obveznosti s strani najemojemalca za plačevanja stroškov 1% franšize je zaradi navedenega
sporno, še posebej, ker obveznost prevzema na osnovi naročilnic in ne na osnovi najemne
pogodbe. Inšpekcija je predlagala ponovno preveritev utemeljenosti izdaje takih naročilnic.
Pri pregledu pogodbe o najemu poslovnih prostorov iz leta 1994 iz postavke št. 5583 je
inšpekcija predlagala obnovitev pogodbe, vendar je uporabnik navedel, da bi to pomenilo
povečanje stroškov zaradi višje cene najema. Inšpekcija je zato v izogib porastu izdatkov
predlagala zgolj, da se zamudne obresti, ki jih najemodajalec zaračunava, ne da bi jih bilo
možno prekontrolirati, odslej izplačujejo le, če so obračunane in zaračunane na samostojno
izstavljenih računih, iz katerih bo zamuda nedvoumno razvidna. Postopki izplačil iz
navedene proračunske postavke so bili glede na veljavne predpise nedosledni in
pomanjklivi.
Nekatere ugotovljene nepravilnosti na postavki št. 1228 so bile odpravljene še v času
izvajanja inšpekcijskega postopka.
V dveh primerih obveznosti iz postavke št. 1056 niso bile prevzete s pisno pogodbo, kot to
določa Zakon o javnih financah. Uporabnik se je v zagovoru skliceval na specifiko izvajanja
policijskih in operativnih nalog vezanih na določbe Zakona o tujcih in na vrsto drugih
objektivnih okoliščin.

2.14. Občina Podčetrtek
Obdobje pregleda:
od 1998 dalje
Sredstva Ministrstva za kulturo (tudi Uprave RS za kulturno dediščino) za:
-samostan Olimje
-grad Podčetrtek
Sredstva Ministrstva za finance za
-investicije v osnovnošolski prostor (p.p.2475)
-investicije v vrtce (p.p. 2475)
Sredstva Ministrstva za okolje in prostor
-odpravo posledic neuija s poplavo 1998
-odpravo posledic neurij 1999
-odpravo posledic neurij s točo 2000
V pregled so bila zajeta sredstva, ki jih je občini dodelilo Ministrstvo za kulturo Uprava RS za
kulturno dediščino v letu 1998 za obnovo strehe dvorca oz. samostana Olimje in restavriranja
stenskih poslikav v Slomškovi sobi samostana in ni bilo ugotovljene nenamenske porabe
sredstev. Uprava RS za kulturno dediščino je v letu 1999 z občino in Zavodom za varstvo
naravne in kulturne dediščine iz Celja sklenila pogodbo o izvedbi statične sanacije
severozahodnega vogala na gradu Podčetrtek in odobrila občini znesek 4,500.000,00 SIT kot
nepovratni delež države iz postavke 2313-Spomeniki-last RS državnega proračuna. Občina
se je zavezala za oddajo javnega naročila v skladu s predpisi, da bo zavod obvestila o
pričetku pogodbenih del in predložila vsebinsko poročilo o že izvedenem skupaj z vso
potrebno dokumentacijo. V nasprotnem primeru uprava zahteva vrnitev že prejetih sredstev
oz. jih sploh ne odobri. Plačilo je bilo odrejeno na podlagi pogodbe, potrdila pooblaščenega
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konzervatoija o opravljenih delih in začasne situacije izvajalca. Inšpekciji v postopku
pregleda na zahtevo ni bila predložena dokumentacija; gradbeni dnevnik, obračunaska knjiga
ali druga, iz katere bi bilo razvidno da so bila pogodbena dela opravljena. Opravljen je bil
tudi ogled na kraju samem, kjer je bilo ugotovljeno, da na gradu ni bilo opravljenih nobenih
opisanih ali drugih podobnih del.
Inšpekcija v ostalem pregledu ni ugotovila nepravilnosti. Na zapisnik, ki je bil posredovan
vsem udeležencem v postopku, le-ti niso podali pripomb.
Inšpekcija je ugotovila, da sredstva v znesku 4,500.000,00 za obnovo samostana Olimje niso
bila porabljena namensko, zato je skladno z zakonom predlagala, da Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino kot pristojni organ takoj zahteva vračilo sredstev. Občina je
na zahtevek za vračilo sredstev znesek SIT 4.500.000,00 tudi vrnila v proračun.

2.15. Ministrstvo za promet Uprava RS za civilno letalstvo
Obdobje pregleda:
od 18.11.2001 do 22.12.2001
Predmet pregleda:
-Potni stroški
Po pregledu obračuna stroškov in druge dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bili v enem
primeru potni stroški obračunani previsoko, inozemske dnevnice za čas, ko delavec ni bil v
tujini, kar je pomenilo kršitev Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
Inšpekcija je predlagala, da uprava kot pristojni organ nemudoma zahteva vračilo preveč
izplačanih potnih stroškov ter primer prouči ali so podani razlogi za uvedbo disciplinskega
postopka.

2.16.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Obdobje pregleda:
leto 2001 in delno 2002
Predmet pregleda:
5538-Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (hladilnice)
3804-Ukrepi prostorskega urejanja
-Razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva
-vodoobskrba v Beli Krajini
1859-posodobitev predelave morskih rib v skladu z veterinarsko sanitarnimi predpisiDelamaris Izola
1458-Ukrepi prostorskega urejanja
-obnova vasi Vaški dom v vasi cetore
2435-Nacionalni program namakanja
2436-Vzdrževanje akumulacije Vogršček
Več postavk-Delovanje služb in javnih zavodov
PP št. 5538. Z Uredbo o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
ni določena izbira izvajalcev posameznih del, četudi gre za primere velikih gradbenih in
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tehnoloških investicij, z izvedbo javnega razpisa. Prejemniki sredstev so zato sklepali
pogodbe z izvajalci neposredno, kar pa po mnenju inšpekcije ni v skladu s 53. členom Zakona
o javnih financah. Podan je bil predlog, da se poslovanje v tem delu spremeni. Sadjarska
zadruga Gorički sad Puconci je razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo hladilnice objavila le v
lokalnem časopisu. Sadjarska zadruga Sadje Brkini je bila v času pregleda v poslovnih
težavah zaradi nevestnega poslovanja, zato tudi investicija, za katero je prejela v letu 1999 in
2000 znesek 106.922.146,80 SIT, ni bila končana. Po predlogu inšpekcije mora ministrstvo
zaščititi vložena sredstva.
PP št. 3804. V postopek so bili vključeni udeleženci občina Črnomelj, Metlika in Semič. Pri
Ogledu gradbišč naprave za pitno vodo Dobliče v občini Črnomelj in Obrh na Veselici v
občini Metlika je bilo ugotovljeno, da dela še niso bila zaključena, kljub dejstvu, da so bila že
v celoti plačana in sicer na podlagi zahtevka županov in poročila. Inšpekcija je zaključila, da
so bila poročila lažna, izplačila iz proračuna pa v nasprotju s predpisi, ki določajo, da se
sredstva uporabljajo za že opravljene nabave in storitve. Na ugotovljeno stanje so bile s strani
udeležencev podane pripombe, v katerih pa udeleženci niso navedli nobenih dejstev in
okoliščin, ki bi vplivale na ugotovljeno stanje. Dve ločeni pogodbi je ministrstvo sklenilo z
isto družbo za investitorsk? inženiring in finančni inženiring. Po mnenju inšpekcije je bila
pogodba za finančni inženiring nepotrebna, sklenjena le zaradi izbire načina določitve
vrednosti. Z določitvijo nižje ocenjene vrednosti se je naročnik izognil obveznosti izvedbe
javnega razpisa.
PP št. 2436. Po mnenju inšpekcije ministrstvo ni imelo urejenega področja financiranja v
zvezi z investicijo namakalnih naprav.
Financiranje služb in javnih zavodov, ki izvajajo javna in druga pooblastila za ministrstvo
izvaja Kmetijsko gospodarska zbornica. Dejavnosti so še vedno različno organizirane, zato
tudi financiranje poteka različno. Po predlogu inšpekcije bo potrebno zagotoviti pregledno
financiranje, še posebej zaradi financiranja posemeznih medseboj prepetenih aktivnosti iz
različnih postavk brez utemeljenih razlogov. Potrebno je poenotiti kriterije za sestavo
posameznih pogodbenih določil.

3. UKREPANJA
3.1. Preglednica ukrepanj
Stranka

104.171 .Z 104.2.ZJ 104.173.ZJ 104.1./4.Z 104.1./2.Z
JF
F
F
JF
JF

Ministrstvo
za
informacijsko
tehnologijo
MZZ Urad RS za Slovence v
zamejstvu
Občina Brežice
Občina Majšperk
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za Šolstvo, znanost in
šport
Urad Vlade RS za informiranje
Ministrstvo za obrambo
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Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za promet
Srednja poklicna in tehnična šola v
Murski Soboti
Ministrstvo za notranje zadeve
Urad Vlade RS za narodnosti
Ministrstvo za promet Uprava RS za
civilno letalstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Občina Podčetrtek

6
2
1
4
1
3

21

2

5

3.2. Pravne podlage za ukrepanja
S spremembo Zakona o javnih financah (Url.l.RS št. 30/02) so bila posebna pooblastila
proračunski inšpekciji nanovo opredeljena v 104. členu, te spremembe pa so stopile v veljavo
dne 20.4.2002. Ker je prenehal veljati Zakon o upravi v delu, ki je urejal inšpekcijski nadzor,
novi Zakon o inšpekcijskem nadzoru pa bo za proračunsko inšpekcijo veljal le kratek čas, je
bilo potrebno tudi nekatere določbe o ukrepih, po katerih je proračunska inšpekcija že dosedaj
ukrepala, prenesti v Zakon o javnih financah. Zaradi večje preglednosti so v tabeli navedeni
novi členi za ukrepanja po spremenjenem zakonu, čeprav za posamezne primere takrat še
niso veljali, kar je utemeljeno glede na dejstvo, da se ukrepi po vsebini niso toliko
spremenili.
Inšpekcija je za obdobje prvega polletja 2002 ukrepala:
na podlagi drugega odstavka 104. člena Zakona o javnih financah je ocenila, da gre za
nepravilnosti, katere uporabnik lahko odpravi z usteznimi ukrepi v poslovanju, zato je podala
uporabnikom 21 predlogov oziroma priporočil za ukrepanja
na podlagi prvega odstavka 104. člena točke 3. Zakona o javnih financah je podala 2 predloga
za uvedbo postopka zaradi prekrška pri Sodniku za prekrške
na podlagi prvega odstavka 104. člena točke 2. Zakona o javnih financah je podala S
predlogov pristojnemu organu za sprejem ukrepov

4. PREDLOGI ZA UKREPANJA V POSLOVANJU UPORABNIKOV IN
IZVAJANJE UKREPOV PODANIH V POROČILU ZA OBDOBJE II.
POLLETJA 2001

4.1. Predlogi in priporočila

Proračunski uporabniki so predloge in priporočila, podane v inšpekcijskih pregledih drugega
polletja v glavnem upoštevali. Nekatera izvajanja po predloženih predlogih pa bo mogoče
preveriti šele ob naslednjih pregledih.
4.2. Izvajanje ukrepov
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Ministrstvo za kmetijstvo. gozdarstvo in prehrano
Na predlog inšpekcije, da se občasno izvedejo nadzori nad izvršenimi plačili končnim
prejemnikom oz. upravičencem sredstev, namenjenih za preventivno varstvo gozdov, je
ministrstvo za leto 2002 načrtovalo opraviti preglede nad izplačili na Zavodu za gozdove
Slovenije v mesecu septembru in oktobru. O rezulatih pregledov bo inšpekcijo naknadno
obvestilo.
Ministrstvo je po predlogu inšpekcije v sodelovanju z Uradom za javna naročila preverilo
izvedbo javnega razpisa , ki ga je izvedla občina Ormož za izgradnjo namakalnega sistema
Oslušovci in ni ugotovilo nepravilnosti pri razpisu.
Po predlogu inšpekcije je ministrstvo naknadno pridobilo končno poročilo o realizaciji
finančnega programa poslovanja po pogodbi s Kmetijskim inštitutom Slovenije, ki je bilo
primerljivo s predloženim finančnim programom inštituta.
Minitrstvo za gospodarstvo Agencija RS za regionalni razvoj
Po predlogu inšpekcije poteka zaračunavanje na podlagi skupnih pogodb ločeno za
ministrstvo in agencijo že od leta 2001.Da bi se zagotovila preglednejša poraba sredstev iz
državnega proračuna ministrstva in posameznih organov v sestavi, so za vnaprej pripravljeni
predlogi novih pogodb za najem opremljenih poslovnih prostorov in plačevanja stroškov v
stavbi na Kotnikovi 28 ločeno za ministrstvo in posamezne organe v sestavi.
Upravna enota Sežana
V zvezi s predlogom za uvedbo postopka o prekršku zoper odgovorno osebo je inšpekcija
prejela odločbo sodnika za prekrške, s katero se postopek ustavi. Iz obrazložitve odločbe
izhaja, daje organ za prekrške odločil o ustavitvi postopka iz razloga, ker je od dneva, ko naj
bi bil prekršek stoijen pa do vložitve predloga preteklo več kot leto dni, zaradi česar je
nastopilo zastaranje.
Inšpekcija je zoper odločbo vložila pritožbo zaradi bistvene kršitve postopka in zaradi kršitve
materialnih določb.Organ za prekrške po mnenju inšpekcije ni uporabil določbe zakona, po
kateri zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon
storilca prekrška. Uvedba inšpekcijskega postopka, ki jo je nedvomno utemeljeno šteti za
dejanje organa pristojnega za postopek, ki je meril na pregon storilca je pretrgala nenoletni
zastaralni rok, saj je bil inšpekcijski pregled uveden pred nastopom zastaranja. Zaradi
navedenega in ker v času odločbe še ni nastopilo absolutno zastaranje dveh let, je po
prepričanju pritožnika organ zmotno ugotovil, da so podane okoliščine, da je pregon za
prekršek zastaral. O pritožbi še ni bilo odločeno.
Ministrstvo za okolje in prostor Uprava RS za jedrsko varnost
Upoštevanje predlogov in priporočil inšpekcije bo mogoče preveriti šele pri naslednjih
pregledih.
Ministrstvo za okolje in prostor Urad za prostorsko planiranje
Upoštevanje predlogov in priporočil inšpekcije bo mogoče preveriti šele pri naslednjih
pregledih.

poročevalec, št. 106

34

6. november2002

Senat za prekrške RS
V letu 2001 je bilo izdano Navodilo o popisu osnovnih sredstev in obveznosti do virov
sredstev Senata za prekrške RS in Sodnikov za prekrške, po katerih je bil opravljen popis za
leto 2001. Z odločbo je bila imenovana centralna popisna komisija, ki je prejela rezultate
popisa osnovnih sredstev od posamznih sodnikov za prekrške. Vodja službe za informatiko je
bil imenovan kot odgovorna oseba za spremljenje osnovnih sredstev za računalniško in
programsko opremo.
Kadrovska služba vlade
Na odločbo inšpekcije z izrečenim ukrepom za odpravo nepravilnosti je Kadrovska služba
vzpostavila evidenco službenih avtomobilov na način, kot to določa Uredba o uporabi
službenih avtomobilov v organih državne uprave.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo je inšpekcijo obvestilo, da so bili predlogi v večji meri realizirani, nekateri so bili
vključeni v potek del. Izdelan je bil nov terminski plan kot sestavni del aneksa ter določena
nova vrednost dodatnih del na brežini nad Morsko biološko postajo, kar je opredeljeno v
novelirani projektni dokumentaciji.
Osnovna šola Janko Padežnik
Šola je inšpekcijo obvestila, daje sprejela nov Pravilnik o računovodstvu. Za namen vodenja
računovodskih evidenc so nabavili računalniški program za vodenje glavne knjige, osnovna
sredstva in drobni inventar.

Ministrstvo za notranje zadeve-Policija
Za nakup novega helikopterja je pripravljena in potijena dokumentacija. Ocena višine
sedanjih namenskih sredstev je nezadostna za financiranje nakupa, zato se iščejo nove rešitve.
Za potrebe sevisiranja pa sta bila v letu 2001 in 2002 nanovo zaposlena dva tehnika letalca,
v jeseni 2002 pa je predvidena zaposlitev še dveh pripravnikov.
V prejšnjem poročilu je bilo navedeno, da ministrstvo ni posredovalo podatkov o upoštevanju
predloga inšpekcije o izdelavi kriterijev ekonomske upravičenosti prodaje stanovanj.
Ministrstvo za notranje zadeve-Policija je inšpekcijo naknadno obvestila, da je pripravila
kriterije ekonomske upravičenosti prodaje in jih vključila v Predlog novega stanovanjskega
pravilnika Policije. Pravilnik je še v postopku sprejemanja, saj je potrebno počakati na
spremembo Stanovanjskega pravilnika Servisa skupnih služb Vlade RS.

Ministrstvo za obrambo
Z uvedbo računalniškega programa MFRAC, ki ga uporabljajo tudi drugi proračunski
uporabniki in so podatki uprav za obrambo povezani v enotno računovodsko evidenco
ministrstva, je vzpostavljena usklajenost evidenc. Spremenjene so bile ravni planiranja za
uprave na ravni Urada za obrambne zadeve, kjer tudi vodijo prerazporeditve med
posameznimi upravami, tako da so le-te usklajene. Z uporabo novih računalniških aplikacij na
dislociranih enotah je zagotovljeno sprotno spremljanje finančnega poslovanja na nivoju
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organizacijske enote ter ministrstva kot celote.Evidenco porabe hrane se odslej vodi na
podlagi dejanske porabe.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
V teku je postopek vknjižbe lastninske pravice v zvezi z zavarovanjem sofinancerskega
deleža v Centru za socialno delo v Novem Mestu. V novih pogodbah in aneksu k pogodbi o
sodelovanju pri izgradnji Doma za starejše Nove Fužine Ljubljana je že vnešeno določilo, da
se v gradbenem dovoljenju, ki je izdano mestni občini Ljubljana vpiše tudi Republika
Slovenija kot investitor, kar bo vplivalo na vse kasnejše postopke. Pogodbe z izvajaci del pa
se v možnih primerih sklepajo »ključ v roke«, s čimer so izključene poznejše podražitve
(Dom starejših oseb v Mariboru in Dom za starejše Nove Fužine Ljubljana).
Okrožno sodišče v Kopru
V skladu s predlogi inšpekcije je bila izdana sprememba Navodila za oddajo naročil male
vrednosti in pripravljen dogovor o načinu plačevanja skupnih obveznosti glede na dejansko
stanje z uporabniki sodne zgradbe.

Ljubljana, 23.9.2002
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Sklepi

VLADE

REPUBLIKE

POROČILU

O

ZAPIRANJA

OBDOBJU

SLOVENIJE

IZVAJANJU

RUDNIKA

OD

K

PROGRAMA

SENOVO

V

1995-2001

- EPA 625 - III

Senovo v obdobju 1995-2001. Vlada prosi, da se s priloženimi
sklepi nadomestijo sklepi, ki jih je poslala z dopisom št. 310-04/
2001-4 z dne 09.10.2002,

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 310-04/2001-4
Ljubljana, 23.10.2002
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi sklepe, ki jih je sprejela
ob obravnavi Poročila o izvajanju programa zapiranja Rudnika
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka:
Ljubljana,

310-04/2001-4
25.07.2002

Na podlagi 345., 450., 451., 452. in 459. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99,
36/00 in 45/01), 76. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) in
12. člena Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. (Uradni list
RS, št. 42/95 in 108/00), je Vlada Republike Slovenije, kot ustanoviteljica družbe
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., na 84. redni seji dne 25.07.2002 pod točko 8A
sprejela naslednje

SKLEPE:

1.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni načrt Rudnika Senovo v
zapiranju, d.o.o., za leto 2002 v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za
gospodarstvo, št. 061-167/2002 z dne 18.7.2002).

2.

Za
izvajanje
zapiralnih
del,
ekološko
prostorske
sanacije
in
kadrovsko-socialnega programa v letu 2002 so v Proračunu Republike
Slovenije za leto 2002 na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo
8195 - Program zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in
Zagorje namenjena sredstva za leto 2002 v višini do 820.090.640,72 SIT.
Sredstva se na osnovi sklenjene pogodbe nakazujejo Rudniku Senovo v
zapiranju, d.o.o., mesečno, po izstavljenih zahtevkih in situacijah.

3.

Manjkajoča sredstva, potrebna za realizacijo zapiralnih del v višini do
18.000.000,00 SIT, bo Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., zagotovil z
dezinvestiranjem.

4.

Vlada Republike Slopvenije je sprejela Poročilo o izvajanju programa
zapiranja Rudnika Senovo za leto 2001 z revizijskim poročilom o opravljenem
revidiranju računovodskih izkazov za leto 2001 v predloženem besedilu
(gradivo Ministrstva za gospodarstvo, št. 061-167/2002 z dne 18.7.2002).

5.

Osnovni kapital družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., ki znaša
90.748.000,00 SIT, se poveča za 431.896.577,77 SIT tako, da po povečanju
znaša 522.644.577,77 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvrši efektivno
z vplačilom novega stvarnega vložka.
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Republika Slovenija vplača nov osnovni vložek z odstopom dela svojih
terjatev (iz naslova vnovčenih poroštev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi
na dan 31.12.2001) do družbe v višini 431.896.577,77 SIT, kot je razvidno iz
Poročila revizorja o stvarnih vložkih z dne 8.7.2002, ki ga je izdala revizijska
družba IN Revizija, d.o.o.
Osnovni vložek v znesku 431.896.577,77 SIT v celoti prevzame Republika
Slovenija. Na podlagi prevzema osnovnega vložka pridobi Republika
Slovenija nov samostojen osnovni vložek v znesku 431.896.577,77 SIT, ki se
združi z njenim obstoječim osnovnim vložkom v družbi v en sam osnovni
vložek v znesku 522.644.577,77 SIT.
Republika Slovenija in Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., skleneta pogodbo o
konverziji terjatev v osnovni kapital družbe. Vlada Republike Slovenije je za
sklenitev pogodbe pooblastila dr. Teo Petrin, ministrico za gospodarstvo.
Hkrati se s povečanjem osnovnega kapitala družbe izvede poenostavljeno
zmanjšanje osnovnega kapitala družbe v znesku 431.896.577,77 SIT, ki je
namenjeno pokrivanju prenesene čiste izgube iz preteklih let v znesku
142.045.762,88 SIT in čiste izgube leta 2001 v znesku 289.850.814,89 SIT.
Po izvedenem povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala znaša osnovni
kapital družbe 90.748.000,00 SIT.
6.

Osnovni kapital družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., ki znaša
90.748.000,00 SIT, se poveča za 14.912.487,92 SIT tako, da po povečanju
znaša 105.660.487,92 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvrši efektivno
z vplačilom novega stvarnega vložka.
Republika Slovenija vplača nov osnovni vložek z odstopom dela svojih
terjatev (iz naslova vnovčenih poroštev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi
na dan 31.12.2001) do družbe v višini 14.912.487,92 SIT, kot je razvidno iz
Poročila revizorja o stvarnih vložkih z dne 8.7.2002, ki ga je izdala revizijska
družba IN Revizija, d.o.o.
Osnovni vložek v znesku 14.912.487,92 SIT v celoti prevzame Republika
Slovenija. Na podlagi prevzema osnovnega vložka pridobi Republika
Slovenija nov samostojen osnovni vložek v znesku 14.912.487,92 SIT, ki se
združi z njenim obstoječim osnovnim vložkom v družbi v en sam osnovni
vložek v znesku 105.660.487,92 SIT.
Republika Slovenija in Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., skleneta pogodbo o
konverziji terjatev v osnovni kapital družbe najkasneje do vložitve predloga za
vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Vlada Republike
Slovenije je za sklenitev pogodbe pooblastila dr.'Teo Petrin, ministrico za
gospodarstvo.
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7.

Zaradi povečanja osnovnega
ustanovitveni akt družbe.

kapitala

družbe

se

ustrezno

spremeni

8.

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 se imenuje IN Revizija, d.o.o.,
Linhartova 11/a, Ljubljana.

9.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju programa
zapiranja Rudnika Senovo v obdobju od 1995 do 2001 v predloženem
besedilu (gradivo Ministrstva za gospodarstvo, št. 061-167/2002 z dne
18.7.2002) in ga posreduje v nadaljno obravnavo Odboru za gospodarstvo
Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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18.

POSTAVLJENA

DRŽAVNEGA ZBORA

pa so prišle, pa naj nekdo pove, kje so oziroma za kaj so se
porabile. Tisto, kar me pa zanima je, zakaj vlada ni bolj odločno
reagirala..."

Ustno poslansko vprašanje Janeza Janše
predsedniku Vlade Republike Slovenije dr.
Janezu Drnovšku, postavljeno na 18. seji
dne 23/9-2002:

Odgovor:

"Državni zbor je pred osmimi leti, leta 1994, dokončno izoblikoval
svoje stališče do problematike varčevalcev nekdanjih podružnic
Ljubljanske banke v nekdanjih republikah bivše SFRJ. Od takrat
naprej je uradno stališče slovenske države, da je to problem
sukcesije in da Slovenija in slovenski davkoplačevalci neposredno
za te dolgove niso odgovorni oziroma jih niso dolžni poravnati.

O tem vprašanju sem kot predsednik vlade odgovoril na tiskovni
konferenci kakšnih 10 dni nazaj. Morda to ni dobilo ustreznega
odziva v medijih, ker je bilo verjetno takrat prekrito z drugimi
temami, predvsem z vprašanji odnosov s Hrvaško. Vendar je tudi
to dobrodošla priložnost, da lahko povem svoja stališča, svoja in
pa seveda tudi stališča vlade do tega vprašanja.

V letošnjem letu pa je prišlo do, ne do večjega pritiska nekdanjih
varčevalcev, ker je ta pač zmeraj konstanten, ampak predvsem
do nekaterih izjav vplivnih ljudi v Sloveniji. Tukaj mislim predvsem
na prof. Mencingerja, na predsedniškega kandidata dr. Franceta
Bučarja in seveda predsednika države, gospoda Milana Kučana,
ki so se postavili na stališče teh varčevalcev oziroma na stališče
državljanov drugih držav in proti uradnemu stališču, ki je ne samo
stališče tega parlamenta, ampak tudi vlade in vseh pristojnih
institucij v tej državi, tudi Banke Slovenije.

Mi se o vprašanju starih deviznih vlog iz finančnega, denarnega
sistema prejšnje države pogovarjamo praktično že od
osamosvojitve naprej in skušamo najti rešitev. Slovenija je že
takoj na začetku zavzela jasno stališče, kar je potrdila tudi z
ustavnim zakonom leta 1994, namreč da gre za vprašanje
sukcesije, vprašanje, ki se rešuje v okviru sukcesije nekdanje
države in da je Slovenija prevzela tiste obveznosti oziroma
garancije za tiste devizne vloge, ki so bile locirane na njenem
teritoriju, ne pa za tiste, ki so bile locirane na teritoriju drugih
republik, naslednic nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije.

Predsednik države je ob svojem obisku v Sarajevu poleti letos
eksplicitno dejal, da bi morala Slovenija oziroma da bi morali
slovenski davkoplačevalci poravnati ta dolg oziroma vsaj del tega
dolga.

Na tem stališču smo konsistentno vsa ta leta. In takrat je ustavni
zakon predvidel, da se to vprašanje rešuje v okviru sukcesije in
da so možne rešitve, sicer tudi v okviru delnih sukcesijskih
pogodb, vendar ni predvidel nič drugega. Nič takšnega, kar bi
opravičevalo prevzem, enostranski prevzem teh obveznosti s
strani Slovenije.

Vlado sprašujem oziroma predsednika vlade sprašujem: Zakaj
vlada na vse te izjave, ki neposredno slabijo našo pogajalsko
pozicijo, v zvezi s tem problemom ni bolj odločno reagirala? Zakaj
praktično ni bilo nikakršnih demantijev, nikakršnih reakcij v javnosti.

Mi smo večkrat utemeljevali, vsebinsko utemeljevali, da ne gre
za obveznosti Republike Slovenije za devizne vloge v Zagrebu
ali v Sarajevu ali v Skopju, za podružnice nekdanje Ljubljanske
banke, da je za te devizne vloge garantirala federacija, takratna
jugoslovanska federacija. In da je v vseh teh bankah vključena
Narodna banka Jugoslavije kot subjekt v vseh medsebojnih
obveznostih iz tega naslova in da za to teh vprašanj seveda ni
možno razrešiti ali z enostranskimi potezami ene republike ali z
bilateralnimi dogovori med dvema, pač pa v okviru sukcesije.
Skratka v okviru sukcesije, kjer sodelujejo vse naslednice
nekdanje federacije.

Zakaj se je zaradi tega tudi v tujini, kjer se ta problematika
obravnava, tudi zaradi te nereakcije ustvaril vtis, kot da je Slovenija
tukaj pripravljena popustiti, kot da spreminja stališča in kot da
bodo morali na koncu slovenski davkoplačevalci plačati iz svojega
žepa nekaj 100 milijonov evrov za dolgove, oziroma denarja, ki
ga sami nismo porabili?
Naj dodam samo še to, da se vsi spominjamo, da smo v Sloveniji
leta 1990 po demokratičnih spremembah dobili izropane banke in
da smo jih slovenski davkoplačevalci sanirali in da jih bodo sanirali
še prihodnji rodovi. Se pravi, te devize v Slovenijo niso prišle. Če
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predsednik države v Sarajevu obljubljal, da bo Slovenija to vrnila.

V zadnjem času se je povečal pritisk s strani nekaterih od teh
držav naslednic, pritisk na to, da bi Slovenija prevzela te
obveznosti, izhajajoč iz tega, da so formalno bile to podružnice
Ljubljanske banke, izhajajoč iz tega, da je Slovenija v boljši
gospodarski situaciji in najbrž s predpostavko, da z nekim političnim
pritiskom lahko izsilijo ugodnejšo rešitev, kot pa bi jo predstavljala
čista strokovna, pravna rešitev na podlagi pravnih dejstev na
dan osamosvojitve.

Skratka, moje vprašanje je: Zakaj vlada ni bolj odločno reagirala,
če je stališče takšno, kot je bilo zdaj razloženo? In ali se v vladi
zavedate, da takšna stališča največjih, najvišjih predstavnikov
slovenske države slabijo naše pogajalske pozicije?
Dopolnitev odgovora:

Mi smo ves čas pripravljeni in smo tudi dali na mizo vse številke
iz tega naslova, ves čas smo ponavljali, da te devize, ki so se
zbirale v teh podružnicah, niso bile porabljene v Sloveniji, ampak
da so te podružnice delovale v republikah, kjer so imele svoje
sedeže, in tam plasirale svoja sredstva.

No, vlada in pa predsednik vlade seveda lahko odgovarja za
svoja stališča in jih tudi ustrezno interpretira. Ne moremo
odgovarjati oziroma interpretirati stališč drugih. Smo pa, kot sem
že povedal, našo pozicijo jasno postavili, tudi predsedniku države
sem pisno odgovoril na njegovo tovrstno pismo in mu predstavil
podobne argumente, kot sem jih tudi vam sedaj v odgovoru.
Skratka, Slovenija nadaljuje iskanje rešitve za ta problem, ker se
zavedamo, da je to neka obremenitev v medsebojnih odnosih z
republikami, naslednicami nekdanje Jugoslavije, vendar želimo
iskati v tem pravno korektno rešitev, pravično rešitev in ne moremo
in tudi nimamo nobene formalne osnove za to, da bi prevzemali
obveznosti, ki jih nismo povzročili, ki pravzaprav nimajo nobene,
ne pravne, ne vsebinske osnove za to, da bi jih prevzela Republika
Slovenija. In na tej točki pač branimo interese naše države na
najboljši možni način.

In da bi bilo seveda neustrezno, neutemeljeno pričakovati, da bo
Republika Slovenija prevzela potem sama obveznosti za nekaj,
za kar ni garantirala, in za nekaj, kar ni bilo porabljeno za njene
potrebe na njenem teritoriju.
V tem našem stališču se ni nič spremenilo. Odvil se je prvi krog
sukcesijskih pogajanj v Baslu pod vodstvom iz banke... Ta prvi
krog se je končal sicer neuspešno, vendar Slovenija je pripravljena,
da nadaljuje z naslednjim krogom in bomo naprej iskali rešitve v
okviru sukcesijskih pogajanj.

Upam, da bo naslednji krog pogajanj v okviru sukcesije, v okviru
baselske banke za medsebojne poravnave, prinesel več
rezultatov in da bi lahko to poglavje, ki že precej časa obremenjuje
medsebojne odnose, le uspešno zaključili. Jasno pa je, da so
drugačna stališča od teh, ki sem vam jih povedal, zlasti v fazi
pogajanj pa seveda prej škodljiva kot pa koristna za interese
Republike Slovenije.

Dopolnitev vprašanja:
Rad bi dal predsedniku vlade vseeno priložnost s tem, da bom
ponovil praktično prvo vprašanje, da mi odgovori, ker prej mi ni.
To, kar je prej govoril, je povedal tudi na tiskovni konferenci, ki se
je pa zgodila šele, mislim, da kakšnih 40 dni po tistem, ko je

Kot lahko vidimo iz preteklih proračunov, se je delež transferjev v
ZPIZ z leti povečeval, in kot je predvideno, se ta delež v bodoče
ne bo zmanjšal oziroma bo ostal približno na enaki ravni, to je
okrog 16% odhodkov iz proračuna. Iz tega lahko sklepamo, da
ima država nekako neustrezen pokojninski sistem. Država ima
pokojninski sistem, ki mu kronično primanjkuje denarja, in
potrebuje vsako leto iz proračuna velike vsote za zagotavljanja
obstoječih pravic iz pokojninskega zavarovanja.

Ustno poslansko vprašanje Igorja
Štembergerja predsedniku Vlade Republike
Slovenije dr. Janezu Drnovšku, postavljeno
na 18. seji dne 23/9-2002:
"Pokojninska reforma, ki se je leta 1996 začela s pripravo bele
knjige, se je nekako klavrno končala s sprejetjem kompromisnega
predloga zakona, ki je bil do sedaj že trikrat popravljen.

V Stranki mladih Slovenije seveda ne nasprotujemo obstoječim
pravicam iz pokojninskega sistema, saj si jih današnji upokojenci
zaslužijo; še več, s svojimi ne prav velikimi pokojninami pomagajo
tudi mladim. Dejstvo pa je, da pokojninski sistem postaja vse
večja cokla razvoja gospodarstva, vlada vedno več in več
proračunskega denarja namenja za delovanje pokojninskega
sistema, namesto da bi se ta denar porabil za bolj razvojne projekte
in na tak način omogočil večjo gospodarsko rast in s tem tudi več
denarja za pokojninski sistem.

V beli knjigi so bile predlagane določene rešitve pokojninskega
sistema, ki so bile v sprejetem zakonu izvzete in so se v največji
meri nanašale na izboljšanje socialnega položaja srednje in mlajše
generacije. To je bilo jasno izpostavljeno tudi v javni razpravi o
pokojninski reformi, ko so mladinske in študentske organizacije v
večini podpirale predloge v beli knjigi. Predvsem je bila vidna
podpora za uvedbo tristebrnega pokojninskega sistema.
Razočaranje in ogorčenje mlade in srednje generacije je bilo, ko
so uvidele, da vlada še vedno ni pripravljena reševati tekočih in
bodočih problemov, na koncu izredno veliko. In ne pozabimo,
prav optimistična in svetla prihodnost mladih bi morala biti razvojna
prioriteta vlade, tako sedanje kot vseh prihodnjih.
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Rešitve, ki jih predlaga vlada, ne morejo vedno biti samo
povečevanje starostne dobe za upokojitev, kot se to dogaja sedaj.
Starostna doba ima neko zgornjo mejo, ki je ne smemo preseči.
Menimo, da je ta meja že dosežena, in bi bilo potrebno poskrbeti
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za drugačne rešitve. Zelo pomembno je, da nadaljnjo reformo
pokojninskega sistema opravimo pred vstopom v Evropsko unijo,
saj menim, da jo bomo po tem bolj težko opravili.

Postavili sta se po našem mnenju dve vprašanji. Naj še to povem.
In sicer prvo je vključevanje, predvsem v delovno intenzivnih
panogah, kjer intenzivno iščemo z Agencijo za trg vrednostnih
papirjev načine oziroma posamezne instrumente, ki bodo lahko
omogočili tudi vključevanje zavarovancem iz teh panog, iz delovno
intenzivnih panog v dodatno pokojninsko zavarovanje. In drugič,
vprašanje nadzora. Po našem mnenju je to postala zelo pomembna
točka. Skupaj z Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih
papirjev in še nekaterimi drugimi, kot je Agencija za zavarovalni
nadzor, skušamo poenostaviti postopke nadzora in pričakujemo,
da bomo v kratkem tudi s pomočjo strokovnjakov prišli do
ustreznih rešitev.

Na podlagi tega vas sprašujem:
Kdaj mislite nekako nadaljevati z reformo pokojninsko-invalidskega
zavarovanja v smislu uvedbe in izvajanja drugega, kapitalskega
stebra pokojninskega zavarovanja, kot ga poznajo države članice
Evropske unije?... /opozorilni znak za konec/.
To vidimo kot edino možno rešitev problema pokojninskega
sistema, ki bi istočasno zmanjšal... transfer iz proračuna in
omogočil višje pokojnine v prihodnje."

Ne trdimo, da seveda v tem trenutku ni ustreznega nadzora.
Tukaj lahko rečem, da je, vendar je smiselno, da v smislu
poenostavitve posameznih postopkov delujemo v neki strokovni
smeri tudi na tem področju.

Odgovor:
Vlada ocenjuje, da je bil s pokojninsko reformo, ki smo jo uveljavili
z začetkom leta 2000, narejen zelo pomemben korak v iskanju
neke uravnotežene rešitve v razvojnem modelu Slovenije, v iskanju
tudi nekega uravnoteženega deleža pokojninskega zavarovanja
v odnosu na druge porabe družbenega proizvoda. Gre za zelo
zapleteno vprašanje, ki je prisotno v večini evropskih držav.
Številne članice Evropske unije niso do sedaj našle kakšnih boljših
rešitev, kot pa smo jih našli mi. Mi ocenjujemo, da je tudi uvajanje
drugega stebra pokojninske reforme sorazmerno uspešno, da
se je vanj vključilo okoli 150.000 aktivno zaposlenih državljanov
Republike Slovenije, kar je približno 20% aktivnega prebivalstva,
da je to glede na sorazmerno kratek čas veliko, da je to
sorazmerno dober tempo uvajanja te reforme in tega stebra.
Vzporedno z analizo delovanja tega sistema, to kar smo storili že
v letu 2001 in pripravili in uveljavili ustrezne popravke, bomo
seveda tudi v nadaljevanju v prihodnjih letih spremljali to
problematiko in ustrezno reagirali. Ni pa nobene nujnosti, da bi to
morali storiti že pred vstopom v Evropsko unijo. Evropska unija in
nekatere njene članice, ne vse članice, ampak zlasti nekatere,
se seveda sama sooča z vprašanjem, problemom staranja
prebivalstva, z vedno večjimi tovrstnimi, tudi pokojninskimi
obremenitvami. Verjetno bomo v njenem okviru nadaljevali skupaj
z drugimi iskanje čimboljših rešitev. Prosil bi, če še minister
Dimovski dopolni.

Dopolnitev vprašanja:
V zvezi s tem, kar je bilo povedano, bi se dotaknil mogoče tudi
pokojninskih bonov. Uvedba pokojninskih bonov je ena od možnih
rešitev za pokojninski sistem, vendar pa je število pokojninskih
bonov, ki jih lahko ima posameznik, sedaj premajhno in to ne
predstavlja neke dovolj velike pokojninske rente.
Zato me zanima: Ali meni vlada, da bi bilo potrebno dodatno izdati
nove pokojninske bone in s tem omogočiti večjo zamenjavo
vloženih certifikatov v pide za pokojninske bone?
Jaz menim, da bi bilo nujno potrebno, da vlada posveti več
pozornosti, več sredstev za promocijo pokojninskih bonov, saj
zlasti mlajše in srednje generacije sploh ne vedo, da kaj takega
sploh obstaja, kaj šele, kako to funkcionira.
To bi lahko privedlo do tega, da bodo v prihodnosti dobre pokojnine
imeli samo tisti, ki so sedaj dobro informirani. Zato sprašujem
predsednika vlade:
Kaj misli vlada o takšnem izboljšanju pokojninskega sistema?
Dopolnitev odgovora predsednika vlade:

Dodatni odgovor ministra za delo, družino in
socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega:

Ta zakon pripravljajo na ministrstvu za finance, pa bi prosil ministra
Ropa, da poda svoj pogled.

K temu, kar je povedal predsednik vlade, bi samo nekaj konkretnih
številk pravzaprav dodal, kar se tiče dodatnega pokojninskega
zavarovanja. Sama informacija, ki je bila tudi pripravljena v
ekonomsko-socialnem svetu v letošnjem letu, je obravnavala
vse te vidike, o katerih ste tudi vi, spoštovani poslanec, vprašali.
Dejstvo je, da je bilo predvsem izpostavljeno vprašanje hitrosti
uvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja, k čemur je najbolj
pripomogla sprememba, določene spremembe zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so bile izvedene
konec leta 2001 in so v letošnjem letu povečale število vključitev
za približno 80%. Po našem mnenju je bila torej usmeritev vlade
kar se tiče dodatnih davčnih oprostitev za drugi pokojninski steber,
upravičena. Pričakujemo, po nekaterih napovedih, da bi do konca
letošnjega leta, v kolikor se bo v drugi pokojninski steber vključil
tudi javni sektor, da bi ta številka od sedanjih 150.000 nekako
prišla do 200.000. Po primerjavi s posameznimi izbranimi
državami, recimo kot sta Nemčija in pa Češka, je ta stopnja
vključevanja bistveno hitrejša, kot jo je recimo imela Češka ali kot
jo je imela recimo Nemčija.
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Dodatni dopolnilni odgovor ministra za finance mag. Antona Ropa:
Spoštovani poslanec, kar se tiče tega zakona, kot veste, je bilo
nekaj poskusov, da bi ga ustrezno dopolnili. In kot sem seznanjen,
je sedaj tudi pripravljen predlog sprememb tega zakona v tistem
delu, kjer se tiče koncentracije pokojninskih bonov z 10 tisoč na
30 tisoč. Stvar je v proceduri. In vtem delu smo že opravili obširno
diskusijo tudi v državnem zboru. Mi smo posebej opozarjali, da v
tistem delu, kjer bi prihajalo do nesorazmerne koncentracije teh
bonov, ne vidimo posebnega smisla za povečevanje števila bonov,
v tistem delu. kjer pa to dejansko predstavlja možnost za večjo
pokojnino in večjo varnost za starost, pa je to smiselno.
Tako, da mi ocenjujemo, da je zdaj ta predlog, ki je dan, relativno
kompromisen in da ga je možno tudi sprejeti. Seveda pa sami
pokojninski boni na dolgi rok ne morejo rešiti problema dodatnega
pokojninskega zavarovanja.
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Gre za enega od uporabljenih mehanizmov, ki so se v preteklosti
uporabili zato, da bi del certifikatov in del premoženja, ki bi sicer
šel na pide, na pooblaščene investicijske družbe, šel v
pokojninske družbe in se preusmeril. V delu je to uspelo in v tem
delu so bili izdani boni. In seveda je sedaj naša skupna skrb. da
omogočimo, da bodo iz tega naslova izplačane tudi ustrezne
pokojninske rente in izplačane tudi pokojnine.

minister za delo, to je dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je v
Sloveniji dobro urejeno, imamo eno boljših ureditev v Evropi, z
zelo velikimi davčnimi olajšavami, ki so spodbudile to zelo veliko
dodatno zavarovanje. In upam, da nam bo uspelo tudi v javnem
sektorju to storiti in da bomo na koncu dosegli tisto, kar smo želeli
pri dodatnem pokojninskem zavarovanju, to, da bomo največjemu
delu ali pa večinskemu delu zaposlenih v Sloveniji omogočili
dodatno pokojninsko zavarovanje, in tudi zato, da bomo lahko
nadaljevanju v naslednjih letih storili dodatne korake v smeri
pokojninske reforme.

Bistvo projekta, ki se tiče dodatnega pokojninskega zavarovanja,
je pa v tistem delu, o katerem sta govorila predsednik vlade in pa

Ustno poslansko vprašanje dr. Andreja
Bajuka predsedniku Vlade Republike
Slovenije dr. Janezu Drnovšku, postavljeno
na 18. seji dne 23/9-2002:

Odgovor:
Proces privatizacije je težak proces v vseh državah, kjer so se
ga lotili pc spremembah. Torej ob prehodu osemdesetih v
devetdeseta leta, so se oziroma smo se lotili nekega procesa, ki
je pa pravzaprav enkraten v zgodovini, ko se je v tako veliki meri
skušala najti najboljša rešitev za privatizacijo ali prerazporeditev
do takrat državnega oziroma pri nas družbenega premoženja.
Iskani so bili različni vzorci, različne poti, in ko danes mednarodni
analitiki ocenjujejo različne modele privatizacije, ugotavljajo, da
noben ni bil idealen, kot prvo, in drugič, ugotavljajo, da najbrž tudi
noben ni mogel biti idealen in da imamo samo nekoliko boljše,
nekoliko slabše modele glede na učinke, ki so jih povzročili v
različnih državah. In v teh mednarodnih primerjavah je slovenski
model privatizacije ocenjen prej kot dober, kot pa, da bi bil slab.
Skratka boljši kot v večini drugih tranzicijskih držav in državljani
in pa mali delničarji so pri nas kljub vsemu, lahko dam takšno
oceno, odnesli bolje kot pa v drugih tranzicijskih državah.

"Leta 1992 so vsi državljani dobili domov lastninski certifikat z
vašim podpisom in željami, da postanejo dejanski in ne imaginarni
lastniki nekdanjih družbenih podjetij. Ker kar milijon 300 tisoč
državljanov ni imelo objektivnih možnosti, da bi certifikate uporabili
z neposredno vložitvijo v posamezna podjetja, so jih zaupali
pooblaščenim investicijskim družbam, pidom. Vlade pod vašim
vodstvom so državljanom zagotavljale, da bodo pidi porazdelili
tveganje njihovih naložb in dolgoročno uspešno upravljali z njihovim
kapitalom po zgledu investicijskih skladov v razvitih tržnih
gospodarstvih. Zgodilo se je vse kaj drugega, in to prikrito večini
nepoučenih državljanov, malih investitorjev. To se z neizmerno
hitrostjo tudi nadaljuje. Malim delničarjem se s pomočjo neodvisnih,
tako imenovanih neodvisnih medijev prikriva, da je vaša sedanja
koalicija poslala v državni zbor predlog zakona, ki bo omogočil
upravam in velikim delničarjem pidov, da bodo pod pošteno ceno
od malih delničarjev kar najhitreje pokupili še preostale delnice in
tako zaokrožili tajno strategijo koncentracije družbenega kapitala.
To se bo zgodilo v očitnem nasprotju s tistim, kar ste leta 1992 in
1994 še obljubljali s tedaj sprejeto zakonodajo.

Država si je v vseh teh letih poskušala najti optimalne rešitve,
kako vzpostaviti takšne institucije in navsezadnje tudi razviti
takšen finančni trg, da bi zagotavljal neka prava razmerja in tudi
prave in čimbolj korektne transakcije med vsemi subjekti. Seveda
takšna iskanja niso vedno uspešna že v prvem koraku, včasih
potem praksa pokaže, da jih je potrebno izboljšati. In to je
razumljivo, če prehajamo iz nekega povsem drugačnega sistema,
socialističnega, sistema, z družbeno lastnino v kapitalski sistem
in tradicija, ki se je drugje vzpostavljala skozi stoletja, se je morala
pri nas vzpostaviti v nekaj letih.

Zato vas, gospod predsednik, prosim, da pred javnostjo
odgovorite na vprašanje:
Zakaj ste dopuščali pri preoblikovanju pidov drugo divjo
privatizacijo, ali bolj konkretno, zakaj ste dovolili, da so uprave
DZU organizirale sivi trg in na njem kupovale certifikate oziroma
delnice od nepoučenih državljanov s sklepanjem tako imenovanih
terminskih pogodb, in to v povprečju po 7% njihove knjigovodske
vrednosti?

Če imamo vse to v vidu, mislim, da se lahko bolj pridružimo tistim
ocenjevalcem, ki pač to delajo s hladno glavo in objektivno v
mednarodnem merilu in ki ugotavljajo, torej, da naš model
privatizacije ni bil slab oziroma vsaj ni bil slabši od tistih v drugih
državah. Tudi sedaj poskušamo izboljšati rešitve, tudi tista
vprašanja, o katerih ste govorili. V pripravi je predlog zakonskih
rešitev, kako bi odpravili nekatere anomalije, ki smo jih tudi sami
ugotovili in ki jih želimo odpraviti tako, da bi bili čimbolj zavarovani
interesi malih delničarjev. Če je še čas, bi prosil, da še minister
Rop, ki je pripravil ta zakon.

Zakaj vse do danes dopuščate, da si upravljavske pravice malih
delničarjev pidov prilaščajo uprave DZU prek pooblastil, ki jih
pošiljajo v podpisovanje nepoučenim državljanom?
Zakaj ste se leta 1999 z bypass zakonom, zakonom o prvem
pokojninskem skladu in preoblikovanju pidov, odločili za to, da se
pidi lahko večinsko in ne izjemoma, kot je bilo predvideno še leta
1994, preoblikujejo v navadne delniške družbe, ki tudi formalno
niso pod nadzorom regulatorja in nadzornika trga kapitala?

Dodatni odgovor ministra za finance mag.
Antona Ropa:
Torej, poslanci ste po moji oceni relativno dobro seznanjeni s
tistim, kar se je pripravljalo, In ste bili tudi relativno aktivno vključeni
v diskusijo. Navsezadnje se je matični odbor na temo tega zakona
že sestal in je bila preložena obravnava. In sedaj seveda skrbno
proučujemo vse tiste pripombe, ki so bile dane s strani vseh

In končno:
Zakaj niste junija letos, ko je Koalicija Slovenija predlagala v tem
državnem zboru... želeli zaustaviti procesa preoblikovanja pidov
v navadne delniške družbe, ki se nezadržno bliža koncu?"
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strank, in upam, da bomo na koncu skupaj v okviru matičnega
odbora, v skladu z novim poslovnikom državnega zbora našli
ustrezne in sprejemljive rešitve. Gre pa seveda za nekatere
probleme, ki jih je potrebno rešiti. Po eni strani je treba to
zakonodajo približati in hanmonizirati tisti v Evropski uniji in v tem
delu se to tiče vzajemnih skladov. Po drugi strani gre za
preoblikovanje pidpv v tako imenovane investicijske družbe in
seveda tudi za finančne holdinge v tistem delu, kjer naj bi nastajali
novi ali pa so že te delniške družbe nastale. In v tem delu seveda
bomo poskušali, upam, da skupaj, najti ustrezne rešitve.

Ali po vašem mnenju funkcionar, ki daje take izjave, lahko opravlja
tako funkcijo?
Ali se vi strinjate s takšnim pristopom?
Dopolnitev odgovora:
Kakšno lastniško strukturo si želimo - seveda čim bolj učinkovito!
Mislim, da če povem svoje mnenje ob tem: seveda, tudi čim bolj
uravnoteženo, med različnimi lastniki, vrstami lastnikov, seveda
s prisotnostjo, veliko prisotnostjo tudi malih delničarjev. Vendar je
pri tem seveda težko dajati absolutna pravila in reči: takšna
lastniška struktura je optimalna, takšna bi morala biti. Vzpostavlja
se skozi življenje, skozi delovanje, skozi prakso, tudi skozi
uspešnost ali neuspešnost posameznih oblik. In tako se je
dogajalo pravzaprav tudi v razvitih tržnih gospodarstvih, kjer se
še vedno dogaja, kljub veliki tradiciji, velikim izkušnjam, da na
primer interesi malih delničarjev niso zaščetini - v veliki ameriških
korporacijah, kjer smo pred kratkim videli zlome velikih korporacij,
kjer smo videli zavajanje delničarjev, kjer smo videli izgubo, številne
izgube na borzi, v katerih so sodelovali oziroma so bili prizadeti
milijoni malih delničarjev.

Kar se tiče investicijskih družb, razmišljanje na osnovi pripomb,
ki so bile dane, zaenkrat gre v to smer, da bi pide v času še bolj
približali vzajemnim skladom. Vzajemni skladi so namreč tisti, ki v
najboljši meri izpolnjujejo kriterije transparentnosti, varnosti in pa
seveda prostega vhoda in odhoda posameznih delničarjev iz
posameznega sklada.
V tistem delu, kjer pa gre za finančne holdinge in pa delniške
družbe, pa imamo objektiven problem. Na eni strani so nekatere
delniške družbe nastale, po drugi strani pa so nekatere... Struktura
teh papirjev je takšna, da je praktično 50% delnic, ki jih imajo
netržnih. Bom še razložil, če bo potrebno.

Skratka, tudi najbolj razvita ekonomija v svetu, z največ tradicije
še ni našla dokončnih in absolutnih odgovorov na ta vprašanja in
ni našla seveda vseh mehanizmov, ki bi preprečevali kakršnekoli
zlorabe.

Dopolnitev vprašanja:
Rad bi vprašal gospoda predsednika, na podlagi teh dogovorov:
Kakšna pa je končno želena lastniška struktura slovenskih
podjetij, ki jo uresničuje vaša koalicija ali pa vaše koalicije? Sicer
pa zato, ker v strategiji gospodarskega razvoja - ki smo jo dobili
v državni zbor in je v Poročevalcu januarja meseca letos - smo
brali, da Slovenija potrebuje - in to so besede vaše vlade - prave
lastnike.To pa naj ne bi bili ne notranji delničarji in ne institucionalni
delničarji.

Seveda si k temu prizadevamo in si moramo prizadevati tudi
naprej, vendar odgovor na to nam da lahko seveda izkušnja,
praksa, popravljanje tudi določenih težav, kadar se pojavijo, ali
slabosti v zakonodaji ali če ugotovimo, da sistem ponekod dopušča
zlorabe.
In v to smer gredo sedaj tudi naša iskanja pri pripravi teh novih
zakonskih rešitev, o čemer je govoril minister Rop. In upam, da
bomo pri tem skupno, tudi z vami - z opozicijo, našli čim boljše
rešitve.

Kdo naj bi torej bili pravi lastniki nekdanjih združenih podjetij?
In končno bi vas rad tudi vprašal, gospod predsednik:
Ali vi soglašate z mnenjem dr. Nevena Boraka, ki ste ga pred
nedavnim imenovali na čelo agencije za nadzor tujega kapitala, ki
je po poročanju naših medijev izjavil in tu citiram, »da konsolidacija
lastništva ne more potekati brez kraje«?

Kar se tiče pa izjav posameznih funkcionarjev, jih ne morem, ne
bi želel komentirati, tudi ne poznam konteksta takšnih izjav. Svoje
mnenje pa sem povedal.

"Člani parlamentarne komisije za nadzor nad varnostnoobveščevalnimi službami, kakor tudi poslanci poslanske skupine
Slovenske ljudske stranke, beležimo v zadnjem času, da je bilo v
političnem življenju povzročenih več afer, od katerih ni niti ena
dobila sodnega epiloga ali razjasnitve.

Naj omenim nekaj primerov. Pri združevanju dveh parlamentarnih
strank varovani osebi, podpredsedniku vlade, ukradejo audija.
Tik pred kongresom Liberalne demokracije Slovenije ukradejo
finančnemu ministru audija. V prejšnjem mandatu beležimo kar
nekaj vlomov v stanovanja poslanca. V tem mandatu beležimo,
da je bilo vlomljeno v stanovanje varovani osebi, predsedniku
parlamenta. Beležimo, da je bilo vlomljeno v stanovanje ministru
za promet. Beležimo, da je bilo vlomljeno v stanovanje kar nekaj
poslancev, ki v tem mandat zasedajo poslanski mandat. Tudi
nekateri dogodki v tej hiši so takšni, ki bi lahko imeli elemente
kaznivega dejanja, vendar policija do sedaj na tem področju ni
razjasnila niti enega dogodka.

Prav tako beležimo, da je bilo v zadnjem času veliko politikov
različnih političnih opcij oškodovanih oziroma oškodovancev pri
različnih kaznivih dejanjih.

Pri spremljanju aktivnosti in dejavnosti nekaterih služb, ki
odgovarjajo za svoje delo neposredno vladi in predsedniku vlade,
je parlamentarna komisija za nadzor nad varnostno-

Ustno poslansko vprašanje Franca
Kanglerja predsedniku Vlade Republike
Slovenije dr. Janezu Drnovšku, postavljeno
na 18. seji dne 23/9-2002:
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obveščevalnimi službami naletela na hudo kršitev zakona o Sovi,
po 49. členu, drugi in četrti odstavek, ker je parlamentarni komisiji
bil preprečen stalni nadzor v skladu z 49. členom zakona o Sovi.

Tako sem slišal za zadnji zaplet, kar se tiče nadzora. Kot sem bil
informiran, je šlo za določen nesporazum, tudi za različna
tolmačenja pravil v tem primeru, ki naj bi jih izčistili skupno v
državnem zboru in ta pravila tudi, seveda, bolj precizno postavili.

Zato sprašujem: Zanima me, ali bo vlada - in vi kot predsednik
vlade - obravnavala zaplet in preprečitev dejanja parlamentarni
komisiji s strani Sove in povzela ukrepe? Ali so zagotovljeni vsi
pravni instrumenti, da se informacije, ki se zbirajo v teh službah,
ne bi zlorabljale za politična obračunavanja?"

Mislim, da se to da storiti na miren in konstruktiven način, brez
povzročanja velikih medijskih dogodkov, preden se dejansko
ugotovi, kaj je na stvari.
Dopolnitev vprašanja:

Odgovor:
Spoštovani gospod predsednik. Moralna, etična in pravna načela
parlametarne demokracije so ta, da komisija za nadzor nad
varnostno-obveščevalnimi službami je bila ustanovljena z odlokom
državnega zbora in deluje na podlagi novosprejetega poslovnika,
ki je bil na novo sprejet. In na pravni podlagi zakona o Sovi, je v 49.
členu jasno; govori: Sova mora omogočiti stalni nadzor komisije članom komisije, ne posameznikom. Se enkrat poudarjam: članom
komisije. In to stališče je celotne komisije, da je ugotovila, da je
Sova v tem danem dogodku hudo kršila zakon o Sovi, 49. člen ter
preprečila stalni nadzor komisiji za nadzor nad obveščevalnimi
službami državnega zbora Republike Slovenije.

Primeri, ki ste jih navedli, ki so se dogajali, kot pravite, v prejšnjih
letih, so kazniva dejanja, ki se pač dogajajo in ki jih v skladu z
zakoni skuša sankcionirati naša policija in pa v tem smislu seveda
tudi delovati. Sam vam njihovega delovanja, delovanja policije v
teh konkretnih primerih, ne morem pojasnjevati, ker o tem tudi
seveda nisem informiran in kot predsednik vlade tudi za to nimam
ne odgovornosti in ne pristojnosti, da bi lahko v takšnih konkretnih
primerih dajal ali kakršnekoli inpute policiji. In to se torej ne nanaša
na delovanje varnostno-obveščevalne službe, o kateri ste potem
govorili.
Prej sem v tem državnem zboru že povedal, da ocenjujem, da
Slovenska obveščevalno-vamostna služba deluje zelo solidno in
da deluje korektno. Po mojih spoznanjih se je uspešno vključila v
mednarodne aktivnosti, borbe proti terorizmu, ocenjevanja različnih
kriznih situacij v svetu in v tem smislu daje korektne ocene in
informacije vladi, ki jih ta uporablja pri svojem delovanju. Do sedaj
moram ugotoviti, da nisem zaznal kot predsednik vlade
najmanjšega znaka, da bi Slovenska obveščevalno-vamostna
služba delovala na kakšen drug način oziroma drugače, kot to
določa zakon.

Zato vas ponovno vprašam: Ali bo vlada ta zaplet obravnavala ali
ne? Pri čemer vas naj dopolnim, da člani komisije, ne glede na
politične opcije, kateri kdo pripada, smo bili pripravljeni in smo
pripravljeni na tej komisiji zmeraj delati zakonito, zavestno in
spoštovati vse tiste predpise in norme, ki se tičejo vsakega
posameznika.
Če pa direktor, bivši direktor, čestita nekaterim operativcem te
službe, da so 25. marca preprečili nadzor nad obveščevalnimi
službami parlamentarni komisiji, je pa, mislim, to vprašanje več
kot dovolj jasno, da je o tem vprašanju treba spregovoriti na vladi
in prav gotovo o tem tudi vas, spoštovani predsednik vlade,
obvestiti - glede na to, da vi po zakonu o Sovi, predlagate direktorja
Sovi.

Njena dejavnost je usmerjena izključno v ščitenje nacionalnih
interesov te države v odnosu do zunanjega sveta in se v nobenem
primeru, nobenem primeru, ne ukvarja z notranjimi situacijami; z
ničemer, kar bi lahko označili kot notranjo politiko. In opažam, da
včasih prihaja do določenih trenj med posameznimi člani komisije
za nadzor teh dejavnosti in med samo agencijo. Po moji oceni bi
bilo treba vzpostaviti, najbrž, večje sodelovanje in tudi razumevanje
delovanja in pa ciljev, tudi Slovenske obveščevalno-varnostne
službe, v tem precej zapletenem in nevarnem svetu, ji dati
ustrezno podporo pri tem, seveda pa pričakujemo vsi, da komisija
opravlja tisti svoj nadzor, ki je predpisan z zakonom, v skladu z
zakonom.

Dopolnitev odgovora:
Na kratko. Seveda ima komisija svoje zakonske pristojnosti in
naloge za nadzor posebnih metod, ki jih lahko uporablja Slovenska
varnostno-obveščevalna agencija. To so tisti instrumenti in metode,
v katere nima vpogleda niti predsednik vlade, pač pa komisija.
Vendar pričakujem, če bi prišlo do kakšne ugotovitve komisije o
takšni nepravilnosti, kot ste sedaj govorili, da se je sedaj zgodilo,
te dni, prejšnji teden, pričakujem, da bom o tem obveščen po neki
normalni uradni poti s strani komisije, najbrž ne prek poslanskih
vprašanj, ampak da bomo poskušali na ustrezen način ugotoviti,
kaj je na stvari, opredeliti problem in tudi, če bo potrebno, reagirati
nanj.

Vendar včasih dobimo vtis, kot da bi bila to služba, ki bi delovala
proti naši državi - iz vaših nastopov - ne pa kot služba, ki deluje
v korist naše države in ščiti nacionalne interese nasproti številnim
zunanjim interesom, ki našo državo ogrožajo.

poročevalec, št. 106

46

6. november2002

brezposelnost ni bistveno povečala. Povečala se je za približno
1%, tako da imamo nekje gibanje, kar se tiče registrirane stopnje
brezposelnosti, zadnji podatek je 102.000 - imamo, bi rekel, neko
relativno stabilnost.

Ustno poslansko vprašanje mag. Andreja
Vizjaka ministru za delo, družino in socialne
zadeve dr. Vladu Dimovskemu ter ministrici
za gospodarstvo dr.Tei Petrin, postavljeno
na 18. seji dne 23/9-2002:

Vendar pa, kar se tiče pa brezposelnosti po klasifikaciji
mednarodne organizacije dela, ki se objavlja vsako četrtletje, je
zadnja številka celo nižja, kot je bila v prvem četrtletju, za drugo
četrtletje in znaša približno 5,9% oziroma natančno 5,9.

"Moje vprašanje se bo nanašalo na enega najbolj perečih
problemov, to je problem brezposelnosti v Republiki Sloveniji, in
na način reševanja tega problema, kar se tiče vlade.

Zdaj, če mi dovolite, predsednik, bi samo na kratko odgovoril
pravzaprav na zastavljeno vprašanje: tisto, kar je v neposredni
pristojnosti ministrstva za delo in se nanaša pravzaprav na
posamezne programe reševanja brezposelnosti za tekstilno
panogo. Dva razloga za težko stanje v tekstilni industriji sta - prvo
je gospodarska aktivnost oziroma gospodarska rast in drugo je
selitev proizvodnje praktično iz celotne Evrope v Azijo zaradi
izjem - no nizkih stroškov dela in ker imajo delovni intenzivni
panogi stroški dela največje deleže, je seveda potem ta selitev v
smeri Evropa - Azija v največjem delu.

Brezposelnost je prav gotovo zelo kompleksen problem, ki ne
tangira nobeno ministrstvo posebej ,in neposredno, ampak je to,
bi rekel problem, ki ga je treba dokaj interdisciplinarno in z vseh
zornih kotov reševati, zato tokrat to vprašanje predvsem
zastavljam ministrstvu za gospodarstvo oziroma ministrici za
gospodarstvo.
Gre namreč za izredno negativne trende, kajti podobno, kot se je
število prijavljenih brezposelnih lani junija krčilo, se je tudi letos,
vendar z eno veliko razliko; da je bilo sezonsko dno lani nižje kot
letos. Skratka, res je, da se brezposelnost giblje po neki krivulji, ki
je sezonskega značaja, vendar letošnji trendi kažejo na ponoven
dvig brezposelnosti. In to je ena izmed najbolj kritičnih ugotovitev
glede tega.

Kljub temu pa je tudi znotraj panoge zaznati nekatere rezultate, ki
so rezultati tehnoloških vlaganj. Po nekaterih podatkih bo za
tehnološko posodobitev v panogo tekstila namenjeno približno
milijardo sit, po različnih razpisih, ki jih v glavnem pripravlja
' ministrstvo za gospodarstvo.
Kar se pa tiče reševanja samega problema brezposelnih, imamo
pa konkretne podatke, ki jih usklajujemo zdaj dokončno tudi z
gospodarsko zbornico in sindikati, s "Tupisom" kot glavnim
reprezentativnim sindikatom, kjer imamo relativno natančne
podatke za leto 2003. V tem primeru smo za leto 2003 predvideli:
iz podatkov, ki kažejo na stopnjo zniževanja števila zaposlenih v
panogi, je razvidno, da približno 700 od 1.700 v naslednjem letu,
za kolikor naj bi se znižalo stanje zaposlitve, gre na račun
upokojitev, od tega rednih, invalidskih in predčasnih. Te podatke
vam seveda lahko tudi dostavimo zaradi tega, ker je lista relativno
gosta.

Druga zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je to, da se zlasti v
delovno intenzivnih panogah kopičijo problemi in priča smo tudi
številnim intervencijam, tako medijev kot seveda tudi sindikatov,
v zadnjih dnevih. Naj omenim, da sta tekstilna industrija in tudi
usnjarskopredelovalna industrija v prvih petih mesecih poslovali
precej slabše kot ob istem obdobju lani. Naj omenim problem
tekstilne industrije na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
ki je bila ena izmed najmočnejših pred nekaj leti in je v preteklem
desetletju že izgubila več kot polovico zaposlenih. Zdaj se je
začel tudi drug krog odpuščanja, v katerem bo šlo v kratkem še
cca. 750 delovnih mest. Podobno je s tekstilno industrijo drugod: v
Prekmurju poznamo primere Mure, naj omenim tudi problem
obutvene industrije v Peku v Tržiču.

V aktivno politiko zaposlovanja pa bodo vključeni praktično vsi
ostali, in sicer približno 1.100 zaposlenih. Od tega imamo
predvidene - poleg teh programov, ki so že na voljo v letošnjem
letu, za katere smo že dodatno namenili nekatera dodatna
sredstva - še nekatere nove programe, ki bodo po mojem oziroma
po našem omogočili normalno ali preusposobitev po eni strani, po
drugi strani pa seveda neko možnost vključitve v druge programe.
Če bo takšna vaša želja, vam bodo tudi ustrezno dostavili.
Slejkoprej pa ostaja vprašanje, ki po mojem mnenju je pomembno
- oziroma sta dve vprašanji: kar se tiče zaposlenih v posameznih
tovarnah oziroma podjetjih iz tekstilne branže, je seveda vprašanje
preusposabljanja tisto izmed ključnih, predvsem pri tistih, ki
izgubljajo delo. Kajti praktično zmanjševanje procesa proizvodnje
je seveda poslovna odločitev, da naj takoj povem.

Zato zastavljam ministrstvu za gospodarstvo naslednje vprašanje!
S katerimi konkretnimi ukrepi namerava ministrstvo ublažiti težave
delovno intenzivnih panog, zlasti tekstilne industrije in
usnjarskopredelovalne industrije, v smislu ohranjanja delovnih
mest v teh panogah in tudi njihovega prestrukturiranja?
In drugo vprašanje. Ali bodo deležne finančne pomoči tudi druge
gospodarske družbe v Sloveniji, ki so v težavah, kot je bilo to s
strani predsednika vlade obljubljeno Muri?
Skratka, srečujemo se tudi z nekim fenomenom iz preteklih let, ki
ni več vzdržen. To je to, da se hodi z visokimi predstavniki vlade
po podjetjih in se obljublja pomoč, hkrati pa je veliko vprašanje, ali
je potem v skladu s slovensko zakonodajo to pomoč tudi možno
dati."

Jaz upam, da praktično vsak, ki bo vključen v te programe, ki
smo jih skupaj pripravili s sindikati in gospodarsko zbornico, da
bo njegova usoda pravzaprav dosti jasna.
Hkrati pa naj še omenim približen obseg sredstev, ki bo namenjen
iz teh naslovov, ki sem jih povedal; in to je za leto 2003 približno
1,4 milijarde. To so ocene, ki temeljijo na številkah, ki smo jih
pridobili z nekimi anketnimi poizvedovanji v podjetjih. Tako
računam, da so številke relativno točne, seveda se pa o
natančnosti - natančnost je pa seveda lahko kljub vsemu relativna.

Odgovor ministra za delo, družino in
socialne zadeve:
Vprašanje, kot sem razumel, ni bilo neposredno nam na ministrstvo
za delo zastavljeno in bo verjetno pisni odgovor ministrstva za
gospodarstvo sledil, ker je, kot ste pravilno ugotovili v vašem
vprašanju, zelo visoka stopnja korelacije med gospodarsko rastjo
in ravnjo brezposelnosti.

Strinjam se pa seveda z vami, ko ste v svojem vprašanju navedli:
vprašanje gospodarske rasti je tukaj ključno. Vprašanje investicije
- vprašanje sektorske razporeditve investicij, tukaj pa jaz
pričakujem, da bo ministrstvo za gospodarstvo dalo konkretnejše
odgovore, ki jih v tem trenutku jaz nimam.

Naj povem, kar se brezposelnosti tiče, da je sigurno vprašanje, ki
ga je treba izpostaviti: da smo ena redkih ekonomij, kjer se
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Skratka, zakaj sem postavil to vprašanje. Predvsem zaradi tega,
kajti mi vedno capljamo za problemi. In sedaj, se pojavlja tudi
vprašanje slovenskega nacionalnega interesa in v čigavi lasti naj
bodo podjetja. In tu me zanima.

Dopolnitev vprašanja:
Poglejte, prav to je ključni problem. Jaz namenoma nisem tega
vprašanja, čeprav sodi v delovno področje ministrstva za delo,
zastavil ministru za delo, družino in socialne zadeve, kajti vem,
da je tukaj nekakšna vloga ministrstva, zlasti aktivne politike, da
je pa ključna in najbolj pomembna vloga tu v odpiranju in
zagotavljanju novih delovnih mest in prestrukturiranju slovenskega
gospodarstva.

To je moje dopolnilno vprašanje. Ali je povezanost lastništva in
prihod tujih investitorjev v Slovenijo povezan z učinkovitostjo teh
podjetij? In tu smo v tekstilni branži veliko zamudili, kajti tu bi prav
gotovo bilo možno s spodbujanjem tujih investicij in prihodom
tujega kapitala lahko ohranili doma marsikatero delovno mesto,
ne pa, da sedaj govorimo delovno intenzivnim panogam, naj se
selijo v kraje, kjer je delovna sila cenejša in bodo zaposlovala
naša podjetja tujo delovno silo.

Zato sem postavil to vprašanje ministrici za gospodarstvo in bi
želel od nje tudi pisni odgovor, čeprav moram, predsednik,'
povedati, da sem razočaran. Svoje poslansko vprašanje sem
postavil v petek, v skladu z dogovorom in v pričakovanju, da bom
seveda tu dobil tudi ustni odgovor. In kljub temu da je danes štiri
dni ali pa tri dni po tem, tega odgovora ni - ne adekvatnega
državnega sekretarja. To se mi ne zdi povsem korektno. In tu ni
naš poslovnik nič naredil, očitno.

Skratka, pomanjkanje strategije, zlasti na ministrstvu za
gospodarstvo, v smislu odpiranja novih delovnih mest je več kot
očitno. Upam pa, da le ni samo to stvar papirja, temveč da bo v
bodoče tudi več denarja v smislu odpiranja novih delovnih mest.

Volivci s stalnim bivališčem v tujini bodo praviloma glasovali na
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v
posamezni državi in tam se bodo izkazali z osebnim dokumentom,
na volišču pa bodo prejeli volilni material ter oddali glasovnico. Če
ne bodo mogli glasovati na diplomatsko-konzularnem
predstavništvu, ampak želijo glasovati po pošti v Sloveniji, morajo
pa to v skladu z navodili, ki so jih prejeli, do 11. oktobra sporočiti
republiški volilni komisiji.

Ustno poslansko vprašanje Bogomirja
Vnučca ministru za zunanje zadeve dr.
Dimitriju Ruplu, postavljeno na 18. seji dne
23/9-2002:
"Letos je na podlagi matematičnih zakonitosti zelo pestro volilno
leto, tako da imamo poleg županskih volitev, volitev za občinske
svetnike, krajevne in četrtne skupnosti, tudi volitve za državne
svetnike in seveda za predsednika države. Ob dejstvu, da so v
letošnjem letu tudi volitve za predsednika države, se obeta tudi
temu primerna višja volilna udeležba. Priče pa smo bili v preteklih
letih - o tem smo se lahko seznanili tudi pred nekaj meseci v
državnem zboru da pa imajo naši zdomci in državljani, ki živijo
širom po svetu, številne težave, ko želijo izraziti svojo državljansko
pravico in tudi sami prispevati k izboru kandidatov oziroma
izvoljenih predstavnikov naše države. Tako - da ni pravih informacij,
da glasovnice zamujajo in drugi problemi.

V skladu z dogovorom z republiško volilno komisijo bodo volitve
potekale na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tistih
državah, kjer prebiva največ državljanov Republike Slovenije. V
zvezi s tem je republiška volilna komisija tudi objavila obvestilo
državljanom Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebivajo
v tujini. Ta predstavništva so Buenos Aires, Canberra, Dunaj,
Celovec, Bruselj, Sarajevo, Praga, Podgorica, Helsinki,
Kobenhavn, Pariz, Atene, Zagreb, Rim, vključno s Svetim sedežem,
Trst, Tel Aviv, Tokio, Ottawa, Toronto, Budimpešta, Skopje,
Varšava, Moskva, Bratislava, Madrid, Stockholm, Bern, London,
VVashington, New York, Cleveland, Berlin, Muenchen, Beograd.
Skupaj torej 34 diplomatsko konzularnih predstavništev. Na teh
predstavništvih bodo lahko glasovali tudi državljani Republike
Slovenije z začasnim bivališčem v tujini, če bodo to v skladu z
navodili do 11. oktobra sporočili republiški volilni komisiji.

Zato me seveda zanima: Ali je zunanje ministrstvo sprožilo
ustrezne ukrepe, dalo navodila diplomatsko-konzularnim
predstavništvom, da bodo te volitve glede na širino oziroma
množico, ki bo v letošnjem letu, da bodo diplomatsko-konzularna
predstavništva ustrezno informirala naše državljane po svetu in
omogočila državljanom, da izrazijo svojo državljansko pravico?

V času med 11. septembrom in 12. oktobrom poteka razgrnitev
volilnih imenikov na pristojnih diplomatsko - konzularnih
predstavništvih. Državljani Republike Slovenije lahko volilne
imenike pregledajo ter v primeru pomanjkljivih ali netočnih podatkov
zahtevajo popravek.

Zanima me tudi: Ali iz poročil teh diplomatsko-konzularnih
predstavništev izhaja, da bodo pomanjkljivosti, ki smo jim bili priče
do sedaj, v čim manjši meri še prisotne oziroma v celoti
odpravljene?"

Pa še to. Konzularni sektor našega ministrstva in urad za Slovence
v zamejstvu in po svetu namenjata veliko pozornosti obveščanju
tako diplomatsko-konzularnih predstavništev kot tudi slovenskih
društev in organizacij po svetu. Urad je informacijo o možnosti
udeležbe na volitvah posredoval tudi revijam, ki so namenjene
izseljencem in zdomcem - recimo; Rodna gruda, Naša Slovenija
- ter še posebej priporočil volilnim upravičencem po svetu, da
preverijo svoje podatke v volilnih imenikih, da ne bi prihajalo do
nesporazumov in težav, kot se je dogodilo v preteklih letih.

Odgovor:
Rad bi povedal, da so volivci, ki so vpisani v volilni imenik, že
prejeli oziroma prejemajo v teh dneh na svoje naslove obvestilo z
informacijami o možnostih udeležbe na volitvah.
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V zvezi z volitvami za predsednika republike naše ministrstvo,
tako konzularni sektor kot urad za Slovence po svetu, že vse od
sprejetja zakona o evidenci volilne pravice uspešno sodeluje z
republiško volilno komisijo in s pristojnimi službami ministrstva za
notranje zadeve, tako da tudi naša diplomatsko-konzularna
predstavništva tekoče instruirana o volilnih opravilih, ki se nanašajo
na volitve v tujini.

mi boste lahko še dodatno povedali za ta medsebojna usklajevanja
med notranjim ministrstvom in zunanjim ministrstvom, da bo tem
državljanom omogočeno, da seveda svojo volilno pravico izrazijo
pravočasno, da ne bi potem prihajalo na samih volitvah do
nepotrebnih težav oziroma da je to tudi odraz odnosa naše države
do državljanov izven meja.

Še enkrat, informacije o volitvah so na razpolago v časniški objavi
in tudi na spletnih straneh republiške volilne komisije ter na spletnih
straneh ministrstva za zunanje zadeve oziroma urada za Slovence
v zamejstvu in po svetu in teh podatkov ni težko dobiti. Verjamem,
da je v preteklosti prihajalo do težav. Letos na podlagi izkušenj iz
preteklih let skušamo te težave odpraviti. Zagotavljam vam, da te
volitve, priprave nanje zelo skrbno spremljamo in bomo jih
spremljali, dokler ne bodo končane.

Dopolnitev odgovora:
Tole bi rad rekel. Prav gotovo obstaja razlika med številom volilnih
upravičencev in številom, ki to pravico izrabijo. Zdaj na pamet
govorim, vem slučajno številko za Cleveland, tam živi veliko število
Slovencev in tudi veliko število naših državljanov, pa vendar se je
prejšnjih volitev udeležilo samo 240 tistih, ki so imeli pač to pravico.
Tako je najbrž mogoče z dodatnim informiranjem, predvsem pa z
razprševanjem in razblinjanjem različnih strahov, ki obstajajo med
našim izseljenstvom, je mogoče to številko - namreč številko
volivcev - dejansko dvigniti in oziroma povečati. Z našega
ministrstva smo vse, kar je bilo formalno mogoče, kar je bilo
mogoče storiti v smislu dopisov, obveščanja in tako naprej, storili.
Mislim pa, da bi neka javna razprava pri nas ali pa morda, kaj jaz
vem, tu pa tam kakšen članek ali pa kakšna predstavitev v medijih
lahko pripomogla k temu, da bi se ljudje, ki imajo pravico voliti,
znebili strahu, ki jih morda ovira, da bi to pravico izkoristili.

Dopolnitev vprašanja:
Hvala za odgovor, spoštovani gospod minister. To vprašanje sem
naslovil tudi iz tega razloga, ker je zelo pomembna ta informacija
med diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, ki seveda so v
določeni državi, in seveda zunanjim ministrstvom, ker me tudi
zanima: Ali je res, da prihaja do nekaterih odstopanj, predvsem v
državah, kjer je koncentracija državljanov oziroma tistih, ki imajo
volilno pravico, predvsem v Avstraliji, Kanadi in Argentini, da so
razlike med volilnimi imeniki in med tistimi, ki imajo volilno pravico?
Nekaj ste že odgovorili. Tako bi mogoče samo apeliral oziroma če

Zavedam se tega razkoraka in verjamem, da je mogoče rezultate,
ki jih poznamo iz prejšnjih let in ki niso bili, da tako rečem, bleščeči,
da jih je mogoče izboljšati.

Predlagam ministru Butu in ministru Kopaču, da še enkrat
pregledata delo državne komisije za sušo, kajti delo ni bilo pravilno
in korektno opravljeno, sklepi niso bili pravični, stanje na terenu ni
bilo realno ocenjeno, dejanska situacija na terenu je bila namreč
čisto drugačna kot v pisarnah v Ljubljani.

Ustno poslansko vprašanje Marie Pozsonec
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano mag. Francu Butu ter ministru za
okolje, prostor in energijo mag. Janezu
Kopaču, postavljeno na 18. seji dne 23/92002:

Preden boste izzvali novi kmečki punt, glejte na kmeta kot na
človeka, kot steber podeželja in končno storite nekaj za
prestrukturiranje kmetijstva.

Vsebina Iz prijave vprašanja za sejo:
Odgovor ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano mag. Franca Buta:

Sprašujem ministra Buta v kolikšnem času bo ukrenil kaj v zvezi
s tem, da kmetje ne bi morali iskati svojih pravic na cesti, kajti
zadnji kmečki punt je razkril simptome v našem kmetijstvu.
Simptome nesposobnosti, brezupnosti, brezpravnosti in
ogroženosti kmetov. V kmetijstvu razmere niso tašne, da bi bil
kmet sposoben preživljati sebe in svojo družino. Dnevno mora
moledovati za drobtinice in s tem je kot človek in proizvajalec v
skrajno ponižnem in ponižanem položaju. Kdaj bo stroka začela
delati na alternativnih možnostih proizvodnje? Kdaj bosta
Ministrstvo za kmetijstvo in Vlada pripomogli k zavarovanju
kmečkih proizvodov, namesto tega, da pozneje plačujeta visoke
zneske za škodo nastalo zaradi elementarnih nesreč? Kdaj bo
država omogočila neboleče posestno prestrukturiranje? Kdaj bo
Sklad kmetijskih zemljišč odigral svojo vlogo pri prestrukturiranju
kmetijstva, brez teh ukrepov se namreč prelivajo ogromne količine
denarja samo v porabo in preživetje, ne pa v razvoj in nove
investicije, ki bi ustvarile v kmetijsvu kvalitetna delovna mesta.
Agonija se tako samo podaljšuje in ni kvalitetnih razvojnih
komponent.
6. november2002

V bistvu zadeva je izjemno kompleksna in široka in se nanaša na
večino aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo v slovenskem prostoru
na tem področju, hkrati se pa s tem seveda ukvarja tudi celoten
evropski prostor, ko išče odgovore na to, v kakšno smer naj bi ta
sektor bil v bodoče razvijan.
Nesporno je, da se je v Sloveniji pač sektor kmetijstva srečal z
realnimi razmerami trga, potem ko je prišlo do uvedbe tržnega
gospodarstva, ko smo z uvedbo demokracije uvedli tudi ta element in prekinili s planskim gospodarstvom, ko je nesporno bilo
vse lažje in ko je bilo vse dorečeno; ko so s strani države bile
določene marže, razmerja, kaj pripada trgovini, kaj pripada živilski
industriji. Seveda temu nič več ni tako in ne more tako biti, ker tudi
nikjer v demokratičnih zahodnih družbah tako ni bilo.

49

poročevalec, št. 106

Tudi tam so se kmetje izjemno težko prilagajali in se še vedno
težko prilagajajo. In nekega najbolj idealnega odgovora na vsa ta
vprašanja, seveda, nobena družba v celoti še ni dala. Tisto, kar v
Sloveniji poskušamo storiti, je pravzaprav prilagoditi se temu, s
čimer se zahodnoevropsko kmetijstvo, to je kmetijstvo Evropske
unije, poskuša upirati globalizaciji in zaradi česar evropski
proračun plačuje tudi polovico sredstev temu sektorju.

Plačujemo v višini, kolikor je pač mogoče, v tem letu približno v
višini 6 milijard teh doplačil. Kar je pa najpomembnejše - in mislim,
da smo tudi danes dosegli dogovor, ki ga bo morala potrditi še
vlada in potem državni zbor - da bomo v letu 2004 bomo v
proračunu zagotovili obvezno udeležbo države v višini, kot je
mogoče maksimalno iztržiti v tako imenovanem stebru II. ali razvoju
podeželja - sofinanciranje Bruslja: eno četrtino prispevamo sami,
ostalo pa pričakujemo od tam.

Z velikimi napori, velikimi finančnimi obveznostmi, kar je verjetno
znano in kar bo znano tudi v naslednjih nekaj tednih, ko bo v
državni zbor prišel osnutek sprememb proračuna oziroma predlog
sprememb proračuna 2003 do proračuna 2004 - govorim o teh
dveh proračunih, ki sta ključna za vstop v Evropsko unijo.

Na drugi del pa, žal, nisem uspel odgovoriti, ker je preobširen
odgovor, lahko pa še kasneje.
Dopolnitev vprašanja na seji:

Tukaj bi stvar razdelil na tri dele: eno so neposredna plačila.
Neposredna plačila so v Sloveniji edina uvedena med vsemi
kandidatkami za vstop. To so plačila na hektar, EKO-O imenovana.
In trenutno so v letošnjem letu na nivoju približno 54 odstotkov
tistega, kar prejemajo kmetje v Evropski uniji. Dosegli smo že
dogovor, da bo v letu 2003 ta višina 75-odstotna v primerjavi z
Evropsko unijo, v letu 2004 pa je razpisana v višini 100 odstotkov.
O tem smo se ravno še danes dogovorili. Na ta način si
omogočamo maksimalno možen pogajalski izplen, kot ga je pač
mogoče dobiti. Kar pa je še bolj pomembno, zagotavljamo si eno
redkih možnosti, da smo po prehodnem obdobju - upamo, da bo
čim krajše, ko bomo že člani Evropske unije - vendarle neto
prejemnik sredstev.

Govorila sem tudi o tem, da delo državne komisije ni bilo korektno,
sklepi niso bili pravični in kmetje so bili izigrani. Torej, mogoče bi
gospod Kopač, ker je v njegovem ministrstvu ta komisija, lahko
podal odgovor na to.
Dodatna dopolnitev odgovora ministra za
okolje, prostor in energijo mag. Janeza
Kopača:
Državna komisija za sanacijo je sicer medresorska komisija, v
njej ima ministrstvo za okolje, prostor in energijo samo manjši del
članov, pa kljub temu lahko odgovorim na vaše vprašanje.

Skratka, od letos do leta 2004 se bodo ta neposredna plačila
Eko-0 praktično skorajda podvojila. To je tisto, kar lahko največ
storimo, več od tega tudi teoretično ne smemo storiti, zaradi tega,
ker velja gornja omejitev teh plačil.

Pri delu komisije je bilo treba upoštevati to, da smo najprej imeli
izjemno veliko število vlog, skorajda 50.000 vlog je morala
pregledati komisija. Pri tem je bilo veliko težav zato, ker smo dobili
neustrezne podatke iz občin. Podatki niso bili posredovani v digitalni
obliki. Izjemno veliko je bilo število zahtevkov za dopolnitev vlog.
Tolikšno število, da so se na koncu potem z zahtevki za dopolnitev
vlog sploh nehali ukvarjati in so pač avtomatično - ali pa so stvari
poskušali z dobro voljo poenostaviti, da ne bi zavezancev sploh
več spraševali. Uvedli smo za pojasnitev brezplačno telefonsko
linijo, kjer je vsakdo lahko dobil podatke o konkretno svoji vlogi.
Zaposlili smo pogodbeno sodelavko, ki je ves čas, vse dneve
odgovarjala prav na tej brezplačni liniji.

Kdaj bo stroka začela delati na alternativnih možnostih
proizvodnje? Tudi tu je pravzaprav odgovor moč najti v tem: država
je ponudila alternativno možnost podpor, to so podpore kmetijskookoljskim programom, ekološkemu sonaravnemu kmetovanju.
Zaenkrat je sicer v kmetijsko-okoljski program vključenih 40%
kmetij, vendar v ekološko kmetovanje pa samo 2% kmetij. Seveda,
ekološko kmetovanje zahteva visoke standarde, normative,
zahteva visok nadzor, dokumente in tudi posebno obliko trženja,
ker če plačujemo ekološko podporo, s tem da pa je cena na trgu
potem enaka, je pa seveda pravzaprav nekaj, kar je vprašanje
smisla. Zagotovo, osebno sem prepričan, da je v kmetijskookoljskem programu in raznih oblikah kmetij okolju bolj prijaznih
načinov proizvodnje hrane moč iskati določeno tržno nišo in
rešitev. In celo menim, da bi v Sloveniji morali neke vrste misijo ali
spremembo misije poslanstva kmetijstva iskati v tem.

Mislim pa, da je pri vsem delu komisije največ nerazumevanja
izhajalo iz določb, ki se nanašajo na izračun povprečne stopnje
poškodovanosti. Namreč, verificirana povprečna stopnja
poškodovanosti posamezne kmetijske rastline se za posamezno
geografsko zaokroženo območje izračuna kot povprečje
verificiranih podatkov o stopnjah poškodovanosti kmetijske rastline
na tem območju, ne pa več kot verificirana stopnja
poškodovanosti, kot je bilo to določeno z interventnimi zakoni
prejšnjih let, na kar so ljudje tudi v resnici najbolj navajeni.

To, da kmetijstvo opravlja tudi dodatne, za družbo koristne oziroma
nujne funkcije - to so vzdrževanje kulturne krajine in podobno - to
je pa tisto, zaradi česar v državi plačujemo podpore tako
imenovanim območjem z omejenimi dejavniki in kmetijsko-okoljske
programe, ob tem, da želimo podpreti bolj zdravo in okolju bolj
prijazno hrano.

poročevalec, št. 106

Pri tem je treba samo še povedati, da smo bili deležni predlogov
za spremembo in dopolnitev upoštevanja cene kmetijskih kultur,
predvsem pri koruzi. Predlog za dopolnitev je bil dan tudi za krmna
žita in to je še v presoji komisije. Zaenkrat je bilo nakazil s tega
naslova 3 milijarde 660 milijonov tolarjev. Toliko na kratko.
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položaju zaradi klanjanja Američanov v Združenih državah ob
zadnjem obisku.

Ustno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča
Plemenitega predsedniku Vlade Republike
Slovenije dr. Janezu Drnovšku, postavljeno
na 18. seji dne 23/9-2002:

Gospod Potočnik je nekaj podobnega počel s pogajanji z Evropsko
unijo. Pristali smo na vse, kar so od nas zahtevali, in dobili ne
bomo nič. Edini, ki je pokazal malo pokončnosti, je bil minister
Grizold. Vsi ostali so nekako s pol bedastimi nasmeški na obrazih
hodili okrog in pristajali in govorili samo yes, yes, yes.

"Slovenija se bliža evro-atlantskim skupnostim. Ob tem bližanju
vidimo iz dneva v dan več propadanj podjetij, uničevanje
slovenskega gospodarskega potenciala, uničevanje - namerno
uničevanje slovenskih podjetij in, po domače rečeno, metanje
denarja skozi okno.

Sprašujem. Ali je res, da moramo Slovenci za svoje pogajalce pri
vstopanju v takšne integracije izbrati najslabše od najslabšega ali
najbolj kupljivo od kupljivega? Ali je res, da moramo izničiti vse,
kar so naši predhodniki, kar so naši starši in stari starši zgradili v
naši domovini, zato da bo 300 ljudi odlično živelo v Bruslju... v
institucijah Evropske unije in Nato pakta? Ali je res, da moramo
vse to pretrpeti in st homa in brez možnosti kakršnegakoli
nasprotovanja pogoltniti vse skupaj? In ali je res, da ne bo
referenduma o Evropski uniji in da ne bo referenduma o Natu,
vse dotlej, dokler ne bo vse skupaj že zabetonirano in nemogoče
spremeniti?

Zdaj je že znano, da bomo morali že prvo leto ob vstopu v Evropsko
unijo plačati približno 130 milijonov evrov in vendar so to samo
začetni podatki. Nazaj bomo dobili največ 70 milijonov evrov.
Sprašujem, kako je mogoče, da je Slovenija imela tako slabe,
nekompetentne in protislovensko, protidržavno usmerjene
pogajalce, ki so izpogajali takšno grozljivo pozicijo za našo državo!
Ob vstopanju v Nato se priklanjamo na vse konce in kraje. Gospod
Rupel si je komaj pozdravil hrbtenico, da zopet hodi pokonci,
verjetno ima kosmodisk, drugače bi ostal v predklonjenem

Sprašujem: Zakaj in kako se izbira take ljudi, ki dejansko delujejo
proti Sloveniji, proti interesom slovenskega naroda?"

Število civilnih invalidov vojn se še naprej veča zaradi le delno
izvedenega razminiranja, ki ga v nekaj državah uspešno opravlja
- od Slovenije inicirani projekt - mednarodni sklad za razminiranje."

Ustno poslansko vprašanje Alojza Peterleta
ministru za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vladu Dimovskemu, postavljeno na 18.
seji dne 23/9-2002:

Odgovor:

"Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije je na predlog
sorodnih zvez iz več evropskih držav prevzela pobudo za
organizacijo ustanovne skupščine Evropske zveze civilnih
invalidov vojn.

Z zvezo civilnih invalidov vojn ministrstvo seveda sodeluje zelo
konstruktivno. Imamo tudi letno pogodbo iz naslova sofinanciranja
določenih dejavnosti zveze civilnih invalidov vojn. Vsekakor pa
bomo pobudo, če bo naslovljena na ministrstvo - do tega trenutka
še ni bila formalno naslovljena pobuda - obravnavali in če obstajajo
neke možnosti, bomo tudi konstruktivno sodelovali pri izvajanju
take aktivnosti zveze civilnih invalidov vojne.

Glede na šibko finančno stanje zveze in glede na humanitarni
pomen in namen tega projekta sprašujem ministra, če bi vlada
lahko finančno pomagala pri tem projektu oziroma dajem pobudo,
da to stori.

Zanima me, kakšen je odnos ministrstva do te namere? Koliko
nelegalnih gradenj je bilo na Dobrči ugotovljenih, koliko doslej
porušenih in koliko legaliziranih?

Ustno poslansko vprašanje Alojza Peterleta
ministru za okolje, prostor in energijo mag.
Janezu Kopaču, postavljeno na 18. seji dne
23/9-2002:

Da bi se izognili vsakršnemu dvomu, ali gre tukaj bolj za odnos
do neke konkretne osebe ali bolj za odnos do zakonsko
vprašljive stvari, dajem pobudo oziroma izražam pričakovanje,
da bo ministrstvo to vprašanje še enkrat natančno proučilo."

V sredo naj bi rušili na Dobrči v občini Radovljica menda nelegalno
zgrajeni objekt, svetovno znanemu in priznanemu izumitelju s
področja alternativne rabe energije in podjetniku gospodu Francu
Stroju, ki v tem objektu laboratoriju opravlja pomemben del svoje
raziskovalne dejavnosti.
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- Lovska koča v lasti lovske družine Begujnščlca,
- Koča In hlev na Podgorski planini.

Odgovor:
Črna gradnja na Dobrči je pač šla skozi vse postopke.
Inšpekcijska odločba o odstranitvi je bila tako rekoč že zdavnaj
izdana. Dejstvo je, da je investitor, gospod Stroj, poskušal z vsemi
mogočimi postopki to čim dlje zavleči, pa tudi, da je poskušal
spremeniti prostorski akt občine, na podlagi česar bi se to lahko
legaliziralo. Z vsemi temi pobudami ni uspel, lahko rečem tudi, žal
ni uspel, kajti tudi mi nismo pretirano srečni, če je treba črne
gradnje rušiti. Tako da vsekakor inšpekcija pelje postopke naprej
in mislim, da je resnična trditev, kot ste omenili - tudi sam sem že
slišal informacijo - da naj bi bila izvršba opravljena v tem tednu.
Vašo poslansko pobudo sem vzel na znanje kot pobudo.

V vseh primerih postopki še niso zaključeni, po dosedanjih
ugotovitvah je legalna Koča na Dobrči (Planinsko društvo Tržič).
V območju je tudi precej lovskih opazovalnic, ki niso poseg v
prostor v smislu določil zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (ZUN), zato zanje ni potrebno dovoljenje na podlagi
tega zakona.
Urbanistični inšpektor IRSOP je v maju 1999 skupaj s predstavniki
Zavoda za gozdove Slovenije OE Bled opravil ogled na pobočju
Dobrče, kjer je investitor Franc Stroj brez dovoljenja postavil
počitniško hišico (dovoljenj tudi ni možno pridobiti). Postavil jo je
na težko dostopni strmini, na mestu, kjer je dovoz materiala možen
le s helikopterjem.

Vem, da je bil prav danes sprožen še en postopek ugotavljanja
lastništva sosednje parcele, prek katere naj bi bil prehod. Mislim,
da inšpekcija ta hip ugotavlja še pravilnost navedb gospoda Stroja,
ki se seveda poskuša okleniti vsake rešilne bilke, da bi do izvršbe
ne prišlo.

Po ugotovitvah lovcev in gozdarjev tako objekti kot tudi stalne
vožnje s helikopterjem zelo motijo živali v te delu narave, kjer
živijo tudi gamsi, mufloni, planinski orel, jeleni,... (tudi zaščitene
vrste). Območje gozdov, v katerem je postavljena počitniška
hišica, je na podlagi Zavoda za gozdove v postopku razglasitve
za varovalni gozd, kar pomeni, da bi v njem veljala še strožja
merila zaščite narave kot v običajnih gozdovih.

Dopolnitev vprašanja:
Žal se ne razumemo. Gospod minister, niste mi odgovorili na
vprašanje, ki je bilo zelo konkretno, koliko nelegalnih gradenj je
bilo na Dobrči ugotovljenih, koliko jih je bilo legaliziranih in koliko
podrtih.

Urbanistični inšpektor je tedaj (junija 1999) investitorju izdal
odločbo, s katero mu je naložil odstranitev počitniške hišice.
Podan je bil tudi predlog sodniku za prekrške za kaznovanje
investitorja. Investitorje zoper inšpekcijsko odločbo vložil pritožbo,
ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo.

Če se na to ne da odgovoriti zdajle, bi predlagal oziroma pričakoval,
da pismeno odgovorite. Me pa zanima, ali je to edina črna gradnja
na Dobrči in ali se ravna tako samo v tem primeru.
Dopolnitev odgovora - pisni odgovor, z dne
27/9-2002:

Investitor ne le, da objekta ni odstranil, kot mu Je bilo
naloženo z inšpekcijsko odločbo, temveč Je z deli celo
nadaljeval, tako, da Je postavil še več objektov, ploščadi,
ograj ipd. V oktobru 2000 mu Je urbanistični inšpektor z
novo odločbo naložil odstranitev še teh objektov.

"Koliko nelegalnih gradenj je bilo na Dobrči ugotovljenih,
koliko Je bilo legaliziranih In koliko podprtih? Ali je to edina
črna gradnja na Dobrči In ali se ravna tako samo v tem
primeru?"

Investitorju je bilo v začetku septembra 2002 Izdan sklep o
dovolitvi Izvršbe inšpekcijskih odločb, s katerim mu Je bil
postavljen tudi naknadni rok, do kdaj mora sam odstraniti
predmetne objekte.

Vprašanje je zastavljeno v zvezi s planirano upravno izvršbo
odločbe urbanistične inšpekcije, to je odstranitve nedovoljeno
zgrajene počitniške hiše investitorja Franca Stroja, na Dobrči.

Investitor tudi po prejemu tega sklepa objektov nI odstranil,
naknadni rok je potekel dne 20.09.2002. Inšpektor je tako dne
25.09.2002 pričel z upravno izvršbo inšpekcijskih odločb - prisilno
odstranitvijo objektov.

In Inšpektoratu Rs za okolje, prostor in energijo, Območno enota
Kranj, je bilo pri rednih inšpekcijskih pregledih na Dobrči
ugotovljeno majhno število nedovoljenih posegov v prostor, prav
tako za to območje ne prejemamo prijav, da bi bilo narejeni
nedovoljeni posegi v prostor.

Urbanistična inšpekcija obravnava vse objekte enako, pri
odločanju o prioritetnem vrstnem redu prisilnih izvršb pa upošteva
predvsem nevarnost, ki jo objekt povzroča v naravi, okolju,
nezazidljivost površin, javno korist, varnost območja ali predvideno
varovanje. Počitniška hišica g. Franca Stroja na Dobrči izpolnjuje
vse navedene pogoje za uvrstitev med prve pri pripravi prisilnih
izvršb.

V postopku urbanistične lnšpekcl|e in za graditev so v
območju Dobrče 4 objekti:
- Počitniška hiša investitorja Franca Stroja,
- Koča na Dobrči, last Planinskega društva Tržič,
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nesmotrnost predlagane rešitve, je bil na seji sprejet tudi amandma
skupine poslancev, ki je v celoti zavrnil predlagani člen in s tem
tudi prenos geodetskih izpostav.

Ustno poslansko vprašanje Sama Bevka
ministru za okolje, prostor in energijo mag.
Janezu Kopaču ter ministru za finance mag.
Antonu Ropu, postavljeno na 18. seji dne
23/9-2002:

Argumentov, s katerimi smo poslanci - predlagatelji amandmaja
prepričali državni zbor za črtanje 83. člena zakona o državni
upravi, ne mislim ponavljati. Imam pa zato vprašanje za ministrstvo
za okolje in ministrstvo za finance.

"Državni zbor Republike Slovenije je konec maja sprejel zakon o
državni upravi. Za tretjo obravnavo je bila v 83. členu predvidena
rešitev, da bi najkasneje v treh letih od uveljavitve tega zakona
upravne enote sprejele naloge sprejemanja vlog, informiranja,
izdajanja podatkov strankam in opravljanja posameznih dejanj o
upravnih postopkih, ki so povezana z neposrednim stikom s
stranko na področju davčne in geodetske uprave oziroma službe.
Ker je že sama vlada za tretjo obravnavo sprejela amandma, s
katerim iz 83. člena črta davčno službo, in je torej ugotovila

Ali je res, da se proces ukinjanja davčnih in geodetskih izpostav
in zmanjševanje njihovih pristojnosti in zaposlenih kljub temu
nadaljuje?
Zanima me tudi, ali je res, da se uresničujejo tudi rešitve iz izhodišč
za reorganizacijo geodetske uprave Republike Slovenije z dne
12. marca 2002, ki za leto 2003 ukinja geodetske izpostave v
Brežicah, Tolminu, Logatcu, Vrhniki in Cerknici in do leta 2005
postopoma tudi povsod drugod po državi."

Dopolnitev vprašanja:

Odgovor ministra za okolje, prostor in .
energijo:

Torej so se zle slutnje uresničile. Kot izgleda, bodo na območnih
izpostavah, na izpostavah geodetskih uprav na takih občinah
oziroma na takih upravnih enotah, kot so Brežice, Cerknica, Idrija,
Logatec, Tolmin, Vrhnika, da ne naštevam naprej, v naslednjih
nekaj letih izgubili svoje delovno mesto uslužbenci. Po teh
izhodiščih, ki so mi poznana, naj bi do leta 2005 ravno na teh
izpostavah, ki so najbolj približane ljudem, izgubilo mesto 60
delavcev z visoko geodetsko izobrazbo.

Ta člen predloga zakona o državni upravi res ni bil sprejet, čeprav
mislim, da jd bila polemika v glavnem glede izpostav davčne
uprave, ne glede izpostav geodetske uprave. Pa kljub temu. Mi
torej ne moremo zdaj združiti izpostav geodetske uprave in
upravnih enot, ker mislim, da sicer ni dobro za racionalnost
delovanja te države.
Vsekakor pa smo dolžni racionalizirati delo geodetske uprave in
to tudi počnemo. Ta proces se nadaljuje. Zaradi uvajanja
digitalnega poslovanja, zaradi elektronskega dostopa do podatkov,
zaradi manjše potrebe po fizičnem delu nadaljujemo z
reorganizacijo znotraj geodetske uprave, ne v povezavi z
upravnimi enotami. Naš namen je v nekaj prihodnjih letih prenesti
določene funkcije na območne geodetske uprave, v mnogih
sedanjih izpostavah pa postaviti informacijske točke, verjetno
tudi kar v prostorih upravnih enot - pač po pogodbi z njimi; ne pa,
da bi ta, ki bo zaposlen, ki bo opravljal funkcijo te informacijske
točke pač uslužbenec upravne enote. Zakon pač ni bil spremenjen
v tej smeri, zato bo še vedno uslužbenec geodetske uprave. To
pomeni, da se za uporabnike storitev ne bo čisto nič spremenilo,
imeli bodo točno tak dostop do podatkov, kot ga imajo danes. Res
pa bo prišlo do krčenja nekaterih delovnih mest znotraj geodetske
uprave. To seveda povzroča določeno nezadovoljstvo pri tistih,
ki sedaj morda ne bodo več vodilni, ker se stvari restrukturirajo.
Zaradi tega tudi poslušamo posamezne izlive nezadovoljstva.
Vendar mislim, da je prav, da je naša naloga, da peljemo
reorganizacijo v smeri racionalnejšega poslovanja.
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Predlagam, da bi na ministrstvu in na geodetski upravi razmislili,
ali ne bi te racionalizacije iskali morda drugje, v sami centrali v
Ljubljani, pa na večjih območnih izpostavah, ne pa na teh
izpostavah, ki so najbolj približane vsakodnevnemu uporabniku,
se pravi stranki.
Dopolnitev odgovora:
Omenili ste številko 60 ljudi. Moram reči, da 60 ljudi na teh
izpostavah, ki ste jih omenili - morda ste jih mislili več - ampak na
teh, ki ste jih omenili, niti ni. Če bi čisto vsi izgubili zaposlitev, bi jih
še ne nabrali 60.
No, vsekakor je pa dejstvo to, da reorganizacija pomeni
zmanjševanje obsega delovnih mest oziroma ukinitev nepotrebnih
delovnih mest na vseh nivojih, tudi v glavni upravi v Ljubljani, pa
seveda tudi na posameznih izpostavah oziroma na območnih
enotah. Dejstvo pa je, da se težko spopadamo z očitkom ali pa s
predlogom, da bi na nekaterih izpostavah zadržali vse zaposlene,
zato ker gre morebiti za območja, kjer je težje priti do služb,
medtem ko v drugih, morda večjih mestih, bi pa pač šli v normalno
reorganizacijo. Reorganizacija je proces, ki seveda zajame celotno
geodetsko upravo in ima tudi kakšno posledico, ki se imenuje
zmanjševanje obsega potrebnih delovnih mest.
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Med drugim, prvič to, da je državni zbor potrdil kratkoročni program za naslednja leta glede samega cestninjenja posameznih
avtocestnih odsekov in sprejel določen program, kako se bo to
cestninjenje izvajalo. Drugič, pokazalo se je zaradi nekaterih
sprememb, konkretno pri vašem vprašanju za nadvoz v
Kompolju, kjer je potem v fazi izvajanja tega odseka bila ena
kmetija, ki je prej bila povezana s tem nadvozom, torej edina
kmetija, ki je bila povezana s tem nadvozom, mislim, da je to
Kompolje št. 1, da je bilo potem naknadno dogovorjeno, da se ta
kmetija oziroma gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša odkupi
in poruši in da je vzpostavljena sicer malo daljša cestna povezava
do preostalih kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so na tem območju.

Ustno poslansko vprašanje Franca Sušnika
ministru za promet Jakobu Presečniku,
postavljeno na 18. seji dne 23/9-2002:
"Vprašanje se nanaša na izvajanje oziroma neizvajanje lokacijskih
uredb pri gradnji avtocestnih odsekov, točno na kršenje uredbe v
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica - Šentjakob.
Sprašujem, zakaj je kršeno oziroma ni spoštovano določilo 7.
člena citirane uredbe, ki izrecno določa število in kraje postavitve
cestninskih postaj.
Dejstvo je, da dodatna cestninska postaja v naselju Lukovica ni
predvidena. Tukaj naj bi bil prost izvoz in uvoz, vendar ugotavljamo,
da v tem trenutku ni ne enega, ne drugega. Tako občina Lukovica
oziroma Lukovica kot sedež občine Lukovica nima vstopa in
izstopa na avtocesto.

Je še ena nejasnost, sicer je v skladu z uredbo o lokacijskem
načrtu, glede odkupov posameznih, tudi stanovanjskih objektov
ali gospodarskih objektov, in pa to, kar ste nazadnje omenili, tudi
glede vodovoda Ločica, je po zagotovilih Darsa zgrajen ta
nadomestni vodovod v skladu z uredbo.

Kršeno je prav tako določilo 11. člena te iste uredbe, ki odreja
oziroma predvideva izgradnjo nadvoza v naselju Kompolje.
Kršeno in povsem nespoštovano je tudi določilo 37. člena uredbe,
ki odpravlja črne točke, saj je še vedno ostalo 10 perečih odprtih
črnih točk.

Razmišljamo in od rezultatov teh analiz bo tudi odvisno, ali bomo
predlagali morebitno manjšo spremembo uredbe o lokacijskem
načrtu na obeh odsekih, kjer bi seveda lahko uredili tudi te
nejasnosti, seveda v sodelovanju s krajani, ki na tem območju
živijo, oziroma z občinama, ki sta na tem območju.

Prav tako sprašujem, zakaj je kršeno oziroma zakaj je prišlo do
kršitve uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Vransko - Blagovica.

Dopolnitev vprašanja:
Nisem imel namena dodatno spraševati, vendar ta trditev Darsa
oziroma aktualne uprave, da je izpolnjena uredba v smislu izgradnje
nadomestnega vodovoda, je po našem mnenju izrazito sporna in
v nasprotju z dopisom uprave Darsa, d.d., ki ga je podpisal takratni
predsednik gospod Jože Brodnik, in kjer eksplicitno na zahtevo
prizadetih krajanov v takratni krajevni skupnosti Vransko
odgovarja, da, citiram, "v drugi fazi se bodo dokončala dela na
vodovodu po projektu vodovod Zaplanina Ločica." Trenutno je
zgrajena prva in druga faza tega vodovoda v skladu s citiranim
projektom, ni pa zgrajena tretja faza tega vodovoda, to je zajetje
in magistralni vod do rezervoarja, in to kljub temu, da je takratna
občina Žalec pripravila vse potrebne podatke in da smo v občini
Vransko izvedli kompletni postopek za pridobitev koncesije.
Odločba o podelitvi koncesije za rabo tega vodnega vira je
objavljena v eni prvih številk, mislim, da v drugi številki, Uradnega
lista v letu 2002.

Iz te iste uredbe je iz 12. člena jasno razvidna obveza investitorja
po izgradnji nadomestnega vodovoda Ločica. To izgradnjo je ne
nazadnje pisno potrdila tudi uprava Darsa z dopisom iz leta 1997,
ki ga je uprava Darsa podpisala že takrat zaradi bojazni, da bo do
kršitve odredbe prišlo. Izkazalo se je, da zaenkrat to določilo
odredbe še vedno ni izpolnjeno. Dejstvo je, da v nasprotju z
odredbo niso zaključena dela na izgradnji nadomestnega
vodovoda Zaplanina - Ločica v celoti in v dogovorjenem obsegu,
kar bi zagotavljalo nemoteno oskrbo z vodo za prebivalce naselja
Ločica.
Sprašujem ministra, zakaj je do teh kršitev prišlo in kdaj bodo
določila iz uredbe urejena."
Odgovor:

Sprašujem v imenu prizadetih ljudi, mislim, da to ni treba posebej
poudarjati, ki so prepričani, da jim je kršeno tisto, kar jim je bilo
obljubljeno: Kdaj bo do izgradnje tretje faze vodovoda prišlo? Zakaj
do te izgradnje še ni prišlo, ker je evidentno, da je tudi v tem času
bilo že več problemov v oskrbi z vodo v naselju Ločica?

Gospodu Sušniku je sigurno poznano, da ta dva avtocestna
odseka, ki sta med drugim najbolj zahtevna ali pa med najbolj
zahtevnimi pri izgradnji avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
■ mogoče se kosa s tema dvema samo ta primorski odsek od
Črnega Kala proti morju - še nista niti dokončana. Vsem nam je
poznano, kakšno je stanje na teh dveh odsekih, Šentjakob Blagovica, Blagovica - Vransko.

Dopolnitev odgovora:

Dejstvo je tudi to, da je uredba za ta dva odseka bila sprejeta že
kar nekaj časa in da so od takrat nastala nekatera manjša dejstva,
ki jih je potrebno pri sami izgradnji in dokončanju teh avtocestnih
odsekov tudi upoštevati.

poročevalec, št. 106

Tako na Darsu kot na ministrstvu, preverjamo ta dejstva glede
same uredbe in glede eventualnih naknadnih dogovorov in glede
samega sprojektiranega vodovoda Ločica in vam bomo izsledke
tega tudi posredovali pisno in se tega potem držali tudi v dogovoru
s prizadeto občino.
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Odgovor:

Ustno poslansko vprašanje Petra Leviča
ministru za zdravje dr. Dušanu Kebru,
postavljeno na 18. seji dne 23/9-2002:

Ker imam pač priliko, ponovno povem, da pediatrična klinika
obstaja prioriteta številka 1, skupaj z onkološkim institutom, in da
smo naredili vse, da bi tudi sredstva, ki morda ne bodo letos
uporabljena, zavarovali. Dejansko se bo oblikoval sklad za
investicije prav zaradi pediatrične klinike in morebitna
neuporabljena sredstva z zagotovilom ministrstva za finance se
bodo za namen gradnje pediatrične klinike prenesla v naslednja
leta.

"Občutek imam, da ministrstvo za zdravje namerno zavlačuje z
začetkom gradnje pediatrične klinike, kar nedvomno dokazujejo
nove in nove revizije. Javnega razpisa za gradbena dela še ni
bilo. To pomeni, da se letos ne bo še nič gradilo. Vse hiše na
lokaciji, razen dveh hiš, ki naj bi bili porušeni v kratkem, so že
porušene. Torej prostorskih ovir ni, gradbeno dovoljenje pa je bilo
izdano že decembra.

Drugo, v resnici smo se srečevali v letošnjem letu s številnimi
drobcenimi lastniškimi zapleti, ki so odlagali začetek gradnje. Ta
hip pa smo pri urejanju zemljišča, ki pomeni določene
infrastrukturne spremembe, prestavitev komunalnih vodov. Tukaj
bomo mi investitorji, medtem ko bo pa izvajalec mestna občina
Ljubljana oziroma njeni izvajalci javnih služb, tako da bodo oni
uredili vse potrebno, da pride do prestavitve tega velikega
komunalnega vozlišča na tem področju in se bo delo začelo v
oktobru. V tem primeru torej lahko zagotovimo, da se bodo lahko
začela še ključna, še zmeraj pa začetna dela v letošnjem letu.

Posebej izpostavljam naslednje stvari: Zakaj se kljub obljubam
ministra Kebra pediatrična klinika, ki je nesporna gradbena
prioriteta, še ni začela graditi?
Zakaj še ni objavljen razpis v Uradnem listu za izvajalca za
prestavitev komunalnih vodov in izkop gradbene jame? V posmeh
vsem otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem pa obročno
namenjena sredstva za izgradnjo nove pediatrične klinike v letu
2002 ne bodo izkoriščena. Izgradnja torej spet zamuja za najmanj
eno leto.

Kar se tiče revizij. Vse investicije, ki se niso začele v petih letih od
začetka postopka, je ministrstvo odločeno in tudi začenja njihove
revizije, ker se je v nekaj letih pogled na bolnišnice in na ostale
investicije tako močno spremenil, da bi bilo škodljivo dejanje
vztrajati na predlogih, ki so stari več kot pet let.

Ali bodo rezervirana sredstva prenesena v leto 2003, saj menda
obstaja možnost z ustanovitvijo proračunskega sklada za
investicije v zdravstvu s posebno postavko za pediatrično kliniko,
ki naj bi bila odprta na ministrstvu za finance in bi tako drugo leto
lahko gradnja stekla z večjo dinamiko in bo spoštovan zakon iz
septembra leta 2001.

V zvezi s pediatrično kliniko lahko rečem, da ne glede na že
podano gradbeno dovoljenje, je prišlo do dogovora, da še enkrat
preverimo vsebino njenega programa z mednarodnimi
strokovnjaki. Javnost bomo seznanili z njihovo oceno v prihodnjem
mesecu. Ta ocena, če bo sprejeta, bo prinesla dodatno pocenitev
pediatrične klinike, in to ne na škodo bolnikov oziroma državljanov.
Resnici na ljubo je treba povedati, da bodo vse revizije od leta
1995, ko se je pediatrična klinika začela, pa do danes, najmanj
razpolovile stroške pediatrične klinike, ker tedaj je bil to gigantski
projekt, ki je bil skoraj podoben kliničnemu centru. Danes bo to
prava bolnišnica, ki jo pač potrebujemo.

Vemo, daje projekt pediatrične klinike deležen številnih revizij. Ali
so bile deležne revizij tudi druge investicije na področju zdravstva
oziroma večje investicije v Sloveniji?
Kakšno je razmerje med prihranki zaradi revizij in povečanjem
cene nove pediatrične klinike zaradi zavlačevanja s to gradnjo?"

dobro javnega interesa, turizma in države. Njeno delovanje pa je
onemogočeno, ker ni sistemsko urejeno financiranje osnovnih
dejavnosti. To negativno vpliva na turistični razvoj. Društvena
dejavnost često ni enakopravna pri natečajih, davčna politika ne
stimulira donacije in sponzorstva, prostovoljno delo pa ni primerno
vrednoteno. Sistem financiranja bi moral urediti zakon o
pospeševanju turizma, vendar se to ni zgodilo. V letu 2000 je
proračun RS po sklepu DZ v posebni postavki predvidel sredstva
za uresničevanje programov in projektov Turistične zveze
Slovenije, ki so v javnem interesu v višini 20 milijonov tolarjev.
Naslednje leto in tudi letos te postavke ni v proračunu. V letu 2001
Turistična zveza Slovenije ni dobila za svoje delovanje sredstev
iz proračuna, letošnja sredstva pa so delno zagotovljena v okviru
Slovenske turistične organizacije, kar ni trajna rešitev. Tako stanje
postavlja v nezaviden položaj tudi ministrstvo za gospodarstvo.
Večino aktivnosti se na Turistični zvezi Slovenije opravljajo
prostovoljno, vendar so tudi za tako delo potrebna finančna
sredstva. O navedenih vprašanjih je razpravljal tudi Pododbor za
turizem pri Odboru za gospodarstvo DZ in podpira sistemsko
rešitev. Smo pred sprejetjem proračuna RS za leto 2003 in to je

Ustno poslansko vprašanje Valentina
Pohorca ministru za finance mag. Antonu
Ropu, postavljeno na 18. seji dne 23/9-2002:
Vsebina Iz prijave vprašanja za sejo:
Od nedavnega imamo v Sloveniji novo sodobnejšo strategijo
razvoja turizma. Tokrat jo je sprejela Vlada RS. Javni, zasebni in
društveni sektor so na osnovah partnerstva opredeljeni kot nosilci
turističnega razvoja. S tem je turistična društvena organizacija,
tako kot je že vrsto let v praksi, tudi v strategiji opredeljena kot
sooblikovalka in partner v turističnem razvoju. V Turistični društveni
organizaciji, kot civilni družbi v turizmu, deluje preko 550 turističnih
društev in zvez, krovna organizacija je Turistična zveza Slovenije
z mnogimi odmevnimi projekti. Zlasti so pomembne aktivnosti na
urejanju okolja, gostoljubnosti, ozaveščanju ljudi za turizem, na
turističnih dejavnostih mladih, na organizaciji prireditev,
spominkarski dejavnosti ipd. Turistična zveza Slovenije deluje v
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priložnost za ureditev razmer. Turistična zveza Slovenije je ena
najstarejših organizacij civilne družbe, dolgoletna nosilka razvoja
turizma v Sloveniji. Tudi danes ima na tem področju pomembne
naloge, zato je v interesu države, da ta organizacija uspešno
opravlja svojo dejavnost tudi naprej.

Če so sredstva bila zagotovljena v preteklih letih, je po moji oceni
možno, da bodo ta sredstva zagotovljena tudi v naslednjih letih.
Vendar kot sem rekel, je to v domeni samostojnega
proračunskega uporabnika. To je v tem primeru ministrstva za
gospodarstvo. Tega ni, zato predlagam, da ministrstvo pisno
odgovori na to vprašanje.To bilo v tem primeru najbolj konsistentno.

Ministrstvu za finance zastavljam vprašanje ali člen 29 in 30,
zakona o pospeševanju turizma omogoča sistemsko ureditev
sofinanciranja redne dejavnosti Turistične zveze Slovenije in
kakšne so druge možnosti za dolgoročno zagotavljanje osnovnih
finančnih pogojev za delovanje Turistične zveze Slovenije.

Dopolnitev vprašanja na seji:
Jaz bi želel v tem smislu dopolnitev odgovora, da bi neka postavka
bila v proračunu vsako leto, kdorkoli ga predlaga, katerikoli je tisti
nosilec ali samostojni proračunski porabnik, če je v tem primeru
ministrstvo za gospodarstvo, vendarle smatram, da ministrstvo
za finance je tisto, ki postavlja strukturo proračuna.

Odgovor:
Jaz moram žal reči, da za to področje turizma ministrstvo za
finance ni pristojno. Razumem pa seveda skrb in vprašanje. Menim,
da bi bilo vprašanje bolj smiselno postaviti ministrstvu za
gospodarstvo, ker ono znotraj razreza za turizem tudi določa
posamezne konkretne postavke in bo tudi v tem primeru
proračuna 2003 in 2004 določilo konkreten potreben obseg
sredstev za te namene oziroma bo znotraj instrumentov, ki jih
ima v okviru upravnega odbora slovenske turistične organizacije,
lahko doseglo, da se bodo ta sredstva zagotovila.

Če je enkrat postavka v enem letu v njem, drugo leto je ni, potem
pa spet nek kompromisen dogovor, da to pač za eno tako
organizacijo ni ene zanesljive perspektive, da bo lahko preživela.
Je pa to ena najstarejših zvez civilne družbe v naši državi.Turizmu
smo nekoč dajali veliko večjo težo kot danes.

Navkljub temu, torej jasnim dejstvom, da je naše sodstvo slabo
sodstvo, pa vlada Republike Slovenije pripravi ustavne
spremembe, v katerih, poudarjam in bom citiral, "v 129. členu
določa, da bo sodniški mandat še zmeraj trajna funkcija". Torej
tista funkcija, v katero ne bo moč poseči in s katerim posegom bi
poskušali izboljšati sodstvo. In to navkljub temu, da je ta državni
zbor pred letom dni sprejel oziroma ob sprejemanju zakona o
sodniški funkciji sprejel tudi sklep, ki ga je predlagala Slovenska
nacionalna stranka, da sodniška služba traja 8 let, torej še enkrat
več kot navadno zahtevno delovno mesto in da se preverjanje
opravi vsaki dve leti. Preverjanje v tistem smislu, da bi s sodstvom
bili zadovoljni, da pogledamo, če ima sodnik preveliko število
zaostankov, tega posla enostavno več ne more opravljati. Če
smo se enkrat odločili v tej naši državi, da pristopimo v tržni
sistem, naj se to odraža na vseh področjih. Ne pa, da navkljub
sprejetemu stališču državnega zbora, in bom še povedal, sklep,
sprejet 31.5.2001. leta, Vlada Republike Slovenije še zmeraj daje
potuho sodstvu, kljub ugotovitvam s tega "twinning" projekta. Ne,
vlada noče poslušati nikogar v tej državi. Po učinku... (Glas iz
ozadja.) Jaz bi prosil, če se zadaj malo umirite. Hvala. Po
ugotovitvah, ki se vam jih naštel, pričakujem, da bo Vlada
Republike Slovenija umaknila svojo pobudo za ustavne
spremembe in sprejela sklep državnega zbora."

Ustno poslansko vprašanje Saša Pečeta
ministru za pravosodje mag. Ivanu Bizjaku,
postavljeno na 18. seji dne 23/9-2002:
"Razumem opravičilo oziroma vaše opravičilo za ministra. Bom
pa prosil, če mi odgovori generalni sekretar vlade, ker mislim, da
je to tudi njegov/a dolžnost, da ve, kaj dela katera roka tako
imenovane vlade.
Priznati si moramo, da je značilnost slovenskega sodstva,
predvsem neučinkovitost in pa sodni zaostanki. Do vsega tega je
prišla tudi slovenska vlada, ko je v lanskem letu naročila tako
imenovano študijo "tvvinning", katera vsebina je govorila o analizi
oziroma analizi civilnega sodstva in pa o modernizaciji sodstva in
pa izobraževanja sodnikov.
Iz te študije izhaja pet temeljnih resnic, ki se bodo pozneje odražale
oziroma se odražajo ravno v neučinkovitosti sodstva. To so:
1. Število sodnikov v Sloveniji je v primerjavi s številom sodnikov
v ekvivalentni evropski regiji za dvakrat večje, kot je v Evropi.
2. Glede kriterijev učinkovitosti moramo povedati, da za civilne
postopke slovenski sodnik povprečno obravnava 200 zadev
letno, sodniki s te povprečne evropske regije pa 600 do 700
zadev letno.

Dopolnitev vprašanja:

Kar se tiče pristojnosti na področju nepravdnih postopkov je v
Sloveniji praksa, da se jih naredi 450, v evropskem povprečju
3.200. Plače slovenskih sodnikov so višje kot njihovih kolegov v
tujini, tudi več imajo, dva do trikrat več, strokovnih sodelavcev na
sodstvu In pa boljšo opremljenost svojega delovnega mesta.
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Poglejte, ker v tej državi res nihče noče več odgovarjati na
vprašanja, najsi bo to minister, pa tudi vi dajete potuho vsem po
vrsti.
Ustavne spremembe, med katerimi se je podpisal gospod Bandelj.
Zdaj pa pravite, da na njih ne rabi odgovarjati.
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učbeniki, kar pokriva 80% za osemletko, 84% za devetletko,
53% za srednje šolstvo, poklicno in strokovno, ki črpa svoje
potrebe iz učbeniških skladov.

Ustno poslansko vprašanje Majde Zupan
ministrici za šolstvo, znanost in šport dr.
Luciji Čok, postavljeno na 18. seji dne 23/92002:

Verjamem tudi, da ste nezadovoljni s tem, kako odločajo učitelji
pri izbiri učbenikov. Učbeniki gredo, če so potrebni prenove in
spremembe, v strokovni svet, ki mora ugotoviti ali je res učbenik
potreben, nato pa je uvrščen v katalog. To pomeni, da učitelji ne
morejo izbirati neskončno število učbenikov, odločiti se morajo
za učbenik, ki je na prvem mestu, potem pa dodajajo gradiva, ki
pa niso vselej obvezna. Vendar izgleda, da ta interpretacija ni
ustrezna, kajti potem starši kupujejo vse kot obvezno gradivo,
kar seveda ni pošteno in ni prav.

"V poslanski pisarni je bilo zlasti v začetku septembra, ko se v
osnovnih in srednjih šolah pričenja pouk in nakupovanje
učbenikov, moč slišati veliko kritik staršev na račun učbenikov,
zlasti na račun hitrega spreminjanja izbora učbenikov. To je velik
problem za družine z več otroki, saj namreč vsak naslednji otrok,
ki je le dve leti mlajši od prvega, ne more več uporabljati učbenika
svojega starejšega brata ali sestre.

Kako bomo regulirali cene? Bolj težko, kajti založništvo pač ni
prepuščeno nam, to so razpisi, ne določamo založnika, razen v
primeru, ko je učbenik poseben, specifičen in je edini na tržišču.
Zakon o kontroli cen velja za te učbenike, medtem ko za ostale
učbenike pa ne more veljati, kajti tu gre vendar za neko tržno,
plasiranje tudi tega področja.

Na tržišču se iz leta v leto pojavlja vse večje število učbenikov in
delovnih zvezkov, med katerimi lahko učitelji izbirajo tiste, po
katerih bodo v okviru učnega programa poučevali. Učitelji imajo
pravico do avtonomnega odločanja, vendar menim, da velika
izbira ni predvsem v njihovem interesu, ampak v interesu
založnikov. Izdajanje učbenikov je postalo dober posel, še
posebno, ker prodajajo učbenike skupaj v paketu z delovnimi
zvezki.

Strokovni svet sprejema predvsem na osnovi učnih načrtov in
uvršča v kataloge, glede na obravnavo, ki je vsakič posebej v
strokovnem svetu. Zato mislim, da pravilnik o potrjevanju učbenikov
odgovarja na mnoga vprašanja in upam, da bo naredil red. Strinjam
se z vami, da je red na tem področju nujno potreben.

Spreminjanje izbora učbenikov se mi zdi z uvedbo devetletke še
toliko bolj nerazumljivo; učbeniki za novo uvedeno obliko šolanja
namreč ne morejo biti zastareli. Poleg tega pa v katalogu učbenikov
za šolsko leto 2002/2003 Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
lahko za prvi razred devetletke kot možen izbor najdemo kar štiri
različne učbenike in pet delovnih zvezkov za slovenščino.

Dopolnitev vprašanja:

Spoštovano gospo ministrico za šolstvo, znanost in šport
sprašujem: Kakšni so kriteriji za potrjevanje učbenikov?"

Če dovolite, bi glede na povedano postavila še dodatno vprašanje,
in sicer: Kako pa bodo ob tako široki paleti učbenikov sestavljeni
eksterni testi ob zaključku devetletnega osnovnega šolanja?

Odgovor:

Dopolnitev odgovora:

Vem, da je bilo veliko burnih razprav okrog učbenikov. Mi smo se
temu posebej posvetili, tudi občilom smo posredovali nekatere
odgovore.

Poskusno preverjanje - eksterno, vselej pogledamo, na katere
učbenike se nanašajo in na katere standarde znanj. Namreč,
niso narejeni na učbenik, narejeni so na standarde znanj, ki jih
mora preverjati eksterno ocenjevanje v devetletki ali v osemletki,
ker ga tudi še imamo. Ne verjamem, da bi si lahko učitelj privoščil,
da bi nekaj iz nekega učbenika, ki ne vključuje standardov znanj,
kajti to predpisuje strokovni svet pri njegovi potrditvi. Zato mislim,
da so učbeniki, ki so potrjeni v strokovnem svetu, ustrezni in tak
kriterij izpolnjujejo.

Vsekakor je izbira na trgu vsako leto bogatejša. To je seveda
nekje prav, čeprav je red treba narediti. Verjemite, da smo sprejeli
letos dva dodatna pravilnika na novo, in sicer pravilnik o potrjevanju
učbenikov ter pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Kot veste,
skladi precej pokrijejo tudi socialni problem; letos pokrivamo iz
skladov kar za 180 milijonov obnove, se pravi, da se obnavljajo
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Za te institucionalne lastnike veljajo omejitve, kar se tiče prodaje
in koncentracije teh delnic. Ni dopustna prodaja in koncentracija
teh delnic več kot 5 odstotkov, zato da bi lastniški deleži ostali
razpršeni in da bi sledili tisti ciljni lastniški strukturi, ki smo si jo
zastavili.

Ustno poslansko vprašanje Janeza
Podobnika, dr. med., ministru za finance
mag. Antonu Ropu, postavljeno na 18. seji
dne 23/9-2002:

Naj povem, da smo oglas v zvezi z zbiranjem ponudb objavili
samo v domačem časopisu, ker računamo, da bodo zlasti domači
institucionalni lastniki tokrat prišli v poštev. V skladu s to definicijo,
ki je opredeljena v programu privatizacije, so tisti, ki pridejo v
poštev, investicijski skladi. Pri nas so te vzajemni skladi in
investicijske družbe, pokojninski skladi in seveda tudi
zavarovalnice in v delu tudi holdinške družbe, ki želijo razpršiti
svoj naložbeni portfelj, ki imajo seveda tudi ustrezno finančno
moč, da bodo v času, ko bo prihajalo do odmrznitve prodaje teh
delnic, z ustreznimi informacijami nastopali na trgu in prodajali v
skladu s tem potem te delnice naprej in bodo pri tej prodaji tudi
ustrezno previdni.

"Najprej bi se obrnil na ministra za finance, mag. Ropa. Tema je
lastninjenje Nove Ljubljanske banke. Sedaj smo v tako imenovani
drugi fazi. Vlada je objavila javno ponudbo za nakup delnic z 9% in
je v to povabila slovenske pravne osebe, sklade in tuje pravne
osebe. Znano je, da je lastninjenje Nove Ljubljanske banke zelo
razdelilo slovensko politično javnost. Jaz osebno nasprotujem
veljavnemu modelu. Zelo je razdelila strokovno javnost. Najbolj
eminentni slovenski makroekonomisti so veliki skeptiki. In tudi je
razdelila slovenske ljudi, slovenske državljanke in državljane.
Sprašujem ministra: Ali bi ne bila sedaj priložnost, ob tej drugi
ponudbi, ob tem drugem krogu, ko se v skladu s programom
iščejo kvalitetni portfeljski investitorji, da omogočimo, da v ta
prostor vstopijo tudi slovenske državljanke in državljani? Zakaj
številka 500 kot najnižja številka delnic, ki jo lahko kupijo v tem
primeru slovenske pravne osebe?

Naj povem, da je običajno pri prodaji fizičnim osebam, kadar se te
prodajajo prek trga vrednostnih papirjev, ključni kriterij donos na
posamezno delnico. Naj povem, da je v primeru Nove Ljubljanske
banke dosežena cena v primerjavi z dobičkom - to je izjemno
pomemben kriterij, ta se običajno uporablja, ko se individualne
osebe odločajo za nakup, se vzame, koliko je dividende v
posameznem letu, in se glede na to potem oblikuje cena na sami
borzi. Pri prodaji paketov se pa upoštevajo bolj detajlne informacije,
strateške, kaj bo s trgom, kaj bo z razvojem banke in kaj bo tudi
s potencialnim eventualnim prevzemom. No, in ta kazalec za
Novo Ljubljansko banko ob prodaji je bil 43,3. Torej cena, ki je
dosežena in se tudi v tem krogu ponuja in je zelo visoka, je 43krat večja, minus 10%, se pravi, 39,3% večja od dobička. Če to
ceno primerjate z drugimi tovrstnimi bankami, ki so bile prodane,
sploh ni primerjave, te cene so običajno desetkrat, v ekstremnih
primerih 20% večje.

Moje osebno mnenje je, tudi nekaterih strokovnjakov, da je številka
500 nedopustna diskriminacija. Predvsem pa je nemožnost, da bi
individualni vlagatelji kupili delež v največji slovenski banki,
odstopanje od pravila enakosti vseh subjektov na trgu.
In ne nazadnje. Jaz verjamem v stabilnost in moč te banke in
veliko Slovenk in Slovencev tudi verjame vanjo in bi kupili eno,
dve, tri, štiri, pet, šest, deset delnic. Žal je tukaj številka 500.
Prosim in predlagam, da to pomanjkljivost vlada v okviru svojih
postopkov spremeni. Jaz sem prepričan, da ima možnost. Tam,
kjer je volja, je tudi pot. Argument, da privatni investitorji niso
portfeljski investitorji, me ne bo prepričal."

Mi smo pripravili posebno poročilo o privatizaciji Nove Ljubljanske
banke za državni svet, za komisijo in odbor za gospodarstvo, in
državni svet bo to sredo obravnaval posebej to poročilo, ki smo
ga pripravili. Tam se vidijo vse te preglednice in tudi mednarodne
primerjave. Iz tega boste videli, da je pravzaprav relativno malo
možnosti, da bi ti posamezniki kupovali, razen morda res
ekstremno dobro poučeni posamezniki, fizične osebe, ki bi to
kupovale. V tistem primeru bi bila transparentnost nadaljnjih poslov
bistveno manjša, zlasti prek borze. Namreč, ideja je, da do konca
leta, potem ko opravimo prodajo portfeljskim investitorjem, v celoti
damo vse delnice Nove Ljubljanske banke... /opozorilni znak za
konec/ na trg vrednostnih papirjev. In še nekaj, državljani bodo to
lahko kupovali prek vzajemnih skladov, te delnice pravzaprav.

Odgovor:
Vprašali ste v zvezi z drugo fazo privatizacije Nove Ljubljanske
banke. Ob tem je treba povedati, da je bila druga faza privatizacije
Nove Ljubljanske banke opredeljena v programu privatizacije, ki
ga je sprejela vlada Republike Slovenije že maja 2001 in tudi v
dopolnjenem programu od decembra 2001.
V tem programu je bilo vseskozi predvideno, da se prodajo,
razpršeno lastniški deleži v naslednji fazi dobro poučenim
portfeljskim investitorjem. To je tistim, ki imajo znanje, ki imajo
vedenje in poznavanje v zvezi z Novo Ljubljansko banko in so
pripravljeni kupiti te delnice s tem pribitkom, kot se prodajajo. Tb je
običajna metoda, ki jo je tudi predlagala uprava Nove Ljubljanske
banke. Mi smo v teh razgovorih poskušali čim bolj razpršiti to
prodajo. Tako je ta končni najmanjši možni paket 500 delnic, kar
pomeni, da bo skoraj dva tisoč potencialnih pravnih oseb lahko
kupilo te delnice.

Dopolnitev vprašanja:
Prepričan sem, da je v Sloveniji kar nekaj ekstremno dobro
poučenih investitorjev, kar nekaj, na tisoče jih je. Zakaj? Ker
verjamejo v Novo Ljubljansko banko in vedo, da je to varna,
dolgoročno z dobrim donosom naložba. Veliko nas je takih,
omogočite nam, pa bomo tudi mi kupili. Verjamem v to banko in
verjamem v ceno te delnice. Predsednik uprave je pa tako ali tako
napovedal, da bodo v kratkem te delnice kotirale na ljubljanski
borzi.

Omejitve v zvezi s prodajo so seveda povezane tudi z razkritjem
podatkov v zvezi z Novo Ljubljansko banko. Ker je to prodaja s
tovrstnim pribitkom, je običajno, da se za kupce pripravi poseben
informacijski memorandum, ki izhaja iz trdnega pregleda Nove
Ljubljanske banke. Lahko povem, da ta memorandum stane 200
tisoč tolarjev in da je seveda potreben tudi ustrezen podpis
sporazuma o varovanju podatkov.
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Ponovno pobuda, apel, prošnja ali pa rotenje na vlado, naj vendarle
omogoči, da bomo Slovenske in Slovenci neposredno kupili
delnice Nove Ljubljanske banke.
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raziskovalce. Tudi ji nismo mogli dodeliti programske skupine, ker
nihče ni dobil programske skupine v tem obdobju, ker se bodo
šele naslednje leto spet delile.

Ustno poslansko vprašanje Janeza
Podobnika, dr. med., ministrici za šolstvo,
znanost in šport dr. Luciji Čok, postavljeno
na 18. seji dne 23/9-2002:

Če bo šel ta institut tako naprej, ne bo imel pogojev, da bi kandidiral
na programsko skupino. Želimo, da ta Pint ostane, postavili smo
novo strukturo Pinta, ki se ni posrečila. Kdor bi zdaj dodal
programsko skupino v Pint, kot doto, da notri pride, bi želel Pint
prevzeti, da ne bi bil več primorski institut. To smo preprečili, smo
podaljšali, ta premostitvena sredstva smo našli iz presežnih
sredstev, ki jih niso izkoristili raziskovalci, ker niso mogli
raziskovati, ker so vsi prezaposleni v drugih ustanovah, da
podaljšamo do novih razpisov možnost, da Pint ostane. Želimo
ga vključiti v univerzo na Primorskem. Želimo, da pokrije tehnični
naravoslovni del.

"Tukaj je pa v maniri Don Kihota. Tretjič zapored v tem mandatu:
Primorski inštitut za naravoslovje in tehnologijo. Zgodil se mi je
klasični "Murphy", po vsakem vprašanju, ki sem ga postavil, je tej
ustanovi šlo na slabše. Odgovorni v njej pa so dobivali nove in
nove udarce.
Moje vprašanje bo zelo direktno. Ali boste omogočili, da v slovenski
Istri preživi tudi kakšna druga intelektualna moč, ki ni zgolj samo
v krogu levosredinskih sil v slovenski Istri. Dr. Marinček se je zelo
prizadeval, da jo je ustanovil, potem je bilo pa ogromno razlogov,
da ni bilo ne projektov, prišle so inšpekcije, potrebno je zamenjati
dr. Borštnikovo kot direktorico in preprosto... Nekoč mi je bilo
rečeno, naj cveti več cvetov. Naj tudi v slovenski Istri cveti več
cvetov."

Ni res, da je uspel ta Pint vzpostaviti zvezo z gospodarstvom.
Sredstva, ki prihajajo iz gospodarstva, dosegajo komaj 8 do 10%.
To pomeni, da je tukaj stvar vodstva. Mi smo gospo direktorico
obvestili, da naj razmisli o svojem statusu, kajti tudi ljudje ne
prihajajo v ta inštitut zaradi zapletenosti načina, kako ona institut
vodi. To smo ji povedali. Povedal ji je to upravni odbor in mislim, da
se bomo morali odločati med Pintom z dobrim vodstvom, ki ga bo
popeljal naprej, z vsemi podporami ministrstva in med podporo
direktorici, ki jo dajemo doslej. Vi ste dobili tudi 18. junija naš
odgovor, tako kot ga je dobil predsednik države, predsednik vlade
in vsi, ki so bili seznanjeni oziroma zaprošeni, da zvedo kaj več o
tem problemu. Prosim, če imate kaj vpliva, pomenite se z
direktorico, da je tu problem njenega vodenja. Ne bo šlo več tako
naprej. Ona se pač mora posvetiti v celoti. Jaz imam nekaj
izkušenj, kot direktorica ZRS-ja sem zapustila univerzo, sem se
polno zaposlila z vsem rizikom na novem institutu, čeprav ni bilo
denarja. Tu je neka odgovornost, ki jo mora nekdo, ki vodi na
novo nastali inštitut, prevzeti. Upamo pa, da bodo ti projekti
septembra, ko bodo razpisani, dovolj kvalitetni, da jih bo tudi ta
Pint dobil. Mi bomo Pint ohranili, dokler se ne ustanovi univerza na
Primorskem.

Odgovor:
Jaz res ne bi gospoda Podobnika primerjala z don Kihotom, ker
mislim, da smo poskušali večkrat odgovoriti na to vprašanje,
reševati to stisko. Jaz sem bila vedno kooperativna in mislim, da
bi želela, da se me posluša. Namreč, tako je bilo, ko je bil
ustanovljen ta institut, je 1999. leta dobil zagonska sredstva in bi
se moral v nekaj letih oblikovati v institut, ki bi lahko svobodno
zaživel, zato da res cvetijo vsi cvetovi, kot ste rekli, mi smo v tem
času ugotovili, da je direktorica s kup spodrsljajev vodila ta institut
tako, da je revizijska komisija ugotovila veliko težav, vendar smo
šli čez to, da je vodila institut iz Ljubljane, s tretjinsko obveznostjo,
s čimer je nemogoče vzpostaviti trdno vodstvo in da je pravzaprav
imela kup tretjincev, ki jih ni mogla spremeniti v polnozaposlene

vseh bolnišnicah, dvojno plačevanje, potem afera na institutu za
varovanje zdravja, Rdeči križ, najbolj podjetje Slork, zavarovalnica
Triglav. Glejte, pri vsaki od teh zadev je nekdo s pomočjo korupcije
pospravil vsaj 50 do 100 milijonov denarja.

Ustno poslansko vprašanje Jožefa
Jerovška ministru za notranje zadeve dr.
Radu bohincu, postavljeno na 18. seji dne
23/9-2002:

Ob tem za večino teh afer tičijo ugledni člani najmočnejših strank
v državi, ki so na oblasti. Bili so večinoma kandidati na
državnozborskih volitvah ali pa državni sekretarji. Ob vsem tem
pa država, bi rekel metaforično, minister Gregor - pa ne mislim na
vas, gospod minister, ampak vlada kot taka - praktično ne stori
nič.

"Izredno razbohotena korupcija in kriminal belih ovratnikov
postajata v Sloveniji izredno pereč družbeni problem. Poleg tega
pa se povečujejo finančne malverzacije državnih organov,
trošenje proračunskih sredstev mimo sprejetega proračuna je
po ugotovitvah računskega sodišča prej pravilo, kot izjema. Vlada
negativna poročila računskega sodišča očitno ignorira. Mislim,
da so pred nekaj dnevi dali negativno mnenje za skoraj polovico
ministrstev.

Ti akterji teh afer se pravzaprav sončijo v luči svoje mogočnosti,
bivši direktor Rdečega križa je recimo vabljen na protokolarne
sprejeme v predsedniško palačo in tako naprej. Poleg tega je
gospod Drnovšek enkrat januarja govoril o klientalizmu v njegovi
stranki, vendar na vladi se ne naredi nič.

V zadnjem letu so mediji in civilna javnost razkrili številne primere
velikih finančnih afer in korupcije, ki se zažira v same vrhove
oblasti. Če naštejem samo nekatere: stalne nepravilnosti in
korupcijske zadeve pri kršenju pravil javnih naročil, nič se ni
raziskalo v primeru diskete Dars, potem zadeva Šuštar Mirage,
potem afera Planice, naročila za 100 milijonsko znižanje, potem
afera toaletni papir, potem naročila in predpisovanje zdravil po
6. november2002

Zato me zanima, kdaj bo vlada končno pokazala politično voljo,
da se spopade s tem problemom. Znano mi je od generalne
direkcije policije, da je uprava kriminalistične službe, so nam na
policiji osebno rekli, da so nemočni, ker od vlade ne dobijo
strokovnjakov, da bi zaposlili strokovnjake. S takšno ekipo, kot jo
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imajo, ne morejo delati. Prejšnji direktor kriminalistične policije je
odstopil ravno zaradi tega.

proti korupciji, ki nima neposrednih operativnih pristojnosti, ampak
je njegova dolžnost spremljanje stanja, razsežnosti tega pojava
in pa priprava sistemske zakonodaje ter strategije. Zakon je v
strokovnem besedilu pripravljen, prav tako slišim, daje v pripravi
strategija.

Kdaj bo nekaj vlada storila?"
Odgovor:

Še to, znotraj policije je sprejet poseben program, protikorupcijski
program za policijsko delo. Oblikovana pa je posebna vladna
koordinacijska skupina za boj proti korupciji.

Verjetno ne pričakuje, da bom dajal poročila o preiskovalnih
postopkih v konkretnih primerih, ki jih je navajal. Razumem bolj
kot ilustracijo svoje ocene o obsegu korupcije v Sloveniji. Dal bom
nekaj ocen glede razširjenosti tega pojava in ukrepanja policije,
bolj v statističnem smislu, pa tudi sistemskih ukrepov, ki se jih je
lotila v tej zvezi slovenska vlada.

Strinjam se z oceno, ki jo navaja poslanec, da je kadrovsko
stanje na področju boja zoper gospodarski kriminal nezadovoljivo.
Zato sem pred nekaj meseci, to je spomladi letos, oblikoval delovno
skupino, ki naj preveri možnosti za kadrovsko okrepitev in za
siceršnjo okrepitev in večjo usposobitev za boj zoper gospodarski
kriminal.

Najprej bi rekel, da korupcijo lahko merimo na dva načina - po
stopnji razširjenosti tovrstnih kaznivih dejanj, pri čemer korupcijo
lahko z vidika pravne opredelitve pojmujemo v ožjem in širšem
smislu. V ožjem smislu so to le kazniva dejanja podkupovanje in
dajanja podkupnine in pa sprejemanje in dajanje daril po
kazenskem zakoniku. V širšem smislu so pa to še številna druga
kazniva dejanja s področja kršitve uradne dolžnosti oziroma zoper
javna pooblastila, kot je zloraba položaja, nevestno delo v službi
in tako naprej, da jih tu ne naštevam, drug način merjenja korupcije
pa je indeks "Transparency International", ki objavlja percepcijo
javnosti glede stanja koruptivnosti v posamezni državi.

Dopolnitev vprašanja:
Odgovor me napeljuje na misel, da si na vladi zatiskate oči pred
širino problema. Pričakoval sem, da boste postregli vsaj z nekim
konkretnim podatkom, da ste v eni zadevi nekaj naredili. Če je v
zadevi, recimo, Rdeči križ, par sto milijonov je država oškodovana
oziroma donacije humanitarne so oškodovane, to, kar so ljudje
podelili za dobrodelnost. Vendar akterji se sončijo, hodijo v
predsedniško palačo na sprejeme. A ni to nezaslišano? In da
državne službe ne naredijo nič.

Kar zadeva prvega, naj rečem samo dva statistična podatka.
Slovenska policija je v letu 2001 obravnavala 99 kaznivih dejanj s
področja korupcije v tem širšem smislu, v letu 2002 pa 106 kaznivih
dejanj, kar je 6,3% porast. To so kazniva dejanja podkupovanja,
pasivnega in aktivnega, tudi prej omenjena kazniva dejanja zlorabe
uradnega položaja (teh je bilo največ, kar 42 oziroma 46),
nevestnega dela v službi (2 oziroma 12 v letu 2002), poneverba
v službi (4 oziroma 24 v letu 2002), neupravičene uporabe v
službi, ponareditve ali uničenje uradne listine in podobno, gre za
kazniva dejanja, ki so po našem kazenskem zakoniku, in jih
pravna teorija lahko uvršča v ta širši pojem korupcije.

Po drugi strani politične volje ni. Gospod Penko in gospod Gorišek,
ki imata nadzorno funkcijo, sta trenutno najbolj zasmehovani osebi
iz sfere vlade. Proglasili so jih za mesije, pa ne vem, kakšni članki
se vse pojavljajo.
Dejansko mi niste postregli z enim podatkom, edino zaskrbljenost,
da teh ljudi nimate, ki bi to lahko preganjali. Jaz pa mislim, da je to
urgentno nujno. Naši davkoplačevalci, naši ljudje, ki se tako trpinčijo
za vsakdanji kruh in za vsakdanji dinar, vendar da naj si zaslužijo,
imamo vlado, ki bo preganjala te, ki na tak način, na tak
brezobziren način olastninijo milijarde in milijardna podjetja. V enem
letu v svoj žep spravijo za par "falkonov" denarja. Ob tem pa
vlada mirno, nič.

In še glede tega drugega pojmovanja. Tu bi vas seznanil oziroma
vas spomnil na podatek o indeksu "Transparency International"
oziroma uvrstitvi Slovenije na to lestvico najmanj koruptivnih držav.
V letu 2001 je bila Slovenija na 34. mestu, v letu 2002 pa se je
dvignila na 27. mesto, pri čemer je na prvem mestu Finska kot
najmanj koruptivna država.

Dopolnitev odgovora:

In sedaj še to, kar je najbolj bistveno v poslančevem vprašanju, in
sicer, kako se vlada bori zoper ta pojav. Spoznali smo njegovo
razsežnost. Povedal sem, kolikšno število obravnavanih kaznivih
dejanj je v policijskih postopkih. Poleg tega naj rečem, da je policija
tako za leto 2002 kot za srednjeročne usmeritve od 3 do 7 korupcijo,
boj proti korupciji, zoper ta kazniva dejanja, dala med prioritete,
izhajajoč iz tega, da gre tu za eno od težjih področij kriminala
oziroma najbolj zahtevna kazniva dejanja.

Strinjam se z vašo oceno oziroma izhodiščem, da gre za pojave,
zoper katere se je treba boriti zelo učinkovito in korenito. Ne
morem pa deliti mnenja, da se vlada ne zaveda razsežnosti in
dimenzije tega pojava. Nasprotno. Aktivnosti, ki sem jih naštel,
statistika, ki je dovolj zgovorna, govori v tem smislu, da se zaveda
tega pojava in da organi pregona delujejo.
V posamičnih primerih, ki jih navajate, v večini le teh tečejo postopki
v okviru ustreznih organov. Prepričan sem, da bodo institucije,
kot so policija, tožilstvo in sodišča, te postopke tudi pripeljale do
konca in privedle odgovorne pred sodišče.

Drugič, ustanovljen je bil znotraj policije poseben oddelek za boj
proti korupciji, znotraj urada za kriminalistično policijo. Tretjič,
ustanovljen je bil, kot vam je znano, v lanskem letu urad za boj
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Odgovor:

Ustno poslansko vprašanje Francija
Rokavca ministru za zdravje dr. Dušanu
Kebru, postavljeno na 18. seji dne 23/92002:

Problem, ki ga omenja poslanec gospod Rokavec, pravzaprav ni
problem, ampak je nova pravica obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Otroci do 15. leta starosti so dobili to dodatno pravico
do digitalnega slušnega aparata, ki je seveda zapletena in draga
naprava in bo obremenila zavod za zdravstveno zavarovanje za
dodatnih 25 milijonov na leto. Vse ostale dosedanje pravice so v
zvezi s tem ostale nespremenjene. Predlog rešitev za otroke do
15. leta je podala klinika za otorinolaringologijo.

"Gre za spremembo in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu štev. 59. Gre pa
predvsem za vprašanje oziroma problem, o katerem dejansko
sprašujem gospoda ministra.

Dovolite mi, da zgolj ugibam, da je šlo izključno za strokovne
razloge, do katere starosti določen aparat iz določenih razlogov
strokovne narave ustreza določeni starosti. Skoraj prepričan sem,
da ni prišlo do starostne diskriminacije, ampak dodatek, ki pripada
otrokom zaradi narave njihove okvare sluha.

Kakšni so bili razlogi za dajanje pozitivnega soglasja pri teh
spremembah? Gre za pravico oziroma upravičenje do uporabe
digitalnega slušnega aparata le otrokom, starim do 15 let. Pri
klasičnih slušnih aparatih, ki so bili dejansko v uporabi oziroma
možno je bilo te klasične slušne aparate pridobiti izključno samo
do lanskega leta, so bile po 86. členu teh pravil upravičene vse
zavarovane osebe. Sedaj pa se omogoča uporabe novejših
digitalnih slušnih aparatov samo otrokom, starim do 15 let. Na ta
način se postavlja starostna meja in se postavljajo v različen
položaj zavarovanci.

Če temu ni tako in če se bodo pojavili ustrezni strokovni razlogi,
da temu ni tako, potem seveda na tem mestu izražam
pripravljenost, ko bom slišal te argumente, da bomo to določilo
spremenili. Naše soglasje k temu določilu je bilo, da gre za nove
pravice in da so strokovno utemeljene.

Sprašujem gospoda ministra: Kakšni so bili razlogi oziroma kakšno
je vašo mnenje na podobno stališče, ki je bilo že predstavljeno na
letošnji generalni skupščini Zveze gluhih in naglušnih Slovenije?"

primerjavo z generali in oficirji. Pa ne zato, ker zgodovina govori
o zelo malo primerih, da generali dovolijo, da se oficirji z njimi
sprejo. Ne zato, ker v primeru, če bi to prenesli na zdravstvo, so
zdravniki nekako bolj izenačeni z vojaki in oficirji z direktorji; ampak
predvsem zato, ker v sistemu vojske in poveljevanja ni državljana
in ni pacienta in ni njegovih interesov. Tako dovolite, da rečem,
naloge ministrstva so zlasti delovanje v prid zdravja državljanov.

Ustno poslansko vprašanje Franceta
Cukjatia ministru za zdravje dr. Dušanu
Kebru, postavljeno na 18. seji dne 23/92002:
Vsebina iz prijave vprašanja za sejo:

Naše soglasje ali nesoglasje z zdravniki temelji na nekaterih izrazito
interesnih vprašanjih, ki so se pojavila v lanskem letu. Od
strokovnih napak do same stavke zdravnikov, za katere je znano,
kako je javnost nanje reagirala, in zato seveda tudi sami - in še
marsikatere druge primere bi lahko naštel • seveda lahko
razumemo, da v primeru, ko nekatere stavkovne zahteve niso
bile Izpolnjene - in, mimogrede, sindikat Fides je odstopil od pogajanj,
ko so bila ta že pred javnostjo podpisana in z naše strani uspešno
zaključena - lahko seveda razumemo, da prihaja do splošnega
nezadovoljstva zdravnikov. Pri čemer pa le rečem, da smo na
ministrstvu in tudi v tem zakonu upoštevali koristne pripombe
strokovnih združenj. Ta zakon je prinesel rešitev, ki smo jo iskali
nekaj let na področju plačila za specializacije, prinesel je nov
delovni naziv, ki bo kakšni petini zdravnikov prek pravilnika o
svetniku prinesel boljše dohodke. In še marsikaj bi lahko našteval.

Pri sprejemanju Zakona o zdravniški službi niste v ničemer
upoštevali mnenja zdravnikov, združenih v zbornico, društvo in
Fides. Pa vendar je šlo za zakon, ki bistveno posega v pogoje
njihovega dela. To je le eden zadnjih primerov vašega odnosa do
zdravništva, odnosa, ki je po moji oceni nevarno spri zdravstveno
politiko in zdravnike. Ker na nivoju ministrstva niste predhodno
dosegli z zdravniki dogovora, "socialnega sporazuma", se ta
konflikt prenaša na nižje ravni, v tiste bolnišnice, kjer prav tako
samovoljni direktorji hočejo uveljaviti vaša navodila mimo pogovora
z nosilci zdravstvene dejavnosti.
Kako, g.minister, boste v vzdušju nezaupanja in maščevalnosti
uspeli dvigniti kvaliteto dela zdravnikov, zmanjšati čakalne vrste,
racionalizirati zdravstveno službo? Kako brez sodelovanja
zdravnikov, ko pa vse to In predvsem racionalizacijo diagnostike,
terapije in predpisovanja zdravil lahko izvedejo le oni in le tako, če
so voljni pri tem prevzeti večjo stopnjo osebne odgovornosti.
Kako naj general dobi bitko, če je skregan z vsemi oficirji?

Določilo o delovnem času, ki je edino sporno v tem zakonu, pa
moramo razumeti, da ga ni mogoče razumeti z nekim drugim
poklicem, zgolj kot interes tistega poklica, ampak gre za interakcijo
zdravnikov z dvema milijonoma državljanov. Osemnajst milijonov
kontaktov na dan, 60.000 pacientov, ki vsak dan išče zdravniško
pomoč, ima ravno tako pravico sodelovati pri tem, kdaj bo začetek
delovnega časa zdravnikov. Navsezadnje tudi delovni čas
začetka šol ni poljuben in ni odvisen od učiteljev samih, ampak je
določen najmanj v aktih pravilnikov področnega ministrstva.

Odgovor:
če bi začel, ker je bilo veliko vaših vprašanj, vsaj jaz jih razumem,
retoričnih, bi najprej odgovoril, da ste morda potegnili neustrezno
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Zdi pa se mi, gospod minister, da tudi na tem področju ignorirate
mnenje in delo zdravniških organizacij. Kot minister res lahko
tako, kot ste napovedali, iz kabineta z dekretom predpišete
parametre za spremljanje kakovosti dela. To moč vam daje vaša
funkcija. Vprašanje pa je, če je to v nacionalnem interesu.

Tako na tej ravni, čeprav seveda sprejemamo oziroma smo
nezadovoljni, da nismo v desetih letih prišli do soglasja zdravnikov,
do njihovega razumevanja, da smo v novi državi marsikaj
spremenili, da številni državljani začenjajo delo na drug način, da
številni državljani ne morejo ob petih zjutraj vstajati zato, da bi
lahko zdravniki začenjali delati v ordinaciji ob sedmih in da seveda
številne ordinacije sploh ne začenjajo ob sedmih, ampak začenjajo
ob osmih ali pol devetih. Tako v številnih primerih pravzaprav
samo uzakonimo stanje v korist državljana, ko prenašamo delo v
popoldanski čas. Mislimo, da smo naredili veliko koristnega in da
nam državljani tudi na tak način odgovarjajo.

Revolt zdravnikov bo sicer hitro pozabljen, a bojim se, da bomo
zopet priča nekemu projektu, ki ne bo nikoli zaživel, ker je bil
zastavljen na čuden način in ga zdravstvo ne bo sprejelo za
svojega.
Italijani so ob okupaciji Ljubljane 1941. leta močno omejili delovanje
zdravniške zbornice, komunistični režim pa je to zbornico leta
1945 prepovedal.

Ob tem mi dovolite, da rečem v zvezi z nedavnimi ukrepi vodstva
v Celju, da se ministrstvo vsebinsko z njimi ne strinja. So v
izrazitem nasprotju s tistim, kar smo mi želeli, da je začetek
delovnega časa ob osmih in da se delo zdravnikov in kontakt s
pacienti podaljšuje v popoldanski čas. To pa seveda nikakor ne
pomeni, da pa podpiramo druge aktivnosti v zvezi z dogodki v
Celju.

Dopolnitev odgovora:
Imam interes, da odgovorim na to vprašanje. Najprej, da je tisto,
kar je ministrstvo ob poletnih mesecih objavilo, namreč poziv za
prijavljanje tako imenovanih nevarnih dogodkov v zdravstvu, je
zgolj en drobec, da ne rečem tisočinka sistemske analize
kakovosti. Morda je tudi poročanje pripeljalo do tega, da se dozdeva
lahko, da je to projekt kakovosti, kot si ga predstavlja ministrstvo.

Dopolnitev vprašanja:
Gospod minister, v poletnih mesecih ste v medijih napovedali
projekt kakovosti v zdravstvu in obljubili, da boste to jesen objavili
nacionalne standarde kakovosti. Ni nobena skrivnost, da
Zdravniška zbornica Slovenije že tri leta gradi sistem spremljanja
kakovosti v zdravstvu. Pripravljeni so protokoli za skoraj vsa
področja medicine in zobozdravstva. Zbranih je že 30.000
izpolnjenih primerov. Izmed vseh doslej spremljanih parametrov
kakovosti bo zbornica v nadaljevanju za vsako specialnost izbrala
najbolj signifikantne parametre, take, ki bodo po eni strani
omogočali realno oceno kvalitete dela, po drugi strani pa bodo
sprejemljivi in spoštovani tudi s strani zdravnikov.

Drugo, projekt, ki poteka na zbornici, poteka v soglasju, v
sodelovanju in če dovolite, da rečem, v neki strani nadzora
ministrstva. Ta projekt poznamo. Najprej je potekal na prejšnjem
ministrstvu in potem je zbornica po volji ministrstva ali po predlogu
ministrstva dobila to pooblastilo. To pomeni, to je skupni projekt
kakovosti.
In tretjič, da povem. To ministrstvo je v svojih aktih, zlasti pa v
aktu o razširjenih strokovnih kolegijih in v zdravstvenem svetu
izrecno razločilo strokovno presojo od politične presoje in nikdar
doslej v desetih letih nove države ni bila stroka tako avtonomna,
ampak seveda tudi tako odgovorna, da kreira svoje odločitve.
Tako vam dajem v celoti prav. Parametri kakovosti, kriteriji
kakovosti, način ocenjevanja, to je tisto, kar mora stroka predlagati.
To ni zadeva državnih uradnikov. Državni uradniki, v tem primeru
ministrstvo, so pa dolžni, da to koordinirajo in nadzirajo.

Projekt je bil predstavljen in zelo dobro sprejet na evropskem
forumu zdravniških organizacij in svetovne zdravstvene
organizacije. Pričakovati je, da bo postal vzorčen model za druge
evropske države.

Odgovor:

Ustno poslansko vprašanje Ivana Mamica
ministru za okolje, prostor in energijo mag.
Janezu Kopaču, postavljeno na 18. seji dne
23/9-2002:

Podatka oziroma vprašanja ne. razumem povsem natančno. Če
povem na kratko nekaj statistike. V potresu je bilo poškodovanih
1716 objektov, ki so bili v lasti takih ljudi, ki so upravičenci po tem
zakonu. Poškodovanih je bilo sicer še mnogo več objektov. Od
teh 1716 je 1480 upravičencev zbralo vse oziroma se je sploh
želelo vključiti v program popotresne obnove. Od teh 1480 objektov
je pa stanje tako: 1224 je bilo, govorim o številkah, ki so sedaj
stare že skoraj pol leta. Ker sem vprašanje dobil šele ob treh
popoldne, sem vzel staro statistiko, ki mi je bila tisti hip na voljo.
1224 je obnovljenih objektov, 89 objektov se obnavlja v letošnjem
letu, 53 objektov je bilo začetih v letošnjem letu in še vedno
računamo, da bodo tudi dokončani do konca letošnjega leta, 114
objektov pa je takih, kjer je obnova vezana na reševanje lastniških

"Krajane zgornjega Posočja zanima kdaj bo realiziran dopolnjeni
zakon o popotresni obnovi v Posočju, ki je bil sprejet v juliju 2001.
leta? Namesto realizacije dobivajo oškodovanci v izpolnitev vedno
nove obrazce, čeprav na MOP že imajo zahtevane podatke.
Po izjavah tamkajšnjih prebivalcev gre za stanovanjske hiše
družin, ki imajo tudi drugače težke socialne razmere. Samo na
Bovškem je takih 33 objektov. Ker že četrto zimo čakajo obljubljeno
streho nad glavo, se sprašujejo, čigavi državljani so."
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in drugih problemov. Od tega je samo 35 stanovanjskih objektov.
Torej 35 stanovanjskih objektov utegne biti spornih tudi še ta hip
oziroma morda celo prihodnje leto.

ker je zakon iz leta 2001 ponovno odprl možnost, da ljudje, ki so
socialno ogroženi, zaprosijo za dodatno državno pomoč. Če se
je morda vprašanje nanašalo na tovrstno kategorijo potencialnih
upravičencev, pa seveda podatkov o tem, koliko je ta hip vlog v
reševanju, nimam. Gre pa za ljudi, ki so jim bili objekti že popravljeni,
postavljeni nazaj, imajo pa težave z odplačevanjem obveznosti.
Morda se je vprašanje nanašalo na to kategorijo.

Če sem konkreten, za občino Bovec je stanje tako, da samo pri
10 objektih še potekajo dogovori v zvezi z začetkom obnove.
Zato številke 33 ne razumem prav dobro. Lahko pa čisto zadnje
statistične podatke dostavimo poslancu tudi pisno.

Ampak vsekakor vam bom podrobnejšo statistiko, tudi v zvezi s
temi primeri, dostavil pisno.

Sicer pa se morda vprašanje nanaša na prošnje v zvezi s tako
imenovano hipoteko. Ne vem, tega sicer nisem razbral, tam pa,

Nedvomno pa je bil to tudi povod za ministrstvo, da je na novo in
še enkrat proučilo vse razsežnosti prostovoljnega zavarovanja
in ugotovilo ter potrdilo tisto, kar smo v preteklosti že večkrat
povedali: mi imamo neke vrste neizogibno prostovoljno
zavarovanje oziroma mi celo rečemo, da imamo prisilno
prostovoljno zavarovanje, ker zavarovancev je skupaj z
Adriaticom skoraj milijon 450 tisoč, komaj kakšen državljan ni
prostovoljno zavarovan. To dejstvo je v ostrem nasprotju s prakso
držav, s katerimi se hočemo primerjati. To nas je pripeljalo do
tega, da smo že napovedali in na prihodnji tiskovni konferenci
ministrstva za zdravje bomo bolj eksplicitno razložili, zakaj menimo,
da je potrebno zmanjšati prenos - to, kar se dogaja zadnjih pet,
šest let - prenašanje pravic iz obveznega v prostovoljno
zavarovanje, da je ta trend treba spremeniti, da je treba zmanjšati
premije, da je treba zmanjšati premije zlasti socialno najnižje
stoječim državljanom in uvesti na tem področju zavarovalništva
v prostovoljni sferi kratko malo reformo, o kateri bo tudi v tem
parlamentu precej govora v prihodnjih mesecih.

Ustno poslansko vprašanje Rudolfa Petana
ministru za zdravje dr. Dušanu Kebru,
postavljeno na 18. seji dne 23/9-2002:
"V zadnjem času smo lahko poleg vseh nerodnih stvari, ki se
dogajajo v Sloveniji, slišali tudi za nepravilnosti ali pa če lahko
rečem, čudne poslovne odločitve zdravstvene zavarovalnice
Vzajemna, katere, kolikor sem obveščen, večinski ali 100procentni lastnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije.
Vzajemna naj bi sponzorirala z milijonskimi zneski interesna
združenja, in to tista, katerih predstavniki so bili člani nadzornih
organov zavoda ali pa Vzajemne. Pogodbe o sponzoriranju naj bi
bile tudi dolgoročne. Tako bi naj zveza - ena od sindikalnih, da ne
bom direkten - eden od sindikatov naj bi dobil 416 milijonov v
nekaj letih, ker je pogodba pač dolgoročna. To pa je približno
enako enoletnemu dobičku celotne Vzajemne. To je eden od
primerov. Teh je več, pa jih ne bom našteval. Zato sprašujem
ministra za zdravje: Kaj menite o takšnem ravnanju Vzajemne,
glede na finančno stanje Vzajemne in seveda tudi zavoda?

Kar se tiče posameznih morebitnih napak Vzajemne, pa smo v
resnici dolžni počakati ustanove, ki imajo pooblastila na tem
področju.

Poleg tega bi ga vprašal glede istega vprašanja: Ali je po vašem
mnenju prav, da zavarovanci, ki jih je prek milijon ali nas je prek
milijon, ker skoraj ga ni tistega, ki ne bi bil tako ali drugače povezan
z Vzajemno, da moramo plačevati vedno večje premije za svoje
zdravje ali za očuvanje zdravja, medtem ko Zavod velikodušno
sponzorira združenja, ki tako ali drugače mogoče sploh nimajo
nobene zveze s poslovanjem?

Dopolnitev vprašanja:
Nekaj od tega, kar je minister povedal, bi sicer lahko uvrstil med
malo sprenevedanje, res je zadeva v nekem smislu res takšna,
da v bistvu, da je to Vzajemna, da smo vsi neki lastniki. Ampak to
ni res, ker potem bi kadrovanje bilo malo drugačno, potem bi bilo
vzajemno ali pa kako drugače izpeljano, pa ni tako. To se pravi,
tam se vidi, kdo je pravi lastnik. Pa vseeno, s tem sem zadovoljen,
kar ste povedali.

To sprašujem zaradi dejstva, ker običajno sponzorira tisti, ki ima
velike dobičke ali pa velike ostanke dohodka in ga skoraj nima
kam, ali pa če ga že ima kam dati, ima toliko sredstev, da si to
lahko privošči. Če pa je to tako v tem primeru Vzajemne in
zdravstvene zavarovalnice, potem je nenavadno, da ravno ta
organ povečuje v tem času premije za prostovoljno zavarovanje,
če je tako ugodna finančna situacija, potem navedbe, vzroki,
zakaj je to potrebno, ne držijo."

V bistvu pa mi niste odgovorili na tisto moje osnovno vprašanje.
Vem, da bodo potrebne reorganizacije, pa da je to povod za
nekaj, kar bo potrebno storiti mogoče. Škoda, da ni bilo prej.
Jaz sem vas v bistvu vprašal, če vi menite, da je prav, da se te
stvari dogajajo.Tu gre za področje, ki ga vi pokrivate. Navsezadnje
za vas ni samo pomembno, ali neka bolnica dobro funkcionira,
ampak da tudi ostali sistem, ki to pokriva, ki to suportira, dobro
funkcionira. To se pravi, to je pa ravno sistem zavarovanja,
dodatnega zavarovanja in pa seveda Vzajemna in Zavod za
zdravstveno zavarovanje, ki sta tu še kako povezana, sta eden
od teh zelo, zelo pomembnih sistemov. Če ta dva sistema ne
delata, potem se bo tudi financiranje bolnic, navsezadnje zrušilo,
če seveda karikiram, pa ne želim zdaj, da me zopet replicirate ali
pa da mi razložite, kako ta sistem deluje, saj vemo, ker ni časa,
da bi si to razlagali.

Odgovor:
Moja dolžnost je sicer, da povem, da je Vzajemna zasebna
ustanova in da odločitve oziroma presojo o njenem ravnanju
sprejema agencija za zavarovalni nadzor. Na ministrstvu še
pričakujemo, da bo agencija podala bolj opredeljeno mnenje do
vsega tega, kar je prišlo v zadnjem času v javnost. Tudi mi smo
deležni samo informacij v javnosti.
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ki je samo na videz prostovoljno, da menim, da je, ampak seveda
zakonodaja in ne Vzajemna sama po sebi, omogočila zasebni
ustanovi, da preprosto skoraj prisilno pobira denar, da ni prav, da
je lažje dvigniti polico prostovoljnega zavarovanja, ki udari
najrevnejše in da je mnogo težje dvigniti prispevno stopnjo, ki je
pravična, vsaj do dohodkovnega položaja posameznega
državljana. In prav to kar menim, da ni prav, kar jaz ob določenih
prilikah govorim, da povečuje krivičnost sistema, napovedujem,
da bomo to skušali, seveda če bomo uspeli pred vami v parlamentu
ubraniti, spremeniti, da bo bolj po evropskem modelu.

Jaz sem vas vprašal, če mi lahko odgovorite, če se vam zdi, da
je to prav tako, ker to je del, ki ga vi pokrivate, je v vaših
kompetencah.
Dopolnitev odgovora:
Morda sem, pa sem bil manj jasen. Jaz seveda ne želim na tem
mestu, ki ga pokrivam, govoriti o krivdi za morebitne napake. Če
me pa vprašate kot človeka, ki ta resor oziroma to področje
pozna, pa menim, da ni prav, da imamo prostovoljno zavarovanje,

tem primeru podtalnice in še nekaterih drugih vplivov.

Ustno poslansko vprašanje Marije Ane
Tisovic ministru za promet Jakobu
Presečniku, postavljeno na 18. seji dne 23/
9-2002:

Sicer so pa te ograje seveda dimenzionirane v skladu z veljavnimi
pravilniki in potrebami. Večina ograj v Sloveniji in tudi izven Slovenije,
v Evropi, je izvedena na način, kot je v Sloveniji.Tako so te betonske
ograje med obema voziščema prej izjema kot pravilo in tudi ne
prinašajo kdovekaj k izgledu same avtocestne trase.

"Vsi dobro vemo, koliko v Sloveniji poudarjamo varnost v cestnem
prometu. Vendar je na naših cestah še vedno preveč prometnih
nesreč s težkimi zdravstvenimi posledicami ali smrtnim izidom.

Podobno je tudi s protihrupnimi zaščitami, ki so ravno tako izdelane
na podlagi presoje vplivov na okolje oziroma ustreznih uredb o
hrupu v naravnem življenjskem okolju oziroma hrupu zaradi
cestnega in železniškega prometa. Za vse te ograje, vse te zaščite
je potrebna ustrezna garancija, so potrebni ustrezni atesti. Vse te
ograje, vsa ta zaščita je ustrezno projektirana in za njo so
pridobljena tudi ustrezna upravna dovoljenja.

Pri vožnji po avtocesti s Štajerske proti morju lahko vidimo, da
sta nasprotna pasova v večini avtocestnih odsekov ločena z
zaščitnimi ograjami iz aluminija. Na odseku v Savinjski dolini,
med Vranskim in Trojanami, pa z betonsko ograjo. Tragična
prometna nesreča, ki se je zgodila v avgustu pri Senožečah, je
pokazala, da aluminijasta zaščitna ograja nekako ni učinkovita,
saj ne zadrži tovornjaka. Za nekatere odseke so značilne tudi
specifične razmere, kot so na primer na Primorskem močni
občasni sunki burje.

Dopolnitev vprašanja:
Vendar mene še vedno zanima: Zakaj ni na Primorskem, ko so
taki sunki burje, saj je poznana burja, ali je to upoštevano ali ni
upoštevano na tistih delih? Ker veter je zelo muhast, vemo.

Zato me zanima naslednje: Zakaj na vseh avtocestah Slovenije
nimamo enotnih varnostnih standardov? Ali se morda ti standardi
prilagajajo izvajalcem, za katere vemo, da so različni?"

Dopolnitev odgovora:
Odgovor:

Že prej sem omenil presojo vplivov na okolje, to je eno, drugo pa,
pri projektiranju posameznih elementov ceste je potrebno
upoštevati tudi veljavne lokalne elemente in pritiski od vetra, ki so
na Primorskem, so seveda bistveno drugačni, kot v ostalih delih
Slovenije. To dejstvo je potrebno upoštevati seveda tudi pri
projektiranju. Ravno tako kot pri projektiranju objektov visokih
gradenj.

Najprej bi rekel to, da je seveda že pri umestitvi trase v prostor
potrebno izdelati tudi presojo vplivov na okolje. Te različne
varnostne ograje med obema stranema avtoceste so seveda
rezultat tega in ker ste navedli konkretni primer v Spodnji Savinjski
dolini, je ravno to bil pogoj, pogoj namreč, problem iz varovanja v
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Druga sprememba pa se nanaša na avtomobile za obdobje prvih
treh let, ko niso potrebni tehnični pregledi, da se bo lahko - prav te
dni začenjamo izvajati ta ukrep - na upravnih enotah prejela
nalepka, ne da bi se morala opraviti pot do pooblaščene servisne
organizacije, ker tehnični pregled ni potreben. Tretji ukrep gre v
smer, ki sem jo že tedaj najavil, da naj bi na vseh upravnih enotah
zagotovili, da pooblaščene servisne organizacije lahko izvajajo
vse operacije na enem mestu. Na približno dobri polovici vseh
servisnih organizacij je to sedaj zagotovljeno, za preostali del
imajo upravne enote nalogo, da zagotovijo usposabljanje kadrov,
da bi se lahko vse te operacije izvajale na enem samem mestu.
Res je, kar pravite, da povzroči nevšečnost in neprijaznost že
storitve prav okoliščina, da morajo uporabniki te storitve opravljati,
različne operacije na različnih koncih.

Ustno poslansko vprašanje Branka
Kelemine ministru za notranje zadeve dr.
Radu Bohincu, postavljeno na 18. seji dne
23/9-2002:
"Nedavno tega sem registriral svoj osebni avto po dolgem času.
Ker se mi je to zgodilo prvič v letošnjem letu, moram priznati, da
sem za to porabil več kot štiri ure.
Zgodilo se mi je to, da sem najprej zjutraj ob sedmih šel v drugo
občino na tehnični pregled, potem sem se vrnil v svojo občino,
kjer sem poiskal svojega agenta, ker ga imam pač leta in leta, da
sem zavaroval svoj avtomobil. Potem sem prišel na občino, med
tem časom je bila malica, sem potem tam plačal še neko cestnino,
potem pa sem šel spet v Krško iskat nalepko... Skratka, še srečo
sem imel, da me niso še enkrat poslali v Krško in še enkrat nazaj
v Sevnico, da sem kupil avto slučajno in da sem imel dve
zavarovanji, enega za določen čas, samo za tri tedne, enega pa
potem za eno leto. Če ne bi tega imel, če se ne bi to zgodilo, da
sem dve zavarovanji naredil, bi moral še enkrat nazaj v Sevnico
in potem še enkrat nazaj v Krško.

Celotna zamisel temelji na tem, da se bo na enem mestu, in to je
na pooblaščeni servisni organizaciji, lahko opravila v celoti ta
storitev: od zavarovanja, plačila zavarovanja do plačila uporabnine
za ceste, tehnični pregled in pa sama nalepka.
To so začetni koraki za postopno ureditev razmer. Strinjam se z
vami, čeprav so se stvari v mnogo čem izboljšale, ko je bila
opravljena registracija motornih koles, ki je poleg sezonske
komponente dodatno povzročila velike gneče. Stvari so se v
mnogo čem izboljšale, vendar mi še zdaleč nismo s tem zadovoljni.

Skratka, vi ste obljubili, ko smo o teh stvareh razpravljali, ne
dolgo tega ste sami povedali, da so težave in da bomo na podlagi
analize ukrenili marsikaj, kar bo pomenilo prijaznejše okolje za
tovrstne storitve državljanom in državljankam in tako naprej,
storitev na enem mestu - ne bom našteval, saj poznate vse te
stvari.

Potrebne so še globlje sistemske preureditve. Vzpostavitev
učinkovitega registracijskega sistema v državi traja pač nekaj let.
In tako bo tudi v Sloveniji.
Spremembe, ki jih predvidevamo za prihodnje, nikakor ne pomenijo
radikalnega preloma s sedanjo prakso, ampak nadgraditev. Zato
je potrebno vsaj naslednje. Prvič, bistveno povečanje števila
pooblaščenih servisnih organizacij. Bilo jih je 42, sedaj mislim, da
jih je blizu 50 oziroma 48. Mislim, da moramo to številko povečati
vsaj za še enkrat toliko.

Zdaj bi vas pa lepo prosil - povedali so mi tam na zavarovalnici in
na občini in vsepovsod, da je to absurd in zmešnjava in da je to
groza, kaj se dogaja z razbito šipo, traktorji in tako naprej, ki
vozijo tudi po 40 kilometrov na tehnični pregled.
Prosil bi vas, da poveste, kaj ste na tem področju naredili, če
lahko to pojasnite.

Politika, ki jo vodi sedaj ministrstvo, je ta, da vsakdo lahko dobi to
pooblastilo pod pogojem, da izpolnjuje tehnične pogoje, ki so za
vse enaki. Nikakršnih dodatnih kriterijev oddaljenost ali kaj
podobnega, kar je veljalo v preteklosti in kar je tudi povzročilo
razmeroma majhno število servisnih organizacij, te politike ni več.

Obenem bi vas pa tudi vprašal naslednje. Dogaja se, če ima
človek osebno vozilo napisano na ženo ali kogarkoli, pa potuje v
drugo državo. Ne smeš potovati tam s tem avtom, ker v drugi
državi plačaš kazen. Seveda moraš imeti za to posebno
pooblastilo, ki ga je težko pridobiti, izgubiš veliko časa in denarja,
velja pa samo eno leto.

Kdorkoli pride z vlogo, ki dokazuje izpolnjevanje tehničnih pogojev,
bo ugoditev tega dobil in bo pooblastilo tu.

Zdaj bi vas pa vprašal, če se na tem področju karkoli bilateralno
ali pa multilateralno dela, da bi te stvari vsaj s temi evropskimi
državami bile tako urejene, da bi jaz lahko vozil avto tudi po teh
državah. Vprašanje, če ga lahko sploh v Sloveniji - ne vem, boste
povedali - če ni napisano na moje ime, recimo, če je napisano na
ženo ali pa na mojega otroka, polnoletnega, ali kakorkoli drugače.
To je problem, ki ga je treba rešiti. Prosil bi za odgovor na ti dve
vprašanji."

Prvi pogoj je podvojitev števila teh organizacij, na daljši rok seveda.
Drugi pogoj je sprememba zakona oziroma sprejetje novega
zakona. Jaz sem obljubil na spomladanskih razpravah, da bomo
do oktobra pripravili nov zakon o varnosti cestnega prometa. Ta
zakon bo pripravljen do oktobra. Ne verjamem, da so bo začela o
njem že parlamentarna razprava. Predlagali pa bomo javno
razgrnitev oziroma javno predstavitev nekaterih odprtih vprašanj,
ki se v zvezi s tem zakonom prav na tem področju, pa tudi na
policijskem področju pojavljajo. Priložnost za razpravo o dograditvi
sistema nalepk bo ob razpravi o tem zakonu.

Odgovor:
Točno je, spoštovani poslanec, da sem pred meseci odgovoril na
to vprašanje, da pripravljamo analizo in bomo sprejeli nekatere
ukrepe. To smo tudi storili. Analiza je izdelana. Poleg tega smo
sprejeli že dva, tri ukrepe za izboljšanje stanja.

Dopolnitev vprašanja:
Mene veseli, da se dela nekaj na tem področju. Jaz bi vas resnično
samo hotel opozoriti na to, upam, da se zavedate dimenzije vseh
teh problemov in tudi dodatnih stroškov, ki se delajo državljanom
zaradi vožnje, onesnaževanja okolja in tako na izgubah časa in
vsega tega - to so resnično problemi. Če bomo to spreminjali, bo
pač boljše, upam, da bomo imeli možnost vplivati na te spremembe,
da v občinah, kjer ni servisa za tehnične preglede in tako naprej,
tako kot je prej bilo, da so se te občine z nekimi dogovori,
medobčinskimi ali kakorkoli dogovorile, da si lahko tudi v drugi

Prvi je ta, da smo spremenili pravilnik o tehničnih pregledih v dveh
smereh. Prva sprememba se nanaša na to, da poslej lahko vsak
državljan ali državljanka sam izvede namestitev nalepke, kar
deloma poceni celo operacijo - to je bila ena od kritik - če se tako
odloči, če se ne, še vedno namesti to ustrezna pooblaščena
oseba.
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občini napravil kompletni servis. Včasih je tako bilo. Jaz vem, da
sem v Krškem lahko vse naredil na servisu in tudi potrdilo dobil in
čisto vse.

Dopolnitev odgovora:
Najprej bi rekel samo to. Zelo močno se zavedamo dimenzije
tega problema. Intenzivno delamo na razreševanju teh vprašanj.
Mislim, da je tudi to priložnost, da pozovemo tisti del zainteresirane
javnosti, ki je pripravljena iti s podjetniškami pobudami v nove
pooblaščene servisne organizacije, da za to ni nobenih ovir, razen
izpolnjevanje pogojev. Če so pobude te vrste po občinah, je to
samo hvalevredno in bodo padle na plodna tla.

V tej smeri je treba delati, da potem tisti občani, ki bi bili v občinah,
kjer ni teh pooblaščenih servisov, ne bi bili prikrajšani zaradi tega
in si povzročali bistveno višje stroške, kot se dogajajo zdaj in vse
ostalo, kar je s tem vzporedno povezano. Tukaj bom počakal na
to, da se to dejansko zgodi. Prosil bi, da pohitite čimbolj.
Zdaj pa, če lahko odgovorite na tisti drugi del vprašanja, ki sem
vam ga postavil, glede možnosti vožnje avtomobila, ki ni napisan
name, ampak na mojo ženo ali pa na mojega sina in tako naprej,
doma ali pa v drugi državi. Jaz ne vem, če sploh lahko doma tak
avtomobil vozim, ali moram imeti posebno pooblastilo, da ne bom
prej ko slej plačal kazen. Jaz slučajno, kaj jaz vem, imam pač vse
avtomobile napisane na ženo, pa mi odgovarja, oziroma je pač
ona šla to urejat, ker je imela čas. Zdaj pa imam probleme. Če
hočem v tujino, moram iskati pooblastilo in tako naprej. Ali ni to
možno urediti na nek način, da vsaj v tem krogu, če je isti naslov
in tako naprej, ne bi prihajalo do teh problemov?

Kar pa zadeva drugega vprašanja, bi lahko rekel samo to. da se
mi zdi zelo umestno konkretno razpravljati, pa bomo videli, za
katero državo gre oziroma ali so s to državo vzpostavljeni ustrezni
odnosi v smislu sporazuma o vzajemnosti glede ustreznega
pooblastila. Mi smo pripravljeni to vprašanje posebej proučiti,
seveda na konkretnem primeru - ali gre tu za Hrvaško ali gre za
Jugoslavijo ali gre za kakršnokoli od teh držav. Za Slovenijo pa
mislim, da formalnih vprašanj te vrste ni oziroma policija ne
postavlja vprašanja, če imate avtomobil brez pooblastila napisan
oziroma če je ženina last in ne vaša.

trtne uši na začetku prejšnjega stoletja. Govorijo, da se nam bliža
na tem področju velika katastrofa.

Ustno poslansko vprašanje Alojza Soka
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano mag. Francu Butu, postavljeno na
18. seji dne 23/9-2002:

Zato nas zanima: Ali v ministrstvu za kmetijstvo to zadevo
spremljate, ali obstaja kakšen program eventualne sanacije in na
kakšen način se bo država lotila, bi rekel, tega novodobnega
problema? Vemo, da gre za bolezen, ki so jo enostavno
poimenovali rumenica in ki napada najbolj kvalitetne vinske sorte."

"Rad bi vas, gospod kmetijski minister, opozoril na nekaj, kar
seveda že veste, in sicer bi vam rad predstavil in slišal tudi vaše
mnenje o težkem položaju slovenskih vinogradnikov v tem
trenutku, še zlasti tukaj mislim na težak položaj na štajerskem
vinorodnem okolišu.

Odgovor:
Mislim, da se kar nekaj sprememb predvideva, ki nesporno
govorijo o tem, da bi v Sloveniji v bodoče, kar se obnov tiče,
podpirali samo in izključno usmeritev v visoko kakovost. V svetu
in delu Evropske unije kot velikega dela evropskega in svetovnega
tržišča na področju vin je pač jasno dvoje: namizna in deželna
vina dosegajo izjemno nizko ceno. S temi vini bomo čez leto in pol
preplavljeni brez vsakih omejitev, v količinah, kot jih bo kdorkoli
želel kupiti. Obstaja pa tudi možnost trženja visokokakovostnih in
na trgu posebej v tržne niše usmerjenih proizvodov. Samo tu ima
Slovenija določeno tržno možnost.

Vem, da mi boste odgovorili z delovanjem trga, s principi pač
delovanjem trga, vendar mislim, da po petdesetih letih
socialističnega gospodarstva, ki smo ga imeli v tej državi, ni
možno glede tega problema tako enostavno odgovarjati.
Poglejte, že tretje leto zapored se vinogradniki srečujejo z eno
največjih kriz po vojni. V kleteh so vedno večje zaloge vina,
Slovenija vse več tega proizvoda tudi uvaža, cena grozdja danes
na tržišču v tem predelu Slovenije dosega nekje povprečno med
60 in 80 tolarji. Pa še to, za lani so mnoge vinske kleti izplačale
pridelovalcem vsega skupaj 10% vrednosti.

Velikih možnosti pri velikih količinah nimamo, ker v tem primeru bi
pravzaprav se morali ozreti samo po Španiji, po nekaterih drugih
državah ali vinorodnih delih, območjih, kjer enostavno na način
takih povprečnih ali manj kakovostnih vin enostavno preživijo
samo v primeru, če gre za 50 in več hektarjev. To v Sloveniji ni
mogoče, to v Sloveniji ni realno, saj tako tudi ne bo.

Letos smo tik pred novo letino, pred novo trgatvijo in vinogradniki
dejansko ne vedo, kam s presežki tega vina.
Mene zanima naslednje: Ali ima vlada kakšen program, pripravlja
kakšen program, na podlagi katerega bi pred vstopom v Evropsko
unijo tem proizvajalcem pomagala, da ne bi prihajalo do tega, kar
se v tem trenutku dogaja, da vinograde, ki so jih pred nekaj leti
sadili tudi na neprimernih površinah, na ravninah, danes puščajo,
da propadajo oziroma nekateri se že odločajo, da bodo pristopili
h krčenju in zmanjševanju števila trt.

Zato bi v bodoče, od prihodnjega leta naprej, podobno kot to že
intenzivno delajo v primorski vinorodni deželi in imajo bistveno
manj težav ter dosegajo bistveno višje cene in so dosegli bistveno
večji napredek za razliko od Štajerske, ki je največja, pa tudi
najbolj tradicionalna slovenska vinorodna dežela, tako da
enostavno obnove, ne več v širitev hektarjev, ampak v popolno
spremembo sortimenta, kjer za to obstaja interes, s ciljem izjemno
visoke kakovosti.

Druga zadeva, ki pa se pojavlja, začela se je nekako pred tremi
leti, letos pa se mi zdi, da je prišla že z vso ostrino, pa je pojav te
nove bolezni, katere posledice nekateri primerjajo s pojavom
poročevalec, št. 106
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Kar se tiče tistega, kar že sedaj podpiramo, podpiramo podpore
pri izvozu, pri skladiščenju za vinske zaloge in podporo pri
vinskem koncentratu. Približno eno milijardo tolarjev denarja bomo
letos za ta namen porabili in na ta način bomo pomagali izvoziti
8,5 milijonov litrov vina v različne zahodnoevropske države. Uvoz
je bil samo na 4,5 milijona, kar je bilo letos do sedaj uvoženega po
uradnih podatkih, in to je bistveno manj, kot je bilo prejšnja leta,
večina gre z južnih trgov. Opozarjam, čez leto in pol bo trg v
primeru Evropske unije v celoti odprt. Zato predlagamo usmeritev
obnov samo v dvig visoke kakovosti oziroma spremembo
sortimenta.

pozna. Namreč, v Sloveniji smo bili priča in smo še vedno priča
velikega deleža sivega trga in potrebe po reševanju s strani države
se pojavijo samo takrat, ko na trgu ni več možnosti prodajati na
način, kot je bilo to mogoče prej. Sivi trg se zožuje, žal tudi
zakonodaja - kot jo morda koristno zdravju, predlagajo moji kolegi
v vladi - na drugi strani pospešuje sivi trg, ker znižuje atraktivnost
uradnega trženja, to je druga zgodba. Skratka, to so stvari, ki jih
vidim sam kot možne.
Kar se pa tiče rumenice, ta po mnenju strokovnjakov napada
predvsem oslabljene vinograde. Strokovnjake smo zaprosili, da
pripravijo predlog, če bi ta stvar zajela večje dimenzije, kako
ukrepati, na kakšen način ukrepati, pa lahko o tem tudi v tistem
trenutku, ko bo ta odgovor bolj jasno znan, tudi odgovorimo
oziroma bomo tako ali tako ukrepali, če bo to potrebno.

Poudaril bi tudi, da tisto, kar je drugo - ureditev poslovnih odnosov:
kdor ne bo imel poslovnih odnosov ali ne bo samostojno nastopal
na trgu, ne bo mogel računati na državne pomoči, kot so
koncentracija, izvoz, podpora zalogam. Razmišljamo, mimogrede,
tudi o uvedbi enkratne destilacije, ko bi določene vinske zaloge
spremenili v čisti alkohol, ki se ne uporablja v namene pijač,
ampak v industrijske namene. To je oblika, ki jo Evropska unija

Pa samo še to, letošnji pridelek bo manjši približno 20 procentov
od lanskega, različno od področja do področja v Sloveniji.

Kot vemo, smo dobili obljubo, da bodo dobili vsi odločbe že tam,
nekje, novembra prejšnjega leta - nič od tega ni! Med tem časom
pa brokerji veselo trgujejo z obveznicami, torej zadaj je pa denar,
ki naj bi šel za oškodovance. Torej, nekorektno početje.

Ustno poslansko vprašanje mag. Janeza
Drobniča ministrici za gospodarstvo dr.Tei
Petrin, postavljeno na 18. seji dne 23/9-2002:

Sprašujem gospo ministrico: Kdaj bo naredila red v Slovenski
odškodninski družbi? Da me ne bodo ljudje, državljani več
napadali, da nič ne naredim in nič ne urgiram. Skrajni čas je že in
pošteno bi bilo do slovenskih državljanov."

"Kot predsednika komisije, kot poslanca me ljudje sprašujejo glede
obnašanja Slovenske odškodninske družbe. Neprestano jim
pošilja neke dopise in to kar zapovrstjo, da naj posredujejo te
podatke, ne da bi enkrat jim posredovali, ampak večkrat zapored.
S tem trošijo državni denar. Torej upravičence, ki bi bili upravičeni
do denarja, pa so že zelo stari in grdo povedano - so tik pred
smrtjo ali pa hitro umirajo, jih na tak način dražijo.

Opomba:
V skladu z 247. členom poslovnika je poslanec podal izjavo, da
vztraja pri ustnem odgovoru.

To je nedostojno početje in sem na to že opozoril, vendar se na
tem, na tej slovenski odškodninski družbi, ne premakne nič: ves
čas počnejo isto.
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Odgovor z dne 1/8-2002:

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 15/7-2002:

Kriminalisti Urada kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana
so z ogledom kraja kaznivega dejanja in z nadaljnjim zbiranjem
obvestil ugotovili, da je storilec dne 13.07.2002, ob 22.05 uri,
pristopil do kompleksa poslovnih zgradb na Parmovi ulici 041 045 v Ljubljani. V času rednega obhoda varnostnika je vstopil v
objekt, v katerem so tudi prostori tiskovne agencije za informiranje
Morel d.o.o.. Iz pisarne navedenega podjetja je odtujil prenosni
računalnik z nameščeno programsko opremo in jih s tem
oškodoval za 815.000,00 SIT. Po dejanju je storilec kraj zapustil.

V noči s sobote, 13. julija 2002, na nedeljo, 14. julija 2002, so
neznanci vdrli v prostore tiskovne agencije za informiranje Morel
d.o.o., na Parmovi ulici 41, ki jo vodi g. Lukančič.
Glede na to, da je prejšnji teden g. Lukančič vodil po Sloveniji
delegacijo neodvisne Jugoslovanske televizije, ki je po Sloveniji
snemala oddajo o terorizmu, povezanosti terorizma s trgovino z
mamili, trgovino z orožjem in trgovino z belim blagom in o tem
spraševala visoke politične in uradne predstavnike Republike
Slovenije, Vas sprašujem ali je šlo morda za naročen obisk v
prostorih tiskovne agencije Morel? Ali lahko sodimo, da gre tukaj
za poizkus onemogočanja neodvisnega novinarskega poročanja,
saj večina visokih predstavnikov Republike Slovenije o zadevi
sploh ni hotela govoriti in se je pred pogovori umaknila? S pregledom
prostorov agencije Morel pa so morda hoteli odstraniti
kompromitirajoči material?

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja Velike tatvine po členu
212/1-1 KZ na škodo tiskovne agencije za informiranje Morel d.o.o.
je bil osumljeni storilec dne 15.07.2002 priveden dežurnemu
preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po
zaslišanju je preiskovalni sodni zoper osumljenega odredil pripor.
Kriminalisti in policisti PU Ljubljana nadaljujejo z operativnim delom
in zbiranjem obvestil s ciljem najdbe odtujenih predmetov. Do
sedaj zbrana obvestila ne nakazujejo, da bi osumljeni storil očitano
kaznivo dejanje po naročilu, ali da bi šlo za poizkus onemogočanja
neodvisnega novinarskega poročanja, niti namena odtujitve
posnetega gradiva, kot je navedeno v vašem vprašanju.

)

naj omenim, da sta vsebini tožb neposredno povezani.
Tožečemu posamezniku je bila protipravno odvzeta pravica
do dela, posledica te odvzete pravice je bila njegov
gospodarski propad, posledica le tega je bila proti njemu
(posamezniku) vložena kazenska ovadbal
»
3. Ali lahko in kako lahko posameznik sodno preganja uradne in
upravne organe, ki lahko z danimi pooblastili neomejeno in
nekaznovano "uničujejo" življenja posameznikov in njihovih
družin, saj je bilo njihovo ravnanje najbolj nežno rečeno zmotno?

Pisno poslansko vprašanje poslanca
Bogdana Baroviča ministru za pravosodje
mag. Ivanu Bizjaku, z dne 17/7-2002:
1. Zakaj "neodvisno sodstvo" zavlačuje sodne postopke, v
katerih je tožena stranka država?
2. Kako lahko v zadevah, ki sovpadata, sodstvo tožbo
posameznika proti državi, ki jo je vložil leta 1996, odlaga leta
in leta - kazensko ovadbo proti tožniku, vložena je bila leta
2001, pa obravnava po hitrem postopku in je že skoraj rešena;
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Obrazložitev:

Odgovor z dne 9/8-2002:

Takratni župan Mestne občine Ljubljana je leta 1996 izdal podjetju
Mibo, in posredno ustanovitelju in solastniku podjetja, Mitji Gorjanu
nezakonito odločbo. Občan, državljan Republike Slovenije, je
istega leta sprožil na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
upravni spor, hkrati pa tožil Mestno občino Ljubljana. Država
republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije in sodstvo niso
odreagirali.

Vsa vprašanja se nanašajo na konkretno zadevo, in sicer na
odločbo Mestne občine Ljubljana, s katero je ta omejila obratovalni
čas prodajalne Miška v Ljubljani, nakar je drugostopenjski organ
v upravnem postopku tako odločbo potrdil, podjetje MIBO, lastnik
prodajalne, pa je zoper odločbo sprožil upravni spor na Vrhovnem
sodišču RS. Vrhovno sodišče RS pa naj bi še sedaj ne odločilo o
zadevi.

Največja sramota pa je bila, da je bila kasneje zmota spoznana in
je bila izdana odločba za ponovno opravljanje dejavnosti, ki je bila
občanu odvzeta, te odločbe pa občan Mitja Gorjan od leta 1996
do danes še ni prejel! Odločba mu ni bila uradno vročena!!

S tem v zvezi smo pri Vrhovnem sodišču RS zaprosili za obvestilo
o navedenem upravnem sporu. Po informaciji Vrhovnega sodišča
RS je sodišče navedeno zadevo odstopilo v pristojno reševanje
Upravnemu sodišču RS, po obvestilu le-tega pa je tožeča stranka
MIBO d.o.o. tožbo dne 11.4.2001 umaknila in je s tem postopek
zaključen. O tem je bila izdana odločba, ki je postala pravnomočna
dne 8.5.2001.

Leta 2001 je sicer Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo,
da je bila leta 1996, izdana odločba NEZAKONITA! Od julija lani,
ko je bila izdana odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije
do danes, Vrhovno sodišče Republike Slovenije še vedno ni
odločilo o sporu, zaradi katerega je bila podana pobuda na Ustavno
sodišče Republike Slovenije. Posledice bodo plačali
davkoplačevalci. Mestna občina Ljubljana je nesporni krivec (po
odločbi Ustavnega sodišča) za nastalo škodo, ki jo bo morala
povrniti - ta pa bo, po grobih ocenah, znašala približno 500.000,00
Eurov, ki pa je denar slovenskih davkoplačevalcev!

Upravni spor in kazenski postopek sta povsem različna postopka,
ki ju rešujejo povsem različni pravosodni organi. Reševanje enih
in drugih zadev lahko zato traja različno dolgo. Za oba postopka
veljata povsem različna procesna zakona. Iz navedenega razloga
je mogoče, da se kazenski postopek v zgoraj navedenem primeru
rešuje hitreje, kot pa upravni spor.
Na tretje vprašanje poslanca, kako lahko posameznik uveljavlja
sodno varstvo zaradi nepravilnih odločitev državnih organov, pa
bi želeli opozoriti na 157. člen ustave, ki pravi, daje v primerih, ko
je treba odločati o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s
katerimi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil odločajo o pravicah in o obveznostih in pravnih koristnih
posameznikov in organizacij, vedno zagotovljena pravica do
sodnega varstva v upravnem sporu, če za določeno zadevo ni z
zakonom predvideno drugo sodno varstvo. Če ni zagotovljeno
drugo sodno varstvo, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče
tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega
v ustavne pravice posameznika.

V prilogi Vam, ob vprašanjih pošiljam tudi dokazna gradiva, nekatere
najpomembnejše fotokopije dokumentov:
sporno odločbo Mestne občine Ljubljana
Urgenco na sodišče
- Odločbo, na osnovi katere je gospod Gorjan lahko ponovno
odprl dejavnost, čeprav mu le ta po šestih letih ni bila
vročenall!
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije
(navedeno gradivo je na razpolago v glavni pisarni državnega
zbora)

ves čas sprehajajo stražarji oboroženi v neprebojnih jopičih in
popolni bojni pripravljenosti, istočasno pa se okoli rušilca vozijo
stražarji v gumijastem čolnu in hkrati za rušilec, dokler so zasidrani
v Kopru, velja najvišja stopnja pripravljenosti.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega predsedniku Vlade
Republike Slovenije dr. Janezu Drnovšku, z
dne 17/7-2002:

Ste morda povedali svojim ameriškim gostom, da se nahajajo v
središču Evrope, da se je mimogrede pri nas začela glavna
turistična sezona, da Republika Slovenija že celo desetletje živi v
miru,....

V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo zaskrbljeni
zaradi varnosti koprskega pristanišča, naprav in ljudi v pristanišču
in v okolici, zato Vas sprašujem, kako je mogoče, da dovolite, da
se v koprskem pristanišču zasidra ladja, kot je ameriški rušilec
The Sulllvans.

Odgovor Vlade Republike Slovenije z dne
13/8-2002:

Ste pomislili, da bi takšen mirnodobni obisk vojaške ladje lahko
pomenil katastrofo. V primeru nesreče se bi lahko mirno poslovili
od nekaj tisoč nedolžnih slovenskih civilnih žrtev, gmotna škoda
pa bi bila katastrofalna. Lahkomiselnost s kakršno sprejemate te
vljudnostne obiske razkazovanja ameriških vojaških mišic dobiva
že pravljične razsežnosti.

Obiski ameriških vojaških ladij v pristanišču Koper so načrtovani
z vsakoletnimi načrti aktivnosti bilateralnega vojaškega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA. Na tej podlagi ob
vsakokratnem obisku vojaške ladje Veleposlaništvo ZDA zaprosi
za ustrezno dovoljenje.

Vprašal Vas bi tudi, kje je slovenska suverenost in celovitost
ozemlja, v primeru obiska rušilca The Sullivans, ko se na rušilcu
6. november2002
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Obisk ameriške vojaške ladje USS The Sullivans je potekal brez
kakršnihkoli posebnosti in sam obisk ne predstavlja povečane
nevarnosti ne za pristanišče Koper in ne za okolico. Način in
izvajanje varovanja ladje je ameriška vojska opravljala v skladu s
svojimi ocenami in predpisi, ki pa ne vplivajo na suverenost in
nedotakljivost ozemlja Republike Slovenije. Po 11. septembru 2001
so vsa ameriška vojaška plovila pod posebnim varnostnim
režimom na samih plovilih, vsi ostali varnostni postopki pa so bili
tudi v konkretnem primeru izvedeni v sodelovanju s Slovensko
vojsko, Policijo, Upravo RS z pomorstvo in Luko Koper.

Ameriška vojaška ladja USS The Sullivans je v notranje morske
vode Republike Slovenije vplula 11.07.2002. Dovoljenje za vplutje
je na podlagi zaprosila Urada ameriškega obrambnega atašeja
izdalo Ministrstvo za obrambo pod št. 870-00/288-7/2002 z dne
04.07.2002, v skladu z 8. členom pomorskega zakonika (Uradni
list RS, št. 26/01 in 21/02).
Mirnodobni obiski vojaških ladij v prijateljskih državah so ena od
rednih oblik vojaškega sodelovanja. Obiski te vrste v Republiki
Sloveniji so namenjeni med drugim tudi skupnim usposabljanjem
Slovenske vojske in pripadnikov iz prijateljskih držav na morju in
kopnem. Interes Slovenske vojske pri usposabljanju te vrste je
tudi doseganje interoperatibilnosti ter pridobivanju novih izkušenj
pri skupnem delovanju. V okviru delovnih obiskov vojaške ladje
običajno niso odprte za oglede javnosti. Ob obisku omenjene
vojaške ladje je poveljnik ladje uradno obiskal župana Mestne
občine Koper in 42. brigado obalne brigade Slovenske vojske.
Posadki je bi odobren izhod na kopno, ladjo pa so lahko obiskali
pripadniki Slovenske vojske z družinskimi člani.

Načrtovani obisk ameriške vojaške ladje USS The Sullivans je bil
prijateljski, potekal je brez posebnosti in v okviru dogovorjenih
postopkov. Obisk zato ni predstavljal nikakršne povečane
ogroženosti za Luko Koper in okolico, niti ni vplival na suverenost
in nedotakljivost ozemlja Republike Slovenije.

S tem so tako upravne enote, kot vsi drugi državni upravni organi
in organi lokalnih skupnosti, zavezani do 30.05.2003 vzpostavili
ob gotovinskem plačevanju tudi plačevanje upravnih taks s
kreditnimi oziroma plačilnimi karticami ter drugimi sodobnimi
plačilnimi instrumenti.

Pisno poslansko vprašanje poslanca
Bogomirja Vnučca ministru za notranje
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 17/7-2002:
Na vas se obračam z vprašanjem, kdaj nameravate na upravnih
enotah uvesti sistem plačevanja s plačilnimi karticami. Prepričan
sem, da mora biti temeljni cilj delovanja javne uprave tudi ta, da so
njene storitve prijazne in predvsem dostopne ter uporabne, čim
večjemu številu njenih uporabnikov.

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo od novembra 2001 do
maja 2002 po pooblastilu vseh načelnikov upravnih enot v
Republiki Sloveniji pripravili javni razpis za plačevanje upravnih
taks in drugih stroškov v upravnih postopkih s kreditnimi in
plačilnimi karticami na upravnih enotah. Razpis je bil objavljen 10.
maja 2002 v Uradnem listu RS, št. 41/2002. Med pogoji za
sodelovanje na strani ponudnikov so bili med drugim zagotovitev
ustrezne opreme na skupno 224 plačilnih mestih po državi,
usposobitev delavcev na upravnih enotah za ravnanje s POS
terminali, vzpostavitev dodatnih telefonskih linij idr.

Prepričan sem, da je informacijski razvoj v zadnjem desetletju,
dosegel takšno stopnjo, da je nesprejemljivo dejstvo, da državljani
na upravnih enotah ne morejo plačevati s plačilno kartico. Ta
način plačevanja namreč v zadnjih letih uporablja velika večina
slovenskih državljanov, zato menim, da bi jim to lahko omogočili
tudi na upravnih enotah.

Na razpis se je odzvalo več ponudnikov za pet različnih kreditnih
in plačilnih kartic, to so kartice Eurocard/Mastercard, Maestro
(BA ali Activa), Visa, Diners in Karanta. 18. julija 2002 je bil izdan
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika za vsako izmed
omenjenih kartic, to je ponudnika z najnižjo provizijo ob upoštevanju
velikosti tržnega deleža kartice.

Odgovor z dne 25/7-2002:
Na Ministrstvu za notranje zadeve si v okviru projektov razvoja
slovenske javne uprave prizadevamo za upravo, usmerjano k
uporabnikom javnih storitev. Zato smo si že v programu del za
leto 2001, posebej pa še v kontekstu programa odprave
administrativnih ovir, med drugim zastavili cilj, da strankam v
upravnih postopkih omogočimo čim bolj fleksibilne načine
plačevanja upravnih taks in drugih stroškov.

Po pravnomočnosti sklepa bo v avgustu 2002 podpisana krovna
pogodba z vsakim izdajateljem posebej. Nadalje bo do septembra
2002 zaključena pilotska vzpostavitev plačevanja s karticami
prek POS terminalov na Upravni enoti Postojna. V primeru
uspešnega testiranja bodo upravne enote do konca leta 2002
podpisale individualne pogodbe, torej bodo državljani lahko svoje
obveznosti poravnali s kreditnimi in plačilnimi karticami na vseh
slovenskih upravnih enotah najkasneje v začetku leta 2003.

V sodelovanju z Ministrstvom za finance smo letos spomladi
pripravili novelo Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/
2002), ki v drugem odstavku 30. člena določa:

V sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve bodo v jeseni
2002 analogni razpis za plačevanje upravnih taks in stroškov
lasne dejavnosti pripravili tudi na Geodetski upravi Republike
Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenje, tako da
predvidevamo hkratno vzpostavitev plačevanja s karticami
vzporedno na upravnih enotah in izpostavah omenjenih organov.

"Vlada in pristojni organi lokalih skupnosti morajo v roku enega
leta od uveljavitve tega zakona zagotoviti tehnično opremljenost
upravnih organov, ki omogoča plačevanje taks pri upravnem
organu z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi
sredstvi."
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Poleg tega Ministrstvo za notranje zadeve vodi pogajanje za
plačevanje upravnih taks in drugih stroškov v upravnih postopkih
na upravnih enotah prek mobilne telefonije. Z operaterjem
Mobitelom predvidevamo zaključek pogajanj in vzpostavitev plačil
na vseh upravnih enotah (po vnaprejšnjem testiranju) po sistemu
a-moneta in e-moneta do konca leta 2002.

Sklepno poudarjamo, da se v celoti strinjamo z vašo ugotovitvijo,
da je eden temeljnih ciljev uprave, da je dostopna in prijazna
uporabnikom upravnih storitev, za kar si bomo še naprej prizadevali
po najboljših močeh.

Isti zakon v prvem odstavku 19. člena posebej za višje upravne
delavce (torej tudi za svetovalce Vlade Republike Slovenije) določa
le, da morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali končano visoko
strokovno šolo, če ni enakega programa za pridobitev
univerzitetne izobrazbe. Od 935 zaposlenih svetovalcev Vlade
Republike Slovenije (od tega 826 v ministrstvih in organih v sestavi
ministrstva in 109 v vladnih službah) navedenega pogoja ne.
izpolnjuje le 8 svetovalcev Vlade Republike Slovenije.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega predsedniku Vlade
Republike Slovenije dr. Janezu Drnovšku, z
dne 18/7-2002:
Glede na obseg zaposlovanja v državni upravi Republike Slovenije
in za proračunska sredstva, ki se trošijo v ta namen Vas kot
predsednika Vlade Republike Slovenije pozivam, da nam čimprej
posredujete naslednje podatke:
-

Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in
sistematizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98,56/98,29/2000 in 59/2000) vsebuje nomenklaturo
tipičnih delovnih mest. Za tipično delovno mesto svetovalca Vlade
Republike Slovenije je določenih najmanj 8 let delovnih izkušenj,
pri čemer ista uredba za delovna mesta višjih upravnih delavcev
(torej tudi za svetovalce Vlade Republike Slovenije) določa za
tretjino krajše delovne izkušnje za delavce s specializacijo,
magisterijem ali doktoratom. Vlada Republike Slovenije si ves čas
prizadeva kar najbolj omejevati sleherno izjemo od navedenih
določil, tako da po podatkih na dan 30.6.2002 izjemo predstavlja
le 41 svetovalcev Vlade Republike Slovenije, od tega 24 v
ministrstvih in organih v sestavi ministrstva in 17 v vladnih službah.

koliko ljudi z nazivom "svetovalec vlade" je zaposlenih v
državni upravi in kje zasedajo ta delovna mesta - posebej za
vlado in vladne službe in posebej za ministrstva in organe v
njihovi sestavi,
koliko državnih sekretarjev je zaposlenih v državni upravi posebej za vlado in vladne službe in posebej za ministrstva
in organe v njihovi sestavi,
kakšni so kriteriji za zaposlitev na delovno mesto državnega
sekretarja in svetovalca vlade oziroma kakšne pogoje mora
izpolnjevati oseba,
koliko svetovalcev vlade oziroma državnih sekretarjev ne
izpolnjuje pogojev za zasedboorrenjenega delovnega mesta
oziroma funkcije (po stopnji izobrazbe ali po drugih minimalnih
pogojih zahtevanih za to funkcijo oz. delovno mesto) - posebej
za vlado in vladne službe in posebej za ministrstva in organe
v njihovi sestavi.

Državni sekretarji (le-teh je 54, od tega 53 v ministrstvih in organih
v sestavi ministrstva in le 1 v vladni službi), nasprotno, niso
delavci v državnem organu, ampak funkcionarji, za katere se na
podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,119/2000,
30/2001 in 52/2002) uporablja Zakon o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93).
Citirani zakon nikjer ne predpisuje visoke strokovne izobrazbe
kot pogoj za izvolitev ali imenovanja funkcionarja, kar posledično
pomeni, da je lahko za opravljanje funkcije državnega sekretarja
imenovan tudi kandidat, ki univerzitetne oz. visoke strokovne
izobrazbe nima. Navedeno Vam je že bilo pojasnjeno v odgovoru
na Vaše vprašanje z dne 1.8.1997.

Odgovor Vlade Republike Slovenije z dne
20/8-2002:
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/
91, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93, 70/97, 87/97 in 38/99) določa, da
lahko v državnem organu sklene delovno razmerje, kdor izpolnjuje
naslednje posebne pogoje:
- da je državljan Republike Slovenije
- da je polnoleten
da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki je po zakonu ovira za
sklenitev delovnega razmerja v državnem organu
da ima predpisano izobrazbo
• da izpolnjuje druge posebne pogoje, predpisane za
posamezno delovno mesto.
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Iz priložene tabele so razvidni podatki o razporeditvi državnih
sekretarjev in svetovalcev Vlade Republike Slovenije po
ministrstvih, organih v sestavi ministrstva in vladnih služb.
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DRŽAVNI sekretarji in svetovalci vlade
Kanj« na dan 30. a. 2002

Naziv organa
MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
URAD REPUBUKE SLOVENIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
INŠPEKTORAT REPUBUKE SLOVENIJE ZA OELO
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
URAD REPUBUKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
DEVIZNI INŠPEKTORAT REPUBUKE SLOVENUE
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO
UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE ZA JAVNA PLAČILA
MINISTRSTVO ZA GOSPOOARSTVO
URAO REPUBLIKE SLOVENUE ZA VARSTVO POTROŠNIKOV
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA VARSTVO KONKURENCE
AGENCIJA REPUBUKE SLOVENUE ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO SLOVENIJE IN TUJE INVESTICIJE
TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENUE
AGENCIJA REPUBUKE SLOVENUE ZA REGIONALNI RAZVOJ
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
MINISTRSTVO ZA KMETUSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
VETERINARSKA UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE
INŠPEKTORAT REPUBUKE SLOVENUE ZA KMETUSTVO, GOZDARSTVO. LOVSTVO IN RIBIŠTVO
AGENCIJA REPUBUKE SLOVENUE ZA KMET1JSKF TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
URAO REPUBUKE SLOVENUE ZA PRIZNAVANJE OZNAČB KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL
UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE ZA VARSTVO RASTUN IN SEMENARSTVO
INŠPEKTORAT REPUBUKE SLOVENIJE ZA KONTROLO KAKOVOSTI KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL
MINISTRSTVO ZA KULTURO
UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE ZA KULTURNO DEDIŠČINO
ARHIV REPU8UKE SLOVENUE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENUE ZA POOROČJE KULTURNE DEDlSClNE
MINISTRSTVO ZA OKOUE. PROSTOR IN ENERGUO
AGENCIJA REPUBUKE SLOVENIJE ZA OKOUE
UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE ZA RUDARSTVO
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA PROSTORSKO PLANIRANJE
GEODETSKA UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE
UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE ZA JEDRSKO VARNOST
AGENCIJA REPUBUKE SLOVENUE ZA UČINKOVITO RABO ENERGUE
INŠPEKTORAT REPUBUKE SLOVENUE ZA OKOUE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
INŠPEKTORAT ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
MINISTRSTVO ZA PROMET
UPRAVA REPUBUKE SLOVENUE ZA POMORSTVO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CIVILNO LETALSTVO
DIREKCIJA REPUBUKE SLOVENUE ZA CESTE
PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENUE
DIREKCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET
MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO
DIREKCIJA REPUBUKE SLOVENUE ZA POSLOVNO INFORMACIJSKO SREDIŠČE
INŠPEKTORAT REPUBUKE SLOVENUE ZA POŠTO IN TELEKOMUNIKACIJE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO. ZNANOST IN ŠPORT
/
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA ŠOLSTVO
URAO REPUBUKE SLOVENUE ZA MLADINO
INŠPEKTORAT REPUBUKE SLOVENUE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA MEROSLOVJE
URAD SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA UNESCO
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA SODELOVANJE S SVETOVNO ZDRAVSTVENO ORGANIZACUO
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBUKE SLOVENUE
URAO REPUBUKE SLOVENUE ZA ZDRAVILA
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA KEMIKAUJE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
URAD REPUBUKE SLOVENUE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POUCUA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠClTO IN REŠEVANJE
INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
GENERAL ŠTAB SLOVENSKE VOJSKE
INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO
URAO PREDSEDMKA VLADE REPUBUKE SLOVENUE
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBUKE SLOVENUE
KADROVSKA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENUE
SLUŽBA VLAOE REPUBUKE SLOVENUE ZA ZAKONODAJO
URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
CENTER VLADE REPUBUKE SLOVENUE ZA INFORMATIKO
STATISTIČNI URAD REPUBUKE SLOVENUE
URAD ZA NAROONOST1
PROTOKOL REPUBUKE SLOVENUE
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Naziv organ«
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
URAD ZA ENAKE MOŽNOSTI
URAD ZA PRISELJEVANJE M BEGUNCE
URAD VLADE REPUBUKE SLOVEMJE ZA VERSKE SKUPNOSTI
URAD VLADE REPUBUKE SLOVENUE ZA WVAUOE IN BOLNIKE
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENUE ZA EVROPSKE ZADEVE
URAD VLADE REPUBUKE SLOVENUE ZA DROGE
URAD REPUBLIKE SLOVENUE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ
URAD VLADE REPUBUKE SLOVENUE ZA SLOVENSKI JEZIK
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razvoja so kadri, te pa izgubljamo. Mladi se po končani osnovni
šoli razpršijo v številne srednje šole širom po Primorski, Ljubljani
in drugod, nadaljujejo šolanje na fakultetah in se tako že zelo
zgodaj odtujijo domačemu kraju. Po končanem šolanju se jih iz
leta v leto vse manj vrača nazaj v Ilirsko Bistrico. To je največja
ovira razvoju in svetlejši demografski sliki Ilirske Bistrice. Stanje
je naravnost alarmantnolKaj vse srednja šola za mesto pomeni,
ni potrebno posebej poudarjati. Ne gre le za pocenitev šolanja,
kar mnogi postavljajo v ospredje. Gre za veliko več. Srednja šola
daje mestu utrip in življenje, kar ima za posledico bogatejše kulturno
in športno življenje (ni slučaj, da Ilirska Bistrica nima niti enega
športnega kluba v kolektivnih športih, ki bi nastopal v prvi ali vsaj
drugi državni ligi). Srednja šola nudi kar nekaj pomembnih delovnih
mest in to za visoko izobražen kader, kar je za ilirsko-bistriški
prostor še posebej pomembno. To so ravno tista delovna mesta,
ki nam jih najbolj primanjkuje, posledice pa se kažejo v odseljevanju
ljudi z univerzitetno izobrazbo. Menim, da je bilo v preteklosti
izgubljenega vse preveč časa, da je bilo vloženega premalo truda
in da ni bilo zadostne politične volje za ustanovitev srednje šole v
Ilirski Bistrici. Za to ne gre kriviti zgolj države in ministrstva, pač
pa si vso kritiko zaslužijo zlasti vse dosedanje občinske oblasti,
od 60-tih let naprej, ko so v Ilirski Bistrici ugasnili zadnji
srednješolski programi, pa vse do danes. Razumljivo je, da se
bodo sosednje srednje šole odprtju srednje šole v Ilirski Bistrici
upirale, saj jim pomeni neposredno konkurenco. Ne moremo pa
mimo dejstva, da je najbližji srednješolski center v Postojni
prenapolnjen in se ubada s prostorsko stisko, da o omejitvah
vpisov na najbolj oblegane programe sploh ne govorim. Vse to
kaže, da obstoj teh šol z odprtjem srednje šole v Ilirski Bistrici ne
bi bil ogrožen. Zlasti iz Postojne bi pričakovali, če že ne podporo,
pa vsaj ne-zaviranje odprtju srednje šole v Ilirski Bistrici. Že zaradi
moralne obveze, ne gre namreč pozabiti, da se je srednješolski
center v Postojni gradil v času socializma s skupnimi močmi, torej
tudi z denarjem iz Ilirske Bistrice. Nenazadnje, Ilirska Bistrica z
odprtjem srednje šole ne bi dobila nič drugega, kot tisto, kar je
pred desetletji že imela.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja
Štembergerja ministrici za šolstvo, znanost
in šport dr. Luciji Čok, z dne 18/7-2002:
V zadnjem času so zopet zaživela prizadevanja za odprtje srednje
šole v Ilirski Bistrici. Ker zame to ni le predvolilna poteza, pač pa
je po štiridesetih letih premora, ponovna oživitev srednješolskih
programov v Ilirski Bistrici zame želja, potreba in cilj, vam želim
predstaviti nekaj mojih pogledov, obenem pa bi želel pridobiti nekaj
dragocenih podatkov in vaših sugestij kako naprej, da bi čim prej
prišli do zastavljenega cilja.
Da je zgodovina šolstva na ilirsko-bistriškem stara in bogata,
kažejo naslednji podatki. Začetki šolstva v Ilirski Bistrici segajo v
daljno leto 1814. V 19. stoletju šole sicer za pretežno kmečko
prebivalstvo niso bile zanimive in so bile zaradi tega slabo obiskane.
Pravi razcvet pa šole v Ilirski Bistrici dobijo ob koncu 19. stoletja,
natančneje 21.11.1888, ko je bila v samostanu de Notre Dame
odprta dekliška šola. Leta 1913 je Ilirska Bistrica premogla že
osemrazredno ljudsko šolo. V prvi polovici 20. stoletja, se je šolstvo
na ilirsko-bistriškem nenehno krepilo in bogatilo. Leta 1920 je
začela delovati meščanska šola, 1927 pa še gospodinjska in
vrtnarska. Tudi italijanska okupacija šolstva na bistriškem ni
zaustavila, čeprav se je zamenjal jezik v šolah. Tako so 1943. leta
v Ilirski Bistrici delovale:
1. osnovna šola za dečke (Jurčičeva ulica - današnja glasbena
šola)
2. šola poklicnega usmerjanja (scuola di avviamento
professionale - Gregorčičeva ulica)
3. srednja šola (scuola media »Gabriele DžAnnunzio« - današnji
gasilski dom)
4. osnovna šola, gospodinjska šola in šola poklicnega usmerjanja
za učenke v samostanu de Notre Dame (scuola secundaria
di avviamento professionale).
Po italijanski kapitulaciji, jeseni 1943, ponovno slovensko
šolstvo na Primorskem zaživi prav v Ilirski Bistrici. V
samostanu de Notre Dame je takoj zaživel pravi šolski center.
Delovale so:
1. osnovna šola
2. nižja realna gimnazija
3. meščanska šola
4. trgovska šola.
V naslednjem letu 1944 je začela z delom še višja gimnazija. Tako
zgodnjega, tako organiziranega in profesionalno vodenega in
raznovrstnega šolstva, takrat ni premogel noben kraj na
Primorskem. V spomin na to je ob 50-ti obletnici obnove
slovenskega šolstva na Primorskem, Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo v pročelje samostana vgradilo spominsko
ploščo. Ob koncu vojne privatna samostanska šola postane
državna, izobraževalni programi pa se ohranijo. Šola je bila vodena
in organizirana po vseh takratnih pedagoških zahtevah in z njo
se ostale partizanske šole nikakor niso mogle primerjati. Takoj po
vojni pa se razcvet šolstva na ilirsko-bistriškem ustavi, lahko
rečemo, da je to začetek konca. Najprej sta bili odpravljeni
meščanska in trgovska šola, ostaneta le še osnovna šola in nižja
gimnazija. V desetletjih po drugi svetovni vojni so poleg teh šol
delovali še nekateri srednješolski programi, kot na primer
čipkarska - šiviljska šola, leta 1952 (današnja Agrina in provizorij),
pa vse dokler ni 1963. leta z ukinitvijo dislociranega oddelka
postojnske gimnazije zamrl še zadnji redni srednješolski program (če seveda ne štejemo izobraževanja v okviru delavske
univerze). Leto 2003 bi bilo torej pravi čas, da se po 40-tih letih
pavze srednje šolstvo v Ilirski Bistrici obnovi.

Menim, da je kar nekaj utemeljenih razlogov, ki pričajo v prid
odprtju srednje šole v Ilirski Bistrici. Ilirska Bistrica je obmejna in
demografsko ogrožena občina. Črna demografska slika se je v
zadnjih letih nekoliko ustalila, v naslednjih letih pa se pričakuje
izboljšanje, tudi na račun priseljevanja zaradi kadrovskih potreb
obmejnih služb. Nobena od občin, ki mejijo na Ilirsko Bistrico, tako
na naši kot na hrvaški strani, nima srednje šole. Samo po anketah
opravljenih v ilirsko-bistriški občini, je zanimanje za vpis na
gimnazijo ali srednjo ekonomsko šolo izredno velik (za dva do tri
oddelke). Pričakovati pa je, da bi se zaradi prenapolnjenosti in
omejitev vpisa na sosednjih srednjih šolah, za ilirsko-bistriško
varianto odločil tudi marsikateri dijak iz Pivke, Divače Kozine,
Postojne ali pa Sežane. Ne gre pa pozabiti, da je na hrvaški strani
meje kar precej mešanih zakonov, ki svoje otroke pošiljajo na
šolanje v Slovenijo. To se zaenkrat čuti pri študiju na ljubljanski
univerzi. Menim, da bi bilo mogoče z malo reklame pritegniti v
ilirsko-bistriško srednjo šolo, ki bi bila praktično tik ob meji, tudi
Slovence, ki živijo na Hrvaškem in jih v obmejnih krajih ni malo.
Njihove najbližje šole so namreč v Opatiji ali pa na Reki.
Kar se tiče prostorskih pogojev, bi bilo možno začeti z izvajanjem
srednješolskih programov na eni od mestnih osnovnih šol (OŠ A.
Žnideršiča), dolgoročno pa je na voljo vrsta objektov nekdanje
JLA. tudi tisti v katerem trenutno še deluje begunski center.
Tudi s kadrovsko zasedbo večjih problemov ni pričakovati. Bistriški
profesorji že sedaj poučujejo na drugih srednjih in osnovnih šolah,
ali pa so zaposleni kje drugje. Že bežen pregled potencialnih
kadrov, ki bi lahko učili na srednji šoli, nam je dal preko 50 imen.

Ilirska Bistrica je danes edina upravna enota na Primorskem, ki
nima srednje šole, čeprav sta v mestu kar dve osnovni šoli, v celi
občini pa jih je 7. Pomanjkanje srednje šole se nam v vseh pogledih
usodno pozna, saj smo usidrani v primorski rep. Temelj uspešnega
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Odločenost občinskih struktur po ustanovitvi srednje šole v Ilirski
Bistrici, je razvidna tudi iz dejstva, da je občinski svet na eni
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izmed zadnjih sej ustanovil Komisijo za ustanovitev srednje šole
v Ilirski Bistrici. V to 8-člansko komisijo so imenovani predstavniki
občinske uprave, občinskega sveta, ravnateljev osnovnih šol in
oba ilirsko-bistriška poslanca Državnega zbora. Ker v|ej komisiji
želim kar najbolj plodno delat, ker si želim konstruktivnega dialoga
s predstavniki Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in ker si
najbolj želim, da bi bili rezultati in glavni cilj - to je odprtje srednje
šole v Ilirski Bistrici, vidni čim prej, Vas prosim za nekaj pojasnil:
1. Ali je možno v okviru samostojne srednje šole izvajati po en
oddelek gimnazije in en oddelek srednje ekonomske šole?
2. Ali je to možno v okviru dislociranih oddelkov neke. druge
srednje šole, ki že izvaja take programe?
3. Kakšni so normativi glede števila učencev na oddelek (spodnja
in zgornja meja)?
4. Kakšen je celoten postopek ustanavljanja samostojne srednje
šole in koliko časa približno poteka?
5. Kako poteka postopek odpiranja dislociranih oddelkov neke
druge samostojne srednje šole?
6. Kakšno je stališče Ministrstva za šolstvo, znanost in šport do
konkretnega primera- Ilirska Bistrica?

3. Kakšen Je normativ glede števila učencev na oddelek
(spodnja In zgornja meja)?
Normative za oblikovanje oddelkov v gimnazijah določa Odredba
o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah
(Ur.l.RS, št. 45/98, 70/99 in 69/2000), ki v točki 5.1. določa, da se
oddelek 1. letnika praviloma oblikuje, če je vpisanih najmanj 30
novincev in največ 32 dijakov. Šola lahko na podlagi utemeljene
vloge in v soglasju z ministrstvom oblikuje oddelek, ki zgornja
mejo iz točke 5.1 te odredbe presega za 1 do 2 dijaka (določilo
točka 5.9 že omenjene odredbe).
Normative za oblikovanje oddelkov v srednjih poklicih, strokovnih
in tehniških šolah določa Odredba o normativih in standardih v
poklicih in strokovnih šolah (Ur.l.RS, št. 45/98, 70/99 in 69/2000),
ki v točki 5.3 določa, da se oddelek 1. letnika programa srednjega
poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja oblikuje,
če je vpisanih najmanj 28 novincev in največ 32 dijakov. Tudi ta
odredba v točki 5.12 dovoljuje preseganje zgornje meje normativa
za 1 do 2 dijaka.

S pisnim poslanskim vprašanjem sem vas želel nekoliko
podrobneje seznaniti z enim najbolj perečih problemov, s katerimi
se trenutno srečujemo v lirski Bistrici. Čim konkretnejši odgovor
mi bo nedvomno v veliko pomoč pri mojem nadaljnjem poslanskem
delu in delu v Komisiji za ustanovitev srednje šole v Ilirski Bistrici.

4. Kakšen Je celoten postopek ustanavljanja samostojne
srednje šole in koliko časa približno poteka? In
5. Kako poteka postopek odpiranja dislociranih oddelkov
neke druge samostojne šole?
Javne poklicne, srednje strokovne in tehniške šole in gimnazije
ustanavlja država, javne gimnazije pa lahko tudi mestna občina v
soglasju z državo.

Odgovor z dne 12/8-2002:
1. Ali je možno v okviru samostojne srednje šole Izvajati po
en oddelek gimnazije In en oddelek ekonomske šole?

V obeh primerih mora biti izdelan elaborat o ustanovitvi javne šole
oz. organizacijskih enot že ustanovljenih šol. Kaj mora vsebovati
elaborat o ustanovitvi javne poklicne, srednje strokovne in tehniške
šole oz. organizacijskih enot že ustanovljenih šol in kdo ga mora
izdelovati je bolj podrobno določeno v že omenjeni Odredbi o
pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole,
tehniške šole in višje strokovne šole, tako da na tem mestu ne bi
navajali določil navedene odredbe.

Kriterije za ustanovitev javne šole določa 44. člen Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96 in 64/001), ki pravi, da se javna šola lahko ustanovi,
če je zagotovljen vpis vsaj za dva oddelka dijakov oz. vajencev
prvega in vseh naslednjih letnikov.
Bolj podrobno so določeni pogoji za ustanovitev srednjih poklicnih,
strokovnih in tehniških šol ter višjih strokovnih šol v Odredbi o
pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole,
tehniške šole in višje strokovne šole (Uradni list RS, št. 54/96).

Čeprav zakonodaja nikjer boj podrobno ne določa postopka
ustanavljanja javne gimnazije ali organizacijske enote že
ustanovljene javne gimnazije, je za njeno ustanovitev prav tako
potrebno izdelati elaborat iz katerega bi bilo razvidno, kako bo
država ali mestna občina zagotovila vse potrebe za delovanje
šole oz. enote (kadre, prostore, sredstva) in kakšne so potrebe
okolja po izvajanju programa oz. ali je vpisna populacija zadosti
velika, da bi lahko izpolnili določilo 44. člena omenjenega zakona.

Mnenje stroke je, da bi se pri delovanju samostojne šole z enim
oddelkom posameznega izobraževalnega programa pojavljali
problemi, kot je zaposlovanje kadra s polno učno obveznostjo,
delo predmetnih aktivov, delo šolske svetovalne službe, izbirnost
na ravni dijaka oz. ponudba izbirnih predmetov.

Elaborata morata biti predložena ministrstvu najmanj eno leto
pred predvidenim razpisom za vpis v to šolo.

Zato je naš odgovor, da ustanovitev javne srednje šole z enim
oddelkom programa Gimnazija in enim oddelkom programa
Ekonomski tehnik ni smiselno.

6. Kakšno Je stališče Ministrstva za šolstvo, znanost In šport
do konkretnega primera - Ilirska Bistrica?

2. Ali je možno v okviru dislociranih oddelkov neke druge
srednje šole, ki že Izvajajo take programe?

Na vprašanje ste že dobili ustni odgovor ob srečanju z državnim
sekretarjem mag. Mirkom Zormanom.

Zakon sicer dovoljuje možnost izvajanja izobraževalnega
programa na različnih lokacijah, če se v javnem zavodu
organizirajo enote. Enote srednje poklicne, strokovne in tehniške
šole se lahko ustanovijo pod pogoji, ki jih določa 2. člen zgoraj
omenjene odredbe. Kar pomeni, da morajo biti izpolnjeni pogoji za
ustanovitev javne šole ali mora vpis v 1. letnik že obstoječe šole
presegati vpis 3. oddelkov, tako da bi večina učiteljev v novi enoti
imela polno učno obveznost.
Za enoto gimnazije ta določila ne veljajo.

6. november2002

Na podlagi podatkov o vpisni generaciji s področja občine Ilirska
Bistrica ugotavljamo, da ni izpolnjen osnovi pogoj za ustanavljanje
javne šole in to je vpis najmanj dveh oddelkov dijakov. Ravno tako
je število dijakov iz vaše občine, ki se letno vpisuje v šole v
Sežani in Postojni nezadostno za oblikovanje normativnih
oddelkov organizacijskih enot teh šol. Pobudo za oblikovanje enote
na drugi lokaciji bi morale podati šole same.
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zavezuje opraviti določen posel kot je kakšno umsko delo ipd.,
naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Pisno poslansko vprašanje poslanca
Bogdana Baroviča ministru za delo, družino
in socialne zadeve dr. Vladu Oimovskemu, z
dne 22/7-2002:

2. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni
list RS, št. 36/00, v nadaljnjem besedilu: zakon) določa, v katerih
primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na
črno ali kot zaposlovanje na črno. Med aktivnosti, ki niso delo na
črno, zakon uvršča tudi osebno dopolnilno delo.

Poslansko vprašanje, ki Vam ga postavljam, je življenjska zgodba
Trboveljčana, študenta Akademije za glasbo, radio, film in televizijoAGRFT. Od leta 1994 dalje je Niko Logar prebiral in snemal
leposlovno in strokovno literaturo za slepe in slabovidne na osnovi
pogodbe o delu. Danes je Niko Logar diplomirani igralec, brez
zaposlitve, še vedno prebira za slepe in slabovidne. Pogodbe o
delu pa ni več! Njegovo humanitarno in zelo skromno preživljanje
je še vedno branje in snemanje kaset za slepe in slabovidne.
Osnova za njegovo zelo skromno preživetje pa je OSEBNO
DOPOLNILNO DELOI

Zakon v 12. členu določa, da se za osebno dopolnilno delo šteje,
kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v
gospodinjstvu in podobno dela, nabira in prodaja gozdne sadeže
in zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni
predpisi ne določajo drugače, za osebno dopolnilno delo se šteje
tudi, kadar posameznik osebno sam izdeluje izdelke domače in
umetne obrti, za katere ima pridobljeno mnenje po določbi 15.
člena Obrtnega zakona.

Zanima me sledeče:
1. kako lahko med "osebna dopolnilna dela" sodijo dela, kot so:
pomoč v gospodinjstvu
- nabiranje in prodaja gozdnih sadežev
pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše
- mletje žita, ter žganje apna in oglja
- prevozi
in številna druga neprimerljiva dela
(Uradni list RS št. 36/00 - Pravilnik o delih, ki se štejejo za
osebno dopolnilno delo)
2. Kako je lahko njegovo delo, kot edino delo za preživljanje
opredeljeno kot dopolnilno delo?
3. Kako je lahko takšno delo (vsaj humanitarno) obdavčeno in
strogo nadzorovano, kot to opredeljuje 4. člen Pravilnika o
delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo?
4. Ali si lahko takšna oseba na osnovi pravilnika o dopolnilnem
delu, če seveda zmore, plačuje prispevek za pokojninsko,
invalidsko m zdravstveno zavarovanje, saj mu prispevkov,
kot brezposelni osebi, nihče ne poravnava?

Vsekakor je že zakon dela, ki se šteje za osebno dopolnilno delo,
razdelil na dela opravljanja pomoči v gospodinjstvu in podobna
dela, v nabiranje in prodajo gozdnih sadežev in zelišč ter v
opravljanje drugih manjših del. Pravilnik je dela, ki se štejejo za
osebno dopolnilno delo le nekoliko razširil ter podrobneje opredelil
v skladu z zakonskim pooblastilom.
Pri tem želimo posebej poudariti, da se osebno dopolnilno delo
opravlja, tako kot izhaja že iz naziva, osebno in kot dopolnilno
delo, zakon pa v prvem odstavku 12. člena ta dela omejuje tudi na
manjša dela.
3. Zakon v tretjem odstavku 12. člena določa, da se lahko kot
osebno dopolnilno delo opravljajo dela, ki so določena v pravilniku
in če letni prihodek iz naslova tega dela ne presegajo minimalne
letne plače v RS iz preteklega leta (1.051.856 SIT). Pravilnik je
podrobneje uredil tudi način poročanja o obsegu opravljanja
osebnega dopolnilnega dela ter nadzor nad doseženim obsegom
tega dela in za to pooblastil Davčno upravo RS (drugi odstavek
13. člena zakona).
Določitev obsega opravljanja osebnega dopolnilnega dela je
razumljiva glede na dejstvo, da se kot osebno dopolnilno lahko
opravljajo zgoraj navedena dela manjšem obsegu, razumljiva in
potrebna pa je tudi podrobnejša razdelava postopkov v pravilniku,
na podlagi katerih Davčna uprava RS vodi evidenco in nadzor
nad doseženimi letnimi prihodki iz naslova osebnega dopolnilnega
dela. Za tiste posameznike, ki letno presežejo znesek minimalne
plače v RS iz preteklega leta, je v sistemu omogočeno, da
ustanovijo eno od oblik gospodarskih družb ali pa se registrirajo
kot samostojni podjetniki posamezniki.

Odgovor z dne 31/7-2002:
1. V zvezi z navedbo, da prebiranje ter snemanje leposlovne in
strokovne literature za slepe in slabovidne na osnovi pogodbe o
delu ni več mogoče opravljati navajamo, da Zakon o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), ki bo začel veljati 1. januarja
2003 dejansko ne ureja več pogodbe o delu, saj ureja zgolj
področje delovnih razmerjih, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi
med delavcem in delodajalcem. Civilnopravno razmerje, ki je bilo
predmet pogodbe o delu, pa ureja obligacijski zakonik (Uradni list
RS, št. 83/01), ki je pričel veljati 1. januarja 2002.

4. Posamezniki se lahko prostovoljno vključijo v obvezno
zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS 106/99) v okviru določb 34. člena
tega zakona. V konkretnem primeru bi bila možna prostovoljna
vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
primeru, da gre za brezposelno osebo, ki je vpisana v katero od
evidenc pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Ta zakonik v 11. poglavju Podjemna pogodba (Pogodba o delu)
določa vsebino te pogodbe ter obveznosti in odgovornosti
podjemnika ter naročnika. Glede na nekatere okoliščine iz
poslanskega vprašanja (izvajanje intelektualnih storitev) menimo,
da je podjemna pogodba (pogodba o delu) primerna oblika za
opravljanje tovrstnih storitev, saj je v 619. členu navedenega
zakonika določeno, da se s podjemno pogodbo podjemnika

poročevalec, št. 106

76

6. november 2002

ustavil. Zavezanec inšpektorjev ukrep spoštuje; gradbišče je pod
stalnim inšpekcijskim nadzorom.

Pisno poslansko vprašanje poslanca
Bogdana Baroviča ministru za okolje,
prostor in energijo mag. Janezu Kopaču, z
dne 22/7-2002:

Zato ni resnična trditev gospoda poslanca, da Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor, kot organ v sestavi
Ministrstva za okolje, prostor in energijo ne spoštuje zakonov
Republike Slovenije in da ne opravlja svojega dela.

Islamska verska skupnost v Trbovljah je leta 1994 zahtevala, da
bi sredi urbanega naselja zgradila objekta za opravljanje verskih
cerkvenih obredov. Dovoljenja za gradnjo na osnovi uveljavljene
zakonodaje nimajo! Dobili so zgolj dovoljenje za gradnjo poslovnostanovanjskega objekta, ki pa ni v veljavi, ker ves čas tečejo
sodni postopki zaradi uradno in pravočasno vloženih pritožb
občanov.

Dodatni odgovor z dne 28/8-2002:
V postopku urbanistične inšpekcije in inšpekcije za graditev
Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana,
Inšpekcijske pisarne Trbovlje, je ugotovljeno naslednje stanje,
kot je razvidno iz poročila št. 351S 3/95 3/16 z dne 13.08.2002:

Kljub temu objekt gradijo.
1. Investitorju je Upravna enota Trbovlje izdala lokacijsko
dovoljenje št. 3700-23/96-TV z dne 30.06.1999, s katerim
je dovoljena postavitev stanovanjske hiše s poslovnim
prostorom - pisarno za potrebe administrativnih storitev
investitorja. Investitorju je bilo sicer lokacijsko dovoljenje
izdano že v letu 1994, vendar je bilo v zvezi s pritožbo soseda
odpravljeno.
2. Upravna enota Trbovlje je Odboru islamske verske skupnosti,
Neža 19, Trbovlje, izdala gradbeno dovoljenje št. 3701-17/
01 z dne 28.01.2002, s katerim mu dovoljuje gradnjo objekta,
kot opisano v tč. 1. Dovoljenje zaradi vložene pritožbe ni
postalo pravnomočno.
3. Ker je Investitor pričel z gradnjo objekta predno je postalo
gradbeno dovoljenje Izvršljivo, mu je inšpektor za
graditev z odločbo št. 351-S-3/95-3/16 z dne 19.07.2002
naložil ustavitev del, kot je za tak primer določeno v
zakonu o graditvi objektov.
Do izdaje inšpekcijske odločbe je investitor odstranil stari
objekt (kot je to tudi določeno v lokacijskem dovoljenju), opravil
izkop gradbene jame za novogradnjo, ter pričel z gradnjo
temeljev.
Investitor je dela ustavil, kot mu je to z inšpekcijsko odločbo
naloženo, zoper odločbo se je pritožil. Pritožba je v reševanju
na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.
Inšpektor stanje na terenu spremlja (zadnji ogled je bil danes,
28.08.2002), če bo investitor nadaljeval z deli, bo ukrepal.

O ne spoštovanju zakonov Republike Slovenije so pritožniki
obveščali Vaš Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
OE Ljubljana, inšpekcijsko pisarno Trbovlje. Vaši uslužbenci NISO
NAREDILI NIČ.
Sprašujem Vas kako lahko dovolite, da Vaše inšpekcijske službe:
ne spoštujejo zakonov Republike Slovenije!
ne opravljajo svojega dela!
zakaj niso Vaše inšpekcijske službe prepovedale - ustavile
delo za čas, ko tečejo sodni postopki zoper gradnjo?
kdo in kako bo odgovarjal za ne opravljanje dela in kršitev
pravnega reda države Republike Slovenije?
Odgovor z dne 28/8-2002:
Uvodoma pojasnjujemo, da je postopek inšpekcijskega
nadzorstva s področja urejanja prostora omejen nad izvajanjem
zakonskih določb v smislu, ali ima zavezanec za poseganje v
prostor predpisana dovoljenja in ali gradnjo izvaja skladno z
izdanimi dovoljenji. Za kakšne namene naj bi se zgradba
uporabljala, pa je predmet odločanja v postopku pridobitve
dovoljena. V uvedenih inšpekcijskih postopkih na območju Trbovelj
ne beležimo nobene gradnje objekta za opravljanje verskih oz.
cerkvenih obredov, pač pa je bil zoper zgoraj navedenega
investitorja uveden inšpekcijski postopek in sicer v zvezi z gradnjo
objekta: stanovanjska hiša s poslovnim prostorom - pisarno
za potrebe administrativnih storitev Investitorja.

Ob navedenem dodajamo, da je bil prijavitelj, ki je že v letu
1995 prijavil investitorja Inšpektoratu RS za okolje in prostor, še
predno je ta sploh pričel s kakršnimikoli deli, o ugotovitvah In
pristojnostih Inšpektorata pisno obveščen že tedaj.

Za gradnjo tega objekta, si je investitor, Odbor islamske verske
skupnosti, Neža 19, Trbovlje, dne 28.1.2002 s strani pristojne
upravne enote pridobil gradbeno dovoljenje št. 3701 -17/01, vendar
citirano dovoljenje zaradi vložene pritožbe še ni postalo dokončno
in izvršljivo. Po določbah Zakona o graditvi objektov (Uradni list,
SRS št. 34/84, 29/86 in RS št. 59/96, 45/99 in 52/00) investitor
lahko prične z gradnjo objekta, ko si zanjo pridobi veljavno
(izvršljivo) gradbeno dovoljenje. V kolikor pa investitor gradnjo
izvaja brez veljavnega gradbenega dovoljenja, pa je po zgoraj
navedenem predpisu (91. člen) naložena dolžnost inšpektorju za
graditev, da nemudoma odredi ustavitev take gradnje. Prav to pa
je pristojni inšpektor za graditev tudi storil, saj je takoj po ugotovitvi,
da je investitor z gradnjo pričel, dne 19.7.2002 izdal odločbo, št.
351 -S-3/95-3/16 s katero je (do pridobitve izvršljivega gradbenega
dovoljenja) Islamski verski skupnosti nadaljnjo gradnjo objekta
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Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je inšpektor v danem primeru
postopek vodil in izrekel ukrep, kot je to določeno v zakonu o
graditvi objektov (Ur. I. SRS št. 34/84, 29/86 in RS št. 59/96, 45/99
in 52/00).
Glede na to so navedbe v poslanskem vprašanju, povzete
po prijavi občana Jožeta Bukovca, v zvezi z delom inšpekcije,
neutemeljene.
Pogoji, pod katerimi je možno graditi predmetni objekt, se
ugotavljajo v postopkih izdaje dovoljenje, ki jih vodi Upravna enota
Trbovlje. V postopkih izdaje dovoljenj lahko sosedje in druge osebe
uveljavljajo svoje pravice in koristi ter postavljajo pogoje v ta
namen. V teh postopkih sosedje tudi v danem primeru sodelujejo,
kot zgoraj razvidno se tudi pritožujejo zoper izdana dovoljenja.
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Sprašujem tudi ali gre morda za prikrito izvedbo financiranja
določenih političnih strank oziroma predsedniških kampanj
določenih kandidatov?

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega ministru za finance
mag. Antonu Ropu, z dne 23/7-2002:
V določenih gospodarskih krogih se govori, da je firma Instalacije
Grosuplje d.d. (transakcijski račun št. 03108-1000082706, odprt
pri SKB) iz Grosuplja dobila kredit v višini 130,000.000 (sto trideset
milijonov) SIT od podjetja ALPOS iz Šentjurja pri Celju, ter da s
tem kreditom kupuje delnice prav istega podjetja, torej podjetja
ALPOS iz Šentjurja.

Odgovor z dne 14/8-2002:
Podatek o tem, s katerimi konkretnimi zadevami in osebami se
ukvarja ali ne ukvarja Urad RS za preprečevanje pranja denarja,
je po Zakonu o preprečevanju pranja denarja (Ur.l. RS, št. 79/01
in 59/02) tajen podatek, zato vam podatkov iz vašega poslanskega
vprašanja v zvezi s transakcijami konkretnih pravnih oseb, ne
moremo posredovati. Glede na to tudi ni mogoče podati odgovora
na drugo zastavljeno vprašanje.

Ministra za finance sprašujem, ali se morda s tem primerom že
ukvarja gospod Klaudijo Stroligo, ki vodi Urad Republike Slovenije
za preprečevanje pranja denarja, za kar bi lahko šlo v določenem
primeru?

Odplačilo je predvideno iz bodočih kupnin od prodaje poslovnih
deležev SŽ d.d. v odvisnih službah.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Marka
Diacia ministrici za gospodarstvo dr.Tei
Petrin, z dne 24/7-2002:

Z razliko sredstev v višini 661,383.766,00 SIT so bile deloma
poplačane obresti od kreditov in tečajne razlike, deloma pa so se
poplačali sanacijski krediti, za katere Republika Slovenija ni izdala
poroštva.

Dne 20.12.2001 je bil sprejet Zakon o prevzemu in načinu
poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom
prestrukturiranja (Ur.l. 111/2001), ki med drugim v 6. členu govori
tudi o notranjih upravičencih po Zakonu o privatizaciji Slovenskih
železarn d.d. (Ur.l. 13/98).

6. člen - zamenjava delnic SŽ d.d. za poslovne deleže v
odvisnih družbah:
V skladu s tem členom poteka proces prenosa poslovnih deležev
SŽ d.d. (do 20%) v odvisnih družbah na družbe pooblaščenke.

Zanima me, kako poteka izvrševanje 4. in 6. člena Zakona o
prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn
v zvezi s programom prestrukturiranja (Ur.l. 111/2001) in ali
nastajajo kakršnikoli zapleti v zvezi z omenjeno problematiko in v
povezavi z njo.

Železarna Štore, družba pooblaščenka, Štore je z zamenjavo
delnic SŽ d.d. pridobila naslednje poslovne deleže v odvisnih
družbah, ki so jih Slovenske železarne d.d. prodale v postopku
privatizacije:
20% delež v družbi lnexa Štore, d.o.o.,
13,64% delež v družbi Itro Štore, d.o.o.,
- 20% delež v družbi Valji Štore, d.o.o.,
- 20% delež v družbi Energetika Štore, d.o.o..

Odgovor z dne 19/8-2002:
4. člen - poplačilo obveznosti Iz kreditov, na osnovi poroštev
Republike Slovenije:

D.P.R., družba pooblaščenka Ravne je pridobila poslovne
deleže v družbah:
- 20% delež v družbi Energetika Ravne, d.o.o.,
20% delež v družbi Armature d.o.o., Muta in Croning Livarna
d.o.o., Ravne (družba pooblaščenka je ta delež že prodala
družbi Krombach International GmbH, Nemčija).

Stanje kreditnih obveznosti Slovenskih železarn d.d. iz naslova
kreditov s poroštvom Republike Slovenije je na dan 30.09.2001
znašalo 9,613.752.235,00 SIT.
V skladu s 4. členom zakona so bili krediti deloma poplačani,
deloma pa obnovljeni na podlagi drugih oblik zavarovanja, in sicer:

Ker je proces privatizacije družb na področju Jesenic še v teku,
Lameta, družba pooblaščenka Jesenice še ni pridobila
ustreznih poslovnih deležev.

poplačani Iz sredstev kupnine od prodaje stanovanjskih
podjetij v višini 4,725.136.000,00 SIT
obnovljeni na podlagi drugih oblik zavarovanja (zastava
nepremičnin družb Acroni in Metal in zastava kupnin od prodaje
poslovnih deležev družb SŽ)
kredit GB d.d., Kranj
v višini 2,300.000.000,00 SIT
kredit NLB d.d., Ljubljana v višini 2,000.000.000,00 SIT
kredit NKBM d.d., Maribor v vlšlnll ,250.000.000,00 SIT

Poudariti moramo, da je v posameznih kupoprodajnih pogodbah
o prodaji poslovnega deleža družbam pooblaščenkam
zagotovljena možnost, da izkoristijo prodajno opcijo t.j. da je kupec
80% poslovnega deleža zavezan odkupiti tudi 20% poslovni delež
družbe pooblaščenke, v kolikor se seveda le-ta s prodajo strinja.

Kredit pri GBd.d., Kranj in NLB d.d., Ljubljana je najela neposredno
družba SŽ-Acroni d.o.o., Jesenice, kredit pri NKBM d.d. pa SŽ
d.d., namensko za potrebe družbe SŽ-Metal Ravne d.o.o..

Prepričani smo, da je odgovor dovolj popoln. V kolikor želite še
kakšne dodatne informacije, smo vam jih pripravljeni nemudoma
posredovati.

-
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odgovor na naše poslansko vprašanje, in sicer koliko slovenskih
ministrov bo letošnji poletni dopust preživelo v sosednji Hrvaški?

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike
Slovenije, z dne 25/7-2002:

Prepričani smo, da si le malo kateri maroški minister (glede na
zadnje dogodke med državama) upa razmišljati o dopustu v Španiji
in obratno; v prid tako imenovanim dobro sosedskim odnosom.

V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo zaskrbljeni
nad mlačnostjo in neodločnostjo slovenske vlade in zunanjega
ministrstva, ki po že ustaljeni praksi podlegata parcialnim
interesom in "tako imenovanim" prijateljskim dogovarjanjem s
Hrvaško, kar vsekakor dolgoročno škoduje Republiki Sloveniji in
njenemu gospodarstvu; tudi v okviru dobro sosedskih odnosov. V
Slovenski nacionalni stranki menimo, in to poudarjamo, da bi morali
slovenski predstavniki jasno in glasno nastopati kot zagovorniki
slovenskih interesov! To stališče bi morali zastopati 24 ur na dan
in ves čas trajanja svojega mandata.

Kako zavedni pa so slovenski zastopniki države?
Odgovor z dne 26/8-2002:
Izbor kraja dopustovanja - bodisi doma bodisi v tujini - je izrazito
osebna odločitev posameznega člana vlade, ki ni povezana z
vodenjem zunanje politike Republike Slovenije, kot je opredeljeno
v Zakonu o zunanjih zadevah. S tega vidika niti Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije niti kakšen drug organ ne
vodi evidence destinacij, na katerih bodo člani Vlade Republike
Slovenije preživeli letošnji poletni dopust.

V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke od predsednika
Vlade Republike Slovenije zato v najkrajšem času pričakujemo

standardih v poklicnih in strokovnih šolah (Ur. I. RS, št. 45/98, 70/
99 in 69/2000, točka 5.10). Program je dvoletni, vpisni pogoj je
končano triletno poklicno izobraževanje po programu Mizar in
tapetnik ali Mizar (ds). Dijaki se ne vpisujejo v 4. letnik temveč v
začetni letnik, po uspešno končanem izobraževanju si pridobijo
nov poklic, lesarski tehnik.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta
Tanka ministrici za šolstvo, znanost in šport
dr. Luciji Čok, z dne 29/7-2002:
Srednja šola Kočevje, Trg zbora odposlancev 22, je začela zbirati
prijave za vpis v 4. letnik srednje šole - smer lesarski tehnik, že v
začetku marca 2002, kasneje (18.6.2002) pa je dijakom poslala
še vabilo k vpisu. Program naj bi po zagotovilih šole potekal v
Kočevju.

V skladu z rokovnikom, ki ga je izdala ministrica, pristojna za
šolstvo, se dijaku prijavljajo za vpis v programe poklicno
tehniškega izobraževanja do 12. 6.. Od 24. 6. do 3. 7. prinašajo
dokumente, potrebne za vpis. Šole morajo najkasneje do 5. 7.
obvestiti ministrstvo o morebitnih omejitvah ali dopolnitvah razpisa.
Ministrstvo je dolžno šolam posredovati sklepe o omejitvah ali
spremembah obsega najkasneje do 10.7.2002.

Vpis za omenjeni program je bil izpeljan 2B.6.2002 v prostorih
omenjene srednje šole. V program se je prijavilo več dijakov,
vendar premalo za oddelek. Vpisani dijaki so 22.7.2002 prejeli
dopis šole, s katerim jih obvešča, da je Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport spremenilo obseg vpisa in da v SŠ Kočevje ne
bo izvedbe 4. letnika PTI - programa lesarski tehnik. Datum
obvestila ministrstva šoli ni naveden. Dijaki so dvignili prijavnice
25.7.2002.

Srednja šola Kočevje je s faksom z dne 3. 7. 2002 obvestila
ministrstvo, da je v program vpisanih 8 dijakov. Na podlagi tega je
ministrstvo 10. 7. 2002 po faksu in 11. 7. 2002 po pošti obvestilo
šolo, da ne more oblikovati oddelka, ker je število vpisanih dijakov
premajhno.

Zaradi prepoznega obvestila šole so prijavljeni dijaki izgubili
možnost, da bi se vpisali v omenjeni program druge srednje šole.
Menim, da je tako postopanje šole in morda tudi ministrstva
neprimerno, saj je tem dijakom s tem onemogočena pot do rednega
izobraževanja v najbližji in tudi v ostale, bolj oddaljene srednje
šole. Tem dijakom so, glede na veljavno zakonodajo in uveljavljeno
prakso, kršene pravice do enakopravnega dostopa do
izobraževanja.

Šola ni pravočasno obvestila dijakov, zato se le-ti niso mogli vpisafti
v omenjeni program na druge šole. Zaradi nastalega zapleta se je
ministrstvo odločilo, da bo povečalo obseg vpisa v omenjeni program na Šolskem centru Ljubljana in Šolskem centru Novo mesto
in o tem obvestilo šole in kandidate, ki so bili prijavljeni na Srednji
šoli Kočevje. Na obeh omenjenih šolah je bilo število prijavljenih
dijakov tako, da so lahko oblikovale drugi, polnoštevilni oddelek.
S tem smo vpis v program omogočili še nekaterim kandidatom iz
drugih okolij, ki so bili prvotno odklonjeni.

Zanima me, kdo je odgovoren za nastali zaplet, pa tudi, ali boste
zainteresiranim in ničesar krivim dijakom zagotovili redno šolanje
v omenjenem programu in kje.

Glede na to, da je poslanec Jože Tanko obenem tudi župan Občine
Ribnica, ki je na nas naslovila dopis št. 01-MT064-7/2002 z dne
21. 8. 2002, vas v tem odgovoru obveščamo, da nismo ukinili
oddelkov že začetega izobraževanja. Z vpisom v programe
poklicno tehniškega izobraževanja, kot sta Lesarski tehnik (PTI)
in Konfekcijski modelar se izobraževanje začne na višji stopnji. V
program Konfekcijski modelar je bilo po podatkih šole z dne 3. 7.
2002 vpisanih 8 dijakinj. Postopek obveščanja šole in razlogi za to
odločitev so bili enaki kot pri izobraževalnem programu lesarskih
tehnik (PTI). Za rešitev nastalega problema je ministrstvo povečalo
obseg vpisa v omenjeni program na Srednji poklicni in strokovni
šoli Bežigrad v Ljubljani.

Ker je zadeva nujna, vas prosim za takojšnji odgovor.
Odgovor z dne 6/9-2002:
Z razpisom za vpis v srednje šole v šolsko leto 2002/2003,
objavljenim 4.2.2002 je ministrica, pristojna za šolstvo, dala Srednji
šoli Kočevje soglasje k vpisu enega oddelka navedenega
programa. Normativ za oblikovanje oddelka programa poklicno
tehniškega izobraževanja je 32 dijakov (Odredba o normativih in
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Odgovor z dne 10/9-2002:

Pisna poslanska pobuda poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike
Slovenije, z dne 29/7-2002:

Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) v 91. Členu določa, da
lahko minister, pristojen za promet, na podlagi obrazložene pisne
vloge lastnika ali upravljalca javnega letališča, glede na
nameravano vrsto zračnega prometa, na predlog Uprave
Republike Slovenije za civilno letalstvo in ob soglasju ministrov,
pristojnih za finance, notranje zadeve, obrambo, zdravstvo,
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, začasno dovoli opravljanje
mednarodnega zračnega prometa tudi na letališču, ki ni
mednarodno letališče.

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke je Vlado
Republike Slovenije že večkrat opozorila na nedodelan koncept
turističnega programa in neustrezno, zastarelo, neživljenjsko,
predvsem pa v korist sosednje Hrvaške naravnano turistično
ponudbo.
Eden od načinov pritoka prepotrebnih finančnih sredstev v
Republiko Slovenijo je zagotovo tudi športni, letalski turizem. Preleti
letal iz Evropske unije ter posledično možnost šolanja športnih
letalcev iz EU v Republiki Sloveniji so onemogočeni zaradi še
vedno socialističnega koncepta gledanja na varovanje slovenske
meje. Ob vsakodnevni proklamaciji slovenskega vključevanja v
EU v SNS ne moremo razumeti, kako to, da se omejuje oziroma
preprečuje vstop, ter z administrativnimi ukrepi zapira meja proti
državam EU, medtem ko se meja proti južni sosedi Hrvaški iz
dneva v dan bolj odpira in se Hrvaški, navkljub njenemu
sovražnemu razpoloženju do Slovenije, popušča vedno bolj.

Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da je bilo na podlagi omenjene
določbe že izdano začasno dovoljenje za opravljanje
mednarodnega zračnega prometa na športnem letališču v Murski
Soboti za potrebe svetovnega prvenstva v akrobatskem letenju
kategorije Advance (AVVAC 2002).
Kljub navedeni zakonski podlagi se Vlada Republike Slovenije
strinja s stališčem Ministrstva za promet, kot izhaja iz osnutka
študije "Analiza opravljanja mednarodnega zračnega prometa na
letališčih, ki niso mednarodna letališča, julij 2002", pripravljene s
strani Ministrstva za promet na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije, št. 281 -01/2001 -1 z dne 29.03.2001, v Republiki Sloveniji
trenutno ne potrebujemo novih javnih letališč za opravljanje
mednarodnega zračnega prometa.

Zato Poslanska skupina SNS Vladi RS predlaga, da uredi prilete
letal iz držav Evropske unije na enak način, kot ga imajo urejenega
države EU med seboj, kakor ga imajo urejenega tudi za dolete
letal iz držav, ki niso članice EU in kakor ga je v zadnjem času
uredila tudi Hrvaška, tako da lahko letala iz držav EU brez
problemov doletajo na Hrvaško, v Slovenijo, ki naj bi bila kandidatka
za vstop v EU, pa ne morejo. Kot primer možne ureditve Vam
pošiljam prevedeno kopijo uredbe o preletih državne meje z in na
vzletišča - športna letališča avstrijske države (BGBI Nr.393/1194).

S tem v zvezi Vlade Republike Slovenije ugotavlja, da:
- ni ekonomske ali druge upravičenosti po zagotavljanju
mednarodnega zračnega prometa na letališčih, ki niso
mednarodna letališča,
morajo veljati za vsa mednarodna letališča enak predpisi, ker
bi bila sicer postavljena v neenakopraven položaj in
- ni mogoče ugotoviti javnega interesa, ki bi v Republiki Sloveniji
opravičeval odprtje novih javnih letališč za mednarodni zračni
promet.

(kopija uredbe je na razpolago v glavni pisarni državnega zbora)

skupaj 244 baznih postaj mreže mobilne telefonije GSM 1800.
Zahtevek investitorja se je nanašal tudi na izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo bazne postaje 141 Dolga vsa, na zemljišču
pare. št. 3602 k.o. Dolga vas.

Pisno poslansko vprašanje poslanke Marie
Pozsonec ministru za okolje, prostor in
energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 29/72002:

Vlogi za izdajo predmetne bazne postaje je bila priložena spodaj
navedena dokumentacija:

Ministrstvu za okolje in prostor postavljam vprašanje v zvezi z
nanovo odprto bazno postajo podjetja VVestern VVireless Int.
(podjetje VEGA), ki stoji v Dolgovaških goricah na dvorišču
Kovačevih. Glede slednje zahtevam, da se opravi merjenje stopnje
sevanja in meritev širine okolice, ki je izpostavljena sevanju.
Omenjena zahteva je še posebej pomembna zaradi prisotnosti
otrok, ki se igrajo v neposredni bližini omenjene postaje.

1. Lokacijska dokumentacija In PGD/PZI, ki ju je pod št. 1919133/2001- 12/NE-00527 K, izdelal PIN d.o.o., Maribor,
2. PGD Antenski stolpi In Jambori mobilne telefonije, ki ga
je pod št. P-25136 v novembru 2001 izdelal IMK Inštitut za
metalne konstrukcije, Ljubljana:
3. Strokovno mnenje z Splošno oceno sevalnih obremenitev
naravnega in življenjskega okolja, ki ga je pod št. 300-525WW-0S1/01 dne 01.10.2001 in dopolnitev z dne 17.10.2001,
izdelal Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije na
podlagi določb Uredbe o elektomagnetnemu sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96);

Odgovor Vlade Republike Slovenije z dne 9/
9-2002:
Investitor Wester VVireless International, d.o.o., Brnčičeva ul. 49,
1000 Ljubljana, je z vlogami z dne 31.08.2001, dopolnjenimi dne
11.09.2001, dne 26.11.2001 in dne 04.02.2002 zaprosil Ministrstvo
za okolje in prostor za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo
poročevalec, št. 106

4. Soglasja In mnenja pristojnih organov In organizacij:
- soglasje št. 526-2778/01-8/18 z dne 05.11.2001,
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Pogoj citiranega soglasja Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije je, da je Investitor pri
tehničnem pregledu dolžan predložiti meritve neioniziranih
elektromagnetnih sevanj oz. računsko ovrednotenje vira
neioniziranih elektromagnetnih sevanj s katerimi bo potrjeno
strokovno mnenje Inštituta za varovanje zdravja Republike
Slovenije.

Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Ljubljana,
požarno soglasje št. 8000-S-370-05/33-01-VR z dne
29.10.2001 z dne 15.10.2001, Ministrstvo za obrambo,
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
odločba o dodelitvi radijskih frekvenc št.: 646618 z dne
22.08.2001, Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo
Republike Slovenije,
odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za MW zveze št.:
646598, 646783, 646864, Agencija za telekomunikacije
in radiodifuzijo Republike Slovenije,
predhodno soglasje št. 642-152/01 z dne 28.10.2001,
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo.
soglasje št. UJ-387/02 z dne 08.05.2002, Zavod RS za
varstvo narave, Območna enota Maribor,
soglasje št. SZP/DF/BL-140/01 z dne 28.06.2001, Plinarna
Maribor,
mnenje št. 059/01 z dne 22.06.2001 in elektroenergetsko
soglasje št. 506037, Elektro Maribor, PE Elektro Murska
Sobota.

Dne 17.05.2002 je Ministrstvo za okolje in prostor investitorju
izdalo delno enotno dovoljenje št. 350-03-51/01-141 SR/HČ, za
gradnjo predmetne bazne postaje; in sicer za postavitev tipskega
kontejnerja velikosti 2.5x2.5x2.8 m na gradbeni parceli velikosti
50 m2 in tipskega antenskega stolpa višine 25.0 m s tremi GSM
in MW anteno. Sestavni del dovoljenja je tudi zgoraj navedena
dokumentacija od točke 1. do 4.
Pogoj navedenega soglasja Zdravstvenega inšpektorata
Republike Slovenije je povzet tudi v točki VII. izreka citiranega
dovoljenja kot pogoj, ki ga je investitor dolžan upoštevati. Izpolnitev
navedenega pogoja bo preverjena ob tehničnem pregledu
zgrajenega objekta pred izdajo odločbe o uporabne dovoljenju.

prevoze učencev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih
zveri. Ti kriteriji so naslednji:
do sredstev za prevoze učencev so upravičene lokalne
skupnosti, ki ležijo na osrednjem področju življenjskega
prostora rjavega medveda, določenem s strategijo upravljanja
z rjavim medvedom;
lokalne skupnosti so upravičene do sredstev za plačilo
prevozov učencev, katerih pot je ogrožena zaradi velikih zveri
na relacijah, ki ne sodijo v okvir prevozov učencev na podlagi
56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/
97 in 59/01), za katere je dolžna zagotoviti sredstva lokalna
skupnost;
podlaga za nakazilo sredstev je sklenjena pogodba med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, občino in šolo;
- Sredstva bodo lokalne skupnosti prejemale na osnovi
zahtevka, katerega sestavni del so dokazila o realizaciji
prevozov na dogovorjenih relacijah (računi);
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bo za obdobje januarjunij 2002 zagotovilo sredstva le za prevoze, za katere je
razvidno, da so bili organizirani in realizirani izključno v ta
namen. Dokaz za to so sklepi pristojnih organov lokalnih
skupnosti.

Ponovno pisno poslansko vprašanje
poslanca Jožeta Tanka ministrici za šolstvo,
znanost in šport dr. Luciji Čok, z dne 6/82002:
Na moje poslansko vprašanje, ki sem vam ga zastavil v zvezi z
izvrševanjem zadnje alinee 22. člena ZOFVI še nisem dobil
odgovora. Kasneje ste sicer organizirali sestanek s predstavniki
občin na vašem ministrstvu v zvezi z ureditvijo te določbe novele
zakona, vendar stvari očitno mirujejo.
Začenja se novo šolsko leto in občine morajo ponovno poskrbeti
za varnost osmošolcev.
Zanima me, kako naj občine uredijo tovrstne prevoze za novo
šolsko leto, kdaj in na kakšen način bo plačnik - ministrstvo
poravnalo stroške za leto 2001/2002 in 2002/2003.
Odgovor z dne 20/9-2002:
V skladu s tretjo alineo zadnjega odstavka 22. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 64/01) se za prevoze
učencev osnovne šole, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi
velikih zveri, zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je dne 9.9.2002 prejelo
tudi Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom, ki ga je pripravil
Zavod za gozdove Slovenije, Oddelek za gozdne živali in lovstvo,
posredovalo pa ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. K gradivu so bile 19.9.2002 posredovani predlogi za
dopolnitev gradiva, tako da bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport lahko po prejeti dopolnjeni verziji takoj podalo potrebno
soglasje k akcijskemu načrtu.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo upravljanja z rjavim
medvedom. Kriterije in merila za zagotovitev sredstev za prevoze
učencev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri, določa
Izvedbeni program financiranja nevarnih poti (zaradi velikih zveri),
ki ga je bilo na podlagi določitve finančnih posledic strategije dolžno
pripraviti Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. V tem dokumentu
so opredeljeni kriteriji, na podlagi katerih bo Ministrstvo za šolstvo,
znanost In šport na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/
96, 22/00 in 64/01) lokalnimi skupnostim zagotovilo sredstva za
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Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je nadalje že pripravilo
okrožnico, s katero bo občinam posredovalo izvedbena navodila
v zvezi z zagotovitvijo sredstev za prevoze učencev osnovne
šole, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri v šolskem
letu 2002/2003. Da bi namreč lahko določili obseg potrebnih
sredstev za prevoze učencev, katerih pot v šolo je ogrožena
zaradi velikih zveri, v šolskem letu 2002/2003, bodo občine prejele
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še posebno preglednico, v katero bodo vpisale relacije, na katerih
so organizirani prevozi izključno zaradi nevarnosti velikih zveri in
ne sodijo v okvir brezplačnih prevozov učencev na podlagi 56.
člena ZOŠ, za katere zagotavlja sredstva v skladu z 82. členom
ZOFVI lokalna skupnost. Izpolnjena preglednica bo osnova za
sklenitev tripartitnih pogodb med lokalno skupnostjo, MŠZŠ in
šolo. K temu bo potrebno priložiti tudi izjavo ustreznega organa,
Zavoda Republike Slovenije za gozdove, da je na relacijah,
navedenih v preglednici, dejanska nevarnost prisotnosti
medvedov. Po podpisu pogodbe bo MŠZŠ lokalni skupnosti
zagotavljalo sredstva za te prevoze na podlagi mesečnih
zahtevkov s priloženimi kopijami računov.

Lokalne skupnosti, ki so zaradi ogroženosti učencev na poti v
šolo zaradi velikih zveri že v šolskem letu 2001/2002 organizirale
posebne prevoze učencev, so upravičene do povračila stroškov
za te prevoze za obdobje od 1.9.2001 do 23.6.2001 .V tem primeru
bodo občine na ministrstvo posredovale zahtevek, h kateremu
bodo priložene fotokopije računov prevoznika za prevoze na teh
relacijah na posebej priloženi preglednici za posamezne mesece
in mnenje pristojnega organa Zavoda Republike Slovenije za
gozdove, da sodijo te relacije med poti, na katerih so učenci na
poti v šolo, glede na življenjski prostor in gibanje rjavega medveda,
ogroženi.

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je v letošnjem
letu izdalo odločbo za odstrel 70 medvedov in 10 volkov. V obdobju
od 1.1-10.4.2002 je bil v osrednjem območju realiziran odstrel 53
medvedov. Od tega je bilo zaradi konfliktnih situacij odstreljenih
15 medvedov in še 3 v t.k.i. robnem območju. Največji odstrel je
bil realiziran v Kočevsko-belokranjskem LGO (30 kom.* kamor
spada tudi občina Ribnica. Hkrati lovski strokovnjaki ugotavljajo,
da je v bližini Ribnice nekaj naravnih medvedjih prehodov, zato je
pogostost pojavljanja medveda tu še večja.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta
Tanka ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano mag. Francu Butu, z dne 6/8-2002:
Zadnje tedne se je medved ponovno večkrat pojavil v naseljih
občine Ribnica, ki so na gozdnem robu in povzročil nekaj škode
na premoženju nekaterih vaščanov, predvsem pa ogrozil varnost.
Ni potrebno posebej poudarjati, da imajo težave predvsem lastniki
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jim je onemogočena varna izraba
teh površin.

Komisija za divjad pri Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano se bo v septembru ponovno sestala in razpravljala o
dodatnem odstrelu 20 do 30 medvedov.

V zadnje tednu pa beležimo tudi dva primera prisotnosti medveda
celo v sami Ribnici. Glede na to, da je medved iz obrobij poselitve
prodrl celo v mestna središča, kaže na to, da ukrepi, ki naj bi
preprečili vdor te zveri v stanovanjska naselja niso zadostni.
Očitno je medvedje populacije, glede na razpoložljive kapacitete
naravnega okolja oziroma okolja v katerem ta zver živi, občutno
preveč. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo zgodila nova nesreča
ali celo tragedija. Ni potrebno posebej poudarjati, da so še posebej
ogroženi otroci.

Na osnovi strategije bo ponovno preučen sistem krmišč in
mrtiovišč, s predlogom za odstranitev vseh tistih, ki medvede
privabljajo v bližino naselij. V mesecu juliju je Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport organiziralo sestanek s predstavniki občin, ki
ležijo na osrednjem območju medveda. Sklep je bil, da se občinam
pošlje obrazce, kjer bodo z njihove strani opredeljene nevarne
poti in potrjene s strani strokovnjakov Zavoda za gozdove. Te
poti naj bi ministrstvo dodatno sofinanciralo.

Zanima me, katere ukrepe nameravate izvesti, da bi preprečili
škode, predvsem pa zaščitili prebivalce, ki očitno niso več varni
niti na mestnih dvoriščih. Istočasno me zanima, ali je sprejeta
Strategija ravnanja z rjavim medvedom in na kakšen način so
predvidena izplačila nadomestil za škode in preventivne ukrepe
posameznikom, družbam in občinam.

V letošnjem letu, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
dodatno financira ukrep »Prestrukturiranje reje domačih živali v
osrednjem območju pojavljanja velikih zveri«. Gre za neposredna
plačila na površino travinja za kritje stroškov dodatno vloženega
dela zaradi varovanja črede pred napadi velikih zveri, v znesku
7000 SIT na ha.
Strategija predvideva tudi izobraževanje prebivalstva o biologiji in
obnašanju rjavega medveda. Ljudje pogosto, tudi nevede,
povzročajo situacije, ki so nevarne in zadržujejo medveda v bližini
naselij.Take primere, ko ljudje dobesedno iz roke hranijo medvede,
smo videli celo preko televizije.

Odgovor z dne 16/9-2002:
Dejstvo je, da se medvedje pogosto zadržujejo v bližini naselij v
večjem delu osrednjega območja medveda, zlasti pa na
Notranjskem in Kočevskem. Lovski strokovnjaki menijo, da so
glavni vzroki zlasti v
povečanju številčnosti medvedje populacije,
- črnih odlagališčih smeti in drugih organskih odpadkov,
raznih nenačrtovanih krmiščih, ki jih postavljajo lovci tudi za
drugi vrste divjadi, zlasti za divje prašiče.

V primeru neposredne ogroženosti zaradi rjavega medveda
morajo imeti državljani RS možnost takoj obvestiti pristojne naslove
za ukrepanje. Skladno s trenutno situacijo je to možno izvesti
prek številk 112 (Klic v sili) in 113 (Policija), ki o klicu obvestita
intervencijsko skupino, vendar pa je preverjanje (ne)resnosti
klicev in s tem dejanskih situacij prepogosto prepuščena
intervencijski skupini sami, kar podaljšuje odzivni čas skupine.

Ukrepi za sanacijo takšnega stanja so predvideni v »Strategiji
upravljanja z rjavim medvedom«, ki jo je Vlada RS sprejela dne
24.01.2002 na svoji 59. redni seji pod točko 6, ter iz nje izhajajočim
akcijskim načrtom, ki bo podrobneje predvidel ukrepe in terminske
roke.
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Menimo, da bomo z vsemi omenjenimi ukrepi zmanjšali število
konfliktov za znosno mejo in dosegli cilje napisane v strategiji, kar
pomeni sobivanje človeka in rjavega medveda.
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Odgovor z dne 10/9-2002:

Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja
Štembergerja ministru za promet Jakobu
Presečniku, z dne 6/8-2002:

Odgovor je pripravila Direkcija Republike Slovenije za ceste pod
št. 011-02-1/01-03/Brank z dne 05.09.2002 in se glasi:

Na približno 500 metrskem odseku magistralne ceste Kozina Rijeka ob naselju Hrušica, kjer tik ob cesti stoji nekaj domačij in
kar trije gostinski lokali, je v preteklih letih prihajalo do številnih
nesreč, od tega jih je bilo 6 s smrtnim izidom, med katerimi so bili
kar petkrat žrtve pešci. Zadnja tragična nesreča se je zgodila 4.
8. 2002, ko je prav tako stradal pešec.

V omenjenem Križišču v Hrušici (naselje ni ob glavni cesti) na
odseku glavne ceste G1-7/0355 beležimo povprečne dnevne
obremenitve 5900 mv/dan od tega tudi 258 tovornih vozil. V
samem križišču se prometne nesreče praviloma ne dogajajo.
Uradno so se v letih od 1998 do vključno 2001 (Za leti 2002 še
nimamo uradnih podatkov) zgodile 3 nesreče (1 z lažje
poškodovano osebo, 1 s težje poškodovanima osebama in 1 z
materialno škodo). Se pa nesreče dogajajo na daljšem odseku, ki
je precej ravninski in ima omejeno hitrost (znak 70), ki pa jo
vozniki očitno ne spoštujejo. Poleg tega se v neposredni bližini
križišča nahaja gostinski lokal, ki nima nobene prometne ureditve
in je za samo križišče zelo moteč. V tovarni Plama (4 enote) je
zaposlenih približno 500 zaposlenih in se vozijo na delo iz naselij
vzdolž celotne glavne ceste. Problem vključevanja in izključevanja
vozil ni preveč prometa ampak velike hitrosti na glavni cesti.

Na tem odseku je križišče - odcep za vas Hrušica in odcep za
tovarno Plama. Urediti bi bilo potrebno odstavna pasa za Plamo in
naselje Hrušica. Vse kar je bilo do sedaj narejenega, je omejitev
hitrosti na 70 km/h in prepoved prehitevanja. Ureditev križišča pa
ostaja odprto, saj tu dnevno zavija tako v naselje kot v tovarno
več sto vozil. Že v letih 1997 in 1998 so predstavniki KS Hrušica
naslovili na Direkcijo RS za ceste prošnjo za ureditev omenjenega
križišča na tem delu izredno obremenjene državne ceste proti
Hrvaški. Direkcija za ceste se sploh ni odzvala na omenjeno
pobudo. Hrušičani so ogorčeni nad nad tako ignorantskim
odnosom Direkcije za ceste, ki v petih letih ni niti odgovorila na
njihove prošnje in je omenjena problematika in varnost
udeležencev v prometu na tej zelo obremenjeni magistralni cesti
očitno ne zanima.

Glede na navedeno bo Direkcija Republike Slovenije za ceste
ponovno proučila potrebo po napravah za umirjanje prometa v
smislu gradbenih posegov in tudi drugih (spremenljiva prometna
signalizacija).

Sprašujem: kakšne načrte ima Ministrstvo za promet v zvezi z
ureditvijo omenjenega križišča na magistralni cesti Kozina mednarodni mejni prehod Starod?

Sprašujem, kaj boste storili z veterinarsko upravo, kaj z
odgovornimi in kdaj boste začeli razmišljati v korist slovenskih
kmetijskih proizvajalcev?

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega ministru za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag.
Francu Butu, z dne 7/8-2002:

Odgovor z dne 17/9-2002:

Določeni slovenski mesarji so imeli za letošnje leto dogovorjen
izvoz oziroma odkup svinjskih kožic v ZRJ. Veterinarska uprava
ZRJ je artikle pregledala in se strinjala s kvaliteto ter za uvoz v
državo ni zahtevala tako imenovanega "ovalnega" žiga. Navkljub
temu pa je slovenska veterinarska uprava pod komando mag.
Zorana Kovača prepovedala izvoz artikla v ZRJ.

Preverili smo vaše trditve in ugotovili, da je v letu 2002 Veterinarska
uprava RS za izvoz svinjskih kožic opravila preglede in izdala
veterinarska spričevala za izvoz naslednjih pošiljk:
Vrsta surovine
Svinjske kožice
Svinjske glave
Svinjske kožice

Pristojnega ministra sprašujem, ali slovenska veterinarska uprava
namerno uničuje slovenske izvoznike, ali je za vsem skupaj enak
namen ministrstva za kmetijstvo, ali je z enakimi nameni zadaj
celo slovenska vlada, kajti zaradi tega, ker Bosancem niso dovolili
uvoza nekaj jogurtov, ti namreč niso imeli tako imenovanega
"ovalnega" žiga, je bosanska država prepovedala uvoz
slovenskega mleka.

Država izvoza
Romunija
ZRJ
ZRJ

Prav tako smo preverili ali je pri morebitnem izvozu prihajalo do
težav ter ugotovili, da v navedenih primerih po podatkih območnih
uradov VURS in mejne veterinarske inšpekcije VU RS, ni bilo težav.
Prav tako pa smo ugotovili, da razen navedenih količin, ki so bile
izvožene, na območne urade VURS niso prispele nobene druge
vloge za pregled in potrditev izvoznih dokumentov.

Sprašujem, ali se na ministrstvu in vladi sploh zavedate, da je za
preživetje države potrebno zaslužiti denar? Kot mi je znano, ga
zaenkrat ministrstvo in vlada zgolj trošital
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Leto izvoza-2002
Količina (v kg)
11.150
19.890
129.022

Navedbe o oviranju dejavnosti izvoza svinjskih kožic v ZRJ so
brez osnovanih temeljev.
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega ministru za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag.
Francu Butu, z dne 8/8-2002:

Odgovor z dne 13/9-2002:
Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98), je bila
izdana na podlagi 29. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96). Zakon o ohranjevanju narave (Uradni list
RS, št. 56/99) je v 2. odstavku 177. člena določil, da ostane uredba
v veljavi še naprej.

Sprašujem, kdo v Mariboru podpira nelegalno prodajo gob po
mestu, ko vendar vemo, da zakon določa omejitve pri nabiranju,
ravno tako pa pravna določila določajo prodajo in promet z gobami.

12. člen uredbe določa, da izvajajo nadzor nad prepovedmi,
omejevanjem in pravili nabiranja gob gozdarski inšpektorji,
inšpektorji, inšpektorji za varstvo okolja in v primeru naravnih in
regijskih parkov tudi pooblaščeni nadzorniki.

V Mariboru na Gosposki ulici namreč že več kot teden dni nek
ne-Slovenec (človek brez slovenskega državljanstva) na stojnici
prodaja gobe v količinah 30 in več kilogramov dnevno.

Nadzor nad trgovanjem z gobami pa |e v pristojnosti tržne
Inšpekcije.

Sprašujem, zakaj ustrezne inšpekcijske službe ne reagirajo, ali
gre morda za podkupovanje, ali gre morda za zastonj gobove
obroke v domači kuhinji?

Nadzor nad iznosom in izvozom gob iz carinskega območja
Republike Slovenije opravljajo carinski organi in policija.

Kot primer naj povem, da je stalo plačilo stojnice v Mariboru približno
900 000 sit za 14 dni, medtem ko nekateri lahko vse opravljajo
mimo zakona.

Gozdarska inšpekcija, ki deluje v Inšpektoratu RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, opravi vsako leto poostren nadzor
izvrševanja določil uredbe, predvsem v tistih mesecih, ko je
pričakovati največ kršitev. Potrebno je poudariti, da opravljamo
nadzor v gozdovih.

Glede na to, da so se mi pritožili marsikater Mariborčani, ki jih boli
dvoličnost naše države, vlade in Ministrstva za kmetijstvo Vas
prosim, da zadevo v najkrajšem času uredite v skladu z
zakonskimi predpisi.

Tako ima vsak izmed 18 gozdarskih inšpektorjev, koliko jih je v
RS, že v letnem programu nalogo, da opravi poleg rednih pregledov
uresničaevnja določil uredbe tudi vsaj 2 pregleda ob asistenci
policije. O vseh odmevnih kontrolah, v skladu z zakonskimi
določili, obveščamo tudi javnost - letos npr. članki v Delu, Gorenjski
glas, Večer, Ona,..,, izjave za Radio Slovenija, Gorenjski glas in
POP TV.
Poslansko vprašanje smo odstopili Tržnemu inšpektoratu.

letih v odpiranje noyih delovnih mest in za obdržanje starih
investiralo več kot 5 milijonov evrov. Zanima nas, ali se afera Miro
Petek izkorišča le za to, da se očrni Janka Zakeršnika In morebiti
tudi uniči njegovo podjetje?

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 13/8-2002:
Glede na to, da je uprava Policije v zadnjih dveh mesecih večkrat
zanikala, da je nezakonito prisluškovala znanemu odvetniku dr.
Čeferinu, nas tokrat zanima, kako komentirate podatke o
prisluškovanju telefonskim pogovorom koroškemu podjetniku
Janku Zakeršniku. Sodeč po članku, objavljenem v Delu 19. julija
2002, se je Zakeršniku prisluškovalo vsaj lani aprila.

Odgovor z dne 11/9-2002:
Delavci Urada za usmerjanje in nadzor policije Ministrstva za
notranje zadeve so v času od 04. do 05.07.2002, po odredbi
ministra za notranje zadeve, opravili izredni nadzor nad
skladnostjo opravljanja nalog policije pri izvajanju ukrepa nadzora
telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem. V Izrednem
nadzoru niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega izvajanja ukrepa
nadzora telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem.

Poslansko skupino Slovenske nacionalne stranke zanima, zakaj
konkretno se prisluškuje znanemu podjetniku in lastniku podjetja
Eurocity, ki zaposluje preko 1500 ljudi? Podjetje je v zadnjih desetih

poročevalec, št. 106

84

6. november 2002

predsednika računskega sodišča, delegacij zveznih dežel, držav
in pokrajin v primerih, ko so gostitelji predsednik Republike
Slovenje, predsednik državnega zbora, predsednik vlade,
predsednik državnega sveta in predsednik ustavnega sodišča
ter stroške uradnih obiskov ministrov za zunanje zadeve v
Republiki Sloveniji Protokol Republike Slovenije. Vse ostale
stroške, stroške v zvezi z uradnimi, delovnimi obiski
predstavnikov Republike Slovenije doma in v tujini, stroške drugih
protokolarnih dogodkov, sestankov, delovnih srečanj pa krijejo
proračunski uporabniki sami.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike
Slovenije, z dne 14/8-2002:
Na Vlado Republike Slovenije naslavljam pisno poslansko
vprašanje, zakaj premier že skoraj ves čas od parlamentarnih
volitev leta 2000, ko je bila postavljena zdajšnja vlada, večji del
tedna prebiva v protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju oziroma
v protokolarnem objektu pri Bohinju?

Stroške obratovanja nepremičnin v lasti Republike Slovenije,
kamor sodita tudi Grad Brdo in Vila Pršivec, krije tisti organ oz.
oseba javnega prava, ki z njimi upravlja. Glede protokolarnih
objektov, s katerimi upravlja Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenje, je potrebno ugotoviti,
da narava njihove rabe zahteva, da so v stalni pripravljenosti
skozi celo leto, t.j., da se redno vzdrževani, urejeni in funkcionalno
pripravljeni.

V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke nas zanima
tudi, koliko premierovo bivanje v obeh protokolarnih objektih stane
in kdo to plača? (V stroške premierovega prebivanja lahko štejemo
oskrbo s hrano, varnostnike, elektriko, stroške zagona obeh
objektov, zdravniško oskrbo itd...)
Kdaj je vlada sprejela sklep o premierovi odsotnosti iz glavnega
mesta in njegovega uradnega delovnega mesta na Gregorčičevi
oziroma ali obstaja interni predpis, ki predsedniku vlade omogoča
neomejeno bivanje s polno oskrbo tudi v času zasebnih trenutkov
v objektih, ki so načeloma namenjeni uradnim zadevam, torej
protokolarnim sprejemom in srečanjem?

Kar zadeva varovaje predsednika vlade, je potrebno pojasniti, da
predsednik vlade sodi v krog tistih oseb v Republiki Slovenije, ki
jih varuje Policija. V skladu predpisom, ki ureja varovanje oseb, ki
jih varuje Policija, finančna sredstva za njihovo varovanje
zagotavlja Ministrstvo za notranje zadeve.

Odgovor z dne 23/9-2002:

Zdravniška oskrba se zagotavlja le ob večjih mednarodnih obiskih
oz. protokolarnih dogodkih v obsegu, ki ustreza številu
udeležencev in naravi protokolarnega dogodka. Predsednik vlade
pa pri opravljanju svojih obveznosti, tako doma kot v tujini, nima
zagotovljene zdravniške oskrbe.

Predsednik Vlade Republike Slovenije vodi in usmerja delo vlade,
skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje
delo ministrov. Poleg sklicevanja in vodenja sej vlade, vodenja
Sveta za nacionalno varnosti, strateških svetov, koordinacije,
usmerjanja dela ministrov in drugih nalog, ki se nanašajo na samo
vodenje organa, pa funkcija predsednika vlade obsega še vrsto
drugih obveznosti. Tako predsednik sodeluje s predstavniki drugih
državnih organov in institucij, s predstavniki tujih držav,
mednarodnih organizacij, institucij, organizacij civilne družbe,
mediji, itd. Narava teh nalog zahteva vrsto uradnih, delovnih ali
protokolarnih srečanj, sestankov, obiskov, bodisi doma ali v tujini.

V zvezi s sprejetjem posebnega predpisa oz. internega akta, ki bi
opravljanje funkcije predsednika vlade vezal na določen kraj, je
potrebno pojasniti, da sama narava dela predsednika vlade
slednjemu ne omogoča opravljanja funkcije vlade zgolj na sedežu
organa, temveč zahteva vrsto dela na terenu, tako doma kot v
tujini.
Glede na navedeno, bi bilo sprejetje omejenega predpisa oz.
internega akta v nasprotju z vsebina dela predsednika vlade.
Obveznosti predsednika vlade so številne in raznolike. Kraj in
čas njihovega opravljanja pa je odvisen od vrste obveznosti.

Za potrebe izvrševanja funkcije predsednika vlade doma se, v
kolikor dopušča narava obveznosti, uporabljajo nepremičnine v
lasti Republike Slovenije. V ta namen se uporabljata tudi Grad
Brdo in Vila Pršivec v Bohinju. Način financiranja, obseg ter dolžnosti
organov v zvezi z izvajanjem posameznih srečanj, sestankov,
obiskov je odvisen od vrste dogodka.

Kot smo že poudarili, se za potrebe izvrševanja funkcije
predsednika vlade doma, v kolikor dopušča narava obveznosti,
uporabljajo nepremičnine v lasti Republike Slovenije. Uporaba
objektov v lasti Republike Slovenije, ki se uporabljajo za
protokolarne, reprezentančne ter druge namene, ki izhajajo iz
funkcije vlade oz. njenega predsednika, je urejena podzakonskimi
In internimi akti vlade oz. organov državne uprave.

V skladu z veljavno ureditvijo krije stroške mednarodnih obiskov
šefa države, predsednika parlamenta, predsednika vlade,
predsednika državnega sveta, predsednika ustavnega sodišča,
predsednika vrhovnega sodišča, varuha človekovih pravic,

6. november2002

85

poročevalec, št. 106

konzularnimi predstavništva v tujini, upoštevaje naravo, obseg in
način izvedbe protokolarnega dogodka, sestavo delegacije in
priporočil države gostiteljice.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike
Slovenije, z dne 16/8-2002:

Stroški obiskov predstavnikov Vlade Republike Slovenije se
zagotavljajo iz sredstev proračuna. V skladu z veljavno ureditvijo
vsak resor krije stroške svojega predstavnika v vladni delegaciji.

Vlado Republike Slovenije sprašujem, koliko so znašali stroški
premierovega obiska v Združenih državah Amerike maja letos,
ko je imel med drugim tudi zdravstvene težave, ki jih je saniral
med počivanjem v luksuznem letovišču Lennox? Koliko je stalo
bivanje v hotelu Waldorf Astoria v New Yorku in koliko v
znamenitem letovišču Lennox, ter koliko v VVashingtonu, kjer je
premier ravno tako preživel nekaj dni svojega obiska?

V zvezi s stroški bivanja in stroški prevozov funkcionarjev na
službenih potovanjih oziroma njihovo kritje, je potrebno pojasniti,
da je to urejeno s podzakonskimi akti vlade. V skladu z veljavno
ureditvijo se funkcionarjem praviloma povrnejo stroški za
prenočevanje nižje od luksuznega hotela, kot članom slovenskih
delegacij na mednarodnih obiskih pa se jim krijejo tudi stroški
luksuznega hotela. Za letalski prevoz se funkcionarjem povrnejo
stroški letalskega prevoza v poslovnem razredu, razen državnim
sekretarjem za lete, ki trajajo manj kot štiri ure neprekinjeno in je
mogoče zagotoviti ekonomski razred. Stroški letalskega prevoza
v prvem razredu pa se povrnejo le po predhodni odobritvi
predstojnika. Na podlagi predloženega računa se obračunajo tudi
drugi prevozni in drugi stroški, ki nastanejo pri službenem
potovanju v tujino. Tako denimo se krijejo stroški prevoza s sredstvi
javnega prevoza ali taksijem v kraju službenega potovanja, stroški
za prevoz in prenos stvari, takse in podobno, če pa funkcionar
za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo, se
mu glede na število prevoženih kilometrov povrnejo stroški v
določenem odstotku od cene litra neosvinčenega motornega
bencina 95 oktanov.

Koliko so stale letalske vozovnice na notranjih letih v ZDA? Koliko
so stale letalske vozovnice čez oceanskih letov? Zakaj so premier in del njegovega spremstva potovali s Concordom iz Pariza
do New Vorka in nazaj, uradna cena ene povratne letalske
vozovnice je po naših podatkih 11.900 evrov (za lažje
razumevanje okrog 22 tisoč mark)?
Kakšni so interni predpisi za vse vladne funkcionarje glede
stroškov potovanj v tujino, in sicer tako glede stroškov bivanja
kot stroškov prevoza?
Prepričani smo, da obstajajo določene omejitve, kar zadeva
cenovne razrede, tako pri letalskih prevozih kot pri izbiri hotelov.
Odgovor z dne 23/9-2002:

Na opisani način je bil izveden tudi obiski delegacije Vlade
Republike Slovenije pod vodstvom njenega predsednika v
združenih državah Amerike letošnjega maja. Glede bivanja je
potrebno ugotoviti, da je bila nastanitev zagotovljena glede na
naravo, obseg in načni izvedbe protokolarnega dogodka, kot tudi
nastanitvene pogoje organizatorja oziroma gostitelja oziroma
njegovih priporočil, v skladu z veljavno ureditvijo. Ustrezno pa so
bile nabavljene tudi letalske vozovnice, upoštevaje delovne
obveznosti predsednika vlade oziroma njihov terminski plan.

V mesecu maju letošnjega leta se je predsednik vlade mudil na
uradnem obisku v Združenih državah Amerike. V okviru uradnega
obiska v Združenih državah Amerike se je predsednik vlade
udeležil posebnega zasedanja Generalne skupščine Združenih
narodov o otrocih v New Yorku, ki je bilo namenjeno desetletnemu
pregledu izvajanja sklepov Svetovnega vrha za otroke izpred
enajstih let ter sprejemu novega globalnega dnevnega reda za
varstvo in razvoj otrok in mladostnikov v 21. stoletju. V nadaljevanju
obiska je imel predsednik vlade v VVashingtonu pogovore s
predsednikom Združenih držav Amerike Georgom W. Bushem v
Beli hiši ter v State Departmentu z državnim sekretarjem Colinom
Povvellom. V Senatu je imel ločena srečanja z nekaterimi senatorji,
srečal pa se je tudi z vodstvom Predstavniškega doma. V okviru
obiska je imel predsednik vlade v Evropskem Inštitutu predavanje
z naslovom "Izzivi širitve Evropske unije in institucionalne reforme",
v Woodrow Wilson centru pa predavanje z naslovom "Slovenija
in evro-atlantsko združevanje".

Kar zadeva bivanja predsednika vlade v Lennoxu oziroma
zagotavljanja zdravniške oskrbe predsedniku vlade, je potrebno
poudariti, da predsednik vlade v Lennoxu ni bil deležen nikakršne
zdravniške oskrbe. Predsednik je svoje aktivnosti namenil
pripravam v zvezi z nadaljevanjem obiska v VVashingtonu, kjer
ga je čakala vrsta zahtevnih in pomembnih srečanj. Pri čemer so
bili stroški njegovega bivanja v Lennoxu nižji, kot če bi ostal v
New Yorku.
Glede domnevnega potovanja predsednika vlade iz Pariza v New
York s Concordom, pa velja pojasniti, da je predsednik vlade na
delovni obisk v Združene država Amerike odpotoval iz Frankfurta,
z redno linijo nemškega avioprevoznika.

Priprava in izvedba obiskov predstavnikov vlade oz. njenega
predsednika zajemata vrsto aktivnosti. Izhodišča za obisk
predstavnikov vlade v tujini v sodelovanju z drugimi resorji in
pripravi ministrstvo, na katero delovno področje pretežno po
vsebini srečanj obisk sodi. Izhodišča za obisk in uradno delegacijo
Vlade Republike Slovenije določi vlada.

Urad predsednika vlade je za stroške nastanitve in letalskih
vozovnic funkcionarjev in delavcev Urada predsednika vlade ob
uradnem obisku v Združenih državah Amerike namenil
8.433.980,00 SIT.

Poleg same vsebine, priprava in izvedba obiska terjata vrsto
aktivnosti tehnične narave, kamor sodijo tudi aktivnosti v zvezi z
zagotovijo prevozov in nastavitvijo predstavnikov vlade v tujini.
Slednje se zagotavljajo v sodelovanju z našimi diplomatsko-
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ipd., upošteval načelo sorazmernosti in doslednega upoštevanja
procesnih pravic.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike
Slovenije, z dne 21/8-2002:

Urad v okviru postopka, ki ga vodi, tudi omogoča vsem strankam
enake možnosti, predvsem tudi do predstavitve posameznih
mnenj, stališč in argumentov, pristojne organe, ministrico za
gospodarstvo dr. Teo Petrin pa obvešča zgolj o postopku le v
delu, ki se nanaša na procesne okvire, kot npr. uporabo
posameznih procesnih dejanj.

Iz krogov blizu Vlade Republike Slovenije je slišati, da je dogovor
o nakupu Pivovarne Union belgijskemu pivovarju Interbrevv že
sklenjen, saj določeni vplivni krogi delajo vse, da bi s pomočjo
državnih institucij pomagali pri dokončnem nakupu.

Zaradi z zakonom določene funkcionalne neodvisnosti Urada ob
istočasnem pristopu predstojnika urada do navedenega (in vseh
ostalih) primera, je očitani vpliv na odločanje izključen, saj za to
ne obstaja niti pravna, niti dejanska podlaga.

Ti isti krogi naj bi tudi vplivali na Urad za varovanje konkurence in
Pivovarno Laško, da bi se prevzem posrečil, saj naj bi skušali
Pivovarno Laško izločiti iz konkurenčnega boja oz. laške pivovarje
prepričati, da naj odnehajo s prevzemnimi aktivnostmi.

Enako je mogoče zaključiti tudi glede očitanih vplivov na Pivovarno
Laško. V primeru, da bi tovrstni vplivi obstajali, dokapitalizacije
Pivovarne Laško, ki jih je predlagala uprava te družbe, ne bi
mogle biti izglasovane, saj bi institucionalni lastniki pod (posrednim)
vplivom države takšno dokapitalizacijo lahko preprečili.

Sprašujem Vas v koliki meri so govorice resnične in prosim, če te
ljudi, ki lobirajo oz. delajo za belgijske pivovarje in so istočasno
vladni oz. državni funkcionarji imensko identificirate, saj bo potem
jasno, kdo je krivec za katastrofo Pivovarne Union v primeru
podobnega razpleta, kot se je zgodil z Nikšičko pivovarno v Črni
gori.

Glede na dejstvo, da sta bili obe predlagani dokapitaclizaciji
Pivovarne Laško izglasovani v časovnem okviru, ki sovpada z
nakupom obsežnega deleža (do skupno 48.1621%) Pivovarne
Union, je logično, da ni bilo vplivanja ali poizkusov vplivanja na
upravo Pivovarne Laško v smislu odstopa od nakupa Pivovarne
Union.

Odgovor z dne 17/9-2002:
Vladi Republike Slovenije ni znano, da bi obstajali pritiski na Urad
Republike za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: Urad),
da naj bi izločil Pivovarno Laško iz konkurence za prevzem
Pivovarne Union, saj iz dosedanjih odločitev cit. urada nedvomno
izhaja obravnava celotnega primera, kakor tudi vseh vključenih
strank, v smislu dosledne uporabe pozitivne zakonodaje.
Navedeno je mogoče utemeljiti s tem, da se do sedaj Urad pri
vseh odločitvah, primarno sklepih o priznavanju glasovalnih pravic

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da ni zaznati vplivov na Urad
Republike Slovenije za varstvo konkurence in/ali Pivovarno Laško,
na podlagi katerih bi bil lnterbrew-u omogočen nakup Pivovarne
Union, poleg tega pa ne obstajajo nikakršni indici, da bi te vplive,
če bi obstajali, izvajali državni funkcionarji ali uradniki.

Ali vse skupaj pomeni, da bo Slovenska vojska na katero smo
tako dolgo čakali izginila pod ameriškim klobukom in se bo dogajalo
nekaj podobnega kot takrat ko je JLA selila oborožitev in opremo
TO v svoja skladišča?

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega ministru za obrambo
dr. Antonu Grizoldu, z dne 30/8-2002:
Skladen regionalni razvoj, decentralizacija, razvoj nerazvitih
območij so besede, ki jih vladajoča koalicija stalno zlorablja in
uporablja v svoj prid. Tudi Vi ste v skladu z omenjeno politiko letos
junija v Radljah ob Dravi obljubili, da Ministrstvo za obrambo ne
bo selilo vojašnice Bukovje pri Dravogradu, kjer je nastanjeno
poveljstvo 383. pehotnega polka.

Odgovor z dne 20/9-2002:
V skladu z resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike
Slovenije (Ur.l.RS, št. 56/01), splošnim dolgoročnim programom
razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Ur.l.RS, št. 97/01) ter
odločitvami Vlade RS o spremembah sistema popolnjevanja
Slovenske vojske z dne 25.04.2002, v Ministrstvu za obrambo,
zlasti v Generalštabu Slovenske vojske, poteka razdelava
organizacijskih, kadrovskih, strukturnih, prostorskih in drugih
rešitev povezanih s preoblikovanjem Slovenske vojske do 2007
oziroma 2015 leta.

Brigadir Završnik je izdal povelje za izvajanje predhodnih aktivnosti
poveljstva pred premestitvijo. Sprašujem ali vaši podrejeni
pripravljajo oz. izvajajo aktivnosti preselitve vojašnice Bukovje pri
Dravogradu v Slovenske Konjice oz. Celje mimo Vaših obljub?
Sprašujem tudi kaj se bo zgodilo z graščino in ostalimi objekti v
katerih je sedaj nastanjeno poveljstvo 383. pehotnega polka?
Bojim se, da bo počasi propadlo, kot je to običaj pri objektih, ki jih
Slovenska vojska ne potrebuje več in jih je vrnila občinam. V
skladu s katerimi izhodišči Slovenska vojska sistematično seli
oborožitev in opremo rezervnih enot iz regij? Ali gre za pritiske
NATO pakta ki rad v Sloveniji imel le dve strogo varovani in
izolirani območji, znotraj katerih bi veljala ameriška jurisdikcija in
bi bil pogovorni jezik angleški, o čemer je Vlada RS kakor mi je
znano že naskrivaj razpravljala?
6. november2002

Sestavni del teh rešitev je tudi prostorska razmestitev poveljstev,
enot in drugih zmogljivosti vojske. Kot je znano, je ena od temeljnih
značilnosti procesa preoblikovanja načrtno zmanjšanje vojne
sestave Slovenske vojske ter sprememba njene strukture in to
bo vplivalo tudi na prostorsko razporeditev.
Glede na dosedanje aktivnosti, pri čemer je upoštevan tudi program ukrepov za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske
2001 do 2004, ki ga je vlada sprejela sredi leta 2001, je ugotovljeno
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tudi, da nova organizacija in struktura Slovenske vojske ne bo
zahtevala tolikšnega števila različnih objektov na številnih lokacijah
ampak, da bo prišlo do postopnega zmanjševanja tega števila.

primerjave z rešitvami, ki smo jih nekdaj uporabljali pri Teritorialni
obrambi niso utemeljene. Zato ni utemeljena trditev v poslanskem
vprašanju češ, da se vojska sistematično seli iz posameznih
regij. Povsem neutemeljena je tudi omenjanje kakršnikoli pritiskov
NATO. Strateški cilj preoblikovanja obrambnega sistema in
Slovenske vojske je pri vojski zlasti vzpostavitev sodobne,
racionalne, varnostnemu okolju primerne ter z materialnimi in
drugimi viri države usklajene vojaške organizacije. Ta pa mora biti
primerljiva in povezljiva s standardi, ki veljajo pri članicah NATO.

To velja tudi za razporeditev teritorialne komponente vojaške
organizacije (dopolnilne sile). Dolgoročno bo tako prišlo do selitve
nekaterih enot in poveljstev, kar bo vplivalo tudi na zmanjšanje
stroškov za infrastrukturo in drugo. Dolgoročno je predvideno
tudi, da se za vojaške dejavnosti preneha uporabljati objekte v
Bukovju pri Dravogradu. Poleg že naštetih razlogov za tako rešitev
govori tudi pomanjkanje ustreznih vadbišč in drugih spremljajočih
objektov na lokaciji Bukovje. Terminski načrti posameznih
aktivnosti v zvezi s prostorsko razporeditvijo Slovenske vojske
še niso dokončno potrjeni.

Vključevanje v severnoatlantski integracije pa je eden od
prednostnih ciljev države, opredeljen v številnih razvojnih in drugih
dokumentih državnega zbora.
Ministrstvo za obrambo in Generalštab Slovenske vojske še
posebej pri oblikovanju in razvoju Slovenske vojske skrbita za to,
da se ohranja vojaške tradicije in zlasti značilnosti, ki jih je razvila
Slovenska vojska in njena predhodnica Teritorialna obramba.

Pri prostorski razporeditvi enot, poveljstev in drugih zmogljivosti
Slovenske vojske se upošteva celotno državno ozemlje, pri čemer
pa posameznih odločitev ni mogoče pogojevati izključno s
posamičnimi geografsko zaokroženimi manjšimi deli ozemlja, saj
gre pri Slovenski vojski za klasično vojaško organizacijo. Tudi

ukinitve programa VIS Iz leta 1985 Ekonomsko poslovne
fakultete v Mariboru podaljšan za eno leto - torej do
30.9.2004?

Pisno poslansko vprašanje poslanca Petra
Leviča ministrici za šolstvo, znanost in
šport dr. Luciji Čok, z dne 6/9-2002:

Odgovor z dne 16/9-2002:

Name se je obrnil izredni študent Ekonomsko poslovne fakultete
Univerze v Mariboru, ki obiskuje 4. letnik po programu VIS
(univerzitetni program) iz leta 1985.

Sporočamo vam, da je v četrtem odstavku 88. člena Zakona o
visokem šolstvu (Ur.l.RS, št. 67/93, 99/99 in 64/01) določeno, da
visokošolski zavodi uskladijo študijske programe s tem zakonom
najkasneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi (zakon je začel
veljati 1.1.1995), v zadnjem odstavku pa, da študenti, vpisani v
študijske programe, sprejete po prejšnjem zakonu, lahko
dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar
najkasneje v roku, določenem za izvedbo študijskega programa,
podaljšanem za dve leti, študij po višješolskih študijskih programih
pa do izteka študijskega leta 2001/2002.

Po diplomi na višji stopnji leta 1994 se je moral zaposliti, zato mu
je časa za aktivni študij zelo primanjkovalo - predvsem v prvih
letih študija, saj dela v majhnem hitro rastočem podjetju, kot vodja
komerciale. Kljub temu pa je moral s študijem nadaljevati zaradi
varnosti in zagotavljanja delovnega mesta.
V študij je vložil tudi veliko denarnih sredstev, fakulteta pa mu za
to ni nudila veliko, predavanj in konzultacij namreč v zadnjih treh
letih ni bilo. Tudi zato mu je bil študij še bolj otežen, saj mora vse
informacije pridobiti od rednih študentov, s katerimi pa ima malo
stikov • skratka študira skoraj tako kot bi "študiral na daljavo".

Zadnji vpis v študijski program, sprejet po prejšnjem zakonu, je
bil na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti v
študijskem letu 1995/96. Program je trajal štiri leta, po določbi 88.
člena Zakona o visokem šolstvu so imeli študentje še 2 leti časa,
da ga končajo. Rok se torej iztekel v študijskem letu 2000/2001,
to je 30.9.2001. Podaljšanje roka za dokončanje študija po tem
študijskem programu zato ne bi bilo skladno z zakonom.

Name se obrača v imenu več študentov, zaradi obvestila fakultete,
da se bo program VIS 85 ukinil 30.09.2003. Ker v tem roku ne
bodo uspeli diplomirati, bodo prikrajšani za izobrazbo, trud in
sredstva, ki so jih v izredni študij vložili. Obvestilo je bilo sicer
izdano lansko leto, vendar kljub pospešenemu študiju, marsikomu
ne bo uspelo pravočasno končati študija.

V študijskem letu 1996/1997 je bil na Univerzi v Mariboru,
Ekonomsko-poslovni fakulteti uveden prenovljen univerzitetni
študijski program. Prepričani smo, da bo Ekonomsko-poslovna
fakulteta omogočila dokončanje študija po tem programu, seveda
ob upoštevanju določb Zakona o visokem šolstvu in statuta
Univerze v Mariboru.

Po podatkih, ki so jih študentje dobili na fakulteti je bil programu
VIŠ iz leta 1991 po napovedanem končanju programa 30.09.2001,
podaljšan rok zaključka študija za 1 leto, torej do 30.09.2002.
Zato omenjeni študentje pričakujejo, da bi bilo pošteno, da se tudi
njim omogoči končati študij in pridobiti želeno izobrazbo in sicer
tako, da se rok ukinitve programa VIS 1985 podaljša za 1 leto in
sicer do 30.09.2004.

Podaljšanje roka za zaključek višješolskih študijskih programov
je bilo omogočeno z novelo Zakona o visokem šolstvu, sprejeto
20. julija 20012 in objavljeno v Ur.l. RS, št. 64/2001 in sicer zato,
ker so bili z zakonom ukinjeni. Študij je bilo mogoče končati v
študijskem letu 2001/2002, to je 30.9.2002.

Spoštovana gospa ministrica, zanima me ali boste prisluhnili
prošnjam študentov In uredili vse potrebno, da bo rok
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Odgovor ministra za notranje zadeve, z dne
18/9-2002:

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega ministru za obrambo
- poslano Vladi Republike Slovenije, z dne 6/
8-2002:

Strokovne službe v Policiji ravnajo z zaseženimi, najdenim in
odvzetim orožjem in strelivom v skladu z določbami pravnih aktov,
ki opredeljujejo status orožja in streliva ter določajo postopek v
primeru uničevanja. Če pri obravnavi kaznivih dejanj ali prekrškov
policija zaseže tudi orožje ali strelivo, ga mora hraniti do dokončne
odločitve prisojnega organa (sodišča ali sodnika za prekrške).
Nadaljnji postopek poteka v skladu z odločitvijo tega organa, kar
je izrecno navedeno v sodni odločbi. Če je v odločbi izrečen tudi
varnostni oz. varstveni ukrep odvzema predmetov, se ti predmeti
uničijo po posebej predpisanem postopku. Po pravnomočnosti
sodne odločbe interna komisija policije pregleda in razvrsti orožje
glede na to ali ga je potrebno uničiti ali pa ga je možno posredovati
v prodajo preko pooblaščene osebe. Takšen postopek je
predviden tudi v primerih, ko ima policija v postopku najdeno
orožje ali strelivo, za katerega ni bilo možno ugotoviti lastnika ali
upravičenca.

Novi Zakon o orožju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije, v svojih določbah določa tudi, da se mora staro strelivo
tako kot tudi staro orožje pregledati, da je treba spraviti muzejske
primerke za zanamce, uporabno orožje in dele orožja pa se da
na trg v prodajo pooblaščenim osebam oziroma zbiralcem.
Sprašujem ministra zakaj se določbe zakona ne izvajajo in zakaj
državni organi uničujejo zgodovinske primerke in izredne redkosti,
kakor so pred cca. mesecem dni uničili nemško strelivo kalibra
7,92 K iz 2. svetovne vojne v originalni embalaži, za katero bi
marsikateri muzej v Evropi oziroma svetu bil pripravljen plačati
velike denarje. Sprašujem tudi kdaj boste v teh službah nehali
zaposlovati prepotentne ignorante, ki nimajo čuta za kulturno
dediščino in nobenega znanja o zgodovinski dediščini?

pri preverjanju konkretnih navedb v poslanskem vprašanju, glede
časa in vrste ter količine uničenega streliva smo ugotovili, da
Policija v letu 2002 ni uničevala nemškega streliva kalibra 7,92 K
iz druge svetovne vojne.

Pred približno desetimi dnevi so zopet uničili približno 10.000
kosov uporabnega streliva, kar glede na ceno streliva med cca.
250 in 500 SIT po kosu znese med cca. 2,5 in 5,0 milijonov SIT na
en sežig, če pa prištejemo še stroške uničevanja je ta cena
skoraj podvojena. Sprašujem ali ima slovenska država res tako
veliko denarja in tako malo kulturno - zgodovinsko čuta, da izvaja
posege, ki se jih ne loteva nobena evropska država, tudi najbolj
zaostala ne.

Policija je pogosto obveščena tudi o primerih neeksplodiranih
ubojnih sredstev, ki so opredeljena v Pravilniku o varstvu pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 14-652/
1996 in 35/2000).

Upam, da bo minister upošteval sugestije in ravnal v skladu z
zakonom in vsaj on dokazal svoj nivo izobrazbe, če tega že ne
zmorejo nekateri njegovi podrejeni.

S tem pravilnikom je urejen način, postopek in metode dela pri
odkrivanju, zavarovanju, odstranjevanju, prevozu in uničevanju
eksplodiranih ubojnih sredstev, ki niso predmet kaznivega dejanja
ali prekrška. Za odstranjevanjem, hrambo ter uničevanje teh
predmetov so pristojne enote za varstvo pred neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi, ki delujejo v okviru Uprave za zaščito in
reševanje Republike Slovenije. V primeru najdbe teh sredstev
policisti zgolj zavarujejo kraj najdbe, do prihoda enot za varstvo
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki potem prevzamejo
postopek v celoti.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike
Slovenije, z dne 27/8-2002:

Odgovor z dne 24/9-2002:
Urad Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije je
dne 29.05.2002 prejel anonimno prijavo, katere vsebine se nanaša
na ravnanja oseb, navedenih v članku z naslovom „Afera Pesek
ali pesek v oči". Ker je šlo za očitek storitve kaznivega dejanja
konkretnim osebam, je Urad Vlade Republike Slovenije za
preprečevanje korupcije, ki nima pristojnosti preiskovati konkretnih
primerov, prijavo nemudoma odstopil v obravnavo policiji kot
pristojnemu organu.

Vlado Republike Slovenije sprašujem ali je vladni Urad za
preprečevanje korupcije že sprožil preiskavo v zvezi s člankom
"Afera Pesek ali pesek v oči" objavljenem dne 24. avgusta 2002 v
Slovenskih novicah?
V članku namreč novinar, za katerega sodimo, da ima pravilne
Podatke, piše o srečanju gospe Rosvite Pesek, Alfreda Killerja,
globoko vpletenega v Metalkine igre in Generalnega direktorja
Policije gospoda Marka Pogorevca, kjer naj bi lastnika zamenjalo
kar nekaj 1000 Evrov. Razlog podkupnine naj bi bil, da se ne bi
pisalo o več milijonov Evrov vredni finančni aferi Metalka, saj bi to
lahko škodovalo tudi nekdanji tožilki za posebne namene in sedanji
Predsedniški kandidatki Barbari Brezigar?

Policija je po prejemu naveden prijave Urad Vlade Republike
Slovenije za preprečevanje korupcije zaprosil, da naj pomaga pri
razkritju identitete anonimnega prijavitelja. Prijavitelj svoje identitete
ni razkril, urad pa na podlagi svojih pooblastil ne more izvajati
nikakršne dodatne preiskovalne aktivnosti, v tej smeri, zato
zaprosilo policije ni mogel ugoditi.
Policija v skladu s pooblastili na podlagi Zakona o kazenskem
postopku izbira obvestila o razlogih za sum storitve kaznivega
dejanja in bo o ugotovitvah obvestila pristojno Državno tožilstvo.

Sprašujemo, ali je preiskava glede omenjene afere že stekla?
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čmej je bil razrešen zato, ker je Vlada Republike Slovenije na
mesto namestnika predsednika komisije imenovala Karla Erjavca,
državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, s ciljem da bi
se na ta način zagotovila večja vloga Ministrstva za pravosodje
pri delu komisije.

Pisno poslansko vprašanje poslanca
Janeza Janše Vladi Republike Slovenije, z
dne 18/9-2002:
Vladi RS naslavljam poslansko vprašanje v zvezi z razrešitvijo
Janeza dr. Črneja z mesta namestnika predsednika Komisije Vlade
RS za izvajanje zakona o popravi krivic. Vlada RS ga je odstavila
na svoji 84. seji, dne 25.07.2002 (Sklep Vlade RS št.: 117-32/
2002), na predlog generalnega sekretarja Vlade RS g. Bandlja in
pravosodnega ministra g. Bizjaka brez predhodnega obvestila g.
Črneja ali predsednika Komisije g. Janeza Lukača.

Po 9. členu Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96, 61/
99-odl. US, 68/98, 11/01, 29/01-odi. US, 87/01 in 47/02-odl. US)
komisijo sestavljajo: predsednik, namestnik predsednika in
najmanj sedem članov. Po sklepu Vlade Republike Slovenije o
ustanovitvi navedene komisije št. 210-06/97-7 z dne 11.9.1997
pa komisijo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in
enajst članov. V skladu z navedenim zakonom in sklepom o
ustanovitvi komisije, slednjo imenujemo in razrešuje Vlada
Republike Slovenije. Na osnovi tega pooblastila je Vlada Republike
Slovenije doslej izvršila naslednja imenovanja in razrešitve:

Ker Komisija Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic
omenjeni razrešitvi ostro nasprotuje in ker obstaja utemeljeni sum,
da je do razrešitve g. Črneja prišlo samo zaradi političnih razlogov,
prosim, da Vlada RS natančno obrazloži vzroke oziroma
domnevne kršitve s strani g. Črneja, ki so pripeljale do njegove
razrešitve.

Priloga:
Zadnja kadrovska zamenjava je bila povsem identična vsem
prejšnjim. Pri tem je treba še posebej poudariti, da predhodno
obvestilo razrešenega člana ni zakonsko predpisani pogoj, zato
da se ta izvrši, še manj pa bi o tem moral biti obveščen predsednik
komisije, saj ta nima in tudi ne bi smel imeti vpliva na sestavo
komisije. Obenem pripominjamo, da je bil Janez Čmej kot član
komisije razrešen s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 02500/98-23 z dne 22.6.2000.

Odgovor z dne 2/10-2002:
Iz poslanskega vprašanja ni jasno, v čem naj bi obstajal utemeljen
sum, da je do razrešitve Janeza Črneja kot namestnika
predsednika Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje
zakona o popravi krivic prišlo samo zaradi političnih razlogov. G.

9
VLADA REPU01IKE SLOVENIJE
Številka: 019-01/2001-225
Ljubljana, 2. 10. 2002

ODGOVOR NA POSLANSKO VPRAŠANJE POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA
JANEZA JANŠE V ZVEZI Z RAZREŠITVIJO NAMESTNIKA PREDSEDNIKA
KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVAJANJE ZAKONA O
POPRAVI KRIVIC
Številka akta
210-06/97-7
210-06/97-7

Datum akta
11.9. 1997
11.9. 1997

210-06/97-7

11.9. 1997

210-06/97-7

11.9. 1997

210-06/97-7

11.9. 1997

210-06/97-7
210-06/97-7
210-06/97-7
210-06/97-7

11.9.
11.9.
11. 9.
11. 9.
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1997
1997
1997
1997

Razrešitev
Imenovanje
Janez Lukač
Janko
Sebastijan
Stušek
Andrej
Enaelman
Žarko
Bogunovič
Franc
Andrej
Godeša
Miha VVohinz
Darinka Kalan
Janez Črnej
Peter
Podgorelec
90

Funkcija
Predsednik
Namestnik
predsednika
član
Član
Član
"Član
Članica
Član
Član
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210-06/97-7
210-06/97-7
210-06/97-8

11.9. 1997
11.9. 1997
9. 10. 1997

210-06/97-9
210-06/97-9
025-00/98-1
025-00/98-2
025-00/98-3
025-00/98-3
025-00/98-4

23. 10. 1997
23. 10. 1997
22. 1. 1998
26. 3. 1998
9.4. 1998
9.4. 1998
16. 4. 1998

025-00/98-6

2. 7. 1998

025-00/98-12

25. 3. 1999

025-00/98-12

25. 3. 1999
t

...
i
025-00/98-15
15. 4. 1999
025-00/98-15
025-00/98-19

15. 4. 1999
8. 7. 1999

025-00/98-19

8. 7. 1999

025-00/98-20

13.1.2000

025-00/98-20
025-00/98-23

13. 1. 2000
22. 6. 2000

025-00/98-23

22. 6. 2000

025-00/98-23
025-00/98-23

22. 6. 2000
22. 6. 2000

025-00/98-23

22. 6. 2000

025-00/98-23

22. 6. 2000

025-00/98-23

22. 6. 2000

025-00/98-23

22. 6. 2000
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Ivan Pučnik
Janez Železnik
Nikola
Todorovič
Anton Semrl
Stane Zamik

Andrej
Engelman

Član
Član
Član

Član
Član
Darinka Kalan
Članica
Dr. Rafael Cijan
Član
Miha Wohinz
Član
Marija Kozinc
Članica
Franc
Andrej Član
Godeša
(X)
Mag.
Andrej
Član
Pagon
Damjan Lah
Namestnik
predsednika
Janko
Namestnik
Sebastjan
predsednika
Stušek
Marija Kozinc
Članica
(X)
Damjan Gantar
Član
Damjan Gantar Član
(X)
Slobodan
Član
Zlatnar
dr. Rafael Cijan Član
(X)
Marta Jelačin
Član
Damjan Lah
Namestnik
predsednika
Žarko
Član
Bogunovič
(X)
Janez Črnei
Član
Janez Zeleznik Član
(X)
Stane Zamik
Član
(X)
Peter
Član
Podgorelec
(X)
Nikola
Član
Todorovič
(X)
mag.
Andrej Član
Pagon
(X)
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025-00/98-23

22. 6. 2000

Janez Čmej

025-00/98-23
025-00/98-23

22. 6. 2000
22. 6. 2000

025-00/98-23

22. 6. 2000

025-00/98-23
025-00/98-23
025-00/98-23
117-32/2002

22.
22.
22.
25.

France Nučič
Dr.
Milko
Mikola
Mateja Tamara
Fajs
Janez Lampret
Božidar Humar
Stane Šterbenk

117-32/2002

25. 7. 2002

6.
6.
6.
7.

2000
2000
2000
2002

Namestnik
predsednika
Član
Član
Član

Janez Čmej
Kari Erjavec

Član
Član
Član
Namestnik
predsednika
Namestnik
predsednika

Legenda:
(X) - pisno obyestilo s strani člana, da ne želi sodelovati

Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja
Štembergerja ministru za okolje, prostor in
energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 25/92002:
Na vas se obračam z vprašanjem v zvezi z ekološko nesrečo v
Homcu.
V začetku meseca avgusta je prišlo do škodljivih izpustov v okolje
iz podjetja Galma d.o.o. Prizadeti krajani so takoj obvestili krajevno
skupnost, ta pa občino Domžale. Načelnik v občini Domžale je o
nesreči obvestil Inšpektorat za okolje in prostor ter Zdravstveni
inšpektorat RS. Oba inšpektorata sta zavrnila stvarno pristojnost
za ukrepanje.
Občina je na Institutu »Jožef Štefan« tudi naročila ogled in
vzorčenje onesnaženja, ki je z mobilnim ekološkim laboratorijem
odvzela vzorce vrtnin in sadja. V svojem poročilu je institut navedel,
da prisotnost nevarnih snovi v odvzetih vzorcih sicer niso našli,
vendar so poudarili, da je od onesnaženja do odvzema vzorcev
preteklo več dni. V svojem poročilu tudi navajajo, da so prebivalci
Holmca tudi v bodoče ogroženi pred morebitnimi onesnaženji.
Direktor občinske uprave je na vlado naslovil pismo, v katerem
sprašuje za mnenje o pristojnosti inšpekcijskih služb vlado. Na
dopis ni dobil nobenega odgovora, zato sprašujem tako ministra
za okolje, prostor in energijo kot ministra za zdravje katera od
inšpekcijskih služb je pristojna za posredovanje v primeru izpusta
nevarnih snovi v okolje? Prav tako me zanima, kateri je pristojni
državni organ za zaščito prebivalcev ob navedeni galvani?
Tak objekt, kot je galvana, prav gotovo ne sodi med urbana naselja,
ampak v industrijske cone, kjer je poskrbljeno za ustrezno
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infrastrukturo in čistilne naprave. Zanima me tudi, ali ministrstvo
predvideva kakršno koli ukrepanje za selitev omenjene galvane
na drugo lokacijo?
Odgovor z dne 2/10-2002:
Inšpektor z okolje opravlja nadzor v družbi Galma d.o.o. s
področja okolja več let. V zadnjem obdobju pa je opravil naslednje
aktivnosti na posameznih področjih nadzora in sicer:
Ravnanjem z odpadki, emisije snovi v vode, emisija snovi v zrak
in obremenjevanjem s hrupom v naravnem in življenjskem okolju.
Na področju ravnanja z odpadki so bile ugotovljene določene
nepravilnosti, za odpravo katerih je bila izdana ureditvena odločba,
ki jo je zavezanec v celoti izpolnil. S področja emisije snovi v vode
je bilo ugotovljeno, da v družbi izvajajo obratovalni monitoring
enkrat letno in da posamezni parametri v letu 2001 (predvsem
Ni), presegajo s predpisom določene mejne vrednosti, kar je
razvidno iz Napovedi za odmero takse za odvijanje tehnološke
odpadne vode za leto 2001. Nadalje je bilo ugotovljeno, da ima
družba sklenjeno pogodbo z družbo AOUAPUR d.o.o. za izdelavo
čistilne naprave za končno čiščenje odpadne vode, ki zagotavlja
naročniku, da bodo parametri (Ni, Cu, Zn, Cr, pH), dosegali
predpisane mejne vrednosti za izpust v vodotok. Navedena
čistilna naprava je pričela s poskusnim obratovanjem konec
avgusta 2002, zato v družbi še niso opravili meritev emisije snovi
v vode v okviru obratovalnega monitoringa.
S področja emisije snovi v zrak iz obrata je bilo ugotovljeno, da
ima družba več nepremičnih virov onesnaževanja, za katere
nima opravljenih meritev emisij snovi v zraku, zato je bila izdana
ureditvena odločba, s katero je zavezancu naloženo, da s pomočjo
pooblaščene organizacije predpisane meritve opravi, da se

obratovala zaradi kolektivnega dopusta. O ugotovitvah
inšpekcijskega pregleda z dne 05.08.2002 je bila občina Domžale,
oddelek z splošne zadeve tudi pisno obveščena v četrtek
08.08.2002. povzročitelj domnevnega ekološke nesreče še ni
ugotovljen. Več bo znano,ko bodo opravljene analize odvzetih
vzorcev poškodovanih rastlin. Sum, da je onesnaženje okolja
povzročilo obratovanje galvane pred obvestilom regijskega centra kot to navajajo krajani Homca, bo potrjen ali ovržen po
zaključku preiskave kriminalistične službe PU Ljubljana.

ugotovi,če emisije snovi v zrak iz družbe Galma d.o.o. presegajo
dovoljene mejne emisijske vrednosti. Podan bo tudi predlog
sodniku za prekrške, ker zavezanec ni opravil prepisanega
monitoringa emisij snovi v zrak.
Glede hrupa v naravnem in življenjskem okolju je bilo ugotovljeno,
da so bile v avgustu 2002 opravljene meritve hrupa v naravnem
in življenjskem okolju in da je iz poročila in ocene hrupa v naravnem
in življenjskem okolju, ki ga je izdelala pooblaščena organizacija
razvidno, da se družba nahaja v IV. območju stopnje varovanja
pred hrupom (industrijsko območje), da ne presega predpisanih
ravni hrupa za vir hrupa za to območje, da ne presega dovoljenih
mejnih vrednosti za celotno območje in da ne presega mejnih
koničnih ravni hrupa za vire hrupa za čas, v katerem družba
obratuje. Družba je zavezanec za obratovalni monitoring hrupa.

V zvezi z omenjeno domnevno ekološko nesrečo je občina
Domžale na pobudo krajanov naselja Homec v torek, 10.09.2002
sklicala Zbor krajanov v prostorih Gasilskega doma na Homcu,
na katerega je bil med ostalimi vabljen tudi Inšpektorat RS za
okolje in prostor. Zbora krajanov sta se udeležila inšpektorja za
okolje OE Ljubljana Pavel Matjačič in Bojan Štraus. Na zboru je
bila s strani inšpektorata podana informacija o poteku in ugotovitvah
inšpekcijskega postopka v družbi Galma d.o.o., ter o izrečenih
ukrepih. Predstavljena je bila tudi zakonodaja s področja varstva
okolja in stvarna pristojnost inšpekcije za okolje za ukrepanje v
primerih ugotovitve kršitve predpisov s področja varstva okolja.

V zvezi z domnevnim onesnaževanjem okolja kot posledica
obratovanja družbe Galma d.o.o., o katerem je bil inšpektor za
okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor, OE Ljubljana, Vilharjeva
33, Ljubljana obveščen v soboto dne 03.08.2002 s strani
Regijskega centra za obveščanje Ljubljana (112), je inšpektor
opravil več inšpekcijskih pregledov s področja svoje stvarne
pristojnosti.

Na zboru sta bila sprejeta sklepa, ki se nanašata na informacijo o
onesnaženosti okolja, ki bo posredovana krajanom Homca, ko
bodo znani rezultati analiz vzorcev vrtnin in tal in na aktivnosti v
zvezi z možnostjo preselitve galvana Galma d.o.o. v industrijsko
cono Jarše. O poteku zbora krajanov je pisan tudi zapisnik.

V ponedeljek 05.08.2002 je bil opravljen inšpekcijski pregled v
prisotnosti kriminalistov PU Ljubljana z namenom zaslišanja
stranke v zvezi z obratovanjem galvane Galma d.o.o.o. in
ugotavljanjem povzročitelja domnevnega onesnaženja okolja z
nevarnimi snovmi, ki naj bi ga, po navedbah krajanov, povzročila
galvana s svojim obratovanjem. V času pregleda so kriminalisti
PU Ljubljana odvzeli vzorce poškodovanih rastlin (povrtnine in
liste sadnega drevja) z bližnjih vrtov. Analize odvzetih vzorcev še
niso končane. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je bila galvana od
sobote 03.08.2002 do ponedeljka 05.08.2002 policijsko
zapečatena in ni obratovala. Direktor podjetja je na zapisnik izjavil,
da galvana od 02.08.2002 od 10 ure dalje pa do 19.08.2002 ne bo
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Iz navedenega je razvidno, da je inšpekcija za okolje na prijavo o
domnevnem onesnaženjem okolja zaradi obratovanja družbe
Galma d.o.o. ukrepala v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Izvrševanja družbe Galma d.o.o. ukrepala v skladu s svojimi
pooblastili in pristojnostmi. Izvrševanje odrejenih inšpekcijskih
ukrepov in nadzora nad obratovanjem družbe, bo inšpekcija za
okolje še naprej redno nadzirala, ter ob ugotovitvi morebitnih
kršitev predpisov s področja varstva okolja, tudi ukrepala.
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