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ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 
- Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 27. seji Državnega zbora 19 

- Pisna poslanska vprašanja in pobude 53 



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 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE 

ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE 

SAVE (ZPKEPS-K) 

- skrajšani postopek - EPA 990 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 
Ljubljana, 

2003-2511-0113 
329-07/2002-3 
18.09.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 37. redni seji dne 18.09.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE 
ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da navedeni zakon obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe 
zakona. 

Predlagane spremembe zakona natančneje regulirajo pravno- 
finančne tokove med koncedentom in koncesionarjem, kar v 
sedaj veljavnem določilu zakona ni navedeno. Projekt izgradnje 
verige HE na spodnji Savi že zahteva udeležbo koncedenta, 
skladno z določili Koncesijske pogodbe pa je potrebno sprejeti 

pravne temelje za izvedbo pravno - finančnih obveznosti, kar 
predstavlja utemeljen izredni interes države kot koncedenta, 
za izvedbo njenih pogodbenih obveznosti. Odloženo 
obravnavanje predlaganih sprememb bi namreč pomenilo 
odstopanje od rokovnih obveznosti koncedenta po določilih 
Koncesijske pogodbe ter s tem vpliv na izvedbo izgradnje 
verige HE na spodnji Savi, saj po sedaj veljavnem določilu 
zakona ni mogoče zagotoviti nemotenega načina financiranja 
ureditve državne, lokalne in vodne infrastrukture in kot tako 
lahko velike dodatne finančne in druge obveznosti za proračun 
države. 

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 pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
mag. Djordje Žebeljan, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2511-0113 
Številka: 329-07/2002-3 
Ljubljana, 30.09.2003 

V zvezi z dopisom Državnega zbora Republike Slovenije št. 
320-05/00-5/6 EPA 990-III z dne 22.9.2003 in na podlagi 115. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Vlada 

Republike Slovenije pošilja popravek predloga zakona o 
spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save - skrajšani 
postopek in čistopis predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA PvEPUDLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2511-0113 
Številka: 329-07/2002-3 
Ljubljana, dne 1.10.2003 

POPRAVEK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA 
SPODNJE SAVE 

1. Besedilo popravka.: 

Na podlagi sedmega odstavka 115. člena poslovnika državnega zbora se 
popravi točka III. OBRAZLOŽITEV k 1. in 2. členu: 

lil. OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu 

Določbe ZPKEPS iz drugega in tretjega stavka v drugem odstavku ter iz 
tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 10. člena, ki se 
nanašajo na najem posojila s poroštvom koncedenta za ureditev vodne 
infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save, se črtajo. Vsebina črtanih določb iz 
10. člena se prenese v novi 11.b člena. S tako ureditvijo se možnost najema 
kredita s poroštvom koncedenta dopusti le izvajalcu državne gospodarske 
javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save in ne koncesionarju po določbah ZPKEPS. 

K 2. členu 

V novem 11 .a členu je Vladi Republike Slovenije dana možnost, da zagotovi 
izvedbo infrastrukturnih objektov, ki se financira iz proračunskega vodnega 
sklada, v obsegu in na način iz programa izvedbe infrastrukturnih objektov, 
kot to določa 9. člen ZPKEPS, v obliki gospodarske javne službe. Na ta način 
je koncedentu omogočen neposredni nadzor do uporabe teh sredstev, kar 
gotovo doprinese k transparentnosti porabe javnih sredstev kakor tudi 
ekonomičnosti ureditev, tako na državni kot lokalni ravni. 

Novi 11.b členu določa nov subjekt, ki je upravičen do najema posojila (s 
poroštvom koncedenta) za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter za 
izvedbo in ureditev državne ter lokalne infrastrukture. Posojilo lahko najame 
samo izvajalec državne gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 

V drugem odstavku novega 11.b člena se natančneje določajo pravno - 
finančni tokovi med koncedentom in posojilojemalcem, ki izhajajo iz pravnih 
razmerij najetij posojil s poroštvom koncedenta, za izvršitev koncedentovih 
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obveznosti po koncesijski pogodbi. Ta določba natančno opredeljuje zgornjo 
mejo denarne vrednosti poroštvenih obveznosti koncedenta, ki zajemajo: 
vračilo glavnice, obresti, stroške najetja ter realizacijo plačila. Poleg 
navedenega določa tudi druge pogoje za pridobitev poroštva s strani 
koncedenta ter posebej omejuje višino poroštvene obveznosti za HE Boštanj 
in HE Blanca. 

Vsebine tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 11.b člena urejajo 
način uporabe poroštva države in izvajanje poroštvenih obveznosti in so 
enake vsebinam četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka obstoječega 
10. člena ZPKEPS. 

Z 11 .c členom je dana možnost, da lokalna skupnost izplača svoj dolg do 
koncesionarja, ki je nastal zaradi preplačil koncesionarja pri obračunu 
nadomestila za stavbno zemljišče, tako, da je plačilo koncesnine lokalni 
skupnosti zmanjšano za znesek, ki se ga določi v koncesijski pogodbi. 

3.0brazložitev: 
Popravki se vneseni na podlagi poziva predsednika Državnega zbora 
Republike Slovenije za dopolnitev predloga zakona. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI in DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH 
KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE 
SAVE 

I. UVOD: 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev zakona 

Temeljni namen Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00 in 42/02; v nadaljevanju 
besedila: ZPKEPS) je bil določiti in regulirati pogoje za podelitev koncesije za 
izkoriščanje vodnega energetskega potenciala Save na območju Spodnje 
Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško in definirati pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za 
izvajanje koncesije. Navedeni zakon na večih mestih napotuje tudi na ureditev 
pravnih razmerij med koncesionarjem in koncedentom po določilih 
Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 
z dne 08.07.2002 (v nadaljevanju besedila: koncesijska pogodba), ki sta jo 
stranki sklenili v skladu z odločbo Vlade Republike Slovenije o podelitvi 
koncesije št. 329-00/98-15 z dne 9.11.2000. 

Določba 10. člena ZPKEPS ureja financiranje ureditve vodne, državne in 
lokalne infrastrukture, ki je zajeto tudi v koncesijski pogodbi v poglavju 3.3. 
Financiranje gradnje, natančneje točka 3.3.3. in točka 3.3.4. s podtočkami. V 
citiranih določbah je moč razbrati samo splošna določila o zagotavljanju 
finančnih sredstev, tako za ureditev državne kot tudi lokalne infrastrukture ter 
možnosti zagotavljanja financiranja z najetjem posojila s poroštvom 
koncedenta. Vendar se ugotavlja, da tako v ZPKEPS kot tudi v koncesijski 
pogodbi niso urejena razmerja finančnih tokov ter s tem povezanih pravnih 
obveznosti in razmerij med koncedentom in koncesionarjem. 

ZPKEPS v šestem odstavku 5. člena določa, da se v koncesijski pogodbi 
uredijo med koncedentom in koncesionarjem tudi razmerja za izvedbo 
ureditev vodne infrastrukture, ureditev državne ter lokalne infrastrukture ter 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na območju akumulacijskih 
bazenov. 

Gre za finančno obligacijske obveznosti med koncedentom in koncesionarjem 
iz naslova najema posojila s poroštvom koncedenta, za realizacijo katerega 
se finančna sredstva črpajo iz Vodnega sklada ustanovljenega pod 
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pristojnostjo Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter državnega proračuna. 
Ker je koncedent naveden kot porabnik državnega proračuna po določilih 
Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 97/01) je potrebno temelje za 
nastanek tovrstnih medsebojnih obveznosti regulirati z zakonom. 

2. Cilji In načela zakona 

S sprejetjem Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije 
Spodnje Save, namerava predlagatelj doseči regulacijo pravno - finančnih 
tokov med koncendentom in koncesionarjem, ki izhajajo iz pravnih razmerij 
najetij posojil s poroštvom koncedenta, za izvršitev koncedentovih obveznosti 
po koncesijski pogodbi. 

3. Finančne posledice zakona za državni proračun in druga javna 
finančna sredstva 

S sprejetjem Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije 
Spodnje Save ne bodo povzročene dodatne obremenitev državnega 
proračuna, kot so predvidene v Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na 
območju HE Boštanj. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane 
ureditve pravu EU: 

V drugih pravnih sistemih glede obravnavane tematike predloga zakona ni 
primerljivih rešitev. 
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II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00 in 42/02) se drugi in tretji stavek v 
drugem odstavku ter tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 10. člena črtajo. 

2. člen 

Za 11. členom se dodajo novi 11 .a, 11 .b in 11 .c člen , ki se glasijo: 

» 

11 .a člen 

(1) Ne glede na določbe tega zakona, ki se nanašajo na obveznost 
koncesionarja v zvezi z izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne 
in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save, lahko koncedent zagotovi izvedbo teh ureditev z državno 
gospodarsko javno službo urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 

(2) Koncedent določi način in pogoje izvajanja javne službe iz prejšnjega 
odstavka skladno z zakonom. 

(3) Koncedent in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo podrobneje 
način in obseg sodelovanja koncesionarja z izvajalcem javne službe iz 
prvega odstavka tega člena pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter 
državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save. 

H.bčlen 

(1) Za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje 
Save lahko izvajalec državne gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save iz prejšnjega 
člena najame posojilo s poroštvom koncedenta. 

(2) Poroštva iz prejšnjega odstavka daje država pod naslednjimi pogoji: 
- skupna višina poroštvenih obveznosti iz najetih posojil, ki obsegajo 

vračilo glavnice, obresti in stroškov najetja ter realizacije posojila, ne 
sme preseči tolarske protivrednosti 120.000.000 EUR (z besedo: 
stodvajset milijonov EUR), oziroma protivrednost druge valute; 

- krediti, za katere se dajejo poroštva po tem zakonu, morajo biti najeti 
po obrestnih merah, ki so primerljive obrestnim meram najboljših 
komitentov; 

- skupni stroški posameznega posojila ne smejo presegati 0,5% višine 
glavnice posameznega posojila; 
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- ročnost posameznega kredita ne sme biti krajša od 7 let; 
- višina poroštvene obveznosti za HE Boštanj in HE Blanca ne sme 

presegati skupno 50.000.000 EUR (z besedo: petdeset milijonov EUR), 
oziroma protivrednost druge valute. Za vsako posamezno od preostalih 
hidroelektrarn v verigi, se višina poroštvenih obveznosti določa skladno 
s programom infrastrukturnih ureditev, posebej za vsako proračunsko 
obdobje v katerem se gradi hidroelektrarna; 

- država bo izpolnila poroštveno obveznost v roku desetih delovnih dni 
po prejemu upnikovega poziva. 

(3) Sredstva posojila, za katerega daje poroštvo država. Se ne smejo 
uporabitin za financiranje izgradnje objektov energetske infrastrukture. 

(4) Sredstva za izpolnjevanje poroštvenih obveznosti države za kredit iz 
prvega odstavka tega člena se za vsako proračunsko obdobje zagotovijo v 
proračunu Republike Slovenije. 

(5) Višina proračunskih sredstev iz prejšnjega odstavka se za vsako 
proračunsko obdobje določi na podlagi načrta poroštvenih obveznosti in 
načrta o prilivu plačil za koncesijo za energetsko izkoriščanje Spodnje 
Save v istem obdobju. 

(6) Poroštvene pogodbe z upniki sklepa oziroma daje poroštvene izjave 
minister, pristojen za finance. 

11 .c Člen 

(1) Ne glede na peti odstavek 3. člena tega zakona se obveznost 
koncesionarja za plačilo dela koncesnine, ki v skladu s šestim odstavkom 3. 
člena tega zakona pripada lokalni skupnosti, zmanjša za znesek, ki je bil 
koncesionarju pravnomočno priznan in za plačilo katerega odgovarja ta 
lokalna skupnost. 

(2) Podrobnosti glede ugotavljanja zmanjšanja obveznosti za plačilo 
koncesnine in plačevanja zmanjšane koncesnine v skladu s prejšnjim 
odstavkom se določijo v koncesijski pogodbi. 

3. člen 

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

K 1. členu 

Določbe ZPKEPS iz drugega in tretjega stavka v drugem odstavku ter iz 
tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 10. člena, ki se 
nanašajo na najem posojila s poroštvom koncedenta za ureditev vodne 
infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save, se črtajo. Vsebina črtanih določb iz 
10. člena se prenese v novi 11 .b člena. S tako ureditvijo se možnost najema 
kredita s poroštvom koncedenta dopusti le izvajalcu državne gospodarske 
javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save in ne koncesionarju po določbah ZPKEPS. 

K 2. členu 

V novem 11 .a členu je Vladi Republike Slovenije dana možnost, da zagotovi 
izvedbo infrastrukturnih objektov, ki se financira iz proračunskega vodnega 
sklada, v obsegu in na način iz programa izvedbe infrastrukturnih objektov, 
kot to določa 9. člen ZPKEPS, v obliki gospodarske javne službe. Na ta način 
je koncedentu omogočen neposredni nadzor do uporabe teh sredstev, kar 
gotovo doprinese k transparentnosti porabe javnih sredstev kakor tudi 
ekonomičnosti ureditev, tako na državni kot lokalni ravni. 

Novi 11 .b členu določa nov subjekt, ki je upravičen do najema posojila (s 
poroštvom koncedenta) za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter za 
izvedbo in ureditev državne ter lokalne infrastrukture. Posojilo lahko najame 
samo izvajalec državne gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 

V drugem odstavku novega 11.b člena se natančneje določajo pravno - 
finančni tokovi med koncedentom in posojilojemalcem, ki izhajajo iz pravnih 
razmerij najetij posojil s poroštvom koncedenta, za izvršitev koncedentovih 
obveznosti po koncesijski pogodbi. Ta določba natančno opredeljuje zgornjo 
mejo denarne vrednosti poroštvenih obveznosti koncedenta, ki zajemajo: 
vračilo glavnice, obresti, stroške najetja ter realizacijo plačila. Poleg 
navedenega določa tudi druge pogoje za pridobitev poroštva s strani 
koncedenta ter posebej omejuje višino poroštvene obveznosti za HE Boštanj 
in HE Blanca. 

Vsebine tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 11.b člena urejajo 
način uporabe poroštva države in izvajanje poroštvenih obveznosti in so 
enake vsebinam četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka obstoječega 
10. člena ZPKEPS. 

Z 11 .c členom je dana možnost, da lokalna skupnost izplača svoj dolg do 
koncesionarja, ki je nastal zaradi preplačil koncesionarja pri obračunu 
nadomestila za stavbno zemljišče, tako, da je plačilo koncesnine lokalni 
skupnosti zmanjšano za znesek, ki se ga določi v koncesijski pogodbi. 
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K 3. členu 

Zaradi sprememb, ki so nujne, se v zakonu kot »vacatio legis« predlaga 
uveljavitev zakona z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

10. člen 
(financiranje ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture) 

(1) Sredstva za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter ureditev državne in 
lokalne infrastrukture se zagotavljajo iz državnega proračuna. 

(2) Zemljišča na območju hidroelektrarn kupuje v imenu in za račun Republike 
Slovenije koncesionar, sredstva pa se zagotovijo z državnim proračunom. Za 
izvedbo ureditev vodne infrastrukture lahko koncesionar najame posojilo s 
poroštvom koncedenta. Za ureditev državne ter lokalne infrastrukture na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save lahko upravljalci 
oziroma lastniki te infrastrukture najamejo posojilo s poroštvom koncedenta. 

4 

(3) Poroštva iz prejšnjega odstavka daje država pod naslednjimi pogoji: 
- skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo glavnice iz 

najetih posojil v ustreznih valutah, ne sme preseči tolarske 
protivrednosti 120,000.000 EUR (z besedami: stodvajset milijonov 
EUR) oziroma protivrednosti druge valute, 

- višina poroštvene obveznosti za HE Boštanj ne sme presegati tolarske 
protivrednosti 21,000.000 EUR, za vsako posamezno od hidroelektrarn 
Blanca, Krško, Brežice in Mokrice pa 29,000.000 EUR, 

- država bo izpolnila poroštveno obveznost v roku desetih delovnih dni 
po prejemu upnikovega poziva. 

(4) Sredstva posojila, za katerega daje poroštvo država, se ne smejo uporabiti 
za financiranje izgradnje objektov energetske ureditve. 

(5) Sredstva za izpolnjevanje poroštvenih obveznosti države za kredit iz 
drugega odstavka tega člena se za vsako proračunsko obdobje zagotovijo v 
proračunu Republike Slovenije. 

(6) Višina proračunskih sredstev iz prejšnjega odstavka se za vsako 
proračunsko obdobje določi na podlagi načrta poroštvenih obveznosti in 
načrta o prilivu plačil za koncesijo za energetsko izkoriščanje Spodnje Save v 
istem obdobju. 

(7) Poroštvene pogodbe z upniki sklepa oziroma daje poroštvene izjave 
minister, pristojen za finance. 

r 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta 

Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save 
EVA: 2003-2511-0113 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o 
pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na 
predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

/ 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES ki se nanašajo na 
predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 
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4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES Peto) 

/ 
5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

/ 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. 
države članice ES. SIGMA. OECD, Univerza...) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in 
upoštevanje roka za uskladitev 

/ 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Dušan Pichler mag. Janez Kopač 
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{ IEL0VN0 TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo k 

SKUPNEMU PURUČILU U KlU 

3 DRŽAVNIH IUŽILSTEV ZA LETO 2002 

- EPA 905 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Otfoiir :<i ntilrttiijti pulili/, » 

Številka: 700-06/89-0002/0018 EPA 905 - III 
Ljubljana, 01.10.2003 

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje 

) 

Poročilo 
k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2002 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 39. redni seji dne 24.09.2003 obravnaval Skupno poročilo o delu 
državnih tožilstev za leto 2002 (v nadaljevanju: poročilo), ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo predložilo Vrhovno državno tožilstvo 
Republike Slovenije. 

Namestnik generalne državne tožilke, gospod Franc Mazi, je uvodoma na 
kratko predstavil poročilo. Povedal je, da se povečuje število ovadenih 
polnoletnih in mladoletnih storilcev, torej pripad zadev na tožilstvih, povečuje pa 
se tudi število neodkritih storilcev. Naslednji pomemben podatek je število 
rešenih zadev. Poudaril je, da opravljajo tožilstva svoje delo tekoče, skoraj brez 
zaostankov in da uresničujejo zastavljen standard, ki nalaga državnim tožilcem, 
da sprejmejo svojo odločitev v posamični zadevi v največ treh mesecih. 
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i 1EL0VN0 TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

V razpravi so člani odbora ocenili poročilo kot dobro in obsežno predstavitev 
dela državnih tožilstev v preteklem letu s pomočjo statističnega prikaza 
opravljenih nalog v tabelah in grafih. Poseben poudarek in pohvalo so namenili 
predvsem naslednjim vsebinam poročila, ki kažejo na uspešnost tožilskega dela, 
in sicer: 

prvi obletnici sprejema strokovnih navodil med državnim tožilstvom in policijo, 
ki so izboljšala sodelovanje med obema organoma; 

uspešnosti poravnalcev, ki so opravili delo kar za šest okrajnih sodnikov in 
tako v tem obsegu okrajna sodišča razbremenili dela; 

intenzivnejšim posegom tožilcev v kaznovalno politiko sodišč s predlaganjem 
konkretnih in strogih kazni za huda kazniva dejanja in vlaganjem pritožb, s čemer so 
tožilci dosegli bistveni premik pri izrečenih kaznih zlasti na področju kaznivih dejanj z 
elementi nasilja in spolnih zlorab; 

dobrim rezultatom na področju kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, 
mlajšo od 15 let, ki so predvsem: za 21% več prejetih ovadb kot v letu pred tem, kar 
pomeni boljše odkrivanje teh kaznivih dejanj, manj zavrženih ovadb in za 48% več 
obsojenih oseb kot v preteklem letu; 

izrečenim ukrepom prepovedi približevanja, v najhujših primerih pa se je 
sodišče na predlog tožilca odločilo tudi za najhujši poseg v osebno svobodo 
obdolženega in odredilo pripor. 

Člani odbora so v nadaljevanju izpostavili nekaj vsebin poročila, ki kažejo na 
slabo stanje v našem pravosodnem sistemu. Policija in tožilstvo sta v preteklih 
letih začela obravnavati kar nekaj primerov, ki do danes še niso dočakali sodbe. 
Menili so tudi, da bi bilo dobro primerjati to poročilo s poročilom tožilske 
organizacije iz katere druge države. Zelo dobrodošlo bi bilo tudi, če bi poročilo 
vsebovalo zaključek, v katerem bi tožilci podali svoje videnje in oceno dela drugih 
organov, kot sta policija in sodišče ter opredelili kateri so po njihovem mnenju 
glavni razlogi za počasnost sojenja. Tako bi poročilu služilo tudi kot napotek za 
nadaljnje ukrepanje poslancev pri obravnavanju in reševanju te problematike. 

Člani odbora so od namestnika generalne državne tožilke želeli tudi naslednja 
pojasnila: 

glede velikega števila zahtev tožilcev za opravo kazenske preiskave v 
primerjavi z neposrednimi obtožbami, kar ni v skladu z izraženo željo generalne 
državne tožilke, da bi z dobrim usmerjanjem policije prihajalo do take razjasnitve 
dejanskega stanja, da bi bilo na tej podlagi mogoče vložiti čim več neposrednih 
obtožnic; 

glede ugotovitve v poročilu, da se politika pregona in uporaba alternativnih 
oblik ne izvaja povsod enako in da so med posameznimi okrožnimi tožilstvi prevelike 
razlike; 

glede načina zbiranja sredstev za humanitarne namene; 
glede majhnega števila podanih ovadb za kazniva dejanja pranja denarja s 

strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja . 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Namestnik generalne državne tožilke je odgovoril na izpostavljene dileme in 
vprašanja članov odbora. Poudaril je, da so zakoni, ki so podlaga za tožilsko 
delo, dobri in ne predstavljajo ovire pri njihovem delu. Tako Državni zbor kot 
Ministrstvo za pravosodje sta po njegovem mnenju veliko prispevala k izboljšanju 
pogojev dela, predvsem s pripravo in sprejemom novel zakonov. 

Glede velikega števila zahtev za kazenske preiskave v primerjavi z neposrednimi 
obtožbami je povedal, da so pri odločitvi tožilca, ali bo zahteval preiskavo ali 
vložil neposredno obtožbo, pomembne njegove izkušnje in praksa. Gre za 
občutljivo vprašanje, saj se v primeru nepremišljeno vložene neposredne 
obtožbe, lahko zelo vleče glavna obravnava, zato je včasih bolje zahtevati 
preiskavo, predvsem v težjih primerih in zbrati dovolj dokazov za kvalitetno 
obtožbo. Vseeno pa tožilce na izobraževanjih opozarjajo, da je število zahtev za 
preiskavo veliko in naj zato v vsakem posamičnem primeru pretehtajo, ali je ta 
potrebna ali ne. 

Glede predloga članov odbora, da bi bila dobrodošla primerjava tožilskega dela z 
drugimi državami, je povedal, da takšnih podatkov nimajo. Pojasnil je, da zakon 
nalaga generalni državni tožilki, da poroča o delu državnih tožilstev v Republiki 
Sloveniji. V kolikor bi poslanci želeli v poročilu še druge podatke, se je glede tega 
mogoče dogovoriti. 

Glede majhnega števila podanih ovadb za kazniva dejanja pranja denarja s strani 
Urada RS za preprečevanje pranja denarja je povedal, da je podajanje ovadb le 
manjši del dejavnosti tega urada, ki je sicer vpet še v mrežo vseh drugih uradov 
Evrope in sveta. 

Glede alternativnih oblik obravnavanja kaznivih dejanj je podala pojasnila 
vrhovna državna tožilka, gospa Alenka Mežnar, ki vodi delo tožilcev na tem 
področju. Izrazila je zadovoljstvo, da se tej problematiki posveča posebna 
pozornost. Pritrdila je, da se institutov odloženega pregona in poravnanja tožilci 
poslužujejo zelo različno. Za odpravo teh razlik so na posameznih okrožnih 
državnih tožilstvih posamezni državni tožilci posebej zadolženi za koordinacijo 
dela na tem področju. Prav tako pa v smeri poenotenja uporabe omenjenih 
institutov opravljajo tudi interni nadzor. 

Glede zahtevanega pojasnila o načinu zbiranja sredstvih v humanitarne namene 
je pojasnila, da se ta sredstva zbirajo v okviru uporabe instituta odloženega 
pregona. 162. člen zakona o kazenskem postopku dopušča, da državni tožilci 
naložijo osumljencem izpolnitev določenih nalog, če osumljenci s tem soglašajo. 
Te naloge so lahko tudi plačilo določenega prispevka v korist javne ustanove ali v 
dobrodelne namene ali v sklad za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj. Ob tem 
je opozorila, da omenjeni sklad še ni bil ustanovljen in zato vplačila sredstev v ta 
sklad niso mogoča. 
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l IEL0VN0 TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

člani odbora so se v nadaljevanju zavzeli za čimprejšnjo ustanovitev sklada za 
povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj, saj je ta nujno potreben, denar, ki bi se 
zbral na ta način, pa bi bil zelo dobrodošel. 
Poudarili so, da si ves čas prizadevajo in si bodo tudi v bodoče, da bi pravosodni 
sistem čim bolje deloval, v ta namen pa bo sklicana tudi posebna seja odbora, na 
kateri bo celostno obravnavano odkrivanje, pregon in sojenje kaznivih dejanj. 
Nekateri člani odbora so menili, da bi bilo treba poročilo obravnavati tudi na seji 
državnega zbora, večina pa je nasprotno menila, da njegova obravnava na seji 
državnega zbora ni potrebna. 

Po končani razpravi je odbor sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko se je seznanil 
s Skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za leto 2002 in ga Ocenjuje kot 
ustreznega ter meni, da njegova obravnava na seji državnega zbora ni 
potrebna. 

Odbor je na podlagi 45. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ob 
obravnavi Skupnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2002 sprejel še 
naslednji 

sklep: 

Odbor za notranjo politiko poziva Vlado Republike Slovenije, da najpozneje do 
15.10.2003 obvesti Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo 
politiko v zvezi z aktivnostmi ustanavljanja Sklada za povračilo škode žrtvam 
kaznivih dejanj iz 162. člena ZKP. 

Svetovalka: Predsednik 
Katja Golob, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA 

i) USTNA POSLANSKA VPRAŠANJA, POSTAVLJENA 

NA 27. SEJI DRŽAVNEGA ZBORA 

Ustno poslansko vprašanje Janeza Janše 
predsedniku Vlade Republike Slovenije 
mag. Antonu Ropu, postavljeno na 27. seji 
dne 16/6-2003:  

"Direktor vladnega urada za preprečevanje korupcije je pred dnevi 
največjo vladno stranko označil za glavnega spodbujevalca 
korupcije. Med drugim je direktor vladnega urada dejal: "Po naših 
ocenah je dolgotrajna politična vladavina ene stranke, v povezavi 
z gospodarstvom in nekaterimi lobiji" in tako naprej, "pripeljala do 
stanja, ki ga je izjemno težko urediti. Zadeve, ki se dogajajo zdaj, 
so na meji legalnega. Policija in tožilstvo se spopadata povsem 
neučinkovito oziroma se sploh ne začenjata spopadati, če jih k 
temu ne prisili javnost." Mi kot opozicija smo na ta problem 

\ dolgoletne vladavine ene politične stranke opozarjali že dalj časa. 
J Zdaj je podobno opozorilo prišlo tudi neposredno iz samih vladnih 

krogov, kar pomeni, da se vsaj nekateri v vladni administraciji 
očitno začenjajo zavedati tega problema.Tudi reakcijo predsednika 
vlade pred dnevi, ko je govoril o rekonstrukciji vlade, bi morda 
lahko šteli oziroma razumeli v tej smeri. 

Zaradi tega bi tu najprej opozoril, da je vlada odgovorna za stanje 
v celotni državi, da je to vlada Republike Slovenije in ne vlada 
štirih koalicijskih strank. Potem pa bi predsednika vlade vprašal: 
Kakšna bo rekonstrukcija vlade, ki jo je vsaj posredno napovedal? 
Ali je vlada obravnavala oceno dela posamičnih ministrstev in 
sprejela ocene uspešnosti ali pa gre tu zgolj za neko politično 
Podlago na osnovi dogovorov v koaliciji? 
Kdaj mislite predlagati državnemu zboru to rekonstrukcijo vlade?" 

Odgovor:  

Kar se tiče rekonstrukcije vlade, sem jaz govoril o preverbi vseh 
Programov vlade, in to tudi počnemo. Kot predsednik vlade sem 
odgovoren za učinkovito delo vlade, za učinkovito delo vseh 
ministrstev, in to seveda nameravam tudi zagotoviti. 

V tem kontekstu v teh dnevih tudi tečejo razgovori z vsemi ministri, 
Ministrstvi. Bistvo pregleda in ocena dela posameznih ministrstev 
le izvršeno delo. Vlada Republike Slovenije si je postavila pro- 

gram, program si je postavila tudi koalicija in mi smo trdno odločeni, 
da ta program tudi izpeljemo. Ta program je sestavljen iz dveh 
delov. V prvem delu gre za programska izhodišča, gre za nekatere 
zelo pomembne programske vsebine, ki jih bomo dosegli in segajo 
na različna področja, od reforme državne uprave, reforme 
zdravstva do učinkovite ekonomske politike, povezane s plačno 
politiko, stabilnostjo javnih financ in pa tisto, kar je izjemno 
pomembni' in za kar sem že sam posebej poudaril, gre za 
zakonodajo in predpise, ki so povezani z Evropsko unijo. 

V tem kontekstu bodo vsi ministri, vsa ministrstva dobila natančne 
naloge in zaveze, na osnovi katerih bo ta program izveden tako, 
kot smo ga nameravali izvesti. V kolikor se bo na osnovi ocene 
pregleda dela in na osnovi razgovorov ocenilo, da na 
posameznem ministrstvu ni možno opraviti zastavljenih nalogih, 
bom v skladu s pristojnostmi, ki jih imam, v skladu z ustavo in 
zakonom predlagal tudi ustrezne kadrovske rešitve. In to je bilo 
bistvo tistega, kar sem sam govoril in kar bomo tudi izvedli. Ti 
razgovori bodo dokončani do konca meseca junija in potem bodo 
seveda tudi narejeni, pripravljeni ustrezni ukrepi. 

Kar se tiče prvega dela vaše diskusije, bi seveda lahko bila ta 
ocena, o kateri govorimo, narejena in napravljena na osnovi 
konkretnih projektov, na osnovi konkretnih pozicij in konkretnih 
spornih zadev. V zvezi s tem so bili opravljeni seveda tudi razgovori 
in jaz upam, da bomo tudi dobili te konkretne projekte, o katerih je 
govora. Vsekakor pa nekateri kazalci, ki govorijo o pojavih 
korupcije, pa če hočete tudi kriminala, ki jih predstavljajo nekatere 
institucije, ne govorijo v prid temu, kar je bilo povedano. Tako si 
lahko, na primer, pogledate posebno poročilo Evropske banke za 
obnovo in razvoj, v katerem je Slovenija posebej omenjena in v 
katerem je med drugim navedena tudi korupcija, v katerem je 
posebej omenjen tudi kriminal. To je ocena Evropske banke za 
obnovo in razvoj napredka Slovenije na tem področju. Če 
pogledate to oceno, potem boste videli, da je Slovenija na mnogih 
od teh področij, tudi pri financah, infrastrukturi, davkih, regulaciji, 
pa tudi kvaliteti pravosodnega sistema, naredila korak naprej in je 
po mnogih od teh kazalcev bistveno pred ostalimi kandidatkami 
za vstop. Seveda pa to ne pomeni, da to ni problem. V tem 
kontekstu so bili pripravljeni nekateri programi, tudi protikorupcijski 
zakon, o katerem smo posebej diskutirali na zadnji seji vlade in 
sprejeli tudi zavezo, da bo v štirinajstih dneh, ne glede na to, kar 
sedaj, danes lahko preberete v medijih, poslan v državni zbor, pri 
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čemer bomo opravili dodatne diskusije in prišli pred državni zbor 
s konkretnim programom. 

Ministrstvo za notranje zadeve je tudi, kot ste verjetno zasledili, 
skupaj z ministrstvom za pravosodje, mislim, da ravno teden 
nazaj, predstavilo poseben program oziroma strategijo boja proti 
gospodarskemu kriminalu, z natančnim načrtom ukrepov tega, 
kar je potrebno storiti. In kasneje lahko tudi oba ministra posebej 
na to temo spregovorita. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Glede tega zadnjega in glede na izraženo strinjanje nekako 
pričakujemo, da bo v tem zakonu predlagano tudi kaj od tega, kar 
bi pač šlo v odpravo ključnega vzroka za to stanje, ki ga je 
predstavil direktor vladnega urada, ko je dejal: "Po naših ocenah 
je dolgotrajna politična vladavina ene stranke, v povezavi z 
gospodarstvom in nekaterimi lobiji" in tako naprej, "pripeljala do 
stanja, ki ga je izjemno težko urediti." Dvomim pa, seveda, da 
bodo tisti, ki so generator takšnega stanja, sami predlagali ukrepe 
za izboljšanje; običajno se pač to ne dogaja. Pričakovali bi tudi, da 
ko gre za tako pomembne stvari, nekako vlada govori z enim 
jezikom, ne pa da se diametralno različno ocenjuje stanje, ko gre 
za izjavo dveh predstavnikov vlade. 

Glede rekonstrukcije pa bi spomnil nato, daje bila ta vlada formalno 
izvoljena pred nekaj meseci oziroma pred pol leta, potem ko je 
večina teh ministrov že prej delala polovico mandata, da je bila 
najbrž takrat narejena neka ocena; da je bilo takrat tudi najbolj 
ustrezno, da se takšna rekonstrukcija izvede. Nič od tega se 
praktično ni zgodilo, samo nekaj menjav je bilo v vladi. In, ne vem, 
če so se članice in člani vlade v prvi polovici mandata zelo izkazali, 
potem ne vidim razloga za ocerio, da so pa zdaj v nekaj mesecih 
vse pokvarili; to se mi zdi nekako nelogično v vašem odgovoru, 

razen če ta napovedana rekonstrukcija ne leti na tistih nekaj 
posameznikov, ki so v to vlado prišli pred nekaj meseci. Vendar iz 
teh spremljajočih informacij, ki so prihajale iz vladnih kuloarjev, 
česa takega ni bilo možno zaključiti. Zato ponavljam vprašanje: 

Ali se ta napovedana rekonstrukcija nanaša na stari del vlade ali 
na tistih nekaj posameznikov, ki so v vlado prišli decembra lani? 

Dopolnitev odgovora: 

Najprej seveda je razlika v oceni stanja. Popolnoma razumljivo je, 
da stanje ocenjujete tako, kot ga, negativno, in da seveda pri tem 
uporabljate izjave, ki so bile v tem primeru dane. Jaz seveda 
pričakujem, da bodo te izjave, ki so bile dane, podkrepljene s 
konkretnimi primeri. O konkretnih primerih lahko govorimo v 
nadaljevanju, zlasti v tistem delu, kjer vlada, če je vlada bila za to 
odgovorna, česa ni storila ali bi kaj morala storiti, pa ni, ali je bila 
morda direktno vpletena v kakšnega od teh primerov. Lahko 
naštejemo cel kup primerov, kjer smo se nedvomno aktivno 
angažirali, in tudi primerov, kjer je urad za preprečevaje korupcije 
dobil direktne, eksplicitne naloge, na osnovi katerih je bil dolžan 
dati ustrezna poročila, pripraviti poročila in o tem seznaniti ustrezne 
organe.To je tudi storil v nekaterih primerih in upam, da bo tudi še 
v tistih, za katere to še ni storil.Tako da bomo vsekakor pogledali, 
kaj konkretno je v tem primeru na stvari. 

Kot sem pa povedal, kar se tiče vlade je za mene kot predsednika 
vlade, ključno, da so vsi projekti izpeljani. In izključno in samo v tej 
luči spremljam učinkovitost dela posameznih ministrstev. Projekti 
so nastavljeni in projekti bodo izpeljani in seveda to in v tem 
primeru bo seveda moja odgovornost, če ti projekti ne bodo na 
koncu izpeljani, in temu je namenjena celotna preveritev vseh 
programov in pa dela posameznih ministrstev. 

Ustno poslansko vprašanje Marka Diacia 
predsedniku Vlade Republike Slovenije 
mag. Antonu Ropu, postavljeno na 27. seji 
dne 16/6-2003:  

"23. oktobra 2001 je moj poslanski kolega prvič in prvi izrazil 
dvom o upravičenosti nakupa kakršnegakoli novega letala v danih 
javnofinančnih razmerah. Tega vprašanja nihče ni ravno pretirano 
resno vzel, sedaj bo pa počasi že dve leti, kar se ukvarjamo s 
tem in močno je že načeta kredibilnost vlade. Letalo postaja že 
merska enota, ekonomska teorija pa bo verjetno ta primer 
uporabila kot "čase study", šolski primer neracionalnega ravnanja. 
Zadnja varianta je, da se izognem naštevanju vseh dogodkov v 
zvezi z nakupom letala, če prav razumem, zakup oziroma 
posojanje le-tega. Iz tega naslova bodo oziroma bi naj nastali 
proračunski prihodki, narejena pa naj bi bila tudi analiza finančnega 
ministrstva v zvezi s tem. Zato me zanima: 
Kakšne rezultate je dala ta analiza? 
Kakšni so bili dosedanji stroški nabave tega letala, vključno s 
hangarjem? 
Kdo je odgovoren? 

Kakšni so predvideni prihodki morebitnega zakupa za državni 
proračun? 
In pa seveda - pravna podlaga za potencialni zakup? 

Drugo podvprašanje pa se nanaša na tako imenovano uvedbo 
davka na nepremičnine, ki v javnosti povzroča ogromno ugibanj. 
Poudarjam,,da se sam zavedam kompleksnosti tega vprašanja, 
in verjamem, da se pri tem zaradi zgodovinskih razlogov ne 
moremo enačiti in kopirati modelov držav Evropske unije. V 
Sloveniji po mojem mnenju namreč ne moremo govoriti o povezavi 
med življenjskim standardom in velikostjo nepremičnine, saj so le 
te večinoma gradili tisti, ki svojih stanovanjskih problemov niso 
mogli rešiti s kapacitetami družbenih stanovanj, ampak s pridnostjo 
in odrekanjem. Pri tem velja spomniti še na situacijo, ki velja danes, 
na težave mladih družin, ki rešujejo svoje prve stanovanjske 
probleme. In bi morali preko zakona o dohodnini pomagati bolj kot 
sedaj, ko je v veljavi 3% dohodninska olajšava. V SMS se 
zavzemamo za večletno dohodninsko olajšavo pri reševanju 
prvega stanovanjskega problema po nemškem vzoru. 

Zasledili smo lahko informacijo, da bo davek na nepremičnine 
oziroma davčna osnova le tega temeljila na zakonu o množičnem 
vrednotenju nepremičnin, ki naj bi se trenutno poskusno izvajal v 
Kopru, Ljubljani in Krškem. Zato me zanima: 
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Kakšen koncept bo ubrala vlada, da bo zagotovila socialno 
pravičnost, da to ne bo postal davek na pridnost in odrekanje 
posameznikov? 

In katerih proračunov prihodek bo to? Namreč, naj bi bil prihodek 
proračuna lokalnih skupnosti, in če je tako, ali to pomeni tudi 
začetek, prehod na sistem financiranje lokalne samouprave." 

Odgovor: 

O tej prvi temi je bilo že kar nekaj govora v javnosti. 

Torej, kar se tiče aviona, letala, smo povedali, da se je vlada 
odločila za to, da bo letalo dala v zakup. Na ministrstvu za finance 
je bila opravljena analiza, katera od možnih variant uporabe letala 
je z vidika varčevanja najbolj optimalna, z vidika tega, kaj od tega 
imajo javne finance. Tako je bila analizirana prodaja, zakup in 
seveda tudi najem. Analiza je pokazala, da je zakup najbolj 
racionalna varianta. Po tej varianti naj bi v letnem znesku bil 
prihodek proračuna nekaj več kot, se mi zdi, dva milijona dolarjev. 
Vendar bo na koncu konkreten zakup pokazal, kolikšna je ta 
končna vsota. Vlada se je zato odločila, da bo še naprej uporabljala 
17 let star lear jet, 17 let staro letalo. Če naredite zelo poenostavljen 
izračun, če bi toliko let oddajali v zakup ta avion falcon, potem bi 
videli, koliko bi bil iztržek od tega aviona. Bil bi večji kot je nabavna 
vrednost. Vendar ne verjamem, da bo možno toliko časa avion 
dajati v zakup. 

Odločitev je ta: avion bo dan v zakup in bomo uporabljali star 
avion. In prihranek iz tega naslova in prihodki bodo dani v tej 
obliki. Vidim, da se tukaj postavljajo še podvprašanja, vendar vam 
bom odgovoril prej na vprašanje v zvezi s hangarjem. Vlada se je 
odpovedala soinvestitorstvu v primeru hangarja in soinvestitorstvo 
je prevzel Aerodrom. Tako, da vlada sama kot investitor v tem 
primeru ne bo nastopala. In to je povezano tudi z varčevanjem. In 
to se vidi tudi v rebalansu proračuna, ki ga boste obravnavali, 
mislim da še ta teden, v državnem zboru. 

Kar se tiče obdavčitve nepremičnin, je zakon v medresorskem 
usklajevanju, je pripravljen. V zvezi z njim je bilo potrebno opraviti 
nekaj pilotskih projektov in raziskav, kaj to pravzaprav pomeni z 
vidika prihodkov, in izhaja, da v osnovi naj bi zakon o nepremičninah 
izhajal iz stopnje obremenitve, kot izhaja iz nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč in obstoječega davka od premoženja. Da pa bi 
imel in bo imel določene izjeme oziroma možnosti povečanja 
obremenitve v tistih primerih, kadar gre za zazidljiva stavbna 
zemljišča in neizkoriščene površine. Kolikšne bodo te dodatne 
obdavčitve in obremenitve, bo še določeno v sami razpravi, 
nedvomno pa se bo v tem delu opravila dodatna diskusija. 
Pripravljene rešitve predpostavljajo tudi prehodno obdobje in pa 
tisto, kar je seveda pomembno, same stopnje teh davščin bodo 
od spodnje meje navzgor določene na nivoju lokalnih skupnosti in 
bo njim prepuščeno, da bodo v določenih mejah, ki bodo 
predpostavljene, potem določale svojo politiko, koliko in v kakšni 
meri bodo šli z obremenjevanjem. Vsekakor pa bodo te 
obremenitve postopne in se bodo postopno uveljavljale, verjetno 
od začetka 2005 naprej. 

Ustno poslansko vprašanje dr. Andreja 
Bajuka predsedniku Vlade Republike 
Slovenije mag. Antonu Ropu, postavljeno 
na 27. seji dne 16/6-2003:  

"Vprašanje je povezano z izjavami, ki sta jih podala prejšnji teden 
dva zelo pomembna funkcionarja, in sicer direktor urada vlade 
za preprečevanje korupcije gospod Penko in direktor agencije za 
trg vrednostnih papirjev dr. Borak. Kaj sta izjavila, je deloma že 
omenil kolega Janša in ste vi tudi deloma na to odgovorili. Ne bom 
vas vprašal ponovno, da nam podaste zopet neke mednarodne 
Primerjave, na katere se vlada že tradicionajno opira, ko mora na 
kakšno tako stvar odgovoriti. Bolj konkretno bi vam rad omenil, 
da to, kar se sedaj dogaja, ni samo izjava, ki jo je podal gospod 
Penko, o vladavini ene in iste politične stranke, marveč je tudi 
opozoril na predpise, ki se namenoma spreminjajo za dosego 
določenih ciljev, da nelegitimno delovanje izgleda legalno. Na to 
sem opozoril tudi na prejšnji seji državnega zbora, kako smo 
sprejeli zakon o bančništvu, ki ima med pomembnimi cilji ravno 
'o, omogočiti še močnejše nezdrave, gospodarsko škodljive 
povezave med bankami in podjetji, kot so bile leta 2001. Dr. Borak 
Pa je v svoji izjavi tudi omenil, da navezave med upravami in 
nadzornimi sveti ustvarjajo iz gospodarskih družb skrivalnice, v 
katerih vsak drug direktor dela, kar hoče, se povezuje s sebi 
Podobnimi in dobesedno uničuje premoženje, ki ga ima na voljo, 
ter dodal, "žalostno, da pri tem taka podjetja podpirajo banke". 
T°rej, ne sprašujem vas, kakšne so primerjave z drugimi državami 
v tranziciji, pač pa: Kaj bo vlada naredila? 

Deloma ste že odgovorili, da pripravlja neko strategijo ali nek 
dokument. Spoštovani gospod predsednik, tak dokument je vlada 
v prejšnji sestavi leta 1997 že sprejela, in to je bila strategija boja 
proti gospodarskemu kriminalu. Ravno prejšnji teden sta v oddaji 
Radia Slovenije Studio ob 17.00 nastopala dva bivša direktorja 
kriminalistične službe, gospod Demšar in gospod Mohorko, ter 
sedanja sodelavca Kramberger in Žagar, in so jasno povedali 
vsej Sloveniji, vsakomur, ki je hotel to poslušati, da ta strategija 
boja proti gospodarskemu kriminalu ni bila realizirana v nobenem 
svojem delu. 

Vprašanje: Ali ni to pomanjkanje bistvene politične volje, da se 
enkrat za vselej tega problema lotimo, ne pa, da iščemo uteho v 
mednarodnih primerjavah? 

Da tukaj, pri nas, na Slovenskem, rešimo te probleme - gospod 
predsednik, kdaj?" 

Odgovor: 

Nikakor nisem povedal, da gospodarski kriminal in korupcija nista 
problem v Sloveniji, temveč, da lahko pogledamo primerljive 
analize, primerjave in ugotovimo, da kljub temu, da je problem 
relativno manjši kot v številnih drugih državah. In tega ne govorim 
zaradi tega, da bi vam samo odgovoril, ampak zato, ker vam 
želim povedati, da je na tem področju bilo marsikaj storjenega v 
Sloveniji, in verjamem tudi, da so in še bodo uspehi na tem področju. 
Mi s tem nismo zadovoljni in zato bomo storili naslednje korake in 
vam zagotavljam, da bosta pri kreiranju te zakonodaje še kako 
vključena oba omenjena, tako gospod Penko kot tudi gospod 
Borak. 
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V teh dnevih se pripravlja in vlada bo vložila, na osnovi izkušenj, 
ki jih imamo, na osnovi nepravilnosti, na katere tudi onadva 
opozarjata, novelo zakona o prevzemih, zakon o trgu vrednostnih 
papirjev in tudi tisti del zakona, o katerem velikokrat sprašujete in 
se nanaša na investicijske sklade. Vložen bo tudi protikorupcijski 
zakon, verjetno v zelo podobni obliki, in tako, kot je bil pripravljen 
na uradu za boj proti korupciji, pri čemer bodo sodelovala vsa 
ustrezna ministrstva, ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za 
notranje zadeve. In prav je, da se preveri stara strategija in pripravi 
nova. Točno v okviru te strategije je taka zakonodaja, tako 
izboljšanje sodelovanja med institucijami in preventivno delo, kot 
tudi ustrezna strokovna usposobljenost kadrov in tudi ustrezna 
finančna sredstva. Torej, gre za zelo konkretne projekte, ki bodo 
predstavljeni slovenski javnosti in za katere jaz verjamem, da 
lahko dajo še dodatne rezultate, da lahko še izboljšamo svojo 
opozicijo. 

Če pogledate še enkrat, mi je zelo žal, da to primerjavo dam, to 
poročilo Evropske banke za obnovo in razvoj na področju 
korupcije, kjer se ocenjuje problem od 3 do 0, potem vidite, da je 
v letu 2002, lahko vam pošljem to poročilo, bila korupcija ocenjena 
s problemom 1.1, v letu 2002 pa z rangom velikosti 0.2.Torej, zelo 
težko je reči, da na tem področju ni storjeno nič, da na tem področju 
velja anartiija. Ne, problem je še vedno.To je evidentno in potrebno 
ga je razreševati na tistih področjih, kjer nastaja. In tudi dejstvo je, 
da gospodarski kriminal postaja vedno bolj sofisticiran in zahteva 
seveda nove prijeme in nove zakonske in sistemske rešitve. 
Zato imamo institucije, zato sta tudi ta dva gospoda zaposlena v 
okviru vlade in imata vso možnost, vse prilike, da prideta s predlogi, 
da soustvarjata te sistemske pogoje in da skupaj rešujemo 
probleme gospodarskega kriminala in korupcije. Naj nenazadnje 
povem še, da je vlada sprejela nekatere pomembne uredbe na 
področju reforme državne uprave in na tem področju smo tudi 
enega od teh predpisov namenili točno temu boju proti korupciji in 
urejanju teh zadev, kar se tiče javnih uslužbencev, in v roku 14- 
ih dni gremo še s protikorupcijskim zakonom.Torej, prepoznavamo 
problem in ga bomo tudi reševali zelo konkretno in tudi v tem 
državnem zboru. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Omenil sem tudi, gospod predsednik, besede dr. Boraka, ko je 
govoril, ali gospoda Penka, koje govoril, "predpisi, ki se namenoma 
spreminjajo za dosego določenih ciljev, da nelegitimno delovanje 
zgleda kot legalno". Omenil sem vam zakon o bančništvu, ki ga je 
vlada predlagala in velika koalicija tukaj sprejela. Prav s takim 
namenom pa imamo sedaj v zakonu o izvrševanju proračuna 
tudi vladni predlog po hitrem postopku. Brez jasne sistemske 
ureditve se hoče poseči tudi v privatizacijo oziroma urejanja 
privatnega soinvestitorstva v javno infrastrukturo javnih 
gospodarskih služb in zavodov, kar z enim členom zakona o 
izvrševanju proračuna. 

Zakaj ne bi pripravili o tem sistemskega zakona po vzoru drugih 
držav? 

Ravno to se danes še naprej dela in se še ustvarja. 

In gospod predsednik, omenili ste strategijo in vaše napore v 
zadnjih tednih na tem področju vlade. Naj vam povem, da je že 
leta 2000 kriminalistična služba slovenske policije ugotovila, da 
se ponavljajo nove oblike gospodarskega kriminala, ki jih strategija 
niti ne predvideva; in da, tudi v tisti radijski oddaji prejšnji teden, 
smo slišali, da je fluktuacija kadrov v kriminalistični policiji že leta 
1998 dosegla zgornjo kritično mejo in se nadaljuje in sedaj dosega 
stopnjo skoraj 19%, čeprav za škodljivo velja že fluktuacija, ki 
doseže 10% kadra. Med 130 kriminalisti v Sloveniji jih tako ima le 
slaba polovica do 5 let delovnih izkušenj. V ljubljanskem območju 
kriminalisti za gospodarski kriminal v svojih vrstah nimajo 
zaposlenega niti enega visoko izobraženega sodelavca. Ko je ta 
podatek bil razkrit v TV oddaji Tarča, se je gospod minister Bohinc 
v naslednjih dneh odzval v medijih s sporočilom, da bodo 
ljubljanskim kriminalistom organizirali dvodnevne tečaje. Gospod 
predsednik, ali so to resni odgovori na to vprašanje in vam 
ponavljam: 
Če ne vlada, kdo? 
Če ne sedaj, kdaj? 

Dopolnitev odgovora: 

Želim ponovno poudariti, da bo vlada prišla s temi predpisi in 
zakoni, o katerih sem govoril. Strinjam se z vami, daje na nekaterih 
področjih, v nekaterih oblikah, in to sem tudi prej že povedal, 
gospodarski kriminal dobil nove poti in drugačne načine izvajanja 
svojih dejavnosti in zato moramo seveda ustrezno zakonodajo 
prilagajati. Seveda, se mi pa zdi precej neprimerno, da omenjate 
nek primer v ZIPR-u. Mislim, da boste lahko o tem diskutirali, tako 
jutri kot tudi pojutrišnjem. In v kolikor se bo v tem konkretnem 
primeru ugotovilo, da bi to lahko omogočalo, kakršnokoli korupcijo, 
potem sem prepričan, da bo minister za finance pristal na to, da 
se takšna rešitev umakne iz predlagane rešitve. Vendar pa, kot 
sem bil seznanjen, gre za sofinanciranje nekaterih zelo pomembnih 
projektov na področju zdravstva zato, da nekatere investicije 
hitreje izvedemo. In sam ocenjujem, da to nima nobene zveze s 
korupcijo. Če pa ima, potem bomo seveda takšno rešitev, in če 
boste to ustrezno argumentirali, umaknili iz ZIPR-a in seveda tudi 
pojasnili, kakšne posledice to ima na drugih področjih, kar se tiče 
javnih financ. 

Kar se tiče teh dveh gospodov, sem povedal. Vso priliko imata, da 
sodelujeta pri predpisih in boste lahko na odbore, na katerih boste 
obravnavali posamezne konkretne predpise, ki jih bo predlagala 
vlada, tudi ta dva gospoda povabili in bosta lahko glede konkretnih 
rešitev povedala, kako in na kakšen način in kdo se izmika 
konkretnim rešitvam. Tam bodo konkretne rešitve na mizi, 
protikorupcijski zakon, in bo tekla zelo konkretna diskusija, kje in 
na kakšen način; prav tako pri zakonu o trgu vrednostnih papirjev, 
pri prevzemih, pa tufii tisti zakon o investicijskih skladih, ki so se 
preoblikovali. Pri vseh teh področjih jih lahko povabite in bosta 
sodelovala. In jaz sem jih tudi sam povabil k temu, da sodelujeta 
pri predpisih, in upam, da bosta prispevala s svojim razmišljanjem 
k boljši končni verziji obeh zakonov. 

Na problem izobraževanja kriminalistov se opozarja tudi v tej 
strategiji, čemur je posvečena posebna pozornost in seveda 
njihovim dokvalifikacijam in so za to predvidena tudi dodatna 
sredstva. 
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Ustno poslansko vprašanje Cirila Pucka 
predsedniku Vlade Republike Slovenije 
mag. Antonu Ropu, postavljeno na 27. seji 
dne 16/6-2003: 

"V postopkih za pridobitev sredstev na osnovi ukrepov kmetijske 
politike za leto 2002, tako imenovana neposredna plačila, so 
vlagatelji vlog po prejemu odločb vložili okrog 8000 pritožb. Po 
meni dostopnih podatkih še nobena izmed teh pritožb ni bila 
rešena. 

Zanima me: 
Zakaj po več kot šestih mesecih pritožniki še vedno niso dobili 
odgovorov? 

Ali bo le-tem zadoščeno na ta način, da jim bodo izdane odločbe 
za letošnje leto in da bodo kratko malo morali pozabiti na 
lanskoletne pritožbe in upravičenja za neposredna plačila v 
lanskem letu? 

Ali ni takšno število nepravilno in pomanjkljivo izpolnjenih vlog 
posledica slabega dela svetovalne službe v okviru kmetijsko- 
gozdarske zbornice?" 

Odgovor: 

Po podatkih, ki smo jih pridobili od ministrstva za kmetijstvo in 
agencije za kmetijske trge, je stanje takšno, da je bilo manj teh 
pritožb, kot je bilo omenjeno. V letu 2001 je bilo takšnih pritožb 
1057 in skupaj stanje rešenih pritožb je 1025 za to leto. Nerešenih 
oziroma v postopku reševanja na drugi stopnji pa je 32 pritožb. V 
letu 2002 ni bilo 8000 pritožb, po teh podatkih, ki so mi dostopni, 
ampak 1176. Od tega je na področju kmetijskega okoljskega 
programa še 530 pritožb. 23 pritožb je bilo že danih na drugo 
stopnjo ministrstva za kmetijstvo, ostala pa bodo v naslednjih 
mesecih reševana. Zaradi tega, kar so na ministrstvu pripravili, 
se pripravlja reševanje in so imeli probleme z računalniškim 
programom oziroma pripravljajo novo informatiko, na osnovi katere 
naj bi v nadaljevanju pospešeno reševali vsa ta vprašanja. 

Ustno poslansko vprašanje Marie Pozsonec 
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Francu Butu, postavljeno na 
27. seji dne 16/6-2003:  

"Že bežen pogled na njive nam pove, da smo tik pred prezgodnjo 
žetvijo, ki bo zaradi suše katastrofalna za kmete. 

Zanima me: 
Kako je poskrbljeno za to, da bo škoda realno ocenjena in 
poplačana? 
Kako je z odkupom? 
Po kolikšni ceni bodo odkupili, če bo sploh kaj odkupiti? 
Ali bo pri popisu škode upoštevano mnenje občinske komisije ali 
se bo morda ponovila farsa iz leta 2001, ko kmetom ni bila priznana 
realna škoda? 

Ponovno pa bom postavila svoje že zimzeleno vprašanje: 
Zakaj stroka ne stoji za kmetom in ga ne podpira ter ne išče 
alternativnih kultur za sušno obdobje ali ne išče druge trajne 
rešitve?" 

Odgovor: 

Sicer lahko odgovorim samo na del tega vprašanja - namreč, 
Pristojno ministrstvo za naravne nesreče oziroma za sušo je 
ministrstvo za okolje, prostor in energijo; le-to je tudi tisto, ki ima 
za to predvidena sredstva, ki ima odgovornost do komisij. Skratka, 
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko samo 
opozarja, podobno kot kolegica Pozsončeva, na velik problem 
suše v Prekmurju in še marsikje drugje v Sloveniji. 

Po prvih podatkih žetve, kjer so pred dnevi začeli žeti ječmen, je 
Pridelek samo 800 do 1.200 kilogramov, lansko leto je bil ta v 
Povprečju 3,9 tone na hektar, letos 0,8 do 1,2 tone na hektar. 
Skratka, dogovor že poteka, da se ustrezno in korektno popiše 
škoda in da se potem predlaga ustrezen interventni zakon. Na to 

lahko odgovori in pove več kolega minister Kopač, ki je pristojen 
resorni minister za to, in ki ima tudi finančna sredstva oziroma naj 
bi jih dobil iz naslova integralnega proračuna. 

Glede vprašanja alternativnih kultur, je bilo rečeno v primeru suše 
pred dvemi leti, če se ne motim, da je treba tam pač sejati pšenico, 
ki "uide" ustrezni suši, in da naj ne sejejo ljudje tam koruze. Ljudje 
so letos sejali tam pšenico in je prišla spomladanska oziroma 
zimska suša. Tako, da v tem primeru kakšne druge alternative, 
razen morda namakanja, seveda ni. Namakanje pa ekonomsko 
za koruzo in pšenico pod nobenim pogojem ne pride v poštev; 
namakanje pride v poštev samo za tiste kulture, ki ekonomsko to 
zdržijo. 

V tem kontekstu lahko odgovorim samo to. Ostalo bo moral dodati 
kolega minister Kopač. V vsakem primeru je problem suše ne 
samo v Prekmurju, pač pa v velikem delu Slovenije letos tako 
velik, predvsem na teh zimskih kulturah oziroma jesensko- 
spomladanskih kulturah, da bo tu ukrepanje nesporno potrebno. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Ničesar nisem slišala o tem: 
Če bo sploh kaj možno odkupiti, po čem boste odkupili? 
Tudi menim, da boste vseeno vi morali predlagati neke rešitve na 
kmetijskem področju. 

Dopolnitev odgovora: 

Kar se tiče tržnega reda za pšenico, seveda za to je naše 
ministrstvo globoko pristojno. Tržni red je sprejet, je veljaven in je 
usklajen z Evropsko unijo. 

Kakšna bo odkupna cena pšenice, o tem se bodo dogovorili 
prodajalci s kupci. To pomeni, določili bodo ceno skupaj 
predstavniki zadrug in kupcev, to so mlinsko-predelovalni obrati. 
Država seveda cene ne določa in s ceno nima opraviti nič. Imamo 
tržni red, ki velja do leta 2007 in je jasno, da nihče v Evropski uniji, 
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ker govorimo o skupni kmetijski politiki, rie more ravnati drugače. 
Govorimo o skupnem tržnem redu, določena je intervencijska 
cena 22 in še nekaj tolarjev. Odkupno ceno težko predvidevam, 
ampak zagotovo bo vsaj kakšnih 8 tolarjev višja, po moji oceni; to 
ceno določi trg, mi določamo intervencijo na trgu. Hkrati si pa 
želimo, da intervencije ni, ker če je intervencija, pomeni, da je 
ekonomsko na trgu izjemno slabo stanje. Intervencija bo seveda 
potrebna z drugega vidika, to se globoko strinjam, zaradi naravne 

nesreče. Ob tem je država oziroma naše ministrstvo odgovorno 
še za plačilo. Pšenica spada v okvir tako imenovanih poljščin, ki 
prejemajo enotno plačilo na hektar, to je 57 tisoč tolarjev. Prejemajo 
ga tako za vsak hektar koruze, za zrnje, za silažo, za vsako žito, 
torej tudi za pšenico, kot za vsako stročico in za vsako oljnico. 
Vsak v Sloveniji prejme to plačilo na hektar v tej višini. To je tudi 
tisto, kar bo zagotovljeno in kar bo seveda plačano. 

Ustno poslansko vprašanje Pavla Ruparja 
ministru za delo, družino in socialne zadeve 
dr. Vladu Dimovskemu in ministrici za 
kulturo ge. Andreji Rihter, postavljeno na 
27. seji dne 16/6-2003:   

"Opozorim naj na nekaj nepravilnosti v zvezi z edinim taboriščem 
internirancev podružnice Mauthausen-Ljubelj. Vsako leto se tam 
zgodi komemorativna slovesnost, tudi letos je to bilo, in vsako 
leto se teden dni pred to slovesnostjo oziroma to komemoracijo 
srečujemo z istim problemom. Namreč, nihče noče prevzeti 
stroškov za vzdrževanje tega taborišča, kar je po moji oceni 
strašanska sramota glede na to, da je to edino taborišče druge 
svetovne vojne na slovenskih tleh. Kljub vsemu v letih od leta 
1999 do sem vsako leto pošiljamo iz občine na ministrstvo za 
delo in socialne zadeve ter na ministrstvo za kulturo apele, naj 
vendar že nekaj stori zaradi sramote, ki se lahko dogodi. Nenehno 
dobivamo negativne odgovore; češ, nismo pristojni, nimamo pravne 
podlage, nimamo finančne podlage. Svetoval bi gospodu 
Dimovskemu, da recimo, svetovalca republiške vlade, ki podpiše 
neko zadevo, in pa Francija Žnidaršiča opozori, da vendarle ne 
gre za stavek, citiram: "Upamo, da boste našli ustrezno rešitev, 
saj bi prireditev na neurejenem prostoru ne bila v ponos ne občini 
in ne borcem." Vemo, da je od leta 1999 spomenik razglašen za 
spomenik državnega pomena. Jaz sem še celo rekel prve 
kategorije, ker je edino tovrstno taborišče oziroma edino taborišče, 
vendarle je pomen temu treba dati povesem drugačen. Za primer 
Avstrija, ki je bila v 2. svetovni vojni zaveznica Hitlerja, je letos 
postavila objekt v vrednosti 9 milijonov evrov, to se pravi, 2 milijardi 
tolarjev so vložili v ohranitev tega spomenika. Slovenija, ki je bila 
na strani, bom rekel, proti okupatorju, na strani zaveznikov, pa ne 
vloži leta in leta niti enega tolarja v ta objekt, ki mora ostati. Mora 
ostati zavoljo tistih, ki še prihajamo za temi borci in interniranci. 
Jaz seveda ostro protestiram, da se to od leta 1999 ne uredi. In 
prosim, zahtevam naslednje, oziroma sprašujem; 

Kdaj bo izveden odlok o razglasitvi kompleksa Ljubelj za državni 
spomenik? 
Kdaj bo določeno medsebojno razmerje med Republiko Slovenijo, 
ki je lastnica in seveda tudi z odlokom upravljalka oziroma skrbnica 
tega spomenika, kdaj bo to podpisano s katerimkoli upravljalcem? 
Občina Tržič se tu ne forsira kot prva. 

Kdaj bo izdelan projekt za ureditev celotnega kompleksa 
spominskega parka Ljubelj - Mauthausen, ki bo zajel vsa vprašanja 
ureditve tega edinega taborišča na slovenskih tleh?" 

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

Mi smo poslancu že odgovorili na to vprašanje tako ustno kot 
tudi, deloma, pisno. Povedali smo, da ne glede na to, da je to 
pristojnost ministrstva za kulturo, da smo pravzaprav pripravljeni 
sodelovati pri rekonstrukciji, bi lahko rekel, tega taborišča, ki 
seveda je imelo velik pomen znotraj 2. svetovne vojne. In seveda 
bi lahko rekli, da tudi tako, kot je v pristojnosti ministrstva za delo, 
tudi sodelujemo. Vsekakor je razglašen to kot spomenik in spada 
pod pristojnost ministrstva za kulturo. Zato bomo, upam, skupaj z 
njimi poskušali poiskati rešitev, ki bo taka, da bo seveda omogočila, 
da bo to taborišče zgled pravzaprav tudi ostalim spomenikom. 

Pisni odgovor ministrice za kulturo ge. 

Andreje Rihter, z dne 9/7-2003: 

Na vprašanje je ministrica za kulturo v javnosti in medijih že 
večkrat odgovarjala, saj je stališče ministrstva za kulturo posebej 
pojasnila na svojem nastopu ob proslavi pri spomeniku samam. 

Ministrica je javno zagotovila, da se bo osebno zavzela za to, da 
bo spomenik z okolico dobil ustreznega vzdrževalca, in da bo z 
njim podpisala posebno pogodbo do decembra 2003. 

Ministrstvo se zaveda izjemnega pomena spomenika in je zato, 
skupaj s svojimi strokovnimi službami, pripravilo poseben odlok 
o razglasitvi taborišča pod Lubeljem in spomenika na lokaciji za 
kulturni spomenik državnega pomena, kar je že leta 1999 potrdila 
tudi Vlada RS (Ur. I. RS, 81/99). Zato strokovne službe bdijo nad 
stanjem spomenika in država vlaga znatna sredstva v samo 
prenovo. 

Status spomenika državnega pomena ne pomeni, da je država 
prevzela lastništvo in vzdrževanje. Za vzdrževanje so še naprej 
zadolženi lastniki območja in uporabniki parcel - med njimi je 
vpisana tudi občina Tržič. 
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Ustno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega ministru za notranje zadeve dr. 
Radu Bohincu, postavljeno na 27. seji dne 
16/6-2003:  

"Ali bo proti bivšemu ustavnemu sodniku brez pravosodnega 
izpita, gospodu Krivicu, vložil ovadbo zaradi zastopanja tako 
imenovanih "izbrisanih" v slovenski javnosti in verjetno tudi pred 
sodiščem? 

Zakon o pravdnem postopku v tretjem odstavku 87. člena pravi: 
"V postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem je 
pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila 
pravniški državni izpit." Tega izpita gospod Krivic ni opravil in tako 
ne more zastopati teh ljudi in zaradi tega je pravzaprav gospod v 
prekršku oziroma še več, v kaznivem dejanju. Kajti, vrednost 
posameznega zahtevka teh tako imenovanih "izbrisanih" je okrog 
300.000 evrov, kar je bistveno več kot 2 milijona, o čemer govori 
zadnji odstavek 95. člena, ko pravi, da "lahko odvetnika 
nadomešča odvetniški kandidat ali pa odvetniški pripravnik, 
vendar samo do vrednosti 2 milijonov tolarjev". 

Sprašujem: 
Kaj bodo naredili s tem, kaj bo naredil gospod minister? 
Ali bo tiho pristal na protipravno in protiustavno odločbo tako 
imenovanega slovenskega ustavnega sodišča; kar seveda v veliki 
meri podpira Združena lista socialnih demokratov? 

Gospod Krivic ni ne odvetnik, ni ne odvetniški kandidat, ni ne 
odvetniški pripravnik oziroma je navaden pravnik, brez 
pravosodnega izpita. Mislim, da je malo prehudo, da dovoljujemo 
ljudem, ki so v Sloveniji bili proti samostojnosti Republike Slovenije, 
ki so bili proti temu, da se osamosvojimo, in so se nekateri celo 
borili tako proti Republiki Sloveniji oziroma so se borili tudi v drugih 
delih bivše Jugoslavije, da bodo ti ljudje dobili več kot vsi tisti 
pošteni ljudje, ki so zahtevali slovensko državljanstvo in ga tudi 
dobili. Izgleda, da bo v Sloveniji prišlo do tega, da bodo tisti, ki so 
bili pošteni, kaznovani zaradi svoje redoljubnosti, resnicoljubnosti 
in spoštovanja zakonov. 

Kaj podobnega ni poznano v pravni praksi nikjer po svetu. V 
italijanskem sodnem sistemu so nekaj podobnega poskusili kmalu 
po drugi vojni, vendar je bila zadeva odpravljena." 

Odgovor: 

Kar zadeva razmerje gospoda Krivica z naročniki njegovih storitev, 
so to civilnopravna razmerja in jih ureja z njimi znotraj predpisov 
ali kakorkoli so se pogodbeno dogovorili. S tem ministrstvo za 
notranje zadeve nima popolnoma ničesar. Če pa se pri takšnem 
ravnanju zgodi, da so podani razlogi za kazenski pregon, potem 
sem pa prepričan, da organi, pristojni ža pregon, to je policija, 
ustrezno ukrepajo. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Če sem vas pravilno razumel, potem boste sprožili kazenski 
pregon proti gospodu Krivicu. Kajti, gre za enormno škodo, ki jo 
bo utrpela Republika Slovenija. 

Če govorimo samo o materialni škodi, bo ta škoda okrog 2 milijardi 
evrov. Če govorimo o moralni škodi, ki jo bo utrpela Republika 
Slovenija v svetu, se tega ne da izmeriti. In če gledamo, kakšno 
škodo in kakšno moralno klofuto bodo dobili pošteni državljani 
Republike Slovenije, ne vem, kaj bomo naredili. 

Ali naj potem ostali Slovenci, ki smo dvanajst let plačevali davke, 
ki smo dvanajst let hodili v službe, ki smo vse naredili za to 
državo, bomo za to kaznovani? 
Ali potem lahko pričakujemo, gospod minister, da se začnejo 
zbirati podpisi o vrnitvi slovenskega državljanstva? 

Če bo 18.000 in nekaj ljudi, ilegalcev, ki so Spekulativno zavrnili 
slovensko državljanstvo in ga zdaj poskušajo dobiti nazaj zaradi 
vstopanja Slovenije v Evropsko unijo, če bodo ti ljudje dobili 
državljanstva, potem ti ljudje niso enakovredni z menoj in z večino 
poštenih Slovencev. Potem se bomo mi, ki smo na slabšem, odločili 
in bomo vrnili državljanstva. Potem ne vem, kaj boste naredili? Ali 
boste kraljevali tem 18.000, vzemite zraven še kolege iz Združene 
liste, ki to potrjujejo in podpirajo te ljudi; in potem ne vem, kaj bo? 

Zelo nepravno ravnanje, in upam, da se boste lahko izvlekli iz 
tega. Iz tega se ni težko izvleči. Prvo pa je, da postavimo ustavno 
sodišče tja, kamor sodi, in da se mu postavijo tiste ograde, ki bi jih 
ustavno sodišče že davno moralo spoštovati, ne pa, da gospodje 
razmišljajo edino o širitvi v centru mesta, si gradijo nove kopalnice, 
si gradijo ne vem kakšne sobe za počivanje in cela nadstropja, 
medtem ko bo ministrstvo za kulturo moralo "odleteti" iz tiste 
stavbe. 

Dopolnitev odgovora: 

Rad bi svoj odgovor dopolnil samo s tem, da to vaše 
pripovedovanje o problemu nima nič, ampak prav nič opraviti z 
Združeno listo. 

Drugič, pravilno ste me razumeli, če ste me glede sprožitve 
kazenskega postopka razumeli tako, da bo o tem presojala policija 
kot organ pregona. Sam nisem tisti, ki presoja, ali so storjeni 
znaki kaznivega dejanja ali ne. Prepričan sem, če bo takšna 
ocena, da bo, tako kot to velja za vse druge državljane, policija 
postopala korektno. V tej zvezi minister policiji ne daje usmeritev, 
ker bi to pomenilo politično vtikanje v delo policije. 

Kar pa zadeva sam problem, bi rekel le to, da je dolžnost 
ministrstva za notranje zadeve na podlagi ustavne odločbe, da 
pripravi zakon - to je znano. Dodatna dolžnost je, da se izdajo 
dopolnilne odločbe. Ministrstvo ta zakon pripravlja. Ko bo zakon 
zrel za usklajevanja, za procedure, ga bomo tudi javno predstavili. 
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Ustno poslansko vprašanje Bogomirja 
Vnučca ministru za promet g. Jakobu 
Presečniku in ministru za okolje, prostor in 
energijo mag. Janezu Kopaču, postavljeno 
na 27. seji dne 16/6-2003:  

Vsebina iz prijave vprašanja za sejo: 
Prometne težave s kamnolomom Vrčica imajo v Upniški dolini že 
nekaj desetletno zgodovino. Začetno izkoriščanje kamnoloma je 
potekalo v bistveno manjšem obsegu kot danes. Občina Radovljica 
in CP Kranj, sta se dogovorila, da bo za izkoriščanje kamnoloma 
potrebno urediti cestno povezavo. Ta dogovor je bil podkrepljen z 
dvema pogodbama. V prvi pogodbeni stranki določita, da je 
kamnolom dopustno izkoriščati ob izvedbi rekonstrukcije ceste. 
V drugi pa se pogodbeni stranki dogovorita o sodelovanju na 
področju financiranja lokalnih in regionalnih cest. 

Načeloma naj bi bila cestna problematika, povezana z 
izkoriščanjem kamnoloma, urejena. Obstoječe stanje pa kaže 
popolnoma drugo podobo. Na celotni trasi opazimo enake težave: 
preozki odseki (pri češnjiškem mostu in v naselju Lipnica, odsek 
pred prehodom čez železniško progo v Podnartu), uničena asfaltna 
prevleka (most v Lipnici, pri Finžgarju), porušene bankine (naselje 
Lipnica, pri češnjiškem mostu), neustrezna rešitev odvodnjavanja 
(Podnart pri Kovaču, pri odcepu za Zg. Dobravo) in celo usad (pri 
Matičku). 

Poseben del prometne problematike je ureditev varnosti za pešce 
in kolesarje. Za učence OŠ je potrebno urediti pločnik iz Kamne 
gorice in iz Lipnice. Za pešce na ostalem delu trase pa je nujen 
pločnik v naselju Podnart od Kulturnega doma do trgovine in pošte. 
Poleg tega je nujna ureditev avtobusnega postajališča v Podnartu 

Že v obdobju, ko se je kamnolom koristil za potrebe CP Kranj, se 
je pojavil problem ureditve prometne povezave. Takratne študije 
s strani DRSC so pokazale, da rekonstrukcija ceste ni rentabilna. 

V trenutku, ko je kamnolom postal vir materiala za gradnjo 
gorenjskega kraka avtoceste, se je intenziviralo izkoriščanje virov, 
posledično pa se je povečal promet težkih kamionov na relaciji 
Kamnolom - Podnart - Podbrezje. Po podatkih CP Kranj naj bi 
dnevno iz kamnoloma danes peljalo 200 vozil. Po podatkih krajanov 
je realno število med 250 in 300 vozil dnevno. Promet poteka tudi 
ob sobotah in nedeljah, tako v zgodnjih jutranjih kot poznih večernih 
urah. 

Glede na to, da se bo gorenjska avtocesta po terminskem planu 
gradila še nekaj let, je jasno, da je za izkoriščanje kamnoloma 
potrebno nujno in najprej urediti prometno infrastrukturo! 
Rekonstruirana prometnica mora biti dimenzionirana za promet 
kakršen poteka danes. Občani ne morejo pristati na dejstvo, da 
se morajo v imenu hitre gradnje avtocest, odpovedati normalnemu 
prometu na drugih cestah in lastni varnosti, ne sprejemajo ideje, 
da jim bodo po koncu gradnje avtocest, pokrpali ostanke že danes 
uničene ceste. 

Najbolj kritičen je trenutno odsek kamnolom - Podnart, vendar bo 
z napredovanjem trase avtoceste promet iz kamnoloma verjetno 
potekal v smeri kamnolom - Kamna Gorica - Lancovo - Radovljica. 
Enake probleme, kot jih danes srečujemo na našem odseku, 
bodo imeli jutri drugi. Predlagam, da se ne iščejo parcialne rešitve, 
ampak se uredi celotno cestno povezavo Podnart - Radovljica. 

Očitno je, da se je promethi položaj v Upniški dolini zaostril prav 
zaradi gradnje gorenjskega odseka avtoceste. Posledice (ne) 
odgovorov o sanaciji prometnic, poškodovanih med gradnjo 
avtocest, po končani izgradnji avtocestnih odsekov ter izgovori o 
pomanjkanju denarja ne smejo pasti na pleča krajanov. Krajani 

niso krivi za neustrezno planiranje izgradnje potrebne 
infrastrukture, potrebne pri gradnji avtocest, še manj pa so krivi 
za nesorazmerno porabo denarja v zgodnejši fazi gradnje 
avtocestnega križa. Vse državljane moramo v tem smislu 
obravnavati kot enakopravne in enakovredne in jih ne smemo 
pustiti v položaju, ko se upravičeno počutijo odrinjene in 
drugorazredne. V danem položaju so potrebne konkretne rešitve 
obstoječih problemov in ne skrivanja za izdelavo študij in idejnih 
projektov. Teh je bilo v preteklih tridesetih letih že dovolj. 

V času priprave na gradnjo in same gradnje je najbolj prizadetim 
krajanom potrebno zagotoviti nadomestilo zaradi degradacije 
bivanjskega okolja. 

Še enkrat bi poudaril, da saniranje razpokanega asfalta, nasipanje 
porušenih bankin in občasno čiščenje odtočnih kanalov ni 
ustrezna rešitev stanja. Potrebujemo rekonstruirano prometnico, 
ki bo zadoščala današnjemu obsegu prometa težkih tovornih 
vozil in bo kot taka zagotavljala nemoten predvsem pa varen 
promet, tako otrok, ki po tej cesti hodijo v šolo, kot tudi ostalih 
udeležencev v prometu. 

Zato sprašujem: 
Koliko časa bodo krajani Lipniške doline še poslušali detonacije, 
uživali prah, bili v strahu za lastno varnost in še posebej varnost 
svojih otrok in koliko časa bodo še uničevali lastna vozila na 
cestnih luknjah? 

Želim točen terminski plan izkoriščanja oziroma zaprtja 
kamnoloma. 

Odgovor ministra za okolje, prostor in 
energijo mag. Janeza Kopača:  

Ta kamnolom ima dovoljenje za obratovanje od leta 1982. Ko je bil 
sprejet zakon o rudarstvu, je v prehodnih določbah pisalo, da vsi 
tedaj legalno obratujoči kamnolomi lahko nadaljujejo s svojim 
oziroma lahko pridobijo novo koncesijo na podlagi zakona o 
rudarstvu. V fazi priprave uredbe, s katero je potem bila koncesija 
podeljena, je bila občina Radovljica pozvana, da poda svoje 
mnenje. Pozvali smo jo 28. marca leta 2000. Svojega mnenja ni 
posredovala, niti ga ni posredovala naknadno, ko je bila ponovno 
pozvana, naj se opredeli. Poslala ga ni vse do 14. novembra leta 
2000, ko smo to uredbo sprejeli in z njo tudi omogočili nadaljevanje 
s sprejemanjem koncesijskega akta. Potem je bila podpisana tudi 
11. januarja 2002 koncesijska pogodba in ta koncesijska pogodba 
je sklenjena za obdobje 20 let. 

Zaloge mineralne surovine v kamnolomu, po naših podatkih, 
zadoščajo najmanj še za dobo trajanja rudarske pravice, to se 
pravi do leta 2021. Morda pa tudi za kasneje. 

Ker pa ste pravzaprav spraševali o tem, kdaj se bo nehal ta 
prekomeren hrup oziroma prekomerna obremenitev zaradi 
gradnje avtoceste na odseku Naklo - Podtabor, naj povem, da bo 
ta odsek predvidoma dokončan v septembru letos in da vsi skupaj 
upamo, da po tem datumu nekega pretiranega hrupa več ne bo, 
ampak bo pač to potekalo tako kot je to dolga leta, z običajno 
dinamiko. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Sicer mi je minister Kopač odgovoril na koncu tisto, kar sem sicer 
želel izvedeti od gospoda Presečnika. Vendar, ta zadnji odgovor, 
mislim, da je netočen, glede na to, da se bo gradnja gorenjskega 
dela avtoceste nadaljevala in se bo problem samo prenesel. Sedaj 
je problem iz kamnoloma do Podtabora oziroma do Podbrezij, 
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potem se bo pa prenesel čez Radovljico kot mesto. Prihodnje leto 
se bo nadaljevala gradnja avtoceste, po zagotovilu Darsa, najmanj 
do konca viadukta Peračice.Zato seveda razumem, da ne poznate 
zadeve, ker niste pristojni za te zadeve. 

Ta kamnolom je že sedaj viden z lune, če se tako izrazim. Če bi 
naše kolege Američane, sedaj ko smo skupaj v Natu, vprašali, 
če nam lahko pošljejo sliko z Marsa, ko sta šli dve sondi gor, bi ga 
najbrž tudi z Marsa že videli.To je degradacija bivanjskega okolja 
prebivalcev tamkajšnjega kraja in tudi cele regije kot take. Zato 
apeliram na ministra za okolje, da se tukaj s cestnim podjetjem, ki 
izkorišča ta naravna bogastva, doseže dogovor, da se ta 
eksploatacija prekine, predvsem pa, da se neha degradirati 
bivanjsko okolje. 

V zvezi s samim prometnim problemom moram še enkrat omeniti, 
da tukaj ni nič rešenega, in upam na pisni odgovor, glede nato, da 
je minister odsoten. Krajani upravičeno grozijo z blokadami, kar 
pomeni, da bo, ne samo blokirano gradbišče, tudi promet na sami 
gorenjski avtocesti, ko vemo, da je najbolj obremenjena ob 
vikendih in zdaj v poletni sezoni. Mislim, da si kot država tega ne 
moremo privoščiti na višku sezone. 

Glede ignorance občine Radovljica, pa povsem verjamem, da je 
to res, da niso nič odgovorili, ker poznam občinske strukture. Na 
žalost je tudi župan član vladajoče stranke, tako kot je tudi 
vladajoča večina v tem parlamentu. Upam, da boste kot njen član 
tudi lahko apelirali na župana, da vam, tudi kot podrejeni znotraj 
stranke, odgovori oziroma pošlje določene odgovore, ker krajani 
pač ne morejo biti talci neke politike. 

Dopolnitev odgovora: 

Glede dinamike izgradnje gorenjske avtoceste, morda res nisem 
najbolj pristojen, temveč je to kolega Presečnik. 

O izkoriščanju mineralne surovine v tem ali v kateremkoli drugem 
legalnem kamnolomu, moram reči, da kamnolomi niso odprti za 
zabavo cestnih podjetij ali kogarkoli drugega, ki bi si želel to 
izkoriščati, pač pa zaradi nekih širših družbenih potreb. Pri vsaki 
umestitvi kamnoloma v prostor je potrebna predhodna presoja, 
ali ni moč pridobivati mineralne surovine na primernejši način in ali 
se v resnici ta mineralna surovina v tistem okolju sploh potrebuje. 
Tak je bil režim še v bivši Jugoslaviji in tak je režim tudi danes. 
Zato moram zavrniti namigovanja, da je nekdo želel s svojo 
ignoranco omogočiti delovanje nekega kamnoloma, ki ga v resnici 
nihče ne rabi. Ni res, ta kamnolom je potreben. Naš standard, 
navsezadnje tudi gradnja avtocest in vseh drugih infrastrukturnih 
objektov, zahteva določene posege v okolje. Mednje sodi tudi 
včasih kakšen kamnolom. S tem se moramo v današnji civilizaciji 
soočiti. 

Zato menim, da ni nič narobe, da kamnolom obratuje, zagotovo 
Pa je naloga upravljavca in mora biti njegov interes, da se z 
lokalnim okoljem dogovori o tem, kako funkcioniranje takega 
objekta čim bolj nemoteno spraviti v prostor. 

Pisni odgovor ministra za promet g. Jakoba 

Presečnika, z dne 30/6-2003: 

Skozi Upniško dolino potekata dve državni cesti, regionalna cesta 
^3-635 Lesce- Kamna Gorica - Lipnica - Kropa in R3-636 Lipnica 
" podnart - Gobovce. Leta 2000 je bila na cesti R3-635 na odseku 
Lesce - Kamna Gorica - Lipnica izvedeno rekonstrukcija I. etapa 
v dolžini 1,6 km, od km 5+900 do km 7+500. Za II. etapo 
^konstrukcije tega odseka, to je od km 7+500 do km 9+100 je 

tehnična dokumentacija že izdelana, na podlagi programa 
Proračuna Republike Slovenije, pa se ob pričelo z gradnjo te 
etape v letu 2004, po sledeči dinamiki: 

Proračun RS za RS-635 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica 

2003 2004 2005 2006 2007 

0 50.700.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0 
SIT SIT SIT 

Na regionalni cesti R3-636 Lipnica - Podnart - Gobovce je v 
letošnjem letu predvidena sanacija usada v km 3,050 (pri Maričku) 
v višini 10,9 mio SIT. 

Na osnovi štetja prometa, ki ga izvaja Direkcija RS za ceste, 
sodita obe regionalni cesti v nizek, 4. prometni razred, s PLDP 
(povprečni letni dnevni promet) okoli 2000 vozil dnevno. Po 
podatkih za leto 2002 znaša PLDP na regionalni cesti R3-635/ 
1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica 1997 vozil, od tega 
predstavlja promet s težkimi tovornjaki in tovornjaki s prikolico 
cca 7,1% na regionalni cesti R3-636 Lipnica - Podnart - Gobovce 
pa znaša PLDP 1876 vozil, od tega predstavlja promet s težkimi 
tovornjaki in tovornjaki s prikolico cca 7,4%. Tudi promet težkih 
vozil ni bil pretiran (cca 140 - 150 težkih vozil dnevno). 

Po podatkih Direkcije RS za ceste pa so se razmere spremenile 
sedaj, ko se je pričelo nadaljevanje gradnje avtocestnega odseka 
Podtabor - Naklo, ker izvajalec gradbenih del, Primorje d.d., za 
gradnjo tega odseka avtoceste koristi material iz kamnoloma v 
Kamni Gorici, torej bo povečana obremenitev teh dveh regionalnih 
cest traja omejeni čas. 

Glede strahu, izraženega v uvodnem delu poslanskega vprašanja, 
ki se nanaša na bojazen, da bo po zaključku izgradnje gorenjskega 
avtocestnega kraka ostala prebivalcem Upniške doline uničena 
državna cesta, pa vam sporočamo, da so v Uredbi o lokacijskem 
načrtu za avtocesto na odseku Podtabor - Naklo (Uradni list RS, 
št. 35/1996) določene tudi obveznosti investitorja in izvajalcev. 
Tako je v 26. členu te Uredbe med drugim tudi določeno, da 
morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta 
odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne 
posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste. 
V pogodbi med naročnikom izgradnje avtocestnega odseka 
Podtabor - Naklo, Družba za avtoceste v RS, d.d., in izvajalcem, 
Primorje, d.d., pa je med drugim tudi navedeno: 
"Poleg navedenih obveznosti, mora izvajalec upoštevati tudi 
naslednje ukrepe: 
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do 
večjih zastojev na obstoječi cesti in ostalem cestnem omrežju, 
- opravljati gradbiščne transporte v največji možni meri po 
gradbišču, oziroma po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo manj 
vpliva na prebivalstvo, 
- vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom 
med gradnjo, je treba pred pričetkom del potrebno ustrezno urediti 
in protiprašno zaščititi, po izgradnji avtoceste pa vse poti in ceste, 
ki bodo med gradnjo poškodovane, ustrezno sanirati oziroma 
obnoviti,..." 

V kolikor bodo ugotovljene poškodbe teh dveh regionalnih cest 
zaradi povečanega števila tovornega prometa, kot posledica 
izgradnje avtocestnega odseka Podtabor - Naklo, bo izvajalec 
gradnje dolžan sanirati nastalo škodo oz. bo to naredil naročnik v 
breme izvajalca. Vsekakor pa to ne zajema rekonstrukcije ceste 
ampak odpravo škode, ki je nastala zaradi dovoza gradbenega 
materiala iz kamnoloma Vrčica na gradbišče avtocestnega 
odseka Podtabor - Naklo. 
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Ustno poslansko vprašanje Janeza 
Podobnika, dr. med., ministrici za 
gospodarstvo dr.Tei Petrin, postavljeno na 
27. seji dne 16/6-2003:  

"Kdaj bo vlada v proceduro vložila zakon o udeležbi zaposlenih 
na dobičku podjetij? 

Pred slabim letom sem v razpravi v državnem zboru, ko smo 
obravnavali vprašanje, če se spomnite, nagrad v Elanu, predlagal, 
da Slovenija nujno potrebuje zakon, ki bi omogočal udeležbo 
zaposlenih pri dobičku. Takrat mi je gospa Petrinova pozitivno 
odgovorila na ta predlog. 
Kaj se je v tem času na tem področju zgodilo? 

Kaj me je spodbudilo, da danes postavim to vprašanje. Kot 
opazovalec v evropskem parlamentu sem bil pred desetimi dnevi 
na seji evropskega parlamenta, ki je sprejel resolucijo evropskega 
parlamenta o spodbujanju udeležbe zaposlenih pri dobičku družb. 
Ta dokument ni v celoti zavezujoč, ima pa napotilno moč. In, ker 
ta dokument še posebej poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti državam kandidatkam, kjer udeležba zaposlenih pri 
dobičku še ni dovolj razvita in kjer je za uresničitev slednje 
zakonodaja še vedno pomanjkljiva, oziroma, ker se v tem 
dokumentu opozarja, da je participacija zaposlenih v državah 
vzhodne in centralne Evrope omejena, menim, da je lahko tudi ta 
dokument pozitivna spodbuda za vlado, da sledi evropskemu 
konceptu, ki se mu reče evropski socialni model. V tem dokumentu 
piše, da je večja razpršenost lastništva, da dodatno pripomore k 
stabilizaciji socialne strukture, kajti distribuira bogastvo na 
pravičnejši način. Udeležba zaposlenih pri dobičku pripomore k 
ohranitvi starih in ustvarjanju novih delovnih mest, kajti omogoča, 
da se stroški bolje prilagodijo ekonomski situaciji.To tudi stabilizira 
zaposlenost in izboljšana struktura pripomore k lažjemu dostopu 
in pridobitvi zunanjega kapitala, to pa tudi poveča možnost in 
pripravljenost investiranja. 

Ali boste to priporočilo in to resolucijo upoštevali, ko boste in če 
boste pripravili zakon?" 

Odgovor: 

To zavezo smo vzeli zelo resno. Oblikovali smo delovno skupino, 
ki že pripravlja osnutek zakona in začrtali smo si v našem planu 

dela, da bi ta zakon vložili v vladno proceduro v zadnjem trimesečju, 
to se pravi v jeseni. Tako tudi spremljamo, kaj se dogaja na tem 
področju, na podlagi materialov, ki jih imamo na razpolago iz 
evropskega združenja. Mislim, da delo poteka normalno in da bo 
tudi končano v skladu z načrtovanim rokom. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

V zadnjem trimesečju tega leta lahko pričakujemo zakon, bi pa ob 
tem bil zelo aktualen, ker v tej resoluciji je tudi nekaj drugih misli, 
ki so zelo, jaz bi rekel, aktualne za tukaj in zdaj. Poudarja, da se je 
potrebno zavedati potencialnih nevarnosti, ki jih izpostavljajo 
delavci in sindikati, predvsem glede neprimernosti istočasnih 
pogajanj o plačni politiki in udeležbi zaposlenih pri dobičku. Odprava 
istočlanskega pogajanja bo pripomogla k zmanjšanju skrbi 
sindikatov, da je udeležba zaposlenih pri dobičku le nadomestilo 
za višje plače. Udeležba zaposlenih pri dobičku je stvar tudi 
kolektivnega pogajanja in tukaj je lahko nekaj nevarnosti, o katerih 
prav sedaj v teh dneh in mesecih potekajo pogajanja. 

Prva je dvojni riziko zaposlenih v primeru stečaja podjetja, izguba 
zaposlitve ter padec vrednosti delnic, če jih imajo v svojem podjetju. 

Drugi riziko so organizacijski problemi glede davčne in socialne 
zakonodaje v primeru mednarodnih prevzemov.To je zelo aktualno 
v primeru Slovenije. 

Tretji riziko pa je vzpostavitev sistema udeležbe zaposlenih v 
majhnih in srednje velikih podjetjih. 

Ko smo toliko politične energije v zadnjem času usmerili v 
pogajanje s sindikati, ali nismo morda pozabili še na eno pot, da bi 
šli poleg poti, ki jo je vlada obrala, tudi preko poti, ki se ji reče 
vspodbujanje udeležbe zaposlenih pri dobičku družb. Če je 
mogoče, pridite s tem zakonom v proceduro prej kot v zadnjem 
trimesečju. 

Dopolnitev odgovora: 

Se bomo potrudili in bomo dali do konca septembra. 

Ustno poslansko vprašanje Jožeta Tanka 
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Francu Butu, postavljeno na 
27. seji dne 16/6-2003:  

"Vprašanje se nanaša na črpanje sredstev predpristopne pomoči. 
Letos je bil pri nas na obisku evropski komisar za kmetijstvo 
Franc Fischler. V svoji izjavi za medije je opozoril, da Slovenija 
črpa izredno malo sredstev predpristopne pomoči iz programa 
Sapard. Ta je namenjen bodočim članicam pri prestruktuiranju 
podeželja in pa tudi predelovalne industrije. Očitno je, da se ta 
sredstva iz programa Sapard ne porabljajo za odobrene namene 

v planiranih in odobrenih kvotah. Po informacijah, ki jih imam, se 
niso v celoti izčrpala niti sredstva za leto 2001, za leti 2002 in 
2003 pa še ni bilo razpisov. Ker je potrebno za črpanje sredstev 
Sapard zagotoviti sredstva tudi v proračunu Republike Slovenije, 
je ta izpad razpisov verjetno nastal tudi zaradi tega, ker vlada 
oziroma ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
proračunu ni zagotovilo potrebnih partnerskih sredstev. Prihodnje 
leto bomo postali članica Evropske unije, kar verjetno pomeni, da 
se bo ta program zaprl. 

Zanima me naslednje: 
Zakaj je nastal dveletni zamik pri črpanju sredstev iz programa 
Sapard in ali bo zaradi zakasnitve sploh možno ta sredstva še 
črpati? 
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Kakšni ukrepi se predvidevjo, da bomo ta sredstva vendar pridobili 
in porabili za tiste štiri načrtovane namene? 
Ali imamo dovolj pripravljenih programov za črpanje teh 
sredstev?" 

Odgovor: 

Res je gospod komisar Fischler, ki je bil tukaj na obisku, in z njim 
se tako ali tako tudi tedensko srečujemo na svetih ministrov, 
govoril tudi o črpanju programa Sapard. Zelo pozitivno se je izrazil 
o napredku, ki ga je Slovenija naredila med vsemi kandidatkami 
na področju kmetijstva. 

Kar se tiče vprašanja Saparda, smo mi do sedaj naredili dva 
razpisa, razpis za leto 2000, razpis za leto 2001. Glede črpanja 
smo vodilni med desetimi državami pristopnicami. Žal, je denar, 
namenjen Sloveniji, sorazmerno majhen oziroma je približno 
štirikrat manjši od tistega, kar je napačno povedal gospod komisar. 

Veste, da imamo pet ukrepov, da smo doslej razpisali štiri, da od 
letos naprej razpisujemo še majhnega z enim odstotkom - tehnično 
pomoč. Osnovni ukrep oziroma dva velika ukrepa, eden je 
investicija na kmetijsko gospodarstvo. Tam je delež koriščenih 
sredstev najnižji in je še na razpolago dve tretjini sredstev. Pri 
ukrepih - investicije v živilsko industrijo smo izplačali doslej 19 
investicij in denarja ne bo več na razpolago. Pri ekonomski 
diverzifikaciji je nekaj podobnega, in pri investicijah v lokalno 
infrastrukturi je ves denar potrošen v celoti. 

Ker smo uvedli evropske ukrepe oziroma evropske pogoje za 
investicijo na kmetijo, smo spremenili dogovor z Evropsko unijo, 
nekatere kriterije, in jih olajšali oziroma naredili bistveno bolj 
slovenskim deželam primerne. Znižali smo starostno mejo kmetov, 
dodali smo nove investicijske ukrepe o mleku in mesu. Nismo 
več upoštevali oziroma ne bomo več upoštevali vezanih investicij. 
In še kar nekaj drugih predlaganih sprememb je. Te spremembe 
so seveda z Evropsko unijo usklajene. 25. junija tega meseca bo 
v Bruslju "star comity" oziroma odbor za podeželje, ki bo po 
predvidevanjih te spremembe programa razvoja podeželja sprejel. 
Na osnovi tega bo vlada sprejela novo uredbo, spremenjeno 
uredbo z novimi pogoji, in po naših ocenah prvi ali drugi teden v 
juliju objavila razpis za leti 2002 in 2003, ko še lahko trošimo 
sredstva Sapard. K temu razpisu bo priključen tudi neizkoriščen 
del denarja za leto 2001. Celoten razpis bo možno razdeliti do 
vstopa v Evropsko unijo, to je do 1. maja 2004. Uporabiti sredstva 
pa je mogoče potem tri leta od prejetja pogodbe. 

Pričakujemo, da za investicijske ukrepe - živilska industrija, 
predvsem zaradi mlekarn in mesnih obratov, investicijske ukrepe 
- ekonomska diverzifikacija, to so ukrepi obrti na podeželju in 
dopolnilni dejavnosti turizmu, in investicijske ukrepe - lokalna 
infrastruktura, to so vaški vodovodi, tematske poti in podobno; 
tukaj ne pričakujemo absolutno nobenih težav in menimo, da bo 
denarja prej premalo kot preveč. Ljudje so pripravljeni s projekti in 
ocenjujemo, da bo tudi za investicije na kmetijo z novimi, bistveno 
olajšanimi pogoji, vlog bistveno več. 

Naredili bomo potem oceno konec leta 2003 in če bomo ugotovili, 
da tam še ostaja nekaj denarja, v tem primeru bomo v dogovoru 
z Evropsko unijo neizkoriščeni denar namenili ukrepom, kjer je 
povpraševanje bistveno višje. Tako se bomo potrudili maksimalno 
in storili vse, da bodo sredstva Saparda v celoti izkoriščena, to 
pomeni razdeljena do dneva vstopa v Evropsko unijo, uporabljena 
pa mogoče potem še do obdobja treh let od podpisa pogodb. 

Povedal bi še to, da sredstva za sofinanciranje s strani države 
Slovenije niso problem, ker država Slovenija mora zagotoviti eno 
tretjino teh sredstev. Ta sredstva so zagotovljena v proračunu. 
Problem pri investicijah na kmetijo je bil predvsem, da slovenske 
kmetije niso bile sposobne zadostiti vsem evropskim kriterijem. 
Te smo sedaj nekoliko znižali, vendar ne v higienskih kriterijih, ti 
so popolnoma enaki, ampak v smislu velikosti kmetij in podobno. 
To je seveda podatek, ki govori o tem, da bo v Sloveniji na 
prestrukturiranju potrebno še kar precej postoriti, da se bodo 
kmetije povečevale. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Vprašanje je pomembno predvsem tudi zaradi tega, ker bo na 
nek podoben način potekala tudi poraba kasnejših pomoči. V teh 
pogajanjih z Evropsko unijo je bila pogajalska skupina izredno 
uspešna in prav zaradi tega, ker že kasnimo pri koriščenju 
relativno majhnih predpristopnih sredstev, se zna zgoditi, da bomo 
imeli potem v kasnejših fazah tudi težave pri koriščenju veliko 
večjih sredstev v naslednjih letih. 

Problem je tudi v tem, po moji oceni mislim, da na nivoju vlade o 
tem vprašanju ni ustreznega soglasja. Že ta prvi ukrep, letošnji, 
ko so se nadomestila rezala za določene površine, kaže na to, 
da se bo vlada tudi na tem področju odločila za neke vrste 
varčevanje. Izpad, letos, teh pomoči za okoljske programe, je bil 
okrog ene milijarde tolarjev. Predvsem zaradi tega se bojim, da 
slovensko podeželje in vsi tisti, ki tam delamo in živimo, verjetno 
nimamo pripravljenih dovolj ustreznih programov, da bi kvalitetno 
lahko črpali ta sredstva. Prav iz tega razloga se mi zdi to vprašanje 
črpanja teh predpristopnih pomoči tudi izjemno pomembno. 

Dopolnitev odgovora: 

Skrb gospoda poslanca je seveda, vsaj v tistem delu investicij na 
kmetijo, kar upravičena. Zato se intenzivno pogovarjamo in 
usposabljamo svetovalce v okviru zbornice, da bodo usposobljeni 
kmetom ponuditi čim boljši suport pri pripravi programov - programi 
so sorazmerno zahtevni. 

Glede živilske industrije, oziroma tistih, ki gredo v neke resne 
dopolnilne dejavnosti, in predvsem občinskih programov lokalne 
infrastrukture, tukaj, kot veste, ni nobenih problemov in so 
povpraševanja bistveno večja. Sam se tudi ne bojim za koriščenje 
sredstev v okviru redne pomoči paketa razvoja podeželja - govorim 
o ukrepih garancij oziroma jamstvenega sklada, za katerega je 
namenjenih 250 milijonov evrov za obdobje 2004-2006. Ti ukrepi 
se večinoma nanašajo na ukrepe podpor območjem z omejenimi 
dejavnostmi, na ukrepe podpor kmetijsko-okoljskim programom 
in na ukrepe novih, tako imenovanih ukrepov zgodnjega 
upokojevanja. 

Tako imamo tu sistemski pristop, ki pomeni, da kmetje vložijo 
vlogo, in je do teh prvih plačil upravičenih 86% vlagateljev, do 
kmetijsko-okoljskega programa zaenkrat 20%, želimo pa dvigniti 
celotno število na približno 45 do 50% zaradi okoljske 
naravnanosti. Želja je, da v Sloveniji naredimo premik s klasičnega 
kmetijstva na okolju bolj prijazno, in tu so tudi naše tržne priložnosti. 
Tako, da se ne bomo kar naprej ukvarjali s tržnimi viški 
konvencionalnih proizvodov, temveč bomo lahko v bodočih letih 
govorili tudi o nekih bolj spodobnih cenah okolju bolj prijazno 
proizvedenih proizvodov. 
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Ustno poslansko vprašanje Majde Zupan 
ministru za pravosodje mag. Ivanu Bizjaku, 
postavljeno na 27. seji dne 16/6-2003:  

"Pred izvolitvijo ste nam, poslancem, obljubili, da boste sodne 
zaostanke rešili v štirih letih. Vaša obljuba je bil vaš program in s 
tem tudi program vlade. In kaj lahko ugotovimo leto dni pred 
iztekom mandata? Sodni zaostanki niso nič manjši, celo naraščajo. 
Zaradi tega je država na robu pravne varnosti, državljani pa zelo 
zelo nezadovoljni. 

Po zadnjih raziskavah javnega mnenja je sodstvo institucija, ki ji 
državljani najmanj zaupamo. Gre za tiste vsakdanje zadeve, ko 
državljani ne morejo priti do svoje pravice. In če pravico že 
dosežejo, pa je ne morejo izvršiti ali pa se ne morejo vpisati v 
zemljiško knjigo. Tisto staro reklo "pravica odložena, je pravica 
odrečena" še vedno velja. Prav nedavni odstop predsednice 
ljubljanskega okrajnega sodišča kaže na veliko ignoranco vrha 
sodne in izvršilne oblasti, saj ji niste, vi kot minister in niti predsednik 
vrhovnega sodišča, odgovorili na njen program za odpravo 
zaostankov, dokler ni dejansko odstopila. Rešitev problema na 
tem sodišču je ključnega pomena za izboljšanje stanja pravne 
varnosti v državi. Podatek, da če danes vložiš na tem sodišču 
tožbo in nihče ne zna povedati, kdaj jo bodo začeli reševati, je 
dejansko grozljiv. Ko pa jo potem le nekdo vzame v roke, pa se 
čaka na sodnikovo odločitev v povprečju 33 mesecev. In to naj 
bo sojenje v razumnem roku, na kar nas opozarjajo tudi v Evropski 
uniji. 

Zanimiva je izjava namestnika varuha človekovih pravic, da so 
pri zaostankih, ki so jih obravnavali - teh pa imajo čedalje več - 
kot vzrok odkrili tudi subjektiven faktor v delovanju sodnikov. Če 
gre za neznanje, za nedelo, za korupcijo v sodstvu, bi se morali 
zaradi tega še prav posebej zamisliti. 

Stanje v sodstvu je torej kritično in se ga ne da več opravičevati 
s friziranjem podatkov. Zaupanje državljanov v sodstvo je padlo 
pod skrajno mejo. Res je, da je sodstvo samostojna in neodvisna 
veja oblasti, in če hočemo ohraniti pravno varnost in demokracijo, 
vanjo ne sme nihče posegati od zunaj. Vendar pa je potreben 
poostren nadzor družbe in zaostritev odgovornosti. Brez zaupanja 
državljanov v sodstvo, v njegov ugled in avtoriteto, ni pravne 
države. Vendar že predolgo čakamo na to. 

Zakaj se stanje na področju sodnih zaostankov ne izboljšuje in 
kaj bo vaše ministrstvo storilo za izboljšanje trenutnih nevzdržnih 
razmer?" 

Odgovor:  

Želel bi najprej poudariti, da se položaj v sodstvu vendarle 
izboljšuje. V ta namen želim najprej predstaviti vendarle nekaj 
podatkov, kasneje pa predstaviti tudi ukrepe, ki jih izvajamo že 
dalj časa po posameznih področjih, in ki, po moji oceni, lahko 
prispevajo k pospešitvi tega pozitivnega trenda. 

Če pogledamo sodno statistiko za lansko leto. Pri podatkih je 
nekaj pozitivnih, nekaj slabših, navedel bom ene in druge; tukaj 
zavračam očitek friziranja. To navajamo tudi sicer za javnost, 
vendar se, žal prevečkrat, poudarjajo negativni podatki, tisti 
pozitivni, ki vendarle tudi so, se pa pogosto spregledajo. 

Pri vseh zadevah se je v preteklem letu res povečalo število za 
6,5%, in to predvsem na račun realnega prikazovanja izvršilnih 
zadev od leta 2001 naprej, z navodilom, ki sem ga pač izdal, po 
katerem se seveda izvršilne zadeve štejejo za rešene šele, ko je 

izvršba dejansko opravljena. Tukaj smo torej dobili bolj jasno sliko, 
zaradi tega je nekoliko slabša. 

Pri tem pa, če gledamo vse zadeve, so višja sodišča imela z 
8,8% manj nerešenih zadev, okrožna za 10,8%, pri okrajnih se je 
zgodilo tisto povečanje, o katerem sem govoril, upravna za 9,7 
manj, višje delovno in socialno za 22,5% manj in delovna in 
socialna prve stopnje za 17,4% manj vseh zadev. Tudi okrajna 
sodišča so pri pomembnejših zadevah zmanjšala število nerešenih 
zadev za 11,9%, torej več kot za eno desetino; ostala sodišča pa 
tudi za več. Na vseh sodiščih skupaj pri pomembnejših zadevah 
velja, da se je zmanjšalo število nerešenih zadev v lanskem letu 
za 11,3%. 

Še dve vrsti podatkov na hitro. V daljšem časovnem obdobju se je 
pri pomembnejših zadevah, od leta 1998 do konca lanskega leta, 
število nerešenih zadev zmanjšalo od 210 tisoč na 143 tisoč, kar 
je znatno zmanjšanje. Na drugi strani, če gledamo zaostanke po 
sodnem redu, to veste, daje bila kategorija uvedena leta 2000, se 
je, če gledamo okrožna sodišča, v tem času zmanjšalo število 
zadev, ki jih štejejo kot sodni zaostanek, za 24%; po dveh letih - 
glede na stanje leta 2001, v zadnjem letu za 15,33%, in če gledamo 
dveletno stanje za četrtino. 

To so podatki, ki kažejo pozitivne trende. Tukaj gre zdaj predvsem 
za to, da se ti pozitivni trendi ohranjajo. Ne bo lahko, vendar 
mislim, da so za to vzpostavljeni dokaj dobri pogoji, opozoril bi na 
analizo vzrokov za sodne zaostanke in predvidene ukrepe, ki jih 
ta vsebuje. Večina teh ukrepov, ki gredo v različno smer, je 
uresničena. Gre zlasti za zakonodajne ukrepe. Tukaj navajam 
dva primera: zlasti izvršba, tega smo se lotili z novelo zakona o 
izvršbi in zavarovanju, sprejeti, uveljavljeni proti koncu lanskega 
leta, ki bo brez dvoma začela dajati rezultate. Hkrati analiziramo 
ustreznost mreže izvršiteljev - z dodatnimi izvršitelji kjer je treba; 
želimo narediti tudi izvršbo tekočo. 

Na področju zemljiške knjige, kjer še obstaja problem po številu 
nerešenih zadev, se je v lanskem letu, prvič po daljšem času, 
zmanjšalo število nerešenih zadev za slaba 2%, informatizacija 
zemljiške knjige, ki je končana 71%, pa bo bistveno prispevala k 
večji učinkovitosti in na ta način lahko tudi tukaj pričakujemo 
boljše trende. Seveda so tu še drugi zakonodajni in organizacijski 
ukrepi. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Vsi skupaj si najbrž lahko želimo, da bi ti ukrepi začeli delovati in 
prinesli rezultate. Kaj lahko konkretno obljubite oziroma sporočite 
novemu predsedniku oziroma predsednici ljubljanskega okrajnega 
sodišča? 

Dopolnitev odgovora: 

Seveda je ljubljansko sodišče, kot dejansko največje okrajno 
sodišče v državi z velikimi zaostanki, potrebno posebnega 
programa razreševanja zaostankov. Po odločitvi predsednice, 
da se odpove funkciji, je bil opravljen sestanek vseh odgovornih 
iz sodstva in tudi ministrstva, ter tudi sestanek pri predsedniku 
vlade. 

Iz teh sestankov izhaja, da sicer ni mogoče v celoti uresničiti 
vseh načrtovanih ukrepov iz programa predsednice, vendar pa 
pri ukrepih, ki gredo v različne smeri, je možno zagotoviti izvajanje 
praktično na vseh področjih v tistem obsegu, ki je pač možen. 
Tako je možno zagotoviti sredstva za nadaljevanje projekta 
Herkules, za vse druge potrebe, ki izhajajo iz, recimo temu 
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dodatnega obsega dela, iz pomoči s strani drugih sodišč, vrhovno 
sodišče hkrati ocenjuje oziroma je že prej odobrilo nekaj dodatnih 
zaposlitev sodnega osebja. Na drugi strani ministrstvo vidi 
možnosti, da zagotovi opremo za tiste prostore, ki bi jih bilo na ta 
način potrebno dodatno zagotoviti. 

Tukaj se seveda kažejo možnosti, da se ta program ustrezno 
prediskutira, nekoliko preoblikuje in da se v okviru tistega, kar je 
finančno zlasti možno deloma pa tudi glede na resurse, ki so na 
voljo, druge - kadrovske, da se ta program dejansko tako 
preoblikovan izpelje. 

Seveda je prva naloga sedaj, da se določi začasnega predsednika 
tega sodišča, to je naloga predsednika višjega sodišča. Nato se 

imenuje predsednika, ki bi se s takim programov tudi poistovetil, 
s katerim bomo v najkrajšem času opravili nadaljnje pogovore. 
Takšno je tudi zagotovilo vseh drugih, ki v tem okviru sodelujejo. 
Ministrstvo ima tukaj le en del pristojnosti, zlasti kar zadeva 
opremo.Tako bi zato sodišče, ki ima posebne probleme, vendarle 
prišli do posebnega programa za reševanje teh nakopičenih 
zaostankov. 

Veliko bo odvisno tudi od predsednika, ki se bo moral spopasti z 
vsemi vidiki te problematike. Prepričan sem in za to obstajajo vsa 
zagotovila, da se vsi tisti, ki morajo odigrati na tem področju svojo 
vlogo, tega zavedajo in so jo pripravljeni odigrati. 

Ustno poslansko vprašanje Davorina 
Terčona ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003:  

Vsebina iz prijave vprašanja za sejo: 
Na januarskem zasedanju državnega zbora vam je bilo 
zastavljeno vprašanje o reorganizaciji davčnih uradov. Takrat ste 
v svojem odgovoru navedli, da se je preliminarno ugotovilo, da 
bodo potrebne določene notranje spremembe glede organizacije 
dela v postopkih do strank in verjetno celo spremembe 
zakonodaje. Prav tako ste omenili, da bo komisija, ki jo je imenoval 
vaš predhodnik, z nekaterimi spremembami nadaljevala svoje 
delo, ter ga bo zaključila v februarju 2003. Na podlagi ugotovitev 
naj bi potem sledili ukrepi ustreznih sprememb. Zato sem vam 
podobno vprašanje zastavil tudi sam in sicer na marčnem 
zasedanju državnega zbora, ko bi že morali pridobiti izsledke 
navedene komisije. Takrat niste podali ustnega odgovora, zato bi 
mi morali v skladu s poslovnikom v 30 dneh pisno odgovoriti. 

Želel bi, da mi pojasnite naslednje: 
Kakšne so ugotovitve posebne komisije, ki je pregledovala delo 
davčnih uradov oz. davčnih izpostav? 
Ali ste na podlagi analize stanja že sprejeli določene ukrepe glede 
reorganizacije davčnih uradov in kakšni so ti ukrepi? 

Odgovor: 

O poslovanju in učinkovitosti Davčne uprave Republike Slovenije 
naj bi ob obravnavi revizijskega poročila računskega sodišča 
razpravljala tudi delovna telesa državnega zbora. V okviru 
celovitega gradiva, ki smo ga na zahtevo državnega zbora 
pripravili, je tudi to poročilo, o katerem sprašujete, o izvedbi 
strokovnega nadzora poslovanja davčne izpostave Tolmin, 
davčnih uradov Nova Gorica in Hrastnik. To je bilo nadaljevanje 
tiste komisije, o kateri sem govoril. Ta je dejansko končala delo 
konec februarja, vendar smo potem takoj pristopili na podlagi 
rezultatov, ki so jih dale te analize, k proučevanju posameznih 
ukrepov, ki bi naredili to reorganizacijo bolj učinkovito. Če vam 
morda citiram del iz tega poročila, ki je ključen: "Zaradi velike 
razdrobljenosti," ker gre za 60 izpostav, "je nadzor nad enotnim 
izvajanjem odmernih in kontrolnih postopkov zelo otežen. Na nivoju 

davčnega urada ni bilo pregleda nad davčnimi zavezanci. Velike 
težave so bile predvsem pri zagotavljanju ažurnosti knjigovodstva 
in reševanju pritožb." In to je bila osnova za reorganizacijo. Namen 
te reorganizacije je poenotiti postopke od prvega stika zavezanca 
z davčno službo preko glavne pisarne do centralnega izvajanja 
odmernih postopkov, centralnega knjigovodstva in centralnega 
izvajanja prisilne izterjave. Na nivoju davčnih uradov naj bi se 
enotno izvajalo tudi zajemanje podatkov za potrebe načrtovanja 
in analiziranja ter vzdrževanja celotnega informacijskega sistema. 
To je bil cilj. Vendar, ko je šla komisija na teren in je pogledala 
kakšno je stanje, je ugotovila: "V razgovorih na davčni izpostavi 
Tolmin in davčnem uradu Hrastnik je komisija ocenila, daje projekt 
reforme smiseln, ker bo poenotil postopke in omogočil 
enostavnejše delo zavezancev. Za to pa sta predvsem potrebna 
dva predpogoja: učinkovita informacija povezava med davčnimi 
uradi in davčnimi izpostavami, kot prvi, in drugi, sposobnost 
kontrolorjev in referentov v davčni izpostavi, da znajo analizirati 
in uporabljati informacije, ki jih posreduje informacijski sistem 
davčnega urada. Ob zadovoljitvi teh pogojev lahko davčni 
zavezanci, občani in samostojni podjetniki pridobijo vse informacije 
in dokumentacijo na nivoju davčnih izpostav. V praksi se je doslej 
dogajalo, predvsem davčnemu uradu Nova Gorica, da kontrolorji 
na davčni izpostavi Tolmin niso bili sposobni posredovati informacij 
z davčnega urada Nova Gorica, zato je prihajalo do velikega 
nezadovoljstva zavezancev, predvsem samostojnih podjetnikov. 
Poleg tega ni mogoče izključiti odporov proti reformi tudi zaradi 
tega, ker se bo z novim sistemom prekinila v praksi večkrat 
ugotovljena tesna povezava med referenti davčnih izpostav in 
posameznimi zavezanci lokalnega okolja, kar je lahko imelo 
škodljive posledice za objektivno izvajanje davčnega postopka. 
Če se bo novi sistem izvajal v praksi, kot je zamišljen, ne bo 
prihajalo do problema izdajanja potrdil o plačanih davkih, pri čemer 
pa je treba opozoriti, da je zahtevana potrdila treba izdati takoj, če 
so za to izpolnjeni pogoji. Zavezance je treba natančno informirati, 
kakšen je postopek izdaje potrdil, in dopustiti možnost 
predhodnega naročanja po telefonu ali faksu." To je samo en del 
te celovite analize Dursa. 

Na podlagi te celovite analize pa je bilo sprejetih teh pet ukrepov, 
ki jih sedaj Durs izvaja in vam jih bom navedel. 

Prvi, Durs mora nadaljevati s pričeto reorganizacijo funkcij davčnih 
izpostav in davčnih uradov ter določiti točne datume zaključka v 
vseh davčnih uradih. 
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Durs mora takoj pričeti z rešitvijo vprašanja knjigovodstva ter 
poenotenja knjigovodskih sistemov za vse davke ter rešitve 
ustrezno vgraditi v projekte elektronskega davčnega poslovanja. 
Tako je bil potem tudi v bistvu s tem uspehom tega razpisa za 
elektronsko davčno poslovanje ta postopek pričet. 

Durs mora skupaj z ministrstvom za finance proučiti potrebne 
zakonske spremembe na področju plačilnega prometa ter 
predlagati spremembe predpisov, če so potrebne. To še 
preučujemo, ker je relativno zapletena zadeva. Nov plačilni sistem, 
tako kot je postavljen, če bi želel skrajšati tisto obdobje, bi bile 

potrebne res popolne spremembe plačilnega sistema, zato sedaj 
iščemo druge variante, ki pa se nakazujejo. 

Durs mora izdelati notranja navodila za poslovanje davčnih uradov 
in davčnih izpostav z davčnimi zavezanci, in to s točno določenimi 
roki, v katerih je potrebno reševati prošnje in zahteve zavezancev, 
vključno s problemi blokade transakcijskih računov. 

Durs mora za izgradnjo enotnega knjigovodskega sistema 
pripraviti vso potrebno dokumentacijo in pričeti z razpisom; kar je 
seveda že naredil. 

Ustno poslansko vprašanje Sonje Areh 
Lavrič ministru za šolstvo, znanost in šport 
dr. Slavku Gabru, postavljeno na 27. seji dne 
16/6-2003:  

"V medijih smo lani v Financah z dne 22.9.2002 zasledili članek o 
tem, da v ljubljanskih študentskih domovih bivajo stanovalci po 
več mesecev, za kar namesto študentske, plačujejo ekonomsko 
najemnino. Domovi tudi zanje od ministrstva iztržijo subvencijo. 
Ministrstvo naj bi sicer neupravičeno dobljene subvencije v 
študentske domove vračali takoj, kar pa ne drži. V mariborskih 
študentskih domovih namreč subvencij ne vračajo in jih nikoli 
niso, saj tega od njih nikoli ni nihče zahteval. Direktorica ljubljanskih 
domov v članku trdi, da se proračun neupravičeno prejetih 
subvencij dela enkrat letno. Vendar pa na vprašanje, ali so lansko 
leto vrnili neupravičeno dobljene subvencije, novinarka ni prejela 
odgovora. 

Ker je takih stanovalcev veliko, prosim za odgovor na vprašanje: 
Ali je ministrstvo prejelo od študentskih domov neupravičeno 
dobljene subvencije in na kakšen način se subvencije vračajo? 
Kakšne so sankcije, če se omenjene subvencije ne vrnejo? 

Naj vam navedem eno od zgodb študenta. 30. septembra 2002 je 
študentu potekla pogodba za bivanje v študentskem domu. 
Študent je dobil odločbo, da se mora izseliti iz študentskega doma 
v predpisanem času. Za razlog izselitve je bilo navedeno, da 
študent ne izpolnjuje pogojev, določenih v 12. členu pod 3. točko 
pravilnika o subvencioniranja bivanja študentov, oziroma, da se 
študent izobražuje po študijskem programu, ki se izvaja kot izredni 
študij manj kot tri dni v tednu. To vedno ne drži. Izredni študentje 
imajo predavanja tudi trikrat na teden, tudi med delovnim tednom. 

Če se ministrstvo v tem primeru sklicuje na potek in količino 
predavanj: 
Na kakšni podlagi imajo potem absolventi pravico do bivanja v 
študentskih domovih? 

Študent se je dne 4.12.2002 s pritožbo na odločbo študentskih 
domov obrnil na ministrstvo za šolstvo in glede na navedbe 
dejanskega stanja upal na pozitivno rešitev pritožbe. Ministrstvo 
za šolstvo je pritožbo obravnavalo dlje, kot je to določeno v zakonu 
o upravnem postopku - odločbo o bivanju bi moral prejeti v 30 
dneh. Odločba je bila datirana z dnem 3.2.2003. Pretekla sta torej 
dva meseca od vloge pritožbe študenta in zato so študentu naložili 
plačilo ekonomske cene za vse tiste dni, ko je čakal na odgovor 
oziroma, ko naj bi neupravičeno stanoval v študentskem domu. 

Ali se v primeru ugodno rešene pritožbe neupravičeno 
zaračunana ekonomska najemnina študentu povrne? Kdo je 
odgovoren za zamudo pri reševanju pritožb?" 

Odgovor: 

Ker je primer zelo konkreten in povsem specifične narave, mi 
dovolite, da vam pripravimo podroben, pisni odgovor. Lahko pa 
vam že sedaj rečem, da verjamem, da je vračanje subvencij, ki 
so bile neopravičeno izplačane, ko je do tega prišlo, nekaj, za kar 
bomo poskrbeli, in mislim, daje verjetno zelo smiselno tudi, da bi, 
v primeru upravičene pritožbe, sredstva, ki so bila višje plačana, 
povrnili. 

Pisni odgovor, z dne 2/7-2003: 

Študentski domovi v Ljubljani so javni zavod, katerim ministrstvo 
za študente, ki izpolnjujejo pogoje in merila po Pravilniku o 
subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS št. 22/2001) 
ter na podlagi letne pogodbe, subvencionira bivanje. V pravilniku 
je v poglavju "Izplačevanje subvencij in nadzorovanje namenske 
porabe" določena višina subvencije, kdaj se začne izplačevati in 
kako se nadzoruje namenska poraba sredstev. Nadzor nad 
poslovanjem študentskih domov oziroma namensko porabo 
sredstev izvaja, tako kot za vse javne zavode, proračunska 
inšpekcija in računsko sodišče. Zavod je v letu 2003 preverjala 
tako davčna kot proračunska inšpekcija, ki pa nista ugotovili 
nepravilnosti. 

Subvencija za bivanje v zavodu pripada le študentom, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev pravice za bivanje. Zavod sklepa 
nastanitvene pogodbe s stanovalci v okviru študijskega leta največ 
do 30. septembra, od 1. oktobra daje pa nove pogodbe ali anekse. 
Nastanitveno pogodbo lahko študentje podaljšajo šele po tem, ko 
p'rejmejo pozitivni sklep Pisarne za študentske domove oziroma 
pozitivno odločbo pritožbenega organa. Samo študentje, ki imajo 
pravico bivanja so tudi upravičeni do subvencionirane cene. 
Študentje, ki prejmejo negativni sklep Pisarne za študentske 
domove in se na slep ne pritožijo ter študentje, ki se pritožijo 
drugostopenjskemu organu in njihovim pritožbam ni ugodeno, do 
subvencionirane cene niso upravičeni. S tem, da študentom pripada 
pravica do subvencionirane cene le v primeru, da izpolnjujejo 
pogoje za bivanje v Zavodu, se študentje seznanijo ob podpisu 
nastanitvene pogodbe ali aneksa - torej vsako leto sproti, sestavni 
del je tudi Domski red. Na podlagi 28. člen domskega reda 
stanovalec plačuje od poteka pravice bivanja do izselitve akontacijo 
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stroškov bivanja po subvencionirani ceni, ob izselitvi pa je dolžan 
poravnati razliko med akontacijo in ekonomsko ceno. Po 
zagotovilih direktorice Študentskih domov Ljubljana Ksenije Preželj 
v primeru ugodno rešene pritožbe študentu povrnejo razliko med 
ekonomsko in subvencionirano ceno. 

Pravna podlaga za odločanje o pravici bivanja v domovih je 
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov. V 12. členu je 
določeno, da je eden od pogojev, ki jih mora izpolnjevati izredni 
študent tudi to, da se študijski program izvaja najmanj tri dni v 
tednu. Programi izrednega študija se ne izvajajo na vseh 
visokošolskih organizacijah enako, niti v dnevnih zaporedjih tri ali 
več dni v tednu; podatke o tedenskih obveznostih izrednih 
študentov posredujejo Pisarni za študentske domove 
visokošolske organizacije. 

Naloge ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za 
subvencioniranje bivanja študentov vodi pisarna za študentske 
domove, ki je prejela odločbe pritožbenega organa dne 10.2. in 
12.2.2003 in jih študentom poslala v roku. Nekatere odločbe 
pritožbenega organa, ki so datirane z začetkom januarja 2003 so 
bile predmet podrobnih in večkratnih obravnav, saj je šlo za izjemne 
primere študentov in sicer: 
- študente, ki so v času študija več kot enkrat ponavljali isti letnik, 
- študente, ki so večkrat ponavljali različne letnike, 
- študente, ki so se po zaključenem absolventskem stažu na 
univerzitetnem programu prepisali v nižji letnik drugega programa, 
- študente, ki so zaprosili za izjemno podaljšanje absolventskega 
staža in niso predložili dokazil pristojnih organov in organizacij, 

- izredne študente, katerih program se ne izvaja najmanj tri dni v 
tednu in za katere je zavod prejel od visokošolskih organizacij 
dokument o trajanju programa, ki je dokazoval, da študent ni 
upravičen do bivanja. 

S študijskim letom 2002/2003 je Pisarna za študentske domove, 
na podlagi spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku, 
pričela izvajati "antibirokratski program", po katerem je dolžna 
sama pridobivati dokumente za odločanje in so za pisarno edini 
verodostojni. 

Pri odločanju o pravici bivanja izrednih študentov je Pisama za 
študentske domove ravnala v skladu s tretjo točko 12. člena 
Pravilnika o subvencioniranju bivanja, na podlagi dokumenta o 
načinu izvajanja izrednega študija za posamezne programe, ki 
so ga pisarni posredovali visokošolske organizacije. Negativne 
sklepe so prejeli vsi študentje, ki so vpisani v programe, ki 
se ne izvajajo trikrat tedensko. Ti študentje namreč niso 
upravičeni do subvencije in so ob selitvi dolžni poravnati 
razliko do ekonomske cene. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Študentski domovi 
Ljubljana, v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi, v študijskem 
letu 2002/2003 redno uveljavljajo vračilo preveč izplačanih 
subvencij. Vračilo preveč izplačanih subvencij za tiste študente, 
za katere postopek ugotavljanja pogojev po pravilniku poteka 
več kot mesec dni, poteka tako, da ministrstvo zmanjša tekoče 
nakazilo za razliko vrnjenih subvencij. 

Ustno poslansko vprašanje Petra Leviča 
ministru za zdravje dr. Dušanu Kebru, 
postavljeno na 21. seji dne 16/6-2003:  

"Urad za droge se ukinja, njegove pristojnosti se pa prenašajo na 
ministrstvo za zdravje. Slovenija je po raziskavah EMCDDA, se 
pravi Evropska monitorska agencija za droge in odvisnike otrok, 
iz leta 1999, od 29 evropskih držav, ki so sodelovale v anketi, 
smo na 5. mestu. 

V raziskavi so spraševali o življenjskih izkušnjah s katerimikoli 
prepovedanimi drogami fantov in deklet, starih 15 in 16 let. 28% 
fantov in 23% deklet je že imelo take izkušnje. Povprečje 26% 
nas je uvrstilo na 5. mesto, za Veliko Britanijo, Češko, Irsko in 
Italijo.To nam daje jasno vedeti, da so droge pri nas velik problem, 
in daje problem drog potrebno reševati kompleksno. S prenosom 
delovnega področja v ministrstvo za zdravje bo boj proti 
prepovedanimi drogami manj učinkovit. Kot oddelek ministrstva 
bo verjetno podrejen sekretarju določenega ministrstva. Tako bo 
prišlo do degradacije pristojnosti. Politika do drog se bo počasi 
skoncentrirala na eno ministrstvo. Vodja oddelka bo imel majhno 
formalno moč, lahko bo skliceval koordinacijo le na nižjih 
administrativnih nivojih. Le-ti nimajo moči dogovarjanja, še manj 
odločanja. Verjetno tudi ne bo mogoč celostni pristop, saj bo pristop 
pristojnega ministrstva usmerjen bolj v medicinski aii bolj v 
represivni model. Izkušnje iz Evropske unije kažejo, da s tem 

prihaja do motenj pri koordinaciji na lokalni in tudi na nacionalni 
ravni. 

Politika, kjer ni permanente politične, organizacijske in operativne 
koordinacije dela policije, carine, resorjev, zadolženih za 
preventivo, zdravljenje in rehabilitacijo uporabnikov drog in tudi 
mednarodnega zastopanja, nikakor ni učinkovita in nikakor ne 
dosega standardov dela v Evropski uniji. Financiranje se bo izvajalo 
skozi proračun enega od ministrstev. Prednost bodo imeli, nehote, 
programi ministrstva, v katerih je locirana politika do drog. Ostalih 
ne bodo mogli financirati, ker ni pogojev za to. Ostala ministrstva 
bodo dajala prednost svojim programom in ne skupnemu 
programu, saj bo odgovornost za vodenje politike prevzelo 
matično ministrstvo. 

Pri mednarodnem sodelovanju bodo imeli prednost strokovni 
pogledi in programi ministrstva, v katerem se bo nahajala enota 
za droge. S tem bo predstavitev v tujini neuravnotežena, 
določenim programom se bo dajalo več možnosti za povezovanje 
s tujino, drugi ne bodo imeli možnosti. Posledice bodo potovanja 
predstavnikov posameznih ministrstev, saj se bodo morali spoznati 
z zadevami v tujini, da bodo lahko uspešni na svojem področju. 
Mednarodno sodelovanje bo kaotično, saj se ne bo vedelo: kdo, 
kje zastopa in koga zastopa. Delegacije bodo neuravnotežene, 
verjetno se bodo zastopala stališča pretežno zdravstvenega 
resorja. Skratka, problematika prepovedanih drog je resna in 
zahteva resen, celoviti pristop z različnih strani in ne sme biti 
omejena z ene strani. 
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Zanima me: Kako se bodo v prihodnje financirali programi, tudi 
tisti, ki se sedaj financirajo iz sredstev Evropske unije? Kakšna 
bo strategija države? 
Kdo in kako bo odločal prioritete dela? 
Kaj bo s kadri, ki so sedaj zaposleni na uradu za droge?" 

Odgovor: 

Bilo bi preveč tendenciozno, če bi hotel samo s pozitivnimi 
konotacijami opisati organizacijski ukrep vlade. Vlade spreminjajo 
organizacije, vse vlade po svetu to počnejo, in čisto možno je, da 
bodo nekoč v prihodnosti tudi drugačne organizacijske 
spremembe. Zato ni mogoče oceniti vsake spremembe z 
napovedjo, da je zanesljivo dobra, ampak seveda, s premislekom 
vlade, da ko je ocenila, kakšno okolje njeni uradi imajo sedaj v 
okolju vlade in kakšno okolje bi morda dobili v okviru čim bolj 
podobnih, recimo temu, resornih ministrstev. Presoja je obveljala, 
da velja zaradi te relativno manjše podpore, oziroma recimo temu 
nekakšnega vakuma, da velja poskusiti z organizacijo na nivoju 
ministrstva za zdravje, to je primer urada za droge. 

Naj omenim, da ne gre za zelo naključno ministrstvo, da naš 
program javnega zdravja vključuje podobne programe, naj 
omenim samo naš program v zvezi z neko drugo drogo, 
alkoholom, ki dokazuje, da ministrstvo za zdravje zna poiskati 
partnerje v pogovorih o problemu, ki še zdaleč niso samo njegov 
problem, ampak v primeru alkohola še kar nekaj drugih resorjev. 

Konkretni odgovori na vaša vprašanja. S 1. januarjem leta 2004, 
ko k nam prihaja urad za droge, bo razumljivo, dobil novo 
organizacijsko obliko, pri katerem bo zadržal vse svoje naloge in 
vse svoje zaposlene, kot jih je imel doslej. Mi bomo skušali podpirati 
njegove funkcije, pri čemer nam bo pomagal že pripravljen 
nacionalni program za borbo proti drogam. Na čelu komisije sem 
jaz oziroma minister za zdravje po funkciji. In naj povem, da že ta 
program, ki ga boste kmalu dobili v parlament, ponovno razkriva 
potrebe po sodelovanju več resorjev na področju drog. 

Lahko razumem vašo zaskrbljenost, ali bo vpliv, moč urada, 
zaprtega v eno ministrstvo, podoben kot doslej. Vendar, mi bomo 
s svoje strani storili enako, da bomo koordinirali njegovo delo in 
podpirali njegova prizadevanja. Naj omenim, da ob morebitnih 
minusih, ki se pač imenujejo večja formalna vloga vlade pri podpori 
urada, pa nastopa mnogo večji interes resornega ministrstva, ki 
pokriva javno zdravje, in na tem področju seveda tudi problematiko 
drog. Seveda je res, da ne gre samo za zdravstveno temo; da se 
tega zavedamo. Na področju javnega zdravja je večji del 
problemov, ki niso problemi zdravstvenega varstva, pa kljub 
vsemu, po smislu, ker gre za zdravje, se znajdejo na našem 
ministrstvu. 

Zato mislim, da se za usodo tega urada ni bati oziroma, če bo 
njegova usoda slaba, bo bolj posledica subjektivnih vprašanj kot 
pa njegove premestitve od vlade na ministrstvo. 

Ustno poslansko vprašanje Petra Leviča 
ministru za notranje zadeve dr. Radu 
Bohincu, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003: 

"V zvezi z včerajšnjim vaterpolom sem zelo negativno presenečen 
nad navijači, ki so prišli iz druge države, naše sosednje Hrvaške, 
in bi rad samo vprašal gospoda ministra: 

Kaj bodo naredili s takimi huligani in da se to ne bo več dogajalo? 

Kajti to, kar sem včeraj gledal po televiziji, je nezaslišano in nimam 
besed. Slučajno, če imate kakšen komentar, bi bil zelo vesel." 

Odgovor: 

Z vašo oceno se strinjam, to je res nezaslišano ravnanje. Policija 
je imela skrbno izdelane načrte za to, da obvaruje, zavaruje to 
prireditev in s tem povezane nasilniške dejavnosti. Vzrokov za ta 
ravnanja je več pa tudi več odgovornih. Mi bomo o tem pripravili 
posebno poročilo in ustrezno ukrepali in tudi predstavili odgovorne 
v javnosti. 
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Ustno poslansko vprašanje Silve Črnugelj 
ministru za finance dr. Dušanu Mramorju, 
postavljeno na 27. seji dne 16/6-2003:  

"Verjetno so vaše besede najbolj citirane v zadnjem času, saj me 
to ne čudi, glede na dejstvo, da ste ob svojem prihodu napovedal 
kar nekaj zelo pomembnih sprememb. Najbolj so odmevne tiste, 
ki se nanašajo na spremembe na področju davčne zakonodaje. 
O spremembah 'in dopolnitvah zakona na dodano vrednost smo 
že veliko slišali in na vladi ste že oblikovali besedilo, pričakujemo 
še obravnavo v državnem zboru. 

Javnost je najbolj razburkala razprava o predvidenih reformah 
na področju davčne zakonodaje, ki se tičejo nepremičnin. Vendar, 
zelo malo oziroma skoraj nič se ne govori o zelenih davkih in 
njihovi uporabi in izrabi. 

Kot vam je verjetno znano, pred kratkem je bilo po dolgih letih 
objavljeno okoljsko poročilo o stanju okolja v Sloveniji. Če samo 
na kratko povem, da ocena ni najboljša, če uporabim oceno 
osnovnošolsko, je okoljsko poročilo tako, da je stanje okolja v 
Sloveniji nekako med dva in tri, bolj se nagiba k oceni dve. To 
pomeni, da je čas, da naredimo tudi na tem področju nekaj,,in 
mislim, da bi bilo dobro, da se ne obotavljamo. 

Slovenija bo enakopravna članica Evropske unije in znano je, da 
so države članice že od 90-ih opazno povečale uporabo ekoloških 
davkov. Uporaba ekoloških davkov se širi na vedno več davčnih 
osnov. Večina članic uvaja davke v okviru ekološke davčne 
reforme. Ekološki davki se vedno več uporabljajo za razvoj, za 
spodbujanje ali, še bolje, za maksimiranje spodbujevalnih učinkov 
za razvoj in za razvojne sheme za različne namene. Znano je, da 
ekološki davki niso prisotni na Evropski uniji na področju 
zakonodajnega nivoja, pričakuje pa se, da bo Svet Evrope mogoče 
dosegel soglasje, da bo davek na Co2 lahko postal kot izvirni vir 
prihodkov Evropske unije. 95% prihodkov od ekoloških davkov v 
Evropi prihaja od davkov na energijo in transport, manj kot 5% 
prihodkov od ekoloških davkov prihaja do ostalih ekoloških davkov 
in taks, kot so: davki na misije, kemične substance, proizvode, 
odpad in izkoriščanje naravnih virov. Vendar število teh ekoloških 
davkov raste in obdavčujejo se vse novejše in druge davčne 
osnove, recimo: gnojila, pesticidi, PVC, topila, različne snovi, celo 
nekatere turistične dejavnosti, površinske vode itd. 

Ne bom govorila, na kakšen način so se evropske države lotevale 
davčnih reform ekoloških zelenih davkov, vas pa sprašujem, 
glede na to, da ste načrtovali reformo: Ali tudi predvidevate na 
tem področju kakšne posege, ker o temu ni bilo govora?" 

Odgovor: 

V začetku, tudi v svoji predstavitvi, nisem predstavil, kot da bi si 
na tem področju zamišljal kakšno posebno reformo. Do sedaj je 
Slovenija, do konca leta 2002 uvedla naslednje dajatve, pač te 
zelene davke, kot jih imenujete: vodna povračila, taksa za 
obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje zraka z emisijo 
toplogrednih plinov, taksa za obremenjevaje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov in še taksa zaradi uporabe mazalnih olj in 
tekočin; v letu 2003 pa je bila uvedena še taksa za obremenjevaje 
okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil. Z vidika prihodka 
Proračuna so se prihodki od teh davkov precej povečevali. V letu 
2000 jih je bilo za 26,5 milijard, v letu 2001 za 27 milijard, v letu 
2002 za 37 milijard, za leto 2003 pa je taka ocena 42,6 milijarde. 
Torej, s tega vidika se obremenitev s temi taksami povečuje v 
Sloveniji. 

Če gledamo, kaj je namen teh taks okoljskih dajatev, kot se 
imenujejo, je verjetno dvojen; vsaj tako tudi vse te države Evropske 
unije zaradi teh dveh razlogov tudi davke uvajajo in takse. Prvič, 
preko obremenitev onesnaževalcev okolja se poskuša s temi 
dajatvami zagotoviti zmanjšanje onesnaževanje zato, ker pač 
povečujemo stroške vpliva na zmanjšano trošenje določene 
dobrine, in pa preko obremenitve uporabnikov določenega 
naravnega vira zagotoviti hkrati tudi sredstva za njegovo 
obnavljanje iz teh davkov, oziroma čiščenja ter ohranjanja. 

V skladu s temi veljavnimi predpisi država ni neposreden investitor 
v okoljevarstvene projekte, ampak sofinancira te projekte, ki jih 
pripravljajo podjetja in lokalne skupnosti, in je bilo v skladu z 
zakonom o okolju v okoljevarstvene namene iz državnega 
proračuna v letu 2002 namenjenih okoli 17,2 milijarde tolarjev, 
torej od 37 je bilo 17,2; ampak točni podatki še niso znani, ker bo 
agencija za okolje še izdala določene odmerne odločbe, za 
nekatere šele oktobra letos. Sredstva se lahko namreč koristijo 
strogo namensko, in če se z naknadnimi preverjanji ugotovi, da 
niso bile namensko koriščena, je potrebno tudi vračilo. 

Tako bi rekel, da je splošna slika tega področja, da pač vedno bolj 
uporabljamo te okoljevarstvene davke v Sloveniji, povečujemo ta 
obseg obremenitve tudi s temi davki in na ta način poskušamo 
vplivati na izboljšanje stanja v okolju. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Zelo izčrpni podatkie, nekatere sem celo sama vedela in načine 
izrabe. Vendar mislim, da odnos med sredstvi, ki so zbrana za te 
namene, pa vlaganji in soinvestitorstvom za izboljšanje okolja 
oziroma izboljšanju bodisi čistilnih naprav, vaških vodovodov, ni 
sorazmerno. 

Glede nato, da okoljsko poročilo, na nek način, izkazuje določene 
segmente, ki bi jih bilo treba vendarle izboljšati tudi na investicijskem 
programu, vas sprašujem: Ali načrtujete za naslednje proračunsko 
obdobje, da bi to v tem razmerju bilo več izkoristka v korist okoljskih 
investicij? 

Dopolnitev odgovora: 

Kolikor se pač z okoljskimi davki zbere sredstev in je prihodkov 
v proračunu in koliko se potem neposredno nameni skozi to 
soinvestitorstvo v projekte, je to razmerje stvar ocene prioritet in 
ocene tega, koliko poskušaš destimulirati s temi taksami in koliko 
poskušaš na drugi strani dejansko investirati v to področje 
izboljševanja ekologije. 

Rekel bi, da za leto 2004, čeprav so razgovori med ministrstvom 
za okolje in prostor in med ministrstvom za finance vedno v tej 
smeri povečevanja teh investicij ali pa sofinanciranja teh projektov; 
jaz, za leto 2004, kot bom potem tudi pojasnil ob rebalansu 
proračuna, ne pričakujem, da bi bili zmožni vtem letu, ko vstopamo 
v Evropsko unijo, zaradi prestrukturiranj, ki so potrebna, nameniti 
kakšen večji odstotek teh sredstev. Seveda, v naslednjih letih, 
bomo poskušali se držati okoljevarstvenih standardov v Evropski 
uniji, hkrati bi pa vseeno poudaril, da ima Evropa seveda najvišje 
standarde na svetu v zvezi z okoljevarstveno problematiko. In s 
tem v zvezi so tudi sedaj ob recesiji, ki se pojavlja v svetu, zelo 
jasne zahteve podjetij, ki so izjemno obremenjena s tem, da bi se 
morali v bistvu paziti, koliko se obremenjujejo podjetja s temi 
taksami, da bodo še konkurenčna. Tako je tukaj potrebno tehtati 
med enim in drugim. 
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Ustno poslansko vprašanje mag. Andreja 
Vizjaka ministru za okolje, prostor in 
energijo mag. Janezu Kopaču in ministru za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 
Francu Butu, postavljeno na 27. seji dne 16/ 
6-2003:  

"Problem v vzhodni Sloveniji je iz dneva v dan, če ne rečem iz 
tedna v teden, čedalje bolj pereč. Poljščine, ki so bile posejane, so 
namreč praktično zastale v razvoju, škoda zaradi suše, kot kaže, 
bo velika. Ne samo suša, v zadnjem času imamo opravka z 
določenimi bakterijskimi boleznimi, zlasti tudi na hruškah in jabolkah. 
To so vse neke vrste naravne nesreče, ki prizadanejo naše 
državljane, sedaj v enem sedaj v drugem delu Slovenije. Mislim, 
da se vsako leto ponavlja v tem parlamentu diskusija na to temo, 
kako sistemsko urediti ta vprašanja in kako pomagati tistim, ki jih 
ta problem prizadane. Pomagati na tak način, da se pomaga tistim, 
ki imajo dejansko zaradi tega veliko škodo in katerih eksistenca 
je odvisna od tega. Že današnja razprava na odboru za finance je 
v bistvu pokazala, da se še v rebalansu proračuna zmanjšuje 
proračunska rezerva, ki je namenjena prav urgentnim posegom 
ob takih dogodkih, da bi seveda ublažili nastale posledice za 
družinske proračune kar marsikaterega kmeta oziroma tistega, 
ki živi od tega. 

Sprašujem torej: 
Zakaj do danes ni sistemskega zakona na tem področju? 
Zakaj ni denarja namenjenega za te namene oziroma se v 
rebalansu ta denar celo zmanjšuje? 
Zakaj so predvideni tako nemogoči postopki pri ugotavljanju škode 
in potem kasneje tudi pri povračilu te škode, da praktično nekateri 
sploh ne dobijo denarja ali pa čakajo nanje tudi pol leta in več? 

Skratka mislim, da to področje terja ureditev, ki ni ustrezno 
opredeljena in urejena, n me prav zanima, kajti gre za perečo 
problematiko: 
Kako jo bo slovenska vlada oziroma ustrezna ministrstva 
reševala? 
Ali bo prepustila stihiji in neki nejasnosti te številne družine ali jim 
bo priskočila na pomoč?" 

Odgovor ministra za okolje, prostor in 
energijo mag. Janeza Kopača:  

Sistemski zakon o sanaciji naravnih in drugih nesreč je bil napisan 
že nekje septembra lani in je bil, žal, zelo dolgo v medresorskem 
usklajevanju. Sedaj pa je medresorsko usklajevanje končano in 
slučajno, ne zato, ker smo pač v takih okoliščinah, ravno v četrtek 
ta teden, je na sejo vlade uvrščen na dnevni red in v petek bo že 
tu, pri vas. 

Ta se bo sprejemal seveda po rednem postopku, kakor se boste 
odločili; ali bo še splošna obravnava ali bosta potem samo druga 
in tretja skupaj ali druga in tretja posebej, je odvisno od vas. 

Glede drugih trenutnih razmer, ko govorite o suši v Sloveniji, ki ta 
hip pesti tudi naše kmetijstvo, in o ognju oziroma hruševem ožigu, 
pa moram reči, da se vse take potencialne naravne nesreče - to 
še ni razglašeno za naravno nesrečo, ampak potencialne naravne 
nesreče, v Sloveniji vodijo po postopku, ki ga predvideva zakon 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Postopek po tem zakonu vodi uprava za zaščito in reševanje pri 
ministrstvu za obrambo in ne ministrstvo za okolje. Ker ste pač 
vprašali mene, kaj vlada predvideva v zvezi s to sušo; kljub temu 
slučajno vem, ker je tudi v medresorskem usklajevanju, da prav 
ta četrtek uprava za zaščito in reševanje oziroma minister Grizold 
pripravlja informacijo za sejo vlade v zvezi s hruševim ožigom. 
Ne vem pa, ali tudi v zvezi s sušo. In zagotovo bo vlada po 
postopku, ki ga predvideva zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, tudi ustrezno odgovorila oziroma ukrepala. 

Tako se ne bi mogel strinjati s tem, saj niste niti trdili bolj ste rekli, 
da bo vlada vse skupaj prepustila stihiji. Nikakor ne. Za reagiranje 
imamo zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
postopek, ki ga vodi uprava za zaščito in reševanje, to teče, 
sistemski zakon pa je slučajno ravno ta teden na poti v parlament. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Nekako sem pomirjen, ko vidim, da se nekaj premika na področju 
zakonodaje. Vendar je to tisti prvi korak, ki me še ne zadovoljuje 
v celoti. Zakaj? Mislim, da kmetje potrebujejo tisto, kar jim bo 
olajšalo pozicijo. To je predvsem denar in hitri, učinkoviti postopki; 
kako nadomestiti izgubo oziroma ta izpad dohodka. Od enega 
zakona, ki bo šel v parlamentarno proceduro in bo sprejet verjetno 
v drugi polovici ali pa že kar krepko v zimskem času, si težko kaj 
Obetajo glede na trenutno perečo situacijo. 

Zato me zanima: 
Ali razpolaga tudi kdo s podatkom, koliko sredstev je predvidenih 
za najnujnejše ukrepe, ki so več kot potrebni glede na nastalo 
sušo, tako v Posavju kot v drugih delih Slovenije; in seveda ta 
hrušev ožig, ki se, kot slišim, kar hitro širi, tudi zaradi neustreznih 
ukrepov tistih, ki morajo sekati drevje in sanirati zadevo? 

Dopolnitev odgovora ministra za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 

Franca Buta: 

Lahko rečem samo glede hruševega ožiga. Mimogrede, ukrepi 
so absolutno pravi. Tudi danes smo imeli 40 ljudi iz cele Slovenije 
na pogovorih, predstavnikov sadjarjev. In edino vprašanje je še: 
ali kdaj in če kdaj uporabljati tudi antibiotike. Ko jih bomo, in če jih 
bomo, bodo vsi skočili v zrak, zakaj uporabljamo antibiotike, tako 
kot so zdaj vsi v zraku, zakaj jih ne uporabljamo. Ne uporabljamo 
jih zato, ker niso dovoljeni. Če bodo dovoljeni, bodo seveda vsi 
rekli: ogrožamo zdravje ljudi, ampak to je druga zgodba. 

Tam je jasno, da smo kot država dolžni na osnovi zakona, ki 
velja, pokriti strošek posekanega drevesa; za to postopek poteka. 
Na drugi strani pa je, kar se tiče statusa naravne nesreče v zvezi 
s hruševim ožigom, po mojem razumevanju, ta postopek že stekel 
in je to dejstvo naravne nesreče že razglašeno; glede na postopek, 
ki smo ga izpeljali. In minister za obrambo bo poročal o tem v tem 
tednu na vladi, glede prve ocene, ki smo jo pripravili skupaj z 
našim ministrstvom. Verjetno bo pa, približno, rok enega meseca 
do meseca in pol potreben, da bo mogoče narediti dokončno 
oceno in na osnovi tega tudi pripraviti nek določen interventni 
zakon. 
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Ustno poslansko vprašanje Alojza Soka 
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Francu Butu, postavljeno na 
27. seji dne 16/6-2003:  

Vsebina iz prijave vprašanja za sejo: 
5. junija 2003 je častnik Finance zapisal izjavo predsednika 
Kmetijsko-gozdarske zbornice o tem, da Ljubljanske mlekarne 
izvažajo viške mleka v sosednjo Avstrijo in potem uvažajo mleko 
v prahu. Šlo naj bi za tako imenovani fiktivni izvoz s ciljem 
pridobivanja izvoznih subvencij. Ker sem podatke o količinah 
izvoženega mleka in uvoženega mlečnega prahu hotel preveriti 
na Carinski upravi RS, sem istega dne po telefonu in preko 
elektronske pošte naslovil vprašanje gospej Branki Skrt, ki je na 
omenjeni upravi zadolžena za vodenje podatkov. Niti telefonsko 
niti po elektronski pošti nisem mogel do danes, 10 junija, navezati 
stika z omenjeno gospo. 

Zato naslavljam na ministra naslednje vprašanje: 
Ali in v kakšnih količinah je bil v letu 2002 in 2003 izvršen izvoz 
surovega oziroma pasteriziranega mleka v sosednje države 
Avstrijo, Italijo in Hrvaško, in v kakšnih količinah je bil, če je bil, iz 
navedenih držav uvožen mlečni prah? 

Koliko denarja je bilo namenjenega Ljubljanskim mlekarnam, kot 
izvoznih subvencij, za izvoz mleka v navedene države? 

Odgovor: 

Kratek odgovor je: ne drži. Nihče v tej državi, ki vozi mleko, 
surovo mleko na storitev sušenja oziroma prašenja v katerokoli 
državo, bodisi da je to Avstrija ali Italija, in pripelje nazaj mleko v 
prahu kot rezultat te storitve, ne more in ne uveljavlja subvencij 
pri izvozu, to je zelo jasno in preverljivo. To torej absolutno ne drži, 
pa je pisalo kjerkoli ali ni pisalo; to ne drži. 

Konkretni podatki pa so takšni, da je po podatkih carinske uprave 
v letu 2002 48.300 ton mleka ali proizvodov, mlečnih seveda, 
torej mleka, več izvoženih izven Republike Slovenije, od tega 
10.000 ton na Hrvaško, 10.000 ton v Italijo, v Avstrijo zanemarljivo. 
V istem času je bilo uvoženih iz Avstrije 32 ton mleka v prahu in 
neko malenkost, pol tone, iz Hrvaške. Kar se tiče letošnjih 
podatkov, so približno enaki, s tem da se pač nanašajo na polovico 
leta in so torej polovica lanskih podatkov. 

Glede zneska izplačanih podpor pri izvozu, tukaj jaz s 
podrobnejšimi podatki za vsako firmo ne bi želel komentirati, ker 
ne vem, če je to primerno. Lahko rečem samo to, da smo skladno 

z uredbo vlade Republike Slovenije v letu 2002 plačali pri podporah 
za izvoz slovenskega mleka izven trga Republike Slovenije, ali 
izdelke iz mleka, skupno 4,5 milijarde slovenskih tolarjev. Vemo 
pa, da imamo v bistvu samo štiri mlekarne in največjo mlekarno, 
ki se imenuje Ljubljanske mlekarne. To je podatek za leto 2002 - 
kot orientacija. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Mislim, da ne more biti neka skrivnost, koliko od teh sredstev je 
dobila Ljubljanska mlekarna. Konec koncev, to so sredstva države, 
to so proračunska sredstva. In bi vas seveda prosil in vam s tem 
dodatnim vprašanjem predlagal, da poveste: 
Koliko od teh 4,5 milijarde so dobile Ljubljanske mlekarne? 

Za mene kot poslanca, ki prihajam iz severovzhoda države, kjer 
je ta suša, o kateri smo danes že govorili, najbolj izrazita, je 
seveda ta podatek izredno pomemben. Trdim, da so največji 
proizvajalci mleka v Sloveniji pravzaprav kmetje v severovzhodni 
Sloveniji in ti bodo zaradi suše tudi imeli največ problemov. 
Zato me seveda zanima: Kako država s subvencijami vpliva na 
trgovino tega, za Slovenijo zelo pomembnega kmetijskega 
proizvoda? 

Dopolnitev odgovora: 

Mislim, da država izjemno intenzivno sodeluje pri tem. Gre pa za 
evropsko popolnoma sprejemljiv in usklajen ukrep, ki bo veljal 
tudi po vstopu v Evropsko unijo. Razlika je v tem, da bodo ta 
sredstva v celoti plačana s strani proračuna Evropske unije; 100% 
od 1. maja prihodnjega leta naprej. To so sredstva posebnega 
statusa. 

Torej, 4,5 milijarde slovenskih tolarjev smo lani plačali na legalen 
in javen način na osnovi uredbe Vlade Republike Slovenije 
slovenskim mlekarnam. Če je izračun, ki drži, da je približno 55% 
do 60% mleka letno odkupljenega s strani Ljubljanskih mlekarn, 
pomeni, da je približno v teh razmerjih tudi izvoženega, pomeni, 
da je približno toliko odstotkov denarja namenjenega Ljubljanski 
mlekarni. Seveda, Ljubljanske mlekarne, veste, ne delujejo samo 
na območju ljubljanske regije, ampak pokrivajo vsaj še dobro 
polovico Štajerske, odkar Mlekarne v Mariboru ni več oziroma je 
del kapitalskega sistema, o katerem smo govorili - Ljubljanskih 
mlekarn. In nenazadnje, v kolikor bi tega ne bilo, bi ob dejstvu, da 
v Sloveniji proizvedemo približno 35% več mleka, kot ga potrošimo 
v Republiki Sloveniji, bilo verjetno govora o tem, da bi bila odkupna 
cena mleka kakšnih 15, morda celo še kakšen odstotek več, 
nižja od tega, kar je danes. 
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Ustno poslansko vprašanje Alojza Soka 
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Francu Butu, postavljeno na 
27. seji dne 16/6-2003:  

" Namreč, nelogično je, da se z vprašanjem suše pri nas ukvarja 
ministrstvo za okolje in prostor. Nisem zasledil, da bi enak postopek 
bil v sosednji ali pa v državah Evropske unije. Ta problematika 
povsod spada v področje ministrstva za kmetijstvo. Zato seveda 
predlagam, da bi tudi pri nas moralo o tem razmišljati predvsem 
ministrstvo za kmetijstvo; v tem obdobju, ko meteorologi 
napovedujejo oziroma dajejo v javnost podatek, da takšnega 
primanjkljaja padavin ni bilo zadnjih 150 let, 

Kaj lahko storimo? 
Ali na ministrstvu razmišljate, glede na to, da bo letošnja žetev 
vsaj 3 tedne prej kot prejšnja leta, kaj lahko naredimo v tej smeri, 
da bi te strniščne posevke morebiti, s pomočjo svetovalne službe 
in pa seveda ob pomoči, delni pomoči države, obdelali, jih z 
ustreznimi rastlinami zasejali, da bi dobili manjkajočo voluminozno 
krmo? 

Kajti, najtežje bodo to sušno obdobje vsekakor preživeli živinorejci, 
v prvi vrsti govedorejci. Po tej plati bi se seveda dalo na nek način 
pomagati; sicer moram reči, da ne verjamem, da se te zadeve da 
reševati na nek sistemski način, tako kot je malo prej govoril 
minister za okolje in prostor, ki se pač verjetno bolje razume na 
neke druge zadeve. Sušna obdobja je treba enostavno, prepričan 
sem, reševati z interventnimi zakoni. 

Zato seveda sprašujem: Ali bo vlada pripravila tak predlog oziroma 
ali ga že pripravlja? Če ga ne bo, se bomo seveda tega lotili v 

opoziciji, tako kot smo se lansko leto oziroma leta 2001. Povsem 
jasno, oziroma dejstvo je, da za sušna obdobja velja, konec 
koncev o tem govori že sveto pismo; da bi vas spomnil na 
faraonove sanje o sedmih debelih kravah in pa sedmih suhih 
kravah. Se pravi, že takrat so poznali ta problem in razlaga tega 
je bila, da pač morajo vsi skupaj takrat, ko jim gre dobro, nekoliko 
varčevati, da bi takrat, ko se pojavijo takšne katastrofe, lahko na 
ustrezen način intervenirale. 

Sam mislim, daje edini in pravi način razreševanja tega problema 
takojšnja pomoč tistim, ki jih je ta katastrofa prizadela." 

Odgovor:  

Bom zadaj začel, čeprav bo večino tega verjetno moral vseeno, 
zaenkrat, dodati še kolega minister Kopač, ker predvidevam - če 
moj podatek drži, da sva oba bila nekoč ministranta; pomeni, da 
oba poznava to priliko o tistih sedmih suhih pa debelih kravah in 
tako naprej, tako da se strinjam z vami. 

Nimam nič proti, če bo sprememba zakonodaje govorila tudi o 
tem, da se področje suše in drugih podobnih naravnih nesreč 
premakne v pristojnost ministrstva, ki ga pač trenutno vodim, 
morda bi to res bilo logično. 

O sodelovanju svetovalne službe pri delu in ob pomoči države pri 
svetovanju za, na primer, boljše oziroma čimbolj učinkovito izrabo 
teh strniščnih posevkov, mislim, da je svetovalna služba to 
pravzaprav dolžna narediti. Vendarle je še vedno večinsko plačana 
s strani države. Mi, mislim, da jo bomo tudi spodbudili, da se tega 
lotijo. Oni so najboljši in najbolj pravi naslov, ker so dnevno pri 
proizvajalcih in je to pravzaprav tudi njihova naloga. 

Ustno poslansko vprašanje Francija 
Rokavca ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003:  

"Predvsem je osnovno vprašanje: Kdaj bo vlada odpravila nered 
pri izplačevanju plač vladnim funkcionarjem? 

Namreč, glede na članek Tajne plače v Mladini 19. maja tega leta, 
kjer so podrobno bile navedene plače vladnih funkcionarjev na 
ministrstvih, kakor tudi v javnih zavodih, javnih podjetjih, je 
razvidno, da je rast plač v zadnjih dveh letih skokovito narasla in 
presega medsebojna razmerja; tako med vlado, državnim zborom 
in pa tudi sodno vejo oblasti. Predvsem pri direktorjih javnih podjetij, 
zavodov, se v večjih primerih ne spoštuje sklep vlade po 90% 
plači resornega ministra. 

Ali bo vlada ob napovedani avgustovski zamrznitvi plač v javnem 
sektorju, hkrati odpravila nesorazmerja v tem sektorju? 

Mimogrede, se strinjam, da mora država varčevati. In če hoče 
varčevati v javnem sektorju, mora najprej varčevati pri sebi. In 
vladni funkcionarji oziroma državni funkcionarji smo prvi izmed 
tistih. Hkrati pa menim, da v sistemu javnega sektorja ne more biti 
izjem. Kajti, samo iz omenjenega članka lahko ugotovimo, da 

plače nekaterih direktorjev javnih podjetij, delniških družb v večinski 
državni lasti, krepko presegajo že omenjeni sklep vlade. Zato 
pričakujem, da bo dejansko, če ne že avgusta, že celo prej, tudi 
to nesorazmerje odpravljeno. 

Hkrati, pa bi dejansko vprašal tudi glede odgovora na poslansko 
vprašanje, ki sem ga zastavil že 22. aprila, ki govori tudi o tem, 
kako bo država posredno oziroma neposredno pobrala davek 
od delitve dobička v tej firmi, in še nimam odgovora. Namreč, gre 
za finančna sredstva, varčevanje finančnih sredstev na račun 
države. Ta teden imamo v okviru te seje tudi rebalans proračuna 
in verjetno je predvsem tudi finančno ministrstvo eno tistih prvih 
ključnih resorjev, kjer je treba iskati rezerve, tako pri izplačilu plač 
vladnim funkcionarjem kot tudi pri pridobitvi prihodkov tam, kjer je 
potrebno." 

Odgovor:  

Ministrstvo za finance sicer ni pristojno za urejanje in nadzor 
vseh plač vladnih funkcionarjev ter plač direktorjev javnih zavodov 
in javnih podjetij, ki sicer tudi nimajo statusa vladnih funkcionarjev, 
tako da bi bil ustreznejši naslov za odgovor na to poslansko 
vprašanje urad za plače pri vladi oziroma služba za kadrovske in 
administrativne zadeve. Ne glede na to je ministrstvo za finance 
vsekakor zainteresirano, da se čim prej pripravijo ustrezne analize 
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stanja plač funkcionarjev in direktorjev, ter da se morebitne 
nepravilnosti takoj odpravijo; v zvezi s tem je tudi vlada že sprejela 
sklep. Pri tem bi želel opozoriti, da je vlada sprejela tri različne 
sklepe, ki urejajo plače poslovodnih organov v javnih zavodih, 
javnih podjetjih in gospodarskih družbah v večinski lasti države. 
In sicer je en sklep za javna podjetja, agencije in sklade, drugi za 
javne zavode in tretji za gospodarske družbe v večinski lasti 
države, na katere se je predvsem, če sem pravilno razumel, 
nanašalo vaše vprašanje; kjer se uporablja sklep vlade o 
priporočilih predstavnikov Republike Slovenije v nadzornih svetih 
gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika 
Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi. 

S tem v zvezi imamo sistem, da če obstajajo napake pri 
izplačevanju plač direktorjem teh podjetij, kar velja tudi za javne 
zavode, in se to na podlagi revizijskih ugotovitev nedvomno ugotovi 
- notranje revizije pristojnih ministrstev morajo to ugotoviti, je treba 
ugotoviti, kdo je za to odgovoren, in predlagati vladi, da sprejme 
ustrezne sankcije. S tem v zvezi lahko nastane problem, če ni 
obojestranskega interesa za uskladitev določil individualne 

pogodbe o zaposlitvi. Če obojestranskega interesa ni, in ker so 
obstoječe pogodbe veljavne in jih ni možno brez finančnih posledic 
prekiniti, enostransko odpovedati, je treba ugotoviti, kaj je v 
interesu Slovenije. 

Plače vladnih funkcionarjev pa trenutno še ureja zakon o razmerjih 
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih 
skupnosti, razen funkcionarjev, za katere se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o poslancih. 

Ob predvideni avgustovski zamrznitvi plač ni realno pričakovati 
in tudi ni možno, da bi se odpravila vsa dosedanja nesorazmerja 
plač v javnem sektorju. Dosedanja nesorazmerja se bodo 
odpravila postopno, od leta 2004 do leta 2008. Razpon med najnižjo 
in najvišjo osnovno plačo bo lahko takrat največ 1:10, v skladu s 
50. členom zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Ta zakon 
sicer velja, vendar se bo pričel uporabljati šele s 1.1.2004. Seveda 
pa ministrstvo za finance podpira pospešeno odpravo, če pride 
do nekaterih plač, ki niso v sorazmerju s temi tremi sklepi vlade. 

Ustno poslansko vprašanje Jožefa 
Jerovška ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003:  

"Slovenija je v zadnjem času soočena s pritiski Hrvaške, ki skuša 
inkriminirati ravnanje Ljubljanske banke v zadevah LHB banke 
Frankfurt in problem tako imenovanih varčevalcev Ljubljanske 
banke Zagreb. Hrvaška edina ni ratificirala sukcesijskega 
sporazuma z izgovorom, da ni jasna usoda depozitov deviznih 
rezerv nekdanje SFRJ. Ob tem ji je celo napovedala tožbo zoper 
Ljubljansko banko, kot lastnico frankfurtske LHB banke - gre za 
tako imenovani problem mešanih bank, češ, da je sodelovala v 
organizacijah pri izginotju 589 milijonov dolarjev deviznih rezerv 
nekdanje SFRJ. 

Ker je predsednik vlade v zvezi s problemom varčevalcev 
Ljubljanske banke Zagreb napovedal spremenjeno strategijo 
oziroma pogajanja s hrvaškim predsednikom vlade, me zanima: 
Zakaj slovenska vlada spremeni in menja strategijo? 
Kaj ima v rokah hrvaška vlada, da se v zadnjem času v odnosu 
do Slovenije tako arogantno obnaša, slovenska politika pa se 
kljub znatno izboljšanemu mednarodnemu položaju (sprejem v 
Nato in EU) neprestano'umika? 
Ali hrvaška politika slovensko politiko izsiljuje z obveščevalnimi 
podatki o koruptivnem ravnanju dela slovenske politike in 
pomembnih bankirjev o zadevah, ki sicer niso direktno povezane 
s to temo? 
Kaj bo vlada naredila v zaščito slovenskih interesov? 

Imam še več vprašanj, ki niso za odprto sejo. Tudi v zvezi s temi 
vprašanji, če zaradi interesov države Slovenije ni možen odgovor 
na odprti seji, sprejemam, da odgovor dobim na zaprtem delu 
seje. 

Pred dobrima dvema mesecema je prišlo na sodišču v Trstu do 
Poravnave med Novo Ljubljansko banko in tožniki v zvezi s 
stečajem Tržaške kreditne banke. Čeprav je Nova Ljubljanska 
banka ves čas zagotavljala, da je ravnala popolnoma v skladu s 

finančno zakonodajo in se ne boji tožb, je kljub temu prišlo do 
poravnave, kar pomeni finančne obveznosti za komitente in 
posredno davkoplačevalce iz Slovenije. Hkrati je bila ta poravnava 
medijsko skoraj v celoti zamolčana. 

Zanima me: 
Kakšne so finančne obveznosti, izhajajoče iz poravnave? 
Čigavo nezakonito ravnanje znotraj banke oziroma slovenske 
politike se je s tem skrilo in prikrilo? 
Ali bo vlada, kot večinski lastnik Nove Ljubljanske banke, raziskala 
finančne transakcije, individualno okoriščanje in zahtevala 
individualno odgovornost?" 

Pisni odgovor, z dne 4/7-2003: 

Iz nobene dosedanje informacije s strani Republike Hrvaške (dalje 
RH) v zvezi z nameravano vložitvijo tožbe proti LHB banki Frank- 
furt ni bilo mogoče povzeti, da bi RH nameravala tožiti tudi Slovenijo. 
Napovedana je bila le tožba proti LHB Banki iz Frankfurta. Tožba 
bi se naj nanašala na zahtevo za razkritje podatkov o tem, koliko 
sredstev bivše Narodne banke Jugoslavije (SFRJ) je bilo 
deponiranih in leta 1992 zamrznjenih pri LHB banki oziroma po 
čigavem nalogu ter kdaj in komu so se s teh depozitov izvrševala 
izplačila. 

Povod za to zahtevo je ugotovitev, da je na računih mešanih bank 
v tujini manj sredstev, kot je to v času pogajanj pred podpisom 
Sporazuma o vprašanjih sukcesije navajala takratna Narodna 
banka Jugoslavije. Neskladje med temi zneski je tudi eden od 
glavnih razlogov za to, da Hrvaška še do danes ni ratificirala 
Sporazuma o vprašanju sukcesije. 

Podobne tožbe so bile vložene že v preteklosti v Franciji, Švici, 
Italiji in na Cipru. V postopkih je sodelovala tudi Republika Slovenija 
oz. v njenem imenu Sklad RS za sukcesijo. Vendar so bili vsi ti 
postopki začeli in končani pred sklenitvijo Sporazuma o vprašanjih 
sukcesije. Glavni problem v vseh postopkih je bila trditev Zvezne 
republike Jugoslavije, ki se je vključevala v postopke kot stranski 
intervenient, da je edina naslednica bivše SFRJ, vendar s tem 
ugovorom v nobenem postopku ni uspela. Če bi bil začetek sedaj 
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spor Hrvaške proti kateri koli banki, kjer je imela bivša NBJ depozite, 
takega ugovora ne bi bilo več. 

Bivša NBJ je na pogajanjih o sukcesiji predložila uradne 
dokumente, iz katerih je izhajalo, da ima na deviznih računih pri 
mešanih bankah v tujini na dan 31.03.2001 na 645,55 mio USD, 
dejansko pa se je pokazalo, da je teh sredstev le približno 10% 
vrednosti, ki je bila najprej predstavljena. 

Čeprav Sporazum o vprašanjih sukcesije določa, da smejo države 
naslednice že od podpisa dalje zahtevati od tujih bank podatke o 
depozitih bivše NBJ, pa do danes nobena nemška banka ni 
ugodila tej zahtevi. Sporazum o vprašanjih sukcesije v nobeni 
določbi ne prepoveduje, da ne bi katera koli držav naslednica 
uveljavljala svojih pravic po sodni poti. Sporazum o vprašanjih 

sukcesije pa določa v tretjem odstavku 3. čelna aneksa C, da 
države naslednice ob podpisu tega sporazuma (29.06.2001) 
končajo vse obstoječe sodne postopke, ki jih imajo druga do 
druge in ne bodo začele nobenih drugih takih sodnih postopkov. 
Ta obveza torej ni vezana na ratifikacijo, ampak že na podpis 
sporazuma. Sporazum torej ne daje več možnosti, da bi države 
naslednice začenjale sodne postopke druga proti drugi, to pa ne 
velja, da jih ne bi začenjale proti drugim osebam, ki so posredno 
vezane na uresničevanje določb sporazuma. Eno od teh je 
vsekakor pravica držav naslednic, da pridobijo podatke, o 
deponiranih sredstvih bivše NBJ in o porabi le-teh. 

Do danes, 03. julija 2003, od LHB Frankfurt Ministrstvo za finance 
ni prejelo nobene informacije o prejemu tožbe, ki bi jo naj vložila 
Republika Hrvaška. 

Ustno poslansko vprašanje Jožefa 
Jerovška ministru za delo, družino in 
socialne zadeve dr. Vladu Dimovskemu, 
postavljeno na 27. seji dne 16/6-2003:  

"Pred desetimi dnevni se je, zaradi zapiranja podjetij, ukinjanja 
delovnih mest in neznosne socialne stiske, zgodil tako imenovani 
protestni zbor žensk v Trbovljah. Protestniki so ugotavljali, da 
vlada podpira pohlep dela menedžerskih struktur, uničevanje 
podjetij zaradi osebnega okoriščanja, in hkrati ne naredi ničesar 
za odpiranje novih delovnih mest. Poleg Zasavja in Posavja so v 
neznosno socialno stisko z visoko brezposelnostjo in zapiranjem 
podjetij soočena še nekatera območja v Sloveniji, Prekmurje, 
Podravje, Dravinjska dolina, Haloze, Baška grapa in tako dalje. 

Kljub temu, da se za programe prestrukturiranja in odpiranja novih 
delovnih mest plasirajo relativno visoka finančna sredstva, pa se 
njihovih učinkov ne opaža. Lahko se strinjamo z navedbami 
protestnikov, da so sredstva v veliki meri uporabljena po 
strankarsko političnih merilih in klientelističnih povezavah znotraj 
nekaterih lobijev. 

Ker se na shod vabljeni predstavniki vlade, vabilu seveda niso 
odzvali, sprašujem: 
Kdaj bo vlada resno pristopila k reševanju vse večje brezposelnosti 
in se soočila s propadanjem in brezperspektivnostjo številnih 
območij v Sloveniji? 
Kako bo poskrbela, da bo razvojni denar resnično šel tja, kjer je 
najbolj potreben, ne pa, da ga večina zaokroži in konča v finančno 
poslovnih institucijah v Ljubljani? 
S čim bo preprečila večanje ekonomskih razlik med ljudmi in 
širjenje revščine? 
Ali bo in kdaj bo izterjala denar, ki je poniknil skozi finančne 
malverzacije, kot so SIB, Rdeči križ, milijardne nagrade vodstvom 
Elana in Tovarne vozil Maribor in tako dalje, in ta denar usmerila v 
odpiranje novih delovnih mest v deprivilegirane regije? 
Kako se bo vlada odzvala na upravičene zahteve žensk v 
Trbovljah? Te so opozorile na probleme in to asocira na podobne 
proteste trboveljskih žensk pred 50. leti. Takratna oblast je ukazala, 
da se nad ženske pošljejo tanki. 
Kaj napoveduje popolna brezbrižnost in neodzivnost oblasti 
danes? 
Ali imamo res tako dobrohotno in milo vlado, da v zameno za 
tanke ponuja zgolj ignoranco?" 

Odgovor:  

Poskušal bom odgovoriti na tisto vprašanje, kar je v pristojnosti 
ministrstva, za katerega sem zadolžen in odgovoren. Vaša 
vprašanja so namreč zelo široka in zahtevajo zelo natančne 
odgovore, tako finančnega in verjetno gospodarskega ministrstva 
in službe za regionalni razvoj. Dovolite mi torej, da odgovorim 
najprej z nekaj številkami, makroekonomskih, ki bodo natančno 
pojasnile stanje, kar se tiče posameznih programov v posameznih 
regijah. Pozneje pa konkreten primer, ki ste ga navedli. 

Najprej naj povem, daje v programih aktivne politike zaposlovanja, 
ki je v pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
in v izvajanju zavoda za zaposlovanje, namenjenih v letošnjem 
letu približno 16 milijard sredstev. Da pa je temu treba dodati še 
Phareova sredstva, ki so v višini 1,6 milijarde. To so, bi rekel, tista 
sredstva, ki ne posegajo v te tako imenovane pasivne pomoči, ki 
so sicer namenjen za nadomestila za brezposelnost. Ti programi 
so potem sestavljeni tako, da so sredstva večinoma usmerjena v 
tiste regije, ki imajo višjo stopnjo brezposelnosti in tudi prikaz, ki 
vam ga bom tudi predložil, teh sredstev gre v smeri, da je 
pravzaprav, podravska, pomurska, posavska regija, Zasavje, 
torej tiste regije, ki imajo nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, 
najbolj participirajo na teh sredstvih. Vendar pa je vsekakor 
pomembno, da je v Sloveniji ta, tako imenovana regionalna politika, 
vezana na neko določeno koordinacijo, ki zahteva različna 
sredstva, ne samo sredstva, ki gredo za zmanjševanje 
brezposelnosti. 

Naj sicer tudi povem, da je Slovenija ena tistih držav v tem trenutku 
v Evropi, kjer se brezposelnost ne povečuje, kar je razlika z 
večino evropskih držav; da celo po registrirani brezposelnosti 
doživljamo rahel upad. Vendar pa menim, da same številke niso 
tiste, ki bi zadovoljile odgovor oziroma vprašanje, ki ste ga postavili. 
Moram reči, da se pravzaprav tudi mi na ministrstvu vedno 
sprašujemo tudi o posameznih članih posameznega kolektiva, 
tako da tudi številke ne morejo rešiti stisk posameznikov in 
posameznic, ki ostanejo brez dela. Rekel bi, da je predvsem 
izvor socialnih stisk, tako kot ste že sami ugotovili, brezposelnost 
in pomanjkanje novih delovnih mest. Zato se trudimo, da tudi tista 
delovna mesta, ki na nek način ohranjajo zaposlenost, z različnimi 
programi, tudi ohraniti. 

Konkreten primer, ki ste ga navedli, primer TET-a v Trbovljah, je 
seveda bil deležen posebne pozornosti ministrstva za delo. Imam 
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tukaj zelo konkretno, kdaj smo v katerem času kakšno aktivnost 
peljali prek zavoda za zaposlovanje, in je to del programa, ki smo 
ga novembra lanskega leta 2002 sprejeli kot program aktivnega 
razreševanja presežnih delavcev v tekstilni in pa 
obutvenopredelovalni industriji. Gre za sredstva v višini približno 
1,2 milijardi, ki so bila direktno namenjena preko zavoda za 
zaposlovanje za razreševanje problematike v "tekstilu". 

Zavedamo se, da je to panoga, ki tudi sicer v Evropi doživlja 
izjemno velik pritisk, predvsem zaradi vzhodnoazijskih in drugih 
držav, ki imajo bistveno nižje stroške, po katerih lahko delajo. 
Zato je bilo potrebno takoj pristopiti, ko se je ta ciklus pokazal 
konec lanskega leta, in vlada je poseben program 
prestrukturiranja in aktivnega razreševanja presežkov v "tekstilu" 
pripravila in ga tudi s 1.1.2003 izvaja. 

Seveda je, gostota teh podjetij največja predvsem v Zasavju, 
Prekmurju in pa Posavju in tam so pravzaprav stiske največje. V 
konkretnem primeru, kot sem že prej povedal, kjer je brez 
zaposlitve ostalo 123 delavk, pa smo pravzaprav že z 8.1. pristopili 
k vprašanjem razreševanja te problematike. Delavke so namreč 
dobile prvo nadomestilo za brezposelnost 14.2. na osnovi prijave 
evidence zavoda. Mi smo se trudili, da bi preko zavoda za 
zaposlovanje takoj pristopili k aktivnemu programu razreševanja 
in 65 delavk je bilo vključenih v dvodnevno delavnico "Pot do dela 
in zaposlitve", kjer naj bi se, na način iskanja zaposlitve in tako 
naprej, poskušalo najti delo za brezposelne delavke. 

In nekaj delavk se je potem v okviru tega programa že odločilo za 
tako imenovani program 5000, ki naj bi omogočil dvigovanje 
zaposlitvene, in tudi sicer izobrazbene ravni. Ostale pa bi želeli 
vključiti tudi v ostale programe, tako da bi na koncu, ker to je naša 
želja, vseh 123 delavk imelo neko določeno zaposlitev. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Vprašanja so postavljene širše in tudi vi ste priznali, da zahteva 
natančne odgovore. Gospod minister, moram poudariti, da ni prvič, 
da opažamo odtujenost oblasti in tudi vašega resornega ministrstva 
od problemov dejanskega stanja. 

Poglejte, jaz bom na primeru povedal, kakšen je bil odgovor vašega 
ministrstva, ko je mlada družina, ko so se rodili četvorčki, prosila 
za pomoč in so ji odgovorili, tako smo prebrali, da za to vaše 

ministrstvo ni pristojno, kljub katastrofalnemu demografskemu 
stanju v Sloveniji. 

V tej zadevi imam občutek, da dejansko tista relevantna vprašanja, 
ki sem jih postavil, ne skušate oziroma jih oblast ne rešuje. 

Dopolnitev odgovora: 

Glede četverčkov, me v bistvu zadeva čudi, saj imamo 
pravzaprav od letošnjega leta dodatek na veliko družino, in da 
pravzaprav imamo letos prenovljen program za novorojenčke 
itd. Tako bi prosil, če je kaj takega, kar je morebiti bilo v teh 
birokratskih mlinih izgubljeno ali kaj podobnega, da mi dostavite 
osebno in se bom osebno potrudil, da do tega ne bi prišlo. Sicer 
pa prosim; naš predstavnik ministrstva je sodeloval na tem shodu, 
ker je bil povabljen. Pravzaprav smo že pred shodom vodij, 
oziroma koordinatorici tega shoda, poslali pismo, v katerem smo 
ji obrazložili, na kakšen način naše ministrstvo prek zavoda za 
zaposlovanje sodeluje. 

Tudi sicer smo, in tukaj sem že nekajkrat v parlamentu povedal, 
da se lahko katerokoli anonimno pismo, kateregakoli prizadetega 
občana s področja zaposlovanja, sociale itd., usmeri na ministrstvo 
in mu bomo odgovorili oziroma se potrudili rešiti njegovo stisko. 
Še enkrat povem, nekateri zaposleni, brezposelni se tega 
poslužujejo; predvsem, recimo, pri pozivanju inšpektorata za delo, 
da inšpektorat na osnovi anonimnega klica, anonimnega pisma 
tudi seveda z imenom in priimkov, če to želi tisti, ki to pošilja, 
raziščemo konkreten primer. Težko bi tukaj govoril o odtujenosti, 
ker se poskušamo dejansko vsakemu takemu problemu posvetiti. 
Sam osebno, v letošnjem letu, bom obiskal v pol leta praktično 
vse zavode za zaposlovanje, večino centrov za socialno delo in 
varstvo in delovnih centrov, in se na licu mesta pravzaprav 
posvetoval s posamezniki. 

Še nekaj. Direktorji območnih enot podravske, posavske, 
pomurske regije imajo od mene direktno navodilo, da se z vsakim 
brezposelnim v občini oziroma v regiji pogovorijo. Zato, da novelira 
zaposlitveni načrt in zato, da se osebno seznanijo s posameznim 
problemom oziroma s stisko posameznika. O tem mi morajo 
poročati praktično do konca tega meseca v teh regijah, katere 
ste tudi vi omenili, da so najbolj prizadete, in pričakujem seveda 
njihov odgovor. 

Ustno poslansko vprašanje Marije Ane 
Tisovic ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003:  

Vsebina iz prijeve vprašanja za sejo: 
Ustavno sodišče je že pred več kot sedmimi leti ugotovilo, da je 
zakon o dohodnini neustaven, ker določa premajhne olajšave za 
otroke zavezanca za dohodnino, vendar bodo zavezanci tudi 
letos dobili odločbe o odmeri dohodnine, kjer bo znašala znižanje 
osnove za odmero dohodnine za enega otroka le 23.543 tolarja 
[)a mesec, kar je žaljivo malo v primerjavi z resničnimi stroški, ki 
jih imamo starši z otroki. Obsojam tako omalovažujoč odnos vlade 
do odločitev ustavnega sodišča. 

Za vsako državo je sramotno, da obdavčuje tudi tista sredstva, 
ki jih starši morajo nameniti za svoje otroke, če jih hočejo vzgojiti 
v dobre državljane. Očitno pa naša vlada varčuje tako, da ni 
pripravila že neštetokrat obljubljenih sprememb zakona o 
dohodnini, s katerimi bi ga uskladila z ustavo. Pri tem ima poleg 
neposrednega dobička v obliki večjega davka, ki ga plačajo starši, 
tudi posredne prihranke, saj se zaradi takšne vladne politike rodi 
manj otrok in ima zato država manj stroškov s izplačevanjem 
porodniških nadomestil, otroških dodatkov in z drugimi dejavnostmi 
v zvezi z vzgojo in šolanjem nove generacije. 

Odločno protestiram proti takšni politiki in sprašujem: Koliko 
dohodnine bo letos država iztržila na račun prenizkih olajšav za 
vzdrževane otroke oziroma druge družinske člane, in za kakšne 
namene misli porabiti to razliko? 
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Pri izračunu upoštevajte minimum, ki izhaja iz odločbe, s katero 
je ustavno sodišče ugotovilo, da so sedanje dohodninske olajšave 
za otroke prenizke. 

Tudi sicer je ministrstvo za finance nenaklonjeno družini, saj ne 
dopušča skupne obdavčitve družine kot v drugih evropskih 
državah, kjer se pri izračunu davka iz osebnih prejemkov lahko 
oba zakonca odločita za skupno prijavo dohodkov, kar v primeru, 
da ima eden od njiju dosti višje dohodke kot drugi, prinese nižje 
davčne stopnje iz progresivne lestvice davčnih stopenj, ki so 
odvisne od višini obdavčljivega dohodka. Na ta način davčni sistem 
spodbuja sklepanje zakonskih zvez, medtem ko naš sistem 
spodbuja samohranilstvo. 
Ali boste pri obljubljeni davčni reformi kaj storili za spodbujanje 
družin? 

Odgovor: 

Ustavno sodišče je v zvezi z 10. členom zakona o dohodnini 
konec leta 1996 sprejelo odločbo, po kateri so določbe 10. člena 
zakona o dohodnini v neskladju z ustavo, v kolikor ne izvzemajo 
v celoti iz obdavčenja tistih zneskov, ki jih roditelj mora nameniti 
pri preživljanju svojega otoka, da bi bil le-temu zagotovljen 
življenjski minimum, tako kot ste ugotovili. Ob tem je v odločbi tudi 
navedeno, da bo zakonodajalec pri ugotavljanju eksistenčnega 
minimuma, ki ga morajo zagotoviti starši, upravičeno upošteval 
dopolnilne prejemke družine za delno pokrivanje stroškov pri 
vzdrževanju otroka, ki ga zagotavlja država in so uzakonjeni z 
zakonom o starševskem varstvu in družinskim prejemkih, saj po 
svoji namembnosti sodijo v okvir otrokovega eksistenčnega 
minimuma. 

V zvezi z navedeno odločbo ustavnega sodišča je Vlada Republike 
Slovenije pripravila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dohodnini, ki ga je predložila državnemu zboru v 
obravnavo že decembra leta 1997. Glede na to, da sta bila pred 
navedenim predlogom zakona vložena še dva druga predloga 
zakona o dohodnini, vladni predlog zakona ni bil obravnavan. Ob 
tem je potrebno poudariti, da je za uresničitev navedene odločbe 
ustavnega sodišča potrebna kompleksna sprememba zakona o 

dohodnini, saj je potreben poseg v sistemu olajšav, ki nujno pomeni 
spremembo finančnih učinkov tako za davčne zavezance kot 
tudi za proračun. Poleg tega je rešitev pomembno povezana tudi 
s sistemom otroških dodatkov. Davčne olajšave za otroke je 
potrebno tudi po odločbi ustavnega sodišča obravnavati v 
povezavi s sistemom direktnih transferjev na področju družinske 
politike, temeljna funkcija davčnega sistema je zbiranje prihodkov 
proračuna za financiranje izdatkov, med drugim v veliki meri tudi 
za financiranje programov za področje družinskega varstva. 
Davčne olajšave so lahko le dodatni inštrument pri vodenju 
določene družinske politike, ne pa temeljni. Temeljni inštrument 
družinske politike so določeni s sistemom družinskih prejemkov 
oziroma z zakonom o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih. Eden temeljnih instrumentov so gotovo otroški dodatki, 
ki so bili pomembno povečani leta 1999 z uveljavitvijo zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s 1.1.2002 pa so 
se znatno povečala sredstva, namenjena za namene družinskih 
prejemkov, saj so se določeni družinski prejemki povečali, kot 
primeroma starševski dodatki in pomoč ob rojstvu otroka, določeni 
družinski prejemki pa so bili določeni na novo, kot na primer 
poseben dodatek za enoroditeljsko družino in dodatek za veliko 
družino, o čemer je že govoril minister za delo. 

Vlada je torej v roku pripravila predlog zakona, s katerim je bila 
realizirana odločba ustavnega sodišča, in ga predložila v sprejem 
državnemu zboru. Poleg tega so bili v tem času pomembno 
povečani direktni transferji na področju družinskih prejemkov, ki 
delno pokrivajo minimalne stroške vzdrževanja za otroka. 
Ministrstvo za finance pripravlja predlog novega zakona o 
dohodnini, s katerim bo uresničena tudi omenjena odločba 
ustavnega sodišča. V skladu s programom dela vlade je obravnava 
predloga zakona o dohodnini predvidena na vladi v drugi polovici 
julija letos. 2 novim zakonom o dohodnini je ohranjen sedanji 
koncept obdavčitve dohodka posameznika (to se nanaša na 
obdavčitev družine), kar je po naši oceni in tudi oceni tujih 
strokovnjakov, ki nam svetujejo, utemeljeno tako z vidika tradicije 
in razvoja družin in vloge ženske v Sloveniji kot tudi z vidika 
izkušenj drugih držav, ki so tradicionalno imele uveljavljeno kot 
možnost tudi družinsko obdavčitev, pa gredo v smer ukinjanja 
družinske obdavčitve in uvedbe individualne obdavčitve 
posameznika; tak primer je Velika Britanija. 

Ustno poslansko vprašanje Dorijana 
Maršiča ministru za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehano mag. Francu Butu in ministru za 
notranje zadeve dr. Radu Bohincu, 
postavljeno na 27. seji dne 16/6-2003:  

Vsebina iz prijeve vprašanja za sejo: 
Ministru a. Francu Butu: 
Glede na nekatere primere napadov t.i. borilnih psov na človeka 
in zlorabe uporabe teh psov s strani ljudi, ki so se znašli v 
navzkrižju z zakonom ter poročanju nekaterih policistov, da se 
teh ras psov poslužujejo tudi kriminalci, predvsem pa preprodajalci 
drog, zlasti z namenom ustrahovanja, velikokrat pa tudi 
onemogočanja hišnih preiskav, me zanima: 
Ali je možno doseči omejitev ali celo prepoved vzreje takih psov 
z zakonodajo tudi v Republiki Sloveniji, ki bo primerljiva z nekaterimi 
evropskimi državami, ki so vzrejo te vrste psov celo prepovedale? 

Ali je torej Vaše ministrstvo pripravljeno v nekem primernem času 
pripraviti predlog takega zakona, ki bo sistemsko uredil 
posedovanje in vzrejo teh psov, ali pa bo vzrejo celo prepovedal? 

Ministru o. Radu Bohincu: 
Ali obstaja v Republiki Sloveniji evidenca v zvezi z napadi psov 
na človeka in koliko od teh napadov se nanaša na t.i. borilne pse 
ter ali je možno izpeljati sankcioniranje tistih, ki ne zagotavljajo 
vsaj minimalnih zaščitnih ukrepov in tistih, ki t. i. borilne pse 
uporabljajo v agresivne namene? 

Odgovor ministra za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano mag. Franca Buta:  

Na osnovi zakona o zaščiti živali, v 15. členu je to zapisano, v 
Sloveniji ni dovoljeno organizirati borbe živali, oziroma uporabiti 
živali za borbe, oziroma spodbujati in šolati živali za borbo z 
drugo živaljo, če seveda ne govorimo o nekih izjemnih razmerah, 
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kot na primer uporaba živali za neke posebne načine borb, kar 
pa seveda ni vezano na dnevni in vsakodnevni način življenja. 

To pomeni, da na osnovi zakona o zaščiti živali tega v Sloveniji ni 
mogoče imeti. Torej, bi se borilni psi v Sloveniji lahko vzgajali 
samo za potrebe čisto nekega ljubiteljskega načina odnosa med 
človekom oziroma lastnikom živali in pa med živaljo. To pomeni, 
da je to tisto, kar v tem trenutku v Sloveniji velja. 

Ali bi pa lahko naredili še korak naprej in sploh prepovedali rejo 
teh vrst psov oziroma borilnih psov? Teoretično je to mogoče, v 
kolikor bi našli takšen dogovor v državi Sloveniji, in teoretično je 
seveda mogoče, če bi na osnovi oziroma za ta namen naredili in 
izvedli, pripravili poseben podzakonski akt. O tem smo se že 
pogovarjali, tudi glede na to poslansko vprašanje, ki je bilo podano, 
diskutirali znotraj kolegov z veterinarske uprave in nekoliko širše. 
Mi bomo diskusije o tem nadaljevali in upam, da tudi ustrezno 
stališče in odločitev sprejeli. Lahko se pa o tem tudi še posebej v 
naslednjih dneh individualno pogovorimo. 

Torej, v Sloveniji teh problemov naj ne bi bilo, ker je tak način, kot 
sem že povedal, reje, razen miroljubnih namenov, prepovedan. 
Seveda pa vemo, da se to vendarle, kljub vsemu, dogaja. Zato o 
tem razmišljajmo in bomo videli, kaj je mogoče in smiselno storiti, 
tudi glede na to, da je na drugi strani zaželeno ali celo pravilo, da 
naj bi ne omejevali reje posameznih vrst živali, če to res ni nujno 
potrebno. Ampak, pripravljenost za to in razmislek v to smer bo 
šel. 

Odgovor ministra za notranje zadeve 

dr. Rada Bohinca: 

Lahko vam postrežem z evidencami o storilcih prekrškov in 
kaznivih dejanj v tej zvezi. Predvsem gre za tri vrste prekrškov 
po že omenjenem zakonu o zaščiti živali iz leta 1999. Po tem 
zakonu je nevarna žival tista, ki ogroža okolico zaradi svoje 
neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do človeka. V 
tej zvezi je dolžnost skrbnika in prevoznika takšne živali, da 
zagotovi fizično varstvo. Če ne zagotovi fizičnega varstva, če 
torej žival ni nadzorovana, stori prekršek, ki ga nadzorujejo tako 
inšpekcije, dolžna pa je nadzorovati in ukrepati in tudi sankcionirati 
policija. 

Za nespoštovanje določbe zapovedi o nadzorovanju, torej za ta 
prekršek, je določena kazen v višini 50 tisoč SIT. V letu 2002 je 
policija ugotovila devet primerov takšnih kršitev. V obdobju od 
letošnjega januarja do junija pa je bilo ugotovljenih kar 42 takšnih 
kršitev in seveda tudi sankcioniranja. Druga vrsta kršitev se nanaša 
na dolžnost skrbnika živali, da z ustrezno vzgojo in šolanjem 
oziroma drugimi ukrepi zagotovi, da žival ni nevarna okolici. Za 
skrbnika živali, ki krši te dolžnosti, je predvidena denarna kazen 
od 100 tisoč do 150 tisoč SIT. V letu 2002 je policija ugotovila 354 
primerov kršitev te določbe in seveda tudi ustrezno ukrepala s 
predlogi za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške. Naj povem 
še podatek za letošnje leto, od januarja do junija je bilo 121 primerov 
takšnih kršitev. 

In kot že povedano, borba z živalmi, organiziranje te borbe in 
uporaba živali za borbo, tudi spodbujanje šolanja živali za borbo 
z drugo živaljo, je pri nas prepovedana. Vendar obstajajo tudi 

kršitve te prepovedi, v letu 2002 je policija obravnavala 32 kršitev 
določbe o prepovedi, povezanih z organizacijo borbe z živaljo 
oziroma uporabe živali. 

Kako je z evidencami? Policija ne evidentira posebej nevarne 
živali, niti jih ne razvršča po tem, ali gre za borilne ali ne, ampak 
evidentira kršitelje in pa glede na evidenco prekrška. V vašem 
vprašanju je bilo omenjeno tudi kot možnost, da bi se pes ali 
kakršnakoli druga žival uporabila za storitev kaznivega dejanja. V 
naših evidencah do sedaj tak primer storitve kaznivega dejanja z 
uporabo živali še ni zabeležen. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Gospod minister Bohinc, sam poznam primer, ko je bil pes 
uporabljen prav v te namene, in govorim prav o borilnem psu. Gre 
za policijsko upravo v Kopru; je zadeva v obravnavi na sodišču. 
Tako bo verjetno držalo, da ti primeri v Sloveniji so bili, morda 
kakšni tudi niso bili prijavljeni. 

Verjamem, tudi v razgovoru z zdravniki, ki so obravnavali 
predvsem na urgencah take primere, ampak govorim primere o 
napadih psov na splošno, da je teh primerov po Sloveniji veliko. 
Vendar velikokrat niso prijavljeni niti veterinarski postaji niti 
policijskim postajam. 

Zato je bilo moje vprašanje: Ali sploh obstaja taka evidenca, in 
ugotavljam, da generalno o vseh morebitnih takih primerih te evi- 
dence v Sloveniji ni? 

In gospodu Butu bi rekel tako: žal sem slišal, da problemov naj ne 
bi bilo. Iz vsega naštetega, tudi o tem, kar je prej minister Bohinc 
govoril, problem je. Predvsem bi apeliral na vas, ko boste 
razmišljali, da razmišljate hitro, predvsem pa, da ukrepate hitro. 

Kajti, ne bi rad, da bi tudi v slovenskih rumenih tiskih ali pa v 
točkah ali pa, bom rekel, v delih časopisov, ki se nanašajo na 
kroniko, obravnavali take primere, kot smo jih že v Evropi slišali. 
Ali pa širše, ko so ti psi, ki so zelo agresivni, ki so nevarni - niso 
sami krivi, so vsekakor krivi lastniki, napadli tisto, kar je nam 
najdražje in najmilejše. To so pa otroci, ki so v takih primerih 
najmanj sposobni obrambe. 

Lepo vas prosim, apeliram na to, da pristopimo resno k temu 
problemu. Najdimo rešitev, s katero se bomo že vnaprej izognili 
kakršnemukoli problemu, ki bi nas lahko tepel in bi se šele potem 
spraševali, zakaj nas glava boli. Predvsem pa, kako bomo staršem 
razlagali, da nismo znali, nismo imeli posluha, da bi sprejeli ustrezno 
zakonodajo, s katero bi se lahko takim žrtvam izognili 

Dopolnitev odgovora ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 

Franca Buta: 

Če se za to odločimo, mislim, da je o tem treba zelo intenzivno 
razmisliti, se tudi dogovoriti, kaj storiti z obstoječimi živalmi, ki jih 
je kar nekaj. Dvomim, da so vsi ti napadi vezani ravno na te 
borilne pse, da niso tu še kakšni drugi psi zajeti v to kategorijo, in 
da se bo to v nekem smislu še vedno pojavljalo kot problem. 

6. oktober2003 43 poročevalec, št. 81 



Dopolnitev odgovora ministra za notranje 

zadeve dr. Rada Bohinca: 

Samo to bi dodal, da ne bi bilo nesporazuma. Strinjam se z vami, 
da problem v precejšnji razsežnosti obstaja. Približno 500 kršitev 
določb zakona o zaščiti živali sem navedel, vseh treh kategorij. 
Povedal pa bi, da bo jasneje, da pa se v nobenem od teh primerov 

doslej ni kvalificirala ta kršitev kot kaznivo dejanje - po našem 
kazenskem zakoniku je namreč predvideno kaznivo dejanje 
uporaba živali kot sredstvo za storitev kaznivega dejanja. Tu gre 
za neko specialno kaznivo dejanje. Očitno tudi primeri, ki jih imate 
v mislih, niso bili takšne razsežnosti, da so bili na ta način 
kvalificirani, pač pa zagotovo kot eden prej navedenih 500 
prekrškov. 

Ustno poslansko vprašanje Franca Sušnika 
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Francu Butu, postavljeno na 
27. seji dne 16/6-2003:  

"V zadnjih desetih letih prejšnjega stoletja je v Sloveniji propadlo 
30.000 kmetij. 30.000 kmetij je opustilo kmetovanje, kar je žalostna 
slika in podoba slovenskega kmetijstva. Da ni šlo za- 
prestrukturiranje, kaže podatek, da se istočasno ni povečala 
obdelovalna in lastniška površina na kmetijo, ki je ostala. Da je ta 
trend opuščanja kmetovanja in propadanja kmetij dobil poseben 
zagon po letu 2000, je druga resnica, ki pa istočasno sovpada z 
uvajanjem nekaterih, milo rečeno, čudnih ukrepov kmetijske 
politike, ki jih danes niti ne bi našteval, so nam pa vsem znani. 
Istočasno pa beležimo visok porast zaposlovanja na ministrstvu 
za kmetijstvo, na uradih ministrstva, v javnih zavodih in vseh 
organih, ki jih je ministrstvo za kmetijstvo ustanovilo kot orodja za 
izvajanje kmetijske politike. 

Rad bi točne podatke: Koliko je bilo na ministrstvu za kmetijstvo 
zaposlenih do 30.5.2003; na ministrstvu, na vseh uradih, javnih 
agencijah in na vseh institucijah, ki se ukvarjajo s kmetijstvom? 
Koliko je bilo teh zaposlenih v teh institucijah z nastopom vašega 
mandata in koliko je bilo teh zaposlenih 1.1.1992? 

Glede na vaše projekcije, da se bo število kmetijskih subjektov 
zmanjšalo s 86 tisoč v letu 2000 na 30, 32 tisoč leta 2010, 
sprašujem: 
Kakšen plan širjenja in zaposlovanja, na ministrstvu za kmetijstvo, 
uradih, javnih zavodih in ostalih institucijah s področje kmetijstva 
po analogiji, predvidevate ob koncu leta 2010?" 

Odgovor: 

Vseeno bom moral nekoliko odgovoriti še delno tudi pisno. Namreč, 
točnih podatkov za vse organe v sestavi do enega števila 
natančno v tem trenutku ne vem. Lahko pa povem, da je bilo v 
samem ministrstvu zaposlenih okoli tega datuma, ki ste ga omenili, 
približno 180 ljudi; da jih je bilo zaposlenih na agenciji za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, tistega dne med 100 in 105; in da je plačo 
s strani ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj 
z zavodom za gozdove, veterinarsko upravo, z vsemi organi, 
inšpektorati itd., prejemalo okoli 2000; in še nekaj ljudi, od katerih 
jih približno 750 odpade na zavod za gozdove. To so ti podatki. 

Zagotovo vam lahko povem, da na zavodu za gozdove, mislim, 
da nihče; na inšpektoratu okoli 5 do 6; na samem ministrstvu 
približno 20 do 25; na sami agenciji pa praktično večina, ker je 
agencija začela delati iz nič leta 2000, oziroma ko sem bil na 
agenciji, jih je bilo tam 40, to pomeni razlika 60 in še nekaj. 

Natančne podatke vam bomo podali še v pisni obliki, tako da se 
opravičujem za kakšen lapsus, kakšen gor ali dol. 

Zakaj in čemu? Ministrstvo mora opraviti na nekaterih področjih, 
ki jih sam vodim, skoraj polovico vsega dela na področju Evropske 
unije. Sprejeti moramo polovico podzakonskih aktov, ki jih mora 
ta država sprejeti. Prepričan sem, da je relativna obremenitev 
ljudi, ki delajo v okviru ministrstva, zelo visoka. Glede agencije 
veste, da Evropska unija zahteva dodatne kadre, če hočemo 
izvesti akreditacijo plačilne agencije. Akreditacija plačilne agencije 
je edina akreditacija, ki jo mora Republika Slovenija zaradi vstopa 
v Evropsko unijo izvesti, ker ostali ukrepi, kot so regionalni in 
drugi kohezijski ukrepi, oziroma strukturni in kohezijski se plačujejo 
preko institucij, ki ne zahtevajo plačilne agencije, akreditirane v 
Bruslju. Kmetijska politika in politika razvoja podeželja pa zaradi 
tega, ker je to skupna kmetijska politika zahteva akreditacijo. 
Pogoje postavlja pravni red, predvsem je bistvo pogojev sistem 
tako imenovanih štirih oči, nikoli nihče, ki deluje na nekem področju 
delitve denarja, na istem mestu ne sme biti dlje kot dve leti, potem 
mora priti do rotacije po vstopu v Evropsko unijo. 

Ne verjamem, da je 86 tisoč aktivnih kmetij v Sloveniji. 65 tisoč je 
maksimalna zgornja meja, to je število kmetij, ki prejemajo letno 
subvencijo oziroma zaprosijo za subvencije. Morda jih je še 1000 
takih, ki do subvencije niso upravičene, zato ker gre za kulture, ki 
niso deležne subvencij. 

To, da je v zadnjih 10 letih propadlo 30 tisoč kmetij, tukaj je beseda 
"propadlo" malce pretežka - je prenehalo kmetovati 30.000 kmetij. 
To je v vsakem primeru lahko tudi pozitiven trend, kajti v Sloveniji 
ne moremo povečati kmetij, če ne bodo nekatere prenehale 
kmetovati. Zagotovo jih bo še nekaj tisoč v naslednjih letih 
prenehalo; koliko, točno je težko reči. Zagotovo, če bodo v tem 
času hkrati druge kmetije prevzele zemljišča v obdelavo, potem 
to ne bo negativen proces, ampak proces konsolidacije in 
povečanja kmetij. Če je v območju opaziti intenzivno zaraščanje, 
potem seveda govorimo o negativnih procesih. Na nekaterih 
območjih Slovenije, predvsem na Notranjskem, Primorskem in 
nekaterih hribovitih delih, je ta proces očiten, na nekaterih delih, 
kjer se je najbolj intenzivno zmanjšalo število kmetij, pa ta proces 
ni tako očiten, ker so vsa zemljišča obdelana. Nasprotno, celo 
obstaja velik interes po zemljiščih. 

Res pa je, da je problem v tem, da podatek o velikosti kmetijskih 
zemljišč, 5 hektarjev, niti slučajno ne odgovarja realni sliki. Po 
naših podatkih iz agencije je povprečna kmetija velika vsaj 11 
hektarjev, glede na vloge, ki prihajajo. Stvar je v tem, da enostavno 
ljudje ne naredijo dolgoročnih zakupov, naredijo letne zakupe ali 
sploh ne naredijo zakupa. In to je osnovni problem, zakaj je zemlja 
hkrati obdelana, povprečna kmetija je pa še vedno tam nekje čez 
5 hektarjev; ta podatek zagotovo ne drži več. In najti moramo 
ustrezen način, predvsem zdaj, ob vstopu v Evropsko unijo, da 
bodo lahko resnično tisti, ki zemlje ne obdelujejo, spodbujeni zemljo 
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oddati v dolgoročen 20-letni zakup, drugače seveda tudi ni mogoče 
teh zemljišč uporabljati kot osnovo za ekstenzifikacijske 
subvencije in za osnovo za investicijske ukrepe. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Med drugim ste omenili tudi agencijo za kmetijske trge, in sicer, 
da je dobila akreditacijo s strani bruseljske komisije, oziroma 
točneje, da je že akreditirana. 

Še vprašanje, povezano tudi z obsegom dela in zaposlovanjem, 
konkretno na tej agenciji za-kmetijske trge. Javna skrivnost je, da 
se angažira občasno tudi po 300 študentov za razreševanje 
oziroma za primerjavo vlog za neposredna plačila, in da je še 
nekaj dodatno pogodbeno zaposlenih zato. Sprašujem se, kakšna 
je ta verifikacija. Ker verifikacija neke take agencije gre verjetno 
tudi v smislu potrebne delovne sile za izvajanje nekega obsega 
dela. 

Ali to drži, kar sem povedal? 
Kakšen je obseg tega dodatnega angažiranja zaposlenih, tako 
študentov kot ostalih pogodbenih na agenciji za kmetijske trge? 
Kaj počne 100 in še nekaj redno zaposlenih na tej agenciji? 

To je povezano s tistim mojim predhodnim vprašanjem in splošno 
znanim dejstvom, da vse večji delež sredstev, ki jih naša država 
namenja za kmetijstvo, porabi kmetijska birokracija. 

Dopolnitev odgovora: 

Agencija je akreditirana za ukrepe Sapard, hkrati pa izvaja ukrepe 
nacionalne politike. To pomeni, da izvaja približno 30 različnih 
neposrednih plačil in okrog 21 različnih investicijskih in drugih 
podpor ukrepom razvoja podeželja. Agencija mora biti do 1. maja 
prihodnjega leta akreditirana za vse ukrepe skupne kmetijske 
politike. To pomeni, za približno 30 subvencijskih ali neposrednih 
plačil in za vse ukrepe tako imenovanega okoljskega programa 
ter podporo območjem z omejenimi dejavniki. Za ukrepe 
investicijskih podpor akreditacija ni potrebna, je pa potrebno 
posebno spremljanje, podobno kot za druge strukturne in 
kohezijske ukrepe. Intenzivno se dela na pridobitvi akreditacije. 
Akreditacijo podel pristojen organ znotraj ministrstva za finance 
in jo kasneje evropska inšpekcija na svojih pregledih potrdi 
oziroma revizija poda mnenje, da je smiselno s strani sveta 

ministrov potrditi akreditacijo plačilne agencije. 

Na agenciji občasno, to pomeni konkretno povprečno dva meseca 
v letu, dela število študentov, ki je bilo maksimalno najvišje 112. 
112 študentov je v vsakem poletnem obdobju, to je meseca junija 
in julija, letos pa že prej, maja in junija, ker smo prej začeli z 
zahtevami oziroma z zbiranjem vlog, vnaša podatke iz zapisa na 
vlogi v računalniško obliko zapisa. To je naloga, ki jo povsod v 
evropskih državah izvajajo študentje ali delavci, ki jih začasno 
najameš, ker je to najbolj racionalno in najbolj smiselno; gre za 
seveda posebno veščino, ki pa ne zahteva drugega posebnega 
znanja. To bo ostalo tudi naprej. 

Se pa pogovarjamo s kmetijsko-gozdarsko zbornico, da bi njihovi 
svetovalci prevzeli del vnosa. Seveda bi bilo najvolje, če bi podobno, 
kot razmišljajo, na primer na Nizozemskem in še nekaterih 
državah, da bo do 1.1.2007 kmetje morali sami na domu vpisati 
oziroma vnesti v računalniški program celotno vlogo. S tem bi ti 
študentje odpadli. Seveda si težko zamišljam, da bi v Sloveniji to 
bilo mogoče že leta 2007. Je pa treba delati na tem. Seveda to 
potegne za sabo računalniško opismenjevanje. In še ena stvar, ki 
je zelo pomembna; vsako vnosno mesto mora biti na nek način 
pregledano, da ne bom rekel akreditirano na način, da lahko 
dokažemo, da vsakdo od vnašalcev, v tem trenutku so to delavci 
agencije plus študentje, v drugi fazi naj bi bili to tudi svetovalna 
služba; v tretji fazi, v nekem obdobju, kdaj bo to, pač še ne vemo, 
pa tudi kmetje, da so usposobljeni, da to zmorejo, in da to zanjo. 

Skratka, ti postopki so pač izjemno zapleteni in trudimo se za 
racionalizacijo na vseh območjih, vendarle evropska komisija, 
posebej gospod komisar Fischler, ki je bil tukaj pred tremi tedni, 
nas je posebej opozoril na izrecno pomanjkanje kadrov na 
agenciji, če hočemo pridobiti akreditacijo. To je tudi razlog, zakaj 
bo v naslednjih mesecih zaposlenih še nekaj dodatnih ljudi. 
Agencija pa izdaja izvedbo nalog, ki se imenuje "on the spot" 
kontrole ali kontrola na licu mesta inšpektoratu v okviru ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Torej, moja odločitev je 
bila, da agencija ne bo zaposlovala ljudi, ki bi 5 odstotkov vlog za 
poljščine in 10 odstotkov za živali, obvezno - to je minimum letnih 
"on the spot" kontrol, ki sledijo različnim križnim preverjanjem 
podatkov z bazami podatkov, ki morajo biti seveda usposobljeni. 
Te kontrole na licu mesta so tiste, ki se delajo pogodbeno, delajo 
se pa s strani že zaposlenih ljudi v okviru ministrstva, s strani 
Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijske trge (ne za 
kmetijstvo), gozdarstvo, lovstvo, ribištvo in prehrano. 
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Ustno poslansko vprašanje dr. Jožefa 
Bernika ministru za pravosodje mag. Ivanu 
Bizjaku, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003:  

"Zakaj se kazenski postopki glede najtežjih kaznivih dejanj v 
Sloveniji večinoma končajo z oprostilno sodbo oziroma zastarajo, 
kot kaže razplet nekaterih aktualnih kazenskih primerov? 

To je zelo splošno vprašanje, ampak rad bi slišal vaše 
profesionalno mnenje: 
Kaj se da tukaj narediti? 
Kaj delate vi, kakšne načrte imate? 
Kaj ste v tej smeri že storili? 

Sprašujem vas pa tudi, ker za to, kar lahko naredite glede 
državnega tožilstva - vi ste človek, ki ima možnost nekaj narediti. 
Moj vtis je, da se gospa državna tožilka iz vseh nas norčuje." 

Odgovor: 

Ne glede na to, da smo bili prejšnji teden priča, da je sodišče v 
enem, res primerov enega najtežjih kaznivih dejanj na prvi stopnji, 
izreklo oprostilno sodbo, se vendar ne morem strinjati s trditvijo, 
da se večina najtežjih kaznivih dejanj konča z oprostilno sodbo 
oziroma zastara. 

Do zastaranja pravzaprav pride najpogosteje na okrajnih sodiščih, 
ker okrajna sodišča delajo z manj hudimi, da tako rečem, kaznivimi 
dejanji, za katere je zagrožena nižja kazen in je zaradi tega tudi 
rok za zastaranje veliko krajši. Da ne bo nesporazuma, moram 
takoj reči, da je seveda tudi v takih primerih zastaranje kazenske 
zadeve, recimo kar poraz pravne države, če za to res ni nekih 
objektivnih razlogov. Kolikor obiskujem okrajna sodišča se povsod 
zanimam za to, kakšno je stanje glede zastaranja. Če pustimo ob 
strani nekaj vedno posamičnih primerov, ko gre recimo, za 
nedosegljivost obdolženca sodišču, ko nekoga ni na območju 
Republike Slovenije in ga tudi sicer ni mogoče izslediti, ko gre 
recimo, tudi za primere, kjer so bili storilci tujci, pa prenos pregona 
v drugo državo ni bil opravljen, gre za primere zastaranja samo 
na tistih sodiščih, kjer so še vedno zelo obremenjeni z delom. Prej 
sem že govoril o stanju na sodiščih, veliko je že okrajnih sodišč,' 
ki razmeroma tekoče obvladujejo pripad in tam pravzaprav ni 
razlogov za zastaranje na račun tega, da sodišče preprosto ni 
dovolj intenzivno delalo na zadevi. 

Tudi v okviru vseh prizadevanj za modernizacijo slovenskega 
sodstva poudarjamo, in tudi strokovnjaki tertuji eksperti poudarjajo 
potrebo po koncentriranem obravnavanju zadev. To je tudi eden 
od razlogov, da včasih pride do zastaranja; kadar se, recimo, 
med posameznimi obravnavami, deloma tudi zaradi morda 
izogibanja sodišču, s tem pride potem 'do zastaranja. 

V vsakem primeru je eno; od ukrepov za to, da bi v takšnih 
primerih - ne rečem ravno bagatelnih vendar vsekakor ne glede 
najtežjih kaznivih dejanj, redkeje prišlo do zastaranja, je tudi ena 
od sprememb v zakonu o kazenskem postopku, ki je bila pred 
kratkim sprejeta - namreč, uvedba tako imenovanega 
kaznovalnega naloga. Ta kaznovalni nalog omogoča sodišču 
relativno hitro reševanje nekaterih preprostejših, manj nevarnih 
kazenskih zadev. Torej, to je lahko seveda dodaten prispevek k 
temu, da bodo sodišča tekoče obravnavala vse tisto, s čimer se 
soočajo. 

Ne morem se strinjati s tem, da gre pri večini za oprostilne sodbe; 
nikakor ne. Ne bi ponovno navajal kakšnih številk. Vendar, letno 
poročilo državnega tožilstva daje podrobno sliko o številu oziroma 
odstotku obsodilnih sodb v zadevah, kjer je tožilstvo na strani 
pregona. Ta odstotek ponekod seže preko 90, kar je že zelo 
visok odstotek, saj vendar ne moremo v demokratični državi 
predpostaviti, da bo izplen tožilstva na sodišču stoodstoten. Zaradi 
tega takšno gledanje, češ, da se pretežno konča to z oprostitvijo, 
nima podlage v realnosti. 

Je pa na drugi strani, pri posameznih primerih, ki so odmevni in ki 
povzročajo tudi negodovanje, treba upoštevati, da gre za dolg 
postopek - predkazenski in kazenski, in tu predvsem želimo z 
novim zakonom o kazenskem postopku - za katerega se že 
pripravljajo tudi strokovna izhodišča s strani univerze, urediti, 
preurediti kazenski postopek tako, da bi bilo teh možnosti še 
bistveno manj. 

Gre preprosto za to, da je tožilec kot državni organ, ki zastopa 
državo pri pregonu storilca kaznivega dejanja, dolžan storiti vse 
tisto, kar je potrebno, da bi bil ta pregon učinkovit. Seveda, ne v 
nasprotju s pravicami, ki jih vendarle ima osumljenec oziroma 
obdolženec v kazenskem postopku. 

Sam nisem zaznal nekih znakov, da bi se tožilstva izogibala 
izvrševanju takšne vloge. Seveda se zunanjemu opazovalcu, 
zlasti, če spremljamo določene kazenske postopke zgolj prek 
javnih glasil, marsikdaj lahko zastavi vprašanje o tem, ali je bilo 
storjeno kar največ in na kar najbolj učinkovit način. Kot sem pa 
že prej omenil, vsak kazenski postopek se začne še v zelo 
zgodnji fazi, tudi z zavarovanjem dokazov, z vsemi aktivnostmi, 
ki so v pristojnosti različnih organov in ki so lahko bolj ali pa 
nekoliko manj kvalitetno izvedene. 

Pri nekaterih vrstah kaznivih dejanj je to povezano tudi z zelo 
specifičnimi strokovnimi znanji; v mislih imam, recimo, gospodarski 
kriminal. Na teh področjih so prisotne številne iniciative, da se 
usklajuje delo vseh državnih organov, ki tako ali drugače pokrivajo 
to področje. Da se na drugi strani tudi izkoriščajo strokovna znanja 
tam, kjer obstajajo, da bi bil ta pregon čim bolj učinkovit. Na koncu 
koncev je ustanovljen tudi nek center pri tožilstvu, ki naj bi bil 
jedro takšnih strokovnih znanj. 

Skratka, prizadevanja gredo v to smer, da bi se, seveda s pomočjo 
vsega tistega, kar je na voljo, usposobilo vse akterje kazenskega 
postopka za čim bolj učinkovito izvrševanje njihovih nalog. 
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Ustno poslansko vprašanje Janeza 
Cimpermana ministru za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Francu Butu, 
postavljeno na 27. seji dne 16/6-2003:  

"Zaradi klimatskih sprememb, zadnja leta suša vse bolj ogroža 
kmetijstvo in s tem predelovanje hrane. Velikemu številu kmetov 
in drugim pridelovalcem je to edini vir dohodka. Kot kaže, bo letos 
ta izpad izredno velik. Če se suši pridružijo še neurja, bo prava 
katastrofa. 

Kako namerava ministrstvo pomagati kmetom in drugim 
pridelovalcem hrane, če se bodo tudi v prihodnje nadaljevala 
sušna obdobja?" 

Odgovor: 

Sedaj ima generalno, izvorno odgovornost ministrstvo, ki ga sam 
vodim.Trenutno je urejanje možnosti za delovanje in za življenje v 
okviru nove kmetijske politike, in v ta namen letno razdelimo 
približno za 30 milijard subvencij, drugih neposrednih plačil in 
investicijskih podpor v taki ali drugačni obliki - v tem letu seveda; 
kar je pravzaprav, kar lep in spodoben znesek in tudi kar nek 
prispevek k razvoju podeželja in k ohranitvi obdelanih zemljišč in 
proizvodnji varne hrane. 

V tem konkretnem primeru se pa moram strinjati tudi z vašo 
ugotovitvijo, da očitno smo priča tudi klimatskim spremembam. 
Te klimatske spremembe zagotovo narekujejo tudi spremembo 
sortimenta, spremembo v iskanju novih odpornih sort kmetijskih 
rastlin, morda tudi kakšnih onih starejših, ki smo jih nekoč že 
opustili zaradi niže pridelave, tudi seveda dodatnih agrotehničnih 
ukrepov, s čimer bi zmanjšali odparevanje talne vlage; tudi takšni 
ukrepi so možni. V tej smeri je treba tudi iskati, razmišljati. V ta 
kontekst spada ključni del naših naporov. Ključno je vprašanje 
tudi izgradnje namakalnih sistemov. Nekaj jih imamo, te je treba 
dobro vzdrževati. Novi namakalni sistemi, kot že rečeno, so po 
evropskem sistemu, skupnega evropskega prostora smiselni in 
ekonomsko upravičeni za nekatere kulture; predvsem za 
vrtnarstvo, morda nekje sadjarstvo in druge oblike, ki ekonomsko 
prenesejo takšen vložek. 

Slovenija se je pred leti šla resen nacionalni projekt namakanja, 
potem je delno od tega projekta odstopila, delno ga še vedno 
izvaja. Za takšen resen projekt, če bi hoteli zadostiti potrebam po 
kulturah, ki prenesejo ekonomsko stroške namakanja, bi letno 
po našem izračunu potrebovali investicijsko približno okoli 6-7 
milijard tolarjev, če bi hoteli nekaj minimalnega, ampak nekaj 
resnega narediti. Seveda, ta sredstva bo potrebno najti in zbrati. 

Bojim se, da bo to v vsej diskusiji in v vseh tistih, takih in drugačnih 
prioritetah, ki jih ta država ima predvsem na prehodu v Evropsko 
unijo, kar težko izvedljiv zalogaj. Trudili se bomo, kolikor bo 
mogoče. Verjetno pa je računati na to, da bi bilo v tistem obsegu, 
kot bi bilo dobro izvajati projekt namakanja, skorajda nemogoče v 
tem obdobju. Morda v naslednjem obdobju, ko bomo nekoliko že 
prilagodili sistem evropskemu in ko bo Evropska unija prevzela 
večino plačil za skupno kmetijsko politiko, o tistem, kar sem prej 
govoril: subvencije, investicije, druga direktna plačila. 

Ideja o vzajemni zavarovalnici je še vedno živa, tudi neka sredstva 
so namenjena v okviru ministrstva za izvedbo. Problem je dvojen. 
Prvič, da vzajemna zavarovalnica absolutno in nujno potrebuje 
tudi še eno, vsaj eno, od komercialnih zavarovalnic, ki bi v tem 
projektu sodelovali. Vsi izračuni kažejo, da bi izključno samo 
zavarovanje po sistemu vzajemnega zavarovanja, brez 
sodelovanja komercialne zavarovalnice in brez tako imenovanega 
rizičnega sklada kmetijstva, bil vnaprej izgubljen posel oziroma 
projekt, ki bi finančno bankrotiral takoj v svojem startu. Pomeni, 
da za življenje takšne vzajemne zavarovalnice, v kateri ljudje 
plačujejo zavarovalno premijo, ki je pravzaprav zelo neprofitna 
institucija, in v bistvu gre večino za plačila rizikov. Seveda mora 
kljub vsemu nekdo delo opraviti; je nemogoče brez rizičnega 
sklada kmetijstva. To pomeni, država bi v tem primeru morala 
določen del denarja, ki ga sicer redno pokriva za stroške naravnih 
nesreč - suše in podobno, nameniti "a priori" v ta rizični sklad, ki 
bi se trošil in koristil v primeru, če bi to bilo potrebno. Zadnja leta 
bi to očitno bilo skorajda vsako leto potrebno. Za tista leta, ko pa 
tega ne bi bilo, pa bi ta denar ostal tam in bi bil pač namenjen 
naslednjim letom ali pa bi ga lahko ustanoviteljica tudi kako 
drugače porabila. 

Skratka, potrebujemo ustanovitev rizičnega sklada in verjetno 
vsaj tretjino rednih izplačil sredstev v te namene bi moralo iti v ta 
rizični sklad in pa neko komercialno zavarovalnico, ki bi pri vsem 
tem sodelovala. 

Ustno poslansko vprašanje Franca Pukšiča 
ministru za notranje zadeve dr. Radu 
Bohincu, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003:  

"V mesecu maju, letos, je bil pripravljen predlog zakona o varnosti 
v cestnem prometu. V tem predlogu se predvideva, da bi sedanje 
upravne naloge, ki jih opravljajo upravne enote - registracije 
motornih vozil, izdajanje vozniških dovoljenj, v bodoče opravljale 
gospodarske družbe. Gre za prenos z državne na zasebno sfero. 

Iz primerjalnega pregleda o izdajanju vozniških in prometnih 
dovoljenj v državah Evropske skupnosti, ki ga je pripravil 
raziskovalni sektor državnega zbora, sledi, da države Evropske 
unije opravljanje teh upravnih nalog zagotavljajo večinoma v okviru 
svoje državne uprave preko policije ali lokalne uprave. Izjema je 

le Avstrija. Nobena država pa tega ne prepušča pravnim ali fizičnim 
osebam. 

Iz kakšnih razlogov ministrstvo za notranje zadeve želi prenesti 
opravljanje državnih upravnih nalog v zasebni sektor, čeprav za 
takšne ureditve ni najti primerljive prakse v Evropski uniji? 
Ali ministrstvo za notranje zadeve sodeluje z ministrstvom za 
finance, ko se sprejemajo zakoni, katerih uveljavitev bi pomenila 
zmanjšanje proračunskih dohodkov? 
Ali je ministrstvo za notranje zadeve seznanilo ministra za fi- 
nance, da je v državni proračun v lanskem letu prišlo za eno 
milijardo tolarjev manj dohodkov iz upravnih taks, kot je bilo 
pričakovano? 
Za koliko bo manjši dohodek državnega proračuna v letošnjem 
letu iz upravnih taks za registracijo motornih vozil? 
Zakaj je ministrstvo za notranje zadeve dovolilo, da si podjetja za 
tehnične preglede sama določijo, pri registraciji vozil, koliko 
upravne takse bodo porabili in koliko zaračunajo za svoje storitve?" 
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Odgovor: 
zavestno za poprejšnjo razpravo, da vidimo, ali je tem konceptom 
dana podpora ali ne. 

Kar pa zadeva prvo vprašanje, se je le-to, v pisni prijavi, glasilo, 
kaj bo s krajevnimi uradi in informacijskimi pisarnami, če se stvari 
prenesejo na zasebne koncesionarje. Zato sem pripravil odgovor 
bolj v tem smislu, kakšna je politika do krajevnih uradov in 
informacijskih pisarn ministrstva. 

V 43 upravnih enotah deluje 79 informacijskih pisarn in 114 
krajevnih uradov različnih vrst. Poleg izdaje vozniških dovoljenj 
opravlja še celo vrsto drugih nalog, predvsem povezanih z 
osebnimi stanji, izpiski iz matičnih knjig, iz osebnih gospodinjstev, 
izpiske iz prijave prebivališča, da ne govorim o potnih listinah, 
osebnih izkaznicah in celo, da na eni od upravnih enot sklepajo 
zakonske zveze itd. Govoriti o tem, da je koncept podpore 
krajevnim uradom informacijskih pisarn v čemerkoli ogrožen s 
tem, da bi se registracijski postopki prenesli na zasebne 
koncesionarje, ni odraz pravega razumevanja te zadeve. Skratka, 
ministrstvo podpira. 

Vlada je sprejela uredbo o organizaciji in sistemizaciji, v tej uredbi 
je predvidena izdaja posebnega pravilnika, kar zadeva krajevnih 
uradov informacijskih pisarn, kjer bomo določili pravila oziroma 
merila za oblikovanje le-teh in seveda krepili to obliko iskanja čim 
krajših poti do državljank in državljanov. 

Res pa je, da poskušamo v sedanji praksi in tudi s predvidenim 
novim zakonom o varnosti cestnega prometa registracijske 
postopke čimbolj poenostaviti in jih prenašati na čim večje število 
izvajalcev teh postopkov, vključno z gospodarskimi družbami, iz 
istega razloga. Prvič, da bi razbremenili državo s temi upravnimi 
postopki, pocenili njeno delovanje in da bi razširili krog tistih, ki 
opravljajo to, in približali to storitev državljankam in državljanom. 
V kolikšni meri bo ta koncept izpeljan, je odvisno od stališč, ki jih 
bo v predhodni razpravi zavzela razprava o zakonu o varnosti 
cestnega prometa. 

Odločili smo se prav iz tega razloga, oziroma je to eden od treh 
razlogov - registracijski postopki, in v zvezi s tem predlog za 
oblikovanje neke posebne javne agencije, ki potem prenaša 
pooblastila na samostojne servisne organizacije in gospodarske 
družbe. To je eno od treh vprašanj, ki jih nameravamo podrobneje 
osvetliti v predhodni razpravi o tem zakonu. Odločili smo se 

Ne bom govoril še o drugem in tretjem vprašanju, ampak glede 
tega bomo vsekakor predhodno preverili in tedaj bo priložnost 
tudi za soočanje različnih izpeljav v različnih državah Evropske 
unije. Tedaj bomo dali na tehtnico, ali je ta koncept racionalnejši, 
učinkovitejši, prijaznejši za ljudi. Šele na podlagi tega bomo sprejeli 
končno odločitev. 
To pomeni, da odločitev o tem ni dokončna, gre v predhodno 
verifikacijo in na tej podlagi se bomo dokončno odločili, kaj bo 
prinesla predhodna razprav. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Dejstvo je, da s tem, da se prenese in s tem izpusti precejšnji 
denar iz taks in se bo prelil v privatno zasebno sfero, se bodo 
oddaljile določene ugodnosti za državljane in državljanke, ki so jih 
sedaj opravljale informacijske pisarne in krajevni uradi. Ti so 
porazdelili te družbe, privatne družbe; pa seveda te registracije 
opravljajo na večjem področju eden ali dva. To pomeni, da se 
zadeva skoricentrira. Dvakrat je to slabo. Prvič zato, ker državni 
proračun izgubi takse, drugič pa zato, ker državljani zaradi tega 
nič manj ne bodo plačali, ampak izgubijo seveda to možnost, da 
so to opravljali brez tega, da so ponovno stali v vrstah nekaj ur. 
Osebno sem imel tudi takšno izkušnjo, da je pač potrebno tam 
sedaj čakati bistveno več, kot pa je bilo potrebno to prej. 

Dopolnitev odgovora: 

Pri tem projektu ne sodeluje samo finančno ministrstvo, ampak 
tudi druga ministrstva. Tudi finančni izračuni so pri predlogu 
zakonskega projekta za predhodno obravnavo natančno razdelani 
in nikakor se ne sme zgoditi to, da bi ta pristop povzročal 
kakršnokoli odtekanje državnega denarja, kot ste rekli, v neke 
zasebne sfere. In prav tako se ne sem zgoditi to, da bi se mreža 
ponudnikov upravnih storitev te vrste zmanjšala, ampak se mora 
povečati. Če se to ne zgodi, takšen je namreč načrt pri tem 
konceptu, potem ta načrt ni uspel in ne bo takšna ureditev tudi 
potrjena. Gre za to, da se mreža poveča, da je več upravnih 
storitev, in da je to najmanj finančno nevtralno. 

Ustno poslansko vprašanje Franca Pukšiča 
ministru za notranje zadeve dr. Radu 
Bohincu, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003:  

"Zakaj ministrstvo za notranje zadeve ne podpiše z Zavodom za 
zdravstveno zavarovane Slovenije pogodbo, pri kateri bi Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije pridobival na enak način 
podatke v zvezi s prometnimi nesrečami, kot to pridobivajo 
komercialne zavarovalnice? Če bi imeli takšen sporazum oziroma 
pogodbo podpisano, bi se zdravstveni primanjkljaj v blagajni 
zdravstvene zavarovalnice zmanjšal za nekaj milijard, seveda bi 
pa šel na škodo komercialnih zavarovalnic." 

Odgovor: 

Nobenih zadržkov ni, da se sklene pogodba z zdravstveno 
zavarovalnico. Že nekaj časa teče v tej zvezi strokovno 
usklajevanje. Če bi to vprašanje najavili vnaprej, bi se pripravil in 
zbral zadnje informacije o tem, kako daleč smo s podpisom te 
pogodbe. Predstavnikom zavarovalnice sem tudi v osebnem 
razgovoru že zatrdil, nameč menim, da ne sme biti nikakršnih 
različnih pristopov v razmerju do komercialnih zavarovalnic 
oziroma zdravstvene zavarovalnice. Tako ne vidim nobenih resnih 
zadržkov in se bo stvar uredila. 
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Zahteva za dopolnitev odgovora: 

V 3. členu te pogodbe so pogoji bistveno drugače postavljeni za 
zavod za zdravstveno zavarovanje kot pa za komercialne 
zavarovalnice. In to seveda nesprejemljivo. Upam, da bo do 
naslednjega meseca, ko bodo naslednja poslanska vprašanja, 
zadeva razrešena. 

Dopolnitev odgovora: 

Predlagam, da vam s pisno infprmacijo podrobno predstavimo, 
kako tečejo pogajanja, kdaj je bila sklenjena, oziroma bo sklenjena 
pogodba in pod kakšnimi pogoji. 

Ustno poslansko vprašanje Franca Pukšiča 
generalnemu sekretarju Vlade RS g. Mirku 
Bandlju, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003: 

"Glede na to, da v tej državi, v tem državnem zboru velikokrat 
opozarjamo na problematiko brezposelnih in tistih, ki so prizadeti. 
Dejstvo je, da nekaj odstotkov državljanov prejema (manjša 
številka - pod 10) več kot 60% celotnega dohodka. In dejstvo je, 
da več kot 50% državljanov živi na robu revščine. Zaradi tega 
sem lansko leto kot člankomisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve (KVIAZ) predlagal in je bil tudi sprejet 
sklep, da mora Vlada Republike Slovenije do 30. septembra 2002 
posredovati pregled kriterijev za dodelitev posameznih pravic 
(mobilni telefoni, službena vozila, sredstva za reprezentanco, 
stanovanje, zavarovanje, kreditne kartice in drugo) za vladne in 
druge državne funkcionarje ter vodilne osebe v podjetjih, kjer je 
večinska lastnica država. 11.7.2002 je bil torej sprejet ta sklep 
KVIAZ-a, istočasno poslan tudi Vladi Republike Slovenije. 

Do 17. oktobra ni bilo odgovora. Zato je takratni predsednik te 
komisije poslal dopis in od vlade prejel odgovor šele 19. novembra, 
v katerem ste komisijo seznanili, da razpolagate samo s 
stanovanjskim pravilnikom, ki ste ga priložili, in seznanili člane 
komisije o uredbi o uporabi službenih avtomobilov. Nato ste dobili 
ponovno pismo 10. decembra, s katerim vas predsednik te komisije 
opozarja, da se za posredovani odgovor sicer zahvaljuje, hkrati 
pa prosi, da upoštevate, da v celoti ne dajete odgovora na sprejeti 
sklep 28. seje komisije državnega zbora. 

Vaš odgovor je bil, težko to rečem, zelo žaljiv. Odgovorili ste: "Žal 
vam natančnega odgovora na vaše obširno vprašanje ne moremo 
posredovati. Vendar pa naj poudarim, da so vam bile skupaj z 
dopisom 19.11. poslane vse priloge, s katerimi razpolagamo." 
Torej, razpolagate s pravilnikom o stanovanjih, in še ta stanovanja 
delite po svoje, ter s pravilnikom o uporabi službenih vozil. 

Dodatno vas sprašujem oziroma pozivam, da naj se ta odgovor 
nanaša tudi na direktorje agencij, direktorje skladov, direktorje 
javnih zavodov, saj to je bilo tudi mišljeno pod državnimi funkcionarji. 
Hkrati naj to odgovori tudi na vprašanje nagrad teh ljudi, ki so 
udeleženi pri dobičku od kapitala, nagrade za udeležbo ali vodenje 
nadzornih svetov ter nagrade za najete menedžerje s tajnimi 
pogodbami - to je recimo primer Elan." 

Odgovor: 

Med javne funkcionarje nikakor ne štejemo in ne moremo šteti 
direktorje javnih zavodov in javnih podjetij. To govorim zaradi tega, 
ker hočem natančno povedati, da preprosto nekega predpisa, ki 

bi enotno urejal vprašanje uporabe avtomobilov, telefonov in 
podobnih zadev tudi za javne zavode in javna podjetja - preprosto 
tega v tej državi ni. Državnemu zboru pa niso bili dostavljeni le-ti 
dokumenti, ki so bili omenjeni. 

Državni zbor oziroma komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve je dobila tudi druge akte, ki urejajo plače. 
Če jih naštejem - konec koncev je večina teh objavljenih tudi v 
uradnih listih, to so sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o 
zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov; sklep o 
merilih za določitev osnovne plače in merilih za izplačila nagrade 
za uspešnost v podjetjih, agencijah in skladih, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija; sklep o priporočilih 
predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih svetih 
gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika 
Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi; sklep o kriterijih za 
določitev sejnin in drugih prejemkov članov nadzornih svetov v 
javnih podjetjih, ki so tudi v večinski lasti; in pa sklep, ki spreminja 
sklep o kriterijih za sejnine. 

Vlada že od leta 1997 poskuša urediti vprašanje pogodb o 
zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov. To je tudi 
nekako enotno uredila v razponu, ki znaša med 50 in 90% plače 
resornega ministra. Merila za razvrščanje plač na osnovi tega 
razpona je določila komisija za kadrovske in administrativne 
zadeve. Glavni merili sta velikost in pomen pravne osebe, pri 
čemer velikost vpliva na višino plače s ponderjem 70 do 80, 
medtem ko pomen pravne osebe s ponderjem 20 do 30. Prav 
tako je določeno, da ima direktor pravico le še do dodatka za 
delovno dobo, v višini, ki jo za ostale zaposlene določa kolektivna 
pogodba. Z izjemo enkratne letne nagrade direktorju ne pripada, 
po pogodbi, nobena druga pravica. 

Podobno je to urejeno tudi za plače direktorjev v gospodarskih 
družbah v večinski lasti države. Tu pa je formula za določitev 
plače direktorja nekoliko bolj zapletena, tudi vezana na formule, 
ki veljajo za menedžerske pogodbe v gospodarstvu nasploh. 
Zato tudi tu delimo te družbe oziroma javna podjetja po velikosti, 
z neko aritmetično sredino povprečne plače v branži in podobno; 
ta plača se izračuna na podlagi različnih mnogokratnikov, pač 
odvisno od tega, koliko je podjetje veliko. 

Ta citirana priporočila se uporabljajo za določanje izplačevanja 
plač direktorjev vseh gospodarskih družb, ki so v večinski lasti 
države, ne velja pa za določanje izplačevanja plač direktorjev 
družb, ki so v večinski lasti družbe Holding Slovenske elektrarne. 
To omenjam danes zaradi tega, ker je prej poslanec Rokavec 
opozoril ravno na velikost plač v teh podjetjih. Ti namreč prejemajo 
plačo v višini 90% plače ministra za okolje, prostor in energijo. 

Potem kaže omeniti še to, da novi zakon o plačah v javnem 
sektorju, ki sicer v tem delu še ne velja, določa podobno kriterije 
za določanje plače in ostalih nagrad za naprej. 
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Potem kaže omeniti tudi sklep vlade, kajti tako kot vi, smo tudi mi 
ugotovili, da nekateri kljub tem kriterijem, ki so relativno jasni, in 
kljub priporočilom, ki bi jih morali člani nadzornih svetov uveljavljati 
v teh javnih podjetjih, vendarle v nekaj primerih prihaja do določitve 
plače, ki je višja od tako opredeljenih kriterijev. 

Ravno zaradi tega je vlada pravzaprav sprejela vsebinsko dva 
sklopa vprašanj. En sklep nalaga ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve ter ministrstvu za notranje zadeve in kadrovski 
službi vlade, da do konca junija tega leta pripravijo primerjalno 
analizo politike plač za javni in zasebni sektor, kjer naj bi bil poseben 
poudarek dan ravno analizi razlik med najvišjimi in najnižjimi 
plačami, ter višine nagrad, ki se izplačujejo članom uprave in 
nadzornih svetov. Drugi sklep, ki je bil sprejet prejšnji teden, pa 
vendarle terja tudi prevetritev teh kriterijev. Kajti, gospodarski 
razvoj, privatizacija na posameznih segmentih, zlasti bančništvo 
in še kaj bi lahko omenil, je v zadnjih letih vendarle povzročila 
nekatere spremembe, ki se morajo odraziti tudi skozi prevetritev 
kriterijev. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Sprašujem, ali bom dobil na ta konkretno postavljena vprašanja 
tudi konkretne odgovore. Kar ste sedaj povedali - istočasno ste 
seveda priznali, da nekateri direktorji ne spoštujejo in so nekatere 
stvari izven okvirjev. Temu se seveda reče korupcija, to je kaznivo 
dejanje. Če komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve državnega zbora ni dobila odgovora, zahtevam kot 

poslanec državnega zbora, da na postavljeno vprašanje dobim 
konkretne odgovore. Nekaj teh se da prebrati iz časopisov, vendar 
samo ena kolona, ki govori o bruto osebnih dohodkih, ne govori 
pa o kreditnih karticah, o zavarovanju, o stanovanjih. Namreč, 
tudi stanovanja so v nekaterih privilegijih državnih funkcionarjev 
in tako dalje. Saj vemo, da imajo državna stanovanja tisti, ki niso 
državni funkcionarji, ampak so samo člani neke stranke. 

Dopolnitev odgovora: 

Moram še enkrat poudariti, da seveda ne morete dobiti aktov o 
uporabi avtomobilov, stanovanj in ne vem še česa za direktorje 
javnih zavodov in javnih podjetij, ker jih preprosto ni. Ne moremo 
vam jih dati, ker jih ni. To sem dovolj jasno povedal. 

Glede funkcionarjev ste pa dobili vse akte, tudi stanovanjski 
pravilnik, iz katerega je jasno razvidno, kdo in komu in na kakšen 
način pripada stanovanje. Seveda moram takoj zanikati tezo, da 
lahko to dobi kdo, ki je pripadnik politične stranke. Res je, da ta 
stanovanja, ki so državna, zasedajo tudi ljudje, ki niso v državnih 
službah, res je pa tudi, da so ta stanovanja dobili v času pred 
uveljavitvijo stanovanjskega zakona iz leta 1991 oziroma v letu 
1992; oktobra, ko so imeli stalno oziroma trajno najemno razmerje 
oziroma stanovanjsko pravico in iz tega izvirajo ta imena. 

In še to moram zanikati in seveda vam tudi ne morem nobenega 
pravilnika na to temo dati; ker ga ni - preprosto. Zavarovanja 
funkcionarjev ni, in takšnega akta vam pač ne moremo predložiti. 

Ustno poslansko vprašanje dr. Andreja 
Bajuka ministru za pravosodje mag. Ivanu 
Bizjaku, postavljeno na 27. seji dne 16/6- 
2003: 

"Predvidevam, da ste prisluhnili problemom, ki so jih obravnavali 
slovenski sodniki na letošnjem svojem srečanju. Ocenjujem, da 
je med njimi, vsaj zainteresirani javnosti, prav posebno pozornost 
vzbudilo vprašanje urejanja disciplinske in moralne odgovornosti 
sodnikov pri nas, v primerjavi z nekaterimi drugimi državami. 

Eden od udeležencev tega srečanja, to je bi sodnik Janez Novak, 
je poudaril sledeče, citiram: "Sodna veja oblasti mora biti sposobna 
sama iz svojih vrst izločiti tiste sodnike, ki niso sposobni, vredni 
ali voljni v celoti delovati po načelih sodniške službe, če hoče 
doseči kar najvišjo stopnjo verodostojnosti v družbi." V 
nadaljevanju pa je ugotovil, da bi morali v Sloveniji, upoštevajoč 
nekatere primerjalne ureditve, sodniško odgovornost dograditi. V 
Sloveniji sodniki pri ugotavljanju disciplinske odgovornosti poznajo 
le pravno odgovornost, ne pa tudi moralne odgovornosti. Menil je, 
da je pri opredelitvi sodniške odgovornosti mogoče najti to, kar je 
on imenoval pet zadreg, in sicer, če jih na hitro povzamem: 
Sodniki nimajo jasno opredeljenih disciplinskih kršitev; torej, 
vprašanje je, katere so. 
Sodniki nimajo kodeksa sodniške etike. Ob tem pa tudi nimajo 
opredeljene moralne odgovornosti. 
Disciplinski postopek je zapleten in bi moral biti ob zagotavljanju 
vseh pravic sodnikov bolj enostaven, upoštevajoč, da so sodniki 
odgovorni po posebnih strožjih kriterijih. 

Sankcijam v sodniškem disciplinskem postopku se je mogoče 
izogniti z izkoriščanjem formalnih postopkov, zato ta potrebuje 
boljšo rešitev, torej dograditev. 
Pri pravnem varstvu sodnikov bi pravna sredstva morali bolj 
prilagoditi mednarodnim sodniškim dokumentom. 

Ali menite, da ima vaše ministrstvo kakšno dolžnost ali nalogo pri 
čim hitrejšem urejanju teh petih zadreg sodniške odgovornosti? 
Če jo ima: Kaj bi pri tem bil vaš prispevek in kdaj bo uresničen? 

Naj še pojasnim, da ko postavljam, to vprašanje, se globoko 
zavedam, da je pravosodje samostojna veja oblasti, ki mora 
poskrbeti sama, ne le za sojenje po načelih in odvisnosti in 
zakonitosti, temveč tudi za kar najbolj učinkovito in uspešno 
izvajanje svojih nalog. Ob dejstvu, da sodstvu tudi pri nas, tako 
kot v vseh drugih državah, sredstva za delo vendarle, vsaj 
formalno v proračunu, dodeljuje zakonodajna oblast, pa lahko 
rečem, da tudi zakonodajna oblast pri davkoplačevalcih nosi vsaj 
delno soodgovornost za uspešno in učinkovito delovanje sodne 
veje oblasti. 

Z uspešnostjo delovanja sodišč pa je po mojem mnenju zelo 
povezano tudi urejanje disciplinske ter moralne odgovornosti 
sodnikov. Zato menim, da s svojim vprašanjem ne posegam v 
neodvisno sodstvo." 

Odgovor: 

Na dnevih slovenskega sodstva, nisem mogel biti prisoten ravno 
ves čas, tako da navedenega referata, žal, nisem mogel poslušati. 

poročevalec, št. 81 50 6. oktober2003 



To je obdobje srečanj različnih pravosodnih funkcionarjev, tako 
da je to določena omejitev. Seveda pa je tudi tovrstno izvajanje 
zelo zanimivo za ministrstvo. 

V prvi vrsti absolutno podpišem tisti prvi citat, da je potrebno, da 
samo sodstvo znotraj sebe razčisti s tistimi, ki pravzaprav ravnajo 
neprimerno svojemu poklicu. Če se osredotočimo na ugotavljanje 
odgovornosti oziroma zagotavljanje odgovornosti, je disciplinski 
postopek le eden od postopkov, v katerih so sodniki. Omenil bi 
vsaj še dva ostala vidika. 

Treba je omeniti tudi oceno sodniške službe, ki ima kot eno od 
možnih posledic, če je negativna, tudi prenehanje sodniške 
funkcije. Enako je najstrožja sankcija te vrste tudi pri disciplinskem 
postopku. In še nekaj je, kar mislim, da je tudi pomembno in kar je 
znotraj samega sodstva, službeni nadzor, ki ga je uvedla zadnja 
novela zakona o sodniški službi v lanskem letu, in ki tudi omogoča 
opravljanje vseh tistih dejanj, ki so usmerjena k ugotavljanju 
izpolnjevanja obveznosti sodnika in k ravnanju, ki je s temi 
obveznostmi skladen. To sta torej še dve drugi obliki, ki ju ne 
smemo povsem zanemariti, ko govorimo o uveljavljanju 
odgovornosti sodnikov. 

Seveda pa je tista najbolj radikalna oblika, sam disciplinski 
postopek.Tukaj moram najprej povedati, da smo v mojem mandatu 
zakon o sodniški službi, glede določb o disciplinskem postopku, 
že dopolnjevali. Ravno zaradi negodovanja nekaterih, da so bile 
prej te določbe premalo jasno opredeljene, in da zaradi tega 
disciplinski postopki naj ne bi bili možni ali vsaj ne učinkoviti. 
Seveda bom z zanimanjem pogledal, s kakšnimi konkretnimi 
argumenti sodnik Novak, če sem pravilno slišal, argumentira teh 
pet zadreg. Kršitve so naštete, 27 hujših in lažjih kršitev je 
navedenih, mislim, da v 81. členu zakona o sodniški službi. Če so 
same opredelitve posameznih kršitev nejasne, je to treba 
pregledati. Na drugi strani je bil postopek ustrezno urejen na ta 
način, da ni mogoče izpodbijati potem samega izreka.To je nekoliko 
bolj zapleten postopek, vendar pri poenostavitvah pride do še 
večje nevarnosti, da bo v pritožbenem postopku pri varstvu pravic 
takšen postopek padel zaradi procesnih pomanjkljivosti. Da se 
zatekajo posamezniki, ki pridejo v takšen postopek, k izkoriščanju 
formalnih pomanjkljivosti, to ni nekaj presenetljivega. Gre za 
izkušene pravnike, ki jim ni zameriti, da bodo skušali v svojo 
korist izkoristiti vsakršno pomanjkljivost. 

Vprašanje pa se postavlja - in to nameravam preveriti, kakšni so 
ti argumenti. Preveriti torej, na čem temelji ugotovitev omenjenega 
sodnika, češ, da bi, recimo, zakon omogočal več takšnih formalnih 
pomanjkljivosti postopka. Sedanje določbe so narejene tudi v 
sodelovanju s sodno vejo oblasti; mislim, da z nekaterimi ključnimi 
strokovnjaki. Nikoli ne bom trdil, daje neko obstoječe stanje tisto 
največ, kar se da doseči. Zaradi tega štejem to vprašanje tudi kot 
pobudo, da pogledamo tudi z vidika mnenja tega strokovnjaka 
sedanjo ureditev. Če bo analiza dala takšen rezultat, da je treba 
nekatere stvari dopolniti, bi to naredili v najkrajšem možnem času. 

Zahteva za dopolnitev odgovora:  

Seveda razumem, da če niste bili prisotni, ne morete imeti 
določenega poznavanja ravno teh stvari, ki jih je ta sodnik takrat 

na tem srečanju predstavil. Rad bi pa le vztrajal pri tem, da je 
predvsem govoril o moralni odgovornosti in o nekem etičnem 
kodeksu, ki pa bi moral delovati na podlagi tega, kar poznajo 
druga sodstva v drugih državah, in upošteval neodvisnost sodstva 
v vsej svoji dimenziji. 

Rad bi tudi povedal, da se ne strinjam z vami, da je izkoriščanje, 
kako bi rekel, teh formalnih postopkov - to se mi pa zdi res 
vprašljivo. Prav gotovo razumem, da marsikdo hoče to izrabiti. 
Vendar izrabljanje tega s strani nekega sodnika je pa, po mojem 
mnenju, popolnoma nesprejemljivo. In če se ne da drugače, bi 
moral zakon ali pa nek etični kodeks to odpraviti. 

To vprašanje je prav gotovo tudi pobuda. Upam, da boste 
državnemu zboru tudi poročali, kakšni bodo vaši zaključki na 
podlagi te pobude, ko boste te stvari pregledali. Marsikaj bi se 
dalo dograditi v našem sodnem sistemu, če bi se resno lotili 
odpravljanja teh petih zadreg. 

Dopolnitev odgovora: 

Da ne bo nesporazuma. Nisem mislil na izkoriščanje formalnosti 
v postopkih, na nek neetičen način, na način, ki ne bi pritikal 
sodniku; tisto je seveda lahko celo v nasprotju oziroma bi lahko 
pomenilo kakšno tistih omenjenih 27 kršitev. Gre preprosto za to, 
da če ima človek pravne možnosti, izkoristiti tiste, ki so mu dane, 
seveda samo po sebi ne more biti nekaj nesprejemljivega, če so 
v skladu s predpisi. 

Predlagal bi oziroma se zavežem, da bomo proučili omenjeni 
prispevek, da bi se opredelili do nekaterih predlogov in to tudi v 
pismeni obliki posredovali kot odgovor na vaše vprašanje v čim 
krajšem času. Potem bi pa eventualno sledilo, če bo tako ocenjeno, 
tudi še ukrepanje v smislu sprememb zakona. 

Dodatna pisna dopolnitev odgovora, z dne 

2/7-2003: 

Ob poizvedbah pri avtorju navedenega referata, vrhovnem 
sodniku Janezu Novaku, smo ugotovili, da na letošnjem srečanju 
sodnikov, ki ga je organiziralo Sodniško društvo, navedeni sodnik 
ni imel nobenega referata o odgovornosti sodnikov, temveč je 
imel ta referat pred tremi leti, to je v letu 2000, ko so imeli sodniki 
svoje srečanje v Portorožu. 

Glede na navedeno ugotavljamo, da je očitno prišlo do pomote, in 
da je poslanec citiral prispevek izpred treh let, to je še pred novelo 
zakona o sodniški službi, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS 
št. 67/2002, z dne 26.7.2002. V času, ko je bil prispevek napisan, 
pa je bilo v zakonu o sodniški službi v resnici pomanjkljivo urejeno 
področje ugotavljanja sodnikove odgovornosti, saj je bil to tudi 
eden od razlogov za tako obsežno spremembo zakona, kot je 
bila objavljena v navedenem Uradnem listu RS. Prav s spremembo 
zakona, ki jo je pripravilo ministrstvo, so bile dodelane dotedanje 
pomanjkljivosti na obravnavnem področju. 
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Ustno poslansko vprašanje Franceta 
Cukjatia ministrici za gospodarstvo dr.Tei 
Petrin in ministru za delo, družino in 
socialne zadeve dr. Vladu Dimovskemu, 
postavljeno na 27. seji dne 16/6-2003:  

"Leta 1999, torej bo kmalu štiri leta, je na sodišču bil izveden 
oziroma oklican stečaj podjetja Avtomontaža Bus v Ljubljani.Takrat 
je bilo odpuščenih 550 delavcev. Že nekaj mesecev za tem je bil 
izračunan znesek oziroma terjatve teh delavcev do Avtomontaže 
v stečaju. Tukaj imam fotokopijo enega od teh 550 delavcev, in 
sicer mu je bilo izračunano takrat, da je Avtomontaža dolžna za 
del neizplačanih bruto plač, v obdobju 1995 -1998, 3 milijone 700 
tolarjev iz naslova odpravnine, ki jo seveda ni dobil, ko je bil 
odpuščen; milijon 900 tisoč neplačani regresi. Za čas od leta 1995 
- 1998 mu Avtomontaža dolguje 423 tisoč in potem še v zadnjih 
semih mesecih ni dobil svoje bruto plače, to pa znese še dodatnih 
milijon 100 tisoč. V celoti mu je bilo takrat izračunano skupaj z 
obrestmi, navadnimi obrestmi, 9 milijonov 200 tisoč.Toliko dolguje 
enemu od 550 odpuščenih delavcev Avtomontaža za obdobje od 
leta 1995-1999. 

Kaj sedaj? 

Problem je v tem, da štiri leta stečaj še vedno leži na mrtvi točki. 
Že zdavnej je bila prodana vsa oprema - stroji, naprave, orodja. 
Stečajna ekipa lepo sedi, morda 5 minut, 1 uro na dan in vleče 
težke denarce. 

Ali lahko ta država pripomore k reševanju teh problemov?" 

Odgovor ministrice za gospodarstvo dr.Tee 
Petrin: 

Tudi v razgovoru z gospodom poslancem se je pokazalo, da ne 
bom mogla odgovoriti tako, kot verjetno pričakuje. 

Lahko samo povem, da postopki prisilne poravnave, stečaja in 
pa likvidacij gospodarskih družb ne sodijo v naše ministrstvo, 
temveč sodijo v ministrstvo za pravosodje. 

Ker se vprašanje stečaja pojavlja tudi kot problem za majhna 
podjetja, smo mi že dali predlog, da bi prišlo do novele zakonskih 
določil, ki določajo v naših razmerah postopke stečaja in tudi 
prisilne poravnave. Vendar, brez sodelovanja in pripravljenosti 
ministrstva za pravosodje je to nemogoče speljati; vendar mislim, 
da bomo dosegli tukaj dogovor in bomo v okviru tega spremenili 
te postopke, ki so resnično dolgotrajni, predolgotrajni. 

Nas opozarjajo tudi, ne samo v tem primeru, tudi upniki, to so 
predvsem srednja in mala podjetja, koliko izgubljajo v tem procesu, 
in da tudi čiščenje podjetij traja predolgo. 

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

Mislim, da je vprašanje zelo na mestu. Jasno pa je tudi to, kar je 
že ministrica povedala, da zajema več vprašanj, ki ste jih pač 
združili na nekem konkretnem primeru. 

Sigurno eno vprašanje zadeva zakonodajni del, to se pravi zakon 
o stečaju, prisilni poravnavi in likvidaciji. Menim, daje pravzaprav 
to, kar ste rekli, potrebno zakonsko reševati, da bi se ta vprašanja 
hitreje reševala. Vsekakor gre za gospodarske subjekte in 
praktične terjave, ki jih imajo zaposleni, praviloma iz delovnega 
razmerja, zato je seveda vprašanje, kako te terjatve na nek način 
izterjati. 

Moram reči, da so taki in podobni primeri vodili državo, da je leta 
1997 ustanovila jamstveni, ki ji je bil kasneje dodeljen tudi 
preživninski sklad. Jamstveni sklad naj bi vsaj deloma omilil taka 
vprašanja, ki so se pojavljala. Gre v bistvu za to, da jamstveni 
sklad sedaj jamči za izplačilo neizplačanih, recimo regresov, potem 
plač in nekaterih drugih prejemkov zadnje tri mesece pred stečajem. 
Gre za vprašanje, ki je vezano na insolventnost gospodarskih 
subjektov in podobno. V tem konkretnem primeru je seveda del 
terjatev nastal pred letom 1997.Tako zakon, ki je uvajal jamstveni 
in potem preživninski sklad, verjetno dela teh terjatev ni na nek 
način obsegal. To je prvi del. 

Drugi del, če se spomnite razprav o zakonu o delovnem razmerju, 
smo imeli tudi z vašo poslansko skupino in je vaša poslanska 
skupina prek gospoda Vizjaka vložila en amandma okoli zastaranja 
terjatev. To se pravi, da terjatve, ki so starejše od pet let, šele 
zastarajo. Rešitev je bila najprej na tri leta, potem je bila sprejeta 
daljša tudi zato, da bi terjatve iz naslova delovnega razmerja ne 
zastarale. Konkretno smo imeli razgovor z gospodom Novakom 
oziroma vrhovnim sodnikom, kako interpretirati praktično, kdaj 
se vzpostavlja neka terjatev iz delovnega razmerja. Tukaj smo 
zdaj našli neko določeno interpretacijo z vrhovnim sodiščem. 

Konkretno, to se pravi, da je tukaj nekaj vprašanj, ki so se po 
mojem mnenju nekatera hitreje, nekatera pa počasneje reševala 
tudi kot del zakonodajnega postopka. V tem konkretnem primeru 
smo pogledali, kaj se s temi ljudmi dogaja. Po naši evidenci je šlo 
za 507 ljudi, ki so vložili določene zahtevke iz naslova terjatev, ki 
so jih imeli iz naslova neizplačanih plač, regresa, prevoznih 
stroškov. Odobreno je bilo vsaj iz naslova jamstvenega sklada 
nekje 497 zaposlenim. Vse skupaj so bila sredstva, ki jih je država 
sicer gospodarskemu subjektu namenila kot izplačilo terjatev, v 
znesku 140 milijonov. To je po naši evidenci. 

Konkretneje primera tega zaposlenega ne poznam. Če obstaja 
kakršnakoli dokumentacija, bi skupaj v povezavi s tremi 
ministrstvi lahko odgovorili konkretneje na to vprašanje zaščite 
posameznika oziroma posameznega zaposlenega iz delovnega 
razmerja. 
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PISNA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za pravosodje mag. Ivanu 
Bizjaku, z dne 9/4-2003:  

Kot pristojnega ministra vas sprašujem, ali lahko zastara kazenski 
postopek proti direktorici zaradi domnevnega poneverjanja listin, 
če gre za trajna kazniva dejanja, pri katerih storilec z izvršitvenim 
dejanjem povzroči protipravno stanje z nenehno ponavljajočo se 
posledico. Ali lahko soglasje k uvedbi stečaja poda v imenu družbe 
oseba, ki naj ne bi bila uradni zastopnik podjetja saj naj bi bila 
imenovana za direktorja brez sklepa skupščine družbe? In ali 
lahko ta ista oseba samovoljno izvede "privatizacijo" podjetja brez 
vključenosti ostalih udeležencev? 

Vprašanje vam postavljam na podlagi kronoloških dejstev v 
podjetju Čevljarstvo Kidričevo d.o.o., ki smo jih prejeli v Poslansko 
skupino SNS. 

Stečaj podjetja se je začel v času 1. faze prisilne poravnave s 
podajo predloga za uvedbo prisilne poravnave. Ustavitev prisilne 
poravnave je bila domnevno pravnomočna šele v času že 
uvedenega stečaja (3 dni) brez vročitve sklepa upravi družbe oz. 
takrat že stečajnemu upravitelju o ustavitvi prisilnega postopka. 
Pritožba je bila zavrnjena kot neutemeljena, zato je stečaj potekal 
dalje. 
Po desetih mesecih je bil podan predlog za prisilno poravnavo v 
stečaju, ki je bil sprejet in potrjen 27.06.1995. 

Po dogovoru stečajnega upravitelja in senata je bil podan javni 
razpis za zaposlitev direktorja in delavcev. Za direktorico so izbrali 
gospo Jurančič, ki naj bi jo zaposlili brez podpisa pogodbe o 
zaposlitvi ter brez sklepa skupščine o imenovanju za direktorico. 

Glede na zgoraj omenjena dejstva obstaja upravičen dvom o 
določenih nepravilnostih v podjetju Čevljarstvo Kidričevo d.o.o.. 

Odgovor z dne 23/6-2003: 

- Pravni institut zastaranja je urejen v enajstem poglavju 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99). 
V 112. členu je natančno opredeljeno, kdaj se začne zastaranje 
kazenskega pregona, kdaj ne teče, kaj pretrga zastaranje, v 
šestem odstavku pa je tudi izrecno določeno, da kazenski pregon 
zastara v vsakem primeru, če preteče dvakrat toliko časa, kolikor 
ga zahteva zakon za zastaranje kazenskega pregona. 

Ta določba se nanaša tudi na primer, če storilec z izvršitvenim 
dejanjem povzroči protipravno stanje s ponavljajočo se posledico. 

- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, s 
spremembami) določa v 32. členu, da družbo zastopajo osebe, ki 
so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi 
zakona. 

Glede na navedeno, soglasja iz 92. člena Zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, s 
spremembami) ne more podati v imenu družbe oseba, ki ni 
zastopnik podjetja. 

- Nihče tudi ne more samovoljno izvesti "privatizacije" podjetja. 

Ministrstvo za pravosodje pa v zvezi s temi vprašanji opozarja, 
da je ministrstvo upravni organ, ki ne sme posegati v konkretne 
postopke, ki potekajo ali so potekli pred sodišči, tudi ne na tak 
način, da bi ocenjevalo pravilnost poteka postopkov, saj bi s tem 
kršilo ustavni načeli o neodvisnosti sodnikov (125. člen Ustave 
RS) in delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave RS). 

Za uveljavljanje vseh ugovorov v zvezi z morebitnimi 
nepravilnostmi so v konkretnih postopkih na voljo pravna 
sredstva, redna in izredna, o katerih pa neposredno odločajo 
pristojna sodišča. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za promet g. 
Jakobu Presečniku, z dne 9/4-2003:  

Po osamosvojitvi, v času utrjevanja Republike Slovenije je, po 
naših podatkih, Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za promet 
in zveze nakazalo podjetju Brnik Aerodrom, znesek v višini okoli 
8 milijonov (takratnih) nemških mark davkoplačevalskega denarja. 
Resorni ministri, g. Marjan Kranjc, g. Igor Umek in g. Anton 
Bergauer v trajanju svojih mandatov, kot nam je znano, nikoli niso 
Podali nikakršne informacije o namenu investicije in uporabi 
denarja. 

Sprašujem vas, kaj se je zgodilo s tem denarjem, ki ga je 
Ministrstvo za promet in zveze nakazalo omenjenemu podjetju 
oziroma za kakšne potrebe podjetja so bila sredstva namenjena? 

Glede na to, da so investirana sredstva visoka, njihova poraba, 
in višina porabljenih sredstev pa nepregledna, pričakujem odgovor 
v najkrajšem možnem času. 

Odgovor z dne 18/6-2003: 

Ministrstvo za promet je v zvezi z navedenim pisnim poslanskim 
vprašanjem pregledalo razpoložljivo dokumentacijo in pridobilo 
mnenje Aerodroma Ljubljana, d.d., (dopis Aerodroma Ljubljana, 
d.d., z dne 28.05.2003) in ugotovilo, daje Republika Slovenija na 
letališču Ljubljana v navedenem času vlagala v infrastrukturo, ki 
je bila v last Republike Slovenije (z njo je upravljala Republiška 
uprava za zračno plovbo) in v infrastrukturo, ki je bila v lasti 
družbenega podjetja Aerodrom Ljubljana, p.o.To družbeno podjetje 
je bilo v letu 1997 preoblikovano v delniško družbo Aerodrom 
Ljubljana, d.d. Vlaganj Republike Slovenije na letališču Ljubljana, 
ki so potekala sočasno in so se nanašala na potrebe Ministrstva 
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za obrambo (Teritorialna obramba Republike Slovenije oziroma 
Slovenka vojska), Ministrstva za notranje zadeve (mejni prehod 
Brnik in letališka policijska postaja), Ministrstva za finance 
(carinska izpostava Brnik), Ministrstva za okolje in prostor 
(Republiški hidrometeorološki zavod oziroma Hidrometeorološki 
zavod Republike Slovenije), Ministrstva za zdravstvo 
(zdravstvena inšpekcija) ali Ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo (veterinarska inšpekcija), nismo preverjali, ker niso 
bila v pristojnosti Ministrstva za promet. 

Od navedenih sredstvih je bilo v letu 1993 realiziranih 
379.940.108,00 SIT in v letu 1994 210.843.767,50 SIT oziroma 
skupaj 590.783.875,50 SIT. Ministrstvo za promet in zveze v 
zvezi z realizacijo teh projektov, ni ugotovilo nenamenske rabe 
sredstev. Aerodrom Ljubljana, p.o., je navedena sredstva knjižil 
kot dotacije Republike Slovenije. 

Izmed navedenih sredstev se dizelelektrični generator 500 kVA 
in nadzorna plošča 350 kVA uporabljata za namene svetlobne (v 
pristojnosti Aerodroma Ljubljana, d.d.) in radijske (v pristojnosti 
Uprave RS za civilno letalstvo) navigacije, vse pa je vključeno v 
sistem vodenja prometa na letališču Ljubljana. 

Ministrstvo za promet je v letu 1995 dodatno zagotovilo tudi 
6.610.693,00 SIT za plačilo prometnega davka za nabavo 
letališkega sistema za instrumentalno pristajanje ILS kat III (ILS 

Po pogodbah med Republiko Slovenijo (v njenem imenu je pogodbe 
sklenilo Ministrstvo za promet in zveze) in Aerodromom Ljubljana, 
p.o., št. PG-93-08-06-SB z dne 10. septembra 1993 (in aneks k 
tej pogodbi z dne 24.01.1996) in št. 95-06-08-SB z dne 05.10.1994 
(in aneks k tej pogodbi z dne 24.01.1996) so bila v letih 1993- 
1994 v proračunu Republike Slovenije zagotavljanja namenska 
sredstva za naslednje investicije: 

Po pogodbah s Siemensom št. 408523-0060-0001 z dne 
13.12.1991 oziroma 408523-0060-0001/a z dne 31.03.1992 je 
bila za letališča Ljubljana nabavljena naslednja oprema: 

4000-CAT III), Uprava RS za zračno plovbo pa tolarsko 
protivrednost 242.981,00 DEM po uspešno opravljanjem testu 
delovanja naprave na letališču Ljubljana (po izdaji SAT certifikata). 
Medsebojna razmerja Aerodroma Ljubljana, d.d., in Uprave RS 
za civilno letalstvo v zvezi z ILS kat III so urejena z dogovorom, 
ki bo v kratkem verjetno formaliziran in dopolnjen oziroma 
spremenjen, ker je potrebno zagotoviti predpogoje za uvedbo 
priletnih pristojbih za uporabo naprav in storitev kontrole letenja 
(164. člen zakona o letalstvu). 

Projekt/investicija 
Pogodba 
PG-93-O8-06-SB 

zdnel0.09.I9931 

Pogodba 
95-06-08-SB 
z dne 
05.10.19942 

Skupaj 

Novi potniški terminal 11.700.000,00 600.000,00 12.300.000,00 
Obstoječi terminal - adaptacija 182.000.000.00 21.712.000,00 203.712.000,00 
Kategorija III - VPS 25.000.000,00 125.980.000,00 150.980.000,00 
Povezav, plinovoda in centr. toplarna 6.500.000,00 6.500.000,00 
Kompleks generalne aviacije 18.000.000,00 7.939.000,00 25.939.000,00 
Parkirišča in cestni sistem 8.000.000,00 8.000.000,00 
Oprema za varnost 46.000.000,00 40.000.000,00 86.000.000,00 
Izgradnja komunalne infrastrukture 37.000.000,00 15.000.000,00 52.000.000,00 
Rekonstrukcija manevrskih površin 55.000.000,00 55.000.000,00 

Skupaj 389.200.000,00 211.231.000,00 600.431.000,00 

Originalni pogodbeni naziv Pogodbeni znesek v DEM 
Airport Lighting Equipment & Accessories 
AFL Regulator Package anf AFL Light Package1 

1.170.000,00 

Diesel Generator Set, 500 k V A4 750.000,00 
Panel 350 kVAs 120.000,00 
SICOMOS Control and Monitoring Svstem6 960.000,00 
ISO+LAM Panel for Sicomos7 320.000,00 
Skupai 3320.000,00 

1 Navedeni zneski so pogodbeni zneski 
2 Navedeni zneski so pogodbeni zneski 
3 Sistem za osvetlitev letališča s (komplet AFL regulatorjev in AFL luči) 

Komplet dizelelektričnega generatorja 500 kVA 
Kontrolno-razdelilna plošča 350 kVA 
Sistem nadzora in monitoringa SICOMOS 
Kontrolno-razdelilna ISO+LAM plošča za SICOMOS 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za informacijsko družbo dr. 
Pavlu Gantarju in ministru za okolje, 
prostor in energijo mag. Janezu Kopaču, z 
dne 11/4-2003: 

Oddajnik na Grmadi, ki spada v občino Ribnica, je ena 
pomembnejših oddajnih točk na področju Dolenjske regije. 

V zvezi s tem, me zanima: 
1. kdo so uporabniki tega oddajnika in katerih frekvenc; 
2. kako so urejene premoženjske zadeve; 
3. ali so sklenjene kakšne pogodbe o uporabi zemljišč, če so, s 

kom in pod kakšnimi pogoji; 
4. kdaj in katera dovoljenja so bila izdana za uporabo frekvenc 

in katera za postavitev in eventualne dograditve oddajnika; 
5. kdaj so bile opravljene meritve obremenjevanja okolja in na 

kakšen način je bila o rezultatih meritev obveščena javnost 
oziroma prebivalci bližnjih naselij? 

Odgovor ministra za informacijsko družbo 
dr. Pavla Gantarja, z dne 19/6-2003:  

Odgovarjamo na prvo in četrto točko: 
V priloženi tabeli so navedeni podatki za vse oddajne in oddajno- 
sprejemne naprave na oddajni točki Grmada in v njeni bližini, ki 
nam jih je posredovala Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo 
in pošto (ATRP). Podane so oddajne in sprejemne frekvence, 
lastnik naprave, datum izdaje in datum veljavnosti odločbe o 
dodelitvi radijskih frekvenc, opis lokacije ter oddajna moč. 

Za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev se z dovoljenjem 
za opravljanje storitev dodeli tudi uporaba radijskih frekvenc (Z- 
TEL, 44. člen) zato operaterjem mobilnih javnih radijskih storitev 
(Mobitel, Simobii, VVestern VVireles International) ni potrebno 
pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za vsako svojo 
oddajno-sprejemno točko, pridobiti pa morajo gradbeno dovoljenje. 
Zato je tudi možno, da so na točki Grmada postavljeni sistemi 
mobilne telefonije, ki pa v priloženi tabeli niso zajeti. 

Priloga: podatki o oddajno-sprejemnih In oddajnih napravah na točki Grmada v občini Ribnica 

ODDAJNA 
FREKVENCA 

SPREJEMNA 
FREKVENCA LASTNIK 

DATUM IZDAJE 
DOVOLJENJA 

DATUM   
VELJAVNOSTI 
DOVOLJENJA OPIS LOKACIJE 

ODDAJNA 
MOč (W) 

165,725 170,225 ELES Elektro - Slovenija d.o.o. 15.05.02 01.06.11 GRMADA ELE 10 
438,375 430,375 ELES Elektro - Slovenija d.o.o. 15.05.02 01.06.11 GRMADA ELE 10 
439,725 439,725 JP ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. 04.07.02 12.01.10 GRMADA TEL 5 , 
167,075 171,575 PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV d.d. 23.08.02 16.06.10 GRMADA-PUH 10 
217,25 687,25 RTV Slovenija 03.12.01 27.07.08 STRUSKA DOLINA ■ 50 . 
222,75 692,75 RTV Sloveniia 03.12.01 27.07.08 STRUSKA DOLINA 50 
196,25 583,25 RTV Slovenija 11.01.02 17.02.04 STRUSKA DOLINA 80 
201,75 588,75 RTV Sloveniia 11.01.02 17.02.04 STRUSKA DOLINA 80 

467 457 SINTAL, d.d. 15.02.02 15.02.12 GRMADA 5 
467,1625 457,1625 SINTAL, d.d. 15.02.02 15.02.12 GRMADA 5 
467,425 457,425 SINTAL, d.d. 15.02.02 15.02.12 GRMADA 5 

2638,5 2519,5 Telekom Slovenije d.d. 03.06.02 30.01.08 GRMADA TEL 1000 . 
19040 18030 Telekom Slovenije d.d. 03.06.02 29.10.07 GRMADATEL 50 
19040 18030 Telekom Slovenije d.d. 03.06.02 11.09.10 GRMADATEL 40 

173.25 MINISTRSTVO 2A OBRAMBO, URSZR 11.11.97 22.12.05 GRMADA/VEL.LASCE 100 
173,3875 168,8875 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, URSZR 11.11.97 22.12.05 GRMADA/VEL.LASCE 10 
409,9005 404,9005 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, URSZR 11.11.97 22.12.05 GRMADA/VEL.LASCE 12 

Odgovor ministra za okolje, prostor in 
energijo mag. Janeza Kopača, z dne 3/6- 
2003:  

V tej zvezi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo odgovarja na 
'isti del vprašanj, ki se nanašajo na zadeve, ki sodijo v pristojnosti 
rninistrstva: 

Ker Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ne vodi evidenc, na 
Podlagi katerih bi bilo mogoče preveriti, ali je bil določeni objekt na 
določenem zemljišču zgrajen na podlagi in v skladu z upravnim 
dovoljenjem, je minister takoj, koje prejel obravnavana poslanska 
vprašanja, naročil pristojnemu inšpektoratu, da na kraju samem 
Preveri, kaj je na stvari in prejel naslednje poročilo št. 356-02-11- 
sl/2003 z dne 18.4.2003: 
1- Ker tako urbanistična oziroma sedaj gradbena inšpekcija, kot 
tudi inšpekcija za okolje prijav v zvezi s predmetnimi napravami 
do sedaj niso prejele, je poslansko vprašanje Inšpektorat RS za 
okolje in prostor štel kot prva prijava o navedenem. 

2. V postopku gradbene inšpekcije IRSOP je do sedaj ugotovljeno 
naslednje stanje: 
- Na hribu Grmada (pri Ribnici) je v bližini Planinskega doma na 
Grmadi, na meji zemljišč s pare. št. 1333/6 (last Občine Ribnica), 
1333/5 (last Turističnega društva Grmada) in 1333/1 (last Novak 
Ivana), vse k.o. Velike Poljane, že nekaj desetletij star obstoječ 
stolp (drog) za namestitev anten. 
- Na stolpu so nameščena antene v uporabi Ministrstva za 
obrambo, RTV Slovenija in Mobitel d.d (pred časom tudi Elektro 
podjetje in Gasilske zveze Slovenije). 
- Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo je investitorju PTT 
podjetja Ljubljana z gradbenim dovoljenjem št. 351-01/91-903 z 
dne 11.11.1991 dovolilo na Garmadi, na obstoječem stolpu 
postaviti anteno in bazno postajo mobilne telefonije. Obstoječi 
stolp je bil do tedaj že v uporabi Ministrstva za obrambo, PTT, 
RTV in RSLO. Po dosedanjih ugotovitvah je stolp pred desetletji 
postavilo Ministrstvo za obrambo. 
- Ministrstvo za okolje in prostor je investitorju Mobitel d.d. izdalo 
uporabno dovoljenje št. 351-04-72/96 z dne 13.01.1998, s katerim 
mu je dovolilo uporabo antene in bazne postaje mobilne telefonije, 
postavljene na podlagi navedenega gradbenega dovoljenja iz leta 
1991. 
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- V letu 2001 je del baznih postaj zgorel, zato sta Mobitel in 
Uprava RS za zaščito in reševanje (MO) postavila začasna 
zabojnika, ki še nista nadomeščena s stalnimi. 

3. Po dosedanjih ugotovitvah ni podlage za ukrep gradbene 
inšpekcije. 
- V postopku izdaje navedenega uporabnega dovoljenja meritve 
sevanja niso bile opravljene. V danem primeru je bilo zadnje 
gradbeno dovoljenje izdano že leta 1991, to je pred sprejetjem 
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93,..). 
- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju (Uradni list št. 70/96) v 16. členu določa, daje za nov objekt 
ali napravo pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor potrebno 
zagotoviti, da objekt ne povzroča čezmerne obremenitve sevanja. 
- V danem primeru tako pred izdajo uporabnega dovoljenja niso 
bile potrebne meritve sevanja. V postopku izdaje uporabnega 
dovoljenja je sodelovala zdravstvena inšpekcija. 

4. Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju (Uradni list RS št. 70/96) med drugim določa, 
da je vir sevanja vsaka naprava, katere uporaba ali obratovanje 
obremenjuje okolje z visokofrekvenčnim elektromagnetnim 
sevanjem od 10kHz do vključno 300GHz in je njegova največja 
oddajna moč večja od 100 W. Ker so največje oddajne moči 
radijskih naprav oziroma baznih postaj manjše od 100 W sledi, da 
navedene naprave niso vir sevanja glede na zgoraj navedeno 
uredbo. 

5. Mobitel d.d. je za bazni postaji na Grmadi pri Ribnici izvedel 
prve meritve elektromagnetnega sevanja s strani pooblaščen 
organizacije ZVD d.d. Ljubljana. V sklepni oceni poročila št. ZVD- 
NIS-07-02-325-BA, julija 2002 je razvidno, da obremenitev okolja 
izven zaščitene okolice delujočih baznih postaj Grmada, ne 
presega vrednosti, ki jih predpisuje že omenjena uredba in so kot 
takšne sprejemljive za okolje. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Petra 
Leviča ministru za notranje zadeve dr. Radu 
Bohincu, z dne 11/4-2003:  

Vlada pripravlja reorganizacijo javne uprave in v zvezi s tem se v 
javnosti pojavlja veliko različnih informacij o ukinjanju in 
preoblikovanju uradov in ostalih organov v sestavi ministrstev in 
vlade. 

Kateri uradi se bodo ukinili in kdo bo po ukinitvi prevzel njihove 
dejavnsoti? 

Odgovor z dne 27/5-2003: 

Uvodoma bi želeli pojasniti, da reorganizacija državne uprave 
temelji predvsem na dveh načelih, to sta (1) večja preglednost in 
odgovornost dela (kot posledica skladnosti med nalogami in 
optimalno statusno obliko za izvajanje konkretnih nalog) in (2) 
racionalizacija (oziroma optimalna izraba virov in večja splošna 
učinkovitost). 

Reorganizacija poteka na vseh ravneh uprave, posebej se vodijo 
prek Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z vsemi ostalimi 
resorji, projekti reorganizacije organov v sestavi ministrstev, 
vladnih služb in upravnih enot. Ti projekti so med seboj povezani 
in tečejo sinhronizirano. 

Glede organov v sestavi ministrstev bo Vlada RS na podlagi 21. 
člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, ZDU) v 
juniju 2003 sprejela uredbo o organih v sestavi ministrstev. S 
sprejemom ZDU je Državni zbor RS pristojnost za ustanavljanje 
in ukinjanje ter za določanje delovnih področij organov v sestavi 
ministrstev prenesel na Vlado RS in ji na ta način prepustil 
odgovornost za oblikovanje strukture vladnega sektorja (v 
pristojnosti Državnega zbora RS pa seveda ostaja določitev 
ministrstev in njihovih delovnih področij). S tem je vladi 
zagotovljena potrebna fleksibilnost pri prilaganju organizacije 
položaju in potrebam družbenih sprememb, Državni zbor RS pa 
razbremenjen odločanja o organizacijskih vprašanjih izvršilne 

oblasti. Vlada torej sama določa različne ravni notranje organizacije 
ministrstev, v okviru katerih je večja stopnja strokovne in 
upravljavske avtonomije namenjena organom v sestavi 
ministrstev, kar določata sistemsko (ZDU, Zakon o javnih 
financah, Zakon o splošnem upravnem postopku idr.) in področna 
zakonodaja. ZDU je razveljavil vse določbe zakonov, ki določajo 
organe in organizacije v sestavi ministrstev ter urejajo njihova 
razmerja do ministrstev in njihovo notranjo organizacijo, razen 
določb Zakona o obrambi. ZDU ureditev vprašanja o številu in 
konkretnih organih v sestavi torej prepušča vladni uredbi, vendar 
določa v 21. členu merila, po katerih se organi v sestavi ministrstev 
ustanavljajo, nadalje pa v členih 22-25 tudi posamezni elementi 
njihove samostojnosti in razmerij do ministrstva oziroma ministra. 
Kot določa 21. člen ZDU, je za oblikovanje organa v sestavi 
merodajna predvsem narava dejavnosti, torej opravljanje 
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih 
nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora ter nalog na 
področju javnih služb. Iz navedene določbe je razvidno, naj bi 
javno politiko (policy making) oblikovalo matično ministrstvo in ne 
organ v sestavi. Oblikovanje politike pomeni določanje področnih 
smernic, zlasti pa tudi opredeljevanje javnega interesa in ciljev na 
posameznih področjih s pripravo zakonodaje, tako zakonov kot 
izvedbenih predpisov. Organi v sestavi ministrstev pa se ustanovijo 
za opravljanje specializiranih, izvršilnih (predvsem odločanju v 
upravnem postopku na prvi stopnji) ali inšpekcijskih oziroma tudi 
servisnih ali razvojnih nalog. Nadalje ZDU navaja alternativno, da 
mora organ v sestavi bodisi izvajati naloge v večjem obsegu s 
ciljem večje učinkovitosti in kakovosti pri opravljanju nalog, bodisi 
je potrebno zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju 
nalog, tako zlasti vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji. 
Posebna pozornost je bila zaradi sistemskega načela 
dvostopenjskosti odločanja namenjena ravno potrebi po strokovni 
avtonomiji organov v sestavi, ki vodijo postopke na prvf stopnji. 
To pomeni, da se v primeru preoblikovanja teh organov v sestavi 
naloge prenesejo na drug organ v sestavi in ne na matično 
ministrstvo, ki pa še nadalje odloča v upravnem postopku na 
drugi stopnji. Dodatno je upoštevano število (dejansko) zaposlenih 
kot objektivni pokazatelj obsega dejavnosti. 

Trenutno deluje 54 različnih organov in organizacij v ministrstvih, 
ki imajo zelo različno funkcionalno in organizacijsko podobo, imajo 
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različno normativno podlago, zelo odstopajo tudi po velikosti (od 
3 do prek 10.000 zaposlenih). Predlog uredbe določa v skladu z 
merili z 21. člena Zakona o državni upravi z uveljavitvijo s 1.1.2004 
okvirno 40 organov v sestavi, ustanavlja pa tudi dva nova organa 
v skladu z zahtevami evropskih direktiv (Urad za nadzor 
proračuna) oziroma Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni 
list RS, št. 56/02; Inšpektorat za notranje zadeve). 

Naloge dosedanjih organov v sestavi se NE UKINJAJO, temveč 
prenašajo v druge organe v sestavi ali matična ministrstva (ko 
gre za funkcije oblikovanja funkcij), z nalogami pa tudi delavci, 
proračunska sredstva, dokumentacija, oprema itd. Zaradi 
preoblikovanja navedenih uradov se bo v kadrovskih načrtih 
predvidelo zmanjšanje števila zaposlenih. Primeri uradov, ki se 
bodo preoblikovali, so: 
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov kot organ v 
sestavi Ministrstva za gospodarstvo, naloge prevzameta 
Ministrstva za gospodarstvo in Urad RS za varstvo konkurence, 
- Direkcija Republike Slovenije za poslovno in informacijsko 
središče kot organ v sestavi Ministrstva za informacijsko družbo; 
naloge prevzame Ministrstvo za informacijsko družbo, 
- Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih 
pridelkov oziroma živil kot organ v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; naloge prevzame Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti kmetijskih 
pridelkov in živil kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano; naloge prevzame Inšpektorat Republike 
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Uprava Republike Slovenije za rudarstvo kot organ v sestavi 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo; naloge prevzame 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 
- Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje kot organ v 
sestavi Ministrstva za okolje, prostor in energijo; naloge prevzame 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 
- Urad Republike Slovenije za šolstvo kot organ v sestavi 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport; naloge prevzame 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 
- Urad Slovenije nacionalne komisije za UNESCO kot organ v 
sestavi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport; naloge prevzame 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 
- Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno 
zdravstveno organizacijo kot organ v sestavi Ministrstva za 
zdravje; naloge prevzame Ministrstvo za zdravje idr. 

Glede vladnih služb je projekt šele v začetni fazi, vezan je tudi na 
noveliranje Zakona o vladi in Zakona o državni upravi, v kolikor 
bo do preoblikovanja prišlo. Problem vladnih služb je dvojen - ne 

eni strani je nesmiselno, da tako majhne službe delujejo kot 
samostojni organ (s svojim finančnim in kadrovskim načrtom, 
sistemizacijo delovnih mest, režijsko službo itd.); na drugi strani 
pa strokovno delo, ki ga opravljajo, nima zadostnega učinka, ker 
ni pod neposrednim nadzorom oziroma v odgovornosti 
predsednika vlade ali enega od resornih ministrov. S prenosom 
nalog v ministrstvo se torej locira tudi politična odgovornost za 
področje. Na ta način področje ne izgublja na pomenu, temveč 
pridobi politično težo, strokovno delo službe pa ima večje učinke. 
Kot vladne službe naj bi delovale le tiste, ki opravljajo strokovno- 
tehnične naloge za vlado, in tiste, ki krepijo koordinativno moč 
centra vlade (predsednika in ministra/ministrov za koordinacijo). 
Naloge vladnih služb, ki ne opravljajo koordinacijskih nalog, temveč 
pokrivajo delovna področja, ki niso zajeta v opredelitvi pristojnosti 
nobenega ministrstva, je treba vključiti v delovna področja 
ministrstev glede na naravo delovnega področja. Dokončnih 
odločitev še ni, razpravlja pa se o možnem preoblikovanju 
naslednjih okvirno desetih služb od skupno 22 trenutno delujočih 
(primeroma): 
- Urad za javna naročila se preoblikuje v Ministrstvo za finance; 
- Urad Vlade RS za droge se preoblikuje v Ministrstvo za zdravje; 
- Urad Vlade RS za slovenski jezik se preoblikuje v Ministrstvo za 
kulturo; 
- Urad za preseljevanje in begunce se preoblikuje v Ministrstvo 
za notranje zadeve; 
- Urad Vlade RS za invalide in bolnike se preoblikuje v Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za zdravje; 
- Urad za enake možnosti se preoblikuje v Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve in pri ombudsmanu. 

Poudariti je treba, da pri vseh preoblikovanjih, kjer bi vladno službo 
kot organizacijsko obliko ukinili, bi ne prišlo do ukinitve funkcije in 
posameznih nalog, te bi se prenesle v resorno ministrstvo v 
organizacijsko enoto s prepoznavnim imenom in umestitvijo v 
skladu s pripravljajočo se uredbo o notranji organizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave bodisi v ustrezen 
direktorat bodisi neposredno pod ministra. Predlogi prenosa v 
konkretne resorje so oblikovani po merilu pretežnosti. Dodatno 
se na nekaterih področjih predvideva delovanje medministrske 
koordinacije v obliki projektnih skupin predsednika vlade ali 
medresorskih komisij. 

Združevanje posameznih uradov na agregatni ravni ne bo 
pomenilo golega seštevanja števila že zasedenih delovnih mest, 
temveč bo Vlada RS pri oblikovanju kadrovskega načrta za leti 
2003 in 2004 določila postopno zmanjšanje skupnega števila 
zaposlenih. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja 
Štembergerja ministru za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Francu Butu, 
ministru za okolje, prostor in energijo mag. 
Janezu Kopaču in ministru za obrambo dr. 
Antonu Grizoldu, z dne 11/4-2003;  

Neurja s točo so v mesecih junij, julij in avgust 2002 zajela območje 
Krasa in Brkinov, med drugim tudi celotno območje občine Ilirska 
Bistrica. Škodo v občini sta ocenili komisiji, ki ju je imenoval župan. 
Vlogo za povrnitev škode po neurjih je občina dne 30.07.2002 
posredovala Ministrstvu za okolje, prostor in energijo (v 
nadaljevanju MOPE) ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljevanju MKGP), katero je to vlogo dne 02.08.2002 
odstopilo v reševanje državni komisiji za sanacije na MOPE. Po 
navodilih MOPE mora občina škodo prijaviti pristojni regijski komisiji 
za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Škoda je 
bila ocenjena na posameznih kmetijskih gospodarstvih v višini 
77.549.987,00 SIT, na poljskih poteh po posameznih krajevnih 
skupnostih v višini 87.143.493,00 SIT, kar skupaj znaša 
164.693.480,00 SIT. Škoda presega 10% celotnega proračuna 
občine Ilirska Bistrica za leto 2002 (1.593.039.292,00 SIT). 

Višina škode na kmetijskih pridelkih je bila določena na podlagi 
normativov, ki jih je objavilo MOPE za izračun škode po neurjih s 
točo, pozebi in suši v letu 2001 (Ur. list RS št. 50 z dne 07.06.2002). 
Na podlagi končne ocenitve škode na kmetijskih pridelkih in poljskih 
poteh v mesecih juniju, juliju in avgustu 2002, je občina Ilirska 
Bistrica posredovala vlogo za povrnitev škode na Ministrstvo za 
obrambo RS (v nadaljevanju MORS) - Upravi za obrambo Postojna 
- Regijski komisiji za ocenjevanje škode po naravnih in drugih 
nesrečah in MOPE - Državni komisiji za sanacije. Uprava za 
obrambo Postojna je občino Ilirska Bistrica obvestila, da je prijavo 
škode po neurjih s točo v mesecih juniju, juliju in avgust 2002 
odstopila v reševanje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje 
v Ljubljani. 

Neurja s točo v omenjenih mesecih so bila takšne intenzitete, da 
je bila škoda na vseh kmetijskih pridelkih večinoma od 70 do 100 
%. Ker je to že tretje leto po vrsti, da sadjarje, kmete pestijo 
vremenske neprilike (pozeba, toča, suša) se upravičeno 
sprašujejo, če bodo sploh lahko finančno preživeli in se vključili v 
evropske integracije. Na nekaterih sadovnjakih je takšna škoda, 
da celo strokovnjaki svetujejo zamenjavo (obnovo) sadnega 
drevja. V sled obnove še vrsto let ne bo sanirana škoda. 

Ministra Franca Buta, ministra Janeza Kopača in ministra Antona 
Grizolda sprašujem, kdaj bodo začeli postopek za zakonsko 
ureditev sanacije škode po neurjih s točo v letu 2002 na Krasu in 
v Brkinih oziroma, kdaj si lahko sadjarji brkinske regije obetajo 
izplačilo nastale škode? 

Skupni odgovor z dne 16/5-2003: 

Na podlagi dogovora med omenjenimi ministrstvi, je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo naslednji 
odgovor: 

1. Skladno s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o državni upravi 
(ZDU) Uradni list RS, št.: 52/02) in s tem v zvezi še veljavnimi 

določbami Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št.: 71/94,47/97,60/99,119/00 in 30/01) je sanacija 
posledic naravnih nesreč v pristojnosti Ministrstva za okolje, 
prostor in energijo (11. člen) in Ministrstva za obrambo (10. člen). 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nima tovrstnih 
pristojnosti. 

2. Na podlagi določb 97. člena Zakona o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Uradni lit RS, št.: 64/94), je Vlada Republike 
Slovenije s sklepom o imenovanju državne in regijskih komisij za 
ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo 
predlogov za odpravo njihovih posledic (Uradni list RS, št.: 53/ 
95), imenovala državno komisijo in 13 regijskih komisij. 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 
sodelovanju in na podlagi podatkov Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Sektorja za kmetijsko svetovanje in njegovih regijskih 
specialistov, pripravilo julija 2002 Vladi Republike Slovenije 
Informacijo o škodi po pozebi, neurjih s točo, zaradi pomanjkanja 
vlage in visokih temperatur ter zaradi rastlinskih škodljivcev v 
kmetijstvu v letu 2002 po regijah v Sloveniji, pri čemer je bila 
zajeta tudi škoda v občini Sežana. Vlada Republike Slovenije je 
predmetno informacijo uvrstila na dnevni red 84. redne seje dne 
25.07.2002 pod točko 12a, vendar je njeno obravnavo odložila. 

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi 
dodatnih podatkov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 
Sektorja za kmetijsko svetovanje in njegovih regijskih specialistov 
pripravilo 10.12.2002 za obravnavo na Vladi Republike Slovenije 
Dopolnitev informacije o škodi po pozebi, neurjih s točo, zaradi 
pomanjkanja vlade in visokih temperatur ter zaradi rastlinskih 
škodljivcev v kmetijstvu ter posledice vetroloma v gozdarstvu v 
letu 2002. Dopolnitev informacije je bila uvrščena na 93. sejo 
Odbora za gospodarstvo dne 17.12.2002 pod točko II/27, kjer pa 
je v razpravi bilo dogovorjeno in sprejet sklep, da celovito 
informacijo s predlogi rešitev v vladno proceduro vloži Ministrstvo 
za obrambo. 

5. Vlada Republike Slovenije še ni predpisala metodologije, po 
kateri bi materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih 
nesreč ocenjevale komisije, navedene v točki 2 tega odgovora. 
Uredbo p metodologiji za oceno škode skladno z dogovorom 
med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za okolje, prostor in 
energijo, pripravlja Ministrstvo za obrambo in je kot delovno 
gradivo v medresorskem usklajevanju. 

6. Občino Ilirska Bistrica je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS 
za zaščito in reševanje z dopisom 844-00-21/2002-2 z dne 
08.01.2003 obvestila o pripravi enotne metodologije. Obvestilo je 
bilo občini poslano po prejemu ocene škode v navedenih primerih 
in zahtevi za njeno povračilo. Uprava je občino tudi obvestila, da 
ocenjuje glede na vrsto in obseg konkretnega škodnega dogodka, 
da ni možnosti, da bi pristojnim ministrstvom dajala pobude za 
začetek zakonskega postopka za ureditev sanacije oziroma 
povračila škode. 

7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je že poslalo v 
medresorsko usklajevanje predlog zakona o pogojih in načinu 
uporabe sredstev državnega proračuna pri odpravi posledic 
naravnih nesreč. Zadevni zakon bo med drugim reševal tudi 
dodeljevanje sredstev državne pomoči pri odpravi posledic škode 
v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč, vendar razumljivo, da ne bo 
urejal škodnih primerov za nazaj. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Franca Pukšiča ministru za delo, družino in 
socialne zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z 
dne 25/4-2003:  

Želel bi, da mi pojasnite, kako boste poskrbeli za kmete oziroma 
kako nameravate urediti pokjojninsko in invalidsko zavarovanje 
kmetov, saj so plačevali različne višine prispevkov. 

Zanima me, ali razmišljate o spremembi zakona, ki bi opravil 
nepravilnosti zradi plačevanja različnih višin prispevkov kmetov. 

Odgovor Ministrtva za delo, družino in 
socialne zadeve, z dne 6/6-2003:  

V odgovoru vam bi radi prikazali, da ni mogoče govoriti o 
nepravilnostih, kot posledicah različnih višin prispevkov, saj so 
le-te upravičene in izhajajo tako iz prej, kot iz sedaj veljavne 
zakonodaje. 

Zavarovanje kmetov je bilo v preteklem obdobju urejeno izven 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za 
obdobje pred letom 1972, so kasnejši predpisi omogočili, da so si 
kmetje in si še danes lahko, dokupili leta za obdobje kmetovanja, 
največ od 15.05.1945 dalje. Z zakonom o starostnem zavarovanju 
kmetov iz leta 1972 (Ur. list SRS, št. 13/72) se je zunaj sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja razvilo zavarovanja 
za kmete, ki pa še ni bilo pravo pokojninsko-invalidsko 
zavarovanje, temveč le posebna oblika zavarovanja kmetov za 
starost. Na podlagi tega zakona so imeli kmetje odmerjene 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na kmetijo in 
ne na posameznika, doba pa se je lahko priznala ne samo nosilcu 
kmetije, temveč tudi zakoncu in članom kmečkega gospodarstva. 
V tem obdobju si kmetje niso mogli sami izbirat osnove za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato se to obdobje 
upošteva kot zavarovanje, ne upošteva pa se pri presoji, če je bil 
nekdo zavarovan za ožji ali širši obseg pravic. 

Leta 1984 je bilo z Zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. list SRS, št. 27/83) urejeno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje kmetov, s katerimi so bili kmetje prvič 
vključeni v enoten sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Osebe so se lahko zavarovale kot združeni kmetje 
ali individualni kmetje (drugi kmetje). Prvi so imeli možnost, da se 
zavarujejo po različnih osnovah, tako za širši, kot za ožji obseg 
pravic, medtem, ko so se drugi kmetje lahko zavarovali le za ožji 
obseg pravic, kar pomeni, da so lahko pridobili le pravico do 
starostne in invalidske pokojnine ter družinske pokojnine. Do leta 
1990 je bila mogoča upokojitev kmeta glede na status, ki ga je 
imela le-ta ob upokojitvi, od leta 1990 naprej, pa je moral kmet 
izpolnjevati tudi gostoto 15 let zavarovanja. 

Zakon o pokojninske in invalidskem zavarovanju iz leta 1992 (Ur. 
list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 - ZPIZ) je zavarovance ločil 
v dve veliki skupini, in sicer: 
- zavarovanci, ki so po samem zakonu obvezno zavarovani in 

- zavarovanci, ki se v zavarovanje lahko vključijo prostovoljno. 
Za kmeta je bil pogoj zavarovanja vezan na doseganje 
katastrskega ali drugega dohodka. Če ga kmet ni dosegel, se je 
lahko vključil v zavarovanje prostovoljno in si sam izbral osnovo 
za zavarovanje. Tudi obvezno zavarovani so se lahko odločili, da 
se zavarujejo le za ožji obseg pravic. Novela zakona iz leta 1996 
je določila, da si obvezno zavarovani kmetje niso mogli sami 
izbirati osnove, zato so se mnogi odjavili iz obveznega zavarovanja 
in se vključiti v prostovoljno, seveda za ožji obseg pravic. Novela 
pa je hkrati dala možnost, da so se lahko osebe, ki so se 
prostovoljno vključile v zavarovanje, zavarovale za vse primere 
zavarovanja - za tako imenovani širši obseg pravic. 

Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list 
RS, št. 26/2003) je uredil zavarovanje kmetov, enako kot že ZPIZ, 
in sicer znotraj enotnega zavarovanja za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Novi zakon določa, da se morajo kmetje, katerih 
katastrski dohodek ali drug dohodek kmečkega gospodarstva 
na zavarovanega člana ustreza znesku minimalne plače, 
obvezno zavarovati, vsi ostali pa imajo možnost prostovoljnega 
vstopa v zavarovanje, ki pa je potem enako urejeno za vse in se 
tudi imenuje obvezno zavarovanje. Zavarovanci, ki se tako 
prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje, si lahko sami 
izberejo osnovo za plačilo prispevkov, s tem pa se tudi samostojno 
odločijo, kakšna bo njihova pokojnina, oziroma za kakšen obseg 
pravic bodo zavarovani. Kmetje na plačujejo prispevkov 
delodajalcev, čeprav so jih druge kategorije zaposlenih dolžne 
plačevati, kar ima za posledico, da prispevek kmetov po Zakonu 
o prispevkih za socialno varnost znaša 22,39%, medtem, ko 
prispevki ostalih kategorij zavarovancev znašajo 38,20%. 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov je torej urejeno 
enako, kot za ostale kategorije zavarovancev. Zakon zanje določa 
obvezno zavarovanje ob pogoju določene višine katastrskega ali 
drugega dohodka, za vse ostale pa predvideva možnost 
prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje. Iz zgoraj 
navedenega je mogoče razbrati, da so imeli kmetje v preteklih 
obdobjih vedno možnost izbire, kakšne prispevke bodo plačevali 
in s tem tudi, kakšno pokojnino bodo prejemali. 

Sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
zasnovan na načelih vzajemnosti in solidarnosti ter na 
medgeneracijskem sporazumu, financira pa se s prispevki, od 
katerih je v končni fazi odvisna tudi sama pokojnina. Glede na 
različne možnosti zavarovanja za kmete in možnosti 
prostovoljnega vključevanja ter izbiranja različnih osnov za 
plačevanje prispevkov, je torej višina njihove pokojnine odvisna 
ne samo od njihovih zmožnosti temveč tudi volje plačevanja 
prispevkov. Ker je pokojnina namenjena nadomestitvi dohodka, 
ki ga je imela oseba pred upokojitvijo, naj bi mu bila po višini čim 
bolj podobna, seveda pa je odvisna tudi od višine vplačanih 
prispevkov. Vsakršna korektura, s katero bi poskušali popraviti 
pokojnine kmetov in bi s tem odstopali od osnovnih načel 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bi imela za posledico 
dodatno obremenjevanje sedanjih zavarovancev, ki s prispevki 
delno krijejo tudi izredno neugodno razmerje upokojenec - 
zavarovanec. Takšno ravnanje pa je glede na način vzajemnosti 
in solidarnosti nedopustno. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 28/4-2003: 

Pred dnevi se je pri meni oglasil novinar Bojan Grom z izjavo, da 
ima ogromno podatkov v zvezi z zadevo novinarja Mira Petka, 
zaradi katerih naj bi mu celo grozili s smrtjo. Omenjene podatke 
naj bi pred kratkim tudi predal ministru za notranje zadeve, g. 
Radu Bohincu na njunem srečanju. 

Ministra za notranje zadeve sprašujem kaj je naredil s temi podatki, 
ali jih je posredoval Preiskovalni komisiji za ugotovitev ozadja in 
vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost 
in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ali jih je posredoval 
policiji ter kaj je policija na tem področju storila? Sprašujem tudi ali 
je g. minister zahteval od pristojnih, da preverijo navedbe novinarja 
Bojana Groma, ki se tičejo ga. državne tožilke Cerarjeve, g. 
Pogorevca, g. Kosa in drugih omenjenih v novinarjevih podatkih? 
V primeru, da navedenega g. minister ni storil, bi prosil, da mi 
pojasni razloge? 

Odgovor z dne 16/6-2003: 

Dne 11.4.2003 je bil na pobudo novinarja Bojana Groma v prostorih 
Ministrstva za notranje zadeve opravljen razgovor. 

Bojan Grom je med drugim predal tudi kopije razne dokumenatacije 
in sicer: 
- kopije člankov, ki jih je pisal kot novinar v reviji MAG in se 
nanašajo na takratne aktualne razmere v Policiji ter na druge 
aktualne dogodke (npr. delo preiskovalne komisije v primeru Petek, 
izginotje Jureta Plevnika) v državi. V prilogi je priložil svoj komentar 
k člankom; 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za pravosodje mag. Ivanu 
Bizjaku, z dne 8/5-2003:  

Sočasno z gradnjo avtoceste in spremljajočih objektov so bili 
lastniki objektov v Dobrenjski dolini materialno oškodovani. Za 
poravnavo materialne odgovornosti se je leta 1995 zavezal 
izvajalec del in država Slovenija oziroma pristojno ministrstvo. 

Ker krajani še vedno niso prejeli odškodnin, ki so jim bile obljubljene 
še pred dejanskim začetkom gradnje avtoceste, je oškodovana 
občanka Dobrenjske doline zaradi zavlačevanja izplačil proti 
izvajalcem, leta 1998, vložila tožbo za povračilo odškodnin na 
Okrožnem Sodišču v Mariboru. 

V zapisniku o glavni obravnavi (opr.št. II P 75/98), ki ga je izdalo 
Okrožno sodišče v Mariboru je zapisano, da se obravnava 
primera preloži, ker sodišče ne razpolaga s dovolj strokovnega 
znanja na omenjenem področju. Obravnava naj bi bila preložena 
za nedoločen čas. Poleg tega zapisnik o glavni obravnavi vsebuje 
sklep, ki ni parafiran, kar pomeni da je pravno neveljaven. 

Ministra za pravosodje sprašujem ali ni naloga sodnika, ki razsoja 
o posamezni zadevi, da si pridobi vse potrebne strokovne podlage, 

- kopije njegovih člankov, ki so bili objavljeni v časopisu Novi 
tednik iz Celja in zapis intervjuja, ki ga je imel na Radiu Celje; 
- kopijo predloga za pregon, ki ga je podal na Policijski postaji 
Celje 24.3.2003 zoper Tomasini Davida zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja ogrožanja in kopije korespondence z Okrožnim 
državnim tožilstvom v Celju ter Državnim tožilstvom Republike 
Slovenije: 
- Kopije dopisov Ike Plevnik, matere pogrešanega Jureta Plevnika, 
ki jih je pošiljala Predsedniku Republike, Varuhu človekovih pravic 
ter kopije odgovorov Policije in vladne Službe za zakonodajo na 
vloge Plevnikove. 

Vse kopije so bile dne 15.4.42003 odstopljene v reševanje 
Generalni policijski upravi, ki je zadevo poslala v reševanje 
Policijski upravi Celje. Po pregledu dokumentacije so ugotovili, da 
iz nje ne izhajajo nova dejstva, ki bi kakorkoli pojasnjevala opisane 
primere, temveč gre za javno znana dejstva, ki so bila objavljena 
v sredstvih javnega obveščevanja. Policijska uprav Celje je vso 
dokumentacijo dne 24.4.2003 odstopila s poročilom Okrožnemu 
državnemu tožilstvu v Celju. 

Kopije člankov in drugih dopisov niso bile odstopljene Preiskovalni 
komisiji za ugotovitev ozadja in vzrokov napada na novinarja 
Mira Petka, vsekakor pa bi Policija to storila, v okviru svojega 
sodelovanja s preiskovalno komisijo, v kolikor bi ugotovila, da so 
podatki pomembni za delo komisije. Takšne so tudi usmeritve 
ministra o sodelovanju Policije s komisijo. Razlog je naveden že v 
predhodnem pojasnilu o ravnanju Policije v tem primeru. Enako 
velja tudi za posamične primere, ki so navedeni v poslanskem 
vprašanju. 

V prilogi pošiljam v vednost kopije vse dokumentacije,ki jo je 
predložil Bojan Grom. 

Priloge so na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

ki so potrebne za neodvisno in relevantno odločanje?! Sprašujem 
ga tudi kako je mogoče, da si tako pomembna institucija kot je 
sodišče, lahko privošči izdajo tako površnih, nestrokovnih in 
nepopolnih sodnih sklepov? 

Pričakujem, da bodo pristojni organi za svojo nestrokovnost 
ustrezno sankcionirani. 

Odgovor z dne 24/6-2003: 

Iz poročila sodnice, ki zadevo obravnava, izhajajo sledeča dejstva: 
V predmetni zadevi je bilo razpisanih več narokov, pri čemer je 
sodišče na glavni obravnavi dne 14.3.2000 sprejelo sklep, da se 
v predmetno zadevo pritegne izvedenec Zavod za raziskavo 
materiala. Sodišče je nato pozvalo pooblaščenca tožeče stranke, 
da se izjasni, ali bo tožeča stranka krila stroške izvedenskega 
mnenja. Pooblaščenec tožeče stanje je nato predlagal, da se 
pozove drugotožena stranka, ali je pripravljena kriti navedene 
stroške. Le-ta je bila s sedmimi dopisi pozvana, da ta predujem 
založi, vendar ni reagirala. V posledici tega sta bila v pravdo 
pritegnjena dva izvedenca ter opravljanje številne poizvedbe na 
predlog teh izvedencev. Sodišče je nato po založitvi predujma s 
strani tožnice spis poslalo na Okrožno sodišče v Ljubljani, da 
omogočijo vpogled izvedencu Gradbenemu inštitutu ZRMK d.o.o. 
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Ljubljana. Inštitut je sporočil, da bi bili poleg osnovnih stroškov za 
izdelavo mnenja potrebni še dodatni stroški, ki bi nastali s 
pritegnitvijo strokovnjakov s področja geofizike in geologije. 
Tožnica je bila pozvana, da se izjasni o dodatnih stroških, vendar 
tega ni storila. 

Naloge sodnika, ki razsoja o posamezni zadevi, ni, da si pridobi 
vse strokovne podlage, ki so potrebne za neodvisno in relevantno 
odločanje, temveč gre v konkretnem primeru za situacijo iz 243. 
člena ZPP. Ta člen določa, da v primerih, ko je za ugotovitev ali za 
razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s 
katerim sodišče ne razpolaga, slednje pritegne ustreznega 
izvedenca, ki opravi delo v smislu 244. člena ZPP. V konkretnem 

primeru gre za ustrezno znanje s področja gradbene stroke, s 
katerim sodišče ne razpolaga. 

Nadalje je v zvezi s poslanskim vprašanjem treba tudi povedati, 
da se procesni sklepi, ki so sprejeti na glavnih obravnavah, ne 
parafirajo, temveč se v skladu z določilom 126. člena ZPP podpiše 
zapisnik kot celota. Ker torej posameznega procesnega sklepa 
ni potrebno posebej parafirati, ni mogoče govoriti o kakršnikoli 
pravni neveljavnosti tega sklepa. 

Iz zgoraj povedanega je razvidno, da je v konkretnem primeru 
sodišče zadevo reševalo v skladu z določili zakona o pravdnem 
postopku in ni bilo podanih nobenih nepravilnosti. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Janeza Janše ministru za delo, družino in 
socialne zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z 
dne 9/5-2003:  

Programi javnih del so ena izmed oblik usposabljanja in delovnega 
aktiviranja brezposelnih oseb, ki jim z rednim posredovanjem 
dela ni mogoče zagotoviti zaposlitve. Vlada RS je Program javnih 
del za leto 2002 in 2003 sprejela na svoji 56. seji dne 27.12.2001. 

V zvezi s tem me zanima, ali je res, da je Zavod RS za 
zaposlovanje sprejel ukrep, s katerim je potrebno v najkrajšem 
času zmanjšati obseg javnih del po lokalnih skupnosti za 20 
odstotkov in kje so razlogi za takšno odločitev. 

Odgovor z dne 20/6-2003:  

Ministrstvo je pri pripravi Programa aktivne politike zaposlovanja 
za leto 2003 Upoštevalo usmeritve EU na področju politike 
zaposlovanja. Program javnih del se v EU obravnavajo kot pasivni 
ukrepi zaposlitvene politike, z visoko ceno vključevanja 
brezposelnih oseb brez obveznosti njihove zaposlitve. Zato je 
ministrstvo v okviru Programa aktivne politike zaposlovanja za 
leto 2003, sprejetim na 97. seji Vlade RS dne 14.11.2002, pripravilo 
nov program aktivne politike zaposlovanja, in sicer Lokalne 
zaposlitvene programe z namenom neposrednega odpiranja novih 
delovnih mest za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih 
oseb, razvoja novih dejavnosti ter novih oblik dela, in sicer v 
regijah z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS. Lokalni 
zaposlitveni programi se bodo v letu 2003 izvajali vzporedno s 
programom javnih del in pomenijo vsebinsko dopolnitev in 
nadgradnjo obstoječih programov javnih del z razvojem novih 
zaposlitvenih programov. 

Cilj javnih del je predvsem socialna in delovna vključenost 
brezposelnih oseb, ki se v obdobju vključitve v program javnega 
dela ustrezno usposobijo in delovno aktivirajo, delodajalec oziroma 
naročnik-izvajalec pa naj bi se v tem obdobju organizacijsko 
usposobil za zaposlitev brezposelne osebe. Cilj lokalnih 
zaposlitvenih programov pa je zaposlitev težje zaposljivih oseb 
na novem delovnem mestu. Programi javnih del in lokalni 
zaposlitveni programi predstavljajo splet dveh programov aktivne 
politike zaposlovanja, ki se vsebinsko dopolnjujeta in predstavljata 
učinkovit ukrep za reševanje brezposelnosti v regijah z 

nadpovprečno stopnjo brezposelnosti in za razreševanje 
strukturnih neskladij na trgu dela. 

V proračunu za leto 2002 se je izvajanje javnih del financiralo v 
višini 5,7 mia. SIT iz proračunske postavke 7029. V proračunu za 
leto 2003 se je program javnih del preimenoval v nov podprogram 
(Javna dela) Lokalni zaposlitveni programi z novima 
proračunskima postavkama 3606 Lokalni zaposlitveni programi 
in 3607 Lokalni in nacionalni zaposlitveni programi. Skupni obseg 
sredstev v letu 2003, za izvajanje programov javnih del in lokalnih 
zaposlitvenih programov, ostaja na nivoju leta 2002 za izvajanje 
programov javnih del in sicer v višini 5,7 mia. SIT. 

Vlada RS je na 56. redni seji, dne 27.12.2001 sprejela nov Pro- 
gram javnih del za leti 2002 in 2003, v katerem je prišlo do vsebinske 
spremembe programa. Opredeljena je nova ciljna skupina 
brezposelnih oseb, ki se prednostno vključuje v programe javnih 
del, in sicer so to težje zaposljive brezposelne osebe, opredeljene 
v Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Ta 
ciljna skupina ima možnost daljše dobe vključitve v program javnih 
del, kar posledično pomeni večje angažiranje sredstev na 
brezposelno osebo za njegovo socialno in delovno vključenost. 
Program določa nov postopek izbora programov javnih del, ki 
pomeni decentralizacijo odločanja o izboru programov javnih del. 
Neposredni izbor lokalnih programov javnih del izvajajo razpisne 
komisije območnih služb Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje in Regionalni razvojnih Agencij, izbor nacionalnih 
programov javnih del pa izvaja razpisna komisija Centralne službe 
zavoda. Namen prenosa odločanja o izboru lokalnih programov 
javnih na območne službe je povečanje vpliva lokalnega okolja in 
upoštevanje njegovih specifičnosti ter poudarjen regijski pristop 
pri izvajanju programov. Oblikujejo se programi lokalnega značaja, 
ki odražajo potrebe razvoja lokalnih skupnosti in interesov javnega 
sektorja za izvedbo zaposlitvenih načrtov na teh območjih. S tem 
želimo uresničiti cilje ministrstva in zavoda, da nadaljujemo z 
izvajanjem uspešnih programov javnih del javnega sektorja na 
lokalnih območjih. 

Program določa stimulativno izvajanje javnih del na območjih z 
višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS. S kriteriji 
razporejanja finančnih sredstev programa pridobijo regije z višjo 
stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS možnost izvajanja 
večjega števila programov, večjega števila vključitev brezposelnih 
oseb in večji delež sredstev sofinanciranja izhodiščnih plač 
vključenih brezposelnih oseb iz proračuna, s čemer se znižajo 
obveznosti naročnikov oziroma izvajalcev programov. Za 
učinkovito izvajanje programov javnih del v obdobju 2002-2003 
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smo dodatno prerazporedili 1,2 mia SIT proračunskih sredstev v 
regije 2 višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS in s tem 
omogočili dodatno vključitev 750 težje zaposljivih brezposelnih 
oseb, z možnostjo vključitve do dveh let. Program določa tudi 
prenos dveh sklopov aktivnosti, ki so jih izvajali zunanji izvajalci 
zavoda, in sicer kreiranje novih programov javnih del in 
spremljanje izvajanja programov javnih del, v izvajanje Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje. Sredstva, ki so s tem 

pristopom prihranjena, se dodatno namenjajo brezposelnim 
osebam, ki se vključujejo v programe. 

Ministrstvo bo nadaljevalo izvajanje programov javnih del v letu 
2003 v skladu s Programom javnih del za 2002-2003 in z 
upoštevanjem razpoložljivih proračunskih sredstev. Zagotovili 
bomo nemoteno izvajanje programov javnih del, ki so bili izbrani 
na podlagi javnega razpisa, v okviru prevzetih pogodbenih 
obveznosti iz tega naslova. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Rudolfa Petana generalnemu sekretarju 
Vlade RS g. Mirku Bandlju, z dne 14/5-2003: 

Vlada Republike Slovenije je v začetku leta 2001 nekaterim višjim 
upravnim delavcem, ki jih je imenovala Vlada Republike Slovenije 
v obdobju junij - november 2000, odpravila odločbe o imenovanju 
in obnovila postopke imenovanj. Nekateri od zaposlenih 
uslužbencev so se na odločbo o odpravi odločbe o imenovanju in 
obnovi postopkov pritožili. Upravno sodišče je ugotovilo, da je 
Vlada RS z odpravo odločb in obnovitvijo postopkov ravnala 
nezakonito. Po informacijah so nekatere odločbe upravnega 
sodišča že pravnomočne. 

Kdaj in kako bo Vlada Republike Slovenije povrnila vso materialno 
in moralno škodo, ki jo je z svojo nezakonito odločitvijo povzročila 
prejemnikom odločb in kdaj jim bo vrnila njihov prejšnji status v 
skladu z odločbo upravnega sodišča? 

Odgovor z dne 11/7-2003: 

Posamezni oddelki Upravnega sodišča Republike Slovenije so 
res ugodili tožbenim zahtevkom višjih upravnih delavcev, na katere 
se nanaša pisno poslansko vprašanje. Vendar pa je treba dodati, 
da gre za sodne odločitve, ki so jih ta sodišča sprejela na prvi 
stopnji. Zoper te odločitve je Vlada Republike Slovenije v večini 
primerov vložila pritožbe, glede teh pritožb pa Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije še ni odločilo. Zato ni mogoče pritrditi mnenju 
poslanca, da je Vlada Republike Slovenije ravnala nezakonito, saj 
v teh primerih odločitve sodišča še niso pravnomočne. Poleg 
tega je treba povedati, da tudi odločitve, ki so jih upravna sodišča 

sprejela na prvi stopnji niso enoznačne. Upravna sodišča so 
odločitve vlade razveljavila oziroma odpravila iz različnih razlogov. 
V pritožbah je Vlada Republike Slovenije navedla dodatne 
argumente in predložila dodatne dokaze za svoje odločitve, zato 
utemeljeno pričakuje, da bo Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
odločilo v njeno korist. 

Nekatere odločbe upravnih sodišč so res že pravnomočne, 
vendar gre za primere, v katerih je Vlada Republike Slovenije 
sprejela le sklepa, s katerimi je dovolila obnove postopkov. Samih 
odločb o imenovanju pa ni nikoli odpravila. V teh primerih se je 
Vlada Republike Slovenije sama odločila, da zoper prvostopenjske 
odločitve sodišč ne vlaga pritožb. Tudi sami sklepi, s katerimi je 
Vlada Republike Slovenije dovolila obnove postopkov za višje 
upravne delavce, niso imeli prav nobenih materialnih ali moralnih 
posledic. Tudi samih sodb v teh primerih niti ni potrebno niti ni 
mogoče izvršiti. 

Morebitno materialno in moralno škodo bodo Vlada Republika 
Slovenija oziroma pristojna ministrstva seveda povrnila po prejemu 
pravnomočnih sodb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 
Škoda se, kot v vseh drugih primerih, povrne v denarju, pri čemer 
pa je kljub vsemu treba poudariti dvoje. Za odpravo odločb višji 
upravni delavci niso utrpeli nobene materialne škode, Vlada 
Republike Slovenije pa tudi meni, da ni odškodninsko odgovorna 
za nematerialno škodo. V obravnavanih primerih je Vlada Republike 
Slovenije ravnala tako kot vsak drug delodajalec. Uporabila je 
zakonita pravna sredstva zato, da odpravi pravne akte, ki so po 
njeni oceni nazakoniti. 

Vladi tudi ni treba višjim upravnim delavcem vračati njihovega 
prejšnjega statusa. V primeru, da bo Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije razsodilo v korist tožnikov, jim bo ta status vrnjen že s 
pravnomočno sodno odločbo. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Mirana 
Potrča ministru za okolje, prostor in 
energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 19/5- 
2003:  

Prejel sem pismo Občine Jesenice, z dne 12. maja 2003, v zadevi 
kontrole poslovanja in pravne ureditve poslovanja neprofitnih 
stanovanjskih organizacij, ki Vam ga v prilogi pošiljam. 

Prosim Vas, da vsebino priloženega pisma proučite in mi nanj 
odgovorite kot na pisno poslansko vprašanje. 

Posebej pa me zanima še: 
1. Ali in kako bodo lahko rešena nesoglasja med podjetjem 

»Dominvest« Jesenice in občino Jesenice? 
2. Kako je, po Vašem mnenju v primerih, ko je neprofitna 

stanovanjska organizacija zasebno podjetje, mogoče in treba 
urediti lastništvo nad stanovanji občine, ki so bila prej družbena 
lastnina, lastništvo nad stanovanji, ki se kupujejo na račun 
stanarine iz teh stanovanj in posebej tudi potencialno kolizijo 
interesov lastnikov za doseganje dobička in obveznostjo, da 
se ves ustvarjeni dobiček neprofitne stanovanjske 
organizacije nameni za naloge, zaradi katerih je ustanovljena? 

Priloga je na vpogled v glavni pisani Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Odgovor z dne 18/6-2003: 

Vprašanja Občine Jesenice se lahko razvrstijo v tri sklope, in 
sicer na sklop delovanja naprofitne stanovanjske organizacije 
Dominvest d.o.o. in njeno organiziranost, na sklop, ki obsega 
izvedeno kontrolo poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij 
in sankcije za ugotovljene nepravilnosti, ter na sklop, ki se nanaša 
na predloge Občine Jesenice za organiziranost na tem področju 
v bodoče. 

Neprofitna stanovanjska organizacija je po stanovanjskem 
zakonu (Ur.l. RS, št. 18/91 in spremembe) opredeljena kot pravna 
oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje in oddajanje 
najemnih neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih 
stanovanj, pod posebnimi pogoji. Posebne pogoje predpisuje 
Pravilnik o posebnih pogojih poslovanja neprofitnih stanovanjskih 
organizacij (Ur. I. RS, št. 64/93). Pravna oseba, ki izpolnjuje vse 
predpisane pogoje, se vpiše v register neprofitnih stanovanjskih 
organizacij pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Osnovni 
pogoji za vpis v register je, da je NSO pravna oseba, ki upravlja 
bodisi lasten fond neprofitnih stanovanj, bodisi fond stanovanj, ki 
jih poseduje ali z njim drugače razpolaga oziroma bo razpolagala 
v imenu lastnikov in za svoj račun za dobo 50 let, ali na enak 
način razpolaga z zazidani ali nezazidanim stavbnim zemljiščem 
za stanovanjske namene (drugi odstavek 1. člena pravilnika). 

Občina Jesenice je v letu 1997 z namenom, da se v občini ustanovi 
neprofitna stanovanjska organizacija, ter tako ustvari možnost 
konkuriranja na razpisih Stanovanjskega sklada RS za kreditiranje 
neprofitnih stanovanjskih organizacij, sklenila pogodbo o prenosu 
občinskih stanovanj v upravljanje družbi Dominvest d.o.o. za dobo 
50 let. V pogodbi in aneksu k tej pogodbi iz leta 1998 je Občina 
Jesenice pooblastila NSO, da v njenem imenu in za svoj račun za 
dobo 50 let razpolaga s fondom stanovanj, ki so sicer last občine. 
Stranki sta v 8. členu te pogodbe tudi določili, da NSO v svojem 
imenu in za svoj račun pobira najemnino in z njo gospodari. 
Takšnega določila ne zahteva niti stanovanjski zakon, niti 
podzakonski predpisi, ki ureja poslovanje neprofitnih stanovanjskih 
organizacij. Prav nasprotno, po stanovanjski zakonodaji je 

najemnina dohodek lastnika, namenjen za vzdrževanje 
stanovanja, stroške upravljanja in amortizacijo (če gre za 
stanovanje mlajše od 60 let). Vendar sta se v konkretnem primeru 
pogodbenika sama, brez zakonske obveznosti sporazumno 
odločila, da je najemnina prihodek NSO, ki pa je hkrati prevzela 
tudi vse stroške in javna bremena, ki odpadejo na lastnika. 
Pogodba tudi določa, da mora NSO stanovanja vzdrževati v 
skladu s predpisanimi normativi in standardi. Vzdrževalna dela se 
financirajo iz sredstev najemnin predmetnih stanovanj. Tako 
pogodba, kot aneks k tej pogodbi, sta bila že preverjena na 
Okrožnem sodišču v Kranju in Višjem sodišču v Ljubljani, saj je 
Občina Jesenice želela enostransko razdreti pogodbo. Sodišče 
je ugotovilo, da ni konkretnih razlogov za prenehanje pogodbe in 
je občino opozorilo, da je dolžna izpolniti svoje obveznosti iz 
pogodbe. 

V aprilu 2002 je bila po pooblastilu Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo opravljena kontrola poslovanja neprofitnih stanovanjskih 
organizacij, ki jo je opravilo podjetje Start-Consulting, d.o.o. Kontrola 
poslovanja je pokazala, da Dominvest d.o.o. ne izpolnjuje pogoja 
iz prvega odstavka 6. člena pravilnika o posebnih pogojih delovanja 
neprofitnih stanovanjskih organizacij.To določilo določa, da druge 
dejavnosti, ki jih NSO sicer lahko opravlja, ne smejo presegati 
skupaj 40% ustvarjenega lastnega prihodka. V konkretnem 
primeru pa je bilo z drugimi posli, (inženiring posli, upravljanje v 
drugih nepremičninah in upravljanje z lastnimi nepremičninami) v 
letu 1999 in 2000 doseženo 70% oziroma 74% celotnega prihodka, 
na kar opozarja tudi Občina Jesenice. Vendar je Dominvest d.o.o. 
že ob sami kontroli poslovanja pričel izvajati ukrepe za odpravo 
neskladja s prvim odstavkom 6. člena pravilnika. V poročilu je tudi 
navedeno, da Dominvest d.o.o. v celoti izpolnjuje zahtevane 
pogoje iz drugega odstavka 6. člena pravilnika, to je, da ločeno, 
na posebnih podračunih izkazuje rezultate poslovanja po 
dejavnostih. Ključna ugotovitev poročila pa je, da je bil ustvarjeni 
likvidnostni presežek neprofitne stanovanjske organizacije v celoti 
usmerjen na področje neprofitnega poslovanja družbe - v izgradnjo 
novih stanovanj in v odplačevanje anuitet Stanovanjskemu skladu 
RS. V poročilu o kontroli poslovanja je tudi ugotovitev, da 
organizacija računovodstva omogoča transparentno poslovanje, 
stroški dela so ocenjeni kot nizki, NSO pa tudi redno odplačuje 
vse obveznosti do republiškega stanovanjskega sklada. In ne 
nazadnje je družba uspela zgraditi 25 novih neprofitnih stanovanj, 
ki jih je na javnih razpisih oddala upravičencem, prebivalcem 
občine Jesenice. 

Za kršitev pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih 
stanovanjskih organizacij je predviden izbris iz registra neprofitnih 
stanovanjskih organizacij. Vendar je Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo za dokončno ureditev položaja Dominvestu Jesenice 
d.o.o. postavila razumen 90 dnevni rok, ki poteče 20. julija. 
Ministrstvo se skrajne možnosti izbrisa iz registra neprofitnih 
stanovanjskih organizacij še ni poslužilo iz razloga, ker kršitev ni 
take narave, da bi pomenila slabšanje rezultatov neprofitne 
stanovanjske organizacije, po drugi strani pa je Dominvest d.o.o. 
že pričel z aktivnostmi za reorganizacijo družbe, in sicer v smislu, 
da bi se od neprofitne dejavnosti izločila druga dejavnost, kar je 
prav tako razvidno iz poročila o opravljeni kontroli poslovanja. 
Pogovori glede tega so že bili opravljeni tudi na Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo. 

Kontrolo poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij za leti 
1999 in 2000 je opravilo podjetje Start Consulting, d.o.o. v začetku 
leta 2002. Podjetje Start Consulting d.o.o. je bilo izbrano na podlagi 
razpisa. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je koncem leta 
2001, skladno z zakonom o javnih naročilih in 22. členom navodila 
o oddaji naročil male vrednosti, razpisalo naročilo "Kontrola 
poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij z analizo izkazov 
poslovanja". Prispeli sta dve ponudbi, strokovna komisija pa je, 
na podlagi ocene ustreznosti in kakovosti obeh ponudb, po merilih, 
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ki so bila določena že v razpisni dokumentaciji, izbrala družbo 
Start Consulting d.o.o., saj je ta dosegla najvišje število točk tako 
glede cene ponudbe kot tudi predloženih referenc. Niti stanovanjski 
zakon niti pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih 
stanovanjskih organizacij ne predpisujeta, da bi morali nadzor 
nad izvajanjem pravilnika izvajati pooblaščeni revizorji. 

Kontrola poslovanja je bila opravljena v 12 neprofitnih 
stanovanjskih organizacijah, od teh 2 ne poslujeta več 
(Stanovanjska zadruga Gorenjska in Stanovanjski sklad občine 
Šmarje pri Jelšah). Iz zaključnega poročila o opravljeni kontroli 
poslovanja izhaja, da neprofitne stanovanjske organizacije 
poslujejo skladno s stanovanjsko zakonodajo, zaradi omejitev pri 
svojem poslovanju (omejene so namreč s prihodki - to pa so 
neprofitne najemnine) pa se jih kar nekaj ukvarja tudi z drugimi 
dovoljenimi dejavnostmi, ki so v večini primerov ozko vezane na 
stanovanjsko področje (inženiring posli in poslovanje z 
nepremičninami), saj le tako lahko zagotovijo tekoče odplačevanje 
kreditov Stanovanjskemu skladu RS. Podobna odstopnja, kot pri 
Dominvestu d.o.o., je kontrola zasledila še v treh neprofitnih 
stanovanjskih organizacijah, v enem primeru je šlo za oddajo 
brez javnega razpisa in v enem primeru za prodajo stanovanja, ki 
je bilo pridobljeno tudi s sredstvi republiškega stanovanjskega 
sklada. V vseh primerih je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
zahtevalo, da se kršitve v določenem roku odpravijo, v zadnjih 
dveh primerih, kjer gre za težje kršitve pa bo morala neprofitna 
stanovanjska organizacija takoj povrniti vsa prejeta javna 
sredstva, ki jih je dobila za izgradnjo teh stanovanj. 

Ugotovitev Občine Jesenice, da se na stanovanjskem področju 
lahko ustanavljajo tako javni skladi, javni zavodi, javna podjetja in 
proračunski skladi, drži. Vsaka občina se sama odloči, katera 
oblika je zanjo najustreznejša. Prav tako lahko pridobivajo in gradijo 
stanovanja tudi gospodarske družbe, saj jih stanovanjska 
zakonodaja pri tem ne ovira. Pač pa morajo pri pridobivanju in 
zlasti oddajanju neprofitnih stanovanj spoštovati predpisane 
postopke (oddaja stanovanj na podlagi javnih razpisov, oblikovanje 
najemnine skladno s predpisano metodologijo, oddajanje stanovanj 
za nedoločen čas). Poudarjam pa, da predlog Občine Jesenice, 
da se neprofitne stanovanjske organizacije opredelijo kot zasebni 
gospodarski subjekti, ki delujejo prosto na trgu, ni sprejemljiv. 
Pomembno je namreč, da se zagotovi kontrola nad poslovanjem 
neprofitnih stanovanjskih organizacij v vseh fazah njihovega 
poslovanja, ne samo pri pridobivanju stanovanj, pač pa tudi pri 
oddajanju le-teh in oblikovanju najemnine, saj je potrebno varovati 
tudi pravice neprofitnih najemnikov. 

Možnost, ki jo Občina Jesenice predlaga, namreč, da se sedanji 
NSO-Dominvest Jesenice d.o.o. reorganizira v Javni stanovanjski 
sklad, pa ni izvedljiva, saj zakon o javnih skladih določa, da javni 
sklad lahko ustanovi Vlada RS v imenu države, svet lokalne 
skupnosti v imenu lokalne skupnosti, z ustanovitvenim aktom. 

Menim, da bo potrebno nesoglasje med Občino Jesenice in 
družbo Dominvest d.o.o., reševati z medsebojnim dogovarjanjem, 
saj razlogi za nesoglasja ne izvirajo iz stanovanjskega zakona ali 
pravilnika, ki ureja to področje, pač pa iz pogodbe, ki sta jo sklenili 
obe stranki sporazumno. Kljub sklenjeni pogodbi pa menim, da 
ima Občina Jesenice in njen občinski svet nesporno izvirno 
pristojnost za oblikovanje občinske stanovanjske politike. 

Glede vprašanja lastništva stanovanj občine, ki so bila prej 
družbena lastnina je jasno, da so še naprej last občine, ne glede 
na to, da z njimi gospodari neprofitna stanovanjska organizacija, 
ki je zasebno podjetje. Stanovanja so bila namreč s pogodbo 
dana le v razpolaganje NSO za dobo 50 let in ne v last. Neprofitna 

stanovanjska organizacija pa je dolžna z njimi gospodariti skladno 
z zakonodajo in sklenjeno pogodbo. Vendar se je potrebno 
zavedati, da naprofitna najemnina, zlasti za starejša stanovanja 
v večini primerov žal komaj zadošča za pokritje stroškov 
vzdrževanja in upravljanja in ne omogoča razširjene reprodukcije. 
To potrjuje tudi študija, ki jo je letos opravila Ekonomska Fakulteta 
glede preveritve višine neprofitne najemnine. Študija ugotavlja, da 
neprofitne stanovanjske organizacije ob veljavni neprofitni 
najemnini ne morejo pokrivati stroškov financiranja novozgrajenih 
stanovanj, saj bi morala biti stopnja najemnine 5,63% od vrednosti, 
da bi se račun izšel. 

Stanovanja, ki jih neprofitna stanovanjska organizacija na novo 
pridobi, pa so po našem mnenju njena last, saj mora ta v celoti 
odplačati kredite, najetje za izgradnjo teh stanovanj za katere, 
kot rečeno trenutna najemnina ne zadošča. Hkrati je NSO 
stanovanja dolžna upravljati skladno s pravilnikom, jih oddajati na 
javnih razpisih najemnikom, ki izpolnjujejo status neprofitnih 
najemnikov ter zaračunavati neprofitno najemnino, ki je določena 
z vladno metodologijo. Stanovanj ni mogoče odtujiti, razen pod 
pogoji, ki jih natančno določa 8. člen pravilnika o posebnih pogojih 
delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij. Občina pa je 
solastnica teh stanovanj v deležu, kolikor znašajo morebitne 
ugodnosti, ki jih je nudila neprofitni stanovanjski organizaciji 
(zemljišče, infrastruktura, posojilo...). 

Neprofitne stanovanjske organizacije so tudi značilnost držav 
članic Evropske skupnosti, saj so zelo aktivne pri zagotavljanju 
relativno cenejših najemnih stanovanj in imajo veliko podporo s 
strani držav in lokalnih skupnosti. Z namenom, da bi se v 
stanovanjsko sfero privabil tudi privatni kapital - kar je v Evropi 
praksa, je vsem pravnim osebam, tudi gospodarskim družbam 
dana možnost, da se organizirajo kot neprofitne stanovanjske 
organizacije. Na ta način lahko združijo profitni del svojega 
poslovanja z neprofitnim, ki je dodatno spodbujan z ugodnostmi 
proračunskih in drugih subvencij, ugodnimi posojili Stanovanjskega 
sklada RS, občinskih proračunov, dodelitvami komunalno 
opremljenega ali neopremljenega stavbnega zemljišča, 
sofinanciranjem komunalnega urejanja zemljišč in podobno. 
Seveda pa mora tudi gospodarska družba, ki se registrira kot 
neprofitna stanovanjska organizacija, spoštovati predpisan način 
poslovanja, ki predpostavlja tudi usmerjanje čistega dobička tako, 
da bo v celoti porabljen za nakup, gradnjo, prenovo, rekonstrukcijo 
stanovanj. 

Kontrola poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij je odprla 
tudi vprašanje smiselnosti oziroma motiva za tovrstni posel, saj 
ob veljavnih pogojih - zavedati se je namreč potrebno, da je 
neprofitna najemnina omejena in še ne zagotavlja pokritja vseh 
stroškov financiranja investicije, NSO prisiljena črpati sredstva iz 
profitnega dela družbe, za donos na vloženi kapital pa zaenkrat 
ne ostaja nič sredstev. Naložba v neprofitno stanovanje sicer ni 
zelo donosna, saj omogoča ob predpostavki polnih stroškovnih 
najemnin le minimalne donose, je pa varna. Vendar se je potrebno 
zavedati, da je mogoče, z aktiviranjem zasebnih sredstev ob 
podpori javnih sredstev, doseči večji obseg neprofitne 
stanovanjske gradnje, kar dokazujejo tudi primeri uspešnih 
evropskih držav. Povečanje obsega stanovanjskega sklada, zlasti 
neprofitnih najemnih stanovanj, je eden glavnih ciljev na 
stanovanjskem področju tudi v Sloveniji. Zato na Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo pripravljamo dograditev pravilnika o 
posebnih pogojih poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij, 
pri čemer bomo upoštevali tudi izkušnje držav, ki imajo na tem 
področju daljšo tradicijo. Še naprej pa bomo skrbeli za nadzor 
poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij, ne glede na to 
ali gre za zasebno gospodarsko družbo ali javni sklad. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za finance 
dr. Dušanu Mramorju, z dne 22/5-2003:  

Ministra za finance sprašujem, ali je poslal v kontrolo davčno 
inšpekcijo na naslov podjetja Ramex d.o.o., ki v temu vprašanju 
priloženih dopisih deluje nezakonito, vendar kakor sledi iz drugega 
dopisa zelo produktivno? 

Prosim ministra, da ukrepa, saj naj bi bila Slovenija pravna država, 
v kateri naj bi bili ljudje enakopravni, predvsem pa naj bi spoštovali 
zakone. 

Priloge so na vpogled v glavni pisani Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Odgovor z dne 11/7-2003: 

Po 2. členu zakona o davčni službi (Uradni list RS 18/96, 36/96, 
87/97, 35/98, 48/98, 26/99, 54/99, 61/00, 85/00, 100/00, 79/01, 

33/03; v nadaljevanju ZDS), opravlja davčna služba naslednje 
naloge: 
- odmerjanje, obračunavanje, pobiranje in izterjava davkov, 
- vodenje davčnih postopkov, 
- evidentiranje plačevanje davkov, 
- opravljanje davčnega nadzora nad davčnimi zavezanci, 
- druge naloge določene z 2. členom 2DS 

V zvezi z izvajanjem davčnega nadzora Davčna uprav Republike 
Slovenije obravnava vsako prijavo - tudi anonimno. Inšpekcijske 
preglede opravlja na podlagi strateških usmeritev in v skladu z 
letnimi operativnimi načrti. Poleg tega opravlja inšpekcijske 
preglede tudi na podlagi prijav drugih organov in tretjih oseb - tudi 
anonimnih prijav. 

Davčna uprava Republike Slovenije je v okviru svojih pristojnosti 
oziroma delovnega področja obravnavala tudi anonimno prijavo, 
ki opozarja na nepravilnosti pri poslovanju podjetja Ramex d.o.o. 
Podatki, ki jih davčni organ pridobi v zvezi z davčno obveznostjo 
davčnih zavezancev se po 36. členu Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99, 97/01, 14/ 
03, 31/03,33/03; v nadaljevanju ZDavP), štejejo za davčno tajnost. 
Posredujejo se lahko samo organom in institucijam, navedenim v 
37. členu ZDavP. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Franca Kanglerja Vladi Republike Slovenije, 
z dne 22/5-2003:  

V Mladini dne 19/5-2003 so bili objavljeni bruto osebni prejemki 
nekaterih predstojnikov vladnih ustanov in drugih podjetij v 
večinski lasti države, ki krepko presegajo plače ministrov in celo 
predsednika vlade oz. države. 

Sprašujem vas, kaj boste storili, kot bivši minister za finance in 
predsednik vlade, da boste uskladili plače v javnem sektorju in v 
nekaterih podjetjih v večinski lasti države? 

Odgovor z dnel 0/7-2003: 

Vlada Republike Slovenije bo področje plač v podjetjih v večinski 
lasti države in vladnih ustanovah uredila različno. 

V podjetjih v večinski lasti države, ki poslujejo po Zakonu o 
gospodarskih družbah, lahko Vlada Republike Slovenije na politiko 
plač v teh podjetjih vpliva preko predstavnikov v nadzornih organih 
oziroma v vlogi skupščine. V bodoče bo vlada zagovarjala stališče, 

da morajo biti plače predsednika in članov uprav veliko bolj odvisne 
od rezultatov posameznega podjetja oziroma gospodarske družbe 
kot doslej. To seveda pomeni, da so lahko, v primeru uspešnega 
poslovanja, izplačane plače predsednika ali celo člana uprave 
tudi višje od primerljivih plač funkcionarjev. 

Za razliko od plač uprav podjetij oziroma gospodarskih družb v 
večinski lasti države, bo plače predstojnikov vladnih ustanov in 
drugih oseb javnega prava uredil Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 56/02), ki velja za celotni javni sektor, 
v skladu z 2. členom tega zakona. 

Eden od ciljev navedenega zakona je prav poenotenje plačnega 
sistema v javnem sektorju, s katerim bi se odpravila nesorazmerja 
med osnovnimi plačami, tako da bi do leta 2008 dosegli razmerje 
med najvišjo in najnižjo osnovno plačo v javnem sektorju 1:10. To 
pomeni, da bodo osnovne plače vseh funkcionarjev, predstojnikov 
vladnih ustanov, direktorjev oseb javnega prava in drugih javnih 
uslužbencev določene v omenjenem razponu. Te plače bodo v 
skladu s sistemskim zakonom tudi javne. 

Opozorili pa bi Vas radi, da bruto osebni prejemki, ki so bili objavljeni 
v Mladini, dne 19/05 2003, poleg osnovne plače vključujejo tudi 
delovno uspešnost in dodatke, kar pomeni, da gre za izplačane 
bruto plače. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 22/5-2003: 

Ministra za notranje zadeve sprašujem zakaj policija ni ukrepala 
v primeru prijave krajanov četrtne skupnosti Polje oziroma občanov 
Zgornjega Kašlja o poteku trgovanja z ilegalci na točno javljeni 
lokaciji? Ravno tako glede na ilegalno trgovino kakor tudi na 
splošne varnostne razmere o katerih so obveščali policijsko 
postajo Polje, ni reagirala. Glede na pisanje, ki so ga krajani poslali 
direktorju Policije Marku Pogorevcu in komandirju Policije PP Polje, 
vas sprašujem zakaj ni prišlo do takojšnjega reagiranja policistov, 
ki bi lahko kar nekaj kaznivih dejanj preprečili? 

V prilogi vam pošiljam kopiji dopisa direktorju Policije in komandirju 
policijske postaje Polje, iz katerih je razvidno in jasno kaj in kako 
so se dogajala kazniva dejanja. Sprašujem vas, kaj boste ukrenili 
v primeru zagotavljanja varnosti krajanov, preprečevanja kaznivih 
dejanj s strani Ciganov in kako boste sankcionirali neukrepanje 
lokalne policije? Ali je morda res to kar govorijo krajani, da si 
policija ne upa ukrepati, ker se boji maščevanja Ciganov? 

Priloga je na vpogled v glavni pisani Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Odgovor z dne 30/6-2003:  

Policijski oddelek Ljubljana - Polje je dne 12.02.2002 prejel pisno 
anonimno obvestilo, da naj bi na naslovu Mazovčeva pot 9 v 
Ljubljani, pri stranki Ramič nezakonito prebivalo osem tujcev, 
kateri nimajo prijavljenega prebivališča, prav tako pa naj bi tam 
delali na črno. 

Na podlagi prijave so policisti Policijskega oddelka Ljubljana - 
Polje takoj začeli zbirati dodatna obvestila in izdelali operativni 
načrt, v katerem so opredelili naloge in metode dela s ciljem 
uspešne realizacije prijetja tujcev. Kljub načrtnemu in 
permanentnemu izvajanju nalog z opazovanjem in patruljiranjem 

na navedenem naslovu policisti omenjenih tujcev niso izsledili. 
Notranjosti stanovanjskih objektov policisti v tem primeru niso 
pregledovali, ker bi za to potrebovali odredbo o hišni preiskavi, 
česar pa na podlagi anonimne prijave ni bilo mogoče pridobiti. 

Policisti Policijskega oddelka Ljubljana - Polje z izvajanjem vseh 
oblik policijskega dela v okviru svojih pristojnosti zagotavljajo 
varnostne storitve vsem prebivalcem na svojem območju, torej 
tudi občanom Zgornjega Kašlja in stanovalcem na Mazovčevi 
poti. 

Policisti problematiko na omenjenih naslovih dobro poznajo, saj z 
vsakodnevno prisotnostjo na tem območju spremljajo tudi 
dogajanje v stanovanjskih hišah na naslovu Mazovčeva pot št. 9 
in št. 13. Pri tem je potrebno poudariti, da na teh dveh naslovih 
trenutno prebiva skupaj 38 oseb, od tega 29 slovenskih 
državljanov in 9 tujcev, kateri imajo urejen status (dovoljenje za 
stalno prebivanje) in prijavljeno prebivališče. 

Glede vprašanja o zagotavljanju varnosti krajanov bomo tudi v 
prihodnje ob vseh varnostnih dogodkih ukrepali v skladu s svojimi 
pristojnostmi. Vsaka prijava občanov (tudi anonimna) nam je 
dobrodošla in bomo nanjo v najkrajšem možnem času odreagirali. 
Delo policije pa je v prvi vrsti vezano na načelo zakonitosti in 
enakega obravnavanja vseh posameznikov. Osnova za 
ukrepanje je vsako ravnanje posameznika, ki ima znake prekrška 
oziroma kaznivega dejanja, ne glede na to ali je ta slovenski 
državljan ali tujec. 

Trditev oziroma domneva, da se policija ne upa ukrepati zaradi 
bojazni pred maščevanjem Romov, ne drži, saj do sedaj nismo 
zaznali primerov, da bi policisti zaradi tega odstopili od zakonitega 
ukrepanja. To potrjuje tudi dejstvo, da so policisti v obdobju od 
01.01.2002 do 10.06.2003 zoper stanovalce na prej navedenih 
naslovih izvedli kar 34 različnih ukrepov. Največkrat so ukrepali 
zaradi kršitve Zakona o varnosti cestnega prometa in Uredbe o 
varstvu pred požarom v naravnem in bivalnem okolju. 

Iz navedenega izhaja, da je policija v vseh primerih ravnala v 
skladu s svojimi pristojnostmi in se ob ugotovljenih varnostnih 
dogodkih ustrezno odzvala ter ukrepala. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 22/5-2003: 

Kako je reagirala policija oz. kako bo reagirala policija v primeru 
delovne nesreče z dne 20.4.2003 opisane na drugi strani dodanega 
dopisa in kako bo oziroma je reagirala policija v zvezi z hudimi 
grožnjami krajanom s strani ciganov, opisanimi na prvi strani 
istega dopisa? 

Na koncu sprašujem še to: Ali je res da se policisti bojijo Ciganov 
in njihovih groženj, ki so ob podpori nekaterih političnih strank 
postale še hujše? 

Priloga je na vpogled v glavni pisani Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Odgovor z dne 30/6-2003:  

Policisti so na podlagi obvestil občanov in na podlagi lastnih 
ugotovitev ukrepali zaradi kurjenja električnih kablov na naslovu 
Mazovčeva pot 9 do 13 v Ljubljani, v času od 01.01.2002 do 
11.06.2003, v naslednjih primerih: 

- dne 21.03.2002 so policisti posredovali na Mazovčevi poti 13 in 
kršitelju izdali plačilni nalog št. 1998991 -1 zaradi kršitve Uredbe o 
varstvu pred požarom v naravnem in bivalnem okolju po členu 
18/1. Poleg tega so o tem s poročilom (št. 9/641-02) obvestili 
pristojno inšpekcijsko službo za okolje in prostor; 
- dne 05.04.2002 so prav tako posredovali na Mazovčevi poti 13 
i ugotovili, daje kršitelj naročil kurjenje svojemu sinu. O kršitvi so 
s poročilom (št. 9/639-02) obvestili pristojno inšpekcijsko službo 
za okolje in prostor; 
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- dne 24.04.2002 so posredovali na Mazovčevi poti 9 in kršitelju 
izdali plačilni nalog št. 53102398 zaradi kršitve Uredbe o varstvu 
pred požarom v naravnem in bivalnem okolju po členu 18/1. Poleg 
tega so o tem s poročilom (št. 9/717-02) obvestili pristojno 
inšpekcijsko službo za okolje in prostor; 
- dne 19.01.2003 so spet posredovali na Mazovčevi poti 9 in 
ugotovili, da je kršitelj naročil kurjenje svojemu sinu. O kršitvi so s 
sporočilom (št. 9/774-03) obvestili pristojno inšpekcijsko službo 
za okolje in prostor; 
- dne 30.04.2003 so ponovno posredovali na Mazovčevi poti 9 in 
ugotovili, da je kršitelj naročil kurjenje svojemu sinu. O kršitvi so s 
poročilom (št. 9/775-03) obvestili pristojno inšpekcijsko službo 
za okolje in prostor. 

V prilogi poslanskega vprašanja je navedeno, da ni mogoče doseči 
civiliziranega sporazuma s sosedi, ker grozijo z bombami, noži in 
pištolami. Policisti do sedaj niso prejeli nobene prijave groženj niti 
niso tega ugotovili pri operativnem delu na terenu. 

O omenjeni delovni nesreči, ki naj bi se zgodila 20.04.2003, policija 
ni bila obveščena niti niso policisti ničesar ugotovili pri operativnem 
delu na terenu. 

Glede omenjenih groženj in delovne nesreče bomo začeli zbirati 
obvestila pri operativnem delu, in če bomo ugotovili, da je šlo za 
prekrške ali kazniva dejanja, tudi ustrezno ukrepali. 

Policisti morajo v vseh primerih, ko obstajajo zakonski razlogi za 
ukrepanje zoper kršitelje oziroma storilce kaznivih dejanj, 
zakonito, strokovno in odločno ukrepati. Pri operativnem delu 
nismo ugotovili, da bi policisti iz strahu pred grožnjami Romov 
odstopili od zakonitega ukrepanja. Na drugi del vprašaja ne 
moremo odgovoriti, ker teh podatkov nimamo oziroma nam 
navedena domneva ni znana. 

Iz navedenega lahko ugotovimo, da smo v vseh varnostnih 
dogodkih (ugotovljeni ali naznanjeni) ukrepi v skladu s svojimi 
pristojnostmi. Poleg tega se vključujemo tudi v razreševanje 
konfliktnih situacij med romskim prebivalstvom in drugimi državljani 
in jih poskušamo reševati strpno in konstruktivno, skladno z 
obstoječo zakonodajo ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 

Policisti pri ukrepanju vedno upoštevajo načelo zakonitosti, kar 
pomeni, da vse posameznike (tako državljane kot tujce) 
obravnavajo enako, saj osebna okoliščina "Rom" ali "Neslovenec" 
ne sme biti razlog za ukrepanje ali neukrepanje policije. Osnova 
za ukrepanje je vsako ravnanje posameznika ali skupine, ki ima 
znake prekrška ali kaznivega dejanja. Policija je v vseh primerih 
ravnala v skladu s svojimi pristojnostmi in se ob naznanitvi ali 
obvestilu o varnostnem dogodku ustrezno odzvala in ukrepala. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 
Francu Butu, z dne 22/5-2003:  

Ministra za kmetijstvo sprašujem, zakaj njegovo resorno 
ministrstvo ne skrbi za varovanje kmetijsko obdelovalnih površin 
in dopušča, da Cigani uničujejo kmetijska zemljišča z deponijami 
nevarnih odpadkov oziroma odpadkov nasploh? 

Glede na dopis, ki vam ga prilagam, so bili o tem obveščeni razni 
forumi vendar nihče ni ukrepal. Ali gre v tem primeru za poseben 
status, ki se dovoljuje Ciganom ali pa gre za strah pred njimi? 

Priloga je na vpogled v glavni pisani Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Odgovor z dne 23/6-2003: 

Za nevarne odpadke, tudi na kmetijskih zemljiščih, je odgovorno 
ministrstvo za okolje, prostor in energijo oziroma Inšpektorat RS 

za okolje in prostor. Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93) v 
svojem 30. členu določa pravila ravnanja tudi glede prepovedi in 
omejitve kopičenja nevarnih snovi. Minister, pristojen za okolje, 
pa predpiše pogoje za uničevanje in druge postopke obdelave 
oziroma ponovne uporabe teh odpadkov. Nadalje so v 36. členu 
omenjenega zakona določeni tudi sanacijski in drugi ukrepi, ki jih 
odredi republiški inšpektor, pristojen za nadzorstvo na področju 
varstva okolja, ki so potrebni za odpravo virov in posledic 
čezmerne obremenitve v roku, ki ga inšpektor sam določi. 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ukrepov varstva okolja in s 
tem povezano izrekanje prepovedi pa je določeno tudi v 96. členu 
omenjenega zakona. 

Slovenija bo v kratkem postala enakopravna članica Evropske 
unije tudi zaradi harmonizacije pravnega reda. S tem pa Slovenija 
dokazuje, da je tudi na področju varstva okolja v celoti uskladila 
pravni red s tistim kot ga pozna Evropska unija. S tem imamo v 
mislih seveda tudi zakon o varstvu okolja, ki povzema mnoge 
rešitve, ki os vsebovane v nekaterih najpomembnejših priporočilih 
in direktivah, ki so dale podlago za pravne rešitve v posameznih 
državah članicah unije. Dejstvo je, da zakon o varstvu okolja 
sistemsko rešuje vse tiste težave, ki jih navaja poslanec g. Zmago 
JELINČIČ PLEMENITI v svojem dopisu. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za 
pravosodje mag. Ivanu Bizjaku, z dne 22/5- 
2003:  

Ali se je kaj storilo v zvezi s prepričanjem krajanov četrtne 
skupnosti Polje, navedenim v dopisu, ki ga prilagam? 

Ali je policija ukrepala v zvezi z omenjenimi govoricami in zadevo 
predala pravosodnim organom, ki so zadevo ali potrdili ali ovrgli? 

Priloga je na vpogled v glavni pisani Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Odgovor z dne 20/8-2003: 

Kot je razvidno iz pisma, gre za dogodke, povezane z 
odlagališčem odpadnega materiala, med dogodki pa je opisana 

tudi delovna nesreča, ki naj bi se zgodila dne 20.4.2003, ter požig 
odpadnega materiala, ki naj bi se zgodil dne 30. 4. 2003 in pri 
katerem naj bi morali posredovati gasilci. 

S tem v zvezi smo zaprosili v.d. vodje Okrožnega državnega 
tožilstva v Ljubljani, da nam posreduje poročilo v zvezi z goraj 
navedenimi dogodki. 

Iz njenega poročila izhaja, da o zadevi, kjer naj bi šlo za nesrečo 
pri delu, še ni odločeno, saj jo je tožilstvo prejelo v delo dne 
16.6.2003. Glede preostalih navedb pa je tožilstvo pribavilo 
dokumentacijo s strani Policijske uprave Ljubljana, Urada 
kriminalistične policije. Dokumentacijo je tožilstvo prejelo 31. 7. 
2003. To gradivo bo potrebno še proučiti, o čemer bo tožilstvo 
tukajšnje ministrstvo naknadno seznanilo. 

Ko bomo prejeli dopolnilno poročilo tožilstva o zgoraj navedeni 
zadevi, bomo naš odgovor na poslansko vprašanje še dopolnili. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za pravosodje mag. Ivanu 
Bizjaku, z dne 22/5-2003:  

Podjetje takrat imenovano EM-Hidromontaža z n.sol.o Maribor je 
od Marles-a v letih 1976-77 kupilo in dobila v razpolago 22 
stanovanj, od tega jih je 16 kupilo, ostalih 6 pa delno s 
sofinanciranjem drugih podjetij, eno izmed teh 6 je sofinanciralo 
podjetje HE Bajina Bašta. 

G. Jožetu Zabavniku je bilo tako leta 1976 solidarnostno dodeljeno 
stanovanje s strani takratnega podjetja EM-Hidromontaža (priloga 
št.1. Odločba o dodelitvi stanovanja), ki pa ga je leta 1993 odkupil 
od taistega podjetja z imenom Elektro in splošna montaža 
Hidromontaža, d.o.o. (priloga št.2. Kupoprodajna pogodbe). 

Glede na to, da so bila v prejšnjem sistemu vsa ta stanovanja 
družbena lastnina, je imelo podjetje EM-Hidromontaže samo 
pravico razpolaganja z njimi. Leta 1979 naj bi stanovanja v zemljiški 
knjigi prenesli na kupce, žal in v škodo ljudi pa, zemljiškoknjižnega 
stanja ni nihče preverjal in napak vknjižbe niso sproti odkrivali. 

Šele z odprodajo stanovanj po stanovanjskem zakonu, leta 1993 
so ugotovili, da se evidenca v zemljiški knjigi ne ujema z dejanskim 
stanjem. V konkretnem primeru je prišlo namreč do zamenjave 
dveh stanovanj. Stanovanje, za katero je po priloženih dokumentih 
razvidno, da gaje kupil Jože Zabavnik, je v zemljiški knjigi vpisano 
na HE Bajina Bašta iz Srbije. 

Vdova g. Zabavnika tako ne more razpolagati z vsemi pravicami, 
ki izhajajo iz lastniške pravice, zaradi nepravilne evidence v 
zemljiški knjigi, katero so zagrešili nekdanje lastniške osebe. 

Ga. Zabavnik, je svojo »pravico« že iskala na pristojnih institucijah, 
žal pa le-te, tako kot vedno, kadar se na njih obrne »individualna« 
oseba, niso prišle do ugodnih rešitev. 

Odgovor na dopis g. Zabavnika v zvezi z lastništvom stanovanja 
vTerškovi 36 v Mariboru, so podali tudi s strani EM Hidromontaža 
(priloga št.3), iz katerega je razviden, po njihovem mnenju 
najprimernejši način rešitve nastalega položaja - sam pa 
ocenjujem, da odgovor nakazuje na ignoranco vodstvenega kadra 
in prepuščanje reševanja lastnih napak drugim. 

Prosimo vas, da v skladu s svojimi pristojnostmi priskočite na 
pomoč v smislu izvajanja in spoštovanja Ustave Republike 
Slovenije (2.čl,5.čl,8.čl,14.čl,15.čl,25.čl,33.čl,34.čl,36.čl...). 

Odgovor in ustrezno rešitev v ureditvi omenjene problematike 
pričakujemo v najkrajšem času, za vse morebitne dodatne 
informacije smo vam na voljo na sedežu poslanske skupine 
Slovenske nacionalne stranke. 

Priloge so na vpogled v glavni pisani Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Odgovor z dne 4/7-2003: 

Iz poročila, ki smo g aprejeli od predsednice Okrajnega sodišča 
Maribor, izhaja sledeče: 

Parcela št. 2175/5 k.o. Tezno, na kateri se nahaja sporno 
stanovanje v Terškovi 36 je bila najprej vpisana v zemljiškoknjižni 
vložek št. 998 k.o. Terzno, kjer je bilo na tej parceli od 28.6.1974 
vknjiženo kot imetnik pravice uporabe podjetje Marles. Sodišče je 
nato na podlagi zemljiškoknjižnega predloga predlagatelja Marlesa, 
ki ga je prejelo dne 2.3.1978, navedeno parcelo odpisalo iz 
zemljiškoknjižnega vložka št. 998 k.o. Tezno in jo vpisalo v nov 
vložek št. 2005 k.o. Tezno ter na parceli vpisalo družbeno lastnino, 
kot imetnika pravice uporabe pa HE Bajina Bašta. Podlaga za ta 
prepis je bila prodajna pogodba med Marlesom kot prodajalcem 
in HE Bajino Bašto kot kupcem. 
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Iz podatkov zemljiške knjige izhaja, da podjetje Hidromontaža 
nikoli ni postalo lastnik oziroma imetnik pravice uporabe 
obravnavanega stanovanja, saj v zemljiški knjigi nobena izmed 
navedenih pravic ni vpisana na to podjetje. Čeprav je v 
kupoprodajni pogodbi med podjetjem Hidromontažo kot 
prodajalcem in fizično osebo kot kupcem, ki jo je predložil 
poslanec, navedeno, da je Hidromontaža pridobila lastninsko 
pravico na navedenem stanovanju 1.1976, to po zemljiškoknjižnih 
podatkih ne drži. 

Lastninska pravica na nepremičnimi na podlagi pravnega posla 
se pridobi z vpisom v zemljiško knjigo, vendar pa vpisa v zemljiško 
knjigo na podlagi pravnega posla ne opravi sodišče po uradni 
dolžnosti, pač pa je to pravica in dolžnost stranke. V konkretnem 
primeru bi bilo potrebno, da se tista stranka, ki meni, da je lastnica 
stanovanja, obrne po strokovno pravno pomoč do odvetnika, ki 
bi poskrbel za vpis v zemljiško knjigo, če so seveda za to podani 
ustrezni pogoji. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Bogomirja Vnučca Vladi Republike 
Slovenije, z dne 27/5-2003: 

Prvi demokratični izvoljeni Vladi Republike Slovenije sta na samem 
začetku spoznali veliko razvojno priložnost v ohranjeni naravi in 
ustanavljanju narodnih parkov. Peterletova vlada je pripravila načrt, 
prva Drnovškova vlada pa strokovne osnove za razglasitev petih 
narodnih parkov: Kočevskega, Notranjskega, Kraškega, 
Kamniško Savinjskega in Pohorskega. Tudi druga Drnovškova je 
namenila izdatna sredstva za ustanovitev parkov na Kočevskem 
in Notranjskem. Tretja Drnovškova vlada je nenehno zagotavljala, 
da bo park na Notranjskem ustanovljen »najkasneje junija 2000«. 
Zdaj je leto 2003, Slovenija, ki ima zdaj že sedmo demokratično 
vlado, pa v vsem tem obdobju ni dobila niti enega narodnega 
parka. Se več, celo znameniti Triglavski narodni park - edini, ki ga 
imamo - je postal del dnevno populistične politike. Čeravno je 
domačinom v veliko pomoč pri preživetju tako iz naslova blagovne 
znamke pri turističnem kot prejemanja najrazličnejših denarnih 
podpor, se ga skuša prikazati kot kamen spotike. Na pristojnem 
okoljskem ministrstvu, kjer je to področje očitno daleč v ozadju, 
pa znova »odkrivajo Ameriko« oziroma »opredeljujejo potencialna 
območja in njihove meje«. Zastavlja se mi vprašanje, ali je bilo več 
kot deset let dela in priprav skupaj z dragocenimi proračunskimi 
sredstvi potemtakem vrženo proč? 

Slovenija ima v primerjavi z Evropsko unijo zelo malo zavarovanih 
površin - le okrog 8 odstotkov. V skladu s smernicami EU bi jih 
morala imeti vsaj trikrat toliko, od 20 do 30 odstotkov, poleg tega 
sodi ustanavljanje parkov v tako imenovano zaščitno zakonodajo. 
Predsednik vlade je z imenovanjem ministrice za strukturno politiko 
in regionalni razvoj morda želel pokazati, da temu področju daje 
veliko težo, vendar dejanja ne sledijo številnim obljubam in 
zagotovilom pristojnih ministrov in tudi same vlade. Ker se na tem 
področju očitno samo troši dragocena sredstva iz proračuna in 
mednarodnih skladov, otipljivih rezultatov pa ni, me zanima, ali vi, 
spoštovani gospod predsednik, vidite razvojno priložnost Slovenije 
v ustanavljanju in trženju narodnih parkov? Četudi do tega področja 
morda nimate ustreznega odnosa, gospod predsednik, me 
zanima, kako bo vlada na tem področju zagotovila nacionalni 
interes? Predvsem pa kdaj? Pri odgovoru prosim, da navedete 
točen potek ustanavljanj naravnih parkov, ki bodo zavezujoča 
tako za vlado kot tudi za vas, gospod predsednik. Pri odgovoru 
vas prosim, da se pri parkovnem polomu na polni črti ne sklicujete 
na višjo silo ali pa na izgovor, da so prebivalci nezaupljivi do 
parkov. Prav nasprotno, ponekod vidijo v parkih edino razvojno 
priložnost, drugje ga podpirajo. Če pa vladne službe niso bile kos 
svojemu osnovnemu poslanstvu, to je ustanavljanju parkov 
različnih kategorij, je imela vlada več kot deset let časa, da 
nesposobne službe organizacijsko in kadrovsko usposobi. 

Odgovor z dne 24/6-2003: 

1. Uvodoma pojasnjujemo, da dolgoročna vizija ustanavljanja 
zavarovanih območji v Sloveniji nikoli ni predvidevala razglasitve 
petih novih narodnih parkov, kakor navajate na začetku svojega 
dopisa. Za teh pet območji namreč ni bila načrtovana najstrožja 
oblika zavarovanja, kar je razvidno tudi iz pripravljenih strokovnih 
podlag. 

Narodni park predstavlja najvišjo kategorijo zavarovanja po 
Zakonu o ohranjevanju narave. Vlada se tako z vidika varstva 
narave kot z vidika razvojnih možnosti ter potreb lokalnega 
prebivalstva zavzema predvsem za preostali dve obliki 
zavarovanja, to sta regijski in krajinski park. 

Od leta 1996 pa do danes so bili v Sloveniji razglašeni: Regijski 
park Škocjanske jame, Naravni rezervat Škocjanski zatok in 
Krajinski park Sečoveljske soline (z zavarovanjem je bil prevzet 
na državno raven). Pristojno ministrstvo je aktivno sodelovalo pri 
ustanovitvi Krajinskega parka Kolpa. Poleg tega je minister za 
okolje v preteklih letih z odredbami začasno zavaroval štiri 
območja: območje fosilnih vretenčarjev pri Kozini, Kraškega roba, 
Mlak ter območje Mirtoviškega potoka. 

2. Sklepamo, da se očitek, da na okoljskem ministrstvu znova 
"opredeljujejo potencialna območja in njihove meje", nanaša na 
projekt Natura 2000, ki je trenutno v teku in predstavlja prednostno 
programsko nalogo Ministrstva za okolje, prostor in energijo na 
področju varstva narave za leti 2003 in 2004. 

Natrura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, 
razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem 
ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Namen je torej 
na teh območjih ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, 
ki so redki ali na evropski ravni ogroženi. Evropska unija je omrežje 
Natura 2000 uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje t. i. 
direktive o habitatih in direktive o pticah. Slovenija pa mora na dan 
pridružitve uniji predlagati seznam nacionalnih območji, ki ustrezajo 
kriterijem v navedenih direktivah. 

Osnutek prvih slovenskih območji bo pripravljen pred letošnjim 
poletjem, prvo skupino območji že pregleduje Strokovni odbor. 
Sledilo bo medresorsko usklajevanje, obravnava vlade in nato 
Evropske komisije. Vzporedno s tem bodo območja na različne 
načine predstavljena lokalnim skupnostim. Po obravnavi 
Strokovnega odbora bo osnutek območji objavljen tudi na spletni 
strani www.natura2000.aov.si. Na tem naslovu so objavljene 
informacije o projektu, od predstavitve postopka določitve območij 
do različnih strokovnih podlag in zakonodaje. 
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V skladu z direktivo o habitatih lahko za zagotavljanje upravljanja 
država določi zakonske, administrativne in upravne ukrepe. Parki 
in parkovno varstvo so torej lahko ukrep varstva območji Natura 
2000. Če je območje že načrtovano za razglasitev kot parkovno 
območje, bo Natura 2000 zanj prinesla dodatne strokovne podlage 
z natančnimi popisi vrst in opredeljenimi usmeritvami za njihovo 
ohranjanje in upravljanje. 

Pri določanju območij Natura 2000 torej ne gre za ponovno 
"odkrivanje Amerike", temveč projekt, ki je s parkovnim varstvom 
povezan le posredno. 

3. Med tem ko je določitev območij Natura 2000 pridružitvena 
obveznost Slovenije (z navedenimi direktivami so predpisani 
kriteriji za določitev in na delež ozemlja), evropski zakonodaja 
ne določa obveznosti na področju ustanavljanja parkov. V 
nasprotju z navedbo g. Vnučca evropske smernice ne določajo 
odstotka zavarovanega ozemlja, temveč je to prepuščeno 

' odločitvam posameznih držav. 

4. Vlada RS v ustanavljanju zavarovanih območij vidi razvojno 
priložnost za številna, predvsem manj razvita območja v Sloveniji. 

Tako je v polnem teku projekt ustanavljanja krajinskega parka 
Goričko, ki je z donacijo v višini 1,6 milijona evrov podprt tudi s 
strani programa PHARE CBC. Park Goričko bo sestavni del 
bodočega prvega trilateralnega skupnega parka, ki ga bosta poleg 
Goričkega sestavljala še park Orseg na Madžarskem in Raab v 
Avstriji. 

Vlada RS je na svoji seji dne 22.5.2003 določila besedilo osnutka 
uredbe o krajinskem parku Goričko in s sklepom naložila 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, da izpelje postopek 
javne predstavitve. Le-ta se je že začela 31.5.2003 in bo trajala 
do 31.7.2003. V tem mesecu potekajo javne obravnave v vseh 
občinah na območju predvidenega parka. Po zaključku 
predstavitve bodo vsa zbrana stališča in pripombe služila kot 
podlaga za pripravo končnega predloga uredbe o kranjskem parku 
Goričko. Park bo Vlada ustanovila do konca tega leta. 

5.Stanje glede zavarovanj novih območij (glede na NPVO, 1999) 
je prikazano v spodnji tabeli: 

IME Z.O. STANJE 
Krajinski park 
Sečoveljske 
soline 

Leta 2001 je Vlada RS ustanovila park, izbran je bil 
koncesionar za upravljanje in sklenjena koncesijska pogodba. 

Regijski park 
Snežnik 

Na medresorski ravni je bilo usklajeno besedilo osnutka uredbe 
o zavarovanju Regijskega parka. 

Krajinski park 
Goričko 

Vlada je sprejela osnutek uredbe o ustanovitvi KP Goričko. V 
teku so javne predstavitve osnutka akta o zavarovanju. PHARE 
projekt kot podpora ustanovitvi krajinskega parka Goričko je v 
zaključni fazi. 

Krajinski park 
Kolpa 

Območje je zavarovano z občinskim odlokom. Strokovne 
podlage so izdelane, v pripravi je novelacija zavarovanja za 
prevzem na državno raven. 

Regijski park 
Kočevsko 
Kolpa 

Izdelano je celotno gradivo - inventarizacija, vrednotenje, cilji 
parka, ukrepi in conacija parka. Strokovne podlage nastajajo 
po metodi MATRE v okviru projektnega sveta. Pripravljena so 
izhodišča za načrt upravljanja, pridobljene pripombe občin na 
gradivo. 

Regijski park 
Pohorje 

Strokovne podlage so bile pred leti delno izdelane. Podpisan je 
dogovor o sodelovanju pri ustanavljanju parka med 16. 
občinami in državo. Programski svet se je sestal, oblikuje se 
projektni svet. 

Kraški 
regijski park 

Parkovne vsebine se usklajujejo znotraj Pilotnega projekta 
Kras, izdelan je Skupni razvojni program, nastajajo akcijski 
plan in izhodišča (osnove) za pripravo akta o zavarovanju. 

Krajinski park 
Dragonja 

Strokovne podlage so delno izdelane, izdelane so 
naravovarstvene smernice in razvojna izhodišča za dejavnosti 
v parku. Sprejet je bil občinski odlok o začasnem zavarovanju 
reke Dragonje. 

Krajinski park 
Ljubljansko 
Barje 

Naravovarstvene strokovne podlage so izdelane, zaključeno 
habitatno kartiranje in naravovarstvena conacija. 

Regijski park 
Mura 

Izdelani so posamezni segmenti strokovnih podlag. 

Regijski park 
Trnovski 
gozd 

Ni aktivnosti 

Kamniško- 
Savinjski 
regijski park 

Ni aktivnosti 
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Projekti ustanavljanja zavarovanih območij so osnovani na 
nekaterih prioritetnih izhodiščih. Tako je trenutno pozornost in 
delovanje okoljskega ministrstva usmerjeno predvsem v 
ustanavljanje omenjenega krajinskega parka Goričko. Aktivnosti 
pri ustanavljanju ostalih parkov so načrtovane za čas po vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo. 

Vlada bo na podlagi ugotovitev Poročila o stanju okolja pripravila 
spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa varstva okolja, 
ki se izteče letos. Tako v tem dokumentu kot tudi v štiriletnem 
akcijskem načrtu, ki ga pripravljamo na podlagi Strategije 
ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, bo podrobneje 
določen nov plan ustanavljanja zavarovanih območij po letu 2004 
v skladu s prioritetami, razpoložljivimi sredstvi ter kadri. 

Ustanavljanje parkov je dolgotrajen proces. Gre za izjemno 
kompleksno in zahtevno nalogo, ki po izkušnjah zahteva najmanj 
desetletje aktivnega dela na posameznem projektu, seveda ob 

ustrezni kadrovski in finančni podpori. Treba je zagotoviti ne le 
celovite strokovne podlage in pravne predpise, temveč tudi 
ustrezno spodbuditi lokalne skupnosti in pridobiti njihovo podporo. 
Potrebno je tudi aktivno sodelovanje drugih resorjev pri oblikovanju 
rešitev, ki bodo zagotovile trajnostni razvoj območja. V tej smeri je 
Vlada RS že naredila pomemben korak tako skozi politiko 
regionalnega razvoja ter mehanizem kmetijsko-okoljskih 
programov kot z deležem sofinanciranja v različnih evropskih 
finančnih programih (LIFE, PHARE, MATRA itd.). 

Ne glede na dejstvo, da so na račun zagotovitve izpolnitve 
pridružitvenih obveznosti na področju varstva narave aktivnosti 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo za ustanavljanje parkov 
(z izjemo navedenega KP Goričko) začasno ustavljene, se ne 
moremo strinjati, da so dosedaje aktivnosti predstavljale zgolj 
trošenje proračunskih in mednarodnih sredstev, saj bodo 
nadaljevane po koncu prihodnjega leta. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca dr. 
Andreja Bajuka Vladi Republike Slovenije, z 
dne 27/5-2003:  

Moje današnje vprašanje je povezano - sicer ne prvič - s 
tranzicijsko usodo cca 40 % nekdanjega družbenega kapitala 
olastninjenih podjetij: z 20 % tistega, ki je v upravljanju SOD in 
KAD in 20 % tistega, ki ga je milijon državljanov zaupalo v 
upravljanje PID-om. 

LDS kar 10 let ni zmogla opredeliti pravil za upravljanje kapitala 
SOD - Slovenske odškodninske družbe in KAD - Kapitalske 
družbe. Za ta dva sklada ne veljajo pravzaprav nobena pravila 
oz. le tista, ki jih danes udejanjata v interesu vladajoče koalicije g. 
Lenič in g. Kušar. V študiji, ki jo je dr. Mramor pripravil še kot 
profesor - po naročilu Vlade RS, je med drugim ocenil, da sta 
SOD in KAD v upravljanju celo manj učinkovita kot privatni PID-i. 
Dr. Mramor je tedaj tudi "klical" k vzpostavitvi takih pravil upravljanja 
PID, ki bodo vsaj za preostalo polovico certifikatskih delničarjev 
PID omogočila zagotavljanje varstva malih delničarjev in 
omogočila razvoj pravih investicijskih skladov. Ob sprejemu 
ZISDU lani ob tem času je velika koalicija preslišala vse klice 
Koalicije Slovenija (NSi in SDS): »zaustavimo preoblikovanje PID- 
ov v navadne delniške družbe«. Obljubili ste posebni zakon za 
urejanje dodatnega nadzora navadnih delniških družb (finančnih 
holdingov), nastalih iz PID. Po sedmih mesecih ni še nič od 
obljubljenega. Agencija za trg vrednostih papirjev pod vodstvom 
dr. Boraka tako skladno z veljavno zakonodajo veselo odobrava 
nadaljnje preoblikovanje PID v navadne d.d. ali t.i. finančne holdinge. 
V uvodniku Bančnega vestnika, marca letos, je napovedal 
skorajšnji konec slovenskega trga kapitala. Dr. Borak je soočenje 
»z uro resnice« napovedal v tem svojem prispevku tudi 
Pokojninskim družbam! 

Izhajajoč iz teh ugotovitev oz. dejstev vas prosimo, da slovenski 
javnosti odgovorite na naslednji dve vprašanji: 
1. Kako ste si oziroma si še "predstavljate", da bo mogoče 
preoblikovati PID v investicijske družbe in nato celo investicijske 
družbe v vzajemne sklade (kar predvideva ZISDU-1), če niste 
storili prav ničesar za to - niti z besedami niti s pravno ureditvijo, 
da bi bilo čim več delniških družb uvrščenih na Ljubljansko borzo. 

Ni nam sicer poznano, da bi vlade pod vodstvom dr. Drnovška, 
niti kakšen njen minister kdaj-koli apeliral ali se javno zavzel, da bi 
gospodarske družbe ali podjetja nastala iz nekdanjih družbenih 
podjetij uvrstila svoje delnice na Ljubljansko borzo. Dejansko število 
delniških družb in tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi se 
nasprotno (po prodaji LEK-a) zmanjšujejo. Danes je na Ljubljansko 
borzo v borzno kotacijo uvrščenih 33 delniških družb in na njen 
prosti trg 98 delniških družb, v procesu lastninjenja pa je bilo 
registriranih preko 1300 delniških družb. Pogoj, da bi se PID-i 
lahko preoblikovali v investicijske sklade (odprte ali vzajemne 
sklade), pa je prav ta, da na Ljubljanski borzi kotira čim več 
delniških družb. 

(Zato se tudi ne čudimo, da je včeraj 11 investicijskih skladov oz. 
družb za upravljanje ter 6 delničarjev investicijskih skladov na 
Ustavno sodišče vložilo pobudo za presojo tistih določb ZISDU- 
1, ki kazensko sankcionirajo neuresničevanje ZISDU-1 na tem 
področju. Videti je, da jih skrbi predvsem predvideno kaznovanje 
neizvajanja določb ZISDU-1, pa čeprav nimajo niti zagotovljenih 
pogojev za njegovo uresničevanje. Tega si DZU oz. lastniki skladov 
seveda tudi ne želijo. Kaj si o tem mislijo mali delničarji - certifikatski 
delničarji, jih prav tako ne zanima. To nam kaže primer g. Darka 
Horvata oz. žzdruženihž ob skupini AKTIVA, ki je prav gotovo ob 
izdatni žpomočiž svojih PID izvozil v Izrael (ne v EU) kar cca 800 
mio $, 65 000 nekdanjih delničarjev PID AKTIVE pa še nikoli ni 
dobilo izplačanih dividend! 

2. Kako dolgo bo še SOD in KAD prepuščeno upravljanje 
nekdanjega družbenega kapitala brez pravil? Koliko tega kapitala 
bo v KAD po vaši oceni ostalo za prvotni namen - to je za 
sofinanciranje pokojninskega varstva t.i. slovenske »baby boom« 
generacije? Kdaj bo primarni cilj poslovanja SOD postala skrb za 
celotno izpolnitev obveznosti iz denacionalizacije? 

Odgovor z dne 27/6-2003: 

1. Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb 
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/ 
99,56/99; v nadaljevanju: ZISDU) je dopustil preoblikovanje PID v 
redne delniške družbe kot možnost, ki bi jo imele PID namesto 
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likvidacije, v kolikor se ne bi mogle preoblikovati v ID. Po ZISDU 
so namreč po eni strani ID morale imeti najmanj 60% svojih 
sredstev naloženih v tržnih vrednostnih papirjih, medtem ko so 
po drugi strani PID v zameno za lastninske certifikate pridobile od 
Republike Slovenije tudi precej netržnega premoženja. Zaradi 
navedenega je ZISDU v 143. a členu določil kot pogoj za 
preoblikovanje PID v redno delniško družbo, da ima takšna PID 
največ 2% vseh naložb v tržnih vrednostnih papirjih in likvidnih 
sredstvih z rokom dospelosti do 6 mesecev. Z zakonom o prvem 
pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb (Uradni list RS, št. 50/99,110/02; v nadaljevanju: ZPSPID), 
je bila PID dana možnost, da se preoblikujejo z razdružitvijo, s 
čimer bi se razdružil netržni del premoženja PID v redno delniško 
družbo, tržni del premoženja pa v ID. 

Od 2. januarja 2003 dalje je v veljavi nov zakon o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 110/03; ZISDU-1). Zakon uvaja dodatno možnost 
preoblikovanja PID oziroma oddelitve dela sredstev PID v 
vzajemne sklade, kot alternativo preoblikovanju PID v ID in redne 
delniške družbe. Da bi se čim več delničarjev PID odločilo za 
preoblikovanje PID v vzajemne sklade ima zakon vgrajene 
določene spodbude.Tako na primer, izstopna provizija, ki jo plačajo 
imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada nastalega iz 
PID ob izstopu iz tega vzajemnega sklada, pripada preostalim 
vlagateljem v vzajemni sklad. Glede na to, da imajo družbe za 
upravljanje v lasti večje število delnic PID iz naslova upravljalske 
provizije, pa zakon prizna tej družbi za upravljanje višjo upravljalsko 
provizijo za upravljanje vzajemnega sklada, v kolikor bi se kot 
delničarka odločila preoblikovati PID v vzajemni sklad. Zakon tudi 
določa obveznost preoblikovanja ID, ki so nastale s 
preoblikovanjem PID, v vzajemne sklade, v kolikor se delničarji 
ID na skupščini s 3/4 večino vsega kapitala ne odločijo drugače, 
in daje zadosti dolg rok za uskladitev poslovanja tako nastalih 
vzajemnih skladov z zakonskimi določbami. Zakon zaradi varstva 
vlagateljev vključuje tudi obveznost inštituta skrbnika nad 
premoženjem vzajemnih skladov in ID. 

ZISDU-1 pa ne vključuje določb o rednih delniških družbah oziroma 
javnih finančnih holdingih, nastalih iz PID, ki jih je vsebovalo besedilo 
predloga zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 
ki ga je določila vlada na 81. redni seji dne 4.7.2002 in ga dne 4.07. 
2002 poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, 
saj v hitrem postopku ni bilo mogoče uskladiti interesov in doseči 
konsenza o predlogih rešitev zakona na tem področju. Tako se 
na podlagi prvega odstavka 237. člena ZISDU-1 za preoblikovanje 
PID, do sprejema posebnega zakona, uporabljajo določbe ZISDU 
in ZPSPID. 

Ministrstvo za finance je na podlagi prvega odstavka 237. člena 
ZISDU-1 pripravilo predlog besedila posebnega zakona z 
naslovom Zakon o pravnih naslednicah PID. Predlog besedila 
zaradi zaščite delničarjev PID, ki bi s preoblikovanjem le-teh postali 
delničarji navadnih delniških družb, te družbe zavezuje, da imajo 
status javne družbe. To pomeni, da bi se moralo z delnicami teh 
družb trgovati na organiziranem trgu, s čimer bi se zagotovila 
transparentnost cene in večja likvidnost delnic, kakor tudi večja 
transparentnosti poslovanja takšne družbe zaradi obveznosti 
objavljanja letnih in polletnih poročil o poslovanju. Predlog zakona 
uvaja nadzor poslovanja tako nastalih delniških družb s strani 
Agencije za trg vrednostnih papirjev in določa ukrepe nadzora ter 
varstvo interesov manjšinskih delničarjev med drugim tudi s 
posebnimi določbami o izredni in posebni reviziji ter višini 
doseženega prevzemnega praga, ko nastopi obveznost izstavitve 
ponudbe za odkup delnic javnega finančnega holdinga, glede na 
določbe Zakona o prevzemih. Predlog zakona je trenutno v fazi 
medresorskega usklajevanja. 

Kot pravilno ugotavlja poslanec dr. Andrej Bajuk, se je število 
delniških družb na Ljubljanski borzi dejansko zmanjšalo. 
Gospodarske družbe oziroma podjetja so samostojni pravni 
subjekti, z vzpostavljeno lastniško strukturo. Vplivanje nanje, z 
namenom uvrstitve njihovih delnic na Ljubljansko borzo oziroma 
organiziran trg, ali z namenom zaustavitve umika njihovih delnic 
z organiziranega trga, bi pomenilo poseganje v njihovo prosto 
gospodarsko pobudo, kar bi bilo protiustavno. 

Vlada je, med drugim tudi z namenom spodbuditi uvrstitev 
vrednostnih papirjev izdajateljev na organiziran trg, na 188. dopisni 
seji dne 18. decembra 2002 sprejela sklep, da mora Agencija za 
trg vrednostnih papirjev do 31. decembra 2003 v soglasje Vladi 
Republike Slovenije predložiti novo tarifo, ki bi upoštevala 
stroškovno učinkovitost storitev centralne klirinško depotne 
družbe izdajateljem vrednostnih papirjev v zvezi z izdajo in 
vodenjem registra imetnikov vrednostnih papirjev in sistema 
prenosov vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, tako da bi bili 
stroški storitev primerljivi s stroški tovrstnih storitev v Evropski 
uniji. 

dr. Andrej Bajuk v poslanskem vprašanju navaja, da zaradi 
zmanjševanja dejanskega števila delniških družb in tržne 
kapitalizacije na Ljubljanski borzi, oziroma zaradi majhnosti 
organiziranega trga vrednostnih papirjev PID nimajo zagotovljenih 
pogojev za preoblikovanje v investicijske sklade. 

Strinjamo se, da je slovenski trg vrednostnih papirjev majhen, 
kljub temu pa je, kot posledica privatizacije družbenega kapitala, 
razmeroma dobro kapitaliziran. Celotna tržna kapitalizacija vseh 
vrednostnih papirjev je na dan 31. maja 2003 znašala 1.990 mlrd 
SIT, kar pomeni večjo tržno kapitalizacijo glede na tržno 
kapitalizacijo 31. maja 2002, ki je znašala 1.826 mlrd SIT. 

Ne glede na navedeno pa preoblikovanje PID v investicijske sklade 
ni pogojeno z velikostjo oziroma majhnostjo organiziranega trga 
vrednostnih papirjev. PID-i so namreč svoje premoženje pridobili 
v zameno za lastninske certifikate in morajo ob preoblikovanju 
bodisi v ID bodisi v vzajemni sklad, navedeno premoženje zgolj 
konsolidirati oziroma uskladiti njegovo strukturo na način, da kot 
naložbo ohranijo tako pridobljeno tržno premoženje ali ga 
zamenjajo za drugo tržno premoženje, medtem ko netržno 
premoženje bodisi odprodajo bodisi z razdružitvijo PID prenesejo 
v redno delniško družbo. 

Za uskladitev strukture naložb in s tem za preoblikovanje PID v 
ID so bili vseskozi zagotovljeni pogoji. Tako so do avgusta 2002 z 
razdružitvijo iz pooblaščenih investicijskih družb nastale štiri 
največje investicijske družbe s skupnimi sredstvi v višini 131,9 
mlrd SIT in strukturo naložb, ki je usklajena z določbami ZISDU, 
v večji meri pa tudi že z določbami ZISDU-1 .Vse štiri investicijske 
družbe skupaj so imele namreč le 22% sredstev naloženih v 
netržnih vrednostnih papirjih, preostale naložbe pa so predstavljale 
naložbe v tržne vrednostne papirje in depozite. Nekatere 
pooblaščene investicijske družbe so celo ocenile, da jim obstoječa 
struktura naložb in stanje na trgu vrednostnih papirjev omogoča 
preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe neposredno v 
vzajemni sklad. Njihova pobuda se je upoštevala tudi v ZISDU-1 
ki, kot smo že navedli, omogoča takšno preoblikovanje. 

Dodatno pa ZISDU-1 upošteva dve novi direktivi s področja 
investicijskih skladov: direktivo 2001/107/EC in 2001/108/EC. S 
prenosom direktive 2001/108/EC v naš pravni red pa je ZISDU- 
1 v poslovanje investicijskih skladov vnesel pomembne novosti 
glede dodatnih naložbenih možnosti investicijskih skladov: odpravil 
je dosedanjo 10% omejitev vlaganja sredstev investicijskih 
skladov v vrednostne papirje tujih izdajateljev, dovolil doslej 
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prepovedane naložbe investicijskih skladov v izvedene finančne 
instrumente in v investicijske kupone drugih vzajemnih skladov 
ter razširil dopustno izpostavljenost naložb investicijskega sklada 
v določene vrste obveznic izdanih s strani kreditnih ustanov in v 
vrednostne papirje določenih izdajateljev oziroma za katere jamči 
Republika Slovenije, njena lokalna skupnost, posamezna država 
članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, 
tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija. 

Glede na navedeno zato vlada meni, da sta stanje na trgu in 
zakonodajna ureditev že pred uveljavitvijo ZISDU-1 omogočala 
pooblaščenim investicijskih družbam oblikovati takšno strukturo 
naložb, ki je dovoljevala njihovo preoblikovanje v investicijske 
družbe, z uveljavitvijo ZISDU-1 pa so se naložbene možnosti 
investicijskih skladov celo povečale. Zaradi navedenega je stališče 
vlade, da so zagotovljeni vsi pogoji za preoblikovanje 
pooblaščenih investicijskih družb v investicijske družbe oziroma 
v vzajemne sklade. 

2. Upravljanje nekdanjega družbenega kapitala s strani Kapitalske 
družbe invalidskega in pokojninskega zavarovanja d.d. 
KAD je skladno s ZPIZ-1 organizirana kot delniška družba in se 
zanjo uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 30/93 z dopolnitvami; ZGD) o delniški 
družbi, če ni z ZPIZ-1 ali drugim zakonom drugače določeno. 
Skladno s statutom načrtuje KAD svoje poslovanje z dolgoročnim 
načrtom razvoja, letnim poslovnim načrtom in letnim finančnim 
načrtom, h katerim da soglasje Vlada Republike Slovenije. Vlada 
Republike Slovenije tudi imenuje nadzorni svet KAD, ki nadzira 
njeno poslovanje, medtem ko skupščina KAD na podlagi javnega 
razpisa imenuje člane uprave KAD. Ker KAD posluje v skladu z 
ZGD se za nadzor nad njenim poslovanjem v celoti uporabljajo 
vsi mehanizmi predvideni s tem zakonom. 

Na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 106/99; ZPIZ-1) 
je dejavnost KAD poleg upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi 
papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v postopku lastninskega 
preoblikovanja podjetij z namenom zagotavljanja dodatnih 
sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tudi upravljanje 
pokojninskih skladov (Prvega pokojninskega sklada, Sklada 
obveznega dodatnega zavarovanja in vzajemnih pokojninskih 
skladov). 

KAD mora pri svojem poslovanju upoštevati Zakon o trgu 
vrednostnih papirjev (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/99), 
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 110/02), Zakon o zavarovalništvu 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 13/2000, 29/03), Zakon o 
prevzemih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/97, 56/99), 
Zakon o javnih financah (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/ 
99, 110/02) in Slovenske računovodske standarde (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 107/01, 13/03), ki se nanašajo na 
opravljanje dejavnosti KAD, pri tem pa KAD v celoti podleže z 
veljavnimi predpisi predvidenemu nadzoru pristojnih inštitucij. 

Tako skladno z navedeno veljavno zakonodajo nadzirajo 
poslovanje pokojninskih skladov oziroma KAD kot njihovega 
upravljavca (različno po posameznih skladih) Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Agencija za zavarovalni nadzor, 
Agencija za trg vrednostnih papirjev in Računsko sodišče. 

Skladno z ZGD se v KAD vsako leto opravi komercialna revizija 
poslovanja, na podlagi Zakona o računskem sodišču (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 11/01; ZRacS-1) pa tudi občasna revizija 
s strani računskega sodišča. Za vse doslej opravljene revizije, 
tako komercialne kot tudi revizije računskega sodišča, je bilo po 
navedbah KAD izdano pozitivno mnenje. KAD torej posluje skladno 
s pravili oziroma določbami veljavne zakonodaje in je v skladu s 
to zakonodajo tudi predmet nadzora pristojnih inštitucij. 

KAD je bila ustanovljena na podlagi Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/ 
92, 5/94; ZPIZ-A) z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V ta namen je bilo v 
postopku lastninskega preoblikovanja podjetij na KAD 
prenesenega 10% bivšega družbenega premoženja, ki so ga 
med drugim sestavljale tudi delnice in deleži približno 1300 
gospodarskih družb. 

KAD je v letih 1999 do vključno 2002 za financiranje pokojninskega 
zavarovanja ZPIZ zagotovila 33,4 milijarde tolarjev. Za doseganje 
tega namena, KAD v skladu s sprejeto investicijsko politiko, izvaja 
prestrukturiranje osnovnega privatizacijskega portfelja z 
zmanjševanjem števila naložb, tako da je na dan 31.12.2002 
imela v svojem portfelju še delnice in deleže 354 gospodarskih 
družb. KAD razpolaga s 153,7 mrd tolarjev vseh sredstev, iz teh 
sredstev pa naj bi v letih od 2002 do 2005 zagotovila za obveznosti 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje še 29,7 mrd 
tolarjev. 

Ker KAD v tem trenutku opravlja dve glavni dejavnosti (upravljanje 
pokojninskih skladov in upravljanje premoženja pridobljenega iz 
lastninskega preoblikovanja z namenom zagotavljanja dodatnih 
sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), ki sta zelo 
različni, že tečejo aktivnosti, katerih namen je ločitev obeh 
dejavnosti, ki bi omogočala dolgoročnejšo natančno definiranje 
višine in ročnosti obveznosti KAD v zvezi s financiranjem 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. ZPIZ-1 
namreč natančno ne določa višino in ročnost obveznosti KAD v 
zvezi s financiranjem obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

3. Upravljanje nekdanjega družbenega kapitala s strani Slovenske 
odškodninske družbe d.d. 
SOD je bila ustanovljena z Zakonom o Slovenskem 
odškodninskem skladu (Uradni list Republike Slovenije, št. 7/93, 
48/94, ZSOS) kot finančna organizacija za poravnavo obveznosti 
upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 27/91; ZDen) in drugih predpisih, ki urejajo 
denacionalizacijo premoženja. Na podlagi dveh dodatnih zakonov 
in sicer Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/01, 67/02; ZSPOZ) 
ter Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 49/99; ZIOOZP) pa je SOD 
postala tudi finančna organizacija za poravnavo obveznosti 
upravičencem po navedenih zakonih. 

SOD je organizirana kot delniška družba, katere organizacija 
temelji na določilih matičnega zakona (ZSOS), ZGD ter določilih 
statuta, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, zaradi česar 
se za nadzor nad njenim poslovanjem v celoti uporabljajo vsi 
korporacijsko-pravni mehanizmi, ki jih predvidevajo omenjeni akti. 

Podrobnejši kriteriji poslovanja in upravljanja s premoženjem 
skladno s ciljem, da se maksimirajo koristi za upravičence do 
različnih vrst odškodnin, so opredeljeni v statutu, internih 
pravilnikih in letnem poslovnem načrtu SOD. 

Nadzor nad poslovanjem SOD izvajajo naslednji organi: skupščina, 
upravni odbor in nadzorni odbor. Skladno z določili statuta načrtuje 
SOD svoje poslovanje z vsakoletnim finančnim načrtom, ki ga 
sprejme skupščina na podlagi soglasja upravnega odbora. Upravni 
odbor imenuje skupščina, katere vlogo opravlja Vlada Republike 
Slovenije kot predstavnica Republike Slovenije, ki je edina 
delničarka SOD. Nadzor nad zakonitostjo dela in finančnega 
poslovanja SOD izvajajo člani nadzornega odbora SOD, ki jih 
imenuje Državni zbor Republike Slovenije. 
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Tekoče poslovne odločitve podležejo sistemu notranjih kontrol, 
tako da se vse pomembnejše odločitve v zvezi z upravljanjem 
premoženja SOD sprejmejo na podlagi obravnave in potrditve s 
strani strokovnih teles družbe. Vse odsvojitve kapitalskih naložb 
v vrednosti nad 100 mio tolarjev so predmet soglasja upravnega 
odbora. 

Skladno z določili ZSOS in ZGD pa nadzor nad poslovanjem 
družbe opravlja najmanj enkrat letno tudi organizacija, 
pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije, na 
podlagi ZRacS-1 pa tudi občasna revizija s strani računskega 
sodišča. 

Ne nazadnje mora SOD kot javna družba, katere obveznice 
kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, spoštovati 
določila Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 56/99) in o svojem poslovanju obveščati javnost in 
Agencijo za trg vrednostnih papirjev, ki ima določene nadzorne 
pristojnosti nad javnimi družbami. 

SOD ima edini (in ne zgolj primarni) cilj v svojem poslovanju, da iz 
obstoječega premoženja zagotovi čim večjo izpolnitev obveznosti 
iz denacionalizacije ter drugih zakonskih obveznosti. Denarna 
sredstva za te namene družba zagotavlja pretežno s prodajo 
svojih kapitalskih naložb, kar ima za posledico zmanjševanje in 
koncentracijo kapitalskih naložb ter spremembo strukture naložb 
v korist večjega deleža dolžniških naložb. Tako se je v preteklih 
desetih letih število družb, katerih deleže in delnice je SOD pridobil 
v okviru privatizacije za namene izpolnitve navedenih obveznosti, 
zmanjšalo iz 1300 na 240. 

Do 15.5.2003 je SOD izročila upravičencem za 109,5 mlrd tolarjev 
obveznic ter izplačala 48,6 mlrd tolarjev obresti in gotovinskih 
obrokov. V letu 2003 bo potrebno zagotoviti 30 mlrd tolarjev za 
plačilo obresti in drugih obveznosti. Po navedbah SOD pa 
obstoječe premoženje te družbe ne bo zadostovalo za celotno 
izpolnitev še nezapadlih obveznosti, ki jih glede na razpoložljive 
podatke ocenjujejo na 400 mlrd tolarjev. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Ivana 
Mamića ministru za promet g. Jakobu 
Presečniku, z dne 28/5-2003:  

Ali je res, da se bo hitra cesta Razdrto - Podnanos gradila v dveh 
fazah, in sicer najprej desna in potem leva stran, kot je bilo 
objavljeno v medijih? 

Če se bo HC Razdrto - Podnanos gradilo v dveh fazah, pomeni 
takšna gradnja po izkušnjah iz drugih primerov podražitev 
investicije za najmanj 30 do 40%. Za ilustracijo naj navedem, da ti 
dodatni stroški predstavljajo večjo investicijo kot je investicija 
viadukta Črni kal. 

Nepoučeni bi lahko pomislil, da izgradnja prve polovice avtoceste 
in nato še druge polovice pomeni enako investicijo kot izgradnja 
celotne ceste v eni fazi. Ta enačba v resnici ni tako enostavna. V 
njenem prvem in tudi v drugem delu je potrebno dodati neznanko. 
Zakaj? 

V prvi fazi je nemogoče zgraditi natančno polovico avtoceste in 
pričakovati, da bo cesta funkcionirala kot tista z obema stranema. 
Z gradbenega vidika takšna izvedba ni smotrna. Tako so na primer 
mostovi cenejši, če so temelji na obeh straneh skupni, istočasno 
zgrajeni. Fazna izgradnja pomeni tudi povečanje stroškov zaradi 
demontaže, odvoza in ponovnega dovoza in montaže vseh 
gradbenih pripomočkov. Že zamuda enega tedna povečuje 
stroške, kaj šele dvakratni transport. 

Skratka, z ekonomske plati pomeni tak način gradnje izgubo. S 
tehnične plati pa pri mostogradnji neuporabnega ležišča 
horizontalne konstrukcije na stebrih ni dobro konzervirati oziroma 
zaščititi armaturo pred rjavenjem. Postopna gradnja bi morebiti 
zahtevala tudi sanacijo pred nadaljevanjem gradnje v II. fazi. 

Glede na vse to, se bojim, da gre le za politično odločitev. Zdi se, 
da je snovalcem take odločitve pomembno samo to, da promet 
steče le v eno smer, kdaj bo odprta še druga stran avtoceste, pa 
jih ne zanima. 

Odgovor z dne 26/5-2003: 

1. Ministrstvo za promet nima informacij s strani Naročnika DARS 
d.d., da bi se naj gradnja štiripasovne HC Razdrto - Podnanos 
izvajala fazno, torej, da bi se najprej zgradila ena polovica hitre 
ceste, po določenem časovnem obdobju pa še druga, prav tako 
pa Ministrstvo za promet tudi ni bilo zaprošeno za mnenje ali celo 
soglasje k takšni fazni gradnji. Po informacijah, ki jih imamo na 
Ministrstvu za promet, se trenutno vsa gradbena dela izvajajo na 
obeh polovicah trase hitre ceste in na viaduktu Šumljak, ki je od 
predvidenih treh viaduktov na trasi hitre ceste trenutno edini, ki 
se gradi, medtem ko se za ostala dva viadukta še izdeluje 
projektno-tehnična dokumentacija faze PGD/PZI. Če bi pri 
Naročniku DARS d.d. eventuelno prišlo do odločitve, da bi katerikoli 
avtocestni odsek, ki se izvaja v sklopu izvajanja NPIA zaradi 
različnih vzrokov (finančni, tehnično-ekonomski, prometni), želel 
graditi fazno, torej najprej eno polovici, nato pa še drugo, bi o tej 
odločitvi moral obvestiti Ministrstvo za promet, ki je odgovorno za 
izvajanje NPIA in mu navesti argumentirane vzroke za takšno 
odločitev. Kot smo že navedli, pa na Miriistrstvu za promet 
takšnega obvestila s strani Naročnika DARS d.d. nismo dobili. 

2. Ker se na Ministrstvu za promet zavedamo, da gre pri izgradnji 
štiripasovne hitre ceste čez Rebernice za reševanje enega od 
največjih prometnih problemov v Republiki Sloveniji, si skupaj z 
Naročnikom DARS d.d. prizadevamo, da v cilju čim hitrejše 
izboljšave prometnih razmer na tem območju, torej še pred letom 
2007, ko je realno v celoti možno dograditi kompletno štiripasovno 
hitro cesto, čimprej usposobimo vsaj eno smer vožnje na hitri 
cesti, kar bi v času gradnje hitre ceste zelo razbremenilo obstoječo 
glavno cesto in do predaje kompletne štiripasovne hitre ceste v 
promet, vsaj delno tudi izboljšalo prometne razmere na njej.Takšen 
pristop seveda ne pomeni fazne gradnje s časovnim zamikom 
med obema fazama, ampak prispeva k reševanju navedene 
prometne problematike na območju Rebernic in je nedvomno 
utemeljen tako iz tehničnega, prometnega kot tudi družbeno- 
ekonomskega vidika. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca mag. 
Janeza Drobniča ministru za delo, družino 
in socialne zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z 
dne 28/5-2003:  

Moje vprašanje se nanaša na podatke o številu brezposelnih 
oseb, ki so bile na podlagi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja 
uradnih evidenc s področja zaposlovanja prenešene v drugo 
evidenco na podlagi drugih zakonov. Zanima me, koliko je teh 
oseb, ali so vključene v podatke o številu brezposelnih, ki jih 
prikazujete v javnosti, ter koliko je med temi osebami invalidov? 

Zanimajo me tudi razlogi za manjše vključevanje brezposelnih v 
programe aktivne politike zaposlovanja, kako se ti programi 
izvajajo v letošnjem letu in kje je 300 milijonov slovenskih tolarjev, 
dodatno odobrenih na podlagi amandmaja k proračunu za leto 
2003, ki so bili namenjeni za poklicno rehabilitacijo invalidov? 
Kam gre premoženje invalidskih podjetij zaradi razdruževanja in 
prestrukturiranja? Kaj se dogaja s premoženjem invalidskega 
podjetja Merinka - Merikop, d.o.o. iz Maribora? 

Odgovor z dne 2/7-2003: 

Pravna podlaga za vodenje uradnih evidenc oseb, prijavljenih na 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi drugih 
zakonov je bila podana s spremembami zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 67/02) in 
sprejetjem Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc 
s področja zaposlovanja (Ur. I. RS, št. 85/02). 

Namen spremenjenega vodenja evidenc oseb, prijavljenih na 
ZRSZ, je večja preglednost pri delu z brezposelnimi osebami in 
realnejša slika o aktivnih iskalcih zaposlitve. Na podlagi zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je 
brezposelna oseba vsaka oseba, ki je prijavljena na zavodu in je 
hkrati aktivna iskalka zaposlitve. Poleg tega mora izpolnjevati tudi 
pogoje, da je na razpolago za zaposlitve, in da je zmožna za delo. 

Prenos iz ene evidence v drugo je zavod pričel izvajati v 
sodelovanju z ZPIZ za prenos oseb, ki so prejemniki nadomestil 
na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Na tako opredeljenih pravnih podlagah je bilo v letu 2002 v posebne 
evidence preneseno skupno 5.702 brezposelnih oseb, v obdobju 
januar - april 2003 pa še dodatno 4.309 oseb, torej skupno 10.011 
oseb. Za izvedbo tega postopka sta ZPIZ in ZRSZ sprejela 
posebna navodila in določila postopek prenosa oseb v druge 
evidence. V primeru, da je oseba zmožna za delo in želi postati 
aktivni iskalec zaposlitve se kadarkoli ponovno vključi v evidenco 
brezposelnih oseb oz. aktivnih iskalcev zaposlitve. 

V letu 2002 je bilo po programih APZ vključenih 78.893 oseb, 
medtem ko je bilo v letu 2001 vključenih 68.007 oseb. Za izvajanje 
programov APZ je bilo v letu 2002 namenjenih 15,9 mlrd SIT, 
medtem ko je bilo v letu 2001 16,3 mlrd SIT, kar je za 1,9% manj 
kot v letu 2001. V letu 2003 je predvidena vključitev 80.000 oseb 
v programe APZ, v proračunu namenjenih sredstev je 17,4 mlrd 
SIT, kar je za 9,1% več kot v letu 2002. 

Obveščamo vas, da 300 milijonov slovenskih tolarjev ni bilo 
dodatno odobrenih v proračunu za leto 2003, temveč so bila 
vključena v proračun za leto 2004 (Poročevalec Državnega zbora 
RS, Ljubljana, 21.11.2002, št. 113, stran 111). 

Pri invalidskih podjetjih razdruževanja in prestrukturiranja od leta 
2000 dalje skoraj ni. V primerih, ko je prišlo do razdruževanja, je 
sorazmerni del odstopljenih sredstev, ko so ga "ustvarili" delavci, 
ki se prezaposlijo v drugo gospodarsko družbo s statusom 
invalidskega podjetja, prenešen na drugo gospodarsko družbo, 
vendar le v primeru, če ima le-ta status invalidskega podjetja. V 
kolikor se delavci prezaposlijo v gospodarsko družbo, ki statusa 
invalidskega podjetja nima, odstopljena sredstva, ki so jih 
"ustvarili", ostanejo v celoti invalidskemu podjetju, kjer so bili 
zaposleni. 

Invalidsko podjetje Mernika-Merikop d.o.o. je v 100% lasti Merinke 
d.d. vse od leta 1994, ko je ta gospodarska družba pridobila 
soglasje Vlade RS, da lahko posluje kot invalidsko podjetje. 
Sprememb v lastninski strukturi invalidskega podjetja ni. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca dr. 
Jožefa Bernika ministru za notranje zadeve 
dr. Radu Bohincu in ministru za pravosodje 
mag. Ivanu Bizjaku, z dne 28/5-2003:  

Slovenija naj bi bila po Ustavi pravna država. Tako zatrjujejo tudi 
predstavniki slovenske vlade na pogovorih ob uradnih obiskih 
tujih državnikov v Republiki Sloveniji. Zato vas, gospod minister, 
sprašujem naslednje: slovenski zakon o kazenskem postopku 
nalaga policija določene dolžnosti ob odkritju oziroma prijavi 
kaznivega dejanja, torej tudi ob odkritju vsakega grobišča iz časa 
povojnih pobojev. Prav tako ima v takšnih primerih svoje naloge in 
pristojnosti tudi državno tožilstvo. 

Ministru za notranje zadeve še: 

Prosim vas, da zaradi spoštovanja temeljnega načela pravne 
države pisno dokumentirate vse korake, ki jih je slovenska policij 
po odkritju novega grobišča pri gradu Bori do sedaj storila v 

okviru svojih pristojnosti. Prav tako prosim, da pojasnite vse 
korake, ki jih v tem primeru policija namerava še storiti. 

Po informacijah, s katerimi razpolagam, policija še v nobenem 
primeru do sedaj odkritih povojnih grobišč ni štela za potrebno, 
da bi o svojem delu na tem področju obvestila slovensko javnost. 
Želel bi vedeti tudi, zakaj policija do sedaj ni ovadila še nobenega 
storilca, ki je sodeloval pri množičnih povojnih pobojih. Gre za 
zločin proti človeštvu, ki nikdar ne zastara. 

Ministru za pravosodje še: 

Po informacijah, s katerimi razpolagam, državno tožilstvo ni 
dokončalo še nobenega postopka glede kateregakoli množičnega 
povojnega grobišča, odkritega po osamosvojitvi Slovenije. Ker 
naj bi državni organi delovali v interesu državljanov, upravičeno 
pričakujem, da bomo državljani informirani o njihovi dejavnosti. 
Zato vas prosim, da zaradi spoštovanja temeljnega načela pravne 
države ugotovite, kaj je Vrhovno državno tožilstvo Republike 
Slovenije že storilo v okviru svojih pristojnosti in kaj še namerava 
ukreniti v zvezi z nedavno odkritim grobiščem pri gradu Bori. 
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Odgovor ministra za notranje zadeve dr. 
Rada Bohinca, z dne 9/6-2003:  

1. GROBIŠČE V NEPOSREDNI BLIŽINI GRADU BORL 
Policija je od občana izvedela za najdbo, domnevno človeških 
kosti, na preorani njivski površini dne 5.5.2003. 

Istega dne so delavci Urada kriminalistične policije PU Maribor 
opravili ogled kraja dejanja, kraj fotografirali in pobrali najdene 
kosti, ter jih v pregled izročili Oddelku za patološko morfologijo v 
Splošni bolnišnici Maribor. 

V naslednjih dneh so opravili več informativnih razgovorov na 
podlagi katerih so zbrali osnovne informacije o obsegu grobišča 
in domnevnih žrtvah poboja. O prvih ugotovitvah je UKP PU Maribor 
s poročilom obvestil Okrožno državno tožilstvo na Ptuju dne 
21.5.2003. 

Na podlagi dogovora na operativnem sestanku dne 23.5.2003 na 
UKP PU Maribor je bil dne 28.5.2003, z detektorjem za odkrivanje 
kovin, opravljen ponovni kriminalistično tehnični pregled 
domnevnega grobišča. Ogleda se je udeležil tudi dežurni tožilec. 

Domnevali smo, da bo ogled kraja dejanja z detektorjem kovin, 
pokazal najmanj točen obseg grobišča. Pokazalo pa se je, da na 
lokaciji, kjer naj bi po pripovedovanjih izvedli izvensodne poboje, 
ni najti nikakršnih sledi, ki bi kazale na tak dogodek. S strani 
občana najdeni človeški ostanki, po preliminarni oceni medicinske 
stroke sicer pripadajo človeškemu okostju. Zaenkrat se, na podlagi 
opravljenih razgovorov in kriminalistično tehničnih ukrepov, ne 
da potrditi, da je mesto grobišča resnično na lokaciji, ki jo navajajo 
občani. To seveda ne izključuje lokacije grobišča v neposredni 
bližini, saj občani dogajanja, ki kažejo na izvensodno pobijanje, 
na območju, kjer je bil opravljen ogled, navajajo. Zaenkrat lokacije, 
samo na izjavi posrednih prič, ki so v tem primeru na voljo (čeprav 
v sredstvih javnega obveščanja izzveni, kot bi se novinarji 
pogovarjali z neposrednimi pričami dogodkov), še ne moremo 
potrditi. Pri najdenih kosteh je potrebno upoštevati tudi možnost 
arheoloških najdb. 

Istočasno s kriminalistično tehničnimi postopki na kraju dejanja 
poteka tudi zbiranje ostalih informacij o storilcih kaznivega dejanja, 

kar vključuje pregledovanje obstoječega arhivskega gradiva in 
opravljanje informativnih razgovorov s še živečimi pričami 
dogodkov. 

2. OSTALA GROBIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Po enakem postopku poteka raziskovanje vseh ostalih grobišč 
povojnih izvensodnih pobojev. Vodja raziskave povojnih pobojev 
na UKP GPU, je član vladne komisije za reševanje vprašanj 
prikritih grobišč in o delu policije in rezultatih dela sproti seznanja 
komisijo. 

Kazenska ovadba proti storilcem kaznivih dejanj, ki se raziskujejo 
v zvezi z povojnimi izvensodnimi in v več primerih množičnimi 
poboji, vojakov ali civilnih oseb, bo podana, ko in če bo bodo 
zoper te osebe zbrani materialni dokazi. Če materialnih dokazov, 
kakršne zahteva Kazenski zakonik in Zakon o kazenskem 
postopku, ni moč pridobiti ali zbrati, o ugotovitvah preiskave 
posameznega grobišča, policija pristojno tožilstvo seznani s 
poročilom po 7 odstavku 148 čl. ZKP. 

Odgovor ministra za pravosodje mag. Ivana 

Bizjaka, z dne 24/6-2003: 

lz poročila, ki smo ga prejeli od generalne državne tožilke, izhaja 
sledeče: 
Ko so bile na območju Dolan najdene človeške kosti, se je državni 
tožilec skupaj s kriminalisti dne 28.5.2003 udeležil preliminarnega 
ogleda kraja, kjer naj bi potekali povojni poboji. Po usmeritvah 
državnega tožilca so kriminalisti začeli z zbiranjem podatkov in 
ugotovili, da naj bi bil po končani drugi svetovni vojni na območju 
Dolan izvršen poboj večjega števila vojnih ujetnikov, ustašev. 
Dejanje je izvršila enota Jugoslovanske armade v nasprotju z 
določili Haaške konvencije, ki prepoveduje pobijanje vojnih 
ujetnikov. Storilci so še neznani. Okrožno državno tožilstvo na 
Ptuju je predlagalo preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča 
na Ptuju opravo posameznih preiskovalnih dejanj zoper neznane 
storilce v smeri suma storitve kaznivega dejanja vojnega 
hudodelstva po čl. 376 KZ. 

Po dosedanjih podatkih z uporabo detektorja niso bili še najdeni 
ostanki izstrelkov, o ekshumaciji pa bo odločeno po tem, ko bodo 
opravljene doslej pričete aktivnosti. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Ivana 
Mamiča ministru za šolstvo, znanost in 
šport dr. Slavku Gabru, z dne 28/5-2003: 

Sistem financiranja osnovnega šolstva v Sloveniji ima pravno 
podlago v 57. členu Ustave RS. V njem je jasno določeno, da je 
osnova šola obvezna, in da se financira iz javnih sredstev. To 
pomeni, da bi sredstva za vse, kar je v osnovni šoli obvezno, 
morala zagotoviti država ali lokalna skupnost oziroma zavod sam. 
Za vse, kar ni obvezno, pa se sredstva lahko pridobijo tudi kje 
drugje. Resnično stanje pa je sledeče: obvezne delovne zvezke 
in knjige ter ostale obvezne učne pripomočke morajo kupiti starši 
sami oziroma plačati najemnino pri učbeniškem skladu. To očitno 
ni v skladu z ustavo. Dejstvo pa je, da država sofinancira nekatere 
neobvezne dejavnosti. Očitno gre za finančno obremenjevanje 
staršev brez ustavne podlage in s tem za zagotavljanje sredstev 

za delovanje centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, ki ste jih kot 
minister ustanovili že v prejšnjih vladah, in jih očitno želite na 
račun staršev ohraniti za vsako ceno pri življenju. 

Zanima me, zakaj država v skladu z ustavo ne zagotovi vseh 
sredstev za obvezne dejavnosti v osnovni šoli, torej tudi učbenike 
in delovne zvezke, zagotavlja pa sredstva za neobvezne 
dejavnosti? 

Odgovor z dne 2/7-2003: 

Obseg in namen financiranja vzgoje in izobraževanja, kamor sodi 
tudi področje osnovnošolskega izobraževanja, določa Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01,108/02 in 34/03), ki v 78. členu 
navaja vse možne vire, iz katerih se zagotavljajo sredstva za ta 
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namen. Javna sredstva so na osnovi navedenega člena zakona 
le eden izmed virov financiranja vzgoje in izobraževanja. Citirani 
zakon v 81. členu določa, da se iz sredstev državnega proračuna 
zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške v skladu z 
normativi in standardi za izvedbo osnovnošolskega 
izobraževanja, in sicer za nabavo učil in učnih pripomočkov, med 
navedenimi nameni pa ni opredeljeno financiranje učbenikov in 
delovnih zvezkov. Poudariti je potrebno, da učbeniki ne sodijo v 
kategorijo učil in učnih pripomočkov, pač pa so v skladu s 
Pravilnikom o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 
5/03) opredeljeni kot učna gradiva. 

Pri tem je potrebno podati tudi pojasnila v zvezi z delovanjem 
učbeniških skladov, katerih upravljanje je podrobneje določeno s 
Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 
43/02). S tem je država formalno poenoteno uredila način 
upravljanja z učbeniškimi skladi (kot npr. način določitve višine 
izposojevalnine) in zagotovila možnost izposoje učbenikov iz 
šolskega učbeniškega sklada tudi za učence osnovnih šol. 

Prav z namenom, da bi znižali stroške nabave učbenikov in s 
tem v veliki meri razbremenili starše, Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport že od leta 1994 namenjena sredstva za 
oblikovanje in dopolnjevanje učbeniških skladov. Leta 1994 je 
kupilo učbenike za 8. razred, 1995 za 7. razred in 6. razred, leta 
1996 pa še učbenike za od 1. do 5. razreda. V šolskem letu 1996/ 
97 so na vseh osnovnih šolah učbeniški skladi že polno delovali. 
Danes si učbenike na ta način sposoja nekaj več kot 82% vseh 
učencev. 

V letu 2003/2004 bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
vsem osnovnim šolam nakazalo 1.380 SIT za vsakega učenca, 
vpisanega v program devetletne osnove šole. Ta sredstva bodo 
namenjena učbeniškemu skladu in ne posamezniku. Na tak način 
šole spodbujamo, da poskrbijo za čim večjo izposojo učbenikov 
iz učbeniškega sklada. Ob tem pa jih tudi spodbujamo, da del 
presežka sredstev na računu za učbeniški sklad ustrezno razdelijo 
med socialno šibke učence. O razdelitvi teh sredstev se šole 
samostojno odločajo, saj najbolj poznajo družinske razmere v 
okolju, od koder prihaja določeno število socialno ogroženih 
učencev. Šola tako določi učence, ki jih oprosti plačila 
izposojevalnine delno ali v celoti, najbolj ogroženim pa lahko 
pomaga tudi z nakupom delovnih zvezkov. 

Poslanec Ivan Mamič je izpostavil tudi zagotavljanje sredstev za 
delovanje centrov šolskih in obšolskih dejavnosti. S tem v zvezi 
pojasnjuje: 
Oblika pedagoškega dela v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
(v nadaljevanju CŠOD) je opredeljena kot posebna vzgojno- 
izobraževalna oblika, katere osnovni namen je, da cel razred ali 
več razredov v naravnem, čim manj urbanem okolju in zunaj 
kraja stalnega bivanja nadaljuje vzgojno izobraževalni program. 

Šola v naravi je organizacijska oblika dela, ki omogoča drugačno 
uresničevanje ciljev in izvedbo tematskih sklopov učnih načrtov. 
Zaradi drugačne organizacije omogoča izbiro nekaterih posebnih 
metod in oblik dela, ki jih je sicer težje uporabiti v okviru rednega 
pouka, kot npr. terensko, skupinsko in projektno delo. Znotraj teh 
oblik dela omogoča interdisciplinarno obravnavo, poglabljanje 
posameznih vsebin, ki učence posebej zanimajo, in ki jih lahko 
veliko pristneje spoznajo v naravnem okolju. 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole v naravi je, da z 
neposrednim izobraževanjem v naravi ter doživljanjem narave in 
različnih dejavnosti v njej izobrazi in vzgoji mladega človeka za 
dejavno življenje v naravi in z njo. Hkrati naj bi znal varovati 
naravno okolje in njegovo bogastvo, velik poudarek pa je namen 
tudi socializaciji. Večdnevno druženje, pozitivne interakcije v 
skupini, sproščeno vzdušje, bolj zgoščeno delo ter vrsta drugih 
prednosti, ki jih ima šola v naravi, dodatno motivirajo učence in 
dijake ter vplivajo na boljši odnos do učnih področij. 

Oblika vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah "Šola v 
naravi", ki daje pedagoškemu procesu nove razsežnosti, se je v 
Sloveniji pojavila že leta 1963. Novost je uvedel prof. Jože Beslič, 
ki je zaslužen, da so v tistem času nekatere šole prve začele 
organizirati tedenske tečaje smučanja in plavanja zunaj sedeža 
šole. Velik razmah je ta vzgojno-izobraževalna oblika dosegla v 
letih 1970 - 1981. Po obdobju stagnacije je zadnja leta Šola v 
naravi doživela razcvet, zato danes upravičeno smatramo šolo v 
naravi kot eno od meril kakovosti v vzgoji in izobraževanju. 

CŠOD je leta 1992 ustanovila Vlada Republike Slovenije kot javni 
zavod, z namenom, da šolo v naravi sistemsko vključimo v pro- 
gram dela osnovnih šol. Zavod deluje v okviru Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport, ki zagotavlja sredstva za njegovo 
delovanje ter prostorski razvoj. 

Z Zakonom o osnovni šoli je šola v naravi opredeljena kot razširjeni 
program, ki se financira po Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (83. člen): 

Javna šola oziroma šola s koncesijo določi prispevke za izvedbo 
podaljšanega bivanja v petem in šestem razredu osnovne šole v 
višini največ 50% sredstev, za materialne stroške šole v naravi 
in za prehrano učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol 
ter za drugo in nadaljnje opravljanje mature. 

Potrebe slovenskih šol po tovrstnem zavodu se kažejo ob javnem 
razpisu, saj se letno prijavi veliko več učencev, kot jih lahko 
razporedimo v domove CŠOD. 

Iz zgoraj navedenega sledi, da ne ohranjamo CŠOD pri življenju 
za vsako ceno, temveč je to pomoč šolam pri organizaciji 
tovrstnega programa in znižanje stroškov staršev. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za inforamcijsko družbo dr. 
Pavlu Gantarju, z dne 29/5-2003:  

Ali je bila operaterju mobilne telefonije, podjetju VVestern VVireless 
International Slovenija, ki svoje storitve ponuja pod blagovno 
znamko VEGA, predhodno obljubljena ali nakazana možnost 
pridobitve koncesije za opravljanje telekomunikacijskih storitev 
UMTS v zameno za njihov pojav na trgu operaterjev mobilne 
telefonije? 

Odgovor z dne 23/6-2003: 

Operaterji storitev mobilne telefonije, ki delujejo na slovenskem 
trgu, opravljajo te storitve na podlagi koncesije, ta pa jim je Vlada 
Republike Slovenije kot koncedent podelila na podlagi javnega 
razpisa. Institut javnega razpisa je bila uporabljen v skladu z 
zakonom o telekomunikacijah z namenom izbire najugodnejših 
ponudnikov na pregleden in nediskriminatoren način. 

Ponudba VVestern VVireless lnternational-a na javni razpis za 
podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 
1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije je bila ocenjena 
po naslednjih merilih: 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za informacijsko družbo dr. 
Pavlu Gantarju, z dne 29/5-2003:  

Kakšni so rezultati edine podeljene koncesije za opravljanje 
telekomunikacijskih storitev UMTS v Sloveniji podjetju Mobitel 
d.d.? 
Kaj je bilo do sedaj narejenega za vzpostavitev pogodbenih 
obveznosti? 

Odgovor z dne 24/6-2003: 

V skladu z določbami Uredbe o podelitvi koncesij za uporabo 
radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT- 
2000 (Uradni list RS, št. 16/01), ki predstavlja pravno podlago za 
podelitev koncesij, izvaja Uprava Republike Slovenije za 
telekomunikacije (URST) nadzor nad izvajanjem zadevne 
koncesije. V nadaljevanju navajamo odgovor Agencije za 
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije, kot 
naslednice URST, o stanju izvajanja pogodbenih obveznosti: 
"V skladu z določbami zakona o telekomunikacijah (Uradni list 
RS, št. 30/01 in 110/02, v nadaljnjem besedilu: Ztel-1) je bila 
ustanovljena Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ATRP). Agencija je, 
poleg drugih nalog, zadolžena tudi za nadzor nad posamičnimi 
akti, izdanimi na podlagi Ztel-1. 

ATRP je družbi Mobitel d.d. po uradni dolžnosti izdala dovoljenje 
za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000 
(149/5 čl. Ztel-1), s katerimi je nadomestila koncesijo, podeljeno z 

hitrost in obseg pokritosti, 
višina cen, ki jih ponudi ponudnik (vključuje priključnino, 
enomesečno naročnino, pogovornino v lastnem omrežju in 
pogovornino zunaj lastnega omrežja), 
enkratno plačilo za koncesijo, 
tehnično/tehnološko in kadrovska opremljenost ter kapitalska 
sposobnost ponudnika. 

V letu 2001 so bile z javnim razpisom razpisane 3 koncesije za 
uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/ 
IMT-2000. Podjetje VVestern VVireless International na ta javni 
razpis ni oddalo svoje ponudbe. Glede na to, da je bila podeljena 
le ena koncesija se pričakuje, da bo v jeseni 2003 objavljen novi 
javni razpis. Radijske frekvence, ki bodo predmet javnega razpisa, 
bodo podeljene največ dvema operaterjema. Tokrat bo javni razpis 
objavila Agencija za telekomunikacije (Uradni list RS, št. 30/01). 
Postopek javnega razpisa je natančno določen v 5. do 18. členu 
navedenega zakona in vsebuje podrobnosti glede sklepa o uvedbi 
postopka, obveznost objave tega sklepa v Uradnem listu 
Republike Slovenije, roke za predložitev ponudb, izpolnjevanje 
pogojev ponudnika, vključno z dokazili, posebne določbe o javnem 
odpiranju ponudb ter pregled in ocenjevanje ponudb. 

Tako zastavljen postopek izbire operaterjev izključuje kakršnokoli 
trgovanje z operaterji za položaj na telekomunikacijskem trgu. 

javnim razpisom družbi Mobitel d.d. Navedeno dovoljenje je 
nadomestilo koncesijsko pogodbo, podpisano med Vlado 
Republike Slovenije in družbo Mobitel d.d. dne 27.11.2001. 

Dovoljenje za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/ 
IMT-2000, št. 114-39/02, izdano dne 28.10.2002 v 12. točki določa, 
da je imetnik dovoljenja dolžan zagotoviti pokritost prebivalstva in 
ozemlja s storitvami v skladu z načrti, podanimi v ponudbi na 
javni razpis, ves čas trajanja dovoljenja. Odstopanja od tega so 
možna le v soglasju z ATRP. V nadaljevanju dovoljenje v 28. točki 
določa, da mora imetnik dovoljenja začeti opravljati storitve 
najkasneje 31.12.2003. 

ATRP je dne 6.6.2002 prejela vlogo družbe Mobitel d.d., v kateri 
prosi za soglasje k spremembi načrtov graditve sistema UMTS/ 
IMT-2000, in sicer tako, da bi ob začetku obratovanja, to je 
31.12.2003 s signalom pokrivali območje mestne občine Ljubljana 
in Letališče Brnik, kar predstavlja 15% prebivalstva in 1% ozemlja 
Republike Slovenije. 

ATRP vlogo proučuje, od družbe Mobitel d.d. pa je zahtevala tudi 
dodatna pojasnila. ATRP bo ustrezen upravni akt izdala v roku, 
predvidenem s predpisom o upravnem postopku, predvidoma do 
15.7.2003. 

Pri odločitvi bo ATRP, poleg razlogov, ki jih je v vlogi navedla 
družba Mobitel d.d., upoštevala tudi znatna dejstva, ki se tičejo 
tako tehnoloških rešitev in ponudb terminalske opreme za omrežje 
tretje generacije mobilne telefonije, proučuje pa tudi odločitev 
regulatornih organov v državah članicah EU, oziroma razloge, 
zaradi katerih so ti mobilnim operaterjem podaljševali roke za 
začetek obratovanja." 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za informacijsko družbo dr. 
Pavlu Gantarju, z dne 29/5-2003:  

Navodila, direktive in pravni red EU zahtevajo privatizacijo in 
demonopolizacijo telekomunikacijskega sistema v posameznih 
državah članicah. 

Ministra za informacijsko družbo sprašujem ali poteka resničen 
proces demonopolizacije in kako ta proces poteka? 

Ali je res, da je bilo delo pristojnega ministrstva oz. ministrove 
"zamisli privatizacije in demonopolizacije" v okviru pogajanj z EU 
stalen predmet kritik in svaril pred nevarnostjo nastanka korupcije 
na omenjenem področju? 

Odgovor z dne 23/6-2003: 

Pravni red EU že od leta 1993 vsebuje elemente in mehanizme, ki 
so v državah članicah omogočili liberalizacijo oziroma 
demonopolizacijo telekomunikacijskega trga. Na podlagi tega je 
zakon o telekomunikacijah, sprejet v letu 1997 že vseboval delno 
demonopolizacijo. 

V letu 2001 sprejet zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 
30/01 in 110/02) je sistemski zakon, ki končuje reformo trga 
telekomunikacijskih storitev in postavlja pravni okvir za 
harmonizacijo področja z evropskim pravnim redom. Za dokončno 
harmonizacijo pa so bili na njegovi podlagi izdani še ustrezni 
podzakonski akti. Z zakonom je liberalizirano izvajanje 
telekomunikacijskih storitev in graditev omrežij, vsem in pod 
enakimi pogoji je omogočen prost dostop do omrežij, cene se 
oblikujejo na podlagi stroškov, določene so univerzalne storitve 
in obveznost opravljanja teh storitev, regulirano je upravljanje z 
naravnimi viri kot so radijske frekvence, številski prostor in pravica 
do poti. Zakon ustanavlja Agencijo za telekomunikacije in 
radiodifuzijo Republike Slovenije (pozneje je bilo dodano še 
področje pošte) kot politično in finančno neodvisnega regulatorja 
trga telekomunikacijskih storitev in s tem zagotavlja njeno 

pregledno in nepristransko delovanje. Zakon zagotavlja varstvo 
uporabnikov telekomunikacijskih storitev in je dal pravni okvir za 
ustanovitev Sveta za telekomunikacije, ki je organ za spremljanje 
in svetovanje pri usmerjanju trga telekomunikacijskih storitev. Na 
podlagi določb zakona je Telekom Slovenije izgubil status javnega 
podjetja. 

Stanje konkurence je naslednje: 
- Fiksne javne telekomunikacijske storitve - dovoljenja so bila 
izdana 3 operaterjem. K živahnejši konkurenci vodi razvezava 
krajevne zanke, ki je bila "de iure" izvedena 1.1.2002, v skladu s 
sedaj veljavnim zakonom o telekomunikacijah. Poleg tega je za 
dejansko uvedbo konkurence zelo pomemben tudi akt o predizbiri 
operaterja za mobilno in fiksno telefonijo, za medkrajevne in 
mednarodne klice, ki ga je Agencija za telekomunikacije, 
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije izdala v maju 2003. Poleg 
tega bo agencija z mehanizmi, ki jih ima na voljo vplivala na 
splošne pogoje Telekoma z namenom zagotovitve enakopravnega 
obravnavanja vseh ponudnikov hišnih central. En operater - 
Telekom Slovenije - ima status operaterja s pomembno tržno 
močjo. 
- Mobilne javne telekomunikacijske storitve (77 priključkov na 
100 prebivalcev) - delujejo 3 operaterji (1 na področju NMT, 2 na 
GSM, 3 na DCS in 1 na UMTS). Dva operaterja - Mobitel in 
Simobil - imata status operaterja s pomembno tržno močjo. 
- Internet - širokopasoven dostop je mogoč prek ADSL in kabelskih 
omrežij, pri čemer je delež Siola, kot hčerinske družbe Telekoma 
60 %, ostalih ponudnikov, ki delujejo prek kabelskih omrežij pa 
40%. Trg ozkopasovnega dostopa je relativno dobro razvit, deluje 
več kot 20 ponudnikov, pri čemer je zelo pomembno, da Siol nima 
večinskega deleža trga. 
- Zakup vodov - Poleg Telekoma Slovenije nudita vode v zakup 
še Elektro Slovenija in Slovenske železnice. 

Proces demonopolizacije je bil tekom pridružitvenega procesa s 
strani EU stalno nadzorovan z vidika odpiranja trga in 
vzpostavljanja za to potrebnih mehanizmov in organov, ni pa nam 
znano, da bi bil predmet kritik in svaril tudi s stališča korupcije. 
Enako velja tudi za proces privatizacije, ki sploh ni predmet 
pravnega reda EU, ampak gre za suvereno odločitev držav kot 
tradicionalnih lastnikov največjih telekomunikacijskih operaterjev. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru brez resorja, odgovornemu 
za evropske zadeve, dr. Janezu Potočniku, z 
dne 29/5-2003:  

Pravni red in direktive EU na področju telekomunikacij zahtevajo 
in poudarjajo privatizacijo in demonopolizacijo. 

Ministra za evropske zadeve Sprašujem, kolikokrat sta bili podjetji 
Telekom d.d. in Mobitel d.d. omenjeni v okviru pogajanj med EU in 
Slovenijo? 

Prosim ga za odgovor, ki bo vključeval oz. izkazoval zahteve in 
vsebino EU do Slovenije na področju telekomunikacij. Kakšne so 
bile njene zahteve in kakšna svarila? 

Odgovor z d ne 27/6-2003: 

Evropski sporazum o pridruženem članstvu med evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije na eni strani in RS na drugi strani (Ur. I. RS, št. 44- 
MP, št. 13/97 - v nadaljevanju Pridružitveni sporazum) opredeljuje 
v 84. členu področje pošte in telekomunikacij na načelnem nivoju 
in ne podaja specifičnih zahtev. 67. člen prej navedenega 
sporazuma se nanaša tudi na javno podjetje Telekom Slovenije, 
d.d., ki ima pravico izključnega opravljanja določenih 
telekomunikacijskih storitev in je obligatoren. V skladu z določbami 
veljavnega Zakon o telekomunikacijah (Ur. I. RS št. 30/2001) je 
javnemu podjetju izključna pravica opravljanja storitev prenehala 
s 1.1.2001. 
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Pravila liberaliziranega telekomunikacijskega trga so se v svetu 
oblikovala v prvi polovici devetdesetih let, uveljavljata pa jih tudi 
Svetovana trgovinska organizacija (WTO) v svojih sporazumih 
in Evropska unija v svojem pravnem redu. EU se je za spremembe 
na področju telekomunikacij odločila leta 1987. V prvi fazi je bil cilj 
EU le omejena liberalizacija. V letu 1993 pa se je EU odločila za 
popolno liberalizacijo telekomunikacijskih storitev s 1.1.1998, leto 
kasneje pa še za popolno liberalizacijo telekomunikacijskih omrežij 
z istim datumom. 

Pravni red EU na tem področju predpisuje predvsem zagotovitev 
popolne liberalizacija omrežja in opravljanja storitev, obsega in 
financiranja opravljanja univerzalnih telekomunikacijskih storitev 
(USO), vzpostavitve načela prostega dostopa do omrežja (ONP), 
ki obsega tako določbe o zaključenih vodih kot tudi določne o 
medomrežnih povezavah ter pravila o priključevanju uporabnikov, 
postopkov licenciranja, oblikovanja cen na podlagi stroškov ter 
transparentnost le-teh in zahteve glede vzpostavitve neodvisnega 
regulacijskega orana, ki kot neodvisna organizacija ureja in izvaja 
nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega trga, in ki mora biti 
finančno in politično neodvisen. Poleg tega pravni red EU na 
področjih telekomunikacij predpisuje še: dopustitev omejevanja 
števila ponudnikov telekomunikacijskih storitev le, če je dovolj 
radijskih frekvenc ali števil; enostavna in pregledna pravila za 
vstop novih operaterjev na trg telekomunikacijskih storitev; 
odprava sistema podeljevanja koncesij in nadomestitev s 
sistemom dovoljenj in odločb o dovolitvi uporabe radijskih frekvenc; 
izločitev storitev telefaksa iz kategorije, ki bi jo bilo treba 
zagotavljati kot obvezno javno službo ali univerzalno storitev; 
ukinitev državnega odobravanja radijskih postaj in terminalske 
opreme tako, da pravilnost njihovega delovanja temelji na izjavi 
proizvajalca na skladnosti s bistvenimi zahtevami in njegovi 
odškodninski odgovornosti; zagotovitev vpliva uporabnikov, 
harmonizacija sistema oštevilčenja, prilagoditev področja zaščite 
osebnih podatkov liberaliziranemu okolju, itd. Privatizacija ni 
predmet pravnega reda EU, ampak gre za suvereno odločitev 
držav kot tradicionalnih lastnikov največjih telekomunikacijskih 
operaterjev. 

Zaradi usklajevanja slovenskega pravnega red z zgoraj 
navedenimi zahtevami pravnega reda EU na področju 
telekomunikacij je bil v letu 2002 sprejet Zakon o telekomunikacijah 
(Ur. I. RS, št. 30/2001), ki je postavil osnovo za reformo trga 
telekomunikacij in pravni okvir za harmonizacijo področja z 
evropskim pravnim redom.Temeljni namen zakona je bil sprostitev 
trga telekomunikacijskih storitev in omrežij. Uveljavljanje določb 
zakona o telekomunikacijah je temeljito spremenilo vloge, ki so jih 
na telekomunikacijskem trgu igrali posamezni akterji. 

Kljub uskladitvam s pravnim redom EU na področju telekomunikacij 
v Sloveniji je Evropska komisija v zadnjem Poročilu o napredku 
ugotavljala, da situacija na področju UMTS ni zadovoljiva, ker ni 
zagotovljena svobodna in neovirana konkurenca, da zaenkrat 
na slovenskem telekomunikacijskem trgu obstaja le en izvajalec 
UMTS storitev, ter da mora Slovenija prej omenjeno stanje z 
ustreznimi ukrepi spremeniti. Glede opredelitve operaterjev s 
prevladujočo tržno močjo (SMP) mora Slovenija bolj dosledno 
izvajati določila Zakona o telekomunikacijah in ustrezno okrepiti 
administrativno kapaciteto nacionalnega regulatornega organa 
ATRP in zagotoviti njeno finančno, politično in organizacijsko 
neodvisnost za popolno učinkovitost njenega delovanja. 

Na podlagi zadnjih letošnjih ocen stanja na področju 
telekomunikacij Evropska komisija sicer ugotavljam, daje Slovenija 
izpolnila večino zavez in zahtev, ki izhajajo iz pristopnih pogajanj. 
Enako temu pa Komisija ugotavlja tudi določne zamude na področju 
telekomunikacij, in sicer pri sprejemanju zakonodaje, kakor tudi 

pri zagotavljanju bolj učinkovitega izvajanja usklajene zakonodaje, 
pri čemer je seveda upoštevalo dejstvo, da se je Slovenija 
zavezala, da bo izpolnila pogoje za članstvo do 1.1.2003. 

Tako je po mnenju komisije še naprej treba posebno pozornost 
na področju telekomunikacij nameniti primerni konkurenci na 
telekomunikacijskem trgu zlasti za opravljanje fiksnih javnih 
telekomunikacijskih storitev, višini medomrežnih cen, rebalansu 
cen, cenovnim modelom, ki naj bi jih uporabljal ali operaterji s 
prevladujočo tržno močjo ter implementaciji regulacije ne 
telekomunikacijskem trgu. 

Nov telekomunikacijski pravni red EU, ki se nanaša na skupni 
regulativni okvir za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 
na avtorizacijo elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev; 
dostop in medsebojno povezovanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij in povezanih pripomočkov; univerzalne storitve in 
uporabnikove pravice, ki zadevajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve; obdelavo osebnih podatkov in zaščito 
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij; regulativni okvir 
za radiofrekvenčni spekter v ES ter konkurenco na trgih 
elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, mora Slovenija 
sprejeti v svoj pravni red do pristopa ter čimprej zagotoviti njegovo 
izvajanje. Tako je Republika Slovenija že pristopila k prenosu 
novega evropskega pravnega reda v slovensko zakonodajo. V 
ta namen so pripravljene teze novega zakona skupaj z 
mednarodnopravnim pregledom. V skladu z novimi tendencami je 
zakon v sedanji delovni fazi poimenovan kot "Zakon o elektronskih 
komunikacijah". Predviden postopek sprejema zakona v 
državnem zboru pa bo potekal od septembra 2003 dalje. Končni 
cilj je sprejem novega zakona, ki bo dopuščal čim več liberalizacije 
na telekomunikacijskem trgu in uvedel konkurenco, ki jo morajo v 
največji meri oblikovati tržni odnosi sami in sicer do datuma članstva 
v EU, t.j. do maja 2004. 

V zvezi z vprašanjem kolikokrat sta v pogajanjih Slovenije z EU 
posebej omenjena Telekom Slovenije d.d. in Mobitel d.d. pa 
navajamo naslednje pojasnilo: 
Glede na to, da se je na tem pogajalskem področju RS strinjala s 
polno uveljavitvijo pravnega reda EU do dneva članstva in ni 
zahtevala prehodnih obdobij na tem področju, Telekom Slovenije 
in Mobitel nista bila neposredno predmet pogajanj. Telekom 
Slovenije pa je bil posredno predmet predpristopnega procesa na 
podlagi določb Pridružitvenega sporazuma (67. člen), ki se 
nanašajo na vsaj javna podjetja, ki so jim bile podeljene posebne 
ali izključne pravice. Prav tako pa je bil Telekom Slovenije tema 
izmenjave stališč med Slovenijo in EU na pridružitvenih odborih in 
pododborih v smislu zagotovitve izvajanja ustrezne regulacije 
oziroma upravljanja telekomunikacijskega trga s strani ATRP kot 
neodvisnega regulativnega organa. 

Konkretno sta bila Telekom in Mobitel omenjena v pisnem zaprosilu 
Evropske komisije DG Enlargement Službi Vlade RS za evropske 
zadeve v začetku leta 2002, v zvezi z razjasnitvijo situacije glede 
podelitve koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za 
opravljanje storitev UMTS. V pismu je Evropska komisija izrazila 
zaskrbljenost glede trenutnega stanja na slovenskem trgu 
telekomunikacijskih storitev - UMTS, kjer je prisoten samo en 
operater, kar je Evropska komisija ocenjevala kot možnost 
prikritega monopola na trgu. Poleg tega je bila finančna transakcija 
dokapitalizacije Mobitela s strani Telekoma kot vir plačila 
koncesnine ocenjena s strani Evropske Komisije kot morebitna 
državna pomoč. Navedena problematika je bila izpostavljena tudi 
na 4. zasedanju Pridružitvenega odbora v Bruslju, dne 15.02.2002 
in kasneje tudi na Pridružitvenih pododborih istega leta (Pododbor 
za notranji trg, Pododbor za inovacije, Pododbor za ekonomska 
in monetarna vprašanja, pretok kapitala in statisiko.) Zaradi nastale 
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situacije je bil kasneje pri Komisiji za nadzor nad državnimi 
pomočmi sprožen tudi postopek za presojo, ali je šlo pri 
dokapitalizaciji Mobitela s strani Telekoma za državno pomoč, ki 
je v danem primeru zadevo obravnavala in ugotovila, da ravnanje 

Telekoma Slovenije, d.d. pri dokapitalizaciji hčerinske družbe 
Mobitel, d.d. ne pomeni ukrepa državne pomoči. O slednjem je 
bila tudi pisno obveščena Evropska komisija. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike 
Slovenije, z dne 30/5-2003:  

Republika Slovenija vstopa v EU z močno podporo prebivalstva, 
z velikimi pričakovanji za položaj, vlogo in nadaljnji razvoj v 
prihodnosti, v upanju, da bo znala in zmogla uresničiti pričakovanja 
ter izkoristila nove razvojne možnosti. Pri tem se zavedamo, da 
bo to odvisno predvsem od nas samih - posameznikov, podjetij in 
drugih organizacij, na to pa bodo imele močan vpliv javne oblasti, 
zlasti država. 

Predsednika vlade sprašujem, kaj namerava vlada storiti, da bo 
Slovenija ob vstopu v EU in prihodnosti lahko ohranila in razvijala 
svojo kulturno, družbeno in narodno identiteto. Bojim se namreč, 
da bo Slovenija ob tem zgodovinskem dosežku tvegala izgubo 
lastne identitete, če vlada ne bo sprejela ustrezne strategije 
delovanja v EU. 

Zanima me, ali bo vlada poskrbela, da se dolgoročna kulturno 
razvojna strategija zastavi kot vladna in medresorska, da se v 
njej predvidi ob razvoju kulture kot ključne sestavine celotnega 
družbenega razvoja in kakovosti življenja ljudi tudi ukrepe za 
ohranitev narodne in državne identitete? Ali bo vlada predvidela 
ukrepe za povečanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti kulture 
ljudem, da se zagotovi intenzivno kulturno izmenjavo s svetom, 
zlasti z EU in bližnjimi državami? Ali bo vlada za te namene 
poskrbela za zadostna javna sredstva, davčno in drugo posredno 
spodbujanje zasebnikov za vlaganja v kulturo? Kako bo vlada 
Poskrbela in zagotovila, v okviru EU glede odločanja o kulturi, 
zadostno podporo skupnim programskim shemam, ko hkrati 
nasprotuje možnosti bistvenega odločanja o kulturi brez soglasja 
članic EU? 

Odgovor z dne 3/7-2003:  

Vlada Republike Slovenije se v celoti zaveda kompleksnosti 
vprašanja kulturne, družbene in narodne identitete, ki sega na 
vsa področja javne politike od ekonomije, pravnega sistema, 
institucionalne ureditve itd. do t.i. družbene nadstavbe, ki jo 
Predstavljajo znanost, izobraževanje, umetnost in kultura v celoti. 
S sprejemom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
novembra lansko leto je Državni zbor Republike Slovenije 
zagotovil pravno osnovo za medresorsko zasnovano kulturno 
Politiko, izhajajočo iz razumevanja kulture kot vladne kategorije. 
prav tako je tedaj najvišje zakonodajno telo uzakonilo civilizacijsko 
doseženo stanje kulture kot izhodišče za nadaljni kulturni razvoj. 
S tem, ko zakon določa temeljne parametre kulturnopolitične 
strategije, kot so podpiranje ustvarjalnosti in kulturne raznolikosti, 
zagotavljanje dostopnosti, ohranjanje nacionalne kulturne identitete 
|n razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora, je bila 
'zražena tudi zakonska zaveza Slovenije, da bo sledila 
usmeritvam, ki jim pripada tradicija evropskih kultur. 

Vlada Republike Slovenije načrtuje v svojem programu dela 
predložitev nacionalnega programa za kulturo v sprejem 
parlamentu še to leto, z namenom, da bo na najvišji ravni potrjena 
kulturna strategija, s katero bo Slovenija vstopila v EU. Strateški 
dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, za katerega 
je delovno zadolženo Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z 
ostalimi vladnimi resorji, bo v kratkem predstavljen javnosti. Del 
sinergijsko zasnovanega pristopa k nastajanju tega dokumenta 
so tudi strateški dogovori z nekaterimi drugimi ministrstvi (kot 
npr. Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za obrambo, 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport). 

Program bo vseboval razvojne usmeritve za vsa področja 
kulturnega življenja in umetniške ustvarjalnosti, za njihovo 
uresničevanje pa predpostavlja sodelovanje vseh vladnih resorjev. 
Program predvideva tako ohranjanje kulturne dediščine kot tudi 
spodbujanje sodobne kulturne ustvarjalnosti, posredovanje 
oziroma zagotavljanje dostopnosti in promocijo kulturnih dobrin. 
Pri tem bo poskušal uravnati pomen kulture kot vrednote same 
po sebi z družbeno vlogo kulture kot razvojnega dejavnika, ki 
vpliva na razvoj gospodarskih panog in ustvarjanje novih delovnih 
mest, povečuje dodano vrednost s spodbujanjem investicij in 
razvijanjem kreativnosti. 

Kulturna vzgoja kot kreativna vzgoja in kot vzgoja za kreativnost, 
izobraževanje za kulturne poklice, neposredna podpora avtorjem 
in ustvarjalnosti bodo prispevale tudi k večji prepoznavnosti 
slovenske kulture v Evropi, spodbujale kulturno izmenjavo in 
mednarodno povezovanje ustvarjalcev. 

Vstop Slovenije v EU je obenem njen prispevek k bogatenju Evrope 
kultur in k razvijanju skupnega evropskega občutka za 
mnogojezičnost. Program predvideva ukrepe za dvig bralne 
kulture, spodbujanje aktivne rabe slovenskega jezika in 
ustvarjalnosti v slovenskem jeziku. 

Posebna skrb bo usmerjena v dostopnost do kulture, ki ne sme 
biti bistveno pogojena s socialnim statusom posameznika, prav 
tako ne z regijskim dejavnikom. Prav slednje je povezano z 
zagotavljanjem uravnotežene kulturne ponudbe in ustvarjalnosti 
na področju celotne Slovenije, kar terja zavestno vodeno kulturno 
politiko, ki ob poudarjanju lokalne komponente ohranja nacionalno 
kulturno platformo. S tem je povezano tudi iskanje takih aranžmajev 
med državo in občinami, ki bodo zagotovili fleksibilno, a hkrati 
stabilno in vzdržno financiranje kulture. 

Predvideni bodo tudi spodbujevalni ukrepi za večjo mednarodno 
mobilnost ustvarjalcev, ki lahko s pomočjo koprodukcij presegajo 
tradicionalno mednarodno sodelovanje. S tem prispevajo k 
ustvarjanju evropskega kulturnega prostora ter krepijo stike z 
neevropskim svetom. Zgled za to je avdiovizualna politika, 
katerega temeljna stebra sta program M EDI A in direktiva Televizija 
brez meja, kar je bil tudi eden poudarkov deklaracije ministrov za 
kulturo, sprejete v Cannesu 15. maja letos. 
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Vlada Republike Slovenije bo proučila možnosti za dopolnjevanje 
proračunskih virov za kulturne programe z drugimi, tudi v okviru 
sprejemanja nove davčne zakonodaje. 

K evropsko odprti kulturni politiki Slovenijo napotuje tudi predvideni 
novi člen III 176 (sedanji 151: člen Amsterdamske pogodbe) 
predlagane ustavne pogodbe, ki ohranja za države članice EU 
na kulturnem področju načelo subsidiarnosti, a hkrati kaže tudi 
večje ambicije glede svoje vloge s tem, ko naj bi pri svojih dejanjih 
na drugih področjih upoštevala tudi spoštovanje in promocijo 
kulturne raznolikosti. Vlada RS razume spodbujevalno vlogo EU, 

namenjeno podpiranju sodelovanja med državami članicami EU 
na področju poznavanja in razširjanja kultur ter zgodovine 
evropskih narodov, ohranjanje in varstvo kulturne dediščine 
evropskega pomena, umetniško ustvarjanje in nekomercialne 
kulturne izmenjave kot priložnost za krepitev slovenskega 
kulturnega prostora v skupnem evropskem kontekstu. Velika 
večina držav članic EU je na solunskem neformalnem srečanju 
kulturnih ministrov podprla glasovanje po načelu kvalificirane 
večine ob nadaljnem spoštovanju primarne pristojnosti nacionalnih 
držav za stanje in razvoj kulture. 

Pisna poslanska pobuda poslanke Marie 
Pozsonec ministru za šolstvo, znanost in 
šport dr. Slavku Gabru, z dne 3/6-2003: 

Iz priloženega dopisa je razvidno, da je ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport v precejšnjem obsegu financiralo raziskovalno 
dejavnost na področju narodnega vprašanja. Prosila bi Vas, da mi 
posredujete dokončane raziskovalne naloge s področja 
narodnega vprašanja za madžarsko narodnost, ki so bile 
narejene v okviru projekta, ki ga je financiralo Vaše ministrstvo. 
Zanima me namreč njihova vsebina, saj menim, da bi bile te 
naloge v veliko pomoč predstavnikom madžarske narodne 
skupnosti pri njenem delovanju. 

Odgovor z dne 30/6-2003: 

Raziskave v tem okviru potekajo predvsem na Inštitutu za 
narodnostna vprašanja, v večji meri znotraj petletnega 
raziskovalnega programa z naslovom "Etnične in manjšinske 
študije ter slovensko narodno vprašanje". 
Naše ministrstvo je poleg tega financiralo tudi projekt "Etnična 

identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etičnem 
prostoru", ki ga je vodila dr. Albina Nečak Luk. 
Priloženo vam pošiljamo publikacije in članke, ki so nastali znotraj 
navedenega raziskovalnega programa in projekta. 

V vašem dopisu z dne, 3.6.2003 pa posebej omenjate projekt, ki 
ga je naše ministrstvo sprejelo v financiranje na Javnem razpisu 
za (so) financiranje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov 
v letu 2002. 
Projekt prav teko izvaja Inštitut za narodnostna vprašanja in nosi 
naslov "Odnos madžarske oblasti v času druge svetovne 
vojne do Slovencev, Hrvatov In Srbov kolonistov, s posebnim 
poudarkom na internaciji kolonistov Iz Prekmurja v taborišče 
Scirvar". Odgovorni nosilec projekta je dr. Mitja Žagar, podoktorski 
projekt pa izvaja dr. Atttila Kovacs. Projekt je bil sprejet na 
nacionalno listo 2002 s skupno 1100 letnimi B urami za obdobje 
1.7.2002-30.6.2004. 

Glede na to, da je projekt šele v prvi polovici raziskovanja, vam 
žal ne moremo posredovati zaključkov raziskave. Po prvem letu 
poteka projekta bodo izvajalci podali letno poročilo, ki ga 
pričakujemo jeseni 2003. Ko ga bomo na ministrstvu prejeli, vam 
ga bomo seveda lahko tudi posredovali. 

Pisna zahteva poslanca Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega za dopolnitev odgovora 
ministrice za kulturo ge. Andreje Rihter, na 
poslansko vprašanje v zvezi z razglasitvijo 
graščine Brdce za kulturno znamenitost, z 
dne 5/6-2003:  

Že pred časom sem na ministrico za kulturo naslovil pisno 
poslansko vprašanje v zvezi z razglasitvijo graščine Brdce v 
občini Mozirje za kulturno znamenitost. Sedaj ministrici za kulturo 
ponovno postavljam pisno poslansko vprašanje zakaj ministrstvo 
ni ukrepalo, ko so v občini naredili spisek 50-ih objektov občinskih 
naravnih in kulturnih znamenitosti, med njih pa kljub nasprotovanju 
številnih občanov niso uvrstili 400 let stare graščine Brdce (na 

seznamu pa so se znašli tudi kozolci in vodnjaki). Tako je graščina 
danes žal že porušena, kar bi pravočasno ukrepanje ministrstva 
lahko preprečilo in ohranilo pomemben slovenski kulturno 
zgodovinski spomenik. Saj zaščita in ohranjanje slovenske 
kulturne dediščine še sodi med pomembnejše naloge ministrstva, 
mar ne!? 

Dopolnitev odgovora z dne 8/7-2003: 

Ministrstvo je že v predhodnem odgovoru (dopis Ministrstva za 
kulturo št. 068-2/2003-36, z dne 27.05.2005 pojasnilo, da so v 
Mozirju za potrebe plana in zaradi zaščite kulturne dediščine 
pristojni strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine 0£ 
Celje evidentirali 97 enot kulturne dediščine, od tega 41 v samem 
naselju Mozirje na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine 
Ur. I. št.: 7/99 (do tu ZVKD). 
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Evidentiranje dediščine je strokovno delo, ki ga je opravljajo 
pooblaščeni konservatorji z ustreznim izpitom. Konservatorji 
različnih stok izbirajo avtorsko prepoznavne, zgodovinsko 
posebne, tipične in izjemne objekte, tudi kozolce in druge vrste 
stavb ali ostalih, značilnih za naš zgodovinski razvoj. 

Izbor raznolikih objektov dediščine strokovnjaki predlagajo za 
vpis v register. Dodatno jih skozi sprejem občinskih planov in 
določitev varstvenega režima verificira pristojna občina s svojim 
organi, pri čemer imajo občani vso možnost sodelovanja in 
uveljavljanja svojih interesov, posebej ob razgrnitvi planov ali že 
prej, ko lahko svoje predloge za posamezne enote dediščine 
posredujejo pristojnemu zavodu za vpis v register ali za 
razglasitev za kulturni spomenik. 

Med evidentirano al domnevno dediščino lahko vsaka fizična ali 
pravna oseba predlaga javnih službi nek objekt za razglasitev 

(12. člen ZVKD). Če je pobuda utemeljena, strokovna služba 
občini predlaga razglasitev in pripravi ustrezne strokovne podlage. 

Graščina Brdce, ki je bila stara okoli 300 let je bila, kakor smo 
vam že poročali v prvem odgovoru, do nespoznavnosti prezidana 
in predelana ter po mnenju strokovnih služb ni imela lastnosti 
dediščine. Nihče med "številnimi občani" objekta Brdce ni predlagal 
niti za vpis v register niti za razglasitev za spomenik lokalnega 
pomena na zavodu v Celju, na občini Mozirje ali na Ministrstvu za 
kulturo. 

Ker graščina Brdce ni imela lastnosti spomenika državnega 
pomena in ni razvrščena v izbrani seznam potencialnih kulturnih 
spomenikov državnega pomena. Ministrstvo za kulturo ni imelo 
nobene strokovne ali pravne osnove za razglasitev niti ni pristojna, 
da se vmeša v pristojnosti občine in strokovnih služb. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Aurelia 
Juria ministru za pravosodje mag. Ivanu 
Bizjaku, z dne 5/6-2003:  

Poznavalci razmer v slovenskem sodstvu, glede reševanja 
pomorskih sporov opozarjajo, da se reševanje le-teh zavlačuje 
tudi zato, ker na za tovrstne zadeve edinem pristojnem sodišču, 
to je Okrožno sodišče v Kopru, ni sodnika-specialista za 
pomorsko pravo. 

Pozivam-Vas, da se zadevi posvetite in v sodelovanju z Vrhovnim 
sodiščem RS ter Sodnim svetom RS poskrbite za to, da bo 
potreben kader na omenjenem sodišču dostopen. Pri tem si lahko 
pomagate tudi z Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za pomorstvo in 
promet v Portorožu, ki je, kolikor vem, usposobljena za 
organiziranje ustreznih seminarjev, specialističnega in 
magistrskega študija za sodnike. 

Obrazložitev: 
Na podlagi 483. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP (Uradni 
list RS, št. 26/99 in 96/02) spadajo med gospodarske spore tudi 
spori, ki se nanašajo na ladje in na plovbo po morju in po notranjih 
vodah, kakor tudi spori, za katere velja plovbno (pomorsko) pravo 
(plovbni spori), razen sporov o prevozu potnikov. 

Po 101. členu (II/3) Zakona o sodiščih - ZS (Uradni list RS, št. 19/ 
94,45/95,38/99,28/00 in 110/02) so za sojenje oziroma odločanje 
v gospodarskih sporih pristojna okrožna sodišča. V prvem 
odstavku 103. člena tega zakona je določeno, da je okrožno 
sodišče, katerega sodno območje vključuje slovensko teritorialno 
morje, pristojno tudi za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji 
v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo po morju ter v 
sporih, v kateri se uporablja pomorsko pravo, v sporih glede 
izkoriščanja morja in morskega dna ter za odločanje o vpisih v 

register ladij, kakor tudi za pomorske začasne odredbe.To sodišče 
je zatorej Okrožno sodišče v Kopru. 

Sami veste, da je pomorsko pravo ena od najtežjih in 
najobsežnejših pravnih (pod) panog, ki ureja zapletena pravna 
razmerja v zvezi s pomorskimi dejavnostmi (npr. Pomorski 
zakonik a leta 2001 ima kar 999 členov, obstaja pa tudi na desetine 
pomorskih konvencij...), in ko nas stroka sama opozarja na 
nujnost, da se v njenih vrstah zagotovi dodatno, bolj specializirano 
vsposabljanje za reševanje tovrstnih zadev, temu opozorilu 
prisluhnimo! 

Računam, da boste iz naslova Vaše odgovornosti za stanje v 
sodstvu in za njegovo učinkovitost, to tudi storili. 

Odgovor z dne 4/8-2003: 

V zvezi s pobudo smo predhodno pridobili mnenje predsednika 
Okrožnega sodišča v Kopru o tej problematiki. Po mnenju 
predsednika držijo ugotovitve poslanca, da na tem sodišču ni 
sodnika, ki bi bil specializiran za pomorske spore. Res je tudi, da 
je to sodišče izključno in edino pristojno za sojenje tovrstnih sporov. 
Poslančeva pobuda o dodatnem usposabljanju in specializaciji 
sodnikov za reševanje pomorskih sporov je utemeljena. Predlaga, 
da Ministrstvo za pravosodje omogoči zainteresiranim sodnikom 
podiplomski študij na tem področju. 

Ministrstvo za pravosodje se strinja z ugotovitvijo, da bi bilo za 
rešitev zgoraj navedene problematike potrebno na Okrožnem 
sodišču v Kopru pridobiti strokovnjaka za področje pomorskega 
prava. V ta namen bo ministrstvo v okviru izobraževanja sodnikov 
namenilo eno štipendijo za specialistični študij pomorskega prava 
na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za promet g. Jakobu 
Presečniku, z dne 6/6-2003:  

Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč, določa, 
da morajo tudi funkcionalno oviranim osebam zagotoviti ustrezne 
sanitarne prostore. Zanima me, ali Slovenske železnice izvajajo 
predvsem četrti odstavek 15. člena omenjenega pravilnika? 

Vprašanje sem naslovili tudi na Slovenske železnice d.d., a žal mi 
niso posredovali odgovora - saj jim »standardi ISO« narekujejo, 
da tudi v enostavni komunikaciji uporabljajo samo uradne 
komunikacijske poti, zato se tokrat obračam na vas. 

Odgovor z dne 26/6-2003:  

Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč, ki je bil 
objavljen 20.06.2002, veljati pa je začel 01.01.2003, določa med 

drugim tudi urejenost in opremljenost sanitarij tako, da je 
omogočena uporaba funkcionalno oviranim osebam. 

Pri vzdrževanju in modernizaciji železniških postaj se določila 
novega pravilnika že uporabljajo, vendar pa je nemogoče čez 
noč opremiti vse sanitarije na železniških postajah tako, kot 
zahteva pravilnik. V drugem členu istega pravilnika, kjer je 
predpisano področje uporabe določeno, da se morajo določbe 
tega pravilnika upoštevati v primeru prenavljanja starih in gradnji 
novih železniških postaj, v prehodnih in končnih določbah (53. 
člen), pa je določeno, da se morajo vse železniške postaje in 
postajališča urediti v skladu z določbami tega pravilnika v rokih, 
ki jih predpisuje Nacionalni program razvoja javne železniške 
infrastrukture, vendar najkasneje v roku, določenem v 111. členu 
zakona o varnosti v železniškem prometu, to pa je 8 let od 
uveljavitve zakona (ta je pričel veljati 24.09.2000). 

Agencija za železniški promet bo v planskih dokumentih 
upoštevala veljavne predpise in skladno z razpoložljivimi sredstvi 
poskušala čimprej izpolniti določila tega pravilnika. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministrici za kulturo 
ge. Andreji Rihter, z dne 10/6-2003:  

Ministrici za kulturo v pisni poslanski pobudi predlagam, da 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pripravi ustrezen zakon, 
po katerem bi morale vse tiskarne, ne glede na velikost in obseg 
dela (velike tiskarne in mali tiskarji), vsaj nekaj obveznih izvodov 
vsakega natisa oddati v Narodno in univerzitetno knjižnico. 

Med natisnjene izvode štejemo namreč tudi znamke, nalepke, 
razglednice in podobno, ki so za zgodovino in slovenski arhiv 
izrednega pomena. Slovenska zgodovina sega daleč nazaj in 
ves njen zgodovinski razvoj se ohrani le skozi tiskana gradiva, ki 
pa jih zaradi tega, ker niso bila hranjena kot obvezna gradiva, 
skorajda ni več. Če ne bomo tega v kratkem uredili, bodo nekatera 
gradiva za vedno izgubljena. 

Odgovor z dne 8/7-2003:  

Zbiranje obveznega izvoda v Republiki Sloveniji omogočata Zakon 
o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 55-433/1972, 
42-1862/1986) in Zakon o pogojih za opravljanje reporoduktivne 
avdio in video dejavnosti (Uradni list RS, št. 42-1696/1994, 50- 
1867/1994, 1-1/1995). 

Obvezne izvode publikacij, natisnjenih ali izdanih na območju 
Slovenije zbira Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. 
Obvezni izvod publikacij je zakonsko predpisan način zbiranja 

• za potrebe ohranjanja vseh vrst knjižničnega gradiva ne glede 
na nosilce zapisan, na podlagi katerega prejemajo določene 
knjižnice enega ali več izvodov vsake knjige ali druge publikacije. 

Veljavni Zakon o obveznem pošiljanju tiskov predpisuje 
zavezancem, da oddajo določeno število izvodov vseh 
publikacij takoj, ko so izdelane. V skladu z zakonom so 
zavezanci tiskarji oziroma osebe, ki razmnožujejo tisk. 
Založnik je zavezanec le, kadar tiska publikacijo zunaj meja 

Slovenije. Kadar gre za tisk zaupne narave ali za uradne 
publikacije, je zavezanec njihov naročnik (založnik, izdajatelj.). 

Kot publikacije se štejejo knjige, brošure, separati, muzikalije, 
revije, časniki, zemljevidi, atlasi, umetniške reprodukcije, katalogi, 
programi, razglednice in podobno ter njihove priloge. Publikacije 
so tudi plošče, kasete, video kasete in podobno, ki so namenjene 
za razširjanje oziroma za prodajo. 

Zavezanci jih morajo praviloma oddati v 16 izvodih (po 
osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo število obveznih izvodov 
s soglasjem Ministrstva za kulturo št. 612-2/931 fi z dne 21.01.1993 
zmanjšano z zakonsko določenih 22 na 16.) 

Interne publikacije, plakate, službene in trgovske obrazce, letake, 
ponovne natise oziroma dotise, obvezne izvode tiskov na 
drugačnem papirju in z drugačnimi platnicami, kot so namenjeni 
za splošno razširjanj, tiske zaupne narave in podobno morajo 
zavezanci dostaviti vsaj v 2 izvodih. 

Gramofonske plošče, glasbene razglednice, CD-je, CD-ROM-e, 
diskete, tonske kasete in videokasete pa zavezanci Narodni in 
univerzitetni knjižnici dostavijo vsaj v 4 izvodih. Zakon o obveznem 
pošiljanju tiskov sicer predpisuje le 3 izvode, vendar so zavezanci 
dolžni poslati še en izvod po Zakonu o pogojih za opravljanje 
reproduktivne avdio in video dejavnosti. 

Kljub dejstvu, da je veljavni Zakon o obveznem pošiljanju tiskov 
star več kot 30 let. še vedno velja v vseh svojih smiselnih 
določilih. Kot tak je usklajen s svetovno prakso zbiranja in 
ohranjanja vseh vrst knjižničnega gradiva in s priporočili 
Mednarodne zveze bibliotekarskih združenj in ustanov (IFLA), ki 
vključujejo naslednje pojasnilo: 
"Zakon o obveznem izvodu lahko vključuje praktično vse, kar 
želi posamezna država zbirati in ohranjati. V nekaterih državah 
tako izjemoma^ vključuje tudi obvezno oddajo poštnih znamk, 
bankovcev, kovancev, medalj ipd. Na splošno pa velja, da se 
zakon nanaša na knjižnično gradivo in dejstvo, da je prejemnik 
obveznega izvoda knjižnica. Zato naj ne bi vključeval obvezne 
oddaje arhivskega in muzejskega gradiva." 
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Menimo, da bi tudi poštne znamke po svoji naravi (tisk) lahko bile 
del obveznega izvod in torej del nacionalne zbirke NUK 
(nacionalna knjižnica jih sicer prejema v obliki občasnih prilog k 
obveznemu izvodu Poštnega biltena), in daje potrebno to posebej 
urediti v novi zakonodaji o obveznem izvodu. Zbirko izdanih znamk 
države Slovenije, kot nam je znano, hrani Pošta Slovenije, od 
osamosvojitve Slovenije dalje pa oblikujejo filatelistično zbirko 
slovenskih znamk tudi v Tehniškem muzeju Slovenije. 

Sprejetje novega zakona (Zakon o obveznem izvodu) je že 
predvideno v delovnem programu Vlade Republike Slovenije za 
leto 2003. Sprejetje novega akta je potrebno predvsem zaradi 
zmanjšanja števila obveznih izvodov publikacij s strani 
zavezancev, in ker je potrebno v obvezni izvod za potrebe 
hranjena kulturne dediščine vključiti tudi elektronske publikacije. 
Predlog zakona je v pripravi in ga bomo v vladni postopek predložili, 
ko bodo opravljene strokovne uskladitve. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, z dne 12/6-2003:  

Ministra za finance sprašujem, kakšna je struktura lastništva 
nad hipotekarnimi krediti za fizične in pravne osebe na območju 
Prekmurja? Sprašujem ga ali obstaja podatek koliko nepremičnin 
je na območju Prekmurja zastavljenih neposredno oz. posredno 
preko odvetnikov in notarjev pri avstrijskih finančnih institucijah in 
koliko jih je že zaradi nizkega socialnega statusa prebivalcev 
(neodplačevanja kreditov) prešlo v last le-teh? 

Na podlagi preteklega onemogočanja slovenskih finančnih institucij 
za opravljanje hipotekarnih poslov na omenjenem področju in na 
podlagi nizkega socialnega statusa prebivalcev je, po nam 
dosegljivem viru, zelo veliko nepremičnin, zaradi anomalij v 
prejšnjem finančnem sistemu, v "notarskem statusu" oziroma 
zapisu po naročilu tujih finančnih institucij, ki pa so hipotekarne 
posle opravljale v tistem obdobju. Te nepremičnine se bodo 
"notarsko sprostile" in prišle v last avstrijskih finančnih institucij 
zaradi socialnega statusa kreditojemalcev (neizpolnjevanje 

obveznosti odjemalcev hipotekarnih kreditov), kar posledično 
predstavlja izgubo lastninske pravice. 

V kolikor naše informacije držijo, ministra za finance naprošam, 
da mi posreduje tudi seznam ukrepov, ki jih bo Vlada Republike 
Slovenije izvršila, da bo preprečila izvršitev notarske pogodbe 
(množično sklenjene v preteklosti in izvršljive z vstopom Slovenije 
v Evropsko unijo) oziroma pristopila k sanaciji morebitnih 
katastrofalnih posledic. 

Odgovor z dne 1/7-2003: 

Ministrstvo za finance ne razpolaga s podatki o številu in o lastnikih 
nepremičnin, ki so obremenjene s hipoteko kot tudi ne s podatki 
o izvršitvi poplačil s hipoteko zavarovanih terjatev. Nadalje še 
pojasnjujemo, da je problematika zavarovanja terjatev, kamor 
sodi tudi hipoteka na nepremičninah in problematika izvršljivosti 
notarskih listin urejena v predpisih, ki ne sodijo v delovno področje 
Ministrstva za finance. Zato Ministrstvo za finance ni pristojno za 
spremljanje stanja na tem področju oziroma za predlaganje 
morebitnih ukrepov. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Alojza 
Soka ministru za notranje zadeve dr. Radu 
Bohincu, z dne 17/6-2003:  

Državljan Republike Hrvaške, po poklicu zdravnik, je po preteku 
enega leta od pridobitve slovenskega državljanstva želel na podlagi 
hrvaškega vozniškega dovoljenja dobiti slovensko vozniško 
dovoljenje. Pri tem pa so mu na UE Ormož pojasnili, da mu ga ne 
morejo izdati, ker za slovensko vozniško dovoljenje ni zaprosil v 
enem letu po pridobitvi slovenskega državljanstva, ter da mora 
zato ponovno opraviti vozniški izpit. Pri tem UE ni upoštevala 
dejstva, da prosilcu rok enega leta ni bil znan in da ga nihče ni na 
'o opozoril. 

Sprašujem vas, zakaj je prav eno leto tisti rok, v katerem propade 
2e opravljeni izpit, in to kljub dejstvu, da je oseba uporabljala 
v°zilo ves čas enega leta. V katerem zakonu je določen omenjeni 
eholetni rok in zakaj je sploh potrebno opravljati vozniški izpit 
Ponovno, tudi v primeru, da je enoletni rok že potekel? 

Odgovor z dne 3/7-2003: 

Veljavno tuje vozniško dovoljenje se po določbi 135. člena Zakona 
o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 
in 67/02) zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, ob 
izpolnjevanju drugih pogojev (predpisana starost, telesna in 
duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil - zdravstveno 
spričevalo itd.), tujcu, ki prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest 
mesecev (tuje vozniško dovoljenje se zamenja tudi tujcu, ki 
začasno prebiva v Republiki Sloveniji) in državljanu Republike 
Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo z namenom 
stalnega prebivanja. Veljavno tuje vozniško dovoljenje se zamenja 
tujcu za slovensko vozniško dovoljenje, če zahteva zamenjavo 
najkasneje eno leto od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji, 
slovenskemu državljanu pa, če zahteva zamenjavo najkasneje v 
enem letu po vrnitvi iz tujine ter dokaže, da je bival najmanj 6 
mesecev v državi, v kateri mu je bilo izdano tuje vozniško 
dovoljenje. Tujcu in državljanu Republike Slovenije, ki po določbi 
tega člena ne zahtevata zamenjave tujega vozniškega dovoljenja 
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za slovensko vozniško dovoljenje v enem letu po pričetku 
prebivanja v Republiki Sloveniji ali vrnitvi iz tujine v Republiko 
Slovenijo z namenom stalnega prebivanja v njej, prične enoletni 
rok, v katerem lahko zahtevata zamenjavo tujega vozniškega 
dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje, ponovno šteti, če 
zapustita Republiko Slovenijo za čas najmanj enega leta in se 
vrneta v Republiko Slovenijo. 

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega 
tujega vozniškega dovoljenja opravi praktični del vozniškega izpita 
za tiste kategorije vozil, ki jih ima pravico voziti s tujim vozniškim 
dovoljenjem. Praktičnega dela vozniškega izpita ni potrebno 
opraviti imetnikom tujih vozniških dovoljenj tistih držav, ki jih je 
določil minister za notranje zadeve v Pravilniku o vozniških 
dovoljenih (Ur. list RS, št. 117/2002). Od opravljanja praktičnega 

dela vozniškega izpita so izvzeti imetniki vozniških dovoljenj: 
- Republike Francije, 
- ZR Nemčije, 
- Švice - za kategorije A, B, E k B, F, G in H. 
- Italije - (sporazum je pred uveljavitvijo). 

Po poteku enoletnega roka ni več mogoče tujega vozniškega 
dovoljenja zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje, niti z njim 
voziti motornega vozila v Republiki Sloveniji. 

Taka oseba lahko pridobi slovensko vozniško dovoljenje le, če 
opravi celotni vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo v 
Republiki Sloveniji in odda veljavno tuje vozniško dovoljenje 
organu, ki ji izda slovensko vozniško dovoljenje. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za zdravje 
dr. Dušanu Kebru, z dne 17/6-2003:  

Ministra za zdravje sprašujem, kdaj je izdal Uredbo o statističnem 
prirejanju podatkov v zvezi s prehrambenimi navadami slovenskih 
državljanov, s katero želi prikazati slovenski narod kot narod 
pijancev? Zdravniki na sistematskih pregledih, ki so obvezni za 
vse zaposlene, morajo namreč postaviti vprašanje vsem 
anketirancem v zvezi s pivskimi navadami na ta način, da lahko 
čim več anketirancev zapišejo v rubriko »alkoholiki« in jim 
zdravniški karton obeležijo z rdečo barvo. To oznako pa dobi 
vsak Slovenec, ki odgovori, da pri kosilu spije kozarec vina in je 
deklariran kot alkoholik. 

Ministra za zdravje sprašujem kdo mu je naročil, da mora 
diskreditirati slovenski narod in kdo je tisti, ki to plačuje? Ali je 
morda povezan s kakšnim društvom ozdravljenih alkoholikov, 
ker pač ne pije? Ali gre enostavno za diskreditacijo slovenskega 
naroda po nalogu politikov kakšne od sosednjih držav? 

Ministra za zdravje sprašujem ali je v strokovni medicinski, kakor 
tudi v zgodovinski literaturi preštudiral vplive ameriške prohibicije 
takratne ZDA ter ravnal po njihovih bedastih zakonih? 

Odgovor z dne 9/7-2003: 

Kot ministerza zdravje nisem izdal Uredbe o statističnem prirejanju 
podatkov v zvezi s prehrambenimi navadami slovenskih 
državljanov, ki jo navajate v svojem vprašanju. V skladu z 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju sem izdal Navodilo o 
spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. I. št. 67, z dne 
10.08.2001), ki določa preventivno zdravstveno varstvo odraslih 
na področju bolezni srca in ožilja. Namen preventivnih pregledov 
je aktivni nadzor nad zdravstvenim stanjem, zgodnje odkrivanja 
visoko ogroženih za razvoj bolezni srca in ožilja in ustrezno 
ukrepanje vključno s svetovanjem v zvezi z dejavniki tveganja in 
spremembo življenjskega sloga. Glavni cilj programa je zmanjšanje 
ogroženosti za boleznimi srca in ožilja v srednjem življenjskem 

obdobju in zmanjšanje prezgodnje obolevnosti, umrljivosti in 
invalidnosti zaradi bolezni srca in ožilja. Sestavni del preventivnega 
pregleda je tudi izpolnjevanje vprašalnika, ki ga posamezniki 
prejmejo od osebnega zdravnika. Na podlagi tega vprašalnika 
osebni zdravnik oceni ogroženost posameznika in ga povabi na 
preventivni pregled. Sestavni del pregleda za tiste, ki so zelo 
ogroženi, je tudi poglobljena anamneza v zvezi z biološkimi 
dejavniki tveganja in vedenjskimi dejavniki tveganja, kamor poleg 
kajenja, prehranskih navad in telesne dejavnosti sodi tudi 
pogostnost in način uživanja alkoholnih pijač. Vprašalnik vsak 
posameznik izpolnjuje prostovoljno. Osebni zdravnik nima 
nikakršne strokovne in pravne podlage, da na podlagi odgovorov 
podanih v vprašalniku le-te označuje kot alkoholike oziroma celo 
označuje njihove kartone z rdečo barvo. Naloga osebnega 
zdravnika pa je, da vsakemu posamezniku poda strokoven 
zdravstveni nasvet in mu ponudi najbolj ustrezno pomoč. 

Zmanjševanje zdravstvenih, socialnih in ekonomskih bremen 
zaradi škodljivih posledic rabe alkohola je ena od usmeritev 
Ministrstva za zdravje, ki se ne razlikuje od zelo podobnih 
prizadevanj ministrstev za zdravje v evropskih in drugih državah. 
Pri teh prizadevanjih ne gre za diskreditacijo tistih, ki alkohol 
uživajo, še manj pa gre za prohibicijo, ki jo omenjate. Cilj ministrstva 
za zdravje je zmanjšati dostopnost do alkoholnih pijač mladoletnim 
osebam, povečati osveščenost prebivalcev o nevarnosti ter 
tveganjih, ki jih prinaša prekomerno uživanje alkoholnih pijač in 
uživanje alkoholnih pijač med vožnjo oziroma med delom nuditi 
tistim, ki imajo težave zaradi uživanja alkohola in si to želijo, 
ustrezno strokovno pomoč. 

Glede na vprašanje v zvezi z diskreditacijo slovenskega naroda, 
ki jo omenjate, pa menim, da podatki o umrljivosti zaradi bolezni 
jeter in jetrne ciroze, ki so visoko nad evropskim povprečjem, in 
podatki o kar tretjinski alkoholiziranosti udeležencev v smrtnih 
prometnih nesrečah, ki Slovenijo uvrščajo na dno lestvic v 
primerjavi z državami članicami EU, govorijo sami zase. 

Glede na preventivne ukrepe, programe in aktivnosti v zvezi z 
zmanjševanjem škodljivih posledic rabe alkohola, ki so pri nas že 
uveljavljeni ali pa se bodo še odvijali, pa je očitno, da je poznavanje 
vpliva prohibicije v ZDA sicer koristno, vendar pa ne najbolj 
relevantno, saj aktivnosti, ki jih izvajamo v Republiki Sloveniji, 
nimajo s prohibicijo nobene povezave. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Alojza 
Soka ministru za delo, družino in socialne 
zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z dne 17/6- 
2003: 

Zakon o popravi krivic je tudi nasilno mobiliziranim priznal vojno 
odškodnino za čas mobilizacije v nemško vojsko. Do odškodnine 
so upravičeni tudi sorodniki, torej vdove oziroma otroci. 

Zanima me, zakaj do odškodnine niso upravičene vdove nasilno 
mobiliziranih oseb, ki so umrii pred letom 1995. S tem vprašanjem 
se je name obrnila gospa Zalešnik Kristina, Skorno 6; Šoštanj, 
katere mož, ki je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko, je umrl 
leta 1987. 

Odgovor z dne 18/7-2003: 

Glede zgoraj navedenega je treba najprej poudariti, da izvajanje 
Zakona o popravi krivic (Ur. list RS, št. 59/1996, 11/2001), na 
katerega se sklicujete, spada v področje dela Ministrstva za 
pravosodje. Pravico do odškodnine po citiranem zakonu pa ima 
oseba, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status bivšega 
političnega zapornika oziroma svojca po vojni pobite osebe. 
Skratka, ta zakon ureja pravico do povrnitve škode bivšim 
političnim zapornikom in svojcem po vojni pobitih oseb in ne zajema 
nasilno mobiliziranih oseb v nemško vojsko v času druge svetovne 
vojne ter poudarjamo, da navedeni zakon zajema obdobje od 
15.05.1945 do 02.07.1990. 

Vprašanje plačila vojne odškodnine prisilno mobiliziranim v 
nemško vojsko formalno ne sodi v pristojnost in delovno področje 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Omenjeno 
vprašanje se rešuje v okviru Zakona o skladu za poplačilo 

odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. list RS, št. 
18/2001), ki je pričel veljati 29.03.2001 in spada v področje dela 
Ministrstva za gospodarstvo in Slovenske odškodninske družbe. 
Citirani zakon med drugim določa, kdo so upravičenci do 
odškodnine ter postopek za uveljavitev te pravice. 

V okviru prisojnosti našega ministrstva Vam glede Vašega 
vprašanja odgovarjamo, da je to razumljivo in ustrezno rešeno z 
Zakonom o žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS, št. 63/95, 8/96, 44/ 
96, 70/97, 43/99, 28/00, 64/01 in 110/02). Izvajanje omenjenega 
zakona spada v področje dela Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve Republike Slovenije in med drugim zajema tudi 
status prisilno mobiliziranih oseb v nemško vojsko. Ker pa Zakon 
o žrtvah vojnega nasilja velja šele od 01.01.1996 in je mož gospe 
Kristine Zalešnik, kateri naj bi bil po njenih trditvah mobiliziranih v 
nemško vojsko, umrl leta 1987, torej še pred uveljavitvijo zakona, 
zahtevka za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja ni mogel 
vložiti, ker za to pač (še) ni bilo pravne podlage. Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. 
list RS, št. 43/99), ki je v 5. členu na novo uredil in dopolnil 
pomanjkljivo ureditev varstva družinskih članov žrtev vojnega 
nasilja iz 7. člena osnovnega zakona iz leta 1996, določa, da je do 
varstva po zakonu upravičen državljan Republike Slovenije, 
družinski član osebe, ki je izgubila življenje v okoliščinah za 
priznanje statusa žrtve vojnega nasilja po navedenem zakonu. 
Varstvo se zagotavlja istemu krogu družinskih članov in ob enakih 
pogojih kot po predpisih o vojnih invalidih. Kot je ugotovljeno, pa 
mož imenovane gospe ni izgubil življenja, umrl ali bil pogrešan v 
okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, ampak je 
umrl kasneje oziroma po prenehanju zatrjevanega prisilnega 
ukrepa, tudi iz tega (ter že prej omenjenega) razloga gospe Kristini 
Zalešnik ni mogoče zagotoviti varstva pravic družinskega člana 
po citiranem materialnem predpisu. Skratka, v obravnavanem 
primeru ni pravne in dejanske podlage za uveljavljanje vojne 
odškodnine za čas mobilizacije v nemško vojsko. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca dr. 
Andreja Bajuka Vladi Republike Slovneije, z 
dne 24/6-2003:  

Vlado Republike Slovenije sprašujemo, po kakšnih pravilih in/ali 
navodilih upravljata Slovenska odškodninska družba in Kapitalska 
družba podjetja, v katerih imata največje in/ali večinske kapitalske 
deleže? Ali je Vlada Republike Slovenije oblikovala politiko razvoja 
Papirne in celulozne industrije v državi in/ali kakšno politiko 
uveljavljajo v lastniškem (so) upravljanju tovarne PALOMA Sladki 
vrh tri družbe v državni lasti: SOD in KAD ter SRD v likvidaciji, 
čigar predstavnik predseduje nadzornemu svetu PALOME. (Po 
zadnjih javnih podatkih iz meseca maja 2003 ima SOD 32,33 %, 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
37,48 % delnic in SRD simbolično delež 15 delnic - Vir podatkov: 
Slovenska odškodninska družba- Poročilo o izvajanju ZZLPPO, 
str. 109-111. Državni zbor, EPA 856-III, z dne 22.5.2003..) 

Obrazložitev: 
V drugi polovici leta 2000 so vlada, ki sem jo vodil, Ministrstvo za 
gospodarstvo in Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe (SRD) 
Posebno pozornost namenili seznanitvi s tekočimi problemi in 

vprašanji nadaljnjega razvoja slovenske papirne in celulozne 
industrije in v tem okviru predvsem reševanju tekočih problemov 
tovarne papirja PALOMA Sladki vrh. Tedanji Nadzorni svet SRD 
je poskrbel za njeno lastninsko preoblikovanje v d.d., s katerim je 
SRD prej odlašala vse od leta 1996, ko so bili izpolnjeni pogoji, da 
se to podjetje lastninsko preoblikuje po Zakonu o privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih Agencije 
RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Tedanji finančni položaj te 
družbe, ki se je izkazoval v nesolventnosti, je bil rešen tako, da je 
država dokapitalizirala PALOMO prek SRD v višini cca 1,9 mlrd 
SIT. Družba je lahko na tej podlagi odplačala posojila največjim 
bankam upnicam in dobila možnost za modernizacijo proizvodnje 
in prilagoditev domačemu in tujemu trgu. 

Tedanji in sedanji direktor Aleš Mikeln ni bil naklonjen navedenim 
aktivnostim, saj je - po informacijah nadzornega sveta SRD - 
videl prihodnost PALOME v njeni prodaji strateškemu partnerju 
oz. poslovni združbi iz SJovaške. Nadzorni svet SRD je zato 
izglasoval njegovo zamenjavo s ciljem zagotoviti temu podjetju 
dolgoročno uspešen razvoj in s tem tudi prispevati k razvoju 
slovenske papirne industrije, zavedajoč se, da ima ta proizvodnja 
z relativno visoko dodano vrednostjo, vse možnosti za 
konkurenčen razvoj. Po volitvah leta 2000 nova vlada ni poskrbela 
za izvršitev navedenega sklepa Nadzornega sveta SRD. 
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V teh dneh zaposleni izražajo bojazen, da se poslovni in/ali finančni 
položaj PALOM E ponovno slabša, da razvojni cilji niso uspešno 
doseženi in da vodstvo družbe ponovno oživlja pobudo za prodajo 
tovarne že omenjeni poslovni združbi iz Slovaške. 

Odgovor z dne 31/7-2003: 

Ad 1) 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
d.d. (v nadaljevanju: KAD) je bila ustanovljena na podlagi Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-A), in sicer z 
namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. 

V ta namen je bilo v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij 
na KAD prenesenega 10% nekdaj družbenega premoženja. 
Prestrukturiranje osnovnega privatizacijskega premoženja izvaja 
KAD v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti in investicijsko politiko, 
s poudarkom na naslednjih temeljnih usmeritvah: 
(a) koncentracija števila naložb, 
(b) povečevanje deleža dolžniških naložb, 
(c) učinkovito upravljanje s tveganji in 
(d) doseganje sprejemljivih donosov. 

Na dan 31.12.2002 je imel KAD v svojem premoženju delnice in 
deleže 354 gospodarskih družb (od tega 347 domačih), ali 80,8 
% celotnega portfelja. Ostalih 19,2 % naložb je v dolžniških 
vrednostnih papirjih in depozitih domačih bank. 8,5 % vseh naložb 
je v tujih vrednostnih papirjih. Ob tem je KAD za financiranje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ZPIZ v letih 1999 do 
vključno 2002 zagotovil 33,4 milijarde tolarjev. 

Glavni poslovni cilj KAD na področju upravljanja osnovnega 
premoženja je učinkovito upravljanje premoženja in maksimiranje 
vrednosti premoženja KAD. 

KAD se deklarira kot portfeljski investitor, vendar v prehodnem 
obdobju, dokler ima pomembne deleže v največjih slovenskih 
gospodarskih družbah, opravlja del funkcij iz naslova vladanja 
podjetjem (»corporate governance«). Največji poudarki na 
področju vladanja podjetjem so naslednji: 

Treningi članov v nadzornih svetih, ki so blizu KAD. 
Intenzivnejša komunikacija med člani nadzornih svetov in 
KAD ter intenzivnejša izmenjava informacij v skladu z 
zakonodajnimi možnostmi. 
Sklepanje delniških sporazumov in zavezništev med 
obstoječimi lastniki. 
Uvedba internih revizij in odškodninskih tožb v primerih, ko 
prihaja do namernega in prekomernega diskriminiranja KAD 
kot manjšinskega lastnika. 

Glede na to, da KAD posluje v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah se za nadzor nad njegovim poslovanjem v celoti 
uporabljajo vsi mehanizmi predvideni s tem zakonom. Poleg tega 
mora KAD pri svojem poslovanju upoštevati Zakon o trgu 
vrednostnih papirjev, Zakon o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje, Zakon o zavarovalništvu, Zakon o prevzemih, Zakon 
o javnih financah, Slovenske računovodske standarde (če 
naštejemo le najpomembnejše sistemske predpise) ter vse druge 
predpise, ki se nanašajo na opravljanje njegovih dejavnosti, pri 
tem pa v celoti podleže z veljavnimi predpisi predvidenemu 
nadzoru pristojnih institucij. Poslovanje KAD nadzira nadzorni svet, 
poleg njega pa tudi skupščina, glede na zgoraj navedeno 
kadrovsko funkcijo skupščine (imenovanje uprave). Skladno z 
Zakonom o gospodarskih družbah se v KAD vsako leto opravi 
tudi komercialna revizija poslovanja, na podlagi Zakona o 
računskem sodišču pa tudi občasna revizija s strani računskega 

sodišča. Za vse doslej opravljene revizije (komercialne in revizije 
računskega sodišča) je bilo izdano pozitivno mnenje. 

Slovenska odškodninska družba, d.d., je bila ustanovljena z 
Zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (v nadaljevanju: 
ZSOS) kot finančna organizacija za poravnavo obveznosti 
upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji in drugih predpisih, 
ki urejajo denacionalizacijo premoženja. Za izpolnjevanje teh nalog 
družba izdaja obveznice in upravlja in razpolaga z vrednostnimi 
papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi Zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, Stanovanjskega zakona in 
ZSOS. Na podlagi dveh dodatnih zakonov, in sicer Zakona o 
plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter Zakona 
o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje 
zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja pa je Slovenska 
odškodninska družba, d.d., postala tudi finančna organizacija za 
poravnavo obveznosti upravičencem po navedenih zakonih. 

Regulatorni okvir (pravila), na katerih temelji poslovanje Slovenske 
odškodninske družbe, predstavljajo: 

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, 
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja, 
Zakonu o denacionalizaciji, 
Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, 
Zakon o gospodarskih družbah, 
statut Slovenske odškodninske družbe, 
letni poslovni in finančni načrt Slovenske odškodninske 
družbe, 
interni akti, ki jih je sprejel upravni odbor Slovenske 
odškodninske družbe in podrobneje opredeljujejo pravila 
upravljanja s premoženjem. 

V navedenih aktih, posebej še v statutu, internih pravilnikih in 
letnem poslovnem načrtu so opredeljeni podrobnejši kriteriji 
poslovanja in upravljanja s premoženjem s ciljem, da se 
maksimirajo koristi za upravičence do različnih vrst odškodnin. 
Da se torej iz obstoječega premoženja, ki ga v 70 % še vedno 
predstavljajo kapitalske naložbe, zagotovi čim več denarnih 
sredstev za pokrivanje zakonskih obveznosti. Slovenska 
odškodninska družba, d.d., je izrecno za te namene pridobila v 
okviru privatizacije ter na podlagi drugih zakonov delnice in 
poslovne deleže v 1.300 gospodarskih družbah. 

Temeljni cilj upravljanja s premoženjem, h kateremu je Slovenska 
odškodninska družba zakonsko zavezana, je zagotavljanje 
denarnih sredstev za poravnavo denacionalizacijskih ter drugih 
zakonskih obveznosti. Likvidna sredstva za te namene družba 
zagotavlja s prodajo premoženja, ki tvori aktivo družbe. Ob danem 
številu naložb je obseg t.i. denacionalizacijskega primanjkljaja 
bistveno odvisen od zmožnosti maksimiranja prodajne vrednosti. 
Čim večje kupnine bodo dosežene ob prodaji, tem nižji bo 
razkorak med ocenjenimi obveznostmi družbe in trenutno 
razpoložljivim premoženjem. 

Ad 2) 

Politika razvoja papirne in celulozne industrije je tako kot vse 
ostale predelovalne dejavnosti vključena v sklop Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, ki jo je sprejela Vlada Republike 
Slovenije na 38. seji dne 26. julija 2001. 

V obdobju 6 let od sprejema Strategije povečevanja konkurenčne 
sposobnosti slovenske industrije so bili izvršeni vsi predhodni 
gospodarski ukrepi v papirni in celulozni industriji, potrebni za 
nadaljnji razvoj te industrijske veje. Tako so bile predvsem 
sanirane pretekle izgube v podjetjih, bodisi s pomočjo posebnih 
zakonov (Zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v 
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podjetju Radeče papir - Ur. I. RS, št. 69/94), bodisi z izvedbo 
prestrukturiranja podjetij preko Slovenske razvojne družbe d.d. 
(Paloma Sladkogorska d.d., Papirnica Goričane d.d., Medvode in 
Videm papir d.o.o., Krško). Sprejeti so bili sistemi financiranja 
ekoloških projektov (Ekološko - razvojni sklad Republike 
Slovenije) in prilagojeni ekološki standardi v smislu sožitja narave 
in panoge. 

Papirna in celulozna industrija je tako kot druge panoge deležna 
razvojnih spodbud v skladu z zastavljenimi cilji politike razvoja 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti. Ti zajemajo ukrepe in 
aktivnosti, usmerjene v uresničevanje temeljnega dolgoročnega 
cilja pospešene gospodarske rasti in povečanja konkurenčnosti 
podjetij. Ukrepi so zajeti v okviru treh programov: 
a. Znanje za razvoj 
b. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij 
c. Spodbujanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških 

priložnosti 

Vlada Republike Slovenije nadalje tudi podpira vse ekonomske 
oblike predelave in izkoriščanja lesne mase in celuloze, ob 
hkratnem spoštovanju ekoloških standardov. Tako trenutno poteka 
»Program energetske izrabe lesne biomase od I. 2001 do 2010«, 
ki naj bi omogočil povečanje deleža obnovljivih virov energije v 
primarni energetski bilanci za 1,8%. 

Kapitalska družba je lastnica 1.276.622 delnic (kar predstavlja 
37,48% osnovnega kapitala).družbe PALOMA Sladkogorska 
tovarna papirja, d. d., Sladki vrh. Navedeni lastniški delež 
gospodarske družbe je kapitalska družba pridobila na osnovi 
dveh »Pogodb o brezplačni odsvojitvi delnic družbe PALOMA 
Sladkogorska tovarna papirja, d. d., Sladki vrh« v marcu in juliju 
leta 2002. Kapitalska družba je tako postala največji posamični 
delničar navedene družbe. Avgusta 2002 je skupščina 
gospodarske družbe Paloma za enega od šestih članov 
nadzornega sveta imenovala tudi predstavnika Kapitalske družbe. 

Predstavnik Kapitalske družbe od svojega imenovanja sodeluje 
na vseh sejah nadzornega sveta družbe, ki redno in vestno nadzira 
poslovanje družbe. Nadzorni svet je na svojih sejah me drugim: 

obravnaval problematiko zalog in najemnin 
dajal soglasja in spremljal potek pomembnejših investicij 

- spremljal potek sanacije v hčerinskih družbah Paloma tovarna 
lepenke Prevalje, še posebej zaradi uvedene prisilne 
poravnave hčerinski družbi Palome tovarne lepenke Ceršak 
d.d. 

Posebej skrbno je nadzorni svet spremljal investicijsko dejavnost 
zaradi naložb v izgradnjo skladišča Šentilj, maxi programa, 
programa zloženih brisač, naložbe v izgradnjo čistilne naprave in 
naložb v projekte za preselitev proizvodnje papirne konfekcije v 
Šentilj. 

Nadzorni svet je od uprave zahteval tudi pripravo srednjeročnega 
razvoja Palome. Koncept je bil pripravljen v januarju 2003 in ga je 
nadzorni svet tudi potrdil. V okviru predloga razvoja za triletno 
obdobje od 2003 do 2006/2007 načrtujejo skoraj podvojen obseg 
ob veliki skrbi za zaposlene in ohranjanje delovnih mest. 

Ker ni v skladu s poslovno politiko Kapitalske družbe, da bi 
upravljavsko obvladovala in se aktivno ukvarjala z vodenjem 
Podjetij, preučujemo različne alternativne možnosti, ki bi 
Maksimalno koristile namenu delovanja Kapitalske družbe in same 
družbe Paloma, d.d.. V postopku sprejemanja izhodišč oziroma 
Priprav za nadaljnje poslovne odločitve, povezane z lastništvom 
delnic navedene družbe se je Kapitalska družba povezala tudi z 
Družbo za svetovanje in upravljanje, ki v ta namen za potrebe 
Kapitalske družbe pripravlja osnovne podlage za nadaljnje delo. 

Slovenska odškodninska družba je lastnica 32 % osnovnega 
kapitala družbe Paloma (1.097.849 delnic), Sladkogorska tovarna 
papirja, d.d., Sladki vrh. Kapitalsko naložbo je Slovenska 
odškodninska družba pridobila v naslednjih korakih: februarja 
2002 v višini 140.570 delnic, junija 2002 937.013 delnic ter avgusta 
2002 še 20.266 delnic. 

Svoja lastniška upravičenja SOD uresničuje na skupščini 
delničarjev Palome s pomembnim vplivom na glasovanje pri 
sprejemanju skupščinskih sklepov. Med pomembnejšimi 
skupščinskimi sklepi v zvezi z upravljanjem družbe je bilo 
imenovanje nadzornega sveta. Ta ima pristojnosti po Zakonu o 
gospodarskih družbah, člani nadzornega sveta pa so za svoje 
odločitve osebno odgovorni in morajo ravnati pri sprejemanju 
odločitev v korist družbe. Po dostopnih informacijah lahko 
ocenjujemo, da imenovani predstavniki delničarjev v nadzornem 
svetu sprejemajo takšne odločitve, ki so dolgoročno naravnane 
v korist vseh deležnikov družbe. 

Iz predstojećih obveznosti Slovenske odškodninske družbe jasno 
izhaja, da bo SOD v naslednjih letih spremenil svojo celotno aktivo, 
vključno z naložbo v Palomi, v denarno obliko in s tem denarjem 
poravnaval svoje obveznosti. Pri odločitvah o časovni umestitvi 
takšnega dogodka kot je prodaja pomembne kapitalske naložbe, 
SOD upošteva v prvi vrsti pogoje za maksimiranje kupnine, hkrati 
pa nujnost zaaotavljanja likvidnih sredstev (samo v letu 2004 cca 
35 mlrd SIT). 

V primeru prodaje večinskega deleža v Palomi je vsekakor možno 
upoštevati tudi razvojni interes podjetja oziroma potrebo po 
ustreznem strateškem partnerju, ki bo omogočil ustvarjanje 
dodane vrednosti. S takšnim pristopom posredno zasledujemo 
tudi interes SOD-a, saj lahko le od partnerja, ki sam vidi v 
povezovanju največ sinergij, pričakujemo tudi najvišjo kupnino. 

Celotni družbeni kapital podjetja Paloma Sladkogorska Tovarna 
papirja Sladki vrh p.o. je bil z odločbo Agencije RS za 
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 1528/1995-MB z dne 
9.4.1996 prenesen na Sklad RS za razvoj, pravni predhodnik 
Slovenske razvojne družbe d.d. (SRD). Razlog za prenos 
družbenega kapitala na Sklad RS za razvoj je bila neopravljena 
revizija s Palomo povezanih podjetij v tujini Paloma Italija S.r.l. 
Milano ter HAGO Handelsgesellschaft m.b.H. Celovec. V 
nadaljevanju je Agencija RS za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij ugotovila, da ni bilo oškodovanja 
družbenega premoženja po določilih 48. in 48.a člena Zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Postopek privatizacije družbe Paloma d.o.o. je potekal v skladu z 
določili Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za 
razvoj in obveznostih Agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo, ter v skladu s sklepi nadzornega sveta SRD o načinu 
privatizacije z dne 23.09.1998 in je bil zaključen v februarju 2002. 

Družbeni kapital Palome je bil prenesen na Sklad RS za razvoj 
pred uvedbo Zakona o zaključku lastninjenja, kot ex - lege družba 
in ne kot po zmotnem prepričanju mnogih zaradi sanacije. Ključna 
vloga SRD je bila izvedba privatizacije družbe Paloma ter 
zagotovitev pogojev za izvedbo revizij v povezanima družbama 
v tujini. 

Zaradi navedenega SRD v okviru svojih nalog in pristojnosti ni 
imela na razpolago finančnih sredstev, ki bih jih lahko angažirala 
kot pomoč pri finančni sanaciji družbe Paloma in je v vsem obdobju 
aktivnega nadzora zagotovila Palomi le subsidiarno poroštvo za 
kratkoročni kredit višini 120 mio SIT. 
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Ker družba Paloma iz tekočega poslovanja ni bila sposobna 
poravnavati obveznosti iz preteklosti, je bil v decembru 1998 na 
osnovi sanacijskega programa Palome in njenih odvisnih družb, 
podpisan štiripartitni sporazum o načinu restrukturiranja dolgov. 
Podpisniki sporazuma so bili družba Paloma d.o.o., Slovenska 
razvojna družba d.d., Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in 
Nova Kreditna banka Maribor d.d.. Sporazum ki je bil podpisan na 
osnovi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov ni bil 
realiziran, saj Republika Slovenija ni izdala predvidenih obveznic, 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pa ni zagotovilo sredstev 
za nakup. 

Ko so iz naslova že reprogramiranih dolgoročnih in kratkoročnih 
kreditov pričele zapadati obveznosti, se je Paloma znašla pred 
zlomom. Zaradi slabšanja finančnega položaja, kratkoročne in 
dolgoročne plačilne nesposobnosti, je postala grožnja stečaja 
povsem realna. Zastarele proizvodne zmogljivosti Palomi niso 
zagotavljale obstoja, še manj pa preživetja na krajši in daljši rok. 
Podjetje, ki se je že nekaj let soočalo s problemi zmanjševanja 
konkurenčnih prednosti, je zamudilo vsaj dva do tri investicijske 
cikle. Veliko število zaposlenih je bilo in je še vedno neprimerljivo 
s konkurenčnimi podjetji v papirni industriji. 

Kljub intenzivnim naporom in dosežkom na posameznih področjih 
zniževanja stroškov ter dokaj solidnim tekočim poslovanjem, ki 
je bilo pozitivno, so bili efekti zapadlih obveznosti neobvladljivi. 
Banke kot največji upniki Palome, niso bili več pripravljeni 
reprogramirati zapadlih obveznosti brez poroštva države. Zaradi 
neperspektivnosti stanja se je banka NKBM odločila, da proda 
svojo terjatev preko javnega razpisa. 

Da ne bi prišlo do stihijske prodaje terjatev največjih upnikov, kar 
bi povzročilo nekontroliran prevzem lastništva nad družbo Paloma 
je SRD z največjimi upniki podpisala pogodbe na osnovi katerih je 
z namenom pridobitve strateškega partnerja z javnim zbiranjem 
ponudb izvedla postopek javne prodaje terjatev, ki so na dan 
29.2.2000 znašale 2.171.967.917,82 SIT (cca 20.9 mio DEM). V 
danem trenutku je bila prodaja edina alternativa stečaju, saj Paloma 
brez izdatne finančne pomoči države ni mogla preživeti. 

Po treh neuspešnih javnih razpisih za prodajo terjatev največjih 
upnikov družbe Paloma je bil na SRD izdelan program finančne 
sanacije in prestrukturiranja družbe Palome. Program je temeljil 

na predpostavki odkupa terjatev od bank in zavarovalnice ter v 
naslednji fazi na dokapitalizaciji družbe z novo terjatvijo. 

Na podlagi predstavljenega programa sanacije je Vlada Republike 
Slovenije v svojstvu skupščine delniške družbe SRD 
dokapitalizirala najprej v višini 1.511.000.000,00 SIT in naknadno 
še v višini 386.485.000,00 SIT, kot naj bi znašal vložek SRD pri 
prestrukturiranju družbe Paloma. Skupna dokapitalizacija Palome 
s strani SRD je znašala 1.897.485.000,00 SIT. 

Po izvedeni sanaciji finančnih obveznosti Palome iz preteklega 
poslovanja so nastopili pogoji za normalno tekoče poslovanje in 
najnujnejše posodobitve tehnologije, ki je omogočila povečanje 
proizvodnje z manjšim številom zaposlenih-od 50.000 t izdelkov 
v letu 1999 na blizu 59.000 t v letu 2002- in s tem tudi dobre 
poslovne rezultate v tem obdobju. 

V preteklem letu je bila izvedena večja investicija v novo čistilno 
napravo, ki je pogoj za nadaljnje obratovanje tovarne in sprejet je 
bil koncept srednjeročnega razvoja Palome, »ki temelji na ohranitvi 
vloge vodilnega proizvajalca proizvodov iz higienskih papirjev v 
tem delu Evrope v pogojih intenzivnega povečevanja konkurence, 
obenem pa na ohranjanju čim večjega števila delovnih mest v 
nerazvitem okolju, v katerem je socialna odgovornost Palome 
zelo visoka.« Zastavljene cilje je v skladu s programom mogoče 
doseči s tehnološko modernizacijo in podvojitvijo proizvodnje ob 
podpori intenzivnega trženja in vlaganja v kadre. 
Razvojni program se je pričel v tem letu tudi uresničevati. 

Vodilna aktivna vloga SRD d.d. v družbi Paloma je bila končana z 
zaključkom privatizacije, ki je potekala sicer v več delih, v februarju 
2002. Prva faza privatizacije je bila zaključena s prenosom 
pripadajočega deleža udeležencem interne razdelitve in notranjega 
odkupa v oktobru 2000, zadnja faza pa v januarju 2002 s 
prenosom deležev na pooblaščene investicijske družbe ter v 
februarju 2002 na Slovensko odškodninsko družbo in Kapitalsko 
družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Slovenska 
razvojna družba d.d. - v likvidaciji danes razpolaga še z 23.094 
delnicami (0,68 %), ki so namenjene za eventualne potrebe 
denacionalizacije in 15 delnicami, ki so ostale kot ostanek pri 
dosedanji razdelitvi. 

Iz navedenega je razvidno, da SRD d.d. od februarja 2002 
praktično v Palomi d.d. nima več lastniškega deleža in ima delno 
vpliv le preko prokurista družbe. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 30/6-2003: 

Spoštovani gospod minister, dobil sem odgovor na poslansko 
vprašanje z dne 23.5.2003, v katerem, kakor kaže, zagovarjate 
stališče, da lahko uradniki oziroma celo vodje Oddelkov za 
upravne notranje zadeve v Republiki Sloveniji delujejo proti lastnim 
sodržavljanom v korist sosednje države, in to celo na področju 
tuje države. 

Vse skupaj spominja na čase slovenskega osamosvajanja, ko 
so nekateri slovenski, danes visoko stoječi politiki podpisovali 
tako rekoč izdajalsko kapitulantsko listino o »odporu s cvetjem«, 
nekateri celo ustanavljali stranko za Jugoslavijo, med tem ko 
smo se drugi borili za osamosvojitev. Zato me niti ne čudi vaš 
odgovor, ki, kakor kaže, celo podpira protislovensko delovanje 
slovenskih uradnih oseb. 

Medtem ko ste Vi, gospod minister, iskali opravičila za moralno 
sporna dejanja Srečka Goriška, vodje Oddelka za upravne in 
notranje zadeve na Upravni enoti Slovenska Bistrica, je bil 
omenjeni gospod s strani Hrvatov pooblaščen, da v njihovem 
imenu deluje proti slovenskemu državljanu. Navkljub temu, da vi 
opravičujete to dejanje, češ, da v Republiki Hrvaški omenjeni 
gospod ne krši zakonov Republike Slovenije, sem prepričan, da 
gre za edinstveni primer takšnega ravnanja v Evropi. V državah 
EU bi bilo takšno delovanje sankcionirano, saj se pod vprašaj 
postavlja nacionalna pripadnost omenjenega gospoda in še bolj, 
njegova strokovna ter uradniška pripadnost državi, v kateri zaseda 
visoko delovno mesto. 

V prilogi Vam pošiljam dopis vodje Oddelka za upravne in notranje 
zadeve na UE Slovenska Bistrica, ki ga je v imenu hrvaških 
državljanov, kot slovenski državljan, s slovenskega poštnega 
naslova poslal drugemu slovenskemu državljanu na slovenski 
poštni naslov. 

Sprašujem Vas, ali boste ukrepali v skladu z novim zakonom o 
javnih uslužbencih, kajti dvomim, da boste ukrepali v skladu s 
patriotskimi čustvi. 

Priloge so na vpogled v glavni pisani Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Odgovor z dne 30/7-2003:  

Ministrstvo za notranje zadeve ni seznanjeno z ravnanjem g. 
Srečka Goriška, ki ga v svojem vprašanju navaja poslanec. Glede 
na poslančeve navedbe o spornem dogodku tudi ne vidimo 
razloga, zakaj bi moralo biti drugače. Očitno je, da je g. Gorišek v 
zasebnem sporu z g. Paholetom, in da se spor nanaša na 
lastništvo nepremičnine, ki leži na območju Republike Hrvaške. V 
kolikor v svojem imenu in istočasno kot pooblaščence ostalih 
hrvaških solastnikov nepremičnine, od g. Paholeta pisno zahteva, 
da odstrani domnevno nezakonito gradnjo, s tem ne krši nobenega 
od veljavnih predpisov Republike Slovenije. Ne glede na to, da je 
Gorišek državni uradnik, njegovo početje nima nobene povezave 
s tem statusom; gre za medsosedski spor, pri katerem je dejstvo, 
da je eden od udeležencev državni uradnik, povsem nerelevantno. 
V tem, da nekdo na takšen način (pred vložitvijo tožbe na sodišču) 
poskuša uveljaviti tudi svoje interese, ne vidimo, v čem bi bilo 
takšno ravnanje sporno ali zato vprašljiva njegova pripadnost 
državi. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Alojza 
Soka ministru za notranje zadeve dr. Radu 
Bohincu, z dne 2/7-2003:  

V ponedeljek, 16.6.2003, je patrulja policijske postaje Ormož ob 
14.50 pri gasilskem domu v Središču ob Dravi kontrolirala 
Bogomirja Lucija, Jastrebci 15, 2276 Kog. Pri kontroli so od 
irnenovanega zahtevali le pojasnilo, kam se pelje. Imenovani jim 
je pojasnil, da je, kot član Ormoškega Občinskega sveta, 
Povabljen na otvoritev mejnega prehoda Središče ob Dravi 1. Pri 
'em pa je službujoči policist zahteval, da mu Bogomir Luci povabilo 
dokaže z ustreznim vabilom. Ker je vabilo pustil doma, se je vrnil 
v 18 km oddaljeni Kog in policistom predložil vabilo. Službujoči 
Policist ga je nato spustil z opazko, češ, ali je to res njegovo 
vabilo. Bogomir Luci je imel s sabo tudi pričo Ivana Brumna, Sp. 
Ključarevci, 2270 Ormož. 

Zanima me, ali so policisti v omenjeni patrulji imeli navodilo, da 
kontrolirajo povabljence s kontrolo nenaslovljenih vabil, oziroma 
ali je šlo le za izživljanje službujočega policista. Prosim, da inci- 
dent preverite in me o njem pisno obvestite. 

Odgovor z dne 29/7-2003:  

Pri preverjanju Vaših navedb smo ugotovili, da je 16. junija 2003 
ob 14.00 uri v Središču ob Dravi potekala svečana otvoritev 
mejnega prehoda za obmejni prehod Središče ob Dravi I. Zaradi 
svečane otvoritve prehod državne meje na mejnem prehodu za 
obmejni promet Središče ob Dravi I začasno ni bil mogoč. Pred 
tem sta bila na lokalno cesto v smeri mejnega prehoda, z nalogo, 
da na začasno zaprtje prometa čez mejni prehod med potekom 
svečane otvoritve seznanjata potnike, napotena policista. Policista 
sta odrejeno nalogo napačno razumela in sta po 14.00 uri, ko se 
je svečana otvoritev mejnega prehoda začela, za vsa vozila zaprla 
promet v smeri mejnega prehoda in od voznikov, ki so bili 
namenjeni na svečano otvoritev, zahtevala vabila. 

Na ta način nista policista po 14.00 uri do mejnega prehoda za 
obmejni promet Središče ob Dravi I brez vabil na svečano 
otvoritev spustila okoli deset voznikov oziroma povabljencev. 

Obveščamo Vas tudi, da je g. Bogomir LUCI zaradi opisanega 
postopka policistov na Postajo mejne policije Ormož podal pisno 
pritožbo, ki ko je v skladu z 28. členom Zakona o policiji in Navodila 
za reševanje pritožb obravnaval senat Policijske uprave Maribor. 
V pritožbenem postopku je bilo ugotovljeno, da je pritožba 
utemeljena, Policijska uprava Maribor pa se je zaradi vseh nastalih 
neprijetnosti g. Bogomirju LUCIJU v odgovoru na pritožbo že 
opravičila. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Alojza 
Soka ministru za šolstvo, znanost in šport 
dr. Slavku Gabru, z dne 2/7-2003:  

Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani so do začetka 
šolskega leta 1992/93 končale dvoletni študij farmacije (štirje 
semestri) tri generacije študentov in si s tem pridobile naziv "inženir 
farmacije" - smer medicinska biokemija. 

V tem času se je na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani izvajal tudi 
visokošolski študij za pridobitev naziva "diplomirani inženir 
farmacije". V letu 1992/93 je bil na tem visokošolskem programu 
študij razširjen oziroma podaljšan na 9 semestrov, diplomanti pa 
so si pridobili univerzitetni naslov "magister farmacije". Glede na 
prejšnji program je bil dodan torej 1 semester oziroma pet dodatnih 
predmetov in sicer: 

Analiza in nadzor zdravil 135 ur 
Stabilnost zdravil 75 ur 
Klinična kemija II 30 ur 
Izbirni predmet I 60ur 
Izbirni predmet II 60 ur 
SKUPAJ RAZŠIRITEV V OBSEGU 360 ur 

Diplomirani inženirji, ki so diplomirali še po prejšnjem programu, ki 
je trajal 8 semestrov, so tako po stopnji izobrazbe kot po nazivu 
izenačeni z diplomanti - magistri farmacije, ki so končali študij po 
novem razširjenjem univerzitetnem programu (torej 9 semestrov). 

Prejšnji višješolski program pa je bil preimenovan v novi t.i. 
visokošolski program laboratorijske biomedicine, ki traja tri leta 
(šest semestrov). Po končanem študiju si diplomanti pridobijo 
visokošolsko strokovno izobrazbo z nazivom "diplomirani inženir 
laboratorijske biomedicine" (dip. inž. lab. biomed.). Po veljavnem 
predmetniku Fakultete za farmacijo je bil višješolski študij v 
visokošolskega razširjen tako, da je bilo dodanih 7 predmetov in 
sicer: 

Uvod v laboratorijsko delo 60 ur 
Biomedicinska informatika 75 ur 
Matematika s statistiko 75 ur 
Strokovna angleščina ( 90 ur 
Toksikilogija 30 ur 
Tehnike molekuralne biologije v medicini 30 ur 
Laboratorijsko delo v praksi 135 ur 
SKUPNA RAZŠIRITEV V OBSEGU 495 ur 

Iz navedenega prikaza vsebinske razširitve univerzitetnega in 
višješolskega programa je jasno razvidno, da je bila razširitev 
dejansko izvedena v približno enakem obsegu. Kljub temu pa so 
enake razširitve prinesle povsem različen rezultat glede nazivov 
in stopnje izobrazbe. , 

Diplomanti višješolskega študija po stopnji izobrazbe niso 
izenačeni z diplomanti preoblikovanega visokošolskega 
programa. Medtem, ko so bili diplomirani inženirji farmacije 
avtomatsko povišani v naziv »magister farmacije«, namreč 
inženirji farmacije niso bili povišani v »diplomirane inženirje 
farmacije«. 

Zanima me, zakaj so bila ob dveh skoraj identičnih preoblikovanjih, 
kar se tiče obsega dodanih ur, uporabljena dvojna merila glede 
dosežene stopnje izobrazbe. To je pomembno še toliko bolj, ker v 
času študija po končanem višješolskem študiju inženirjem 
farmacije ni bil omogočen prehod na visokošolski študij. Zato 
diplomanti višješolskega programa niso izenačeni z diplomanti 
novega visokošolskega študija, čeprav v laboratorijih opravljajo 
isto delo. Na drugi strani pa so diplomirani inženirji farmacije 
izenačeni z magistri farmacije. 

Odgovor z dne 25/8-2003: 

Menimo, da tako sklepanje ni povsem korektno. Diplomanti 
nekdanjega višješolskega študija si namreč z dodatnim letom 
študija pridobijo tudi dodatno - visokošolsko - stopnjo izobrazbe, 
diplomanti univerzitetnega študijskega programa pa imajo kljub 
podaljšanju študija še naprej isto stopnjo izobrazbe. Njihov 
strokovni naslov, magister farmacije oziroma magistra farmacije, 
namreč v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih 
(Ur. L. RS, št. 47/98 in 55/2003) označuje visokošolsko 
dodiplomsko izobrazbo.Ta strokovni naslov se zapisuje za imenom 
in priimkom diplomanta in ga ne smemo zamenjevati z 
znanstvenim naslovom magister znanosti oziroma magistra 
znanosti, ki pripada diplomantom dveletnih podiplomskih 
magistrskih študijskih programov, v konkretnem primeru 
diplomantov podiplomskega magistrskega (in doktorskega) 
študijskega programa Biomedicina. 

Sporočamo še, da smo vprašanje posredovali tudi Fakulteti za 
farmacijo Univerze v Ljubljani. Z njihovim odgovorom vas bomo 
seznanili takoj, ko ga bomo prejeli. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Matjaža Švagana ministru za zdravje dr. 
Dušanu Kebru, z dne 7/7-2003:  

»Ali je res, da namerava Ministrstvo za zdravje v okviru 
racionalizacij, ki jih pripravlja, ukiniti ginekološko-porodniški 
oddelek v Splošni bolnici Trbovlje oz. kakšna je nadaljnja vizija te 
bolnišnice? 

Odgovor z dne 14/7-2003: 

Ministrstvo za zdravje ne namerava ukiniti ginekološko- 
porodniškega oddelka v Splošni bolnišnici Trbovlje, zahtevalo pa 
je sanacijo, drugačno organiziranost dela in prilagoditev novim 
razmeram ter reševanje organizacijskih težav, na katere so 
naletele predvsem manjše bolnišnice, predvsem pri zagotavljanju 
24-urne zdravstvene oskrbe. Svet zavoda Splošne bolnišnice 
Trbovlje je zahteval zunanjo pomoč bolnišnici pri reševanju težav. 

Tako je bolnišnica pridobila priporočila dveh zunanjih strokovnjakov 
in neposredno pomoč opazovalca strokovnjaka kirurga, ki je v 
svojem poročilu predlagal določene spremembe za vso bolnišnico. 
Za ginekološko-porodniški oddelek je predviden sestanek s 
Kliničnim centrom Ljubljana o možnostih sodelovanja in izboljšav. 

Posredujemo vam še nekaj podatkov o delovanju ginekološko- 
porodniškega oddelka v Splošni bolnišnici Trbovlje (podatki za 
leto 2002): 
1. Število specialistov: 4 
2. Število specializantov: 0 
3. Število porodov: 420 
4. Zasedenost bolniških postelj: 83% (leto 2001) 
5. Ležalna doba (do sedaj 2003): 3,9 dni 

Druga dejavnost (2001) 
1. Ambulante: 11 770 
2. Mamografije: 2 500 
3. Ultrazvok: 3 500 
4. Operacije: 780 
5. Manjše intervencije: 1 800 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Janeza Janše ministru za zunanje zadeve 
dr. Dimitriju Ruplu, z dne 8/7-2003:  

Kateri sedanji častni konzularni funkcionarji ne izpolnjujejo 
starostnih pogojev (omejitev) za opravljanje funkcije častnega 
kozularnega funkcionarja v skladu z Navodilom za častne 
kozularne funkcionarje Republike Slovenije? 

V katerem uradnem listu in kdaj je bilo to navodilo objavljeno? 

Odgovor z dne 24/7-2003:  

Navodila za častne konzularne funkcionarje Republike Slovenije 
2 dne 15.12.1993 so kot starostno omejitev za opravljanje funkcije 
častnih konzulov določala starost 65 let, v izjemnih primerih pa je 
MZZ to starostno mejo lahko podaljšalo, vendar največ do 70. 
'eta. V novem navodilu (veljavnem od 22.7.2003) je prišlo do 
Višanja starosti za imenovanje častnih konzularnih funkcionarjev 
na 70 let, vendar največ do starosti 75 let, pri čemer ima minister 
Pravico do izjeme pri imenovanju. Taka rešitev ima podlago v 
ugotovitvi, da so številni častni konzuli v teh letih še zelo vitalni in 
da to ne odstopa od prevladujoče mednarodne prakse. 

Edini častni konzularni funkcionar, za katerega minister za zunanje 
zadeve ni predlagal njegove razrešitve in presega starost 75 let, 
je Herman Zupan v Argentini (rojen 5.12.1924, imenovan dne 
1.8.1992). Gospod Herman Zupan je angažiran v dveh projektih 
na kulturnem in gospodarskem področju, ki še potekata v 
sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Buenos 
Airesu.Tako so le pri gospodu Zupanu obstajali utemeljeni razlogi, 
zaradi katerih še ni bila predlagana njegova razrešitev kljub 
preseganju starosti. Ministrstvo za zunanje zadeve je pri predlogih 
za razrešitev delovanje vsakega častnega konzula obravnavalo 
kot individualni primer. 

Navodila za častne konzularne funkcionarje Republike Slovenije 
z dne 15.12.1993 so interni akt, ki je urejal ravnanje sektorjev in 
služb MZZ glede postopkov imenovanja in odprtja konzulatov na 
eni strani in pravila za ravnanje častnih konzularnih funkcionarjev 
na drugi strani. Navodila, ki jih je podpisal tedanji minister Lojze 
Peterle, niso bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, 
saj so nastali pravni učinki le znotraj omejenega kroga 
uslužbencev MZZ in častnih konzularnih funkcionarjev na podlagi 
izrecnega pooblastila Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list 
RS, št. 1/91). Glede nato, da ni šlo za splošen predpis, ki bi urejal 
pravna razmerja vnaprej nedoločenega števila ljudi, takega 
pravnega akta ni bilo potrebno objaviti. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja 
Štembergerja ministru za zunanje zadeve 
dr. Dimitriju Ruplu, z dne 8/7-2003:  

Zanima me dinamika gradnje malo obmejnih prehodov z Republiko 
Hrvaško na območju občine Ilirska Bistrica. Gre za dva mejna 
prehoda, ki sta zajeta v Sporazumu o obmejnem prometu in 
sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (v 
nadaljevanju SOPS), in sicer Novokračine in Starod I. 

Vsi malo-obmejni prehodi naj bi bili zgrajeni do konec leta 2003, 
oziroma do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. 
Zanima me, kdaj se bodo dela na terenu začela odvijati in kaj se 
bo zgodilo, če do vstopa Slovenije v EU vsi prehodi še ne bodo 
zgrajeni? 

Dne 26.6.2003 je bil na občino Ilirska Bistrica poslan dopis s 
strani Servisa skupnih služb Vlade RS, s katerim občino seznanjajo 
s preložitvijo izgradnje mejnega prehoda za obmejni promet Starod 
I. Stalna mešana komisija po SOPS-u je sprejela sklep, da se 
zaradi ugotovljenega zelo nizkega prometa začasno preloži 
izgradnja mejnega prehoda za obmejni promet Starod I. Servis 
skupnih služb Vlade RS je kot pooblaščeni investitor za izgradnjo 
mejnih prehodov do nadaljnjega prekinil vse aktivnosti v zvezi z 
izgradnjo imenovanega mejnega prehoda. 

Zanima me, kako in kdaj je stalna mešana komisija po SOPS-u 
ugotavljala frekvenco prometa na omenjenem mejnem prehodu 
in ali ima ta komisija pooblastila, da odloča katere prehode bomo 
gradili in katerih ne? 
Ali nima ta komisija le naloge izvajati SOPS in s tem zgraditi vseh 
27 malo-obmejnih prehodov, kot jih je določil Državni zbor 
Republike Slovenije? 

Odgovor z dne 30/7-2003: 

Uvodoma želimo poudariti, da Stalna mešana komisija, zadolžena 
za Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o 
obmejnem prometu in sodelovanju, uresničuje zastavljeno in s 
strani vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške potrjeno 
dinamiko izgradnje mejnih prehodov za obmejni promet. 
Predvidoma bodo mejni prehodi za obmejni promet končani in 
pričeli delovati do konca leta 2003, kar velja tudi za mejni prehod 
za obmejni promet Novokračine. 

V zvezi z izgradnjo mejnega prehoda Starod I pa je Stalna mešana 
komisija na svojem 8. zasedanju soglasno sprejela sklep, da se 
"zaradi ugotovljenega zelo nizkega prometa začasno preloži 
izgradnja mejnih prehodov za obmejni promet Starod l-Vele Mune 
in Rogatec l-Klenovec Humski. Do izgradnje imata status 
prehodnega mesta, ki se vpisuje v obmejne dokumente vsem 
prebivalcem, ki tja gravitirajo in ki izpolnjujejo pogoje". Sklep je 
potrdila tudi Vlada Republike Slovenije. Omenjeni postopek je bil 
izpeljan popolnoma v skladu z določili sporazuma, saj 3. točka 54. 
člena SOPS določa, da Stalna mešana komisija obravnava vsa 
vprašanja, povezana z razlago in uporabo tega sporazuma. 5. 
točka 54. člena določa, da se sklepi Stalne mešane komisije 
sprejemajo s soglasjem obeh delegacij, 6. točka 54. člena pa, da 
sklepi pričnejo veljati, ko jih odobrita vladi obeh pogodbenic. 

Stalna mešana komisija je zgoraj citirani sklep soglasno sprejela 
na podlagi natančne preučitve prometnih tokov in ugotovljenih 
spremenjenih potovalnih navad na konkretni lokaciji. Na podlagi 
terenskega ogleda strokovnjakov obeh strani je Podkomisija za 
usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za 
obmejni promet Stalni mešani komisiji predlagala omenjeni sklep, 
saj so si bile ocene slovenskih in hrvaških strokovnjakov enotne. 
Ob strokovni oceni je Stalna mešana komisija pri odločanju 
upoštevala še tri soglasno dogovorjene kriterije: 

omenjena mejna prehoda za obmejni promet imata do 
nadaljnjega status, enak predhodnemu mestu, ki omogoča 
normalno prehajanje zainteresiranim prebivalcem; 

- prolongiranje izgradnje ni kršitev SOPS; 
začasna rešitev ne sme predstavljati ovire ali problema za 
lokalno prebivalstvo, ki gravitira na ta prehod. 

Stalna mešana komisija je pred sprejetjem sklepa ugotovila, da je 
zadoščeno, ob strokovnih ocenah, tudi vsem trem navedenim 
pogojem, ob dejstvu, da se omenjeni točki mejnih prehodov za 
obmejni promet začasno štejeta kot prehodni mesti. Tako je 
obmejnemu lokalnemu prebivalstvu, ki ima urejene dokumente v 
skladu s SOPS, že sedaj omogočen nemoten prestop državne 
meje na omenjenih lokacijah. 

Omenjeni sklep oziroma odločitev ni sporna z vidika projekta 
vzpostavitve schengenske meje, saj ne gre za spremembo 
sporazuma, ki ga je Republika Slovenija v okviru pogajanj 
predstavila v EU, temveč zgolj za dinamiko izvajanja sporazuma. 

poročevalec, št. 81 94 6. oktober2003 



Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Francija Rokavca ministru za finance dr. 
Dušanu Mramorju, z dne 10/7-2003:  

Že od konca leta 2002 se odvija agonija zaposlenih v IUV Vrhnika 
obrat Šmartno pri Litiji, na kar sem opozoril že v mesecu februarju 
spoštovano ministrico ga. Teo Petrin. Ministrstvo je zagotovilo 
tako v odgovoru na vprašanje, kako tudi v kasnejših pogovorih, 
da se pripravlja sanacijski program, ker bo povabljena tudi lokalna 
skupnost. 

Zgodilo se ni nič, namreč že 6 mesecev je obrat v Šmartnem pri 
Litiji v glavnini zaprt, večina delavcev je na čakanju, kar 130 
delavcev pa se dnevno vozi na delo na Vrhniko. In to na delo, ki bi 
ga lahko opravljali doma v Šmartnem pri Litiji. 

Vlada RS ima v načrtu prodaje državnega premoženja v letošnjem 
letu tudi 30% del IUV Vrhnika. Že več kot 2 meseca je izkazan 
interes za odkup obrata Šmartno, kjer bi bil vzpostavljen nov 
program, s katerim bi pridobilo zaposlitev do 200 ljudi. Vsled tega 

ponovno sprašujem ministrstvo za gospodarstvo, kakor tudi 
ministrstvo za finance ali je v interesu države, da se ohrani 
usnjarska industrija v Sloveniji in kje se bo ohranila. In če ni v 
interesu države, da se ohrani v Šmartnem pri Litiji, naj vsaj 
omogoči, da se vzpostavi nov program in obdrži delovna mesta. 

Odgovor z dne 17/7-2003: 

Prodaja delnic IUV, d.d. v lasti Republike Slovenije je v teku. Z 
oglasom ponujene delnice v lasti RS in nekaterih drugih delničarjev, 
ki so pooblastili RS za prodajo, se prodaja z izrecnim obvestilom, 
da bo družba v postopku prodaje prodala poslovno nepotrebna 
sredstva, če bi se to izkazalo za družbo za ugodnejše. 

Razgovori z več potencialnimi kupci za nepremičnino v Šmartnem 
so v teku že od aprila. Poleg cene je najpomembnejši kriterij tudi 
zaveza ponudnika o čim večjem številu novih delovnih mest. O 
ponudbi, ko bi ponudnik prevzel 200 zaposlenih, nismo seznanjeni 
smo pa vsekakor zelo zainteresirani za informacije o vseh 
potencialni investitorjih. 
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naročilnica 

I Ifne in priimek:   

| Naslov:  

| Telefon: Poštna številka:  

i Podjetje:  

Davčna številka:  

I Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

I Datum:   

| Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  :  

i Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
i SUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje-Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa-TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS. 
št.89/98) 
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