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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
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 

ODLOKA 0 PROGRAMU PRODAJE 

DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN 

STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2004 

IN 2005 (0dPDFSP0405) 

- EPA 1007 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1611-0153 
Številka: 460-16/2001-30 
Ljubljana, 13.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 47. redni seji dne 13.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU PRODAJE 
DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEĆA 
PREMOŽENJA ZA LETI 2004 IN 2005, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi prvega odstavka 80.č 
člena Zakona o javnih financah, tretjega odstavka 108. člena 
in prvega odstavka 171. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom odloka 
nadomešča predlog odloka o programu prodaje državnega 

finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005, ki ga 
je poslala z dopisom št. 460-16/2001-30 z dne 6.10.2003. 

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

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
mag. Anton Žunič, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
Mirko Bandelj, generalni sekretarVIade Republike Slovenije, 
Mitja Valič, direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike 
Slovenije. 

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

Na podlagi prvega odstavka 80č. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena 
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne sprejel 

ODLOK 
o programu prodaje državnega finančnega in 

stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 

1. poglavje: UVODNA POJASNILA 

1. člen 

Po 3. točki prvega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02) predloži Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) 
Državnemu zboru Republike Slovenije hkrati s predlogom proračuna tudi predlog programa 
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja (v nadaljevanju: letni program 
prodaje) za leta, za katera se sprejema proračun. 

Državno finančno premoženje so po drugem stavku prvega odstavka 67. člena Zakona o 
javnih financah: 
1. denarna sredstva, 
2. terjatve, 
3. dolžniški vrednostni papirji 

4. delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske 
naložbe). 

Od vseh prej navedenih vrst finančnega premoženja države so primeren predmet prodaje 
zaradi zagotavljanja in planiranja prejemkov proračuna samo kapitalske naložbe države. 
Pojem kapitalskih naložb je zbimi pojem, ki obsega delnice in poslovne deleže v 
gospodarskih družbah in ustanoviteljske, članske oziroma druge pravice upravljanja v drugih 
pravnih osebah, katerih imetnik je država. Zato je v 2. poglavju tega gradiva predstavljen 
program prodaje kapitalskih naložb kot tiste vrste finančnega premoženja države, katerega 
prodaja se načrtuje v letu 2004 in 2005 v skladu s šestim odstavkom 80č. člena Zakona o 
javnih financah. 

Državno stvarno premoženje so po tretjem stavku prvega odstavka 67. člena Zakona o 
javnih financah premičnine in nepremičnine v lasti države. Program prodaje stvarnega 
premoženja je predstavljen v 3. poglavju tega gradiva. 
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2. poglavje: PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE ZA LETO 2004 IN 
LETO 2005 Z OBRAZLOŽITVAMI 

2.1. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB 

2. člen 

Pri pripravi tega letnega programa prodaje je vlada upoštevala naslednje predpostavke: 
1. Cilji prodaje 

Pomembna podlaga za odločitev o prodaji in za izbiro metod prodaje so cilji, ki jih želi 
vlada s prodajo doseči. Ti cilji so razloženi v podpoglavju 2.3. 

2. Metode in postopki prodaje 
Metode in postopki prodaje morajo biti določeni tako, da omogočajo optimalno 
doseganje ciljev prodaje. Strokovne podlage za izbiro takih metod in postopkov 
prodaje so razložene v podpoglavju 2.4. 

Poudariti je treba, da so obrazložitve v tem letnem programu prodaje k posamezni kapitalski 
naložbi samo okvirne, saj bo v zvezi z vsako posamezno vrsto kapitalske naložbe pred 
končno odločitvijo o prodaji izdelan posamezen program prodaje te kapitalske naložbe. V 
posameznem programu prodaje kapitalske naložbe, o sprejemu katerega bo odločala vlada, 
bodo na podlagi ustreznih strokovnih podlag opredeljeni konkretni cilji prodaje te kapitalske 
naložbe, konkretne metode, ki bodo uporabljene pri prodaji, ter postopki in roki za Izvedbo 
teh metod. V okviru priprave posameznega programa prodaje kapitalske naložbe bodo 
opredeljena tudi vsa potrebna pripravljalna dejanja (skrbni finančni, organizacijski in pravni 
pregled, ocenitev premoženja idr.). 

Zato so v podpoglavju 2.5., ki obravnava posamezne kapitalske naložbe, namenjene za 
prodajo v letu 2004 In letu 2005, v zvezi s posamezno vrsto te naložbe opredeljene zgolj 
okvirne metode prodaje. 

2.2. STRUKTURA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE IN REALIZACIJA LETNEGA 
PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2003 

3. člen 

2.2.1. Struktura kapitalskih naložb države 

Struktura kapitalskih naložb države je prikazana v Tabeli 1. V drugem stolpcu tabele so 
prikazane knjigovodske vrednosti teh naložb, ki so bile podlaga za izračun deležev 
posamezne vrste kapitalskih naložb v startcturi vseh kapitalskih naložb države. 

TABELA 1: Struktura kapitalskih naložb Republike Slovenije 

Vrsta kapitalskih naložb RS 
Knjigovodska vrednost 

31.12.2002 
v mk) SIT 

Struktura 
v% 

Zavodi in javni gospodarski zavodi 420.143 20,74 
Agencije in javne agencije 23.327 1,15 
Skladi in javni skladi + ŠOP + KAD 668.997 33,03 
Javna podjetja 307.159 15,16 
Gospodarske družbe (tudi banke) 600.503 29,65 
Mednarodne nevladne organizacije 5.540 0,27 

SKUPAJ 2.025.669 100,00 
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2.2.2. Realizacija programa prodaje za leto 2003 

Pregled realizacije programa prodaje za leto 2003 je prikazan v Tabeli 2. V devetem stolpcu 
je navedeno, v kateri fazi postopka se nahaja izvedba prodaje. 

poročevalec, št. 100 6 25. november2003 



TABELA 2: Pregled realizacije programa prodaje za leto 2003 

Zt> k. 
Družba uvriCana v program prodna 

Oatož Stavto daMo oww*» 
poalovnidatatv 

razpolaganju nominalni vradnoart v v*  ST  

Oalum tpr^atja 

P 

KLpmna 
vmto SIT 

1 5046432 SJoveoaka žaJazarne 
M Enargetika Jasenča 

prodaja ortrtanih družb 25.07.2001 27.09.200t 
gnoaJaaanlca 

100.00 
100,00 

>3 Mata! Ravna 
J-S 

Acront Jesenic« 10°,0P 
.1-6 

Nož Ravna 
STOM* 

2 58560580 NKBMdd. 1.819.999 11.06.2001 31.06.2001 
3 5620112 PBSdd. 170.965 13.07.2001 25.10.2001 
4 5665493 SIP d.d 326.295 
5 5034825 lUVd.d   
6 5040868 TaJum dd - pfanoa na RS 

28.06 1.292.788 15.06.2001 06.12.2001 23.09 2003 
3037.400 21.06.2001 09.05.2002 30 06.2003 

7 5034701 Pakodd. 81,30 4.592.068 18.06.2001 30.08 2001 
8 5034663 Planika d d. 56,68 1.493.547 
9 5144353 Luka Koper d. d 26.00 3 639.999 12.11.2001 

10 5014018 Talekom Slovenje d.d. 25,00 1.633.869 
11 5269652 DOC d.o.o. 49,00 257.095.831.40 
12 5223067 Đektro Ca#a dd 25.004-1 6.048.107 
13 5178348 Bafctro Goranska dd. 25.0O+1 4.338.409 
14 5227992 Sekiro Ljubijana d.d. 25,004-1 9 790.073 
15 5231698 Beklro Martbor dd 25,00+1 8.373.832 
16 5229639 Baklro Prtmoraka d.d. 25,004-1 4 706-700 
17 1328255 Nafta Lendava d.o.o. do 100,00 do 1.642.051.000.00 
18 5881019 BSC d.o.o. 34.37 700.000.00 
19 5949823 RRA CeJte d.o.o. 40.00 800.000,00 
20 5966935 RRA Mura do.o. 39,00 5.660.000.00 
21 5142768 Aarodrom Ljubfana dd 25,67-1 974.567 12.11.2001 
22 S1S1490 VQP Soča Nova Oortea d.d 13% 
23 5142369 PUHdd. 40.00 
24 5891337 Portuna d o o. Trbcvtfr'2- 100,00 
25 5624835 Qratax d.o.o/2- 92.03 139.303.861.60 
26 5436448 Kamnotom Borovnic d.o.o. T 100.00 5.823.345.50 

_27_ 5891329 
' 6646807 

PIL d^.0,'2* 
Toptama Hraamk <to.o. *2* 

100,00  3J73.37%70_ 
90.56  6.544.675,00 

29 5478715 TDR MetakjroHa d.d. *3* 90,64 4.035.032 
30 5827710 RSCM-Gradbani materiali d.o.o. 

•4* ,  100.00 478.765.934.00 
31 1339095 EPPS Saksonsko ptomo PoAta 

SkvnUi do.o. *5*  49.00 144.662589.75 
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Opombe k Tabeli 2: 
*1" Izvedena je bila prodaja hčerinske družbe Sistemska tehnika d.o.o. Kupnina zanjo znaša 460 mio SIT. V 

postopkih prodaje drugih hčerinskih družb, ki so: Stroji d.o.o., Kovani valji d.o.o. in Oprema d.o.o., so 
pogajanja v teku. 

*2* Kapitalske naložbe v družbe Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o.. Kamnolom Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. 
in Toplarna Hrastnik ntso v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v lasti Rudnika Trbovlje Hrastnik 
d.o.o. 

*3* Kapitalska naložba v družbo TDR-Metalurgija d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v 
lasti Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o. v višini 3.313.841 delnic (74,44 %). TDR d.o.o. Ruše v višini 
372.495 delnic (8,37 %) in Slovenskih železnic d.d. v višini 348.696 (7, 83 %). 

*4* Kapitalska naložba v družbo RS CM-G rad beni materiali d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, 
pač pa v lasti Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. Poslovni delež, ki je predmet prodaje, je 
predviden v višini, kot bo znašal po izvedeni dokapitalizaciji družbe. 

*5* Kapitalska naložba v družbo EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. ni v neposredni lasti 
Republike Slovenije, pač pa v lasti Pošte Slovenije d.o.o. 

V seznamu kapitalskih naložb v okviru Programa prodaje kapitalskih naložb države v letu 
2003 lahko ugotovimo stanje kot sledi: 
1. družbe, katerih program je že delno izveden oziroma v izvajanju: Slovenske železarne, 

d.d., IUV, d.d., Talum d.d. 
2. družbe, katerih program prodaje se zaenkrat ni izvedel ali se je začasno ustavil: NKBM 

d.d., PBS d.d., Peko d.d. hčerinske družbe SŽ, d.d. 
3. družbe, v fazi priprave programa prodaje: Luka Koper d.d., Slovenska izvozna družba 

d.d., Telekom Slovenije d.d. 
4. družbe, ki so služile za poplačilo obveznosti Republike Slovenije: Planika d.d., VGP 

Soča Nova Gorica d.d. 

Kupnina iz naslova prodaje hčerinskih družb Slovenskih Železarn d.d. bo v skladu z 
Zakonom o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s 
programom prestrukturiranja (Uradni list RS, št 111/ 01) namenjena za poplačilo obveznosti 
Slovenskih Železarn d.d. 

V letu 2003 so bile druge večje spremembe na finančnem premoženju Republike Slovenije 
naslednje: 

— preoblikovanje Nuklearne elektrarne Krško d.o.o. iz javnega podjetja v gospodarsko 
družbo in prenos slovenskega deleža na družbo ELES GEN d.o.o., 

— preoblikovanje Slovenskih železnic d.d. iz javnega podjetja v gospodarsko družbo in 
Holding slovenskih železnic d.o.o. 

— sodna poravnava s Slovensko odškodninsko družbo d.d. iz treh gospodarskih sporov, 
ki so potekali pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. I Pg 58/2000 zoper RS - 
Ministrstvo za obrambo, pod opr.št. II Pg 93/2000 zoper RS - Ministrstvo za finance in 
pod opr. št. X Pg 130/01 zoper RS - Ministrstvo za notranje zadeve, iz naslova 
neplačanih kupnin za prodana stanovanja po 10. in 12. členu Zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu. Obveznosti države so izvirale iz leta 1993. Med drugim 
finančnim premoženjem sta bili za sodno poravnavo vključeni tudi naložbi, uvrščeni v 
letni program prodaje za leto 2003: Planika d.d. in VGP Soča Nova Gorica d.d. Za 
sodno poravnavo je bilo uporabljeno finančno premoženje države v skupni vrednosti 
1,28 mrdSIT. 

2.3. CILJI PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB IN UPORABA KUPNIN DOSEŽENIH S 
PRODAJO 

4. člen 

2.3.1. Cilji prodaje kapitalskih naložb 

Ozko proračunsko gledano je namen prodaje kapitalskih naložb zagotovitev likvidnih 
(denarnih) prejemkov proračuna. Cilj, ki se ga želi s tem doseči, je zato maksimalizacija 
proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene. 
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Pri posameznih vrstah kapitalskih naložb zaradi širših makroekonomskih interesov države, 
povezanih z gospodarskim razvojem, maksimalizacija proračunskih prejemkov ne more biti 
edini ključni cilj prodaje. Pri prodaji teh vrst kapitalskih naložb je treba namreč hkrati 
zagotoviti doseganje makroekonomskih ciljev, in sicer zlasti doseganje trajne in stabilne rasti 
gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega 
in konkurenčnejšega gospodarskega sistema. 

Cilj prodaje državnega premoženja je narediti podjetja, ki so v večinski lasti države bolj 
konkurenčna na globalnem trgu (v Sloveniji in zunaj Slovenije). Pri tem izbiramo takšne 
strateške partnerje, ki bodo sposobni ne le zgolj zmanjševati stroške temveč in predvsem 
komplementarno povečati kvaliteto storitev in poslovnih procesov. 

Temeljni cilj pri prodaji državnega premoženja je dajanje poudarka na vseh ravrfeh (tudi z 
vladnimi gradivi, ki gredo v presojo poslancem v parlamentu) javnemu interesu pri 
privatizaciji. Javni interes je graditi sodobne korporativne principe v podjetjih in bankah pri 
čemer gre za kombinacijo izkušenj (tudi partnerjev iz tujine in domačega znanja in izkušenj), 
kar je v podjetjih in bankah v interesu vseh partnerjev: lastnikov, komitentov in zaposlenih. 

Javni interes je tudi dolgoročno vzdrževanje solidnih izvedbenih učinkovitosti podjetij in bank, 
za dolgoročno vzdrževanje kvalitete in razvoja zaposlovanja ter dolgoročno naravnanost v 
razvojno strukturo investicij. 

Nenazadnje je interes tudi v doseganju višine kupnine, ki se uporabi za zmanjševanje 
javnega dolga, znižanje stroškov financiranja javnega dolga, pa tudi oblikovanje dolgoročnih 
nominalnih obrestnih mer ter zniževanje inflacije. 

2.3.2. Uporaba kupnin, doseženih s prodajo 

Zakon o javnih financah v svojem 74. členu opredeljuje in določa splošno pravilo o 
namenskosti uporabe kupnin, doseženih s prodajo kapitalskih naložb države kot vrste 
finančnega premoženja po katerem se kupnina od prodaje kapitalskih naložb uporabi za 
odplačilo dolgov v računu financiranja. Pri tem pojem odplačilo dolgov v računu financiranja 
obsega tako izpolnjevanje tekoči dospelih obveznosti iz zadolževanja (izdanih državnih 
obveznic in drugih vrednostnih papirjev ter najetih posojil oziroma kreditov) kakor tudi 
predčasno odplačilo teh obveznosti (na primer z uresničitvijo odkupnega upravičenja, ki 
izhaja iz izdanih državnih vrednostnih papirjev oziroma z odkupom teh vrednostnih papirjev 
na sekundarnem trgu). 

Poleg odplačevanja javnega dolga se kupnina lahko uporabi tudi za: 
1. namen, določen s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za 

posamezno leto, 
2. nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja države, če kupnina presega obseg 

sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnic dolga, ki 
zapadejo v plačilo v proračunskem letu, ali 

3. plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, 
povezanih s prodajo naložbe. 

Izjemo od tega splošnega pravila določa že naslednji posebni zakon: Zakon o Družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 13/93, 37/95, 34/96, 
31/97 in 99/99), ki v 12. členu določa, da se kupnina iz prodaje nameni za povečanje 
varnostnih rezerv Slovenske izvozne družbe. 
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2.4. METODE IN POSTOPKI PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE V LETU 
2004 IN LETU 2005 

5. člen 

2.4.1. Pristop k opredelitvi metod in postopkov 

Metode in postopki prodaje kapitalskih naložb države morajo biti določeni tako, da 
omogočajo hkratno doseganje obeh ključnih ciljev prodaje državnega premoženja, 
opredeljenih v podpoglavju 2.3.1., in sicer: 
1. mak%miranje prodajne cene in s tem proračunskih prihodkov; 
2. doseganje makroekonomskih ciljev predvsem doseganje trajne in stabilne rasti 

gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter zagotovitev 
uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema. 

Metode prodaje so podrobneje opredeljene v določilih Zakona o javnih financah in Uredbi o 
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, 
št. 47/01 in 62/01). V pripravi je uredba o načinu, pogojih in postopku odprodaje finančnega 
premoženja, ki bo na osnovi spremenjenih določil Zakona o javnih financah ločeno uredila 
načine prodaje finančnega od stvarnega premoženja države. Slednjega je že uredila Uredba 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni 
list RS, št. 12/03). 

2.5. KAPITALSKE NALOŽBE DRŽAVE ZA PRODAJO IN DRUGO RAZPOLAGANJE V 
LETU 2004 IN 2005 Z OBRAZLOŽITVAMI PO POSAMEZNI KAPITALSKI NALOŽBI 

6. člen 

2.5.1. Seznam kapitalskih naložb države za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2004 in 
2005 

Vlada namerava v letih 2004 in 2005 predvidoma prodati ali drugače razpolagati s 
kapitalskimi naložbami v deležih, kot so navedeni v Tabeli 3. V navedeni tabeli so predvidene 
naložbe Republike Slovenije namenjene razpolaganju v navedenih dveh letih. V stolpcu 3 so 
naštete družbe, ki so v delni ali večinski (neposredni ali posredni) lasti Republike Slovenije. 
Stolpec 4 prikazuje kolikšna je knjigovodska vrednost kapitalske naložbe v lasti Republike 
Slovenije na dan 31.12.2002. V naslednjem, 5. stolpcu, je prikazana velikost kapitalske 
naložbe kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala posamezne družbe. V 6. stolpcu 
so navedene velikosti kapitalske naložbe, in sicer kot število delnic, če gre za delniško 
družbo, oziroma kot nominalna vrednost poslovnega deleža, kakor je vpisana v sodni 
register, če gre za družbo z omejeno odgovornostjo. Višino kapitalske naložbe, s katero se 
bo v letih 2004 in 2005 razpolagalo, prikazujeta stolpca 7 in 8, medtem ko je v stolpcih 9 in 
10 navedeno, kolikšen delež se bo v okviru razpolaganja namenil za prodajo. 

Poudariti je potrebno, da so obrazložitve v tem letnem programu prodaje k posamezni 
kapitalski naložbi samo okvirne, saj bo v zvezi s vsako posamezno vrsto kapitalske naložbe 
pred končno odločitvijo o prodaji ali drugih načinih razpolaganja s posamezno naložbo 
potrebno izdelati posamezen program prodaje te kapitalske naložbe. 

Za vse kapitalske naložbe, ki so vključene v letni program prodaje in je njihovo razpolaganje 
predvideno v letu 2004, velja, da se predvideno razpolaganje izvede v letu 2005, v kolikor 
razpolaganje ni bilo izvršeno v letu 2004. 
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TABELA 3: S«znam kapitalskih naložb država za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2004 in 2005 

Zsp. 
it. 

Mattna 
*L 

Druiba Daiaž v las« RS Razpolagania 
Knjigovodska 
vradnoat kap. 

naložba na dan 
31.12.2002 v 

1.000 SIT 

Daiaž v % 
St datnical 

poslovni daiaž v 
nominalni 

vradnos« v SIT 
Daiež v % 

&L datrtic al poatami 
dalaž v nominalni 
vradnoaSvSTT 

1 2 4 5 6 7 S 
1 5048432 Slovanska iatazarmt d.d 37.933.606 70.19 460.190 prodala odvisnih družb SŽ 

1-1 Mata/ Ravna / 100.00*1* 
1-2 / 100.00*1* 
1-3 No« Ravna / 100.00*1* 
1-4 STO / 100.00*1* 

2 5860580 NKBM dd 33.886.960 90.00 2.520.000 85.00 1.819.999 
3 5620112 P6S. dd. 1.715.854 55.00 170.965 55.00 170.965 
4 5665483 SID dd 16.622^68 91.15 849.812 35.00 328-295 

. 5 5034701 Pakodd 3.219.657 81.30 4 592.068 81.» 4.592068 
8 S144383 28.374.460 49.00 ♦ 2.00 7.140.000 26.00 3.639.999 
r 5014018 Talakom Štovanu« dd 119.425.606 62.53 4.086.416 25.00 1.633.869 
9 5289882 DOC d.o.o. 1 883.319 100.00 524.885.370.20 49.00 257.095.831.40 
9 1328255 I p P -1.806.31 if 100.00 1.642.061.000.00 do 100.00 dO 1.642.051.000.00 

10 5891019 BSCdOO. ?_53S 34.37 700.000.00 34.37 700.000.00 
11 5949823 RRACalado.o. 4 237 40.00 800.000.00 40.00 800.000.00 
12 5956935 RRA Mura d.o.o. 8.563 39.00 5.850.000.00 39.00 5.850.000.00 
13 5142369 PUHdd 803-216 40.00 205.202 40.00 205 202 
14 5891337 Forluna do.a Trbov^a *2* 2.327 100.00 4.106214.85 100.00 4.106.214.85 
18 5624635 Grala* do.o. *2* 326.217 92.03 139.303.861,60 92,03 139.303 861,80 
18 5436446 Kamnolom Bort*nrt< d.o.o. *2* 66.182 100.00 5 823 345,50 100.00 5.823.345.50 
17 5891329 PK. do.o. *2* 21.114 100.00 3 973 379,70 100.00 3.973.379,70 
18 5545897 461.183 90.56 6544.675.00 90.56 6544.675.00 
19 5478715 TDR MataluroNa d.d *3" 3.346.027 90.64 4.035.032 90.64 4.035.032 
20 5827710 RSCM-Gradbani matanal . 363.740 100,00 478.786.934.00 100.00 478.785.934,00 

21 1339095 EPPS Elakironsko pismo 
Potts Slovani* do o. *5* 

469.155 100.00 295.229.775.00 49,00 144.662.589,75 

22 5044286 Dravska aisktrama Maribor 
do.a'8* 

132^41 0.14 160 584.457,48 0,14 180.584.457,48 

23 5040868 Takim dd. - oranoa na RS*7* 20178.826 80.00 3.037.400 80,00 3.037.400 
24 5033730 8.820.302 64.57 7 910078.436.90 64.57 7.910078 436.90 

SUPAJ (braz 9) 
odlaga: 
• napoaradno v lata RS 
-poaradnovlaaHRS 

277 912.299 « 

252.635.528 
25.276771 

Kom—>an Podala* iz Ma - 2001  : 

Saznam kapitalskih naložb država za odprodajo in drugo razpolaganja v Istu 2004 in 2006 vsataiie: 1. Dataž v lasti R8: Gra za ta»M4ki daiaž knpgovodaka vradnoatl kapitala. 
2. Razpolaganja: Gra a dalaž. za kalaraga bo držara zmanjiala avojo kapitalsko udaiažbo v navadanfti družbah. 
3. Prodaja: Ora za daiaž, U ga bo država v okviru pradrtdanaga odrtofca za razpolaganja prodata. 
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Opombe k Tabeli 3: 
*1* 20 % vrednosti osnovnega kapitala družb sistema Slovenskih železarn d.d. je namenjeno za prenos na 

Družbe pooblaščenke v skladu z zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. 
*2* Kapitalske naložbe v družbe Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. 

in Toplarna Hrastnik niso v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v lasti Rudnika Trbovlje Hrastnik 
d.o.o. 

*3* Kapitalska naložba v družbo TDR-Metalurgija d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v 
lasti Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o. v višini 3.313.841 delnic (74,44 %), TDR d.o.o. Ruše v višini 
372.495 delnic (8,37 %) in Slovenskih železnic d.d. v višini 348.696 (7, 83 %). 

*4' Kapitalska naložba v družbo RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, 
pač pa v lasti Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. Poslovni delež, ki je predmet prodaje, je 
predviden v višini, kot bo znašal po izvedeni dokapitalizaciji. 

"5* Kapitalska naložba v družbo EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. ni v neposredni lasti 
Republike Slovenije, pač pa v lasti Pošte Slovenije d.o.o. 

*6* Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. se bo nominalna 
vrednost poslovnega deleža znižala iz 160.584.457,48 SIT na 128.843.310,92 SIT. 

*7* V kolikor kapitalska naložba v Taium d.d. ne bi bila prodana že v letu 2003, se bo prodala v letu 2005. 

2.5.2. Posamezne kapitalske naložbe, ki bodo predmet prodaje 

2.5.2.1. Slovenske železarne in odvisne družbe 

Vlada je v letu 2000 sprejela program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, ki je bil izdelan 
skladno s Protokolom II. k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Republiko Slovenijo in 
EU. Zaradi zahteve komisije EU, da Republika Slovenija ravna skladno z določilom 65. člena 
Pridružitvenega sporazuma in da so se vse sektorske državne pomoči iztekle 31.12.2001, je 
Državni zbor v letu 2001 sprejel Zakon o prevzemu obveznosti Slovenskih železarn. Z 
navedenim zakonom je Republika Slovenija prevzela obveznosti v višini 34,3 milijarde SIT 
dolgoročnih obveznosti in obveznosti Metal Ravne za zapadle prispevke in davke nastale ob 
pripojitvi in za obveznosti družbe Jeklo Štore. 

Republika Slovenija naj bi terjatve iz tako prevzetih obveznosti v skladu z zakonom 
spremenila v delnice Slovenskih železarn d.d. Slovenske železarne so imele ostale 
kratkoročne obveznosti v višini 9 milijard SIT zavarovane s poroštvom Republike Slovenije. 
Obveznosti so bile prestrukturirane tako, da so poroštva ob svoji zapadlosti 31.12.2001 
prenehala veljati, Slovenske železarne d.d. so jih del (5 milijard SIT) poplačale iz kupnine za 
prodane družbe za upravljanje stanovanj že v letu 2001. Kupnina od prodanih hčerinskih 
družb iz sistema Slovenskih železarn naj bi zadostovala za poplačilo ostalih obveznosti 
Slovenskih železarn d.d. 

Program prodaje Slovenskih Železarn d.d. je bil sprejet na seji vlade 27.09.2001 in 
predvideva prodajo 80-odstotnih deležev posameznih hčerinskih družb. V skladu z 
določbami Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn imajo notranji upravičenci - to so 
zaposleni in bivši zaposleni, ki uresničujejo svoje interese preko družb pooblaščenk - pravico 
nakupa preostalih 20 % osnovnega kapitala. Kot kupnino lahko v skladu z navedenim 
zakonom in Zakonom o prevzemu obveznosti, ki je določil menjalno razmerje, uporabijo 
delnice Slovenskih Železarn d.d. Ob prodaji vsake posamezne družbe strateškim 
investitorjem se hkrati podpiše pogodba o ureditvi razmerij z družbo pooblaščenko, tako da 
lahko le-ta v roku dveh let zahteva od 80-odstotnega lastnika odkup njenega deleža po ceni, 
ki je bila dosežena v postopku prodaje večinskega deleža. 

V letu 2002 sta bili prodani družbi Energetika Ravne d.o.o. in Energetika Štore d.o.o., v letu 
2003 pa družbi Enos Jesenice d.o.o. in Energetika Jesenice d.o.o. 

Za družbe Metal Ravne d.o.o., Acroni Jesenice d.o.o. in Noži Ravne je komisija sprejela 
sklep o ustavitvi postopka. Tehnološka oprema (STO) Ravne je v prisilni poravnavi, katere 
poplačilo zapade v novembru 2003. 
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2.5.2.2. Nova KBM d.d. 

V letu 2003 Ministrstvo za finance pripravlja v sodelovanju z nadzornim svetom in upravo 
Nove Kreditne banke Maribor d.d. (v nadaljevanju: NKBM) program izvajanja strategije 
razvoja banke s poudarkom na zagotavljanju doseganja strateških ciljev z dokapitaiizacijo in 
delno privatizacijo državnega deleža. Pričakuje se, da bo sprejet nov program privatizacije 
NKBM. Program bo poleg privatizacije vseboval tudi vse možne oblike dokapitalizacije banke 
in sicer v obliki vlaganj ali združitev gospodarskih družb, ki so v večinski lasti države. 

2.5.2.3. Poštna banka Slovenije d.d. 

Delež države po dokapitalizaciji Poštne banke Slovenije d.d. (v nadaljevanju: PBS) s strani 
Pošte Slovenije d.o.o. znaša 55 %. Pristojno ministrstvo bo ponovno presodilo Program 
prodaje PBS in predlagalo vladi njegova dopolnila. V okviru teh dopolnitev bodo poleg 
prodaje proučene tudi vse druge možnosti razpolaganja s kapitalsko naložbo države v PBS, 
vključno z možnostmi združitev gospodarskih družb, ki so v večinski lasti države. 

2.5.2.4. Slovenska izvozna družba d.d. 

Slovenska izvozna družba d.d. (v nadaljevanju: SID) je bila ustanovljena s posebnim 
Zakonom o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (v nadaljevanju: ZDZFI). 
Tretji odstavek 23. člena ZDZFI opredeljuje strukturo lastništva SID. Poleg ustanoviteljev so 
delničarji lahko tudi domače pravne in fizične osebe, katerih delež ne sme presegati 20 % 
kapitala družbe, skupni delež tujih finančnih organizacij pa ne sme presegati 15 % 
ustanovitvenega kapitala družbe. 

Po tretjem odstavku 23. člena ZDZFI v zvezi z drugim odstavkom istega člena, bo država po 
predvideni odprodaji dela kapitalske naložbe v SID obdržala delež v višini 56,15 % v kapitalu 
družbe. 

Privatizacija SID pomeni postopen umik države s področja t.i. tržnih dejavnosti družbe, 
kupnina iz tega naslova, ki se bo v skladu s 12. členom ZDZFI razporedila v varnostne 
rezerve SID, pa pomeni zagotavljanje dodatnih finančnih virov za konkurenčno nastopanje 
slovenskih izvoznikov na tujih trgih, kar je pomemben ukrep vlade v obdobju usihanja 
privatizacijskih kupnin, ki so bile v določenem deležu namenjene tudi za povečevanje 
varnostnih rezerv SID in ki v računovodskem smislu pomenijo obveznost SID do države. 

2.5.2.5. Peko d.d. 

Družba Peko d.d., ki ima stoletno tradicijo pri proizvodnji modne obutve, je že vrsto let v 
poslovni in finančni krizi. Finančni sanaciji s prisilno poravnavo mora slediti tudi poslovna 
prenova, ki bo v nadaljevanju omogočila racionalizacijo poslovanja. Za zagotovitev 
navedenega cilja je nujna privatizacija deleža Republike Slovenije. Kot metodo prodaje bo 
uporabljeno zbiranje ponudb in izbor strateškega kupca. Komisija je v fazi izvedbe 
pripravljalni dejanj za nadaljevanje postopka prodaje. 

2.5.2.6. Luka Koper d.d. 

Republika Slovenija ima v lasti 49 % prednostnih participativnih delnic in 2 % navadnih delnic 
družbe Luka Koper d.d. Začetek postopka privatizacije je vezan na predhodno sklenitev 
pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij, pogodbe o najemu zemljišč v lasti Republike 
Slovenije in koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Luko Koper d.d. S koncesijsko 
pogodbo bodo urejena predvsem razmerja glede javne infrastrukture oziroma razmerja kot 
jih predvidevata Pomorski zakonik In Koncesijski akt. Pomembno je, da se še pred sklenitvijo 
koncesijske pogodbe z Luko Koper d.d. sklenita pogodbi o ureditvi medsebojnih odnosov in o 
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najemu zemljišč v lasti Republike Slovenije. Šele po sklenitvi koncesijske pogodbe (in ostalih 
pogodb) bi lahko v skladu s statutom Luke Koper d.d. izvedli postopke za preoblikovanje 
vseh prednostnih delnic družbe v lasti države v navadne delnice, kar je predpogoj za 
uspešno izvedbo prodaje dela delnic Luke Koper d.d. v lasti države. Država bi v prehodnem 
obdobju lahko zadržala 25% +1 delnico in tako ohranila kontrolno funkcijo glede posameznih 
pomembnejših poslovnih odločitev oziroma statutarnih sprememb družbe. 

2.5.2.7. Telekom Slovenije d.d. 

Na globalnem telekomunikacijskem trgu vladajo negotove razmere zaradi že izvedenih 
privatizacij in podeljenih licenc za opravljanje storitev višje generacije. Zato je delež 
predvidene prodaje Telekoma Slovenije d.d. za leti 2004 in 2005 naveden le okvirno; 
dokončni znesek bo odvisen od finančnih okoliščin in strateških odločitev glede nadaljnjega 
razvoja družbe, kar pa zaradi uvodnih opredelitev še ni v celoti predvidljivo. 

Z Zakonom o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje so na kupnino iz naslova 
prodaje delnic Telekoma, d.d. vezane obveznosti, ki jih bo morala država v skladu z 
navedenim zakonom zagotoviti upravičencem za povračilo vlaganj v telekomunikacijsko 
omrežje. 

2.5.2.8. Nafta Lendava d.o.o. 

Republika Slovenija je pridobila v letu 2002 v okviru pričete sanacije družbe in v skladu z 
dogovorom z družbo Petrol d.d. še 55-odstotni delež v Nafti Lendava d.o.o. Predvideva se 
izvedba finančne in poslovne sanacije družbe in v zaključku prodaja 100-odstotnega deleža 
Republike Slovenije. 

2.5.2.9. Podjetje za urejanje hudournikov d.d. 

Podjetje za urejanje hudournikov d.d. ne opravlja več gospodarske javne službe s področja 
urejanja hudournikov saj so njene dejavnosti zlasti komercialne narave kot na primer: 
splošna gradbena dela, izolacijske dela, dajanje gradbenih strojev, raziskovalno vrtanje in 
sondiranje, prostorsko in krajinsko načrtovanje, ipd. kot izhaja iz statuta družbe. Zato se 
predlaga, da se delež Republike Slovenije v višini 40 % kapitala družbe proda. 

2.5.2.10. Fortuna d.o.o. Trbovlje 

Družba Fortuna d.o.o., Trbovlje je s sklepom Vlade RS z dne 27.11.1996 pridobila status 
invalidskega podjetja. Dejavnosti družbe so fizično varovanje, tehnično varovanje, čiščenje 
prostorov, prevozi oseb in pošiljk, izdelava napisnih tabel, popravila zaščitnih sredstev in 
vzreja divjih zajcev. Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost storitev, hiter 
odziv na želje kupcev in zanesljivost. Družba ima licenci ZRSZV za fizično in tehnično 
varovanje, pooblastilo MO za izvajanje požarnega varstva in obrtno dovoljenje za izvajanje 
čiščenja In za polaganje kablov. Vizija družbe je povečevanje deleža storitev in izdelkov za 
kupce in naročnike, posodobitev podjetja z boljšo tehnološko opremljenostjo, zagotavljanje 
zadostnega števila delovnih mest, primernih za invalide, povezovanje s sorodnimi podjetji 
zaradi enotnega nastopanja na trgu in stalno usposabljanje na strokovnem področju. 

2.5.2.11. Gratex d.o.o. 

Dejavnosti družbe Gratex d.o.o. so pridobivanje in predelava dolomitskega agregata, 
kurivoprodaja, projektiranje in tehnično svetovanje (SVD in požarna varnost). Njene 
reference in konkurenčne prednosti so kakovost, strokovnost in tradicija, sodobna tehnologija 
pridobivanja peskov, končana razširitev separacijskega postrojenja iz 70 t/h na 110 t/h, 
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končana investicija avtomatskega postrojenja za fino predelavo kamnitih agregatov (pod 
1mm), prodaja materiala vsem gradbenim podjetjem v regiji in pridobljeni certifikati ZAG za 
vse materiale, ki se prodajajo. Vizija družbe je posodabljanje opreme in strojev za 
pridobivanje kamnitih agregatov, pridobivanje dovoljenj in nakup zemljišč za nadaljnji razvoj 
kamnoloma ter nadaljevanje razvoja v finejših frakcijah peskov. 

2.5.2.12. Kamnolom Borovnik d.o.o. 

Dejavnosti družbe Kamnolom Borovnik d.o.o. so proizvodnja in prodaja gramoza in peska, 
storitve s težko gradbeno mehanizacijo in z miniranjem, prodaja in sortiranje premoga- 
trgovina, nameščanje protipožarne, zaščitne in varnostne opreme, računovodske storitve in 
dajanje prostorov v najem. Vizija družbe je razvijanje in prodaja različnih granulacij peskov, 
posodabljanje odkopne metode v kamnolomu in iskanje novih proizvodnih programov z 
namenom odpiranja novih delovnih mest. Njene reference in konkurenčne prednosti so 
dokončane naložbe v mobilno sejalnico in drobilnico, konkurenčne cene, tradicija in sodobna 
tehnologija pridobivanja peskov. 

2.5.2.13. PIL d.o.o. 

Dejavnosti družbe PIL d.o.o. so pranje, likanje, kemično čiščenje in čiščenje poslovnih 
prostorov. Vizija družbe je postati celovit ponudnik kakovostnih storitev, zagotavljanje 
konkurenčnih cen storitev in stalno tehnološko posodabljanje. Njene reference in 
konkurenčne prednosti so dokončane naložbe v stroje za kemično čiščenje, prilagodljivost, 
zanesljivost in hiter odziv na želje kupcev. 

2.5.2.14. Toplarna Hrastnik d.o.o. 

Dejavnosti družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. so proizvodnja, distribucija in prodaja toplotne 
energije, proizvodnja električne energije, montaža ogrevalnih, vodovodnih, plinskih in elektro- 
instalacij ter dlmnikarstvo. Vizija družbe je skrb za okolje in ponudba celotne energetske 
oskrbe v širši okolici, vzdrževanja in saniranja obstoječih energetskih naprav oziroma 
montaža novih, neodvisno od vira (daljinsko ogrevanje, plin ali ELKO). Njene reference in 
konkurenčne prednosti so daljinsko ogrevanje večine javnih, industrijskih in poslovnih 
objektov v občini Hrastnik, vgradnja kogeneracijskega postroja za (hkratno) pridobivanje 
toplotne in električne energije, pomemben prispevek k zmanjšanju onesnaževanja zraka z 
žveplovim dioksidom in dimom v občini Hrastnik, izvedba plinskih instalacij in centralnega 
ogrevanja v stanovanjskih blokih v občini Hrastnik, izvedba vseh strojnih instalacij - 
ogrevanje, plinovod, vodovod, prezračevanje v stanovanjskem objektu Slape v Ljubljani, 
trgovini SPAR v Hrastniku ter v športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku. 

2.5.2.15. TDR-Metalurgija d.d. 

Tovarna dušika Ruše ima dolgo industrijsko tradicijo (prvi agregati so bili postavljeni leta 
1918). Njen razvoj je baziral na ceneni električni energiji reke Drave. Skozi desetletja je 
tovarna razvila proizvodnjo številnih, predvsem elektrotermičnih produktov (ferozlitine za 
jeklarne, zlitine za livarne), poleg tega pa tudi produkte za kemično industrijo (kalcijev karbid, 
tehnične pline) za področje nekovin (elekrokorund) in področje agrokemije (umetna gnojila, 
sredstva za varstvo rastlin). Po razpadu prejšnje države je tovarna izgubila preko 60% 
tradicionalnih tržišč, kar je ogrozilo njen obstoj. Dosedanji lastniki so iskali ustrezne rešitve. 
Tovarna je v tem procesu razpadla na posamezne programe, ki so dobili nove lastnike 
(tehnični plini, korund, agrokemija, nekatere storitvene dejavnosti). Vzdrževalni obrati so šli v 
stečaj. 

Največji porabniki elektrike znotraj ruške tovarne (elektroobločne peči v metalurških obratih) 
so bili v tem procesu združeni v družbo TDR-Metalurgija. Ta je morala svoja izgubljena 
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tržišča nadomestiti na najbolj zahtevnih zahodnoevropskih tržiščih. Njeni produkti so namreč 
dovolj kvalitetni in sorazmerno lahko prodajljivi. Poslovanje je urejeno po standardih ISO 
9001. Dokler je družba uspela zagotavljati sorazmerno ugodno ceno električne energije - 
primerljivo s konkurenčnimi proizvajalci - je kazalo, da bi lahko samostojno preživela. Nekaj 
let po prisilni poravnavi je uspela pozitivno poslovati. Ni pa imela dovolj akumulacije za 
prepotrebne tehnološke posodobitve, za razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in 
za naložbe v razvoj novih tržišč. 

V poslovnem letu 2002 je družba ponovna padla v resne težave, ki se kažejo v visoki izgubi, 
oteženi likvidnosti in posledično v njeni nesposobnosti investiranja v nove, energetsko manj 
zahtevne produkte. Pokazalo se je, da ima družba prenizek nivo prodajne realizacije. Zaradi 
prodaje po delih in s tem povezane izgube nekaterih energetsko manj zahtevnih proizvodnih 
programov, je metalurška dejavnost padla v še večjo odvisnost od cene električne energije. 
Ob sočasnem odpiranju slovenskega elektroenergetskega trga in ob rastočih trendih cene 
električne energije, se bo poslovni položaj družbe še zaostroval. 

Po oceni uprave HSE bi bilo realno mogoče zagotoviti obstoj družbe in njen nadaljnji razvoj 
najuspešneje v njeni navezavi na močnejšega strateškega partnerja, ki bi družbi s svojimi 
izkušnjami, tehnološkim znanjem in močnejšimi tržnimi povezavami, pomagal k optimiranju in 
restrukturiranju sedanjega proizvodnega programa v smeri izdelkov višje stopnje predelave 
(da bi znižal vpliv cene električne energije), predvsem pa da bi ji omagal k bistveno večjemu 
obsegu prodaje od dosedanjega. Le tako bo ta, sicer kapitalsko zelo intenzivna družba, 
zmogla obvladovati visok nivo njenih fiksnih stroškov in lastnikom namesto izgube ponovno 
ustvarjati dobiček. Prodaja večinskega paketa delnic se predlaga zaradi že izkazanega 
interesa nekaterih poslovnih partnerjev. 

2.5.2.16. RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. 

Program preoblikovanja družbe Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. (v 
nadaljevanju: RSC Mežica v zapiranju d.o.o.), sprejet dne 19.06.2003, predvideva nadaljnje 
postopke za likvidacijo rudarske dejavnosti, prenos dejavnosti, zaposlenih in premoženja (v 
obliki dokapitalizacije s stvarnim vložkom v višini 153.307.401,00 SIT) iz družbe RSC Mežica 
v zapiranju d.o.o. na hčerinsko družbo RSCM-Gradbeni materiali d.o.o., prodajo le-te družbe 
In likvidacijo RSC Mežica v zapiranju d.o.o. 

Družba RSC Mežica v zapiranju d.o.o. je bila ustanovljena z namenom izvajanja postopkov 
za zaprtje rudnika in prezaposlovanje zaposlenih po Zakonu o zagotavljanju dela sredstev, 
potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka Mežica (Uradni list RS, št. 5/88) in v 
skladu z Rudarskim projektom zapiralna dela Rudnika svinca in cinka Mežica kot 
zaključnega projekta dolgoročnega programa postopnega zapiranja Rudnika svinca in cinka 
Mežica v Mežici in sanacije okolja v Zgornji Mežiški dolini, sprejetega 03.11.1994. Na osnovi 
programa prezaposlovanja zaposlenih so bila na osnovi obstoječih resursov odprta tudi nova 
delovna mesta. 

Ustanovljena je bila družba RSCM-Gradbeni materiali d.o.o., v katero so bili prezaposleni 
delavci rudnika, njena osnovna dejavnost pa je proizvodnja gradbenih materialov. Programi 
so se razvili do te meje, da delujejo na trgu, vendar je potrebno do ekonomske uspešnosti 
vanje vložiti precej naporov in finančnih sredstev. Pri proučitvi možnosti nadaljnjega razvoja 
in delovanja obstoječih dejavnosti po zaprtju rudnika, se je kot najbolj optimalna rešitev 
izkazala prodaja strateškemu partnerju, ki bo ohranil delovna mesta ter nadaljeval z 
razvojem družbe. 

Knjigovodska vrednost kapitala družbe RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. je na dan 
31.12.2001 znašala 377.429 tisoč SIT, na dan 31.12.2002 pa 363.740 tisoč SIT. Po izvedeni 
dokapitalizaciji v višini 153.307.401,00 SIT se bo osnovni kapital družbe iz 325.458.533,00 
SIT povečal na 478.765.934,00 SIT. 
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2.5.2.17. EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. 

Dejavnost družbe EPPS, Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: EPPS) je 
povezana z izdelovanjem pisem - zgibank in pisem v klasičnih kuvertah, s tem da nudi 
strankam celotne storitve: stranka EPPS posreduje podatke po elektronskem mediju, EPPS 
pa nato kreira obrazce, opravi natis obrazcev in kuvert, izpisuje variabilne podate, kuvertira, 
pripravi oddajno dokumentacijo in pošiljke odda v prenos Pošti Slovenije. EPPS opravlja 
poleg založništva, tiskarstva, razmnoževanja računalniških zapisov, obdelave podatkov, 
dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, še druge dejavnosti. 

Sedanje storitve EPPS (izpisovanje računov in raznih obvestil) so ob močni konkurenci v 
večji meri zadovoljile zahteve in potrebe slovenskega trga, zato nujno potrebuje nove storitve 
in rešitve na področju izvajanja dejavnosti. Planiran razvoj novih storitev EPPS za brezhibno 
opravljanje dejavnosti zahteva nujno širšo povezavo z dobro tiskamo, ki ima ustrezno 
opremo in strokovne kadre za tiskanje različnih obrazcev, kakor tudi za njihov razvoj. 

Za doseganje planiranih ciljev se predlaga povezava s poslovnim in lastniškim partnerjem (v 
višini 49-odstotkov kapitala), ki bi povečal kvaliteto poslovanja EPPS predvsem na področju 
marketinga in tehnologije dela. 

2.5.2.18. Talum d.d. 

Javno podjetje ELES, d.o.o., ki je v 100-odstotni državni lasti, ima 80-odstotni lastniški delež 
v družbi Talum d.d. Vlada bo delnice družbe Talum d.d. prenesla neposredno v svojo last ter 
ga namenila za odprodajo v letu 2003. Pripravljalna dejanja za izvedbo postopkov prodaje so 
v zaključni fazi. V novembru 2003 predvidevamo zaključek postopka prodaje. Predvidoma bo 
prodaja kapitalske naložbe države v Talumu d.d. opravljena s prodajo strateškemu 
investitorju in z uporabo tenderskih metod. Za primer, da prodaja v letu 2003 ne bi bila 
uspešno realizirana, se predvideva ponovna prodaja v letu 2005. 

2.5.2.19. TE Toplarna d.o.o. 

Družba Termoelektrarna toplarna d.o.o. Ljubljana oskrbuje mesto Ljubljana z električno in 
toplotno energijo, ki je potrebna predvsem za tehnološke postopke v industriji in za ogrevanje 
poslovnih stanovanjskih stavb. Za zagotovitev vame in zanesljive proizvodnje ter prodaje 
energije po tržno zanimivih cenah in za zagotovitev povečevanja tržnega deleža bodo 
potrebna vlaganja v nove tehnologije, kar bo lažje zagotoviti z enotnim lastništvom družbe na 
mestnem nivoju, zato se predlaga prodaja celotnega poslovnega deleža Republike Slovenije. 

3. poglavje: PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE ZA 
LETI 2004 IN 2005 

7. člen 

Prodaja stvarnega premoženja v lasti države se načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 
2.303.491.624,06 SIT v letu 2004 in 458.898.000,00 SIT v letu 2005. 

Posamezne vrste stvarnega premoženja, namenjenega za prodajo in njihove okvirne 
vrednosti so izkazane v prilogi. 

Način, pogoji in postopek odprodaje stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03). 
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8. člen 

Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja z finančnim in stvarnim premoženjem države, ki so 
se začeli ali so bili predvideni za leto 2003, se lahko nadaljujejo v letu 2004 in 2005. 

9. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o programu prodaje državnega 
finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (Uradnem listu, št. 118/2002 in 
78/2002) v delu, ki se nanaša na leto 2004. 

10. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s 4. odstavkom 80č. člena Zakona o javnih financah, Ministrstvo za finance zbere 
predloge ministrstev, ki upravljajo s finančnim premoženjem, in pripravi predlog prodaje 
letnega programa prodaje finančnega premoženja oziroma njegovih dopolnitev. 

V program je tako vključena prodaja (delov ali celotnih, neposrednih ali posrednih) 
kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih ima v naslednjih družbah: 

- hčerinske družbe Slovenskih železarn d.d.: Metal Ravne, Acroni Jesenice, Noži 
Ravne, STO 

- banke: NKBM d.d. in PBS d.d. 

- Slovenska izvozna družba d.d. 

- Peko d.d. 

- Luka Koper d.d. 

- Telekom Slovenije d.d. 

- Družba za državne ceste d.o.o. 

- Nafta Lendava d.o.o. - v skladu s sanacijskim programom 

- regionalne razvojne agencije: BSC d.o.o., RRA Celje d.o.o. RRA Mura d.o.o. 

- Podjetje za urejanje hudournikov (PUH) d.d. 

- hčerinske družbe RTH d.o.o.: Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom 
Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. 

- TDR Metalurgija - deleži Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o., TDR Ruše in 
Slovenskih železnic d.d. 

- hčerinska družba RSC Mežica: RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. 

- hčerinska družba Pošte Slovenije: EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. 
- Talum d.d. 

- Termoelektrarna toplarna d.o.o. 

Skladno z določili 80č. člena Zakona o javnih financah je Servis skupnih služb vlade zbral 
predloge za odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 
2004 in 2005, s katerim upravljajo državni upravni organi. V program je uvrščeno stvarno 
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premoženje, za katerega državni upravni organi ocenjujejo, da za njihovo funkcioniranje ni 
več potrebno oz. ne ustreza več namenu uporabe in ga je racionalno odprodati. 
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ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA 

5 PISNA POSLANSKA VPRAŠAHJA IN POBUDA 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Bogomirja Vnučca ministru za šolstvo, 
znanost in šport dr. Slavku Gabru, z dne 29/ 
5-2003: 

V aprilu je bila sprejeta dopolnitev zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja in sicer je bil dodan novi 
odstavek, ki je dijakom in študentom zagotovil višjo subvencijo 
za prevoze glede na oddaljenost od šole in socialni status. Do 
sedaj je višina subvencije znašala 17%. 

V dopolnitvi zakona je bila tudi sprejeta določba, da minister 
pristojen za šolstvo izda podzakonski akt, s katerim določi 
postopek in kriterije za subvencioniranje prevozov. 

Pri sprejemanju zgoraj omenjene dopolnitve zakona smo bili 
~\ poslanci prepričani, da gre za dodatno ugodnost in povečanje 
-J popustov, ki naj bi jih bili deležni dijaki in študenti. Slišati pa je, da 

bo omenjeni podzakonski akt splošno stopnjo 17 % ukinil in 
pripravil stopnje po razredih. Najnižji razred naj bi znašal 8%, 
naslednji 15%, nato 30% in zadnja 50% popusta. Višina naj bi bila 
odvisna od bruto mesečne plače v družini. Glede na dejansko 
stanje pričakujemo, da bo večina dijakov v prvih dveh razredih in 
to dejansko pomeni izgubo dela sedanjega popusta in s tem 
posledično dražji prevoz za dijake in študente. 

Ali zgoraj omenjene navedbe držijo in kdaj bo podzakonski akt 
izdan? 

Odgovor z dne 26/9-2003: 

S spomladansko spremembo Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ter z izdajo Pravilnika o subvencioniranju 
mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol je bil 
uveden nov način subvencioniranja prevozov dijakov, vajencev 
in študentov. Za razliko od prejšnjih let, ko so bili vsi navedeni 
udeleženci izobraževanja deležni subvencije v enaki višini 17%, 

nov sistem zagotavljal upravičencem različno visoke subvencije, 
med 7% in 70%, odvisno od socialnega stanja, oddaljenosti kraja 
šolanja od kraja stalnega prebivališča ter možnosti bivanja v 
dijaškem domu. Vsi štirje kriteriji so bili upoštevani v pravilniku, ki 
ga je izdal minister za šolstvo, znanost in šport. 

Pravilnik deli upravičence do subvencije glede na socialni status 
v štiri skupine. Upravičenca do subvencije se v eno od skupin 
uvrsti glede na višino bruto mesečnega dohodka na družinskega 
člana v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji. Glede na uvrstitev v enega od štirih razredov 
pripada upravičencu subvencija v višini 7%, 17%, 30% oziroma 
50% za tiste v najslabšem socialnem položaju. Lestvica, ki 
opredeljuje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana je 
primerljiva z dohodkovnimi razredi, ki se uporabljajo za določitev 
zneska otroškega dodatka. S tem je socialni kriterij natančno 
določen in tudi preverljiv. 

Skladno s 4. členom pravilnika pa se navedene višine subvencij 
zvišajo še za 10%, če se upravičenec do subvencije do kraja 
šolanja vozi več kot 40 km, oziroma za 20%, če se do kraja 
šolanja vozi več kot 60 km. Glede na lanske podatke na 
ministrstvu predvidevamo, da bo do dodatnih 10% oziroma 20% 
subvencije upravičenih okrog 24% upravičencev. 

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da bo do nižje višine subvencije 
kot prejšnja leta, torej 7% namesto 17%, upravičen le tisti del 
upravičencev, katerih dohodek na družinskega člana presega 
55% povprečne plače in se v kraj šolanja vozijo manj kot 40 km, 
teh pa je po ocenah ministrstva okrog 15,5%. Enako visoke 
subvencije kot lani (17%) bo, po ocenah ministrstva, deležno 
38% upravičencev. 

Vsi ostali upravičenci bodo deležni višje subvencije (27%, 37%, 
40%, 50%, 60% ali 70% subvencije) mesečne vozovnice kot lani. 
Tistih upravičencev, ki bodo prejemali 60% in 70% subvencije bo 
po ocenah ministrstva okrog 1200 torej dobrih 2% upravičencev, 
sicer pa bo 46,5% upravičencev (torej malo več kot 22.000 
upravičencev) prejemalo višje subvencije kot v prejšnjih letih. 

25. november2003 41 poročevalec, št. 100 



Zgoraj navedene navedbe in ocene so predstavljene tudi v spodnji 
tabeli: 

*V podskupinah a je predvideno število upravičencev, ki se do kraja šolanja vozijo več kot 40 km, s čimer postanejo 
upravičeni do dodatnih 10% subvencije oziroma do dodatnih 20%, če se do kraja šolanja vozijo več kot 60 km. 

Razred Bruto mesečni dohodek 
na družinskega člana v 
% povprečne plače v RS 

Višina 
subvencije 

Ocena števila 
upravičencev 

Ocena števila 
upravičencev v 
deležih 

1. Do 15% 50% 4.026 8,5% 
l.a* 60%oz.70% 1.271 2,5% 
2. Nad 15% do 30% 30% 8.970 19% 
2.a* 40%oz.50% 2.832 6% 
3. Nad 30% do 55% 17% 15.603 33% 
3.a* 27%oz.37% 4.927 10,5% 
4. Nad 55% 7% 7.350 15,5% 
4.a* 17%oz.27% 2.321 5% 

Pisna poslanska pobuda in vprašanje 
poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega 
Vladi Republike Slovenije, z dne 2. in 5/6- 
2003: 

Pobuda z dne 2/6-2003: 

Ustavno sodišče Republike Slovenije bo, po nam znanih podatkih, 
v kratkem prevzelo prostore Ministrstva za kulturo. Prostori 
ministrstva naj bi bili "bolj ustrezni", saj naj bi ustavni sodniki v 
novih prostorih za svoje "nemoteno" delo, pridobili prostor za 
počitek oziroma spalne prostore, poleg tega pa vsakemu 
ustavnemu sodniku pripada tudi kopalnica. Predsednika vlade 
sprašujem o smiselnosti take širitve, predvsem glede na zadnje 
dogodke, ki dokazujejo, da Ustavno sodišče ne dela v skladu z 
interesi Republike Slovenije. 

Predsedniku vlade predlagam, naj davkoplačevalki denar, 
namenjen za nepotreben "komfort" Ustavnega sodišča, raje 
nameni razvoju šolstva, za univerze v Republiki Sloveniji, da 
bomo imeli v državi več izobraženih in sposobnih ljudi in čim manj 
ignorantov. Vlada naj Ustavnemu sodišču vzame proračunski 
denar v okviru rebalansa, saj se v tem primeru ne namenja za 
kakovost dela, temveč gre za razsipništvo brez primere! In to v 
času, ko nam vlada obljublja bolj smotrno porabo denarja 
davkoplačevalcev. 

Vprašanje z dne 5/6-2003: 

Ne glede na navedbe predstavnikov Ustavnega sodišča o 
prostorskih stiskah in težavnih pogojih za delo, predsednika Vlade 
Republike Slovenije sprašujem, zakaj se Ustavno sodišče, 
katerega delo je v zadnjem času vprašljivo, nahaja v centru mesta, 
na najboljši in najdražji lokaciji? 

Republika Slovenija, ki je lastnica teh elitnih prostorov, v katerih 
se trenutno nahajata Slovenska tiskovna agencija in Ministrstvo 
za kulturo, naj omenjene prostore raje odda, saj bi za mesečno 
najemnino dobila tudi do 25.000 evrov. To letno pomeni 300.000 
Evrov več proračunskega denarja, ki bi ga država lahko koristno 
uporabila za razvoj različnih področij. 

Predsedniku vlade še enkrat predlagam, naj davkoplačevalski 
denar, namenjen za "udobje" ustavnih sodnikov, preusmeri na 
druga področja, ustavni sodniki pa naj na lastne stroške počivajo 
in se tuširajo v zavetju lastnega doma. 

Za nemoteno delovanje Ustavnega sodišča, v bodoče upam, da 
v korist Republike Slovenije, naj se lokacija z ustreznimi prostori 
poišče izven središča Ljubljane. Primerni bi bili na primer opuščeni 
vojaški objekti bivše Jugoslovanske ljudske armade, ki bi s tem 
dobili novo funkcijo in bili obnovljeni. 

Odgovor z dne 28/8-2003:  

Ustavno sodišče Republike Slovenije je samostojni, od vlade 
neodvisni proračunski uporabnik, ki je v skladu z določili 65. člena 
Zakona o javnih financah odgovoren za zakonitost, namenskost, 
učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi 
sredstvi. Vlada je zaprosila Ustavno sodišče Republike Slovenije 
za podatke in pojasnila v zvezi s poslansko pobudo. 

Ustavno sodišče je na podlagi 19. člena Poslovnika Ustavnega 
sodišča posredovalo odgovor, ki sledi: 
"Vlada Republike Slovenije je 28. 7. 1994 sprejela sklep št. 360- 
04/93-3/19-8, v katerem je bilo med drugim določeno, da se takoj 
po delni izpraznitvi temeljito obnovi objekt na Cankarjevi 5 za 
potrebe Ustavnega sodišča in Ministrstva za kulturo. Za potrebe 
Ustavnega sodišča sta bili predvideni prvo in drugo nadstropje 
objekta na Cankarjevi 5. Ustavno sodišče je na tej podlagi že 
tedaj pripravilo investicijski program in projektno dokumentacijo 
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za prenovo prostorov Ustavnega sodišča na Beethovnovi 10 in 
bodočih prostorov na Cankarjevi 5, saj so bili prostori v tako 
slabem stanju, da so bili potrebni temeljite prenove. 

V letu 1996 smo na Ustavnem sodišču prenovili prvo nadstropje 
na Cankarjevi 5, do leta 1999 prostore na Beethovnovi 10. Prvo 
nadstropje na Cankarjevi 5, površine 471 m2, smo uredili za 
pisarne sodnikov in njihovih vodij pisarn s pripadajočimi skupnimi 
prostori (priročni arhiv, stranišče in hodniki) tako, da smo prostore 
v drugem nadstropju na Beethovnovi 10, v katerih so bili prej 
ustavni sodniki, lahko v celoti namenili svetovalcem Ustavnega 
sodišča. Tedaj je ostal nerealiziran sklep vlade glede tega, da se 
za delo ustavnega sodišča namenijo tudi prostori drugega 
nadstropja na Cankarjevi 5. 

Zaradi vedno večjega obsega dela Ustavnega sodišča so bila 
sredstva za investicijo za ureditev drugega nadstropja na 
Cankarjevi 5 zagotovljena že v proračunu za leto 2000. Ker tedaj 
zaradi potreb Ministrstva za kulturo te investicije ni bilo mogoče 
izpeljati, so bila sredstva v celoti vrnjena proračunu. V letu 2001 
pa je bil ob sodelovanju s pristojno službo vlade dosežen dogovor, 
da se za Ministrstvo za kulturo zagotovi druge ustrezne prostore, 
drugo nadstropje in pritličje (po izselitvi Slovenske tiskovne 
agencije - STA) Cankarjeve 5 pa se nameni za prostorske potrebe 
Ustavnega sodišča. 

Po izselitvi STA leta 2002 in Ministrstva za kulturo v letošnjem letu 
je Ustavno sodišče prostore na Cankarjevi 5 v Ljubljani prevzelo 
od vlade v upravljanje na podlagi "Dogovora o prenosu upravljanja 
za poslovne prostore v pritličju, prvem in drugem nadstropju, 
Cankarjeva 5 v Ljubljani", ki smo ga dne 30. 1. 2003 podpisali s 
Servisom skupnih služb Vlade Republike Slovenije na podlagi 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 465-72/2002 z dne 9.1.2003. 

Prostori v prvem nadstropju Cankarjeve 5 so torej urejeni že od 
leta 1996, Ustavno sodišče ne načrtuje, da bi se posebej za delo 
ustavnih sodnikov namenili še kakšni prostori v tej stavbi. 

Leta 2002 so bila v državnem proračunu za leto 2003 določena 
sredstva za prenovo pritličja in drugega nadstropja na Cankarjevi 
5 in pripravljena projektna dokumentacija ter na podlagi javnega 
razpisa izbrani izvajalci. Z deli na prenovi smo začeli 15. 5. 2003. 
Skupna vrednost investicije v letu 2003 znaša 184.000.000 SIT, 
od tega smo z izvajalci del podpisali pogodbe v vrednosti 
177.344.515 SIT, razlika (6.655.485 SIT) pa je namenjena za 
investicijski nadzor. Posebej so v proračunu za leto 2003 
zagotovljena še sredstva za nabavo opreme (34.000.000,00 SIT), 
v proračunu za leto 2004 pa še sredstva v višini 66.000.000,00 
SIT za dokončanje investicije. 

Z realizacijo II. faze investicije Ustavno sodišče, ki je bila 
načrtovana že v letu 1994, bomo pridobili naslednje prostore: 

Pritličje: 
- na Cankarjevi 5: 

9 pisarn za zaposlene v skupnem obsegu 200,86 m2 
hodnikov 51,37m2 
skupnih prostorov (skladišče pisarniškega materiala, 
sanitarije, čajna kuhinja, kadilnica) 47,84 m2 

- na Beethovnovi 10 (zaradi preselitev delavcev v nove 
prostore): 
pisarne za službo za analize in mednarodno sodelovanje 
v skupnem obsegu 97,10 m2 
priročni arhiv glavne pisarne 18,00 m2 

2. nadstropje: 
na Cankarjevi 5: 

pisarne za 12 svetovalcev s polnim delovnim časom in 4 
svetovalce s tretjinskim delovnim časom v skupnem 
obsegu 306,26 m2 
veliko sejno sobo in računalniško učilnico 43,52 m2 
hodnikov 96,02 m2 
skupnih prostorov (arhiv, kopirnica, sanitarije, čajna 
kuhinja, kadilnica) 46,72 m2 

- na Beethovnovi 10: 
že urejene pisarne za 15 svetovalcev in do 5 pripravnikov 
v prvem nadstropju bo ena pisarna preurejena v manjšo 
sejno sobo za seje senatov. 

Iz projektne dokumentacije za prenovo Cankarjeve 5 in projekt 
izvedenih del za Beethovnovo 10 in prvo nadstropje Cankarjeve 
5 je razvidno, da nismo nikoli načrtovali ali celo urejali prostorov, 
o katerih v poslanski pobudi piše poslanec Zmago Jelinčič 
Plemeniti. 

Iz navedenega je razvidno, da ne gre za noben "nepotreben 
komfort", kot ga je označil, pač pa za prostore, ki jih Ustavno 
sodišče nujno potrebuje, da bo lahko zaposlilo ustrezno število 
svetovalcev, diplomiranih pravnikov, da bo lahko opravilo vlogo, 
ki mu jo je v pravni državi namenil ustavodajalec. Ustavno sodišče 
že nekaj let opozarja, da se zaradi nenehnega naraščanja pripada 
zadev in ob prostorski stiski, ki ne dovoljuje zaposlitve novih 
kadrov v strokovni službi, povečujejo zaostanki v delu Ustavnega 
sodišča. Pri tem posebej poudarjamo, da je Ustavno sodišče 
najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in za varstvo 
človekovih pravic. Tudi samo mora spoštovati ustavno pravico 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Zakonodajna in izvršna 
oblast mu morata zagotoviti pogoje za nemoteno delo, Ustavno 
sodišče pa je dolžno svoje delo organizirati tako, da bo 
uresničevanje navedene pravice tudi dejansko zagotovljeno." 
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Pisni poslanski vprašanji poslanca Jožeta 
Tanka ministru za šolstvo, znanost in šport 
dr. Slavku Gabru, z dne 12/6 in 29/7-2003: 

Vprašanje z dne 12/6-2003: 

Na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport naslavljam sledeča 
vprašanja v zvezi s štipendiranji in prevozi dijakov in študentov: 

koliko dijakov, študentov višjih in visokih šol ter podiplomskih 
študentov prejema republiško (socialno) štipendijo (številčni 
in procentualni podatek po skupinah), 
koliko dijakov, študentov višjih in visokih šol prejema Zoisovo 
štipendijo (številčni in procentualni podatek po skupinah), 
koliko dijakov in študentov višjih in ostalih šol prejema 
subvencijo za prevoze (številčni in procentualni podatek po 
skupinah), 
koliko sredstev se namenja za posamezno vrsto štipendije 
(republiško, Zoisovo) v posamezni skupini (dijaki, študentje 
višjih šol, študentje visokih šol, podiplomski študentje), 
koliko dodatnih sredstev se namenja kot dodatek k štipendiji 
za prevozne stroške po posameznih skupinah, 

- kakšni so razlogi, da so samo štipendisti upravičeni do 
dodatkov k štipendiji za prevozne stroške, 
kakšni so kriteriji za dodelitev dodatnih sredstev za prevoze 

dijakov in študentov? 

Vprašanje z dne 29/7-2003: 

Marca 2003 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve zakona o 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), na podlagi katerega 
mora ministrstvo pristojno za šolstvo do konca tekočega šolskega 
leta s podzakonskim aktom urediti področje šolskih prevozov za 
dijake in študente. 

Osnutka pravilnikov, s katerima smo se imeli priložnost seznaniti, 
nista predvidevala bistvenih povečanj sredstev za pomoč 
družinam in njihovim šolajočim se otrokom, ampak sta oba osnutka 
večinoma predvidevala prerazporeditve sredstev znotraj 
posameznih socialnih kategorij, ter korigiranje teh zneskov z 
dodatnimi kriteriji. V priviligiranem položaju bi ostali tisti dijaki in 
študentje, ki že dobivajo poleg štipendij še dodatke za prevoze. 

Na oba osnutka pravilnikov sem posredoval več pripomb, ki pa 
verjetno niso bile in tudi ne bodo sprejete. Menim pa, da so pripombe 
umestne, saj so družine iz oddaljenih krajev v zelo 
neenakopravnem položaju in težko zmorejo zagotavljati sredstva 
za izobraževanje svojih otrok - delno zaradi slabših povprečnih 
plač in višjih stroškov življenja, delno pa zaradi tudi bolj številnih 
družin. 

Lahko rečem, da niti prvi niti drugi osnutek pravilnika ne izpolnjuje 
pričakovanj številnih družin, ki se soočajo z resnimi težavami in 
odločitvami glede izobraževanja svojih otrok. Težave se na ta 
način ne bodo bistveno zmanjšale. Prav vsak ve, da je izobrazba 
predpogoj za ustvarjanje družbene blaginje in tudi številni 
dokumenti, ki so že bili sprejeti postavljajo izobrazbo prav na vrh 
družbenih ciljev. V praksi, v izvedbi pa se srečujemo s povsem 
drugo situacijo. 

Zakaj ministrstvo odločneje ne pristopi k razrešitvi zapletene in 
za mnoge družine nerešljive situacije? 

Zakaj se k oblikovanju pravilnika ni pritegnilo tudi zainteresirane 
skupine civilne družbe, družinskih organizacij..., ki bi lahko s 
svojim poznavanjem problemov lahko pripomogle k bolj 
življenjskim rešitvam? 

Odgovor z dne 26/9-2003: 

Ker poslansko vprašanje v veliki meri zahteva tudi odgovore, ki 
niso v pristojnosti Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, smo 
vprašanje posredovali tudi Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve. 

S spomladansko spremembo Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ter z izdajo Pravilnika o subvencioniranju 
mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šil je bil 
uveden nov način subvencioniranja prevozov dijakov, vajencev 
in študentov. Pri oblikovanju pravilnika so poleg predstavnikov 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport sodelovali še predstavniki 
ministrstev za delo, družino in socialne zadeve ter promet, Zavoda 
za zaposlovanje, od civilnih združenj pa še Združenje prevoznikov 
pri Gospodarski zbornici Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije. 

Za razliko od prejšnjih let, ko so bili vsi navedeni udeleženci 
izobraževanja deležni subvencije v enaki višini 17%, nov sistem 
zagotavlja upravičencem različno visoke subvencije, med 7% in 
70%, odvisno od socialnega stanja, oddaljenosti kraja šolanja od 
kraja stalnega prebivališča ter možnosti bivanja v dijaškem domu. 
Vsi štirje kriteriji so bili upoštevani v pravilniku, ki ga je izdal mi- 
nister za šolstvo, znanost in šport. 

Pravilnik deli upravičence do subvencije glede na socialni status 
v štiri skupine. Upravičenca do subvencije se v eno od skupin 
uvrsti glede na višino bruto mesečnega dohodka na družinskega 
člana v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji. Glede na uvrstitev v enega od štirih razredov 
pripada upravičencu subvencija v višini 7%, 17%, 30% oziroma 
50% za tiste v najslabšem socialnem položaju. Lestvica, ki 
opredeljuje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana je 
primerljiva z dohodkovnimi razredi, ki se uporabljajo za določitev 
zneska otroškega dodatka. S tem je socialni kriterij natančno 
določen in tudi preverljiv. 

Skladno s 4. členom pravilnika pa se navedena višine subvencij 
zvišajo še za 10%, če sem upravičenec do subvencije do kraja 
šolanja vozi več kot 40 km, oziroma za 20%, če se do kraja 
šolanja vozi več kot 60 km. Glede na lanske podatke na 
ministrstvu predvidevamo, da bo do dodatnih 10% oziroma 20% 
subvencije upravičenih okrog 24% upravičencev. Torej je jasno, , 
da je kriterij oddaljenosti v pravilniku upoštevan in omogoča višjo 
subvencijo iz bolj oddaljenih krajev. 

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da bo do nižje višine subvencije 
kot prejšnja leta, torej 7% namesto 17%, upravičen le tisti del 
upravičencev, katerih dohodek na družinskega člana presega 
55% povprečne plače in se v kraj šolanja vozijo manj kot 40 km, 
teh pa je po ocenah ministrstva okrog 15,5%. Enako visoke 
subvencije kot lani (17%) bo, po ocenah ministrstva, deležno 
38% upravičencev. 

Vsi ostali upravičenci bodo deležni višje subvencije (27%, 37%, 
40%, 50%, 60% ali 70% subvencije) mesečne vozovnice kot lani. 
Tistih upravičencev, ki bodo prejemali 60% in 70% subvencije bo 
po ocenah ministrstva okrog 1200 torej dobrih 2% upravičencev, 
sicer pa bo 46,5% upravičencev (torej malo več kot 22.000 
upravičencev) prejemalo višje subvencije kot v prejšnjih letih. 
Vse navedeno pa ne pomeni le prerazporeditve sredstev temveč 
bo za subvencioniranje realno porabljenih okrog 15% sredstev 
več kot doslej. 

Zgoraj navedene navedbe in ocene so predstavljene v tabeli, ki je 
enaka kot je bila navedena pri odgovoru poslancu Vnučcu. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Ivana 
Mamica ministru za šolstvo, znanost in 
šport dr. Slavku Gabru, z dne 17/6-2003: 

Ali je določena lokacija za graditev umetniških akademij v Ljubljani 
in koliko bo stal nakup parcele in izgradnja tega kompleksa? 

Odgovor z dne 27/8-2003: 

Sporočamo, da konkretna lokacija še ni izbrana (v preverjanju je 
nakaj možnih variant) prav tako še ni znana natančan višina 
potrebnih sredstev za njihovo izgradnjo, ker je ta odvisna od 
lokacije oz. cene zemljišča, višine komunalnega prispevka itd. Po 
oceni glede na primerljive gradnje bo potrebnih približno 6,5 mio 
SIT. 

Širša informacija o aktivnostih za izgradnjo umetniških akademij 
je bila dana 29. 5. 2003 Odboru za kulturo, šolstvo, mladino, 
znanost in šport v Dražvnem zboru Republike Slovenije. 

Vsebina iz priložene informacije (z dne 29/5-2003): 
V letu 2000 so se začele aktivnosti za pripravo na izgradnjo 
skupnega objekta za potrebe Akademije za glasbo (AG), 
Akademije za gledališče, film in televizijo (AGRFT) in Akademije 
za likovno umetnost (ALU). Avgusta 2000 je bilo podpisano pismo 
o nameri med Mestno občino Ljubljana (MOL), Ministrstvom za 
kulturo (MK), Ministrstvom za šolstvo in šport (MŠZŠ) in Univerzo 
v Ljubljani, ki je načelno opredelilo prostor ob Metelkovi za izgradnjo 
objekta treh akademij in predvidelo ustanovitev programskega 
sveta. 

Predmet pisma o nameri je zemljišče med Metelkovo, Masarykovo 
in Meistrovo ulico, kjer na južni strani že deluje Etnografski muzej 
Slovenije (ta del zemljišča je v lasti RS - Ministrstva za kulturo). 
Severni del zemljišča v izmeri 13.689 m2 je predviden za izgradnjo 
treh akademij in je v celoti v lasti MOL-a. Del tega zemljišča (cca 
2000 m2) zaseda nedavno adaptirani objekt Mladinskega hotela. 

1. Na javnem razpisu je MŠZŠ maja 2001 izbralo inženiring za 
izvajanje svetovalnega inženiringa pri investiciji AGRFT, AG in 
ALU in sicer IMOS investicijske gradnje d.d., Ljubljana. 

2. V letu 2002 je MŠZŠ v sodelovanju z vsemi tremi akademijami 
in IMOS inženiringom uskladilo in izdelalo programsko nalogo, 
ki je podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta. Programska naloga je bila zasnovana na izhodišču, da 
se z namenom izvajanja skupnih programskih vsebin in s tem 
povezane racionalizacije za vse tri akademije predvidi skupen 
objekt. 

Januarja 2003 je bi s strani vseh udeleženih - MŠZŠ, Univerza, 
AG, AGRFT, ALU potrjen prostorski program, ki predvideva 
izgradnjo objekta v skupni izmeri 24.639 m2 brutto tlorisne 
površine. 

3. V septembru 2002 je bila s strani Mesta Ljubljane imenovana 
projektna skupina za izvedbo Javnega natečaja za idejno 
arhitekturno rešitev severnega dela Metelkove. V tej komisiji so 
predstavniki MŠZŠ, MK, Univerze v Ljubljani, MOL-a ter 
predstavniki sedanjih uporabnikov objektov na Metelkovi. Komisija 
se je sestala na dveh sejah, na katerih je bilo posebej poudarjeno, 
da je treba nemudoma opredeliti zemljišča, ki bodo na severnem 

delu Metelkove namenjena za gradnjo akademij z vsemi 
eventualnimi omejitvenimi faktorji, saj se šele na tej podlagi lahko 
dokončno odloča o primernosti lokacije. 

4. V letu 2003 so od meseca marca do konca maja potekli intenzivni 
razgovori z Mestno občino Ljubljana, na katerih so bili udeleženi 
predstavniki treh akademij, Univerze, MŠZŠ in Ministrstva za 
kulturo. Do končne realne opredelitve razpoložljivega 
zemljišča na Metelkovi je prišlo šele 8.4.2003, ko je bila s 
strani MOL-a končno podana jasna razmejitev po kateri je 
namenjena gradnji treh akademij severna polovica severnega 
dela Metelkove v izmeri samo 6260 m2. V skladu s tem je bila 
izdelana prostorska preveritev umestitve programa treh akademij 
na območje urejanja CO 5/4 - Metelkova. Preveritev |e pokazala, 
da na razpoložljivo zemljišče v izmeri 6260 m2 nI možno 
postaviti vseh treh akademij v izmeri 24.639 m2 brutto tlorisne 
površine. Variante preveritve so pokazale, da je možna postavitev 
vseh treh akademij na zemljišču 11.628 m2, kar pomeni celotno 
območje severnega dela Metelkove brez objekta Mladinskega 
hotela s pripadajočim zemljiščem, česar pa MOL, zaradi bivanja 
predstavnikov neinstitucionalne kulture na tem območju, ne more 
zagotoviti. 

Na sestanku dne 21.5.2003 v prostorih Univerze v Ljubljani, kjer 
so bili prisotni vsi zgoraj omenjeni, so bile sprejete naslednje 
odločitve: 
- ponovno se potrdi izhodišče, da je poraba oziroma smotrna 
gradnja vseh treh akademij skupaj, zaradi nujno potrebnih 
programskih študijskih povezav in iz teh izhajajočih skupnih 
uporab prostorov ter racionalizacije. 
- MOL je šele aprila 2003 dokončno opredelil razpoložljivo zemljišče 
v izmeri 6260 m2, kar pa za potrebe izgradnje treh akademij v 
izmeri 24.639 m2 brutto tlorisne površine ne zadostuje. K tako 
majhnemu razpoložljivemu zemljišču je pripomoglo tudi dejstvo, 
da je izselitev sedanjih uporabnikov prostorov na Metelkov na 
novo lokacijo, za MOL v treh letifi dogovarjanj, nerešljiv problem. 
Omejitveni faktor predstavlja tudi še nerešen denacionalizacijski 
postopek na delu zemljišča. 

Na podlagi ugotovitev iz točke 4. je MŠZŠ zaprosil MOL za 
opredelitev novih možnih lokacij. S tem namenom je MOL predstavil 
novo možnost za gradnjo treh akademij na območju Rog-a v 
Ljubljani. Zemljišče vključno z objektom bivše tovarne Rog meri 
11.000 m2, ustno ponujena cena za zemljišče je 6.880.000 EUR 
ter dodatnih 2.600.000 EUR za stroške financiranja. Finančni del 
te ponudbe je izjemno visok in ga najbrž ne bo mogoče zagotoviti 
v okviru planiranih sredstev. Poleg cene so omejitveni faktor tudi 
fiksni gabariti starega objekta tovarne Rog in dodatni javni pro- 
gram, kar posledično pomeni dodaten nakup cca 2000 m2 
zemljišča. Prostorska preverba omenjene lokacije je v delu in bo 
podlaga za nadaljnje odločitve. 

Zaključek 

Na podlagi zgoraj navedenega se je investitor odločil, da *aradi 
časovnih in finančnih omejitev nemudoma izvede javni razpis za 
pridobitev nove lokacije za izgradnjo objekta treh akademij. 

Za financiranje izgradnje objekta je predvideno iz proračuna RS v 
okviru Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
izobraževanja in znanosti v letu 2003 - 2008 (Ur.l.RS z dne 
14.11.2002) 4.121.295.000,00 SIT. Dodatna sredstva bo potrebno 
zagotoviti iz drugih virov (z odprodajo obstoječih objektov, lastnimi 
sredstvi univerze in kreditom). 
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Pisno poslansko vprašanje poslanke Silve 
Črnugelj ministrici za gospodarstvo dr.Tei 
Petrin, z dne 24/6-2003:  

Slovenija je ratificirala konvencijo o varstvu prostoživečega 
evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov, s katero se je obvezala, da bo varovala te življenjske 
prostore, zlasti pa tiste življenjske vrste, ki so najbolj ogrožene in 
ranljive, ne glede na izvor, prostor in mesto. Hkrati se je obvezala, 
da bo sodelovala med državami in spodbujala to sodelovanje 2 
izmenjavo izkušenj, informacij, zlasti, če bo šlo za namerno 
poškodovanje, uničenje, lovljenje in druga področja. 

V nekaterih sredstvih javnega obveščanja smo lahko zasledili, 
da nekateri naši gospodarski subjekti s prodajo v gostinskih lokalih 
direktno kršijo to konvencijo. 
Ali ste, kot ministrica, pripravila ukrepe za preprečitev nadaljnjih 
kršitev na tem področju? 

Odgovor z dne 14/7-2003: 

Republika Slovenija je v letu 1999 sprejela Zakon o ratifikaciji 
Konvencije o varstvu prosto živečega- evropskega rastlinstva in 
živalstva ter njunih življenjskih prostorov (Mednarodne pogodbe, 
št. 17/99). Cilji te Konvencije so ohranitev rastlinstva in živalstva 
ter njunih naravnih življenjskih prostorov, še posebej tistih vrst in 
življenjskih prostorov, katerih ohranitev zahteva sodelovanje med 

državama ter vzpodbujati tako sodelovanje. Poseben poudarek 
je namenjen zelo ogroženim ranljivim vrstam. Konvencija nalaga 
državam podpisnicam, da sprejmejo potrebne ukrepe za 
vzdrževanje populacije prosto živečega rastlinstva in živalstva. 

S sprejemom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/ 
99) je Republika Slovenija določila ukrepe ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, s katerimi se ureja varstvo prosto živečih 
rastlinskih in živalskih vrst. Za nadzor nad izvajanjem tega zakona 
so pristojni inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, in carinski 
organi. Niti prvi niti drugi niso v pristojnosti Ministrstva za 
gospodarstvo. 

Prav tako je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o 
zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93 in 
69/00), s katero je določila zavarovane živalske vrste, katere je 
prepovedano loviti, ubijati, preparirati, prodajati, posredovati pri 
prodaji, kupovati, izvažati ali iznašati v tujino. Za nadzor te uredbe 
so pristojni lovska, ribiška in tržna inšpekcija, ki je organ v sestavi 
Ministrstva za gospodarstvo. 

Tržni inšpektorat Republiki Slovenije bo tako kot v preteklih letih 
tudi letos v okviru rednega nadzora gostinskih objektov v času 
turistične sezone med drugim opravljal nadzor nad izvajanjem 
omenjene uredbe v gostinskih lokalih. Nadzor se bo nanašal na 
prodajo zaščitenih živalskih vrst, kot so npr. polži, školjke, morski 
dateljni, raki ipd. V primeru kršitev bodo v skladu s svojimi 
pristojnostmi in pooblastili tržni inšpektorji zasegli predmete, ki so 
nastali s prekrškom in zoper kršitelja podali predloge sodnikom 
za prekrške. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Petra 
Levica ministru za šolstvo, znanost in šport 
dr. Slavku Gabru, z dne 2/7-2003:  

Pred kratkim sem prejel dopis s strani profesorja, ki poučuje na 
Srednji upravni administrativni šoli v Ljubljani. Z dopisom profesor 
opozarja na številne probleme in nepravilnosti, ki se dogajajo na 
šoli. Gospod se je že večkrat pritožil na Inšpektorat za šolstvo, a 
ni dobil odgovorov, zato se je obrnil na nas. 

V prilogi vam pošiljamo seznam nepravilnosti oziroma problemov, 
ki se pojavljajo na Srednji upravni administrativni šoli in na katere 
nas je opozoril profesor. Na podlagi dopisa je mogoče sklepati, da 
so razmere na šoli resnično nevzdržne, kar vpliva tudi na samo 
kvaliteto pouka oziroma izobraževanja na omenjeni šoli. Letošnje 
šolsko leto je sicer že končano in za nazaj se nepravilnosti ne da 
odpraviti, kar pa ne velja za prihodnje šolsko leto, v katerem se 
lahko stvari spremenijo na bolje, poveča se lahko kvaliteta 
poučevanja, ffe bo nekdo končno le ukrepal. 

Zato vas prosim, če lahko odgovorite na 16 vprašanj, katerih 
obrazložitve so naveden v prilogi in bi pomagale k boljšemu 
razumevanju navedene problematike. 

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

Odgovor z dne 29/9-2003:  

Odgovore smo pripravili v sodelovanju z vodstvom Srednje 
upravno adminstrativne šole v Ljubljani: 

1. So predmeti, k|er Imajo dijaki dolgo vrsto let povprečno 
oceno 5,0 
Prilagamo analizo uspeha šole po predmetih in razredih ob koncu 
šolskega leta 2002/03. (Priloga 1) 

2. Ravnatelj razveljavlja ocene brez odločb oz. katerihkoli 
pisnih dokumentov 
Ravnatelj je samo enkrat razveljavil ocene in to na zahtevo 
Inšpektorata za šolstvo pri učitelj Vladislavu Stresu, pri katerem 
je bil zaradi pritožb dijakov izveden izredni inšpekcijski nadzor 
dne 16.1.2003. Prilagamo zapisnik št. 646-4002-96/02 z dne 
22.1.2003. (Priloga 2) Na osnovi zapisnika mu je bil vročen dopis 
št. 52/2003 dne 31.1.2003 (priloga 3) v katerem mu je ravnatelj 
naložil, da po navodilih inšpektorice Jožice Glavaš Horvat 
razveljavi ocene. Ker tega ni hotel storiti je ravnatelj po ugotovitvi 
dejanskega stanja (zapisnik o ugotovitvi izpolnjevanja navodil 
Inšpekcijskega nadzora št. 368/2003 z dne 12.3.2003 (priloga 4) 
sprejel sklep o razveljavitvi negativnih ocen in neocenjenih zapisih 
št. 369/2003 z dne 12.3.2003 (priloga 5). Iz priložene dokumentacije 
je razvidno, da je vse dopise prejel in podpisal tudi Vladislav Stres. 
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3. Učiteljem, nad katerimi se dijaki pritožujejo, se običajno 
ne omogoči pravica do zagovora. 
V zadnjih desetih letih je na šoli samo en učitelj, na katerega je 
prispela več kot ena pritožba dijakov in to je Vladislav Stres. 

Od leta 2000 je ravnatelj prejel v zvezi z njegovim delom in kršitvami 
pravilnikov cca 30 pritožb. Vse utemeljene pritožbe je obravnaval 
oddelčni učiteljski zbor. Na seje je bil vabljen in prisoten učitelj 
Vladislav Stres. 

Pritožbe so bile obravnavane skladno s pravilnikom. 

V dveh primerih so bile podane pritožbe tudi na Inšpektorat za 
šolstvo, ki je enkrat zahteval samo pisna pojasnila in sicer 9.4.2001, 
v dopisu št. 646-4002-15/01, v letošnjem letu pa izvedel tudi izredni 
nadzor nad delom tega učitelja, kot je že omenjeno pod točko 2. 

4. Ravnatelj na pisna sporočila dijakov In učiteljev ne 
odgovarja ali pa zelo redko. Podobna ravna tudi inšpektorat 
za šolstvo. 
Ta trditev je po mnenju vodstva šole neutemeljena. Celo več, na 
šoli imajo v hišnem redu protokol medsebojnega komuniciranja, 
kar je razvidno iz šolske publikacije. 

5. Niso seznanjeni d temeljnimi akti In dokumenti šole (akt 
o ustanovitvi zapisniki konferenc..) 
Vsi dokumenti in akti šole se vodijo skladno z zakonodajo, kar je 
ugotovila tudi Inšpekcija za šolstvo na rednem inšpektorskem 
nadzoru. Priloga Zapisnik o opravljanjem rednem inšpekcijskem 
nadzoru št. 646-4001-2/2003 z dne 15.1.2003 (priloga 6) 

6. Ne delujejo oziroma slabo deluJe|o pomembnejši organi 
šole. 
Trditev je po mnenju vodstva neresniča in zlonamerna. Glej prilogo 
zapisnika Inšpektorata o rednem inšpekcijskem nadzoru o 
delovanju sveta šole, sveta staršev, učiteljskega zobra, dijaškega 
parlamenta. Točke: 1.6.1, 1.6.2., 1.6.3., 2.3.e. (priloga 6) 

7. Nekateri razredi izostajajo več kot 30 % v konferenci (vsak 
dijak 110 in več na konferenco) 
Trditev je neresnična in zlonamerna. Na šoli so dijaki, ki ne manjkajo 
niti ene šolske ure v celem šolskem letu in dijaki, ki manjkajo več. 
Tudi med njimi so razlike, eni manjkajo zaradi zdravstvenih razmer 
drugi zaradi socialnih razmer ali pa imajo status športnika, 
kulturnika. V šolski publikaciji, ki jo prejmejo vsi dijaki je Dodatek k 
pravilniku o šolskem redu, na str. 32, kjer so podrobneje določeni 
načini za obravnavanje odsotnosti in opredeljena Merila za 
športnike str. 36. Vse neopravičene izostanke pa obravnavamo v 
skladu s pravilniki. 

8. Je vse več dijakov, ko so dijaki žrtve groženj drugih dijakov 
V celem letu smo zabeležili samo en primer grožnje, ko je dijakinja 
sosednje šole SŠFKZ prišla v našo šolo in grozila naši dijakinji. 
Obravnavo primera sta vodila ravnatelj obeh šol in primer uspešno 
rešila. Lepemu vedenju, strpnosti in preprečevanju nasilja na šoli 
posvečamo posebno pozornost. V ta namen organiziramo stalno 
izobraževanje učiteljev, tako smo organizirali npr. predavanje P. 
Braiša: Pozitivna samopodoba dijakov in učiteljev, J. Grgurovič: 
Struktura in razreševanje razredniških situacij in konfliktov, imamo 
stalno dežurstvo učiteljev na hodnikih, tedenske govorilne ure za 
starše in dijake in številne interesne dejavnosti. Veliko nam 
pripomore tudi zunanji obhodni varnostnik, ki izjemno dobro 
preventivno deluje v šolskem okolišu Poljane. Le tega nam na 
pobudo petih šol in dijaškega doma financira Ministrstvo za 
šolstvo. 

9. Se zgodi vse več kaznivih dejanj proti premoženju šol in 
osebni Integriteti udeležencev Izobraževanja. Ravnatelj teh 
kaznivih dejanj velikokrat ne prijavi. 
V šolskem letu 2001/02 se je zgodila ena sam kraja premoženja 
šole, ki je bila pripravljena na Policijsko postajo Center. Da bi še 
najprej zagotovili visoko stopnjo varnosti, samo povečali stopnjo 
varovanja objekta. V šolskem letu 2002/03 nismo beležili nobene 
kraje šolskega premoženja. 

10. Nastaja vse več materialne škode, zato hitro rastejo 
materialni stroški, kar Je razpisno in kaže na neuspešno 
vzgojno delo na šoli. 
Tudi trditev, da nastaja vse več materialne škode je lažnjiva, 
zlonamerna in žaljiva. Navkljub izjemnemu posodabljanju delovnih 
in učnih pogojev materialni stroški ne naraščajo ampak padajo. 
Leta 2001 smo prejeli 34.914.000,00 SIT, leta 2002 pa 
29.445.376,00 SIT za materialne stroške. Da je šola urejena in 
vzdrževana, je razvidno tudi iz priloženega zapisnika Inšpektorata 
pri rednem nadzoru pod točko 4.3. Ker imamo izjemne vzgojno 
izobraževalne rezultate je šola priljubljena, kar potrjuje tudi vedno 
večji interes za vpis na našo šolo. Zato je navedba žaljiva za vse 
izjemne profesorje, ki s svojo visoko strokovnostjo in predanostjo 
uspešno opravljajo svoje delo. (priloga 6) 

11. Je vrsto let veliko dijakov, ki so imeli več kot 50 
neopravičenih izostankov. Kljub temu Izključevanj Iz šole 
ni bilo. V teh primerih se Je očitno uveljavil human pristop 
celo na račun kršitve zakonskih določil. Branje In zavezanost 
predpisom Je očitno selektivno. 
Tudi ta trditev je neresnična in zlonamerna. Vse postopke v zvezi 
z ugotavljanjem izostajanja vodimo v skladu z veljavnimi predpisi. 
Za izrekanje vzgojnih ukrepov smo izdelali "Mapo vzgojnih 
ukrepov" in z delavnicami usposobil razrednike, kar je preverila 
in ugotovila tudi šolska inšpekcija v rednem inšpekcijskem nadzoru 
in je razvidno iz zapisnika. Prilagamo Interno gradovi za izvedbo 
delavnice in Mapo vzgojnih ukrepov, (priloga 7) 

Zgodilo se je celo nasprotno, da smo morali nekaj ukrepov 
razveljaviti, ker ni bila upoštevana postopnost in so bili tako izrečeni 
previsoki vzgojni ukrepi. Res pa je, da se pri izrekanju ukrepov 
držimo zakonskih določil tako, da je vsak dijak obravnavan 
individualno glede na osebnostno zrelost, ob upoštevanju okoliščin 
in nagibov storitve dejanja in ob upoštevanju posledic za vsakega 
posameznika. Branje in zavezanost predpisom ni selektivno, kot 
piše v navedbi, ampak individualno, kot zahteva zakon in šolska 
poklicna etika. 

12. Kl|ub hudim težavam nI bilo niti ene konference o 
problemih Izobraževanja na šoli 
Trditev, da ima šola hude težave je neresnična. Šola že vrsto let 
beleži izjemne vzgojne in izobraževalne rezultate, kar se kaže v 
uspehu v razredu (92 % na nivoju šole), vpisu (130 %), uspeh na 
maturi (97 %) in uspešnem sodelovanju v številnih interesnih 
dejavnostih, ter sodelovanju na domačih in mednarodnih projektih. 
Delo se načrtuje, izvaja in evalvira na različnih nivojih v strokovnih 
organih šole: razrednik, oddelčni učiteljski zbor, strokovni predmetni 
aktivi, celotni učiteljski zbor. V šolskem letu 2002/03 smo imeli 
skupno 18 konferenc (pedagoških in redovalnih) celotnega 
učiteljskega zbora. Vse konference so posvečene vzgoji in 
izobraževanju, saj je to dejavnost in poslanstvo šole. Edina težava, 
ki jo v zadnjem obdobju imamo in obravnavamo, je učitelj Vladislav 
Stres, ki namerno krši pravice dijakov in svoje delovne obveznosti, 
kar je razvidno iz priloženega zapisnika Inšpektorata in dopisa št. 
370/2003 z dne 13.3.2003. (priloga 8) 
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13. Ravnatelj ni posredoval zaključkov Inšpekcije, ki se je na 
šoli izvedla v sredini letošnjega leta dijakom in učiteljem, 
ampak je iz njih naredil t.i. izvlečke. 
Ravnatelj je s celotnim zapisnikom in inšpekcijskimi ugotovitvami 
seznanil učiteljski zbor na posebni 7. pedagoški konferenci, dne 
29. januarja 2003. Vsak zaposleni strokovni delavec pa je prejel 
na konferenci izvod zapisa "Bistvene ugotovitve inšpekcijskega 
nadzora", na osnovi katerih je lahko izvedel naročila Inšpektorata. 
Ravnatelj je seznanil z ugotovitvami tudi dijaški parlament na seji 
dne 30.1.2003. 

14. Ravnatelj je v preteklem šolskem letu dobil že 3. 
zaporedni mandat ravnatelja. Na razpis za ravnatelja šole se 
je javil le on kot edini kandidat. O razpisnem postopku preko 
Sveta šole učitelji niso bili seznanjeni, prav tako pa ne o 
tem, na kateri konferenci se bo razpis obravnaval in se bodo 
izrekla mnenja. 
Izvolitev ravnatelj vodi Svet Šole. Pravilnost njegovega dela v 
zvezi z vodenjem, izbiro in postopkom izbire ravnatelja je ugotovila 
tudi Inšpekcija, (glej zapisnik) To, da je ravnatelj prejel že tretji 
mandat, je očitno rezultat njegovega dela, kar se kaže v: 
- dvigu uspeha iz 47 % leta 1994, na 92 % leta 2003, 
- izjemnem vpisu, kar je odraz priljubljenosti šole tako pri dijakih 
kot starših, 
- spodbujanju zaposlenih k dodatnem delu in izobraževanju, kar 
je razvidno iz napredovanj zaposlenih od leta 1994, ko so bili v 
kolektivu 4 mentorji in 4 svetovalci, do danes ko imamo 24 
mentorjev, 13 svetovalcev in 1 svetnika. Poudariti pa je potrebno, 
da ne beležimo fluktuacije zaposlenih, kar kaže na dejstvo, da je 
zaposleni v kolektivu dobro počutijo. 

15. Za Izobraževanje profesor ni prejel potnih nalogov, 
dnevnic, odbile pa so se mu suplence z ustno obrazložitvijo, 

da je bil odsoten zaradi rednega izobraževanja. 
V trditev pod to točko je združenih več nezakonitih pričakovanj 
učitelja Vladislava Stresa. Le-ta je v ponedeljek, 8. julija 2002 prišel 
v tajništvo in povedal, da je bil v soboto 6.7.2002 v neki firmi v 
Žalcu, kjer se je želel dogovoriti za nakup računalniških programov 
za vodenje malih podjetij in zahteval kilometrino in dnevnico. 
Seznanjen je bil z dejstvom: 
a) da mu za nazaj ne moremo dati potnega naloga 
b) da tja ni bil poslan s strani šole, ker bo računalniške programe 
kupilo Ministrstvo za vsa učna podjetja 

Drugi problem je, da isti učitelj želi vedno znova potne stroške in 
dnevnico za seminarje in sestanke v Ljubljani, kjer ima tudi sam 
kraj bivanja. 
Glede napotitve na izobraževanje pa je potrebno poudariti, da se 
ima vsak učitelj pravico in dolžnost izobraževati, vendar v skladu 
z letnim delovnim načrtom in šolskim koledarjem, ki ga predpiše 
minister, ob upoštevanju osnovnega dejstva, da to ni na račun 
njegovih ur pouka. 

16. Ravnatelj sili v ponarejanje šolske dokumentacije. Tako, 
da zaradi premajhne realizacije vpisujejo v dnevnih ure kot 
da bi bili izvedene. 
Ta trditev je neresnična in zlonamerna. Vsak učitelj prejme ob 
začetku šolskega leta umik za pouk in šolski koledar in je dolžan 
svoje delo redno, vestno in sproti vpisovati v dnevnike. V vsakem 
trenutku je tako mogoče urnik učitelja in urnik posameznega 
razreda primerjati z vpisi posameznih ur v dnevnik in ugotoviti ali 
se ujemajo. 

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

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Bojana Kontiča ministrici za gospodarstvo 
dr.Tei Petrin, z dne 9/7-2003:  

Parlament se je večkrat ukvarjal s sanacijo in privatizacijo 
Slovenskih železarn d.d., bil pa je tudi sprejet Zakon o privatizaciji 
Slovenskih železarn d.d.; ravno ta zakon v 20. členu določa, da je 
Vlada RS dolžna o poteku sanacije in privatizacije Slovenskih 
železarn d.d. ter namenski porabi sredstev, najmanj šestmesečno 
poročati Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Ali so bila ta poročila pripravljena in posredovana Državnemu 
zboru? 
Ali privatizacija zamuja glede na predvidene roke in programe? 
Ali je bila zagotovljena interna delitev delnic Slovenskih železarn 
katerih imetnica je Republika Slovenija oziroma izročitev potrdil 
delavcem iz naslova premalo izplačanih plač, kot to predpisuje 4. 
člen že prej omenjenega zakona? 

Odgovor z dne 24/9-2003: 

Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. in na njegovi podlagi 
sprejet Sanacijski program sistema Slovenskih železarn, d.d. za 

obdobje 1998-2000 (v nadaljevanju Sanacijski program), ki ga je 
sprejela Vlada Republike Slovenja na 52. seji dne 5.3.1998, sta 
bila podlaga za pripravo poročil Vlade Republike Slovenije o 
izvajanju sanacijskega programa Državnemu zboru. 

Poročila o izvajanju sanacije so vsebovala naslednje točke: 
- poročilo o poslovanju, 
- poročilo o namenski porabi sredstev, 
- poročilo o poteku privatizacije. 

Poročila o izvajanju Sanacijskega programa in procesa privatizacije 
so se pripravljala vse od izteka Sanacijskega programa z leto 
2000. Poročila je obravnavala vlada na naslednjih sejah: 

- 76. seja z dne 24.9.1998 Poročilo o poslovanju I.-VI. 1998 
poslano v razpravo DZ 
Poročilo o izvajanju sanacijskega 
programa 1998 
Poročilo o izvajanju sanacijskega 
programa I.-III 1999 

-129. seja z dne 14.10.1999 Poročilo o poslovanju l.-IX. 1999 
- 26. seja z dne 29.11.2000 Poročilo o izvajanju sanacijskega 

programa I.-VI. 2000 
poslano v razpravo DZ 
Poročilo o izvajanju sanacijskega 
programa Slovenskih železarn, 
d.d. za obdobje I.-IX. 2000 
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Poročila so bila nato posrodovana v obravnavo v Državni zbor. 
Končno poročilo o sanaciji SŽ, d.d. v obdobju 1991-2000 je bilo 
posredovano Državnemu z boru 21.11.2001 in je bilo obravnavano 
ob sprejemanju zakon o prevzemu in načinu poravnave 
obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom 
prestrukturiranja (ZPPOfJZ). 

II. 
Interna razdelitev delnic SŽ, d.d. je bila v celoti izvedena v skladu 
z določbami ZPSZ. Ustar tovljene so bile tudi družbe pooblaščenke. 

ZPSZ je v 10. členu nal ožil družbam pooblaščenkam, da morajo 
v roku 120 dni po uvtlja\/itvi tega zakona razdeliti delnice notranjim 
upravičencem, torej do 20 junija 1998. Ta rok je bil instrukcijski in 
je pomenil, da naj se ves postopek izpelje najkasneje v štirih 
mesecih po uveljavitvi zakona. 

Vpis delnic SŽ d.d. nsi osnovi lastninskih certifikatov in potrdil za 
manj izplačane plače je trajal od 25.9.1998 do 30.10.1998. Vpisni 
rok je bil namenoma d aljši od 30 dni, ker je bilo veliko upravičencev 
iz drugih držav, zlast i BIH. 

Na Jesenicah je pra vilno vpisalo delnice SŽ d.d. 5.440 oseb, na 
Ravnah 5.829 oseb in v Štorah 2.796 oseb. 

Ustanovne skupščine treh družb pooblaščenk so bile izvedene v 
mesecih junij in julij 1998, registrirane pa so bile: 
- Železar Štore d.cl. dne 24.9.1998 
- Lameta d.d. Jesonice dne 9.10.1998 
- D.P.R. Ravne, d. d. dne 28.10.1998 
Družbe pooblaš čenke so bile dokapitalizirane z delnicami 
Slovenskih železarn d.d. v letu 1999, s čimer so lahko pričele z 
izvajanjem funkcij o, ki jim jo je določil ZPSZ. V postopku privatizacije 
SŽ, d.d., se druži :>am pooblaščenkam zagotavlja do 20% poslovni 
delež v vsaki prodani odvisni družbi, ki ga lahko prodajo ali pa z 
njim upravljajo. 

III. 
Podlaga za nadaljnji potek privatizacije je Progam prodaje odvisnih 

družb Slovenskih železarn, d.d. ki je bil sprejet na 42. seji Vlade 
RS dne 27.9.2001. V istem letu pa je bil sprejet tudi zakon o 
prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn 
v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ) (Uradni list 
RS, št. 111/01). Niti ZPPOSZ niti program prodaje odvisnih družb 
SŽ, d.d. ne določata obveznosti poročanja Državnem zboru. 

Vse postopke v zvezi s prodajo državnega premoženja vodi in 
koordinira Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje 
kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jo predstavljajo delnice 
oz. deleži Slovenskih železarn, d.d. s prodajo odvisnih družb 
Slovenskih železarn, d.d. 

Program prodaje odvisnih družb Slovenskih železarn, d.d. je 
predvideval, da bodo vse aktivnosti izpeljane v letu 2003, nakar 
naj bi se pristopilo k likvidaciji holdinga Slovenske železarne d.d.. 
Potek privatizacije je dinamičen proces odvisen nenazadnje tudi 
od interesa za posamezne družbe. Obstajajo trije razlogi za to, 
da se je postopek zavlekel, in sicer: 
- reševanje preteklih premoženjskih zadev, 
- recesija v zahodni Evropi in posledično manjše zanimanje ter 
- nekoliko bolj zahtevni pogoji prodaje družb. 

V skladu s Programom prodaje odvisnih družb Slovenskih 
železarn, d.d. so bile prodane energetske družbe na vseh treh 
lokacijah in v mesecu decembru 2001 zaključen tudi projekt 
prodaje stanovanjskih podjetij Stanovanjskemu skladu Republike 
Slovenije. Prodana je bila tudi družba Sistemska tehnika, d.o.o. 

Že pred zadnjo fazo privatizacije, to je v skladu s Programom 
privatizacije po Zakonu o privatizaciji iz leta 1998 pa so_ bile 
prodane naslednje družbe: Tovil Ljubljana, TIO Lesce, Valji Štore 
in Armature Muta. 

Postopek prodaje družb SŽ ACRONI, d.o.o., SŽ METAL, d.o.o. in 
SŽ NOŽI, d.o.o. pa je ustavljen, ker prispele ponudbe niso v celoti 
ustrezale z razpisom zahtevanim kriterijem. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Davorin .-a Terčona ministru za informacijsko 
družbo dr. Pavlu Gantarju, z dne 10/7-2003: 

Svet za ra idiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki na področju 
medijev i i :vaja strokovne naloge svetovalne narave, in sicer daje 
pobude, f »ripravlja, ocenjuje stanje poleg tega pa tudi nastopa kot 
akter v postopkih, saj daje soglasja in sprejema odločitve. Svet 
za radiodifuzijo sestavlja sedem članov, ki jih na osnovi javnega 
poziva iimenuje državni zbor. Sredstva za delo Sveta za 
radiodifuzijo se zagotovijo iz državnega proračuna, na predlog 
Agenciji a za telekomunikacije, radiofuzijo in pošto RS. Kot mi je 
znano, i :<z. po meni dostopnih podatkih, je bilo svetu za programske 
stroške v letu 2003 dodeljeno okoli 40 mio SIT. Zato me zanima: 
Kdo in kakšen nadzor vrši nad porabo sredstev sveta? 

Če ve mo, da je kar npr. četrtina sredstev predvidena za službena 
potov anja in približno polovica za avtorske in druge honorarje (17 
mio S »IT), ob dejstvu, da svet nima zaposlenih strokovnih delavcev 
in da. ima 7 članov, ki za svoje članstvo prejemajo nagrado. Ob 

tem bi navedel tudi dejstvo, da naj bi po meni dostopnih podatkih 
svet tudi lani porabil približno 40 mio SIT. Gre za veliko vsoto 
sredstev namenjenih organu, ki se sestane približno 9-krat na 
leto, saj je imel od svoje ustanovitve komaj 17 zasedanj. 

Zato me zanima tudi: 
Koliko sredstev porabi nekako primerljiv Svet za telekomunikacije, 
ki je organ za spremljanje in svetovanje pri usmerjanju trga 
telekomunikacij? 

Odgovor z dne 16/9-2003:  

V skladu z določbami zakona o medijih opravlja Agencija za 
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto tehnično, strokovno, 
finančno in administrativno podporo za delovanje Sveta za 
radiodifuzijo. Agencija je bila ustanovljena na podlagi zakonov, ki 
so v delovni pristojnosti Ministrstva za informacijsko družbo, zato 
vam to ministrstvo v nadaljevanju navaja odgovor agencije glede 
nadzora in porabe sredstev Sveta za radiodifuzijo kot tudi glede 
porabe sredstev Sveta za telekomunikacije: 
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Svet za radiodifuzijo Republike Slovenije je bil ustanovljen z 
odlokom Državnega zbora RS o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo 
(Uradni list RS, št.62/01, v nadaljevanju odlok o ustanovitvi sveta) 
kot neodvisno strokovno telo, ki izvaja naloge, ki po zakonu o 
medijih (Uradni list RS, št.35/01, v nadaljevanje ZMed) sodijo v 
njegovo pristojnost. Svet ie pri svoiem delu neodvisen in 
samostojen oraan. ki o svojem delu poroča Državnemu zboru (4. 
in 6. člen Poslovnika sveta za radiodifuzijo, Uradni list RS, št.89/ 
01). Agencija izvaja tehnično, strokovno, finančno in administrativno 
oodooro za delovanje Sveta za radiodifuzijo (tretji odstavek 103. 
člena ZMed). 

Sredstva za delo sveta se zagotovijo iz državneoa proračuna, s 
sredstvi pa po nalogu Sveta za radiodifuzijo upravlja Agencija 
(prvi odstavek 103. člena ZMed). 

Finančni načrt za leto 2003 in višino sredstev znotraj finančnega 
načrta je na podlagi prvega odstavka 100. člena ZMed in Odloka 
o ustanovitvi sprejel svet za radiodifui-.ijo na svoji 13. seji dne 7. 
novembra 2002 (priloga). Sredstva, ki so bila na podlagi finančnega 
načrta sveta in po nalogu Sveta za radiodifuzijo izplačana v letu 
2002 in 2003, so razvidna iz priložene tabele (priloga). 

Svet za telekomunikacije je organ za s spremljanje in svetovanje 
pri usmerjanju trga telekomunikacij (Zaikon o telekomunikacijah, 
Uradni list RS, št.30/01, v nadaljevanju ZTel-1). ZTel-1 v šestem 
odstavku 117. člena tudi natančno določa, da "sredstva, pogoje 
za delo in informiranje sveta za tele komunikacije zagotovi 
aoenciia". Sredstva, ki so bila na podlagi finančnega načrta sveta 
za telekomunikacijo in po nalogu Svet a za telekomunikacije 
izplačana v letu 2003, so razvidna iz priložene tabele (priloga). 

PRILOGA 1B 

PREDLOG FINANČNIH SREDSTEV 
za programske stroške Sveta za radiodifuzijo za leto 2003 

iliiiiiiiii 
V -jTtontoiV , 

4020 pisarniški in splošni material in storitve 9.894 
402000 pisarniški material 500 
402003 založniške in tiskarske storitve 4.500 
402003 stroški prevajalskih storitev 1.894 
402006 stroški oglaševalskih storitev 2.500 
402009 izdatki za reprezentanco 400 
402099 drugi splošni material in storitve 100 

4023 prevozni stroški in storitve 120 
402399 drugi prevozni in transportni stroški 120 

4024 izdatki za službena potovanja 8.800 
402400 dnevnice za službena potovanja v državi 600 
40240I hotelske in restavracijske storitve v državi 800 
402402 stroški prevoza v državi 400 
402403 dnevnice za službena potovanja v tujini 1.800 
402404 hotelske in restavracijske storitve v tujini 1.800 
402405 stroški prevoza v tujini 1.800 
402499 drugi izdatki za službena potovanja 1.600 

4026 najemnine in zakupnine (leasing) 4.400 
402603 najemnine za poslovne objekte (U) 3.600 
402699 druge najemnine, zakupnine in licenčnine 800 

4029 dragi operativni odhodki 17.100 
402900 stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.500 
402901 plačila avtorskih honorarjev 4.000 
402902 plačila pogodb o delu 3.000 
402903 plačila za delo preko Študentskega servisa 1.500 
402905 sejnine udeležencev odborov 2.500 
402908 dodatki članom sveta (plačila nagrad članom) 3.500 
402921 članarine v mednarodnih organizacijah 500 
402999 drugi operativni odhodki 600 

SKUPAJ: 40.314 
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PRILOGA 2 
v 000 SIT 

(mittni 

ODHODKI SVETA ZA RADIODIFZUZ1JO 
(SRDF) 

SKUPAJ ODHODKI v?: 

realizacija 
2002: 

FINANČNI 
NAČRT 2003 
mmmsm. 

realizacija 
jan- - junij 

2003 ; . 
mm 

Pissu-niški in splošni material in storitve 
pisarniški material 

3.235 
740 

».894 
500 

196 

zalo.miške in tiskarske storitve 288 4.500 
Časopiisi. revije, knjige in strokovna literatura 56 

EiS&H stoški prevajalskih storitev 321 1.894 
stroški oglaševalskih storitev 2.500 

rr.vw.Pi izdatki za reprezentanco 652 400 24 
pr.w.w] drugi svo(ošni material in storitve 923 100 
v&m Telefon . teleks, faks. elektronska pošta 257 172 

4023 Drevoi:ni stroški in storitve 0 120 0 
402399 drugi prevozni in transportni stroški 120 

4024 izdatki za službena potovanja 783 8.S00 5 
402400 izdatki a službena potovanja v državi 600 5 
402401 hotelska in restavracijske storitve v državi 800 
402402 stroški pi"evoza v državi 97 400 
402403 dnevnic e za službena potovanja v tujini 218 1.800 
402404 hotelske, in restavracijske storitve v tujini 162 1.800 
402405 stroški prevoza v tujim 307 1.800 
402499 drugi izc'atki za službena potovanja 1.600 

4026 najemnin> e in zakupnine (leasing) 4.628 4.400 1.912 
402603 najemnine za poslovne objekle (LJ) 4.395 3.600 
402699 druge najemnine, zakupnine in licenčnine 800 1.912 
402604 Najem računalniško in programske opreme 233 

4029 drugi operativni odhodki 17.224 17.100 3.925 
402900 stroški kont erenc. seminarjev in simpozijev 6.995 1.500 
402901 plačila avtorskih honorarjev 651 4.000 
402902 plačila pogo db o delu 872 3.000 
402903 plačila za delo preko študentskega servisa* 1.515 1.500 
402905 sejnine udei' ežencem odborov 3.116 2.500 3.721 
402908 dodatki člani Din sveta (plačila nagrad članom) 3.500 
402912 Posebni dav ek na določene prejemke 680 
402921 članarine v mednarodnih organizacijah 3.332 500 
402999 dmgi oprativt ii odhodki 64 600 204 

PRILOGA 3 
v 000 SIT 

ODHODKI SVETA ZA TELEKOMUNIKACIJE 
FINANČNI 

NAČRT 2003 

realizacija 
jan. - junij 

2003 

konto 
402009 izdatki za reprezentanco 

500 
5 

52 402402 
402905 

stroški prevoza v državi    
sejnino udeležencem odborov 6.200 3.410 

402999 drugi oiorativni odhodki 205 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Bogomirja Zamernika ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 10/7-2003: 

Prosim ministra, da odgovori na očitke iz dopisa Pdlicijskega 
sindikata Slovenije, v zvezi z njegovim protiustavnim poseganjem 
v njihovo sindikalno svobodo (dopis priložen). 

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

Odgovor z dne 1/8-2003:  

Ker je socialni dialog po 3. kongresu Policijskega sindikata Slovenije, 
ki je bil 8. in 9. maja 2003, nekoliko zamrl zaradi notranjih trenj, v 
tem času je minister na pogovorih imel tako vodstvo, ki je bilo 
izvoljeno na tretjem kongresu, kot tudi vodstvo, ki je bilo na tem 
kongresu razrešeno, je minister za notranje zadeve v interesu 
nadaljevanja socialnega dialoga novoizvoljenemu vodstvu in 
razrešenim predstavnikom PSS sporočil le, da bomo nadaljevali 
socialni dialog na podlagi kolektivne pogodbe za 
negospodarske dejavnosti in Pogodbe o ureditvi 
medsebojnih razmeri) Ministrstva za notranje zadeve 
Republike Slovenije in Policijskega sindikata Slovenije s 
predstavniki Policijskega sindikata Slovenije, ki so bili 
Izvoljeni na 3. kongresu policijskega sindikata Sloveni|e v 
Portorožu. Naša želja je bila le nadaljevati socialni dialog med 
socialnimi partnerji, in sicer tistim, ki se je pripravljen pogovarjati, 
in ki je legitimen predstavnik, kar pa vsekakor ni ravnanje v 

nasprotju s 76. členom Ustav e Republike Slovenije. Nikjer pa 
minister ni zapisal, "da bo spoštoval socialni dialog s PSS po 
kolektivni pogodbi in po posebni pogodbi med MNZ in PSS samo 
z "'novim' vodstvom". 

Zaradi notranjega trenja v PSS v dneh po kongresu, je bil nekaj 
dni onemogočen dostop do prostorov PSS, ki jih ima v uporabi 
PSS. Po posvetovanju s pristojnimi službami in na podlagi mnenja 
Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Mariboru, pa smo 
se odločili prostore dati v uporabo novoizvoljenim predstavnikom 
PSS, s katerimi nadaljujemo socialni dialog, s tem pa smo tudi 
zagotovili pogoje za nadaljnje) delo sindikata in spoštovanje pogodbe 
med Ministrstvom za notranje zadeve in Policijskim sindikatom 
Slovenije. 

Zavračamo očitek, daje minister odločil o legitimnosti organiziranja 
sindikata in še posebej, da določa vodstvo sindikata. 
Organiziranost Policijskega sindikata je nedvomno v pristojnosti 
samega sindikata in o njej minister ni odločil. Novo vodstvo 
Policijskega sindikata Slovenije je bilo izvoljeno z večino 
kongresistov (65 od 65 prisotnih na internem delu kongresa), kar 
pomeni, da trditev, da jej vodstvo sindikata določil minister, ne 
drži. 

Kongres je sprejel tudi spremembe in dopolnitve statuta, ki so bile 
vpisane v evidenco statutov sindikatov v skladu s 6. členom 
Pravilnika o evidenci statutov sindikatov, o čemer je Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve z dopisom št. 121-02-052/93- 
013 z dne 12.6.2003 tudi obvestilo Policijski sindikat Slovenije. S 
kopijo dopisa je Policijski sindikat Slovenije obvestil tudi Ministrstvo 
za notranje zadeve. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca mag. 
Andreja Vizjaka ministru za delo, družino in 
socialne zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z 
dne 14/7-2003:  

Gospod Anton Supančič, stan. Ilirska ulica 10, p. Dobova, je že 
večkrat pisno seznanil Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve s problematiko državljanov Republike Slovenije, ki so bili 
do upokojitve in pred razpadom bivše SFRJ zaposleni na ozemlju 
sedanje Republike Hrvaške. Gre za problematiko višine pokojnin 
slovenskih državljanov, ki so v nekdanji skupni državi delali in bili 
zavarovani v takrat sosednjih republikah (danes državah), danes 
pa prejemajo pokojnine v skladu s predpisi teh držav. Problem je, 
ker so pokojnine v sosednji hrvaški za enako delovno dobo, 
enak poklic in enako višino vplačanih prispevkov (v času skupne 
države) bistveno nižje od primerljivih pokojnin v Sloveniji. V primeru 
gospoda Supančiča velja poudariti, da je v času aktivne dobe 
živel v Sloveniji in se je vsakodnevno vozil na delo v Zagreb, 
zaslužek namenjal izgradnji in vzdrževanju svoje premične in 
nepremične lastnine, prehranjevanju, šolanjui otrok v naši državi 
in podobno. Skratka, gospod Supančič je živel kot vsak povprečni 
slovenski državljan s to razliko, daje delal v drugi republiki takratne 
enotne države. Danes ima gospod Supančič pokojnino bistveno 
nižjo, kot bi jo imel, če bi v takratni skupni državi delal v takratni 
SR Sloveniji. Gospodu Supančiču in seveda tudi drugim 
slovenskim državljanom, ki so v podobnem položaju, izplačuje 
Republika Hrvaška pokojnino z večjo ali manjšo zamudo, zato so 

ti naši državljani v procej slabšem položaju od tistih Slovencev, ki 
so v tistem času del ali v Sloveniji. 

Osebno sem prepričan, da takšna ureditev ni pravična in korektna 
do teh ljudi. 

Minister za delo, druž.ino in socialne zadeve je bil večkrat seznanjen 
z omenjeno problematiko tudi od poslancev DZ in na Odboru DZ 
za zdravstvo, delo, družino, socialne zadeve in invalide, kjer se 
je ob obravnavi te problematike Ministrstvo za delo, družino in 
socilane zadeve obvezalo zadevo analizirati in predlagati 
konkretne rešitve. 

Gospod minister dr. Vlado Dimovski, prosim vas, da gospodu 
Supančiču in ostalim slovenskim državaljanom, ki imajo podobni 
problem, ter meni odgovorite: kdaj in kaj konkretnega boste ukrenili 
v smislu odprave tako velikih razlik med pokojninami slovenskih 
državljanov. 

Odgovor z d ne 13/8-2003:  

Pravica do pokojnine je pravica iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in tssmelji na prispevkih, plačanih v času aktivne 
dobe. Pokojnina je v tem smislu nadaljevanje plače, ki jo je 
zavarovanec pmjemal do svoje upokojitve. Razmerja med 
pokojninami naj bi, bila praviloma podobna razmerjem med plačami, 
ki so jih upokojonci prejemali do svoje upokojitve. Pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so načeloma odvisne 
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od trajanja zavarovalne dobe in od višine plač oziroma 
zavarovalnih osnov, od katerih je zavarovanec plačeval prispevke. 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so po 
slovenski pokojninski zakonodaji pogojene s statusom 
zavarovanca. Zavarovanec je po določbi 8. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 26/2003 - 
uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB1) oseba, ki je v skladu 
s tem zakonom obvezno ali prostovoljno vključena v pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. Hrvaški upokojenci, živeči v Sloveniji, 
nimajo statusa upokojenca po slovenskih predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zato ne izpolnjujejo 
pogojev za priznanje pravice do pokojnine. Status upokojenca 
gre tem osebam po zakonodaji o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju Republike Hrvaške, iz česar sledi, da je pridobitev 
pokojnine in njena višina pogojena z notranje-pravno zakonodajo 
države, na podlagi katere so kot zavarovanci vplačevali prispevke 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne glede na to, kje so 
v času aktivne dobe živeli. 

Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško (Ur. I. RS, MP, št. 21/1997) v 36. členu določa, 
da dajatve, ki jih je pristojni nosilec ene države pogodbenice do 8. 
oktobra 1991 priznal po pravnih predpisih nekdanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije z upoštevanjem zavarovalnih 
dob, dopolnjenih po pravnih predpisih druge države pogodbenice, 
ostanejo obveznosti pristojnega nosilca države pogodbenice, ki 
je te dajatve priznal.To pomeni, da osebi, ki je dopolnila pokojninsko 

dobo pred oktobrom 1991 v Republiki Hrvaški, pokojnino izplačuje 
hrvaški pristojni nosilec pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Ker prihaja do razlik v višini pokojnin, izplačanih v Republiki 
Sloveniji in v drugih republikah nekdanje Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, je bil sprejet Zakon o zagotavljanju socialne 
varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz 
republik nekdanje SFRJ (Ur. I. RS, št. 45/92). Po tem zakonu se k 
pokojnini, ki bi jo slovenski državljani s stalnim prebivališčem 
morali prejemati oziroma jo prejemajo iz katere od drugih republik 
nekdanje SFRJ, odmerja dodatek iz sredstev državnega 
proračuna. S tem dodatkom naj bi se tem osebam zagotovila 
enaka raven pokojnin, kot jih uživajo slovenski upokojenci in 
človeka dostojno življenje. 

Želeli bi vas še obvestiti, da se je minister za delo, družino in 
socialne zadeve dr. Vlado Dimovski 22. marca 2002 sestal s 
hrvaškim kolegom, ministrom za delo in socialno varstvo, g. 
Davorkom Vidovičem. Ena od tem pogovorov je bilo tudi 
izplačevanje hrvaških pokojnin slovenskim upravičencem. Ministra 
sta se dogovorila o datumu izplačila pokojnin, ki naj bi bil po 
zagotovilu hrvaškega ministra med 15. in 17. dnem tekočega 
meseca. 

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve bomo tudi v 
bodoče spremljali razvoj celotne zadeve ter izplačila pokojnin 
slovenskim upravičencem. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za delo, 
družino in socialne zadeve dr. Vladu 
Dimovskemu, z dne 14/7-2003:  

Gospod Lazanski je bil zaposlen v JLA kot podpolkovnik, nato se 
je v letu 1964 upokojil. V letu 1991 je živel v Zagrebu, zato je 
njegovo pokojnino prevzela Republika Hrvaška. Leta 1994 se je 
preselil na očevino v Slovenijo in si na podlagi tega pridobil 
slovensko državljanstvo. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje so mu z dne 2.8.1999 izdali odločbo (Odločba 
območne enote Celje, št. 9898689) in mu v skladu z zakonom 
priznali pravico do dodatka k starostni pokojnini, z dne 11.11.1999 
pa so mu na podlagi revizijskega postopka z odločbo ustavili 
izplačevanje dodatka k tuji pokojnini, češ, da je dodatek za 
zagotavljanje socialne varnosti, in da gospod Lazanski ne izpolnjuje 
pogojev za izplačilo dodatka. 

Ministra za delo, družino in socialne zadeve sprašujem, zakaj so 
gospodu naknadno ustavili izplačilo tega dodatka, saj mu kot 
slovenskemu državljanu to pripada, upokojen pa je bil še pred 
osamosvojitvijo Slovenije? Po drugi strani, pa bo ZLSD in vlada 
poskrbela, da bodo takoimenovani "izbrisani" dobili pokojnino in 
odškodnino povsem neupravičeno! 

Odgovor z dne 4/8-2003:  

Žal v samem vprašanju ni bilo zadosti podatkov, na podlagi katerih 
bi lahko posredovali ustrezno pojasnilo, zato smo primer preučili 
v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije. Iz dokumentacije pri Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje izhaja, da je g. Lazanski 
leta 1996 zaprosil za dodatek k starostni pokojnini na podlagi 
Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, 
ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. I. RS, 
št. 45/92, 45/99). Pristojna območna enota mu je leta 1996 izdala 
negativno odločbo, saj do dodatka k pokojnini ni bil upravičen 
zaradi dejstva, da mu pokojnina ni bila izplačevana v Slovenijo. 
Leta 1999 je g. Lazanski ponovno vložil zahtevek za dodelitev 
dodatka k pokojnini, ki mu je bil tudi priznan. Vendar se je g. 
Lazanski na pozitivno odločbo Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije pritožil, saj se ni strinjal z 
izračunom osnove, na podlagi katere se odmeri višina dodatka k 
pokojnini. 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v 
pritožbenem postopku obravnaval predmetno zadevo ter po 
uradni dolžnosti izvedel tudi revizijski postopek, kjer je bilo 
ugotovljeno, da g. Lazanski ni upravičen do dodatka k pokojnini. 

G. Lazanski je zoper obe odločbi Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje uveljavljal tudi sodno varstvo pri pristojnem 
delovnem in socialnem sodišču. Vendar je pristojno delovno in 
socialno sodišče v obeh primerih zahtevek g. Lazanskega za 
sodno varstvo zoper ravnanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zavrnilo kot neutemeljen. 

Dodatek k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti 
slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik 
nekdanje SFRJ je namenjen zagotavljanju socialne varnosti za 
tiste slovenske državljane, ki pokojnino prejemajo s strani nosilcev 
zavarovanja iz republik nekdanje SFRJ, saj so njihove pokojnine 
bistveno nižje od minimalne ravni, ki se po slovenskih predpisih 
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zagotavlja slovenskim upokojencem. Dodatek se odmerja v višini 
razlike med usklajenim zneskom osnove in tolarsko 
protivrednostjo zneska pokojnine, ki jo je upravičencu dolžan 
izplačati nosilec zavarovanja iz katere od drugih republik nekdanje 
SFRJ za tekoči mesec. 

V skladu z zakonom o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim 
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje 
SFRJ, se dodatek odmeri od osnove, ki se določi v znesku 
pokojnine, ki je upravičencu šla za mesec september 1991 in se 
preračuna v slovenske tolarje v razmerju 1:1. 

Iz podatkov v spisu izhaja, da je bila g. Lazanskemu pravica do 
starostne pokojnine priznana šele od 1.10.1992, zato osnova za 
izračun dodatka ne more predstavljati pokojnina, do katere je bil 
upravičen za mesec september 1991, ampak predstavlja to 
osnovo pokojnina, ki bi bila predlagatelju odmerjena glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo od zneska najnižje pokojninske 
osnove po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Glede na dopolnjeno pokojninsko dobo g. 
Lazanskega bi mu bila odmerjena pokojnina v višini 60% najnižje 
pokojninske osnove. 

V mesecu juniju 1999, ko je Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje obravnaval predmetno zadevo, je znesek najnižje 
pokojninske osnove znašal 67.597,31. V skladu z navedenim bi 
bila g. Lazanskemu v Sloveniji odmerjena v višini 60% od zneska 
najnižje pokojninske osnove - 40.558,39 SIT. 

G. Lazanski je v istem mesecu - junij 1999 - prejel iz Hrvaške 
pokojnino v višini 49.066,00 SIT. Ta znesek pa je višji kot znesek 
osnove, ki bi bila predlagatelju odmerjena glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo od zneska najnižje pokojninske osnove po 
določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 
40.558,39 SIT. Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da 
razlika, od katere bi se v skladu z Zakonom o zagotavljanju 
socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do 
pokojnin iz republik nekdanje SFRJ dodatek lahko odmeril, sploh 
ni podana. 

G. Lazanski je v pritožbi zahteval tudi, da se kot osnova za 
odmero dodatka upošteva pokojnina, ki bi mu kot vojaškemu 
upokojencu pripadala po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev. Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje mu je v zvezi s tem 
ustrezno pojasnil, da osnove za odmero dodatka k starostni 
pokojnini ne more predstavljati vojaška pokojnina, ki jo je g. 
Lazanski užival pred priznanjem pravice do starostne pokojnine 
na Hrvaškem (torej tudi v septembru 1991), saj je zaprosil za 
dodatek k starostni pokojnini, do katere je pridobil pravico šele 
1.10.1991. 

Kot že navedeno, je navedeno odločitev Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje potrdilo tudi pristojno delovno in socialno 
sodišče, kjer je g. Lazanski uveljavil sodno varstvo. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jaše 
Zlobca Lukiča Vladi Republike Slovenije, z 
dne 14/7-2003: 

9. julija letos sem pravosodnemu ministru mag. Ivanu Bizjaku 
zastavil poslanko vprašanje v zvezi z vladnim uradom za verske 
skupnosti. Minister Bizjak je med drugim tudi predsednik vladne 
komisije za ureditev pravnega položaja verskih skupnosti, zato 
sem mu tudi zastavil poslansko vprašnje v zvezi z delovnjem, ali 
bolje rečeno, nedelovanjem v.d. direktorja dr. Draga Čeparja. 

Iz mojega priloženega poslanskega vprašanja je razvidno, da 
direktor omenjenega vladnega urada v treh letih, kar vodi urad, ni 
registriral niti ene same verske skupnosti. 

Odgovora nisem dobil. Minister Bizjak mi je v Državnem zboru 
odgovoril, da gre za vladni urad, nad katerim nima prisotjnosti. 
Kdo ima torej pristojnost? Nedvomno Vlada RS. 

Spoštovani premier, predlagam vam, da v okviru vlade in njenih 
zakonskih pristojnosti preverite in ustrezno ukrepate. Medtem ko 
je Čeparjeva predhodnica ga. Nina Což na isti zakonski osnovi 
vodila strpno in nekonfliktno politiko, pa je njen naslednik Čepar v 
treh letih zavrnil registracijo čisto vsem verskim skupnostim, ki bi 
rade uredile svoj pravni status. 

Odgovor z dne 29/7-2003: 

Urad za verske skupnosti je strokovna služba Vlade Republike 
Slovenije in deluje na podlagi sklepa o ustanovitvi Urada Vlade 
Republike Slovenije za verske skupnosti (Uradni list RS, št. 72/ 

93 in 43/01), h kateremu je dal soglasje Državni zbor Republike 
Slovenije z Odlokom o soglasju k sklepu Vlade Republike Slovenije 
o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti 
(Uradni list RS, št. 67/93). Na podlagi tretjega odstavka 25. člena 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/ 
96, 47/97, 119/00, 30/01 in 52/02) je generalni sekretar vlade 
predstojnik vladnih služb, razen tistih, ki jih vodijo ministri brez 
listnice in direktorji, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade. 
V skladu s šestim odstavkom istega člena ima generalni sekretar 
vlade glede vodenja vladnih služb enaka pooblastila in 
odgovornosti, kot jih ima minister do organov v sestavi ministrstva. 

Do prevedbe funkcij v uradniške nazive 28.6.2003, ko se je pričel 
uporabljati Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), 
je Urad za verske skupnosti vodil dr. Drago Čepar, kot funkcionar, 
Vlada Republike Slovenije pa ga je 3.7.2003 z ugotovitveno 
odločbo razrešila in sklenila, da na podlagi njegovega soglasja 
nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti predstojnika Urada za 
verske skupnosti v statusu uradnika do imenovanja uradnika po 
opravljenem natečajnem postopku. Kljub prevedbi funkcije v 
uradniški naziv se niso spremenile pravice, obveznosti in 
odgovornosti, ki jih ima kot vodja vladne službe. 

Zoper ravnanje Urada za verske skupnosti s prijavami ustanovitev 
verskih skupnosti je Vlada Republike Slovenije oziroma Generalni 
sekretariat Vlade Republike Slovenije prejel vrsto pritožb, zato je 
generalni sekretar vlade 12.6.2003 direktorja urada z dopisom 
pozval, da nemudoma obravnava prijavo verske skupnosti 
Dharmaling - Skupnost za ohranjanje tradicije vadžrajana, in izrazil 
pričakovanje, da urad pri svojem delu ravna v skladu z zakonom 
o pravnem položaju verskih skupnosti (Uradni list SRS, št. 15/76 
in 42/86 ter Uradni list RS, št. 22/91) in sklepom o ustanovitvi 
urada (Forum 18 je o tem poročal 18.6. 2003), 11.7. 2003 pa je z 
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direktorjem opravil tudi ustni razgovor. V skladu s svojimi 
pristojnostmi je generalni sekretar vlade 18.7. 2003 izdal obvezno 
navodilo za izvajanje 6. člena Zakona o pravnem položaju verskih 
skupnosti (priloga), po katerem mora Urad za verske skupnosti 
brez presoje dodatnih pogojev v evidenco obstoječih verskih 

skupnosti vpisati versko skupnost, ki jo je ustanovila skupina 
oseb (na podlagi prijave ustanovitve verske skupnosti). Za izdajo 
potrdila o delovanju verske skupnosti mora urad smiselno uporabiti 
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 
70/00 in 52/02). 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Franca Sušnika ministrici za kulturo ge. 
Andreji Rihter, z dne 15/7-2003;  

Na javni razpis za izbiro investicijskih projektov občin za področje 
kulture, ki se bodo začeli izvajati leta 2004, 2005 in 2006 ter bodo 
vključeni v državni proračun za leto 2004, 2005 in 2006 na 
proračunski postavki 2475 "Dopolnilna sredstva občinam - 
sredstva za investicije" so prijavitelji oddali 97 popolnih vlog. 
Predlagatelji - prijavitelji so že bili seznanjeni s predlogi strokovnih 
komisij o dodelitvi razpoložljivih sredstev, ki za proračunska leta 
2004, 2005 in 2006 znašajo skupaj 281.646.200 tolarjev. 

Gospo ministrico za kulturo prosim, da mi posreduje naslednje 
podatke: 
- kdo so prijavitelji (seznam prijaviteljev) 

seznam projektov in prednostni red projektov, ki so predlagani 
za sofinanciranje iz državnega proračuna. 

Odgovor z dne 28/72003: 

V zvezi s posredovanim poslanskim vprašanje glede javnega 
razpisa za izbiro investicijskih projektov občin za področje kulture, 
ki se bodo začeli izvajati leta 2004, 2005 in 2006 ter bodo vključeni 
v državni proračun za leto 2004, 2005 in 2006 na proračunski 
postavki 2475 "Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za 
investicije" pri Ministrstvu za finance in načrt razvojni programov 
državnega proračuna za leta 2004, 2005 in 2006 (Ur. I. RS, št. 33/ 
22) z dne 4.4.2003, v prilogi pošiljamo Seznam prijaviteljev in 
projektov na javni razpis in Prednostni red projektov, ki so 
predlagani za sofinanciranje. 

V predlaganem prednostnem redu se delež predlaganih sredstev 
za posamezni projekt giblje od 10 do 90% zaprošenih sredstev 
glede na doseženo število točk in vsebinsko prioriteto. 

Prilogi (seznam prijaviteljev in projektov na javni razpis in 
prednostni red projektov, ki so predlagani za sofinanciranje) so 
na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora Republike Slovenije. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Rudolfa Petana Vladi Republike Slovenije, z 
dne 15/7-2003: 

Obveščeni smo, da je Sklad RS za sukcesijo prejel nekaj vlog za 
vrnitev stanovanj nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice ali 
nekdanjih časnikov JLA, ki so v skupni državi uporabljali službena 
stanovanja v upravljanju (lasti) JLA. 

Njihovi zahtevki naj bi imeli pravno podlago v Sporazumu o 
vprašanjih sukcesije (aneksih A in G). 

Vlado Republike Slovenije prosim, da mi pojasni vsebino navedenih 
zahtevkov in vsebino sukcesijskih dogovorov, ki se nanašajo na 
tovrstna vprašanja. Prosim tudi, da mi pojasni dosedanjo in 
nameravano obravnavo teh zahtevkov. 

Odgovor z dne 25/9-2003:  

Po ratifikaciji sporazuma o nasledstvu (Uradni list RS - 
Mednarodne pogodbe, št. 20/2002) je na pristojne organe državne 
uprave dejansko prispelo kar nekaj vlog oziroma zahtevkov, 
povezanih s problematiko stanovanj, ki jih je Republika Slovenija 
leta 1991 prevzela od nekdanje JLA. Večinoma so ti zahtevki 
naslovljeni neposredno na Ministrstvo za obrambo, le manjši del 

pa na Sklad Republike Slovenije za sukcesijo. V vsebinskem 
smislu omenjeni zahtevki v glavnem izhajajo iz predpostavke, da 
so bila predmetna stanovanja (oziroma stanovanjska pravica) 
vlagateljem zahtev v letu 1991 odvzeta v nasprotju s takratno 
stanovanjsko zakonodajo, zato zahtevajo njihovo vrnitev, 
posledično pa tudi njihov odkup. 

Vlada Republike Slovenije meni, da so tovrstni zahtevki večinoma 
neutemeljeni, tudi v smislu že omenjenega sporazuma o vprašanjih 
nasledstva. 

Navedeni sporazum, ki sicer še ni pričel veljati (ratificirale'so ga 
vse naslednice razen Republike Hrvaške, ki postopka ratifikacije 
še ni pričela), v 6. členu Priloge G določa, da se mora notranja 
zakonodaja v zvezi s stanovanjsko pravico uporabljati enako za 
vse osebe, ki so bili državljani SFRJ in so imeli takšno pravico, 
brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi spola, rase, barve, 
jezika, vere, političnega ali drugega mnenja, narodnostnega ali 
socialnega izvora, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja 
rojstva ali drugega stanja. 

Pravno podlago za urejanje predmetnih vprašanj predstavlja torej 
stanovanjska zakonodaja Republike Slovenije, od oktobra 1991 
dalje stanovanjski zakon, pred tem pa zakon o stanovanjskih 
razmerjih. Skladno s to zakonodajo je imetnik stanovanjske 
pravice, ki je trajno prenehal uporabljati stanovanje, stanovanjsko 
pravico izgubil, enaka posledica pa je nastopila tudi v primeru 
neuporabe stanovanja za več kot šest mesecev. 
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V obravnavanih primerih, ko gre za službena stanovanja 
vojaškega osebja Jugoslovanske ljudske armade (JLA), 
stanovanja vlagateljem zahtevkov niso bila odvzeta, ker tudi nikoli 
niso bila njihova, temveč so jih iz različnih razlogov prostovoljno 
izpraznili ali pa trajno prenehali uporabljati (premestitev na druga 
območja nekdanje SFRJ, vrnitev stanovanja organom nekdanje 
JLA zaradi pridobitve prednosti pri dodelitvi drugega stanovanja, 
in podobno), kar je večinoma dokumentirano tudi s potrdili o predaji 
stanovanj. Vračanje stanovanj oziroma stanovanjske pravice 
takšnim osebam bi bilo zato v nasprotju tako z omenjeno prilogo 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva, kot tudi stanovanjsko 
zakonodajo Republike Slovenije, povzročalo pa bi tudi 
neenakopraven položaj s tistimi, ki so stanovanjsko pravico izgubili 
na preostalih stanovanjih, torej stanovanjih, ki niso bila v upravljanju 
nekdanje JLA. 

V obravnavanih primerih torej ni mogoče spregledati dejstva, da 
so se stanovanja iz stanovanjskega sklada nekdanje JLA 
dodeljevala s strani vojaških organov v Beogradu in Zagrebu 

aktivnim vojaškim osebam in civilnim osebam v službi v JLA 
praviloma v času njihovega aktivnega službovanja v JLA, zato 
so ta stanovanja imela status službenega stanovanja JLA. Osebe, 
ki so bile premeščene v drug kraj službovanja, so tako imele 
prednost pri dodelitvi novega stanovanja, če so izpraznile in 
pristojnemu stanovanjskemu organu JLA predale stanovanje, ki 
so ga zasedale pred prerazporeditvijo. Ta boniteta je bila, kot smo 
že omenili, tudi eden izmed glavnih razlogov, da so tisti pripadniki 
nekdanje JLA, ki so bili v času agresije na Republiko Slovenijo 
leta 1991 ali po njej službeno premeščeni v drug kraj službovanja, 
stanovanja, ki so jih do takrat zasedali v Republiki Sloveniji, uradno 
predali pristojnim stanovanjskim organom. 

Priloga A k Sporazumu o vprašanjih nasledstva, ki ureja 
lastninsko-pravna vprašanja premičnega in nepremičnega 
premoženja nekdanje SRFJ pa na obravnavno problematiko nima 
neposrednega vpliva. Opredeljuje le dejstvo, da je lastnina tega, 
nekdaj federalnega premoženja, prešla nedvoumno na državo 
naslednico na teritoriju, kjer se posamezna nepremičnina nahaja. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministrici za 
gospodarstvo dr.Tei Petrin, z dne 15/7-2003: 

Ministrico za gospodarstvo sprašujem, kako je mogoče da 
slovenska vlada financira oskrunitev enega izmed največjih 
spomenikov slovenske kulturne dediščine, kar stari mariborski 
zapori vsekakor so? 

V Mariboru se pod okriljem ministrstva za gospodarstvo, ki je 
eden od sofinancerjev rekonstrukcije in dozidave zahodnega 
trakta starih mariborskih zaporov, dogaja oskrunitev enega od 
pomembnejših kulturno zgodovinskih objektov v Republiki 
Sloveniji. Rekonstrukcija in dozidava bosta po objavljenih projektih 
popolnoma spremenila izgled tega, za slovensko zgodovino, 
pomembnega objekta. Dejstvo je, da so v omenjeni zgradbi bile 
zaprte številne znane, zgodovinsko pomembne osebe, kot na 
primer Josip Broz Tito. 

V rekonstruiran objekt bi se naj naselila mariborska razvojna 
agencija in še nekatera druga mariborska podjetja, uredila naj bi 
se evropska knjižnica, nekaj predavalnic, pohvalijo pa se lahko 
celo z amfiteatrom, ki bo med dvema traktoma. Seveda pa niso 
pozabili na nujen gostinski del. 

Omenjena projektna zasnova jasno nakazuje, da od starega 
zapora in njegove vrednosti ne bo ostalo prav veliko, žal! 

Zanima me, kako lahko ministrstvo za gospodarstvo in slovenska 
vlada sodelujeta pri uničevanju slovenske zgodovinske in kulturne 
dediščine?! Ali ne bi bilo morda bolje razmisliti o rekonstrukciji 
omenjenega objekta v muzejske namene? Za kar pa je žal verjetno 
že prepozno. 

Odgovor z dne 31/7-2003: 

Mestna občina Maribor je za sprejem odločitve o usodi kompleksa 
nekdanje kaznilnice v Mariboru (KPD) naročila študijo o ekonomski 
upravičenosti rušitve ali obstoja objekta KPD znotraj ureditve 
kompleksa Center Drava, ki jo je izdelala Fakulteta za 

gradbeništvo, inštitut za gradbeništvo in promet. Namen študije je 
bil ugotoviti ekonomsko upravičenost rušitve ali revitalizacije 
objekta, ki s spremembo funkcije in vpetostjo kompleksa v širši 
prostor zagotovi prostorskemu sklopu nov pomen in vpliv na 
gospodarsko preobrazbo tega in širšega prostora. Rezultat študije 
je bil predlog za ohranitev in obnovo zgradb nekdanje kaznilnice 
v Mariboru. 

Mestni svet Mestne občine Maribor je za območje KPD in okolice 
sprejel Odlok o zazidalnem načrtu za del centralne cone c-4 v 
Mariboru (Medobčinski uradni vestnik št. 28, z dne 17.11.1997). 
Odlok med drugim določa območje obdelave in funkcijo oziroma 
namen. V skladu z odlokom je območje namenjeno trgovski, 
gostinski, poslovni, storitveni, upravni in kulturni dejavnosti s 
potrebnimi parkirnimi površinami. 
Obnova kompleksa sodi pod pristojnost Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Maribor. Pri snovanju obnove 
zahodnega trakta je sodeloval Zavod za varovanje kulturne 
dediščine, ki je določil predhodne pogoje obnove tako za celoten 
kompleks KPD: višinski gabariti, naklon strešin in kritina morajo 
ostati nespremenjeni, na severni fasadi je možno dodati gradbeno 
maso in uporabo kovinske konstrukcije in steklene fasade, 
ohranitev osnovnega tlorisa notranjščine z možnostjo vgradnje 
predelnih sten in infrastrukture in možnostjo zapolnitve stikov 
med posameznimi trakti s kovinsko-stekleno konstrukcijo (dopis 
Predhodno mnenje z dne 1.4.1999). Za obnovo prostorov so si v 
postopku pridobitve Enotnega dovoljenja za gradnjo lastniki dolžni 
pridobiti kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo naravne 
in kulturne dediščine Maribor. Za zadevni zahodni trakt je bilo 
kulturnovarstveno soglasje izdano dne 1.12.1999. 

Posamezni trakti v kompleksu KPD imajo različne lastnike 
(Mestna občina Maribor, Javni zavod MRA, Dravske tiskarne 
d.o.o., Mesnine Žerak d.o.o., Andrej Pukšič s.p., itd.). 

MRA je kandidirala na razpis Phare programa prekomejnega 
sodelovanja SLO/A 2001 v okviru krovnega projekta "Na poti v 
EU - Emerging EU", ki vključuje posamezne podprojekte, ki so bili 
zaradi celovitosti, ekonomičnosti in zagotavljanja sinergij povezani 
v krovni projekt "Na poti v EU". Projekt je zastavljen tako, da sledi 
ciljem zaščite in obnove objektov in gradnji infrastrukture (Maribor, 
Kranj) za namen izvajanja podpornih storitev za podjetništvo in 
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razvoj človeških virov ob vstopu v EU oziroma enotni trg ter 
podpori krepitve gospodarskega sodelovanja v obmejnem 
območju. Za izvedbo posameznih aktivnosti so definirani 
posamezni nosilci, ki so tudi končni prejemniki sredstev (GZS - 
Območna zbornica Maribor, MRA, BSC Kranj). 

V okviru potrjevanja izbranih projektov je bilo ugotovljeno sledeče: 
Investitor MRA je prijavila projekt lokalne razvojne iniciative (Zavod 
za zaposlovanje, Občina, GZS-OZ Maribor, OOZ Maribor, 
Združenje podjetnikov Podravja), ki so izrazili skupen interes na 
projektu. Investitor, Mariborska razvojna agencija p.o., je pridobil 
Enotno dovoljenje za gradnjo, v okviru katerega so vsa zakonsko 
zahtevana soglasja in dokumenti. Obnova se nanaša samo na 
zahodni trakt zaporov, v katerem so se nahajale delavnice 
kaznilnice. V navedenem delu objekta ni bilo zaporniških celic. 

Pri potrjevanju projektnega sofinanciranja ministrstva niso imela 
niti zakonskih ovir niti razlogov nasprotovanja iniciativi lokalne 
skupnosti za ureditev trakta. V skladu s Phare pravili koriščenja 
sredstev predpristopne pomoči EU so k sofinanciranju projekta 
"Na poti v EU" pristopila MMGT, MGD, MEOR, MDDSZ, MŠŠ in 
MZT. Projektna koordinacija, zagotavljanje pogodbenega 
sofinanciranja in implementacija je v pristojnosti Agencije za 
regionalni razvoj. 

Omenjeni trakt predstavlja 1/6 kompleksa KPD. Vsebine ostalih 
traktov določajo lastniki, pri čemer ostajajo odprte tudi možnosti 
za preureditev na primer v muzejske prostore. Ureditev muzeja 
je bila tudi predmet vsebine razgovorov trakta, ki je v lasti MO 
Maribor. O odločitvi MO Maribor ministrstvo ni seznanjeno. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca mag. 
Andreja Vizjaka ministrici za kulturo ge. 
Andreji Rihter, z dne 15/7-2003:  

Na ministrico za kulturo gospo Andrejo Rihter naslavljam pisno 
poslansko vprašanje, ki sledi iz opisanega primera, povezanega 
z lastninjenjem kulturnih spomenikov državnega pomena na 
Dvoru v občini Žužemberk - Območje nekdanje Auerspergove 
železarne. 

Za osvetlitev problema vam v nadaljevanju najprej predstavljam 
kronologijo dogodkov, predvsem z vidika sprejema zakonodaje 
in pasivnosti Ministrstva za kulturo oziroma Uprave RS za kulturno 
dediščino. Uvodoma naj navedem, da je lastnik predmetnih 
nepremičnin Novoles - Primara, d.o.o., Straža, ki pa je v 100 % 
lasti družbe Novoles,d.d., Straža. 

Leta 1996 je začel veljati Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov 
in znamenitosti v družbeni lastnini (Ur. list RS, št. 16/96), na podlagi 
katerega je bil sprejet Sklep vlade RS o kulturnih spomenikih in 
naravnih znamenitostih, ki so postali last RS (Ur. list RS, št. 46/96 
in 57/97). Ker ne zakon ne sklep nista vsebovala parcelnih številk, 
pač pa določata le območja opisno (npr. Območje nekdanje 
Auerspergove železarne), je Novoles - Primara d.o.o. - lastnik 
nepremičnin na Dvoru v občini Žužemberk, iz procesa lastninjenja 
izločil parcelne številke, kjer so ostanki nekdanje Auerspergove 
železarne. Ostale nepremičnine pa je lastninil in leta 1999 pričel z 
prodajo nepremičnin. 

21.6.1999 je družba Novoles - Primara, d.o.o., zaprosila Upravo 
RS za kulturno dediščino za izdajo pisnega mnenja glede Odloka 
o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov 
v Občini Novo mesto in o morebitnih omejitvah glede posegov na 
nepremičninah, tako z vidika adaptacij, kot tudi z vidika 
morebitnega prometa z navedenimi nepremičninami. 

Po tem datumu je družba Novoles - Primara, d.o.o., še večkrat 
pisno pozvala upravo k mnenju glede tega, katere nepremičnine 
spadajo v Območje Auerspergove železarne. Dne 4.11.1999 je 
bil objavljen Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni 
lastnini. Zakon ureja lastninjenje nepremičnih kulturnih 
spomenikov, ki so bili družbena lastnina v sredstvih podjetij in 

drugih pravnih osebah na dan 23.8.1996. Zakon zopet ni navedel 
parcelnih številk, ki spadajo v Območje Auerspergove železarne. 

Kljub temu pa sta se lastnik, Novoles - Primara, d.o.o., in Uprava 
RS za kulturno dediščino, ustno dogovorila, da spadajo v Območje 
Auerspergove železarne pare. št. 2/2 in 2654/2 (desna stran 
nepremičnin). V sled tega je Novoles - Primara, d.o.o., dne 
12.6.2000 poslal upravi v vednost vsa vlaganja, ki jih je izvedel v 
predmetne nepremičnine, predvsem z vidika določitve 
odškodnine. 

9.8.2001 je bil objavljen Odlok o spremembi odloka o razglasitvi 
Območja Auerspergove železarne za kulturni spomenik 
državnega pomena, kjer je bilo jasno navedeno, da območje 
Auerspergove železarne obsega zgoraj navedeni parceli. 

Po tem datumu Uprava RS za kulturno dediščino ni podala 
nikakršnega odgovora na predlog glede prenosa oz. odškodnine 
za prenos v last RS navedenega kulturnega spomenika, niti 
odločbe, ki jo predvideva veljavna zakonodaja. 

Glede na gornje navedbe se poraja vprašanje izvrševanja 
veljavne zakonodaje s strani Ministrstva za kulturo, saj tovrstna 
dejanja niso v prid ohranjanju kulturnih spomenikov in seveda ne 
v prid gospodarskim subjektom, ki predmetne nepremičnine 
uporabljajo za izvrševanje svoje dejavnosti in so jih seveda tudi 
pridobili s tem namenom. 

1. Zakaj Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za kulturo z 
imetnikom pravice uporabe oz. lastnikom v skladu z 5. členom 
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini ni 
sklenila pogodbe o prenosu spomenika v posest v devetih 
mesecih po uveljavitvi zakona? 

2. Zakaj pristojni organ v devetih mesecih od uveljavitve Odloka 
o razglasitvi Območja Auerspergove železarne za kulturni 
spomenik državnega pomena (Ur. list RS, št. 82/99) imetniku ni 
izdal odločbe o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu 
kulturne dediščine? 

3. Zakaj je državno pravobranilstvo v imenu RS brez pravne 
podlage, to je podpisane pogodbe o prenosu spomenika v posest 
RS, na zemljiško knjigo podal predlog za vpis lastninske pravice 
na Republiko Slovenijo? 
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Odgovor z dne 29/7-2003: 

1. 
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (v 
nadaljevanju: ZLKSDL) določa, da mora imetnik pravice uporabe 
na nepremičnem spomeniku v družbeni lastnini, to je v 
obravnavanem primeru Novoles-Primara d.o.o. Straža, skleniti z 
Republiko Slovenijo, ki je lastnica spomenika, pogodbo o prenosu 
v posest v devetih mesecih po uveljavitvi zakona. ZLKSDL tudi 
določa, da se v pogodbi o prenosu spomenika v posest Republiki 
Sloveniji uredi vračilo vlaganj v podržavljeni spomenik. Ker med 
Novolesom-Primara d.o.o. Straža in Ministrstvom za kulturo, kot 
upravljavcem podržavljenih spomenikov, še tečejo dogovarjanja 
zaradi velikih odškodninskih vložkov podjetja, do sklenitve 
pogodbe še ni prišlo. 

Po ZLKSDL se namreč upoštevajo le tista vlaganja, ki so bila 
potrebna za ohranjanje spomenika, in ki so pomenila trajno 
povečanje njegove vrednosti, in to le v delu, ki je presegel 
ekonomske koristi iz gospodarjenja oziroma uporabe spomenika. 
Novoles-Primara d.o.o. Straža pa ne glede na zakonsko podlago 
zahteva revalorizirane vrednosti in amortizacijo vlaganj za 
dejavnost proizvodnje pohištva in drugih lesenih izdelkov. Preko 
Gima nepremičnine je Uprava RS za kulturno dediščino prejela 
ustrezno Cenilno poročilo o oceni vrednosti vlaganj Novolesa 

šele maja 2003. Ker to poročilo ne temelji na zakonskih podlagah, 
mora ministrstvo za kulturo pridobiti svoje cenilno poročilo, ki je v 
pripravi. 

2. 
Odločbe o varstvu kulturnega spomenika se izdajo lastniku 
kulturnega spomenika (13. člen zakona o varstvu kulturnih 
spomenikov). Lastnik podržavljenih kulturnih spomenikov je 
Republika Slovenija, z njimi pa upravlja Ministrstvo za kulturo. Od 
Strokovne komisije Vlade RS za upravljanje in razpolaganje s 
stvarnim premoženjem Republike Slovenije čakamo odgovor, 
komu bomo vračali odločbe o varstvu za podržavljene kulturne 
spomenike. Odločbe o varstvu izda ministrica za kulturo, vračanje 
samemu sebi pa ni utemeljeno. 

3. 
Na dan uveljavitve ZLKSDL so v tem zakonu navedeni kulturni 
spomeniki državnega pomena postali last Republike Slovenije 
skupaj s premičninami, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali 
varstvu spomenika (2. člen). Ti kulturni spomeniki so na podlagi 
samega zakona postali državna lastnina. Dodatna pravna podlaga 
za formalni vpis lastninske pravice na Republiko Slovenijo, ki ga 
je kot pristojno predlagalo Državno pravobranilstvo, Oddelek v 
Novem mestu, je poleg ZLKSDL še odlok o razglasitvi Območja 
Auerspergove železarne za kulturni spomenik državnega pomena 
(Uradni list RS, št. 82/99 in 66/01). 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Bogomirja Zamernika ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 16/7-2003: 

Prvo vprašanje se nanaša na nezakoniti uvoz in promet z 
eksplozivnimi snovmi. Po nekaterih razpoložljivih informacijah se 
v Sloveniji določen krog posameznikov ukvarja z nezakonitim 
uvozom smodnika, netilk in krogel ter proizvodnjo in prodajo le- 
tega. Za vsem tem, naj bi stali športni klubi, ki se ukvarjajo s t.i. 
praktičnim streljanjem. 

Drugo vprašanje se prav tako dotika domnevnih nepravilnosti, in 
sicer, za vodenje postopka izbora ponudnika oddaje javnega 
naročila MNZ-Policija v skladu s 4. točko 2. člena Zakona o javnih 
naročilih. Pri postopku, ki je potekal spomladi oziroma poleti 2001 
leta, naj bi prišlo do kršitev omenjenega Zakona o javnih naročilih, 
saj naj ne bi bil izbran najugodnejši ponudnik. 

Glede na navedeno, prosim ministra, da domnevne nepravilnosti 
in kršitve razišče in v skladu s svojimi pooblastili, če je potrebno, 
tudi ukrepa. 

Odgovor z dne 12/8-2003: 

1. 
Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, št. 96/2002) določa pogoje 
za proizvodnjo, promet, uvoz, izvoz, tranzit, prenos, skladiščenje 
in uporabo eksplozivov ter nadzor nad izvajanjem zakona zaradi 
varovanja življenja in zdravja ljudi ter njihovega premoženja in za 
zagotavljanje varstva okolja. Na podlagi določb zakona lahko 
pravna oseba prične opravljati promet z eksplozivi, ko za to dobi 

dovoljenje pristojnega organa. Šele, ko je pravna oseba pridobila 
dovoljenje za promet z eksplozivi, lahko zaprosi za dovoljenje za 
uvoz eksplozivov ali za dovoljenja za nakup. Po določbi 5. člena 
Zakona o eksplozivih je za izdajo dovoljenja za promet pristojna 
upravna enota, za izdajo dovoljenja za uvoz eksplozivov pa je 
pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. V 28. členu zakona je 
določena izjema za društva glede nakupa streliva. Društvo, ki je 
v skladu s predpisi o društvih registrirano za strelsko dejavnost 
ali lov, lahko dobi dovoljenje za nakup streliva v tujini za potrebe 
društva. Z enim dovoljenjem je dovoljen nakup največ 36000 kosov 
streliva za posamezno trimesečno obdobje v koledarskem letu. 
Dovoljenje za nakup streliva v tujini izda upravna enota, kjer je 
društvo registrirano. 

Naloge policije na področju orožja in eksplozivnih snovi so vezane, 
na odkrivanje elementov kaznivih dejanj ali prekrškov iz različnih 
zakonov, ki normirajo to področje, ter procesuiranje kršiteljev oz. 
osumljencev. V preteklosti je bilo odkritih več primerov zasega 
tudi večjih količin nezakonito izdelanega streliva, naprav za 
izdelovanje streliva, smodnika, netilk in drugega materiala za 
izdelavo streliva. V zadnjem takem primeru koordiniranih ukrepov 
policije v mesecu februarju in marcu leta 2000 je bilo izvedenih 
več hišnih preiskav in nadzorov v strelskih društvih. V letu 2002 
je bilo ugotovljenih 10, v prvem polletju 2003 pa 3 kršitve Zakona 
o orožju, ki se nanašajo ne nepravilnosti pri nabavljanju streliva 
pri posameznikih, ni pa bilo ugotovljenih kršitev pri pravnih osebah. 
V skladu s 26. členom Zakona o orožju policija redno izvaja nadzor 
nad hrambo orožja in streliva pri pravnih osebah (društvih). 

Policija bo tudi v bodoče načrtno in koordinirano izvajala naloge in 
aktivnosti, s katerimi si bo prizadevala učinkovito odkrivati kazniva 
dejanja in prekrške, povezane z ilegalnim prometom orožja in 
streliva, tako na državni meji kot tudi v notranjosti države. 

poročevalec, št. 100 58 25. november2003 



2. 
Dne 28.5.2001 je MNZ RS - Policija, v skladu s 4. točko 2. člena 
Zakona o javnih naročilih, posredovala poziv k oddaji ponudbe za 
dobavo 1.200.000 kosov nabojev kal. 9 mm PARA štirim 
potencialnim dobaviteljem, in sicer podjetjem: 
- Eduard Kettner d.o.o., Ljubljana 
- Arex d.o.o., Šentjernej 
- Koptex d.o.o., Renče 
- Lors d.o.o, Rimske Toplice 

Do roka so posredovali ponudbe vsi pozvani potencialni dobavitelji. 

Pri pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da je podjetje Lors d.o.o, 
Rimske Toplice ponudilo strelivo neznanega proizvajalca. Iz 
priložene kopije tehnične specifikacije proizvajalec streliva ni bi 

razviden. Naveden je bil samo proizvajalec pogonskega sredstva 
- smodnika, ki pa delovni skupini ni bil poznan. Tehnična 
specifikacija tudi ni vsebovala skic streliva, ki so običajne pri 
tehničnih specifikacijah za tovrstno blago. Napisana pa je bila na 
papirju brez glave, podpisa in žiga. Tudi sama ponudba je bila 
pomanjkljiva, saj ni vsebovala zahtevanega podatka, in sicer roka 
plačila. 

Na podlagi navedenega, je delovna skupina ponudbo podjetja 
LORS d.o.o. izključila iz nadaljnje obravnave. V nadaljevanju je 
delovna skupina za dobavitelja streliva za leto 2001 izbrala 
ponudnika, ki je ustrezal zahtevam iz poziva in je bil cenovno 
najugodnejši. 

Nepravilnosti pri postopku ni bilo. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Aurelia Juria ministru za zunanje zadeve dr. 
Dimitriju Ruplu, z dne 18/7-2003:  

Mestni občini Koper je na njeno prošnjo, da naj bo o obiskih tujih 
vojaških ladij predhodno obveščena, vaše ministrstvo odgovorilo, 
da ko gre za prihode ameriških plovil tega ne morete storiti, ker 
da ameriška stran, zaradi posebnih varnostnih potreb, tega ne 
dovoli, razen morda - je dodano v dopisu - v kakšnih izjemnih 
primerih, če bi se ameriška stran s tem strinjala. Dovolite mi, da 
vzkliknem: NEZASLIŠANO! O pravici, da so naše občanke in 
občani, oziroma državljanke in državljani obveščeni o tem, kar 
se dogaja in kar se ima zgoditi takorekoč pred njihovim pragom, 
(in prihod jedrske letalonosilke, podmornice ali druge ladje ni prihod 
klimatiziranega avtobusa razposajenih nizozemskih turistov) 
odločajo ZDA...?! Če je temu tako, nemudoma obvestite ameriško 
stran, da taki želji pri nadaljnih tovrstnih obiskih ne boste mogli 
ustreči, ker imajo naši ljudje pravico vedeti kdo k njim prihaja na 

obisk in to pravočasno! Pa naj se sami odločijo ali bodo še k nam 
hodili ali ne?! Prosim za pojasnilo! 

Odgovor z dne 1/9-2003:  

Obiske tujih vojaških ladij v notranjih vodah Republike Slovenije 
ureja pomorski zakonik (Uradni list št. 26/2001 in 21/2002), 
katerega skrbnik je Ministrstvo za promet. Zakonik podrobno 
ureja tako pogoje kot tudi postopke za vplutje teh ladij v notranje 
vode Republike Slovenije, pri čemer je vplutje z namenom 
zadrževanja (obiska) vezano na predhodno dovoljenje Ministrstva 
za obrambo, v določenih kvalificiranih primerih pa Vlade Republike 
Slovenije. Ministrstvo za zunanje zadeve ne sodeluje v odločanju 
o dovoljenjih, temveč le posreduje diplomatsko noto tujega 
diplomatsko konzularnega predstavništva s prošnjo za vplutje 
na Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za promet. Odločanje in 
obveščanje javnosti je v pristojnosti Ministrstva za obrambo, ki je 
doslej redno obveščalo javnost o vplutjih tujih vojaških ladij v 
Republiko Slovenijo. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Aurelia Juria ministru za zunanje zadeve dr. 
Dimitriju Ruplu, z dne 18/7-2003:  

Dogodek, ki me preseneča in žalosti je vaš neprimerni odziv na 
vprašanje Delove novinarke, na vaši nedavni novinarski 
konferenci, v zvezi z Vilensko izjavo, češ zakaj bi se ukvarjali "z 
lanskim snegom?!". V samih ZDA in Veliki Britanji prihaja do pravih 
škandalov zaradi laži in neprimernih informacij, s katerimi sta 
predsednik Bush in premier Blair s svojimi sodelavci in sodelavkami 
nagovarjala njuno in svetovno javnost o nujnosti in upravičenosti 
napada na Irak. Danes je tudi tistim, ki so verjeli v to vojno jasno, 
da je bilo njeno utemeljevanje na nevarnost, ki bi jo naj predstavljal 
Huseinov režim, s svojim domnevnim orožjem za množično 

uničevanje, za svet, laganje in zavajanje. Na osnovi teh laži, ki jih 
je Varnostnemu svetu OZN posredoval ameriški zunanji minister 
Powell pod naslovom "zanesljivih dokazov", je nastala tudi Vilenska 
izjava, ki ste jo v imenu Republike Slovenije podprli. Da je koristila 
naklonjenosti ZDA našemu vstopu v NATO ni dvoma, a v luči 
najnovejših razkritij, bi kazalo izreči do nje kako besedo kritike, 
ker da ste bili tudi sami zavedeni, ter samokritike, ker ste se 
pustili zavesti in ste tudi sami prispevali, verjamem, da v najboljši 
veri, k zavajanju slovenske javnosti, nenazadnje tudi odbora za 
zunanjo politiko, katerega član sem, in ki je vaš pristop k tej izjavi 
z veliko večino glasov podprl. 

Tudi o tem "lanskem snegu", na katerem pa kaže, da še vedno 
"smučamo", ker se do ameriške okupacije Iraka ne odzivamo 
več niti z "obžalovanjem", bi v luči novih dogajanj prosil za 
pojasnilo. 
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Odgovor z dne 1/9-2003: 

Kot sem poudaril na sestanku Odbora Državnega zbora za 
zunanjo politiko 20. februarja 2003, je bilo bistvo t.i "Vilniuške 
izjave" z dne 5.2.2003 poziv VS OZN, naj prevzame odgovornost 
za reševanje iraške krize. Poleg tega se je izjava opredelila zoper 
konfrontacije v evroatlantski skupnosti in izrazila pozitivno stališče 
do sodelovanja EU, NATO in VS OZN. Bila je tudi skladna z drugimi 
izjavami, ki izvirajo iz istega časa, npr. izjavi Vlade RS z dne 13. 
februarja in sklepi Evropskega sveta z dne 18. februarja. Z 
Vilniuško izjavo ni Republika Slovenija prevzela nobene pravne 
obveze, saj je šlo za politično deklaracijo. 

Odločitev za pridružitev k tej izjavi je bila v skladu s strateškimi 

odločitvami DZ in OZP, kar zadeva vključevanje v NATO in v EU. 
S to odločitvijo je Slovenija potrdila svoje pozitivno stališče do 
evroatlantskega sodelovanja. Tako delovanje Slovenije v Vilniuški 
skupini, kot tudi pridružitev njeni izjavi, sta koristila uspešnemu 
vstopu Slovenije v NATO in ratifikacijam pristopnega protokola v 
parlamentih držav članic. 

Ministrstvo za zunanje zadeve pozorno spremlja dogajanje v 
zvezi z Irakom in tudi preverjanje obveščevalnih podatkov, ki so 
med drugim predstavljali podlago za izjave in odločitve ZDA in 
Velike Britanije pred meseci. Republika Slovenija v vojaških 
aktivnostih v Iraku ni sodelovala in napada ni podprla. Varnostni 
svet kot pristojni organ OZN še ni potrdil zaključka razorožitvenega 
procesa oziroma obstoja orožij za množično uničevanje v Iraku. 
Slovenija bo ravnala v skladu z odločitvijo Varnostnega sveta. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, z dne 24/7-2003:  

Po kakšnih navodilih Ministrstva za finance ali Vlade RS odločajo 
njeni predstavniki oziroma predstavniki državnega kapitala pri 
upravljanju NLB in njenih hčera, zlasti na področju določanja višine 
nagrad članom in predsednikom nadzornih svetov, izplačanih v 
breme dobička in/ali stroškov bank? Seznaniti se želim s pravno 
ali drugo strokovno podlago (pokazatelji uspešnosti poslovanja) 
za določanje višine navedenih nagrad izplačanih v breme dobička. 

S pravili oz. kriteriji se želim seznaniti na primeru izplačila nagrad 
članom nadzornega organa hčerinske banke LHB v Frankfurtu 
za poslovno leto 2002, v kateri je imela večinska upravljalska 
upravičenja NLB. Prav tako se želim seznaniti z višino nadomestil 
stroškov oz. prejemkov, ki so jih poleg nagrad (izplačanih v breme 
dobička) prejeli v letu 2002 za posamezno sejo v nadzornem 
organu LHB člani imenovani iz NLB, ter kolikšni so bili ti prejemki 
skupaj v poslovnem letu 2002 za predsednika in posameznega 
člana nadzornega sveta LHB. 

Obrazložitev vprašanja: 
V dnevnem časopisju smo lahko prebrali, da je v teh dneh 
skupščina LHB v Frankfurtu odločila o izplačilu nagrad 
nadzornemu svetu te hčerinske banke. Poslovni rezultati za leto 
2002 so bili občutno slabši kot leto prej. Najvišja nagrada (24.000 
evrov) za upravljanje je bila dodeljena predsedniku nadzornega 
organa LHB v Frankfurtu, mag. Marku Voljču, ki je hkrati 
predsednik uprave matere - NLB. Gospod M. Voljč je skupaj z 
ostalimi člani - zastopniki NLB, k izglasovanju višine te nagrade 
prispeval več kot 50 % glasov, kar pomeni, da so le s temi glasovi 
(od skupno 77,4 % slovenskih glasov) lahko bile v nadzornemu 
svetu LHB izglasovane nagrade predsedniku in ostalim članom 
nadzornega organa (namestnik je prejel 18.000 evrov in člani po 
12.000 evrov). Predstavniki NLB v nadzornem organu LHB oz. 
njeni skupščini so dejansko nagrade izglasovali sami sebi, če o 
tem niso poprej odločali organi upravljanja (nadzorni svet, 
skupščina) matere NLB ali imeli zato drugih pooblastil lastnika. 

Že samo javno dostopni podatki o poslovanju LHB in NLB kažejo, 
da jim podlage za izplačilo teh nagrad prav gotovo niso predstavljali 
pokazatelji uspešnosti, na podlagi katerih se običajno v poslovnem 
svetu odloča o višini nagrad iz dobička. Zato v zvezi s tem kot 

podredno zastavljam vprašanje: Kako je poslovne rezultate LHB 
za leto 2002 presojal nadzorni svet NLB - predseduje mu državni 
sekretar mag. Anton Žunič; in kakšne sklepe je v zvezi s tem 
sprejel ali kako je ocenil vpliv poslovanja LHB v Frankfurtu na 
poslovanje matere NLB? Še posebej me to zanima v kontekstu 
odločitve Ministrstva za finance za ponovni oz. izredni sklic seje 
Skupščine NLB 30. julija 2003, ki bo ponovno odločala ravno o 
izplačilu nagrad. 

Pričakujem jasen odgovor na poslansko vprašanje, saj prav 
vprašanje nagrad zanima številne državljane - davkoplačevalce, 
na breme katerih se je sanirala NLB. 

Odgovor pričakujem čim prej, še posebej zato, ker smo državljani 
v teh dneh priča še dodatnim neposrednim dokazom neuspešnega 
poslovodenja NLB na področju obnove informacijskega sistema. 
Obstaja bojazen, da je NLB v zadnjih 5 letih neuspešno investirala 
v škodo državnega kapitala cca 80 mio evrov. Na neuspešnost 
poslovodenja NLB pa kažejo tudi poslovni rezultati NLB d.d. za 
leto 2002, pa tudi napovedani poslovni izid za prvo polletje 2003. 
Primerjave z drugimi bankami v državi namreč kažejo, da NLB, 
kot največja med njimi, posluje manj uspešno od veliko manjših 
bank (npr. Gorenjske banke), tudi če ne upoštevamo prednosti, 
ki bi jih lahko dosegla ob uspešnem poslovodenju z vidika 
izkoristka učinkov ekonomije obsega. 

Odgovor z dne 15/9-2003:  

Upravljanje NLB poteka prek uprave, ki družbo vodi v dobro 
družbe samostojno in na lastno odgovornost. Upravo imenuje in 
razrešuje nadzorni svet družbe, ki tudi nadzoruje vodenje družbe. 
Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, imenuje 
skupščina družbe, ki jo predstavljajo delničarji družbe. Člani 
nadzornega sveta niso zastopniki posameznih delničarjev in niso 
vezani na mnenja in navodila tistih, ki so jih izvolili, temveč 
opravljajo strogo osebno korporacijsko funkcijo in zanjo 
prevzemajo polno osebno odgovornost. 

Glede nagrajevanja članov nadzornega sveta določa Zakon o 
gospodarskih družbah v 276. členu, da se članom nadzornega 
sveta za njihovo delo lahko zagotovi plačilo ali udeležba na 
dobičku, kar določi statut družbe ali skupščina. Plačilo mora biti v 
ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s 
finančnim položajem družbe. 
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Zakon ne določa meril, na podlagi katerih se odloča o višini plačil, 
temveč samo, da mora biti plačilo v ustreznem razmerju z 
nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem 
družbe. Delničarji lahko v statutu družbe določijo tudi osnove za 
določitev višine, lahko pa sklepanje o tem prepustijo skupščini. 

O nagrajevanju članov nadzornega sveta NLB v obliki udeležbe 
na dobičku je odločala skupščina delniške družbe. Republika 
Slovenija uresničuje svoje pravice upravljanja, na skupščini, kjer 
glede na sedež v kapitalu glasuje s 35,41 % glasov. Vlada Republike 
Slovenije je sprejela sklep št.11305/2001-7 z dne 11. oktobra 
2001 o kriterijih za določitev sejnin in drugih prejemkov članov 
nadzornih svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Republika Slovenija, in gospodarskih družb v večinski lasti 
Republike Slovenije, v katerem je določila, da člani v nadzornih 
svetih podjetij oziroma družb niso upravičeni do udeležbe na 
poslovnem izidu podjetij oziroma družb (udeležba pri dobičku, 
nagrade v družbah, ki poslujejo z izgubo, in podobno) ter niso 
upravičeni do udeležbe v opcijskih načrtih družbe (opcijsko 
nagrajevanje in podobno). V skladu s sprejetim sklepom vlade je 
bilo na skupščini NLB zastopano stališče, da tudi članom 
nadzornega sveta NLB, čeprav Republika Slovenija ni več večinski 
lastnik, ne pripradajo nagrade. 

Glede nagrajevanja članov nadzornih svetov hčerinskih družb 
odločajo skupščine hčerinskih družb. Skupščina LHB je na letošnji 
skupščini potrdila znesek nadomestil za delo članov nadzornega 
sveta in kreditnega odbora banke. Razlika med slovensko in 
nemško gospodarsko zakonodajo, ki ureja to področje, je v tem, 
da se v Sloveniji nagrade članom nadzornega sveta plačujejo iz 
dobička, medtem ko gre v Nemčiji za nadomestilo za delo članov 
nadzornega sveta in bremeni tekoče stroške poslovanja bank 
oziroma gospodarskih osebkov. V Nemčiji je torej nadomestilo za 
udeležbo v nadzornih svetih povezano z opravljanjem dejavnosti 
upravljanja in nadzorovanja banke in je tudi nadomestilo za 
pooblastila in odgovornosti, ki jih imajo člani nadzornih svetov do 
delničarjev banke in državnih regulativnih organov. Nemški ZGD 
prav tako dopušča možnost, da se članom nadzornega sveta 
izplačajo nagrade iz dobička. Kot nam je znano, so nadomestila, 
ki jih LHB določa za člane nadzornega sveta, na povprečju bank 
podobnega obsega v Nemčiji, doslej pa članom nadzornega sveta 
ni izplačevala nobenih nagrad iz dobička. Zneski nadomestil, ki jih 
je potrdila skupščina delničarjev LHB banke, so v bruto višini. 

Pisno poslansko vprašanje poslanke Sonje 
Areh Lavrič ministru za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Francu Butu, 
z dne 25/7-2003:  

Kolikšen je delež, struktura in lokacija kmetijskih zemljišč in 
gozdnih površin v lasti oziroma upravljanju Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije? 

Zanima me predvsem vizija, površinska in regijska razdelitev na 
celotnem območju Republike Slovenije. Prosim vas, da v odgovoru 
podate tudi mikrolokacije. 

Odgovor z dne 15/9-2003: 

V zvezi z zastavljenim poslanskim vprašanjem vam v nadaljevanju 
podajamo pregled zemljišč v upravljanju sklada na dan 31.12.2002. 
Pregled, poleg dejanskih površin po posameznih kulturah, podaja 
tudi primerjavo s površinami posamezne kulture na nivoju cele 
države. Za razumevanje podatkov je treba poudariti, da so to 
podatki uradnega zemljiškega katastra, in da se stanje zemljišč v 
naravi znotraj katastrskih kultur lahko od podatkov zemljiškega 
katastra tudi razlikuje. 

V zvezi z vizijo porazdelitve zemljišč na celotnem območju 
Republike Slovenije vam sporočamo, da si sklad, ne glede na 
regije, prizadeva zaokroževati komplekse v lasti RS ter povečevati 
zaokroženo posest družinskih kmetij. V ta namen sklad prodaja 
dislocirana kmetijska zemljišča in gozdove, zaokroževanje pa 
izvaja z odkupi na trgu s kmetijskimi zemljišči, v skladu z zakonom 
o kmetijskih zemljiščih, ki podrobneje ureja ta postopek. Splošno 
načelo glede upoštevanja regij je sicer v uravnoteženem nakupu 
in prodaji znotraj regije, ki pa je odvisno od ponudbe in 
povpraševanja in ga je znotraj enega leta težko zasledovati, lažje 
pa na daljši rok. 

Zemljišča v upravljanju sklada se nahajajo v skoraj vseh, več kot 
2700 katastrskih občinah. Za realizacijo zahteve gospe poslanke, 
da podamo v odgovoru tudi mikrolokacije zemljišč, bi potrebovali 
izris 3500 preglednih katastrskih načrtov velikosti 50 x 70 cm. 
Tehnično na skladu te možnosti nimamo. V primeru želje po izrisu 
parcel za posamezno mikrolokacijo (na primer za katastrsko 
občino) pa bomo na A-3 formatu to tudi takoj izvedli. 

Sklad razpolaga tudi z grafičnim vpogledovalnikom, s pomočjo 
katerega si zainteresirana stranka lahko ogleda skladova 
zemljišča na katerikoli lokalni izpostavi po Sloveniji ali tudi na 
centrali sklada v Ljubljani. 
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Tabela: Register zemljišč Sklada na dan 31.12.2002 in 
bilanca površin vseh kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji na dan 31.12.1998 

Vrsta rabe 

V 
upravljanju 
Sklada v 
ha 

Struktura skladovih 
zemljišč po 
katastrskih 
kulturah v % 

Površina 
cele 
Slovenije v 
ha 

Delež Sklada 
od vseh 
zemljišč v 
državi v % 

Njive 29.649 7,5 
Vrtovi 21 0 
Plantažni sadovnjaki 1.475 0,4 
Sadovnjaki 2.711 0,7 
Vinogradi 3.392 0,9 
Hmeljišča 838 0,2 
Travniki 31.919 8 
Barjanski travniki 1.815 0,5 
Pašniki 38.778 9,6 
Trstičja 111 0 

595 0,2 

250.649 
130 
2.376 
36.110 
21.600 
1.671 
352.529 
8.882 
207.856 
1.205 
721 

11,8 
16,2 
62,1 
7,5 
15,7 
50,1 
9.1 
20.4 
18,7 
9.2 
82.5 

Skupaj kmetijskih zemljišč 111.304 28 883.729 12,6 

Gozdovi 261.465 66.2 990.541 26,4 

Skupaj kmetijskih zemljišč in 
gozdov 372.769 94,2 1.874.270 19,9 

Skupaj vseh zemljišč 396.417 100 2.025.579 19,6 

Vir: Poročilo Sklada za leto 2002 
Bilanca površin, Geodetska uprava Republike Slovenije (1998) 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka Vladi Republike Slovenije, z dne 29/7- 
2003:  

22.7.2003 je bila v medijih objavljena novica, da je Urad za varstvo 
konkurence (UVK) sklenil poravnavo z družbo Telekom, ker naj 
bi UVK leta 1997 v postopku ugotavljanja monopolnega položaja 
Telekoma storil procesno napako. 

Kako je sodišče sploh lahko odločalo v primeru te odločbe UVK, 
če zoper to dokončno odločbo UVK ni bilo možno vložiti niti pritožbe 
niti sprožiti upravnega spora? 

Kako je mogoče, da je UVK sploh lahko izgubil pravdni postopek, 
če ga naj ne bi bilo možno niti uvesti? 

Kako je mogoče, da zoper očitana in očitna dejanja nelojalne 
konkurence (Telekom namreč vsem ponudnikom interneta ni 
omogočil dostopa in uporabe svojega telefonskega omrežja pod 
enakimi pogoji) ni ustreznega pravnega varstva? 

Kako in s čigavimi pooblastili je lahko direktor UVK, gospod Andrej 
Plahutnik, sklenil poravnavo s Telekomom, tako v škodo državnega 
proračuna kot tudi v škodo drugih ponudnikov interneta? Omenjata 
se podjetji K2.net in Ouantum. 

Kdo bo poravnal vrsto raznih dodatnih in večletnih stroškov in 
izgube "premajhnim" ponudnikom interneta, ki so zaradi nelojalne 
konkurence izgubljali trg in zašli v težave, tudi zaradi slabega 
ravnanja tega eminentnega državnega organa? 

Kakšne bodo posledice za slabo in verjetno malomarno ravnanje 
UVK za internetne ponudnike, za prosto gospodarsko konkurenco 
in pobudo, za državni proračun, za pravno državo? 

Ali bo vlada zahtevala objektivno in subjektivno odgovornost 
direktorja UVK in njegovih sodelavcev, ali pa bo še naprej dosledna 
v svojih načelih in bo šla, ne da bi trenila z očmi, mrtvo hladno 
dalje, kot v vseh (ali vsaj v veliki večini) dosedanjih primerih 
slabih in celo nezakonitih ravnanj? 

Ali se vlada, namesto za varstvo konkurence, zavzema za varstvo 
napak, zlorab, slabih ravnanj in morda celo korupcije? 

poročevalec, št. 100 62 25. november2003 



Odgovor z dne 4/9-2003: 

V zvezi s postavljenim poslanskim vprašanjem, je potrebno 
opozoriti na naslednja dejstva. 

UVK je dne 28.7.1997 izdal odločbo št. 333-30-034-/96-14/11, s 
katero je odklonitev podjetja Telekom Slovenije p.o., da se omogoči 
tarifiranje klicev na Internet vozlišča za podjetji K2.net d.o.o. in 
Ouantum d.o.o. z uporabniškim dostopom po lokalni tarifi preko 
sklopa klicnih številk 9xxx, opredelil kot zlorabo prevladujočega 
položaja v smislu določil 11. člena (takrat veljavnega) Zakona o 
varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93; v nadaljevanju: 
ZVK). Na podlagi te odločbe je Telekom Slovenije p.o. uvedel nove 
številke dostopanja do Internet storitev, katerih uporaba je bila 
omogočena ponudnikom dostopa do Interneta, medtem, ko so 
se številke 9xxx prenehale uporabljati. Odločba UVK je tako 
dosegla svoj namen, glede ostalih očitkov (predvsem v zvezi z 
malomarnim ravnanjem ipd.) pa ne kaže spregledati dejstva, da 
je ta odločba vzpostavila pogoje za enakopravno dostopanje do 
Interneta preko vseh ponudnikov in ne samo Siol-a. 

ZVK v 25. členu določa, da prizadeto podjetje lahko zoper odločbo 
UVK vloži tožbo v pravdnem postopku pred sodiščem, tako da 
očitek, da sodišče sploh ne bi smelo odločati v zadevnem primeru, 
ni točen. 

Nesporno dejstvo je, da je postopek na prvi stopnji trajal 
nesorazmerno dolgo in da je bila kakršnakoli odločba sodišča, 
zaradi dejstva, da se je odločba nanašala na kršitve v letih 1996 
in 1997, ter da, po izdaji odločbe, tovrstnih kršitev, zaradi neobstoja 
istovrstne storitve, ni več bilo, niti ne bi mogle obstajati, zgolj v 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, z dne 29/7-2003:  

Vprašanje postavljam zato, ker sem seznanjen, da NLB plasira 
svoja sredstva v začasni nakup delnic nekaterih podjetij. To počne 
v nasprotju z običajno bančno in tudi svojo uradno poslovno 
politiko. Cilj takšnih začasnih nakupov delnic NLB ni ustvarjanje 
kapitalskih dobičkov, temveč pomagati skupinam "posebnih" 
delničarjev oz. njihovim političnim zaščitnikom v koncentraciji 
kapitala s t.i. 'parkiranjem delnic'. Gre torej za nestransparenten 
način poslovanja, ki je v nasprotju s pravili, ki urejejo trg vrednostnih 
papirjev, in prevzeme podjetij ter v škodo malih delničarjev. 

Ali ste, kot minister, seznanjeni z omenjenimi postopki NLB, ter ali 
ste v času najmanj zadnjih 12 mesecev opravili kakšno kontrolo 
v tej smeri? V kolikor ste jo opravili, vas prosim, da mi posredujete 
ugotovitve. Če pa ni bila opravljena, vas prosim, da kot minister 
pristojen za finance, zagotovite v NLB takojšnjo preveritev vseh 
naložb NLB v dejnice podjetij vsaj za čas zadnjih 12 mesecev 
(julij 2002 do julij*2003), in sicer v funkciji izvajanja upravljalskih 
upravičenj oziroma v funkciji nadzora izvršilne veje oblasti nad 
zakonitostjo teh poslov NLB, ter o tem poročate v odgovoru na to 
poslansko vprašanje. 

zadoščenje ene ali druge stranke; pri tem ne kaže spregledati, da 
je sodišče, zaradi zgoraj navedenih dejstev, že 7.5.2002 predlagalo 
poravnavo, ki je pa UVK takrat, zaradi nesorazmernega predloga 
Telekoma Slovenije d.d., ni mogel sprejeti. Tokratna poravnava 
ne pomeni nikakršnega posega v državni proračun, saj zaradi 
poravnave UVK ni dolžan plačati nikakršnih sodnih in drugih 
stroškov, je pa, s stališča ekonomičnosti, takšna rešitev boljša 
kot še nadaljnje dolgotrajno pravdanje, ki ne bi prineslo drugačnega 
končnega rezultata. 

Tudi očitki o škodi, ki naj bi nastopila tretjim osebam, niso točni. 
Skladno z določili 27. člena ZVK, lahko vsaka pravna in fizična 
oseba zahteva odškodnino po pravilih obligacijskega prava, v 
kolikor je nastopila škoda zaradi ravnanja v nasprotju z določili 
ZVK. Pri tem velja posebej opozoriti na dejstvo, da je takšno 
odškodninsko tožbo možno vložiti še celo pred izdajo odločbe, 
predvsem pa kadarkoli po izdaji odločbe, pri tem pa sodišče v 
vsakem primeru posebej ugotavlja okoliščine nastanka škode in 
njeno višino. Glede na dejstvo, da so ugotovljene kršitve v letih 
1996 in 1997, se lahko postavi vprašanje zastaranja odškodninskih 
zahtevkov, za takšno pasivnost tretjih oseb pa UVK ne more 
prevzeti nobene odgovornosti. 

V zaključku je potrebno poudariti, da je UVK z izdajo odločbe 
nesporno zagotovil enake možnosti dostopanja do internata za 
vse ponudnike, ter da se je s poravnavo izognil vsem nadaljnjim 
stroškom, ki bi nastali v zvezi z dolgotrajnim postopkom. Ne kaže 
spregledati tudi dejstva, da se je postopek nanašal na storitev, ki 
je po izdaji odločbe prenehala obstajati, istočasno pa ne more 
noben državni organ prevzeti odgovornosti za pasivnost strank, 
ki bi lahko uveljavljale svoje odškodninske zahtevke. 

Prosim tudi, da mi odgovorite: Kako vlada spremlja tovrstno 
naložbeno politiko, glede na kapitalski delež, ki ga ima v NLB? 

Odgovor z dne 22/9-2003: 

Upravljanje NLB in njena naložbene politika je v pristojnosti uprave, 
ki vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost v skladu s 
poslovno politiko banke, ki jo potrdi tudi nadzorni svet banke. 

Ministrstvo za finance nima pristojnosti, da bi posegalo v naložbeno 
politiko NLB. Nadzor nad izvajanjem poslovanja opravlja Nadzorni 
svet banke in za to pristojne institucije. 

Nad udeleženci trga vrednostnih papirjev izvaja nadzor Agencija 
za trg vrednostnih papirjev, ki mora biti obveščena o vsaki 
pridobitvi vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico 
izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za 
odkup oziroma, ki kasneje pridobijo takšen delež teh vrednostnih 
papirjev, če takšno pridobitev opravijo osebe, ki imajo na dan 
objave ponudbe za odkup v lasti več kot 5% tovrstnih vrednostnih 
papirjev. , 

Za kršitev teh zakonskih določil je predvidena tudi denarna kazen 
v višini 400.000,00 SIT. 
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Nadzor nad poslovanjem finančnih organizacij in bank izvršujejo 
državni nadzorni organi. Banka Slovenije je tako pristojna za 
nadzor nad bankami, v delu dejavnosti banke, ki se nanaša na 
trgovanje z vrednostnimi papirji, pa nadzor izvaja Agencija za trg 
vrednostnih papirjev. V primerih prevzemov podjetij je nadzorna 
funkcija tudi na strani organov, pristojnih za varstvo konkurence. 

Glede na zgoraj navedeno Ministrstvo za finance nima 
neposrednih možnosti za opravljanje nadzora in ugotavljanje 
zakonitosti poslovanja NLB d.d. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, z dne 30/7-2003:  

Ob vstopu Republike Slovenije v EU mora Slovenija svojo stopnjo 
gospodarstva prilagoditi tako, da bo lahko izkoristila ponujene 
priložnosti. To naj bi, po besedah ministra Mramorja, storila z 
fleksibilnejšo fiskalno politiko in gospodarsko konkurenčnostjo. 
"Pri tem gre za ukrepe na štirih področjih: odpravljanje 
strukturnega primanjkljaja v javnih financah, deindeksacijo, davčno 
reformo in znižanje stopnje inflacije." 

Vlada in ministrstvo za finance RS naj bi za zaviranje inflacije 
pripravila načrt povečevanja nadzorovanih cen, pripravila akcije 
na področju zmanjševanja monopolov, predvsem pri javnih 
storitvah, in intenzivneje začela usklajevati svoje dejavnosti z 
Banko Slovenije. 

Upoštevaje metodologijo EU, naj bi pripravila ustrezne ukrepe za 
zmanjševanje proračunskega primanjkljaja in stabilnost javnih 

financ, pripravila program za zniževanje inflacije in tako poskrbela 
za izpolnitev maastrichtskih kriterijev. 

Zaradi nenehnih pretresov, na domačem in svetovnem 
gospodarskem področju, in napačnim izračunom Vlade in 
Ministrstva za finance iz preteklih let, ministra za finance gospoda 
Mramorja sprašujem: Katere konkretne protiinflacijske 
programe |e ministrstvo pripravilo In s katerimi potezami in 
ukrepi |ih bo ministrstvo Izvajalo? 

Odgovor z dne 1/9-2003: 

Obveščamo vas, da so ukrepi vlade, ki bodo prispevali k 
omejevanju inflacije, opisani ,v "Programu za učinkovit vstop v 
EU", ki ga je vlaga obravnavala in sprejela na 33. redni seji dne 
31.7.2003. 

Program je objavljen in dostopen na internet strani Ministrstva za 
finance na naslovu: www.sigov.si/mf/slov/index.html. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 30/7-2003: 

Glede na to, da je v četrtek 31. julija zadnja seja Vlade Republike 
Slovenije pred počitnicami in glede na agresivno medijsko 
kampanjo samozvanih "izbrisanih", ki jo vodi mag. Krivic in njegovi 
somišljeniki s pomočjo dela ZLSD, je moč pričakovati, da bo vlada 
podlegla pritiskom in že v mesecu juliju zaobšla zakonodajno telo 
v državi in pričela z vprašljivim izdajanjem odločb samozvanim 
"izbrisanim". Strah je upravičen, saj določeni mediji, kot je na 
primer Dnevnik in njegov urednik gospod Lesjak, ne objavljajo 
odgovorov (tudi mojih) na bedasta in obtožujoča pisanja in 
zavajanja prej omenjenega g. Krivica, po mojem mnenju zaradi 
določenih razlogov. 

V sobotnemOnevniku (21.7.2003) je bilo v pismih bralcev zaslediti 
odgovor Ministrstva za notranje zadeve Matevžu Krivicu, (ki ga 
je sicer podpisala vodja službe za stike z javnostjo V. Drole, a ga 
je zaradi pomembnosti možno pripisati izključno predstojniku MNZ, 
dr. Radu Bohincu). V odgovoru se sicer ministrstvo zgraža nad 
"nesprejemljivimi" trditvami g. Krivica, ki je, v svojem skrajno 

žaljivem članku, "obračunal" s tistimi uslužbenci ministrstva, ki 
niso pripravljeni trobiti z njim v isti rog. Žalostno je, da minister 
Bohinc ne zmore niti toliko poštenosti, da bi javno podprl odločitve, 
ki jih svojim uslužbencem naroča storiti. 

Vendar je v citiranem odgovoru, razen tega spoznanja, pomembno 
predvsem sporočilo, ki vzbuja resen sum, da želi MNZ (ali pa kar 
vodstvo ministrstva oziroma minister sam) izigrati odločitve tako 
vlade kot Državnega zbora v zadevi samozvanih "izbrisanih". V 
zadnjem stavku namreč MNZ posreduje, kot povsem nesporno, 
tudi napoved, da bo v omenjeni zadevi ministrstvo začelo izdajati 
odločbe. Takšna napoved (izdajanje odločb) izhaja tudi iz sporočil 
MNZ, ki jih javnosti posreduje na svojih spletnih straneh. 

Prav tako predsednik vlade mag. Tone Rop v intervjuju v tedniku 
Mladina (št. 30, 28. julij 2003), ki v zvezi s samozvanimi 
"izbrisanimi" ne pozna objektivnega poročanja, priznava, da bo 
brez odločitve Državnega zbora začelo z izdajanjem odločb za 
nazaj tistim, ki naj bi dobili pravice do stalnega prebivališča na 
osnovi različnih zakonov iz vmesnega obdobja. Zakon za vse 
ostale naj bi bil pripravljen in dan v koalicijsko usklajevanje kljub 
pozivu Slovenske nacionalne stranke, da naj ga, glede na 
občutljivost problematike, vlada predstavi in ga poda v usklajevanje 
vsem parlamentarnim strankam. 
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Kakšna je (oziroma bo) pravna podlaga tovrstnih odločb, saj 
doslej Državni zbor Republike Slovenije o tem vprašanju ni sprejel 
nobene odločitve, niti mu v odločitev ni bilo posredovano 
kakršnokoli gradivo s tem v zvezi? Kot je javnosti poznano, prav 
glede izdaje dopolnilnih odločb v primerih domnevnega izbrisa, 
obstaja pomemben dvom v korektnost in pravilnost odločbe 
Ustavnega sodišča. 

Ali je odločitev o začetku izdajanja odločb usklajena znotraj vladne 
koalicije? Tega si namreč ne bi znal razlagati drugače kot na 
način, da je minister za notranje zadeve po vladnem mandatu 
počakal začetek poslanskih počitnic, zdaj pa skuša izkoristiti 
domnevno nepozornost zakonodajne veje oblasti zato, da 
poslance Državnega zbora z izdanimi odločbami postavi pred 
izvršeno dejanje. 

Nesporno dejstvo je, da je Republika Slovenija edina država na 
svetu, ki po dobljeni vojni svoje takratne nasprotnike, špekulante, 
deloma pa celo sovražnike, ne kaznuje in jih ne izžene iz države 
po več kot desetletnem ilegalnem bivanju pri nas, tako kot to 
izvajajo države Evropske unije, celo brez predhodnega vojnega 
stanja. S tem se postavlja pod vprašaj pošteno in pravno legalno 
delovanje in odločitve vseh tistih, ki so si status uredili v, z zakonom, 
določenem času in jih kriminalizira. V Slovenski nacionalni stranki 
se sprašujemo: Ali je potem sploh še smiselno spoštovati zakone 
naše države, če zbir pravnih "strokovnjakov", kot se naziva 
ustavno sodišče, zagovarja dolgoletno protizakonito stanje, ki ga 
na koncu hoče celo legalizirati? Ali naj takšne odločitve Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije in nameravano izdajanje odločb s 
strani ministra za notranje zadeve sprejmemo kot namig, s strani 
omenjenih ustanov, slovenskim državljanom, naj se odslej 
poslužujejo nelegalnih, morda celo kriminalnih metod, ali celo 
vigilantstva za dosego svojih ciljev? 

Odgovor z dne 18/9-2003: 

V zvezi z vprašanjema poslanca, Vlada Republike Slovenije 
pojasnjuje naslednje: 

Vlada Republike Slovenje se zaveda kompleksnosti problematike, 
ki zadeva t.i. "izbrisane", pri čemer se je Ministrstvo za notranje 
zadeve že v lanskem letu angažiralo pri iskanju pravno korektne 

rešitve tega vprašanja. Pri iskanju teh rešitev je organizirala več 
sestankov, na katerega je povabila pravne strokovnjake, ki do 
vprašanja niso zavzeli enotnega stališča. 

Ker pa je bila lani na Ustavno sodišče vložena pobuda za 
abstraktno presojo ZUSDDD, seje Ministrstvo za notranje zadeve 
v odgovoru sodišču postavilo na stališče, da status (dovoljenje 
za stalno prebivanje) ne more učinkovati za nazaj, enako stališče 
je sprejela Vlada Republike Slovenije, nenazadnje pa ga je kot 
pravno in politično sprejemljivega potrdila tudi Državni zbor ter ga 
posredoval Ustavnemu sodišču. 

Ustavno sodišče, ki ima po 161. členu Ustavne Republike Slovenije 
in 43. členu Zakona o Ustavnem sodišču pooblastilo, da lahko 
razveljavi zakon v celotni ali deloma, za katerega oceni, da je v 
nasprotju z Ustavo Republike Slovenje, argumentov Ministrstva 
za notranje zadeve, nit Vlade Republike Slovenije, pa tudi ne 
Državnega zbora, ni sprejelo. 

S svojo odločbo je Ministrstvu za notranje zadeve naložilo, da 
izda dopolnilne odločbe o ugotovitvi stalnega prebivanja v 
Republiki Sloveniji od 26.2.1992 dalje vsem, ki so jim bila izdana 
dovoljena za stalno prebivanje na katerikoli zakonski podlagi od 
omenjenega datuma naprej. Državnemu zboru pa, da v šestih 
mesecih sprejme zakon, s katerim bo opravljalo druge ugotovljene 
neskladnosti z ustavo. 

Ustavno sodišče s svojo odločbo ni določilo roka za izdajo 
dopolnilnih odločb, prav tako ni izključilo možnosti ureditve pravne 
podlaga za izdajo odločb v zakonu. 

Tretji odstavek 1. člena Zakona o ustavnem sodišču določa, da 
so odločbe Ustavnega sodišča obvezne. Rok za uskladitev z 
odločbo Ustavnega sodišča bo potekel 16.10.2003. 

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog zakonske 
ureditve materije, ki se nanaša na izvršitev odločbe Ustavnega 
sodišča, pri čemer je del zajet v predlogu zakona o izvršitvi 8. 
točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-l-246/28-2, del pa v 
drugem predlogu. 

Prvi predlog je že vložen v zakonodajni postopek, drugi pa bo v 
najkrajšem času. 

Pisni poslanski vprašanji poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 31/7 in 5/8- 
2003: 

Vprašanje z dne 31/7-2003: 

Ali je za Slovenijo res potrebno plovilo vredno 176,5 milijona 
tolarjev, ki si ga je država privoščila v breme davkoplačevalcev? 
Policijski čoln je bil namreč nabavljen v prvi vrsti za potrebe 
varovanja morske meje, ne pa za različne morske aktivnosti, kot 
je npr. smučanje na vodi. 

Menim, da bi se moral minister za notranje zadeve pred nakupom 

take vrste plovila posvetovati pri naših sosedih Hrvatih, s katerimi 
je v tako odličnih odnosih. V Zadarski, Šibeniški in Splitski policiji 
so namreč nabavili primerna plovila, ki po vsej verjetnosti, vsa tri 
skupaj, ne stanejo toliko kot en prototip "šminkerskega" 
policijskega čolna, kakršnega si je omislila slovenska policija. 

Vprašanje z dne 5/8-2003: 

Ministrstvu za notranje zadeve je po vseh zapletih in zamudah 
končno uspelo pridobiti težko pričakovani novi patruljno - reševalni 
policijski čoln tipa P 66. 

Na pristojnega ministra sem pred kratkim že naslovil poslansko 
vprašanje o ekonomsko upravičeni odločitvi nakupa (plovilo bo 
Slovenijo stalo 176,5 milijona tolarjev davkoplačevalskega 
denaija). 
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Ministra za notranje zadeve sprašujem: Zakaj Vlada Republike 
Slovenije kupuje "prepotrebne" čolne preko posrednikov, ki si za 
golo posredovanje zaračunavajo visoke provizije, namesto da bi 
nakupe izvajala preko servisa skupnih služb, kot to počne 
slovenska vojska? Ali so ti posredniki res nujno potrebni ali gre 
morda tudi v tem primeru za tako imenovane "vezane posle", od 
katerih imajo "pri koritni" lastne koristi? 

Kako je mogoče, da bo čoln, kljub vsej medijski hvali, ki mu je 
namenjena, reševal ljudi in ustrezno varoval slovensko morje, ko 
pa je moral ob prvem nežnem neurju "pobegniti" v varno zavetje 
Benetk? 

Glede na pretekle izkušnje vladnih potez pri nakupih tako nujnih 
stvari upravičeno izražam dvom v pravilno odločitev tokratnega 
nakupa plovila. Dejstvo je, da sosednja Hrvaška, za bistveno več 
morja (med drugim tudi del slovenskega), uporablja tri nepotopljive 
čolne. In skoraj zagotovo si upam trditi, da vsa tri plovila skupaj 
ne stanejo toliko kot en prototip veleopevanega policijskega čolna, 
kakršnega si je omislila slovenska policija. 

Odgovor z dne 20/8-2003: 

Slovenska policija je dne 31.7.2003 v uporabo prevzela novo 
policijsko reševalno patruljno plovilo P-66 (v nadaljevanju: plovilo). 
Dobavitelj plovila je podjetje Jadran d.d., Sežana, ki bi v skladu s 
sklenjeno pogodbo plovilo moral dobaviti do 3.5.2003. Zaradi 
zamude bo MNZ RS v skladu s pogodbenimi določili za vsak dan 
zamude pri dobavi uveljavilo penale v višini 0,2% pogodbene 
cene plovila, ki znaša 176,5 mio SIT. MNZ RS in Policija sta 
postopek nabave plovila izvedla v skladu z veljavnimi predpisi. 
Dobavitelj je bil izbran v skladu z zahtevami, pogoji in merili na 
javnem razpisu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 53-54/02 
dne 21.6.2002, kot najugodnejši ponudnik. Ponudnik je predložil 
ponudbo z vso zahtevano dokumentacijo. Predmet pogodbe je 

bila kupoprodaja novega serijsko izdelanega preizkušenega 
plovila znamke Vittoria FPB P-66, FLY, model M8000-A. 

Slovenska policija tovrstno plovilo potrebuje za opravljanje z 
zakonom določenih nalog. Plovilo je bilo nabavljeno in se tudi že 
uporablja za reševanje, nadzor in varovanje državne meje ter 
nuđenje pomoči na morju. Plovilo omogoča: 

vizualni in instrumentalni nadzor akvatorija z možnostjo 
dokumentiranja pozicij in situacij; 
hiter prihod na kraj dogodka, izvajanje reševanja in nuđenja 
prve pomoči na moiju; 
sposobnost dviga ponesrečenega iz vode in nuđenja prve 
pomoči; 
vleko drugega plovila do najbližjega pristanišča; 
zaustavljanje plovil, bočno privezovanje in opravljanje kontrole 
le-teh; 
zasledovanje in zajetje plovil in 

- prevoz do 6 oseb. 

Plovilo je skonstruirano tako, da omogoča varno plovbo ob 
vzvalovanosti morja do vključno 3. stopnje po BEAUFORT lestvici, 
ob delovni hitrosti, ne glede na letni čas in vidljivost. Omogoča 
kratek časovni odziv krmiljenja motorjev in smeri plovbe. 

Nakup tovrstnega plovila je bil upravičen in nujno potreben za 
opravljanje policijskih nalog. To potrjuje že znan dogodek, ko je 
posadka plovila, zahvaljujoč operativnim sposobnostim plovila, s 
hitrim prihodom na kraj dogodka rešila življenje italijanskemu 
državljanu gospodu Felice Mungherli, ki se je dne 11.8.2003 ob 
9.58 uri utapljal po havariji svojega plovila. 

Nakupa treh policijskih čolnov MNZ R Hrvaške pri istem 
proizvajalcu pa ne želim in tudi ne morem komentirati. Vsekakor 
pa podatki, objavljeni v slovenskih medijih in v poslanskem 
vprašanju gospoda poslanca, niso točni. 

poročevalec, št. 100 66 25. november2003 
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