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DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 12. december 2003 Letnik XXIX Št. 111 

PREDLOGA AKTOV 
- Predlog akta o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, ki naj ostanejo v veljavi 3 

med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo (BNZNNSNJ) - EPA 1078 - III 

- Predlog akta o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Bolgarijo, ki naj ostanejo v veljavi med 7 
Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo (BBONSNJ) - EPA 1079 - III 

POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Popravek k poročilu Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju nasprotja interesov 11 
in omejevanju korupcije (ZPNIOK) - druga obravnava - EPA 929 - III 

- Popravek poročila Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o 13 
spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - druga obravnava 
- EPA 991 - III 

ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA 
- Pisna poslanska vprašanja in pobude 17 



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 
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Predlog akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE Z NOVO ZELANDIJO, 

KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN NOVO 

ZELANDIJO (BNZNNSNJ) 

- EPA 1078 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0161 
Številka: 909-26/2003-1 
Ljubljana, 04.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji dne 04.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z NOVO ZELANDIJO, KI NAJ 
OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN NOVO ZELANDIJO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Meta Bole, državna podsekretarka in vodja Sektorja za 
mednarodnopravne odnose v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

A KT 

O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE 
JUGOSLAVIJE Z NOVO ZELANDIJO, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN NOVO ZELANDIJO 

Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
Ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) in v zvezi z določbami 1. člena 
ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni 
lis' RS, št. 33/91 In 21/94) Državni zbor Republike Slovenije odloča, 

se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih 

mednarodnih pogodb nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, ki 
naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo: 

1. Pogodba med Srbijo in Veliko Britanijo o medsebojnem 
izročanju storilcev kaznivih dejanj, Beograd, 6.12.1900, 
objavljena v Srbskem časniku, št. 35/1901. 

2. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Veliko 
Britanijo in Severno Irsko o ureditvi medsebojne pomoči pri 
vodenju postopka v civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo 
ali utegnejo teči pred zadevnimi sodnimi oblastmi, London, 
27.2.1936, objavljena v Uradnem časniku Kraljevine 
Jugoslavije 1937/116-XXXV. 
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3. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za britansko 
premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski 
ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije (z 
izmenjavo not), London, 23.12.1948, objavljen v Uradnem listu 
RS-MP, št. 9/97 (Uradni list RS, št. 34/97). 

4. Sporazum med Vlado Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo 
in Vlado Nove Zelandije o denarju in premoženju, ki se nahajata v 
Jugoslaviji in v Novi Zelandiji, bili pa so podvrženi posebnim 
ukrepom ob sovražni okupaciji Jugoslavije, Canberra, 27.2.1951, 
objavljen v Uradnem listu FLRJ-MP, št. 3/54. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Slovenska in novozelandska stran sta se po diplomatski poti 
uskladili, katere pogodbe nekdanje Jugoslavije sklenjene z Novo 
Zelandijo, ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo 
Zelandijo. Poleg tega pa sta uskladili tudi osnutek not, s katerima 
bo formalizirano nasledstvo pogodb nekdanje Jugoslavije z Novo 
Zelandijo, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo 
Zelandijo. Tako je bilo dogovorjeno, da pogodba o izročanju 
storilcev kaznivih dejanj z dne 6.12.1900 in konvencija o pravni 
pomoči pri vodenju postopka v civilnih in trgovinskih zadevah z 
dne 27.2.1936 ostajata še naprej v veljavi med državama, saj gre 
za klasični mednarodni pogodbi o pravni pomoči (sta v predlogu 
akta navedeni pod številkama 1 in 2). Izmenjava not (7. 12.1927 
in 22.10.1928) o razširitvi pogodbe o izročanju storilcev kaznivih 
dejanja z dne 6.12.1900 na zadevna mandatna ozemlja v predlogu 
akta o nasledstvu ni navedena, ker tovrstni dogovor nima narave 
mednarodne pogodbe. 

Razlog nadaljnje veljavnosti sporazuma o odškodnini za britansko 
premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski 
ukrepi nacionalizacije z dne 23.12.1948 in sporazuma o denarju 
in premoženju, ki se nahajata v Jugoslaviji in v Novi Zelandiji, bili 
pa so podvrženi posebnim ukrepom ob sovražni okupaciji 
Jugoslavije z dne 27.2.1951, pa je pravna zaščita Slovenije pred 
morebitnimi premoženjsko-pravnimi zahtevki za vrnitev 

premoženja (sporazuma se v predlogu akta nahajata pod 
števikama 3 in 4). 

Pravno tehničen način izplačevanja odškodnin za britansko 
premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski 
ukrepi podržavljenja premoženja, pa je uredil Sporazum med 
Združenim kraljestvom in Jugoslavijo glede določil in pogojev 
plačila odškodnine za britansko premoženje, pravice in interese, 
ki so jih prizadeli jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, 
odvzema in likvidacije, z dne 26.12.1949. Le-ta je po vsebini že 
izvršen, zato v predlogu akta o nasledstvu ni naveden. 

Z novozelandsko stranjo je bilo dogovorjeno, da nasledstvo 
trgovinskega sporazuma z dne 27.2.1975 ni smiselno spričo 
zastarelosti določb in skorajšnjega članstva Republike Slovenije 
v Evropski uniji. 

Po sprejetju akta o nasledstvu v Državnem zboru bo slovenska 
stran obvestila novozelandsko stran, da so v Sloveniji zaključeni 
notranjepravni postopki. Po prejetju istovrstnega obvestila z 
novozelandske strani bosta strani izmenjali noti, ki tvorita dogovor 
o nasledstvu tistih pogodb nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, I 
ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA 
AKTA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Konvencija o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopkov 
v civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči pred 
zadevnimi sodnimi oblastmi z dne 7.2.1936 

2- Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a. Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo 

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno 
nanašale na predlagano konvencijo. 

b. V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene 

/ 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

/ 

^-Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a- Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

Konvencija je v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 24.10.1995 o varstvu posameznikov 
Pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. 

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

/ 
c- Razlogi za delno uskla|enost oziroma neusklajenost 

/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5. Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24.10.1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov je prevedena v slovenščino. 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Konvencija o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopkov 
v civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči pred 
zadevnimi sodnimi oblastmi z dne 7.2.1936 je prevedena v 
slovenski jezik. 

7. Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....1 

Pri izdelavi gradiva niso sodelovali nobeni našteti neodvisni 
strokovnjaki. 

8. Povezava z državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Konvencija ni vključena v državni program za prevzem pravnega 
reda ES. 

mag. Ivan BIZJAK, l.r. 
minister 

■fi 12. december2003 5 poročevalec, št. 111 



BELEŽKE ~  

. 

. 
■ 

' 

. 

. 

poročevalec, št. 111 
  

l 

  
6 

  
12. december2003 



Predlog akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE Z BOLGARIJO, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPURLIKO 

SLOVENIJO IN REPURLIKO ROLGARIJO 

(RRONSNJ) 

- EPA 1079 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0144 
Številka: 909-25/2003-1 
Ljubljana, 04.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji dne 04.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z BOLGARIJO, KI NAJ 
OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN REPUBLIKO BOLGARIJO, 

ki ga pošilja v'obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka in vodja Sektorja za 
mednarodnopravne odnose v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

A KT 

O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE 
JUGOSLAVIJE Z BOLGARIJO, KI NAJ OSTANEJO V 

VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
REPUBLIKO BOLGARIJO 

Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) in v zvezi z določbami 1. člena 
ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91 in 21/94) Državni zbor Republike Slovenije odloča, 

da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih 
mednarodnih pogodb nekdanje Jugoslavije z Bolgarijo, ki naj 
ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo: 

1. Sporazum o znanstveno-tehničnem sodelovanju med Ljudsko 
republiko Bolgarijo in Federativno ljudsko republiko 
Jugoslavijo, Sofija, 10.2.1956, objavljen v Uradnem listu FLRJ- 
MP, št. 15/56. 

2. Pogodba med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in 
Ljudsko republiko Bolgarijo o vzajemni pravni pomoči, Sofija, 
23.3.1956, objavljena v Uradnem listu FLRJ-MP, št. 1/57. 
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3. Konvencija o socialnem zavarovanju med Federativno ljudsko 
republiko Jugoslavijo in Ljudsko republiko Bolgarijo, Beograd, 
18.12.1957, objavljena v Uradnem listu FLRJ-MP, št. 8 /58. 

4. Administrativni sporazum o izvajanju Konvencije o socialnem 
zavarovanju med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo 
in Ljudsko republiko Bolgarijo, Sofija, 9.6.1958, objavljen v 
Uradnem listu FLRJ-MP, št. 4/59. 

5. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Bolgarije o sodelovanju 

in vzajemni pomoči v carinskih vprašanjih, Beograd, 7.4.1964, 
objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 14/64. 

6. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Ljudsko republiko Bolgarijo o vzajemnem priznavanju 
spričeval, diplom in znanstvenih naslovov, Beograd, 8.11.1983, 
objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 9/85. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo, predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu 
šestih dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Bolgarijo, ki naj 
veljajo tudi med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo. 

Prvi in drugi krog pogovorov o nasledstvu pogodb SFRJ-Bolgarija 
je med predstavniki slovenskega in bolgarskega zunanjega 
ministrstva potekal v Sofiji in Ljubljani leta 1997. Slovenska in 
bolgarska stran sta uskladili tudi besedilo osnutka not, ki bosta 
tvorili dogovor o nasledstvu, in s katerima bo formalizirano 
nasledstvo pogodb SFRJ-Bolgarija.' 

Republika Slovenija je v kasnejših usklajevanjih z bolgarsko stranjo 
upoštevala, da da morajo biti tiste pogodbe nekdanje SFRJ z 
Bolgarijo, ki ostajajo v veljavi med državama, v skladu s pravnim 
redom Evropske unije. Tako je bilo po diplomatski poti z bolgarsko 
stranjo dogovorjeno, da se zaradi neskladnosti s predpisi in pravili 
Evropske unije iz priloge 1 v prilogo 2 k osnutku not premestita: 
Sporazum o konstrukciji in tehnični opremljenosti motornih vozil 
in prikolic za prevoz blaga in o carinskem postopku s temi vozili 
in blagom z dne 21.3.1958 in Konzularna konvencija z dne 
17.11.1987, zato v predlogu akta o nasledstvu nista navedena. 

Iz priloge 1 v prilogo 2 k osnutku not je bil premeščen tudi Sporazum 
o industrijskem sodelovanju z dne 12.10.1962, zato v predlogu 
akta o nasledstvu ni naveden. Razlog je izvajanje Sporazuma o 

gospodarskem sodelovanju, ki pokriva tudi področje industrijskega 
sodelovanja2. Poleg tega pa sta obe državi tudi članici Cefta, tako 
da Republiko Slovenijo do vstopa v Evropsko unijo zavezuje 
Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini. 

Konvencija o zaščiti rastlin z dne 4.6.1957, Sporazum o urejanju 
cestnega prevoza potnikov in blaga z dne 17.7.1964, Sporazum 
o sodelovanju na področju transporta blaga in potnikov do leta 
1980 z dne 8.7.1977 in Veterinarsko-sanitarna konvencija z dne 
21.3.1986 so bili v času usklajevanja z bolgarsko stranjo že 
nadomeščeni z novimi istovrstnimi sporazumf, ki jih je Republika 
Slovenija sklenila z Bolgarijo, zato so bili črtani iz priloge 1 k 
omenjenemu osnutku not in v predlogu akta o nasledstvu niso 
navedeni. 

Glede jugoslovansko-bolgarskega sporazuma o sodelovanju in 
vzajemni pomoči pri carinskih zadevah z dne 7.4.1964 (v predlogu 
akta navedenega pod št. 5) je bilo z Ministrstvom za finance 
dogovorjeno, da se sporazum sicer nasledi in tako zaključi 
reševanje nasledstva sporazumov. Ob tem pa je Ministrstvo za 
finance opozorilo, da bo potrebno pridobiti splošno mnenje pristojne 
evropske institucije o skladnosti tovrstnih sporazumov z 
evropskim pravnim redom. 

Po sprejetu predloga akta o nasledstvu sporazumov v Državnem 
zboru bo Ministrstvo za zunanje zadeve bolgarsko stran obvestilo, 
da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni notranjepravni postopki, ki 
so potrebni za izmenjavo not, ki bosta tvorili dogovor o nasledstvu 
pogodb SFRJ-Bolgarija. 

V prilogi 1 k osnutku not so navedene pogodbe SFRJ-Bolgarija, ki 
ostajajo v veljavi med Slovenijo in Bolgarijo, dokler jih ne nadomestijo 
nove pogodbe (6). V prilogi 2 pa pogodbe SFRJ-Bolgarija, ki prenehajo 
veljati z uveljavitvijo dogovora o nasledstvu pogodb SFRJ-Bolgarija (12). 

Sporazum je bil podpisan v Sofiji 20.4.1994, začel pa je veljati 15.6.1995. 
Sporazum o zaščiti in karanteni rastlin je začel veljati 24.6.2000, Sporazum 
o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga je začel veljati 
2.7.2000, Veterinarsko-sanitarna konvencija pa 10.2.2001. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ljudske Republike Bolgarije o 
sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih zadevah 

2. Skladnost predloga akta s določbami Evropskega sporazuma 
o pridružitvi 

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

Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih 
zadevah, ki je sestavni del Evropskega Sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
in njihovim državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije na drugi strani, s sklepno listino, ter Protokola, s katerim se 
spreminja Evropski Sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani (MESP) (Uradni list RS, št.44/97) 

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so le delno izpolnjene. 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ljudske Republike Bolgarije o 
sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih zadevah, ki ga je 
nasledila Republika Slovenija je napisan v drugem času in po 
drugem » modelu« sporazuma v primerjavi s sporazumi, ki jih je 
po osamosvojitvi sklepala Republika Slovenija, zato se tudi 
vsebina starih - nasledstvenih carinskih sporazumov razlikuje 
od vsebine carinskih sporazumov, ki jih je Republika Slovenija 
sklenila na novo in so bili narejeni na osnovi Protokola 5 o 
carinskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in EU in na osnovi 
modela carinskega sporazuma Svetovne carinske organizacije. 
Ena bistvenih razlik je v določilih o varovanju osebnih podatkov in 
Aneksu o varovanju osebnih podatkov, ki jih novi sporazumi 
vsebujejo, stari (Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ljudske 
Republike Bolgarije o sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih 
zadevah) pa ne. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ljudske 
Republike Bolgarije o sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih 
zadevah je manj razdelan v primerjavi z novimi tipskimi sporazumi 
o carinskem sodelovanju, saj na primer ne opredeljuje obliko in 
vsebino zaprosil, delitev stroškov, Itd. Zadevni sporazum vsebuje 
dodatne določbe vezane na carinsko kontrolo in kontrolo potnega 
lista ter kontrolo in carinski postopek za terenskih vozil. 

^Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a.DIrektive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 

na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 
/ 

Predlog je delno usklajen z: 
/ 

b. Ali je predlog zakona usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 
- upoštevati bilateralni značaj sporazuma 

/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES flatcA 

- / 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

-ne 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

- besedilo Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado ljudske 
Republike Bolgarije o sodelovanju in vzajemni pomoči pri 
carinskih zadevah je izdelano v srbohrvaškem in bolgarskem 
jeziku. 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE: TAIEX: 
Komisija ES: države članice ES. SIGMA. OECD: Univerza...! 
L 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

ANDREJA KERT, l.r. 
državna podsekretarka 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

DR. DUŠAN MRAMOR 
A minister , 

12. december2003 9 poročevalec, št. 111 



—■   — — — 

H* *8*0^?- % ■ 2;. i ;„V ' Ulf U3i ' • ,S-:j U* AMO>-AŠ AlDCKi 3i. 

'.(C i ♦-•rifetb- - >v - 

■ 
'St sv;MMiv vu« • .<:$••• .■• &nix :.*-M ; i iA 

. 

iq* 
; nff ■ ■' i:.-.;i- :• .-v.j4 ■••..3': . :.■ . m 

•• '•■- 
■ t "■ M ■ : - . ( .,*! ■ " ' ■' 

« t i'i *v r-. . '»rjebo«. 

s ini ' Mh ■ }/HX<! - • ;■ 

■•jtf«--Vv •' • 

. 

- >\l AA? 1 -a 
: ■< "'f;; ;' tf «£ • . ss*» r Jž,£ 

' ■ 

, 

poročevalec, št. 111 Jq ^  



DELOVNA 1EI£SA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Popravek k poročilu odbora 

K PREDLOGU ZAKONA 0 PREPREČEVANJU 

NASPROTJA INTERESOV IN OMEJEVANJU 

KORUPCIJE (ZPNIOK) 

- druga obravnava - EPA 929 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Oilhor ui notranjo polili/in 

Številka: 212-05/03-28/1 
Ljubljana, 9.12.2003 EPA929-III 

Popravek 

k Poročilu Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju 
nasprotja interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK) 

- druga obravnava - 

V poročilu Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju nasprotja 
interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK), Poročevalec DZ št. 104 z dne 
6.12.2003, se v dopolnjenem predlogu zakona o preprečevanju korupcije v petem 
odstavku 40. člena besedica »oziroma« nadomesti z besedico »ali«. V 41. členu se 
črtajo četrti, peti in šesti odstavek. 

Branka Preželj, l.r. Maksimilijan Lavrinc, l.r. 
podsekretarka DZ ' predsednik 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Popravek poročila 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZAKONSKI 

) ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

- druga obravnava - EPA 991 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zu zdravstvo, delo, drtiiino, socialno /loliiiho in invalide 

Številka: 542-08/90-01/024 
Ljubljana, 8.12.2003 EPA 991-III 

POPRAVEK POROČILA 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 39. redni seji, dne 4.12.2003 obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih - druga obravnava, ki ga je državnemu zboru predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide daje k poročilu predloga zakona z dne 4.12.2003 naslednji 
popravek poročila: 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Iz magnetogramskega zapisa seje odbora je razvidno, da je ob obravnavi 
amandmaja mag. Janeza Drobniča k 18. členu prevladalo stališče, da ni potrebno 
zakonsko urediti minimalnega števila osebnih stikov ptrok in staršev. 

Iz popravka poročila sledi, da amandma poslanca mag. Drobniča k 18. členu ni bil 
sprejet. 

Svetovalec v DZ 
Jaka Slokan. I.r. 

Predsednik 
Stanislav Brenčič. I.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Navedeno poročilo ]e bilo objavljeno v Poročevalcu 
it. 105. r dne 6. decembra 2003. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

POPRAVEK 
DOPOLNJENEGA PREDLOGA ZAKONA 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN 
DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

18. člen 

106. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»106. člen 

(1) Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, oba starša imata pravico do 
stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi. 

(2) Tisti od staršev, pri kateri otrok živi v varstvu in vzgoji, oziroma druga oseba, pri 
kateri otrok živi, mora opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča otrokove stike. 
Prizadevati si mora za ustrezen odnos otroka do stikov z drugim od staršev 
oziroma s staršema. Tisti od staršev, ki izvršuje stike, mora opustiti vse, kar 
otežuje varstvo in vzgojo otroka. 

(3) Če se starša sporazumeta o stikih, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem 
postopku izda o tem sklep. 

(4) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o stikih, 
odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev. Pri odločanju vodi 
sodišče predvsem korist otroka. Sodišče odloča v nepravdnem postopku. 
Predlogu oziroma zahtevi za ureditev stikov mora biti priloženo dokazilo 
pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči 
poskušala sporazumeti o stikih. 

(5) Sodišče lahko pravico do stikov odvzame ali omeji samo, če je to potrebno 
zaradi varovanja otrokove koristi. Stiki niso v otrokovo korist, če pomenijo za 
otroka psihično obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža njegov telesni ali 
duševni razvoj. Sodišče lahko odloči, da se stiki izvršujejo pod nadzorom tretje 
osebe ali da se ne izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem, ampak na drug 
način, če sicer ne bi bila zagotovljena otrokova korist. 

(6) Če tisti od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike med otrokom in 
drugim od staršev in stikov ni mogoče izvrševati niti ob strokovni pomoči 
centra za socialno delo, lahko sodišče na zahtevo drugega starša odloči, da se 
staršu, ki onemogoča stike odvzame varstvo in vzgoja in se otroka zaupa 
drugemu od staršev, če meni, da bo ta omogočal stike in če je le tako mogoče 
varovati otrokovo korist. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

(7) Preden odloči sodišče po četrtem, petem ali šestem odstavku tega člena, mora 
glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče 
upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa 
in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.«. 
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ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA 

) PISMA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Mirana 
Potrča ministru za finance dr. Dušanu 
Mramorju, z dne 1/8-2003:  

Predstavljen mi je bil problem večjega števila podjetij (s.p. ali družb), 
zlasti s področja gradbeništva, ki so delavcem izplačevala 
dnevnice, kot nadomestilo za stroške prehranjevanja na 
gradbiščih. Po inšpekcijskih pregledih, opravljenih s strani 
davčnega organa, so bile izplačane dnevnice opredeljene kot 
izplačilo plače delavcu. Davčni organ je z internim pojasnilom 
zavzel stališče, da izplačilo dnevnic za delo na gradbiščih ni 
upravičeno, ker naj bi se to nadomestilo smelo izplačevati samo 
v povezavi s službeno potjo. Kot zanimivost velja omeniti, da je 
takšno stališče zavzel pred približno dvema letoma, kar pomeni, 
da v preteklosti tega vprašanja ni tolmačil na opisan način. 

Na podlagi izdane odločbe davčnega organa so samostojni 
podjetniki in podjetja za izplačana nadomestila stroškov, v tem 
primeru dnevnic, naknadno obračunali davke in prispevke kot to 

) ve|ja za izplačilo plač. V naslednjem letu so te obračunane davke 
in prispevke uveljavljali kot stroške poslovanja, katere pa je ta isti 
davčni organ zavrnil. 

Izdaja odločbe in s tem plačilo naložene obveznosti predstavlja 
zavezancem precejšnje težave, nekatera podjetja so bila celo 
prisiljena predlagati uvedbo stečajnega postopka, ker nimajo 
sredstev za poplačilo davčne obveznosti. Sodno reševanje teh 
sporov traja od 5 do 10 let, naloženo obveznost pa mora podjetje 
plačati takoj. Dodati kaže, da naknadno obračunani prispevki in 
davki ter zamudne obresti od tako opravljenih izplačil, običajno 
presegajo znesek dobička, ki ga je ustvarilo podjetje pri opravljanju 
teh storitev. V kalkulacijo cene je podjetje vključilo izplačane 
dnevnice, le-te pa so se ob inšpekcijskem pregledu prekvalificirale 
v izplačilo plač. Ko je zavezanec plače s prispevki in davki po 
nalogu davčne uprave izplačal in jih v naslednjem letu prikazal 
kot stroške poslovanja, kateri so dejansko bili, pa mu davčni 
organ tega ni dovolil in mu zato naložil plačilo davka tudi od teh 
zneskov. V podjetjih z večjim številom zaposlenih je zato nastala 
Precejšnja razlika v obveznosti. Tako so mnoga od teh podjetij 
morala celo v stečaj ali pa je bilo resno moteno njihovo poslovanje. 

Prizadeti se s takšnim ravnanjem davčnega organa ne strinjajo in 
menijo, da ne ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo. Glede 

pravilnosti njihovih izplačil pred inšpekcijskim pregledom davčnega 
organa se sklicujejo na: 

126. in 127. člen zakona o delovnih razmerjih - plače in dodatki 
so predmet pogodbe o zaposlitvi, 

- sodbo Vrhovnega sodišča RS (VS00693 z dne 23.11.1993 - 
op.2), v kateri pojasnjuje, da izplačil, ki niso prikazana kot 
osebni dohodki (plače) ni mogoče obremeniti z davki in 
prispevki in je izdana na podlagi tedaj veljavnega zakona o 
računovodstvu, v skladu z določbo 5. odstavka 72. člena 
zakona o računovodstvu se vzpostavijo terjatve do 
delavcev v višini preveč izplačanih nadomestil za prehrano. 
Novi zakon o davku od dobička pravnih oseb pa tega vprašanja 
ne ureja drugače kot prej omenjeni zakon, 
kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti oziroma na njeno 
razlago (Ur.l. RS, št. 88-4490/2001 - službena potovanja 3. 
točka 55. člena in Komisija za razlago kolektivne pogodbe 78. 
člen) v kateri je zavzeto stališče, da delodajalec lahko v svojem 
aktu določi, da so delavci pri opravljanju del in nalog (tudi na 
gradbišču) upravičeni do povračila stroškov na službeni poti 
(dnevnic), 
ne spoštovanje 20. člena zakona o davku od dobička pravnih 
oseb. 

Glede omenjenih trditev postavljam naslednja vprašanja: 
1. Na osnovi katere pravne podlage davčni organ omenjenim 

delodajalcem v izdani odločbi tolmači, da se »preveč izplačani 
stroški« prekategorizirajo v izplačane plače? 

2. Zakaj davčni organ naloženih obveznosti z izdano odločbo 
zavezancu kasneje ne priznava kot stroške, ki mu znižuje 
davčno osnovo? 

3. Ali so takšna ravnanja davčnega urada skladna z zakonodajo, 
in če so, ali se s takšnim ravnanjem ne zavira razvoj 
podjetništva in ali takšno ravnanje davčnega organa ne služi 
le kot napajanje proračuna? 

Odgovor z dne 25/9-2003: 

V skladu z zakonom o davčni službi inšpekcijski nadzor obsega 
preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov, 
poslovanja davčnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih in 
drugih evidenc, ugotavljanje neprijavljenih dohodkov in odrejanje 
ukrepov, določenih z zakonom. Inšpektor samostojno opravlja 
naloge inšpekcijskega pregleda, odloča v davčnem postopku in 
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odreja druge ukrepe v davčnem postopku, za katere je 
pooblaščen z zakonom. Pri opravljanju svoje naloge mora 
spoštovati določbe zakonov in izvedbenih predpisov, ki nalagajo 
obveznost plačevanja določenih dajatev, opredeljujejo zavezanca, 
davčno osnovo, davčne stopnje ter postopek obračunavanja ter 
plačevanja določenih obveznosti. Ob tem mora inšpektor ugotoviti 
dejansko stanje in vsa dejstva, ki so pomembna za izdajo zakonite 
in pravilne odločbe. Navedena zakonodaja inšpektorju omogoča, 
da v določenih primerih uporabi instrument ocene davčne osnove 
ali prilagodi posamezne elemente davčne osnove, v kolikor oceni, 
da se o v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za uporabo takšnih 
instrumentov. Svojo odločitev mora ustrezno argumentirati 
oziroma obrazložiti v obrazložitvi odločbe z navedbo razlogov in 
dokazov, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno 
odločitev. 

V skladu s 16. členom zakona o dohodnini se povračila stroškov, 
ki jih je imel zavezanec v zvezi z delom, ne vštevajo v osnovo za 
davek od osebnih prejemkov in s tem v osnovo za dohodnino, in 
sicer največ do višine, ki je določena s predpisom Vlade Republike 
Slovenije. V skladu z 12. členom zakona o davku od dobička 
pravnih oseb se med odhodke davčnega zavezanca štejejo samo 
tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali 
posledica opravljanja te dejavnosti, oziroma samo tisti odhodki, ki 
so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. 

V okviru inšpekcijskega nadzora inšpektor ugotavlja ali je bilo v 
konkretnem primeru dejansko stanje takšno, da je dovoljevalo 
zavezancu obravnavo posameznega prihodka oziroma odhodka 
na način, kot ga je obravnaval zavezanec. V zvezi z odhodki 
oziroma stroški, ki zmanjšujejo davčno osnovo ali se ne vštevajo 
v osnovo, pogosto prihaja do fiktivnega izkazovanja stroškov, ki 
ne temelji na konkretnem poslovnem dogodku in knjigovodski 

listini, ki bi dokazovala takšen dogodek. Na ta način zavezanci 
znižujejo davčno osnovo. V primeru, da inšpektor ugotovi, da gre 
za prikazovanje fiktivnih stroškov, teh stroškov ne more 
obravnavati kot priznanih v skladu z veljavno davčno zakonodajo. 

Konkretnejšega odgovora na vaše vprašanje z vidika pravilnosti 
ravnanja oziroma razlog za takšno ravnanje, v primerih ki jih 
navajate, ni mogoče podati, saj ni podan natančen opis z vsemi 
potrebnimi informacijami za opredelitev dejanskega stanja. Poleg 
navedenega pa Ministrstvo za finance nima pooblastila, da bi v 
zvezi s konkretnimi davčnimi postopki podajajo mnenje oziroma 
posegalo v konkretne davčne postopke. 

Davčni zavezanec ima v primeru, ko meni, da postopki oziroma 
odločitve davčnega organa niso v skladu z veljavno zakonodajo, 
v davčnem postopku na voljo vsa pravna sredstva, ki jih lahko 
uporabi. 

V prilogi vam posredujemo tudi odgovor Davčne uprave Republike 
Slovenije na zastavljeno poslansko vprašanje, v katerem so 
opisana ravnanja davčnega organa ob ugotovljenem 
posameznem dejanskem stanju glede priznanja povračil stroškov 
v zvezi z delom. 

V zvezi z vprašanjem, ali se s takšnim ravnanjem davčnega 
organa zavira razvoj podjetništva in ali takšno ravnanja davčnega 
organa ne služi le kot napajanje proračuna, pa ugotavljamo, da 
takšno ravnanje davčnega organa v primerih, ko ugotovi fiktivno 
uveljavljanje stroškov, zagotavlja vsem zavezancem enake 
pogoje gospodarjenja in enako davčno obravnavo pri enakih 
dejanskih stanjih. 

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

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za delo, družino in socialne 
zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z dne 6/8- 
2003: 

Računsko sodišče vsako leto, skladno s 25. členom Zakona o 
računskem sodišču, obvezno preveri pravilnost izvrševanja 
državnega proračuna, ZPIZ, ZZZS in drugih uporabnikov 
proračuna in ostalih javnih sredstev. Istočasno, poleg pregledov 
poslovanja ministrstev in organov v sestavi ministrstev, pregleda 
tudi druge uporabnike proračunskih sredstev ter javnih ustanov. 
O opravljenih pregledih izda Računsko sodišče revizijska poročila 
in vsako leto tudi zbimo Letno poročilo o delu Računskega sodišča. 

Iz velike večine revizij Računskega sodišča in iz Letnih poročil 
izhaja, da praviloma vsi proračunski in drugi uporabniki javnih 
sredstev že vsa leta po letu 1997 kršijo Zakon o javnih naročilih 
(ZJN in ZJN-1). 

Prav zaradi ugotovljenih nepravilnosti in nezakonitosti v poslovanju 
javnega sektorja, Računsko sodišče izda precej negativnih mnenj 
ali mnenj s pridržkom. So pa bili tudi primeri, ko revizijskega mnenja 
sploh ni bilo mogoče izdati, ali pa je bilo izdano negativno celo 
porevizijsko mnenje, kar pomeni, da je revidiranec v odzivnem 
poročilu navedel lažne podatke. 

V Letnem poročilu o delu Računskega sodišča za leto 2002 so na 
strani 38 in 39 taksativno naštete nepravilnosti, ki se najpogosteje 
pojavljajo. Naj navedem samo nekatere najočitnejše: 

razpis ni bil objavljen v Uradnem listu, 
ni bil spoštovan sklep Državne revizijske komisije, s katerim 
je bil razpis delno ali v celoti razveljavljen, 

- niso bili izpolnjeni pogoji za oddajo javnega naročila brez 
razpisa, 
uporabnik za namen ni imel pravne podlage, 
uporabnik je prevzel obveznost, ki ni bila načrtovana v 
proračunu, 

- uporabnik je proračunska sredstva uporabil za plačilo blaga, 
ki sploh ni bilo dobavljeno, oziroma je plačal fiktivne 
obveznosti, 
nepravilne cene, nepravilni popusti, 
nepravilno obračunane količine, nepravilni seštevki in 
zmnožki, 
neverodostojne listine, itd. 

Vse navedene nepravilnosti iz Letnega poročila Računskega 
sodišča imajo podlago v konkretnih revizijskih poročilih 
Računskega sodišča, ki so posredovana oziroma dostopna tudi 
Vladi RS. Znani pa so celo primeri, ko je bilo javno naročilo oddano 
zaposlenim v oddelku iste ustanove ali sorodnikom. 

Gre torej za vrsto konkretnih nepravilnosti, ki jih je ugotovilo 
Računsko sodišče. Ne samo, da se javna sredstva porabljajo in 
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izplačujejo v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih, porabljajo in 
izplačujejo se tudi v nasprotju z drugimi zakoni in predpisi, ki 
urejajo finančno poslovanje javnih ustanov. 

Odločitev o tem, na kakšen način, kako in kdaj se bo izpeljal in 
zaključil postopek javnega naročila, je očitno v rokah vplivnih 
strokovnih in političnih veljakov, ki so zaposleni v javni upravi. 

Kljub temu, da je Računsko sodišče v zadnjih letih izdalo vrsto 
slabih revizijskih mnenj posameznim ministrstvom ter vladnim 
uradom in službam, ni bilo zaznati omembe vrednih ukrepov s 
strani vlade ali ministrstev in drugih preventivnih in represivnih 
organov oblasti, čeprav nas obsežnost in vztrajnost zlorabljanja 
zakonov in drugih predpisov utemeljeno napeljuje na razmišljanje, 
da gre v precej primerih tudi za koruptivna ravnanja. Prepričan 
sem, da bi vlada v vseh takih primerih morala dosledno ukrepati 
in poskrbeti za zakonitost in preglednost v naših javnih financah. 
Prav red in preglednost v javnih financah je predpogoj za zakonito 
delovanje tudi vseh ostalih delov družbe. 

Zakaj vlada kljub poraznim ugotovitvam Računskega sodišča ni 
ukrepala v skladu z zakonodajo in pooblastili, ki jih ima, in terjala 
politično in strokovno subjektivno in objektivno dgovornost? 
Zakaj vlada ni ukrepala niti v primeru, ko je Računsko sodišče 
jasno zapisalo, da revidiranec ni mogel predložiti verodostojnih 
listin in mnenja ni bilo mogoče niti izreči (DURS)? 
Zakaj vlada ni ukrepala niti v primeru, ko je Računsko sodišče 
izreklo negativno mnenje na odzivno poročilo revidiranca zato, 
ker je revidiranec navedel neverodostojne oziroma lažne podatke 
(CVI)? 
Zakaj ne ukrepajo organi pregona in nadzora? 
Zakaj proti javnim uslužbencem in najvišjim funkcionarjem v državi 
ne steče noben postopek za ugotovitev odgovornosti? 

Odgovor z dne 25/9-2003: 

i. 

Temeljno ustavno načelo pravne države ter načelo vezanosti 
uprave na zakon, ki je opredeljeno v 2. odst. 120. čl. Ustave 
Republike Slovenije, zahteva, da upravni organi opravljajo svoje 
delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Navedeno 
ustavno načelo se izvaja tudi tako, da vsak organ državne uprave 
deluje v skladu s svojimi pristojnostmi in po postopku, določenem 
z zakonom. To velja tudi za Vlado Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: vlada), ki lahko postopa in odloča samo v okviru 
njenih zakonskih pristojnosti oziroma pooblastil. Zato se odgovor 
vlade nanaša samo na področje iz pristojnosti vlade in organov 
izvršilne veje oblasti, hkrati pa je mogoče klicati vlado na 
odgovornost samo za odločitve in ukrepe, ki jih je sprejela oziroma 
za opustitev ukrepov, ki jih je v skladu s predpisi dolžna sprejeti. 

II. 

Napačno je mnenje, da vlada ni ukrepala v skladu z zakonodajo 
in pooblastili, ki jih ima, ker ni terjala politične in strokovne, 
subjektivne in objektivne odgovornosti od funkcionarjev in javnih 
uslužbencev. Vlada je v skladu s pooblastili, ki jih ima, ukrepala na 
zelo različne načine. S temi je predvsem spodbujala pravilno 
(zakonito in namensko) in smotrno (gospodarno, učinkovito ter 
uspešno) porabo javnofinančnih sredstev na sistemski ravni. 
Vzpostavljala je celoviti sistem, ki vsebuje ustrezno vgrajene 
mehanizme notranjih kontrol, kateri neodvisno od subjektivnih 
dejavnikov zagotavljajo pravilnost in smotrnost poslovanja 
proračunskih uporabnikov. To je izvajala tako, da: 
1 • vzpostavlja celovit sistem upravljanja z javnofinančnimi izdatki, 
2. vzpostavlja sistem notranjega finančnega nadzora in 

3. opozarjala na odpravo napak in nepravilnosti, predvsem na 
podlagi revizijskih poročil o reviziji zaključnih računov 
proračuna Republike Slovenije. 

ad 1. 

Izvajanje reforme upravljanja z javnofinančnimi izdatki se je na 
normativni ravni začelo leta 1999 in se je zaokrožilo leta 2002. 
Ključni zakoni, ki urejajo široko področje finančnega poslovanja 
države in drugih oseb širšega sektorja države, so si sledili na 
sledeči način: 
1. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 
2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/ 

01 in 30/02), 
3. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS 

št. 78/99 in 90/99-popr.), 
4. Zakon o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 

30/01), 
5. Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00- 

popr.), 
6. Zakon o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) in 
7. Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 15/ 

03). 

S tem je postavljen sodoben, z evropskimi državami primerljiv 
sistem upravljanja z javnimi financami kot celoto, ki omogoča 
večjo preglednost tega področja, hitrejšo odzivnost na nove 
okoliščine in zato kvalitetnejše upravljanje z izdatki države. Z 
naštetimi zakoni je torej postavljen normativni okvir, ki je uspešno 
zaživel v praksi, in se danes v polni meri implementira. 

ad 2. 

V okviru izvrševanja proračuna je področje zagotavljanja zakonite 
in smotrne uporabe proračunskih sredstev oziroma notranjega 
nadzora javnih financ, področje, ki mu vlada namenja posebno 
pozornost, saj je zajeto v poglavju 28 Pristopnega sporazuma z 
Evropsko unijo. V zvezi s tem je vlada septembra 2002 sprejela 
dokument Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega 
nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji. Dokument obsega 
aktivnosti, na podlagi katerih je v Republiki Sloveniji v sodelovanju 
s strokovnjaki Evropske unije vzpostavljen moderen nadzorni 
sistem, ki temelji na: (i) odgovornosti predstojnika oziroma 
poslovodnega organa za vzpostavitev in razvoj sistema 
finančnega poslovodenja in notranjih kontrol; (ii) notranji reviziji, ki 
preizkuša ustreznost in učinkovitost notranjih kontrol in predlaga 
izboljšave ter (iii) centralnem telesu za usklajevanje, nadzor in 
razvoj pri Ministrstvu za finance. Zakonski okvir sistema je 
vzpostavljen tako, da so aktivnosti usmerjene predvsem v njegovo 
uvajanje in delovanje. 

Vlada je zagotovila možnosti, da se je sistem notranjega nadzora 
javnih financ postavil tako na: 
1. zakonski ravni: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 

79/99,124/00, 79/01 in 30/02; v nadaljevanju: Z J F) postavlja 
temelje in okvire notranjega nadzora javnih financ; 

2. organizacijski ravni: vsa ministrstva imajo sistemizirane 
notranje revizijske službe; 

3. kadrovski ravni: vsa ministrstva imajo zaposlene notranje 
revizorje; 

4. metodološki ravni: sprejet je Pravilnik o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
(Uradni list RS, št. 72/02) ter Usmeritve za državno notranje 
revidiranje, pred izdajo pa so Usmeritve za finančno 
poslovodenje in notranje kontrole in 

5. usposabljanje: v sodelovanju z Računskim sodiščem RS 
poteka izobraževanje za pridobitev naziva državni nptranji 
revizor. 
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Na tem mestu je potrebno kritično pripomniti, da je kadrovski 
vidik notranjega revidiranja, ker ta strokovni naziv na podlagi ZJF 
šele novo uvajamo, najšibkejši člen. Iz teh objektivnih razlogov 
bo, kljub vsem naporom Ministrstva za finance, minilo nekaj časa, 
da bo notranje revidiranje tudi v praksi v polnem obsegu zaživelo. 

ad3. 

Prav tako je vlada za zagotovitev pravilnega finančnega poslovanja 
organov državne uprave sprejela naslednje: 
1. sklepe št. 400-08/2001-2, z dne 4.10.2002, ki so bili sprejeti 

ob obravnavi zaključnega računa državnega proračuna za 
leto 2001. Z njimi je naložila proračunskim uporabnikom, da 
sprejmejo korektivne ukrepe, ki jih ocenijo njihove notranje 
revizijske službe in proračunski inšpektorji Ministrstva za 
finance, vsem neposrednim uporabnikom državnega 
proračuna pa, da za zagotovitev njihovega zakonitega in 
smotrnega finančnega poslovanja preverijo usklajenost 
njihovih notranjih aktov, ki urejajo njihovo finančno 
poslovodenje, notranje kontroliranje, notranje revidiranje, 
računovodstvo ter oddajo naročil male vrednosti. 

2. sklepe št. 400-08/2001-3, z dne 28.11.2002, kjer je naložila 
proračunskim uporabnikom iz poročila Računskega sodišča 
o izkazih in izvršitvi proračuna RS za leto 2001, ki so prejeli 
negativno mnenje, da sprejmejo in izvedejo popravljalne 
ukrepe, katerih primernost in učinkovitost so preverile notranje 
revizijske službe proračunskih uporabnikov in proračunski 
inšpektorji Ministrstva za finance-Službe za nadzor 
proračuna; 

3. sklepe št. 401-00/2001-7, z dne 05.6.2003. S temi je 
neposrednim uporabnikom, pri katerih je bila ugotovljena 
nezakonita poraba proračunskih sredstev, naložila, da za 
odpravo nepravilnosti opravijo samoocenitev delovanja 
notranjih kontrol in na podlagi tega pripravijo ukrepe za 
izboljšanje stanja. Ti so to izvedli in vladi o tem tudi poročali. 

Ukrepi, ki so jih izvedli proračunski uporabniki so različne vsebine: 
npr. nanašajo se na korekcijo različnih notranjih postopkov na 
način dopolnitve notranjih splošnih aktov, ki urejajo različna 
področja poslovanja uporabnikov, izvedli so ustrezno 
usposabljanje uslužbencev, se kadrovsko okrepili, izboljšali 
sodelovanje med državnimi organi, postrožili politiko zaposlovanja. 

III. 

Pravilna je ugotovitev oziroma stališče g. Tanka, da vlada ni 
ugotavljala kazenske odgovornosti, odgovornosti za storjene 
prekrške, disciplinske ali celo odškodninske odgovornosti 
delavcev in funkcionarjev. Vlada namreč neposredne pristojnosti 
pregona in odločanja na tem področju nima. Dovolite, da v 
nadaljevanju predstavimo pristojnosti državnih organov ter vlade 
na teh področjih: 

1. Ugotavljanje kazenske odgovornosti 

Vsekakor vlada, kot najvišji organ državne uprave, nima 
pristojnosti ugotavljati odgovornosti in izrekati sankcij za storjena 
kazniva dejanja oziroma prekrške po zakonu o kazenskem 
postopku, niti po zakonu o prekrških. Vodenje postopka in odločanje 
v postopkih po navedenih zakonih je v domeni sodišč oziroma 
sodnikov za prekrške, pregon storilcev kaznivih dejanj pa je naloga 
državnega tožilstva, ki ukrepa na podlagi ovadb, kijih lahko podajo 
tudi državni organi. 

Z oziram na funkcijo, zaradi katere je Računsko sodišče Republike 
Slovenije ustanovljeno - to je nadzor oziroma revizija porabe 
sredstev javnih finance, največ nepravilnosti, pri delu državnih 

organov in drugih porabnikov sredstev javnih financ, izsledi 
Računsko sodišče Republike Slovenije. Zato slednje, v postopku 
opravljanja revizij po 30. členu Zakona o računskem sodišču 
(Uradni list RS, št. 11/01), če utemeljeno sumi, da je bil storjen 
prekršek ali kaznivo dejanje, predlaga uvedbo postopka zaradi 
prekrška oziroma vloži ovadbo. To je od leta 1996 do sedaj vložilo 
30 ovadb oziroma naznanilo kaznivih dejanj, in 26 predlogov za 
uvedbo postopka o prekršku, kot to izhaja tudi iz njegovega letnega 
poročila. 

Seveda pa so, po 145. členu Zakona o kazenskem postopku, vsi 
državni organi in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti 
kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo zanje. Zato je 
naloga ministrstev, organov v njihovi sestavi, upravnih enot ter 
vladnih služb - ne pa same vlade, da naznanijo kazniva dejanja, 
za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če zvedo 
zanje. 

2. Ugotavljanje disciplinske odgovornosti 

Podobno velja za ugotavljanje disciplinske odgovornosti javnih 
uslužbencev in funkcionarjev, zaposlenih v organih državne 
uprave. Po 45. členu Zakona o delavcih v državnih organih (ta je 
veljal v obdobju na katero se nanaša poslansko vprašanje) so 
bile, kot hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, opredeljene 
tudi zloraba položaja, prekoračitev pooblastila ter nezakonito 
razpolaganje z družbenimi sredstvi. Po 46. členu tega zakona sta 
izrekala disciplinske ukrepe predstojnik in disciplinska komisija, 
ki jo imenuje vlada, in sicer je odločal predstojnik o disciplinski 
odgovornosti delavcev na prvi stopnji, zoper odločitev predstojnika 
pa je imel delavec pravico do ugovora na disciplinsko komisijo. 
Pravica, začeti disciplinski postopek, je bila torej pridržana 
predstojniku državnega organa in ne vladi. Tako, po 49. členu 
navedenega zakona, začne disciplinski postopek zoper delavca 
predstojnik državnega organa po lastni odločitvi ali na zahtevo 
vodje organizacijske enote oziroma višjega upravnega delavca. 
Iniciativa za pričetek ugotavljanja disciplinske odgovornosti je 
torej dana v roke predstojnika državnega organa, nikakor pa ne 
vladi. 

3. Odškodninska odgovornost 

Po 51. členu Zakona o delavcih v državnih organih je bil delavec 
odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo je pri delu oziroma v 
zvezi z delom v državnem organu namenoma ali iz hude 
malomarnosti povzročil državnemu organu ali komu drugemu. 
Odškodninsko odgovornost delavca ugotovi posebna komisija, 
ki jo imenuje predstojnik državnega organa. To pomeni, da je bila 
stvar odločitve ministra, ali bo uveljavljal odškodnino od delavca 
zaradi škode, ki jo je povzročil državnemu organu ali komu 
drugemu. 

Tukaj pa je potrebno omeniti, da je povrnitev nastale škode mogoče 
zahtevati, če so izpolnjeni splošni pogoji odškodninskega t.j. 
civilnega delikta, kar je temeljno načelo odškodninskega prava. Ti 
elementi morajo biti izpolnjeni kumulativno in so: 
1. škoda mora izvirati iz nedopustnega ravnanja (ali opustitve), 

škoda mora nastati, 
2. ugotovljena mora biti vzročna zveza med nastalo škodo in 

nedopustnim ravnanjem in 
3. ugotovljena mora biti odgovornost povzročitelja škode. 

Kadar ni podan le eden izmed predhodno .naštetih elementov 
civilnega delikta, po mnenju Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, sodišče ni dolžno raziskovati obstoja ostalih, ampak 
mora tožbeni zahtevek za povrnitev škode zavrniti. Enako velja 
tudi, če državni organ uveljavlja odškodnino od delavcev. 
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4. Odgovornost ministrov 

Najprej je potrebno predstaviti sistem odgovornosti za 
razpolaganje s proračunskimi sredstvi, ki ga vzpostavlja ZJF. 
Tukaj je potrebno omeniti 65. členu ZJF, ki ureja vprašanje 
odgovornosti za razpolaganje s proračunskimi sredstvi in pri tem 
določa naslednje: 

»Predstojnik neposrednega uporabnika je pristojen za 
prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredbe 
za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi, in 
ugotavljanje pravice izterjave ter izdajanje nalogov za izterjavo v 
korist proračunskih sredstev. 

Predstojnik neposrednega uporabnika odgovarja za zakonitost, 
namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s 
proračunskimi sredstvi. 

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko s pooblastilom 
prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena 
na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za 
plačilo, je odredbodajalec.«. 

Izhajajoč iz navedenega nosijo odgovornost za zakonitost, 
namenskost, učinkovitost Tn gospodarnost razpolaganja s 
proračunskimi sredstvi predstojniki državnih organov. Vendar je 
to samo izhodišče pri ugotavljanju individualne odgovornosti pri 
storitvi kaznivega dejanja ali prekrška in tukaj je treba omeniti, da 
je ugotavljanje odgovornosti eno izmed najtežjih pravnih vprašanj 
v kazenskih oziroma odškodninskih postopkih. 

Hkrati je potrebno omeniti, da se uveljavljanje odgovornosti 
ministrov za vodenje oziroma delo posameznega ministrstva lahko 
po Ustavi Republike Slovenije izvaja predvsem preko dveh 
inštrumentov. Eden je v rokah predsednika vlade - ta lahko 
predlaga razrešitev ministra, drugi pa je v pristojnosti poslancev, 
ki lahko predlagajo glasovanje o interpelaciji posameznega 
ministra. V obeh primerih se ti inštrumenti uporabljajo izjemoma in 
kot zadnje sredstvo v primeru najhujših kršitev zakonodaje. 

Razlogi, zaradi katerih se ni pojavilo vprašanje predloga razrešitve 
ali interpelacije ministra zaradi negativnega mnenja računskega 
sodišča, so različni in mnenja o njih se verjetno razhajajo. Vsem je 
skupna ugotovitev, da se je sistem upravljanja z javnofinančnimi 
izdatki začel reformirati z letom 2000, in da se še vedno dograjuje. 

Poleg tega šele z začetkom leta 2001 lahko govorimo o dokončnih 
poročilih računskega sodišča in s tem tudi o stališčih računskega 
sodišča pri opredeljevanju določenih ravnanj kot pravilnih ali 
nepravilnih. Tako naj za ilustracijo navedemo datume dokončnosti 
poročil računskega sodišča o reviziji zaključnega računa 
proračuna Republike Slovenije, in sicer: 
1- predhodno poročilo o reviziji zaključnega računa proračuna 

Republike Slovenije za leto 1999 je postalo dokončno 29.12. 
2000; 

2. revizijsko poročilo o reviziji zaključnega računa proračuna 
RS za leto 1998 je postalo dokončno 27.07.2001; 

3. revizijsko poročilo o reviziji zaključnega računa proračuna 
RS za leto 2000 je postalo dokončno 21.12.2001, to je koncem 
leta 2001 in 

4. revizijsko poročilo o izkazih in izvršitvi proračuna RS za leto 
2001 je bilo izdano 4.9.2002. 

Šele za obdobje zadnjih dveh let lahko torej trdimo, da imamo 
razvit sistem upravljanja z javnofinančnimi izdatki ter dovolj znanja 
in usposobljenosti na tem področju. Javnofinančna zakonodaja 
se je ustalila, vzpostavljene so številne institucije, organizirana 
so bila različna izobraževanja na to temo, zagotovljena je 
informacijska podpora na različnih področjih (npr. MFERAC) in 
praksa oziroma mnenja računskega sodišča o napakah ter 
pravilnosti oziroma nepravilnosti določenih ravnaj oz. razumevanju 
zakonodaje so bolj trdna. S tem so tudi po mnenju vlade 
vzpostavljeni objektivni pogoji za zagotovitev zakonitega delovanja 
državnih organov na področju finančnega poslovanja, kar 
omogoča, da se bo lahko postavilo tudi vprašanje odgovornosti 
funkcionarjev in javnih uslužbencev za zakonito in smotrno porabo 
javnofinančnih sredstev. 

Na podlagi navedenega lahko zaključimo z ugotovitvami 
računskega sodišča v Revizijskem poročilu o izkazih in izvršitvi 
proračuna Republike Slovenije za leto 2002. V tem je Računsko 
sodišče izdalo: 
1. pozitivno mnenje o izkazih državnega proračuna, 
2. pozitivno mnenje o pravilnosti izvršitve državnega proračuna, 
3. pozitivno mnenje o pravilnosti izvršitve naslednjih finančnih 

načrtov: 
- Ministrstva za finance, 

Ministrstva za notranje zadeve, 
- Ministrstva za promet, 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; 
4. mnenje s pridržkom o pravilnosti izvršitve naslednjih finančnih 

načrtov: 
- Ministrstva za zunanje zadeve, 
- Ministrstva za obrambo, 
- Ministrstva za pravosodje, 
- Ministrstva za gospodarstvo, 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
- Ministrstva za informacijsko družbo, 
- Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in 
- Ministrstva za kulturo. 

Navedeno kaže na to, da se je finančno poslovanje neposrednih 
proračunskih uporabnikov v zadnjih dveh letih bistveno izboljšalo, 
kar je predvsem posledica zgoraj navedenih ukrepov. Hkrati kaže 
tudi na to, da revidiranje dosega svoj cilj, ki je izgradnja takega 
sistema, ki bo sam po sebi čim bolj preprečeval nepregledno, 
nepravilno ter negospodarno trošenje javnih sredstev. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za delo, družino in socialne 
zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z dne 6/8- 
2003:  

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? 

Odgovor z dne 3/10-2003: 

Število štipendistov od šolskega leta 1999/00 do 2002/03: 
šolsko leto republiške 

dijaki 
republiške 
študenti 

Zoisove 
dijaki 

Zoisove 
študenti 

skupaj 

1999/00 29.709 10.053 5.876 5.346 50.984 
2000/01 29.836 10.793 5.988 5.679 52.296 
2001/02 28.946 11.635 6.078 5.999 52.964 
2002/03 28.901 12.143 6.335 6.510 53.Š89 

V šolskem letu 2002/2003 prejema: 
- republiško štipendijo 41.044 upravičencev; od tega 28.901 

dijakov (70 %) in 12.143 študentov (30 %). Med študenti, 
prejemniki republiške štipendije je 721 študentov višjih šol, 
11.179 študentov visokih šol in 243 podiplomskih študentov; 

- Zoisovo štipendijo 12.845 upravičencev; od tega 6.335 

dijakov (49 %) in 6.510 študentov (51 %). Med študenti, 
prejemniki Zoisove štipendije je 10 študentov višjih šol, 6.110 
študentov visokih šol in 390 podiplomskih študentov; 

- dodatek za prevoz k štipendiji 30.436 štipendistov, od tega 
23.217 dijakov (76 %) in 7.219 študentov (24 %). 

Proračunska sredstva namenjena za štipendije (republiške + Zoisove + štipendije za 
brezposelne osebe): 

LETO 7054 - STIPENDIJE 
1995 8.880.867.000,00 
1996 10.104.751.000,00 
1997 13.039.561.000,00 
1998 12.802.702.000,00 
1999 13.775.402.000,00 
2000 15.179.288.000,00 
2001 16.899.049.000,00 
2002 18.301.690.636,00 

Zavod RS za zaposlovanje izplačuje štipendije mesečno. Zadnji 
podatek o izplačilu je za julij 2003: 
1. za štlpendi|e (štipendija je sestavljena iz osnove, zvišanj in 

dodatkov) 
1.644.930.243 tolarjev proračunskih sredstev. Od tega: 

za republiške štipendije 1.210.769.275 tolarjev: 
776.788.313 tolarjev za dijake in 433.980.962 tolarjev za 
študente; 

- za Zoisove štipendije 434.160.968 toalrjev: 164.791.298 
tolarjev za dijake in 269.369.670 toarjev za študente. 

2. za dodatek za prevoz k štipendiji 476.044.884 tolarjev: 
347.304.606 tolarjev za dijake in 128.740.278 tolarjev za 
študente. 

Zavod RS za zaposlovanje na podlagi Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91, 12/92, 
71/93,38/94,80/97,69/98 in 67/02), izvaja dejavnost štipendiranja, 

pri čemer dodatek za stroške prevoza ni samostojna pravica, 
pač pa sestavni del štipendije. Skladno z določili členov 13. do 
vključno 18. Pravilnika o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 48/99, 43/00, 
62/01 in 40/03), je višina štipendije lahko sestavljena iz osnove 
štipendije, zvišanj (glede na dodatek na družinskega člana, za 
letnik izobraževanja, za funkcionalno prizadetost) in dodatkov k 
štipendiji (za bivanje izven kraja stalnega bivališča ali prevoz, za 
uspeh). Štipendistu, ki se izobražuje izven kraja stalnega bivališča, 
pripada dodatek k štipendiji za bivanje izven kraja stalnega 
bivališča, v višini 40 % zajamčene plače ali dodatek za stroške 
prevoza za primestni ali medkrajevni promet z javnimi prevoznimi 
sredstvi, v višini cene dijaške oziroma študentske mesečne 
vozovnice, vendar največ do 40 odstotkov zajamčene plače. Za 
dodelitev dodatnih sredstev za prevoze dijakov in študentov ni 
posebnih kriterijev, razen tistih, ki so opredeljeni z Zakonom o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter 
Pravilnikom o štipendiranju. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za zunanje 
zadeve dr. Dimitriju Ruplu, z dne 11/8-2003: 

Hrvaška stran je, že po svoji tradiciji, tudi letošnje poletje »udarila« 
Slovenijo. Odmevi slovenske politike pa so žal tudi tokrat vse prej 
kot pohvale vredni. 

V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo že večkrat 
poudarjali našo zaskrbljenost nad mlačnostjo in neodločnostjo 
slovenske vlade in zunanjega ministrstva, ki po ustaljeni praksi 
podlegata parcialnim interesom in "tako imenovanim" prijateljskim 
dogovarjanjem s Hrvaško. Takšno ravnanje vsekakor dolgoročno 
škoduje Republiki Sloveniji in njenim državljanom. 

Nerešenih vprašanj, ki jih je Sloveniji zadala Hrvaška tako ni 
malo. Tudi problematika, s katero se srečujejo slovenski lastniki 
nepremičnin na Hrvaškem, ni nastala čez noč. Dejstvo je, da 
morajo lastniki počitniških hišic na Savudrijskem polotoku po 
odloku umaške občine, že leta med poletno turistično sezono 
plačevati turistično takso. Kot mi je znano, turisti plačujejo turistično 
takso za dodatno »obremenitev« okolja in intrastruktur. Po drugi 
strani pa lastniki počitniških hišic že redno plačujejo davek, 

kanalščino, električno energijo, vodo, prispevke za reprodukcijo, 
naložbe, meteorne vode, itd. 

Ali je omenjeni odlok ustaven ali gre nemara za še eno izigravanje 
Slovencev s strani hrvaške države? 
Kakšno zaščito v mednarodnih odnosih lahko v tem primeru 
pričakujejo slovenski državljani in od koga? 

Odgovor z dne 17/9-2003:  

Plačevanje turistične takse v Republiki Hrvaški je urejeno z 
Zakonom o turistični taksi, ki je bil objavljen v Narodnih novinah 
št. 35 z dne 26. maja 1995. Omenjeni zakon določa, da morajo 
turistično takso na Hrvaškem plačati tako lastniki počitniških hišic 
kot tudi vse osebe, ki v njih prebivajo. Zakon tudi določa, da 
turistično takso na Hrvaškem pod enakimi pogoji plačujejo hrvaški 
in tuji državljani, Vlada Republike Hrvaške pa vsako leto z uredbo 
določi njeno višino za prihodnje leto. 

Slovenski državljani imajo v primerih, ko v tujini naletijo na težave 
v zvezi z izvajanjem predpisov oz. njihovo kršitvijo, vedno 
možnost, da se obrnejo na slovensko veleposlaništvo oz. konzulat 
v tej državi, ki skrbita za zaščito interesov slovenskih državljanov 
v državi sprejemnici v mejah, ki jih dovoljuje mednarodno pravo. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za promet g. 
Jakobu Presečniku, z dne 13/8-2003:  

Slovenija velja za pomembno tranzitno državo, skozi katero se 
dnevno prepelje več deset tisoč avtomobilov. Prometna situacija 
se v poletnih mesecih dodatno zaostri, o čemer pričajo stalne 
kolone predvsem v smeri proti sosednji Hrvaški. V SNS 
ugotavljamo, da imajo sicer dobre strani »tranzitne države« tudi 
Številne negativne posledice, ki se v prvi vrsti že odražajo na 
ekološki ogroženosti narave. 

Dejstvo je namreč, da tranzitni promet za seboj, poleg seveda 
nekaj sto tolarjev od vsakega avtomobila pobranih cestnin, pusti 
tudi veliko onesnaženje na naravnem okolju. Slovenska nacionalna 
stranka je pred leti na Vlado Republike Slovenije že naslovila 
pobudo, da le-ta prepove vožnjo po ozemlju Republike Slovenije 
tujim (hrvaškim) vozilom brez katalizatorja. Izkušnje iz drugih 
evropskih držav namreč govorijo, da je potrebno okolje čimprej in 
čimbolj zaščititi, saj se bomo v nasprotnem primeru srečali z 
nepopravljivo škodo, ki je posledica našega nespametnega 
ravnanja z okoljem. 

V ta namen v SNS predlagamo Vladi RS, da uvede tako imenovane 
ekološke takse za tranzitni promet, in sicer: 

10 evrov za osebno vozilo 
" 15 evrov za kombi 

20 evrov za osebno vozilo s priklopnikom 
• 20-30 evrov za tovornjak 

Omenjene takse bi se pobirale na mejnih prehodih iz Slovenije v 
Hrvaško pri izstopu iz države ter pri vstopu v našo državo Iz 
Hrvaške. 

Obenem predlagamo, da vlada sprejme ponovljeno pobudo, da 
prepove vstop in vožnjo po ozemlju Republike Slovenije vsem 
tujim vozilom brez katalizatorja. 

Odgovor z dne 25/9-2003:  

Ekološke takse v Republiki Sloveniji 

V EU tečejo pospešene priprave na tako imenovano "Zeleno 
davčno reformo". Le-ta naj bi predvsem dodatno obdavčili goriva, 
to zlasti velja za fosilna goriva. Tudi Slovenija stopa po tej poti. 
Danska je primer države, kjer je zelena davčna reforma dala 
večplastne zelo dobre rezultate. Del te reforme so tudi tako 
imenovane ekološke takse. Pa si poglejmo tovrstni slovenski 
pravni red: 

ekološke takse so namenjene "obdavčitvi" stacionarnih in 
premičnim virov onesnaženja oz. obremenitve okolja, vendar 
načeloma niso namenjene za tranzitni promet, 

- zavezanci za ekološke takse so proizvajalci, uvozniki in 
uporabniki registriranih motornih vozil. 

Dokumenti, ki urejajo to področje, se delijo v dva razreda. Cestne 
takse predstavljajo uporabnino za uporabo (obremenitev) 
prometne infrastrukture. Kriteriji za določitve takse so tanaža, 
tonkilometri, prepeljani potniki itn. Na to področje spadajo naslednji 
predpisi: 

ZPCP (Zakon o prevozih v cestnem prometu, UL št. 59/01), 
Zakon o javnih cestah (UL št. 29/97), 
Uredba o določanju letnih povračil za uporabo cest, ki jih 
plačujejo uporabniki za cestna motorna vozila in priklopna 
vozila (UL RS, št. 48/98), 
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Uredba o spremembah uredbe o določitvi povračil za uporabo 
prometa, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna 
vozila in priklopna vozila (UL RS, št. 48/98), 
Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega 
inšpektorata RS ustavljajo vozila v cestnem prometu (UL 
RS, št. 40/03), 
Pravilnik o pogojih opravljanja izrednih prevozov po javnih 
cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v RS (UL 
RS, št. 50/99), 
Uredba o cestni taksi za motorna in priklopna motoma vozila 
registrirana izven RS, s katerimi se opravlja prevoz potnikov 
in blaga po javnih cestah v RS (UL RS, št. 63/02). 

Drugi razred pa predstavljajo takse zaradi obremenjevanja okolja 
kot so to npr.: 

Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo C02 (UL 
RS, št. 91/02), 
Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe 
mazalnih olj in tekočin (UL RS, št. 2/02 in 20/02), 
Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi nastajanja 
izrabljenih vozil (UL RS, št. 13/03). 

Zavezanci za ekološko takso so v RS potemtakem: proizvajalci, 
uvozniki in uporabniki registriranih motornih vozil. Ker vozila v 
tranzitu, po trenutno veljavnem slovenskem zakonu, niso 
zavezanci za ekološko takso (v kolikor v RS kupujejo goriva in 
mazalna olja pa so zavezanci - kot vsi drugi), bi morali ta pravni 
sistem spremeniti oz. predlagati nov predpis, če bi seveda hoteli 
realizirati predlagani pristop g. Jelinčiča. 

Evropski pravni predpisi za tovrstno problematiko 

Temeljna direktiva je Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 
1999/62/EC z dne 17. junija 1999 o zaračunavanju dajatev za 
težka vozila za uporabo nekaterih infrastruktur (Directlve 1992/ 
62/EC of tre European Parliament and of Council of 17 June 1999 
on charging of heavy vehicle for use of certanin infrastructure). Iz 
tega beseda naj posebej poudarimo naslednje člene iz uvoda: 
- Člen 1: odprava motenj konkurence med prevoznimi podjetji v 
državah članic zahteva usklajevanje sistemov dajatev in 
vzpostavitev pravičnih mehanizmov za zaračunavanje 
infrastrukturnih stroškov prevoznikov. 
- Člen 7: naj se vzpodbuja uporaba cesti prijaznih vozil in vozil, ki 
manj onesnažujejo okolje, z razlikovanjem med davki in 
pristojbinami, pod pogojem, da tako razlikovanje ne posega v 
delovanje notranjega trga. 
- Člen 13: glede na posebne pogoje na nekaterih alpskih prometnih 
poteh je primerno ne uporabiti sistema pristojbin za uporabnike 
na določenem odseku njenega avtocestnega omrežja, da bi le-ta 
omogočila uporabo pristojbine za infrastrukturo. 
- Člen 14: naj cestnine in pristojbine za uporabo cest ne bodo 
diskriminatorna, niti naj ne povzročajo pretiranih formalnosti ali 
ustvarjajo ovire na notranjih mejah in naj se za to sprejmejo ustrezni 
ukrepi za omogočanje plačevanja cestnin in pristojbin kadar koli 
in na različne načine. 
- Člen 1 iz direktive same pa pravi: ta direktiva se uporablja za 
davke na vozila, cestnine in pristojbine za uporabo cest, ki so 
določeni za posamezna vozila. 

Dokument "Regulatlon (EC) No 1382/2003 of the European 
Parliament and of the Council of 22 July 2003 on the granting of 
Communnity finnancial assistance to improve the environmental 
performance of the freight transport system (Marco Polo Pro- 
gramme)" v 5. členu podaja za program Marco Polo opis treh 
tipov ciljnih aktivnosti: 
- sprememba prevoznega sredstva, kar pomeni premik kar se 
da največje mogočega obsega tovora, glede na trenutne tržne 
pogoje, iz cest na železnico in vodne poti. 

- vse aktivnosti, ki bodo spremenile vodenje vsega necestnega 
tovornega prometa v EU. 
- skupno učenje, ki bo povečalo znanje v sektorju tovorne logistike 
in pospešilo uporabo naprednih metod in postopkov sodelovanja 
na trgih tovornih dejavnosti. 

Dokument Tommunicatlon from the Commlssion (2003/0081 
(COD))", z dne 23.04.2003, v drugem delu (ta dokument je bil že 
najavljen v "VVhite Paper: European transport policy for 2010: time 
to decide") "Towards a European Toll Service" razlaga pogoje, 
potrebne za evropski sistem cestninjenja, ki naj zaživi čimprej in 
po možnosti na vseh delih cestnega omrežja. 

V zgoraj navedenem dokumentu je priobčen tudi predlog direktive 
"On the vvidespread introductlon and lnteroperabllity of 
electronlc road toll system In the Communlty". V njem so 
opisana naslednja poglavja: analiza stanja, cilji, tehnične rešitve, 
vzpostavitev evropskega elektronskega cestninjenja, značilnosti 
takšnega sistema in nadzor nad sistemom. 

Opisan pristop bo povečal učinkovitost rabe prometne 
infrastrukture, jo naredil bolj donosno in posledično bolj atraktivno 
za investitorje. Izboljšal bo raven prometnih dejavnosti z ustreznim 
financiranjem vzdrževanja infrastrukture. Predlog zakonodajnega 
instrumenta z amandmajem k direktivi 1999/62/EC (Direktiva 
imenovana "Evrovinjeta" ali angl. "Eurovignette") za 
zaračunavanje pristojbin težkim tovornjakom za uporabo določene 
infrastrukture, je bil sprejet na Evropski Komisiji 23. jilija 2003 pod 
naslovom "Amendlng Directlve 1999/62/EC on the charging 
of heavy vehicle for use of certanin Infrastructure" - 
(COM(2003) 488). Obstoječi pravni predpis omogoča 
zaračunavanje samo približnih uporabnin zaradi poškodbe na 
infrastrukturi, zgostitev prometa ali tveganja nesreč. Predlagana 
direktiva torej daje članicam EU možnost določanja "programibilne" 
cestnine, ki bodo poleg zgoraj naštetih parametrov pri izračunu 
upoštevala še: tip vozila, vpliv na okolje v obliki EURO emisijskih 
standardov za težka tovorna vozila, čas dneva in stopnjo zgostitve 
prometa na posamezni cesti. Države članice lahko s takšno izbiro 
cestninjenja odpravijo letni cestni prispevek za posamezna vozila. 
Predlog direktive omogoča državi članici posebne vrste cestnino 
za uporabo cest v tako imenovanih za promet občutljivih področjih 
("sensitive areas"), predvsem v gorah, to velja zlasti za Alpe. 
Takšen pristop k cestninjenju bo omogočil križno financiranje 
investicij transportne infrastrukture, ki je posebnega evropskega 
pomena (npr. železnice). Izgradnja tovrstne infrastrukture se bi 
morala povečati zaradi dviga gostote in obsega prometa v teh 
regijah. 

RAZPRAVA O TOVRSTNI PROBLEMATIKI 

Na slovenskem ministrstvu za promet velja, da smo se pri gradnji 
avtocest osredotočili v prvi fazi na povezave v Italijo. Medtem ko 
je že od sredine novembra 1997 mogoče po avtocesti priti do 
Fernetičev na meji z Italijo, bo konec prihodnjega leta ali spomladi 
2005 dograjena še avtocesta Klanec-Srmin in nato do Kopra 
oziroma Luke. V Prekmurju bomo lahko po sedanjih načrtih 
avtocesto dogradili šele po letu 2010. 

Italijani pa na naše avtoceste, predvsem na peti panevropski 
koridor, kljub temu krepko računajo. Po njihovih izračunih se bo 
na njih na račun tovornih vozil, ki bodo vozili med Italijo, Madžarsko 
in naprej proti Ukrajini, promet povečal vsaj za 40 odstotkov. 
Tovorna vozila se bodo zaradi verjetno višjih uporabnin, 
utemeljenih s strožjimi predpisi in ekološkimi omejitvami, ogibali 
Avstrije ter obremenjevali naše avtoceste, saj en tovornjak enako 
uniči cesto kot 40 tisoč osebnih avtomobilov. Italijanska tovorna 
vozila torej ne bodo plačevala le cestnine, ampak bodo zelo 
načenjala tudi naše avtoceste. Na ministrstvu za promet imamo 
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načrte, kako ta promet preusmeriti na železnico, da bi zmanjšali 
stroške za popravila avtocest in priskrbeli posel za železnico, ki 
ga nujno potrebuje. Prav zaradi tega smo v 18 prioritetnih projektov 
EU vključili železniško povezavo Trst-Ljubljana in Koper-Ljubljana, 
v okviru katere je predvidena dograditev drugega tira med Divačo 
in Koprom, posodobitev železniške infrastrukture na celotnem 
petem koridorju in elektrifikacija proge od Pragerskega do Hodoša. 
Tako bomo imeli konkurenčno povezavo in del tovora preusmerili 
na železnico. Voda na mlin železnici je tudi poenotenje uporabnin 
za avtoceste v EU, ki bo veljalo tudi pri nas in zaradi česar se bo • 
promet po cestah verjetno podražil. Rok za izvedbo vseh 
načrtovanih naložb na železnici je 2015, na Ministrstvu za promet 
bodo ta rok skušali skrajšati (EC: Priority projects for tre trans- 
European transport netvvork up to 2020, High-Level group report, 
2003). 

Primer Avstrije in Nemčije - države s cestninami za 
tovorna vozila 

Avstrijci načrtovalcem prometne politike že ves čas povzročajo 
sive lase EU, saj se hočejo za vsako ceno znebiti tovornih vozil 
na svojih cestah in jih spraviti na železnico. Predvsem Italijanom 
ti njihovi načrti pošteno križajo račune, zato že dlje časa pritiskajo 
na slovensko vlado, naj čim prej dogradi manjkajoče avtoceste 
med mejo z Italijo in Madžarsko, pa tudi za naše prevoznike je to 
zelo resen problem. 

31. decembra 2003 bo v Avstriji potekel rok za veljavnost t.i. 
"eko-točk", ki so predvidene s Protokolom 9 v Pogodbi o pridružitvi. 
Takrat poteče ta pomemben inštrument za zmanjševanje 
tovornega prometa zaradi obremenjevanja okolja (akustičnega 
in emisijskega), ki ga povzroča cestni tovorni promet. Avstrija si 
prizadeva, da bi spremenjen sistem eko-točk uporabila tudi za 
obdobje po letu 2003. Cestnine bi se naj bistveno zvišale (po 
švicarskem modelu), in ker Avstrija pričakuje za četrtino do tretjino 
večji tranzitni tovorni promet, ker sedanje cestnine ne bi 
zadostovale niti za vzdrževanje cestne infrastrukture. 

V Nemčiji je bila v I. 2003 planirana uvedba cestnine za težka 
vozila (na temelju prevoženih kilometrov in količin emisij). Tako 
zbrana sredstva naj bi bila namenjena modernizaciji, prilagoditvi 
komunikacijskih povezav in podporam. Predlagana podražitev 
cestnine za tovornjake je bila pred kratkim preložena. Uradna 
razlaga za odlog plačila so tehnični razlogi, neuradno pa so pravi 
razlogi odložitve subvencije nemškim prevoznikom. 

po številnih razlagah so Nemci začetek pobiranja cestnine, bolj 
kot zaradi tehničnih težav, prestavili zaradi pritiska nemških 
prevoznikov. Nemški prevozniki so se namreč s cestnino strinjali 
pod pogojem, da bodo s tem dobili ustrezne subvencije. Temu pa 
v Bruslju oporekajo. Komisarka EU za transport Loyola de Palacio 
namreč trdi, da to ni v skladu z zakonodajo EU, saj bi bili nenemški 
prevozniki na ta način diskriminirani. 

Ob poplavi novih in novih modelov avtomobilov na trgu, potrebi 
Po individualni mobilnosti in potrošniški miselnosti je naraščanje 
Števila osebnih vozil, predvsem v urbanih naseljih, precejšnje. 
Zadnjih nekaj let je v zahodni Evropi vsako leto za približno 14 
milijonov več avtomobilov, bo koncu leta 2002 se je po Evropi 
vozilo nekaj manj kot 200 milijonov osebnih vozil. Četudi je promet, 
predvsem potniški, vsakomur tako rekoč pred nosom in se zdi, 
da je med največjimi krivci onesnaženja zraka, je njegov vpliv na 
okolje v resnici manjši od četrtine celotnega obsega onesnaženja, 
vsekakor pa mnogo večji, kot je bil pred desetimi leti in več. 

"Alpska iniciativa" (Alpe so ekološko občutljivo področje za promet) 
poskuša omejevati vse prometne tranzitne dejavnosti, predvsem 
ves blagovni promet preusmeriti iz cest na železnico že do I. 
2005. Osebni promet čez Alpe v Švici (sestavljajo jo 70 % lokalnih 
promet, 20 % turistični in 10 % izključno tranzitni) igra v tem 
kontekstu manjšo vlogo. Podobno razmerja veljajo tudi v Sloveniji. 

Tako imenovani tehnični del prispevka k zmanjšanju količine 
škodljivih emisij je povsem v roko proizvajalcev, netehnični pa 
predvsem v rokah države. Ta bi lahko z zakonodajo (z olajšavami) 
pospeševala nakup avtomobila z večjim izkoristkom in s sodobno 
ter okolju prijazno tehnologijo (le-ti so zaradi velikega vlaganja 
pač toliko dražji). Kakorkoli že, tovarne bodo razvijale sodobnejše 
in okolju prijaznejše izdelke le, če jih bodo lahko prodajale po 
konkurenčnih cenah. In kupec bo verjetno posegel po cenejšem 
avtomobilu, četudi le malo dražji izpolnjuje ali presega vse okolje 
varstvene norme. 

Razmišljati pa bi morali o olajšavah pri nakupih najbolj ekološko 
primernih avtomobilov (podobno kot v Nemčiji) in morda ostrejših 
sankcijah za tiste, ki ne izpolnjujejo niti zahtevanega minimuma. 
Glede na že navedene razmere osebnega tranzitnega prometa 
je pomemben 87. člen ZPCP (Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, UL št. 59/01) o uporabi standardov o varstvu okolja in 
varnosti cestnega prometa. Ta navaja: v Republiki Sloveniji je 
prepovedan vstop tujemu prevozniku z vozilom, ki ne izpolnjuje 
minimalnih standardov, glede varstva okolja in varnosti v cestnem 
prometu. Minimalne standarde določi minister, pristojen za 
standardizacijo in meroslovje. 

PREDLOG VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na temelju zgoraj naštetih dejstev Ministrstvo za promet 
predlaga Vladi RS naslednje: 
- menimo, da uvajanje ekoloških taks za tranzitni promet ni 
primerno. Slovenska zakonodaja vozila v tranzitu ne obravnava 
kot zavezance za ekološko takso, usmeritev in praksa EU pa je, 
kljub temu, da je v največji meri okolje varstveno naravnana, 
usmerjena izrazito premočrtno in kar se da harmonizirano znotraj 
EU. Seveda pa obstajajo izjeme, npr. primer držav Avstrije in 
Nemčije, ki smo ju v besedilu omenili. Glede na v besedilu našteta 
dejstva tudi menimo, da slovenski pravni red dovolj jasno in 
nediskriminatorno opredeljuje, katerim tujim prevoznikom je 
dovoljen oz. prepovedan vstop v Slovenijo, 
- menimo tudi, da bi tako zasnovana ekološka taksa, ki ni v 
skladu niti z usmeritvami slovenskega niti evropskega pravnega 
reda in bi bila v veliki meri usmerjena proti Republiki Hrvaški, 
nesporno dodatno zaostrila tako in tako že dobro razgretfe 
medsosedske odnose med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško. Glede na obstoječo prakso bi bilo verjetno samo 
vprašanje časa, kdaj bi bili uvedeni povračilni ukrepi, kar bi napeto 
situacijo še dodatno zapletlo. 
- Iz sprejetih dokumentov EU je možno jasno razbrati, da ta 
mednarodna skupnost, v katero RS pravzaprav ravnokar vstopa, 
ne podpira in načeloma tudi obsoja vse enostranske in 
diskriminatorne odločitve posamezne države članice. Pri tem je 
potrebno upoštevati evropske usmeritve, predvsem predlog 
dopolnjene direktive imenovane "Evrovinjeta" s "programibilnimi" 
cestninami, ki bodo zajele tako uporabnine kot tudi pristojbine za 
uporabo cest (tudi za zaščito okolja) v eni dajatvi. Po našem 
mnenju bi bilo za to neprimerno, da bi tik pred vstopom v 
polnopravno članstvo EU, Vlada RS sprejela predlagano pobudo. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike 
Slovenije, z dne 14/8-2003:  

Vlado Republike Slovenije sprašujem, ali je nemara minister za 
notranje zadeve, gospod Rado Bohinc, dobil potni nalog, s katerim 
ga je slovenska vlada poslala na specialno misijo na Hrvaško, 
kjer se s svojo privatno ladjo prevaža po Jadranskem morju 
zato, da bi na tajni diplomatski misiji urejal zadeve z našo južno 
sosedo? 

Obenem vlado sprašujem, če je v to »tajno misijo« ministra za 
notranje zadeve vpletla tudi njegovega zeta, slednji je namreč 
Italijan, z namenom, da bi skupaj preprečila hrvaške namere o 
delitvi Jadranskega morja med Hrvaško in Italijo? 

Odgovor ministra za notranje zadeve dr. 
Rada Bohinca, z dne 20/8-2003:  

Želimo pojasniti, da je minister s svojo družino del dopusta preživel 
tudi ob hrvaški obali. Zato seveda ni dobil nobenega potnega 
naloga oziroma v času svojega dopustovanja ni urejal nikakršnih 
odnosov s sosedi, kar velja tudi za njegovega zeta. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za obrambo dr. Antonu 
Grizoldu, z dne 18/8-2003:  

V Dnevniku je bil dne 31.07.2003 objavljen članek Milana Glavonjiča 
z naslovom »Vojska je pozabila na svoje premoženje«, v katerem 
med drugim navaja, da je ministrstvo za obrambo decembra lani 
objavilo in nato kmalu preklicalo prodajo zemljišča in objektov v 
ribniški kasarni. 

Ali se je ministrstvo res odločilo tako, kot je navedeno v 
omenjenem članku in zakaj? 

Ali so se realizirali dogovori z občino Ribnica glede športnih površin 
in kaj se dogaja z bivšim domom JLA, sedanjim IDEAL centrom? 

Odgovor z dne 8/9-2003: 

Ministrstvo za obrambo ni spremenilo odločitve, da se nadaljuje z 
odprodajo zemljišč in objektov v nekdanji vojašnici v Ribnici. V 
skladu z načrti bi se moralo odprodati preostali del vojašnice v 
Ribnici spomladi 2003. Na izrecno željo vodstva občine Ribnica je 
bila odprodaja začasno odložena, ker je občina želela ponovno 
proučiti način širitve obstoječe obrtne cone ter prostorske in 
komunalne ureditve na območju nekdanje vojašnice. Končni 
rezultat naj bi bila nova parcelacija, cenitev kompleksa ter 
odprodaja. Po zadnjih informacijah strokovnih služb Občine Ribnica 
je parcelacija izvršena, do srede oktobra 2003 pa bo izvedena 
tudi cenitev. Vzporedno s parcelacijo je potekala tudi cenitev 
nekdanjega doma JLA za ugotovitev solastniških deležev 
ministrstva za obrambo in drugih uporabnikov. 

Ministrstvo za obrambo bo z odprodajo nadaljevalo, ko bodo 
izpolnjeni zgoraj navedeni predpogoji. Odprodalo bo tudi solastniški 
delež na nekdanjem domu JLA. Glede športnih objektov v nekdanji 
vojašnici pa sedanje vodstvo Občine Ribnica ni zainteresirano 
za odkup. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za delo, družino in socialne 
zadeve dr. Vladu Dimovskemu, z dne 18/8- 
2003: 

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilih socialno varstvenih storitev (oba akta sta bila objavljena 
lani) so občine na novo oblikovale cene storitev nege na domu, 
istočasno pa so v skladu z uredbo pristopile tudi k izvajanju 
vknjižb na premoženje pri izvajanju te storitve v primerih, ko 
uporabnik ni zmožen plačati polne cene nege na domu. 

V mnogih občinah so se zaradi dosledne uporabe obeh aktov 
pojavile precejšnje težave, saj so se uporabniki, zaradi višjih cen 
in vpisa hipotek, marsikje delno ali v celoti odpovedali tej nadvse 

hvaležni storitvi in pomoči. Obseg teh storitev se je v veliki večini 
občin znižal za najmanj polovico, ponekod pa celo za 70%. 

Poleg tega Uredba nalaga izkaz prihodkov, ne samo upravičencev, 
ampak tudi zavezancev (otrok) in njihovih zakoncev. Očitno je 
uredba v neskladju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Kaj ministrstvo namerava storiti, da bo učinkovito popravilo ta 
očitno nerazumen pristop do pomoči potrebnih, s katerim ste jih, 
očitno samo zaradi denarja, prikrajšali za toplino negovalk in jih 
še bolj potisnili v samoto in na obrobje družbe? 

Odgovor z dne 19/9-2003: 

Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu predstavlja 
pomemben segment izvajanja socialne politike in v okviru tega 
izvajanja skrbi za starejše in invalide v Sloveniji. 
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Pomoč na domu zajema po Zakonu o socialnem varstvu (Ur. I. RS 
št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl.US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/ 
00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03 v nadaljevanju: ZSV) socialno 
oskrbo, ki uporabnikom nadomešča in odmika vstop v 
institucionalno varstvo. Gre za storitev, ki je bila pri nas ponekod 
uveljavljena še pred sprejetjem ZSV, močneje pa se je začela 
uveljavljati z uvedbo javnih del v devetdesetih letih, njen stabilnejši 
razvoj pa je posebej spodbudilo subvencioniranje zaposlitev v 
okviru aktivne politike zaposlovanja. 

Gre za javno službo, katere mrežo zagotavlja v skladu s 43. 
členom ZSV občina. V skladu z 99. členom ZSV občina tudi financira 
pomoč na domu iz občinskega proračuna, ter skrbi za ustrezno 
organizacijo in razvoj te storitve ter njeno financiranje v skladu z 
določbami ZSV ter usmeritvami Nacionalnega programa 
socialnega varstva do leta 2005. 

Leta 2002 sta bila sprejeta Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Ur. I. RS. št. 36/02 in 107/02; v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik) in Uredba o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. I. RS, št. 38/ 
02 in 106/02; v nadaljnjem besedilu: uredba). Pravilnik opredeljuje 
osnovne sestavine stroškov socialno varstvenih storitev ter 
njihova medsebojna razmerja, uredba pa opredeljuje osnovna 
načela izračuna plačila in oprostitev za socialno varstvene storitve. 
Pravilnik in uredba sta se začela uporabljati 1. januarja 2003. 

Tako pravilnik, kot tudi uredba sta se pripravljala dalj časa. Pri 
njuni pripravi sta intenzivno sodelovali Skupnosti in Zveza občin 
Slovenije, z njima je bil predpis na koncu tudi v celoti usklajen. 
Delovno gradivo je bilo med pripravo večkrat posredovano v 
pripombe vsem občinam. Vse pripombe, ki so nam jih občine 
posredovale, smo v kar največji meri tudi upoštevali. Pri pripravi 
obeh podzakonski aktov pa je od vsega začetka sodelovala tudi 
Posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov 
ministrstva za delo, občin in izvajalcev. 

Že pred začetkom uporabe pravilnika in uredbe je MDDSZ ocenilo 
finančne posledice njune uveljavitve in Ministrstvu za finance 
predlagalo povečanje primerne porabe občin. Predlog je bil 
upoštevan in že leta 2001 je bila primerna poraba povečana zaradi 
predvidenih večjih stroškov pomoči na domu, o čemer so bile vse občine obveščene tako s strani MF, kot tudi našega 
ministrstva. Kljub temu, da se je nova ureditev začela izvajati šele 
v letu 2003, so imele vse občine od leta 2001 ta sredstva vključena 
v primerno porabo in vsako leto tudi ustrezno povečana. V letu 
2001 je znašalo povečanje primerne porabe 409 SIT na prebivalca, 
kar je pomenilo povečanje za 0,6% v takratnem obsegu primerna 
porabe na prebivalca. 

p° uveljavitvi pravilnika in uredbe se je v nekaterih občinah 
dotedanji uspešen razvoj pomoči na domu nadaljeval tudi vnaprej, 
v nekaterih občinah pa je prišlo tudi do manjšega ali večjega 
upada števila uporabnikov te storitve. Ministrstvo je zato aprila 
letošnjega leta zaprosilo slovenske občine, naj mu posredujejo 
najpomembnejše podatke glede izvajanja pomoči na domu. Na 
osnovi teh podatkov je ministrstvo pripravilo krajšo analizo. Analizo 
je 2.7.2003 obravnavala delovna skupina, ki je bila ustanovljena 
23 pripravo nove metodologije in pravilnika. 

Njene ugotovitve so bile: 
■ Analiza temelji na podatkih iz marca 2003, ki pa še niso povsem 
realni. Metodologija za oblikovanje cen se je sicer začela uporabljati 
s 1-1.2003, vendar mnogo občin svojih cen do marca 2003 še ni 
uskladilo z metodologijo. Prav tako pa se tudi število uporabnikov 
Po prvih odzivih na nove cene še ni ustalilo. Realnejši podatki 
bodo zato na razpolago predvidoma konec leta. Ob zaključku 
'eta je potrebno ponovno pripraviti temeljitejšo analizo, v kateri 
bodo upoštevani tudi podrobnejši podatki, med drugim tudi število 
ur na posameznega uporabnika. 

- Analizo je potrebno poslati vsem občinam, da se bodo lahko 
seznanile z nekaterimi elementi izvajanja pomoči na domu tudi na 
osnovi primerjav z drugimi občinami in ocenile ustreznost svoje 
politike izvajanja pomoči na domu. Hkrati je potrebno občine 
opozoriti, da so predvsem občinske subvencije glavni vzvod, s 
katerim občine uravnavajo višino cene in s tem zasledujejo cilje 
Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005, hkrati 
pa jih pozvati tudi k še večji aktivnosti pri pridobivanju republiških 
subvencij. V zvezi s slednjimi bo nujno zagotovi stabilnost tega 
vira. 

- V predvidenih spremembah Zakona o socialnem varstvu bo 
potrebno na novo urediti tudi zaznambo prepovedi odsvojitve in 
obremenitve nepremičnine v zemljiški knjigi. Upoštevati je nujno 
novi stvarnopravni zakonik in novi zakon o zemljiški knjigi, 
omogočiti pa tudi, da se zaznamba pri oprostitvi plačila pomoči na 
domu ne opravi, ko ima uporabnik storitve na nepremičnini tudi 
stalno prebivališče in v primeru, da bi zaradi odklonitve storitve, 
kot posledice zaznambe prišlo do ogrožanja zdravja ali življenja 
uporabnika, ki storitev nujno potrebuje. 

Iz razprave delovne skupine je izhajalo, da sta tako uredba kot 
tudi pravilnik v veljavi premalo časa, da bi ju že kazalo spreminjati, 
kar pa tudi ni možno storiti brez posvetovanja z občinami. Gre 
namreč za storitev, katere organizacija, izvajanje in financiranje 
sodi v pristojnost občin. 

Iz podatkov, ki smo jih pridobili z omenjeno analizo pa tudi izhaja, 
da občine v globalu po uveljavitvi novega sistema namenjajo za 
pomoč na domu manj sredstev, kot je znašalo povečanje primerne 
porabe za pomoč na domu leta 2001, pri čemer je treba upoštevati, 
da so določena sredstva za pomoč na domu bila vključena v 
primerno porabo tudi že pred letom 2001. 

Analiza je bila že posredovana slovenskim občinam s priporočilom, 
naj občine v svojem okolju pozorno spremljajo izvajanje socialno 
varstvene storitve pomoč na domu in po potrebi ocenijo primernost 
svoje politike na tem področju glede na uresničevanje ciljev 
Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005. 

Konec leta 2003 nameravamo podobno analizo ponoviti. Podatki 
konec leta bodo nedvomno izražali realnejše stanje na tem področju 
in bodo zato ustreznejša osnova za vsestransko analizo. 

Iz obravnave analize nikakor ne izhaja, da je prišlo do tako velikega 
zmanjšanja obsega storitev, kot je navedeno v poslanskem 
vprašanju, ko naj bi se obseg storitev v veliki večini občin znižal 
za najmanj polovico, ponekod pa celo za 70%. Iz analize izhaja, 
da znaša povprečno zmanjšanje števila uporabnikov pomoči na 
domu med decembrom 2002 in marcem 2003 2,8%. 

Lahko pa vas tudi informiramo, da predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu vsebuje novosti na 
področju zavarovanja terjatev občin v zvezi s socialno varstveno 
storitvijo pomoč na domu. Tako kot že v dosedanjem zakonu, tudi 
v predlogu sprememb in dopolnitev pri zavarovanju terjatev občin, 
ne gre za vpis hipoteke, temveč za prepoved odtujitve in 
obremenitve nepremičnine. V primeru, da uporabnik storitve in 
njegovi svojci nimajo dovolj sredstev za kritje stroškov pomoči 
na domu je sicer še vedno predvidena prepoved odtujitve in 
obremenitve nepremičnine, le da je v primeru storitve pomoči 
družini na domu ta v veliki meri odvisna tudi od občine, ki storitev 
financira. Poleg tega je v spremembah in dopolnitvah zakona tudi 
predlagano, da je prepoved odtujitve in obremenitve v primeru 
izvajanja storitve pomoč na domu možna le na nepremičnini, na 
kateri uporabnik nima prijavljenega stalnega bivališča. 

V zvezi z vprašanjem o neskladju pridobivanja podatkov 
zavezancev o njihovih prihodkih in Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov, pa podajamo naslednji odgovor. 
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Po prvem odstavku 100. člena ZSV so upravičenci in drugi 
zavezanci storitev institucionalno varstvo dolžni plačati, na 
zahtevo upravičenca do storitve pa center za socialno delo, ki je 
pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila 
storitve v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada RS. Merila, po 
katerih se za upravičence in druge zavezance delno ali v celoti 
določajo oprostitve pri plačilu storitev, so določena v Uredbi o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih 
storitev (Ur. I. RS št. 38/02 in 106/02, v nadaljevanju: uredba), ki 
se je začela uporabljati dne 01.01.2003 in predpisuje merila za 
določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev ter 
način njihovega uveljavljanja. Z uredbo so določena drugačna 
merila za določanja oprostitev pri plačilih socialno varstvenih 
storitev kot so veljala do uporabe citirane uredbe. V skladu s 34. 
členom uredbe so centri za socialno delo dolžni, v roku treh 
mesecev po začetku uporabe te uredbe, po uradni dolžnosti 
ugotoviti ali dosedanji upravičenci in zavezanci izpolnjujejo pogoje 
za oprostitev po merilih te uredbe in o tem, za obdobje od 1. aprila 
dalje, izdati ustrezne odločbe, pri čemer se upošteva višina 
usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki se po 
zakonu usklajuje enkrat letno, in jo minister, pristojen za socialno 
varstvo, v začetku leta 2003 objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, in dohodki in prejemki, prejeti v mesecih oktober, 
november in december 2002. 

V skladu z 8. členom uredbe je oprostitev plačila socialno 
varstvenih storitev odvisna od naslednjih meril: vrednosti 
opravljene storitve, višin ugotovljenega dohodka, meje socialne 
varnosti, plačilne sposobnosti. V skladu z 10. členom uredbe so 
ugotovljeni dohodki in prejemki, ugotovljeni na način, kot ga določa 
zakona za prejemnike denarne socialne pomoči, kolikor ta uredba 
ne določa drugače. V skladu s 27. členom ZSV se kot lastni 
dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne socialne 
pomoči, upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, 
ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju treh 
koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge. Pri 
ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki 
upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po plačilu 
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. 

Skladno z navedenim centri za socialno delo potrebujejo podatke 
o dohodkih in prejemkih upravičencev in zavezancev v upravnih 
postopkih pri odločanju o oprostitvi pri plačilu socialno varstvenih 
storitev, saj le tako lahko ugotovijo njihove dohodke, njihovo mejo 
socialne varnosti in njihovo plačilno sposobnost, skladno s katero 
odločijo tudi o oprostitvi in izdajo temu ustrezno odločbo. 

Ob navedenem je potrebno pojasniti, da centri za socialno delo v 
svojih odločbah (obrazložitvah odločb) morajo navesti tudi zneske 
ugotovljenih dohodkov, meje socialnih varnosti, plačilne 

sposobnosti in višine prispevka za upravičence in njihove 
zavezance. Če odločba ne bi vsebovala podatkov o višini 
ugotovljenih dohodkov zavezancev, ne bi bila pravilna in popolna, 
saj mora obrazložitev odločbe skladno z 214. členom Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS št. 80/99, 70/00 in 52/02, 
v nadaljevanju: ZUP) obsegati: razložitev zahtevkov strank in 
njihove navedbe o dejstvih; ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, 
na katere je le-to oprto; razloge, odločilne za presojo posameznih 
dokazov; navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba; 
razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno 
odločbo, in razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu 
zahtevku strank. 

Hkrati navajamo, da zadevni podatki, ki so nujno potrebni za 
odločitev in je nanje oprta odločba, niso javni, temveč imajo pravico 
vpogleda le stranke v konkretnem upravnem postopku. Stranke 
v upravnem postopku imajo v skladu 82. členom ZUP pravico 
pregledovati spise zadeve in na svoje stroške prepisati ali preslikati 
potrebne spise. Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo 
drug, ki verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist. Ne morejo 
se pregledovati in ne prepisovati: zapisnik o posvetovanju in 
glasovanju, uradna poročila in osnutki odločb. Prav tako se ne 
smejo pregledovati in prepisbvati spisi, ki veljajo za zaupne, če bi 
se s tem lahko onemogočil namen postopka, ali če je to v nasprotju 
z javno koristjo ali z opravičeno koristjo kakšne stranke ali koga 
drugega. V skladu z navedenim imajo stranke v postopku pravico 
do vpogleda v dokazila, ki se nanašajo na postopek, tudi v 
dokazila glede višine dohodkov in prejemkov upravičenca in 
zavezancev. 

V zvezi z zadevnim vprašanjem, je na temo primernosti vsebine 
odločb, ki jih Centri za socialno delo izdajajo v postopkih odločanja 
o oprostitvah plačil socialno varstvenih storitev, z vidika ZUP in 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), potekal sestanek, 
dne 09.05.2003 pri Ministrstvu za notranje zadeve, na katerem 
so poleg predstavnikov navedenega ministrstva bili prisotni še 
predstavniki Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve in Skupnosti centrov za socialno delo. 
Zaključki navedenega sestanka so bili, da morajo odločbe zaradi 
določb ZUP (predvsem 214. člena) vsebovati vse podatke, iz 
katerih je razvidno ugotovljeno dejansko stanje, torej tudi določene 
osebne podatke vseh strank v postopku, ki so pomembni za 
odločitev (tudi podatki o dohodkih). Prav tako je bilo na sestanku 
zaključeno, da se ZVOP uporablja predvsem za namene 
vzpostavitve evidenc in ne za vodenje postopkov. Osebni podatki 
v primeru odločanja o oprostitvi plačil socialno varstvenih storitev 
so sestavni del materialnih in procesnih predpisov, ki se pri tem 
uporabljajo, zato njihovo navajanje v odločbi ni v nasprotju z ZVOP 
oziroma je v skladu z 9. členom tega zakona. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadev dr. Radu Bohincu in ministru za 
promet g. Jakobu Presečniku, z dne 18/8- 
2003: 

Ministru za notranje zadeve: 

Zakaj ministrstvo ni izdalo končnega dovoljenja za ustanovitev 
začasnega mejnega prehoda na letališču v Slovenj Gradcu, na 
način, kot to delajo vse države Evropske unije in celo sosednja 
Hrvaška? Ali gre morda v tem primeru za odrivanje koroške 
regije ali pa zgolj za zamero, ker je minister ob zadnjem obisku 
moral potovati v Slovenj Gradec po daljši poti, ker ima pač težave 
z zemljepisom oz. se je zavaroval pred ostrimi novinarskimi peresi 
na ta način, da je enostavno prepovedal mednarodno udeležbo? 

Ministru za promet: 

Zakaj ministrstvo ni izdalo dovoljenja za ustanovitev začasnega 
mejnega prehoda na letališču v Slovenj Gradcu, na način, kot to 
delajo vse države Evropske unije in celo sosednja Hrvaška? Ali 
gre morda v tem primeru za odrivanje koroške regije? 

Obrazložitev k vprašanjema: 

Dejstvo je, da je Slovenska nacionalna stranka že pred več kot 
letom dni prometnemu ministrstvu za primerjavo poslala obrazce, 
kot jih uporabljajo države, članice Evropske unije, vključno s 
Prevodi le-teh in priloženo izdelano pobudo, kako bi se zadeva 
lahko uredila v najkrajšem času. A kot kaže se ministrstvu ni 
zdelo vredno niti pretehtati pobude, ali pa je morda niso razumeli. 

Ker letališče ni pridobilo dovoljenja, je bila tako slovenjgraškemu 
90spodarstvu, kakor tudi slovenjgraški in širše koroški regiji, 
povzročena velika gospodarska škoda, saj je npr. udeležbo na 1. 
slovenskem sejmu zračnih plovil in opreme Aero Expo 2003 
odpovedalo okoli 20 tujih razstavljavcev, obisk letalskega mitinga 
Pa je bil v veliki meri okrnjen iz istega razloga. 

Smiselno bi bilo, da začne ministrstvo delovati v skladu s 
Profesionalnimi izhodišči ter tako zastopa interese Republike 
Slovenije, pri delu pa upošteva na široko reklamirano geslo o 
ljudem prijazni upravi! 

Odgovor ministra za notranje zadeve dr. 
Rada Bohinca, z dne 8/9-2003:  

Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št.87/02) v 19. 
členu določa, da minister, pristojen za notranje zadeve, lahko v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance, z odločbo ustanovi 
začasni mejni prehod, če so podani zakoniti razlogi. V primeru, da 
se ustanovi začasni mejni prehod na letališču ali vzletišču, je za 
'zdajo odločbe potrebno tudi soglasje ministra, pristojnega za 
Promet. Odločba o ustanovitvi takšnega mejnega prehoda se 
>zda v upravnem postopku, v katerem se ugotovijo vsa relevantna 
dejstva in okoliščine in v katerem se pridobi tudi soglasje obeh 
ministrov. 

Aerodrom Slovenj Gradec je z vlogo zaprosil za izdajo odločbe o 
ustanovitvi začasnega mejnega prehoda na Letališču Slovenj 
Gradec, ker je organiziral mednarodno prireditev AERO EXPO 
2003 od 14.8.2003 do 17.8.2003. V postopku izdaje odločbe je 
minister za promet odrekel soglasje za izdajo odločbe. Akt, s 
katerim je bilo soglasje izrečeno, je bil priložen izdani odločbi, iz 
njega pa je izhajalo, da Letališče Slovenj Gradec ni izpolnjevalo 
predpisanih pogojev. Glede na to, da je minister za promet odrekdl 
soglasje, minister za notranje zadeve ni mogel izdati odločbe, s 
katero bi ustanovil začasni mejni prehod. 

Odgovor ministra za promet g. Jakoba Presečnika, z 
dne 29/9-2003: 

Ministrstvo za promet ni izdalo soglasja za ustanovitev začasnega 
mejnega prehoda na letališču v Slovenj Gradcu, ker letališče ne 
izpolnjuje predpisanih pogojev za javno letališče oziroma, ker 
lastnik ali upravljalec letališča ni podal vloge in izpolnil predpisanih 
pogojev za začasno opravljanje mednarodnega zračnega prometa 
v skladu s tretjim odstavkom 91. člena Zakona o letalstvu (Ur. list 
RS, št. 18/01). Letališče v Slovenj Gradcu Upravi RS za civilno 
letalstvo tudi še vedno ni dostavilo zahtevanih podatkov in listin v 
zvezi z dopisoma Uprave RS za civilno letalstvo št. 644-2/01 z 
dne 31.07.2001 in št. 622-5/2002 z dne 14.10.2002 zaradi ureditve 
statusa po 216. členu Zakona o letalstvu. V nobenem primeru tudi 
ne moremo govoriti o odrivanju koroške regije, ker pristojni organi 
že dalj časa vodijo postopke, da se vzpostavi predpisano stanje. 
Zaradi tega so se že sestali predstavniki Ministrstva za promet. 
Uprave RS za civilno letalstvo in Aerodroma Slovenj Gradec. 
Naslednji sestanek glede te problematike bo prvi teden v oktobru 
2003. Neurejeno stanje glede obratovalnih pogojev letališča 
Slovenj Gradec je bilo prevzeto od bivših zveznih oblasti. 

Ministrstvo za promet je vlogo, gospodarske družbe Aerodrom 
Slovenj Gradec, d.o.o., za odprtje mednarodnega mejnega 
prehoda obravnavalo kot soglasodajalec v okviru postopka po 
določbah Zakona o nadzoru državne meje (Ur. list RS, št. 87/02). 
Ko je ugotovilo, da letališče v Slovenj Gradcu ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev za javno letališče, kar je eden izmed pogojev 
za začasno opravljanje mednarodnega zračnega prometa v skladu 
z 91. členom Zakona o letalstvu, je izdalo negativno soglasje. To 
je bilo zavezano storiti zaradi zagotavljanja javnega interesa na 
področju zračnega prometa in izvajanja slovenskih letalskih 
predpisov. 

Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo in Prometni 
inšpektorat RS že dlje časa rešujejo problematiko letališča v 
Slovenj Gradcu, vendar upravljalec letališča ni zagotovil 
predpisane dokumentacije in drugih pogojev za izdajo 
obratovalnega dovoljenja v skladu z določbami zakona o letalstvu. 
Letališče v Slovenj Gradcu namreč obratuje na podlagi odločbe 
Republiškega sekretariata za industrijo št. 351/0-395/79-81 z dne 
13.11.1979, ki ni niti krajevno niti stvarno pristojni organ za izdajo 
obratovalnega dovoljena letališča. 

Ministrstvo za promet je v podobnih primerih vedno podalo svoje 
soglasje k ustanovitvi začasnega mejnega prehoda, tudi v pogojih 
poenostavljenih formalnosti (uporaba različnih obrazcev ali 
prenosa nalog), če so bili izpolnjeni predpisani pogoji za 
zagotavljanje varnosti zračnega prometa v skladu s slovenskimi 
letalskimi predpisi. Ti pogoji pa v primeru letališča Slovenj Gradec 
niso izpolnjeni. V primeru mednarodnih letališč je potrebno 
upoštevati tako določbe predpisov o nadzoru državne meje kot 
tudi določbe predpisov o letalstvu. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanke Sonje 
Areh Lavrič ministru za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Francu Butu, 
z dne 19/8-2003:  

Nfa Roglo, predvsem v zadnjih dopustniških dneh, prihaja vse 
več organiziranih skupin gobarjev pod t.i. nazivom »Gobarski 
piknik«. 

Tudi lansko leto se je na Roglo »povzpelo« 49 avtobusov, poleg 
tega pa še 300 osebnih avtomobilov, polnih ljudi. Vsem pa je skupno 
to, da so se nebrzdano zapodili v naše gozdove, nabirali gobe, 
uničevali nepoznane gomoljke, tacali po podrasti in tako uničevali 
naravo. 

Kakor kaže, na ministrstvu za kmetijstvo skrbijo le za poboj čim 
večjega števila medvedov (mimogrede, o tej tematiki so pisali tudi 
v ameriški četrtletni reviji o živalih pod naslovom »Pokol medvedov 
v Sloveniji«) oziroma za njihovo odstranitev iz Republike Slovenije, 
verjetno zato, da bodo člani SLS lažje in v miru gojili svoje ovce. 
Občutek imam, da bi minister za kmetijstvo, g. But iz slovenskih 
gozdov najraje odstranil kar vso divjad in s tem omogočil nedeljskim 
obiskovalcem nebrzdan juriš po gozdovih. Ne vem zakaj ministra 
Buta tako zelo motijo slovenski medvedje, ko pa jih v dunajskih 
parkih že dolgo ni več?! 

Kaj bo pristojno ministrstvo storilo v letošnjem letu ob tem novem 
gobarskem pikniku? Ali bo poslalo na območje pristojno inšpekcijo, 
ki bo preverila spoštovanje zakonskih predpisov in omejevanje in 
preprečevanje divjanja po naravi? Ali bo ministrstvo ko ponavadi 
pozabilo na svoje pristojnosti in pustilo nadaljnje kršenje zakonskih 
predpisov? 

Odgovor z dne 24/9-2003: 

Območje Rogle je postalo pomemben turistično rekreacijski center, 
kar pomeni tudi povečan pritisk obiskovalcev na območje. Seveda 
sodi sem tudi gobarjenje. 

Brez dvoma lahko postanejo taki pritiski škodljivi za naravno 
okolje, za gozd kot celoto in jih je potrebno zato kolikor se le da 
omiliti. To je na podlagi zakona o gozdovih mogoče z določitvijo 
režima uporabe gozdnih cest (39. in 42. člen zakona o gozdovih), 
katerega sestavni del so lahko tudi trajne oziroma popolne zapore. 
Postavljanje režima uporabe gozdnih cest je v pristojnosti Zavoda 
za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki gozdov. Kar dobršen 
del gozdnih cest je zato na Rogli zaprtih za obiskovalce. Seveda 
pa ta pristojnost ne velja za javno cestno omrežje, kamor sodijo 
dovozne ceste na Roglo. 

Omejitev pretiranih pritiskov obiskovalcev na gozd je mogoča 
tudi na podlagi določil 25. člena zakona o gozdovih. V primerih, ko 
bi se z nabiranjem ogrožalo rastlinske, živalske vrste oziroma 
funkcije gozdov, lahko minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše 
omejitev ali celo prepoved nabiranja. Povedati je treba, da določila 
navedenega člena do sedaj še niso bila uporabljena, ker na podlagi 
analiz stanja gozdov, še ni bilo mogoče trditi, da gre na kakšnem 
področju za tako ogrožanje, da bi bilo potrebno nabiranje omejiti 
oziroma prepovedati. Ko bo tako stanje ugotovljeno, bo določilo 
zakona o gozdovih, brez pomislekov uporabljeno. Če bo potrebno, 
tudi v primeru Rogle. 

Gozdarska inšpekcija redno opravlja preglede na podlagi določil 
Uredbe o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, 57/98), ki je v 
pristojnosti Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Takih 
pregledov, veliko jih je vsako leto opravljenih s sodelovanjem 
policije, je bilo 30 v letu 2000, v letu 2001 je bilo opravljenih 40, v 
letu 2002 pa 31 pregledov. Tudi gozdarska inšpekcija, ki nadzoruje 
področje kamor spada tudi Rogla, opravi na leto 2 do 4 preglede 
na podlagi določil Uredbe o zaščiti samoniklih gliv. Kontrolo 
nabiralništva pa gozdarska inšpekcija opravlja tudi ob opravljanju 
drugih nadzornih nalog v gozdovih. Za nadzor na podlagi določil 
uredbe, so pooblaščene tudi druge inšpekcijske službe, ki niso v 
sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po 
uveljavitvi zakona o ohranjanju narave naj bi nadzor opravljali tudi 
naravovarstveni nadzorniki. Sistemi nadzora v naravi, ki jih 
določajo različni predpisi, bi morali zadoščati za uravnavanje 
pritiskov na naravo, ki pa jih bo, tega se je potrebno zavedati, 
vedno več. Zato je še kako pomembno, da bomo znali, za 
ustvarjanje ustreznega odnosa do naravnega okolja, k 
sodelovanju pritegniti tudi organizacije civilne družbe in že 
ozaveščene posameznike. Le tako bo izkoriščenih kar največ 
možnosti za ustvarjanje naravi prijazne klime v naši družbi. 

Iz vprašanja ni moč razbrati kaj je mišljeno pod organiziranimi 
gobarji. V Sloveniji so to gobarska društva. Njihovi člani so, 
dokazno, nabiralniško najbolj ozaveščeni del naše družbe. Njihove 
organizirane skupine se običajno zbirajo ob pripravah gobjih 
razstav. Običajno se takrat tako druženje konča tudi z gobarskim 
piknikom. Ministrstvo ni seznanjeno z vsakim. Tudi s tem na Rogli 
ne. Tudi za letošnjega, ki ga navaja poslanka, ni bilo mogoče 
pridobiti natančnejših podatkov. Iz časnika Večer smo lahko 
ugotovili samo, da so člani gobarskega društva lisička iz Maribora, 
v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor, 6.9.2003 priredili 
drugo srečanje nabiralcev gob na Pohorju (Bolfenk). Smo pa na 
možnost, da bo organiziran gobarski pikniki na Rogli, opozorili 
gozdarsko inšpekcijo. 

Ni razumljivo zakaj se je poslanka Arehova kar mimogrede 
obregnila tudi ob ravnanje z delom dinarske populacije rjavega 
medveda. Za ministrstvo je to resno vprašanje in ga ves čas tako 
tudi jemlje. Zato sta sprejeta Strategija upravljanja z rjavim 
medvedom v Sloveniji in Akcijski načrt za upravljanje z rjavim 
medvedom v Sloveniji 2003-2005. Na njuni podlagi naj bi bili 
načrtovano izvajani potrebni ukrepi v populaciji in v njenem okolju. 
Na žalost, ne na veselje, je potrebno v naši, pretežno kulturni 
krajini, posegati v populacijo rjavega medveda z odlovom ali z 
odstrelom. Za odlov ni bilo zanimanja v evropskih državah, čeprav 
smo jih s pomočjo naših predstavništev poskušali zainteresirati 
za sprejem odlovljenih medvedov. O pokolu medvedov v Sloveniji 
so na različen način, zaradi napačnih ali pa zlonamernih informacij, 
pisali tudi v nekaterih evropskih državah. Vsem po vrsti je bil 
predstavljen slovenski model ravnanja z rjavim medvedom in 
občutek je, da jih je prepričal. 

Zelo resno se na ministrstvu upošteva določilo 1. člena o gozdovih, 
ki določa, da se mora zagotoviti trajno in optimalno delovanje 
gozdov kot ekosistemov. Čeprav je za uresničevanje tega določila 
še veliko neznank v poznavanju delovanja gozda kot ekosistema, 
pa se ga na podlagi dosedanjega znanja poskuša uresničevati 
predvsem z načrtovanim spremljanjem stanja in usmerjanjem 
razvoja gozda. Gre za načrtovano spremljanje in usmerjanje 
razvoja s čimbolj enakovrednim upoštevanjem vseh sestavin 
gozda. Tudi rjavi medved in gobe sodijo mednje. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Bogomirja Vnučca ministru za finance dr. 
Dušanu Mramorju, z dne 20/8-2003:  

Dne 7.7. sem prejel odgovor na moje ustno poslansko vprašanje 
na temo ukrepov za uravnoteženje proračuna. V zvezi z vašim 
odgovorom vam pošiljam dodatno poslansko vprašanje na prej 
omenjeno temo. 

Tudi jaz ugotavljam, da je ministrstvo pri odgovoru prezrlo bistvo 
vprašanja, vendar sem kljub temu dobil potrditev moje domneve 
0 nezakonitih varčevalnih ukrepih, ki jih ministrstvo izvajalo vsak 
konec proračunskega leta, kajti, tako konec leta 2001 in 2002 (pa 
tudi prejšnja leta) se je zgodilo prav to, ustavitev plačil že 
zapadlih obveznosti države In s tem povzročitev zumud pri 
plačilih, in seveda vseh drugih posledic, ki iz tega izhahjajo. 

Odgovor ministrstva tudi že pove, kdo je za to odgovoren. Ker 
vlada ni sprejela takih ukrepov je ministrstvo za finace očitno 
ravnalo mimo zakona, z vednostjo vlade ali pa tudi ne. 

Vprašanje ponavljam in tokrat pričakujem natančen odgovor: 
1 • Koliko je bilo že zapadlih obveznosti, ki so jih proračunski 

uporabniki prevzeli na podlagi prostih pravic porabe, pa niso 
bile plačane v tekočem proračunskem letu, ampak prenešene 
v naslednje proračunsko leto, konec leta 2001 in konec leta 
2002? 

2- Kakšne posledice so nastale zaradi tega (koliko so se 
zamaknili dejanski plačilni roki že iz tako dolgih 30 oz. 60 dni, 
kolikšne so bile zamudne obresti, koliko podjetnikov je zaradi 
tega propadlo, koliko tako država prispeva k splošni plačilni 
nedisciplini v državi, kolikšen je vpliv na inflacijo)? 

3. Ali bo kdo neposredno odgovarjal zaradi takega balkanskega 
vodenaj javnih financ? 

4- Kako se evidentirajo zamudne oresti glede na to, da za ta 
namen ni posebnega konta? 

Za pomoč pri odgovoru vam dajem naslednje podatke. Iz leta 
2001 v leto 2002 je bilo prenešenih za okoli 22 mlrd SIT tolarjev že 
zapadlih obveznosti. Iz leta 2002 v 2003 je bilo takih obveznosti 
najmanj za 9 mlrd SIT. Nekatere obveznosti so se plačavele 
Potem celo do maja naslednjega leta, torej, tudi do 5 mesecev 
zamude po zapadlosti obveznosti. Ministrstva so morala plačevati 
'udi zamudne obresti (kljub temu da pravila določajo da so 
zamudne obresti breme tistega, ki jih povzroči - povzročilo jih je 
Ministrstvo za finance), nekatera tudi preko 100 mio SIT. Tako 
prenesene obveznosti in zamudne obresti zajedajo tekoči 
proračun oz. finančne načrte proračunskih uporabnikov. Država 
Pa tako, na zelo drag način (zamudne obresti so dražje od kreditnih 
obresti), navzen prikazuje nižji proračunski primanjkljaj, kot je 
dejanski. 

Odgovor z dne 24/9-2003:  

Pri obravnavi omenjenih vprašanj ugotavljamo, da se tokratno 
vprašanje ne nanaša na ukrepe za uravnoteženje proračuna, 
kot jih v okviru ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja 
Proračuna obravnava 40. člen Zakon o javnih financah (Uradni 
llst RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02; v nadaljevanju: ZJF), 
Pač pa na tematiko zaključka proračunskega leta in prenos plačila 
zapadlih obveznosti v proračun prihodnjega leta. Glede na ureditev 
v ZJF gre v obeh primerih za dve povsem ločeni problematiki. 
Ena obravnava ukrepe vlade pri odločanju za pripravo rebalansa 
Proračuna, druga pa se nanaša na zaključek proračunskega leta 
oziroma na realizacijo sprejetega rebalansa proračuna. Torej ni 
pravilna trditev, da gre za ponovitev vprašanja, ker je Ministrstvo 

za finance prezrlo bistvo prvozastavljenega vprašanja, pač pa 
za vsebinsko nova vprašanja, ki zahtevajo novi vsebini ustrezne 
odgovore. 

K 1. 

ad 1. 

O tem je Vlada Republike Slovenje poročala v obrazložitvi 
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije leta 2001, ki 
ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel letos in je objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 53/2003. Znesek, v letu 2001 zapadlih 
obveznosti, ki so jih proračunski uporabniki prenesli v plačilo v 
leto 2002, znaša 13,97 mrd SIT (glej spletno stran MF: http:// 
www.sigov.si/mf/slov/proracun/ zaklj_racun/lll_1 _2.pdf) in ne 22 
mrd SIT, kot je navedeno v vprašanju. 

ad.2. 

O tem vprašanju bo vlada poročala državnemu zboru v 
obrazložitev zaključnega računa proračuna Republike Slovenije 
leta 2002, ki mu ga bo v teh dneh posredovala. Za zdaj lahko 
rečemo, da znesek,v letu 2002 zapadlih obveznosti, ki so jih 
proračunski uporabniki prenesli v plačilo v leto 2003, ne presega 
7,3 mrd SIT. To je znatno manj kot v predhodnem letu, kar je 
posledica znižanih odhodkov sprejetega rebalansa državnega 
proračuna za leto 2002. 

K 2. 

Znesek evidentiranih in plačanih odhodkov proračuna Republike 
Slovenije, iz naslova zamudnih obresti v celem letu 2002 - in ne 
samo zaradi prenosa plačil med proračunoma oziroma leti, znaša 
221,822.841 SIT. Kolikšen je v tem okviru znesek zamudnih 
obresti, plačanih samo iz razloga prenosa plačila obveznosti iz 
proračuna leta 2001 v leto 2002, je mogoče ugotoviti na podlagi 
pregleda odredb, na podlagi katerih so bile zamudne obresti 
plačane. Računovodski predpisi namreč zahtevajo, da se 
zamudne obresti pripisujejo osnovni vrednosti, ki jo je treba 
poravnati upniku. Enako velja za podatke za prenos iz proračuna 
leta 2002 in v 2003. Glede na število teh dokumentov, ki bi jih bilo 
v ta namen potrebno pregledati, in glede na to, da v mesecu 
januar 2003 ni bilo v proračunu likvidnostnih težav, izvedba te 
analize ni racionalna, saj bi bili stroški dela zaradi zbiranja teh 
podatkov previsoki. 

Lahko pa dodamo, da je država v letu 2002 pridobila dodatne 
prihodke proračuna iz naslova: 
1. plačanih zamudnih obresti s strani fizičnih in pravnih oseb v 

višini 5.604.191.381 SIT; 
2. upravljanja z likvidnostnimi sredstvi države v višini 304.000.000 

SIT - gre za presežek prihodkov nad odhodki od upravljanja 
z likvidnostjo proračuna. 

Primerjava torej pokaže, da davkoplačevalci znatno bolj zamujajo 
s plačili obveznosti do države, kot velja obratno. 

K 3. 

Menimo, da gre v tem primeru za oceno, ki izraža nepoznavanje 
javnofinačne zakonodaje in konkretnih številk in je zato napačna. 

Vlada se zaveda, da nespoštovanje plačilnih rokov v breme 
proračuna ni pravilno, vendar pa je to skrajni izhod v sili. Treba je 
poudariti, da so vzroki za uporabo te rešitve objektivne narave, ki 
vplivajo na nenačrtovana gibanja prihodkov in odhodkov. Vlada si 
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prizadeva, da ob koncu leta ne bi bilo potrebno uporabiti 
inštrumenta podaljšanja plačilnih rokov in ravno sprejemanje 
proračunov za dve prihodnji leti preprečuje podaljšanje plačilnih 
rokov. K temu naj prispeva tudi bolj konzervativna ocena prihodkov 
in večja splošna proračunska rezervacija. 

Kljub temu je potrebno poudariti, da so razlogi, ki pripeljejo do 
neplačanih obveznosti na strani prihodkov ali na strani odhodkov 
proračuna, in sicer: 
1. se lahko zgodi, da so načrtovani prihodki višji od udejanjenih, 

kar ni nujno posledica slabih ocen, ampak je lahko tudi 
posledica drugačnih makroekonomskih gibanj od predvidenih 
in 

2. je lahko razlog na strani zakonske obveznosti, ki jih je povsem 
nemogoče natančno določiti, saj so odvisne od gibanj števila 
upravičencev do gibanja posameznih pravic, predvsem na 
področju socialnih transferov in plač. To lahko pripelje do tega, 
da je potrebno pogodbene obveznosti ob koncu leta preložiti, 
da se zagotovi plačilo zakonskih (iztožljivih) obveznosti (obseg 
teh obveznosti znaša blizu 1000 mlrd SIT). 

Treba je dodati, da je prenos neporavnanih obveznosti iz leta v 
leto, kot inštrument upravljanja s proračunom, v skladu z Ustavo 
Republike Slovenije in ZJF, in zato iskanje odgovornosti vlade, ni 
utemeljeno. Prestavlja orodje, ki omogoča vladi učinkovito 
omejevanje rasti proračunske porabe na globalni ravni in s tem 
proračunskega primanjkljaja. Preprečuje namreč naraščanje 
zadolževanja in primankljaja države. 

Obsega zadolževanja države v določenem letu se lahko določi 
samo z zakonom (149. člen Ustave RS in 81. člena ZJF) in to je 
zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Pri pripravi 
in sprejemanju državnega proračuna se obseg odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna in posledično pravic porabe neposrednih 
uporabnikov določi v obsegu načrtovanih: 

prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, 
- prejemkov v računu finančnih terjatev in naložb ter 

prejemkov v računu financiranja - slednje pomeni 
zadolževanje države. 

Ob izpadu načrtovanih prihodkov proračuna, ter ob z zakonom o 
izvrševanju proračuna v omejenem maksimalnem zadolževanju 
države, je potrebno ohraniti odhodke proračuna v obsegu 
odhodkov in primankljaja, določenega v bilanci prihodkov in 
odhodkov. To pa je mogoče samo, tako da se ob koncu leta 
izplačajo odhodki poračuna do višine, ki ne pomeni povečanje 
proračunskega primanjkljaja nad višino, določeno s sprejetim 
proračunom ali rebalansom proračuna. To povzroči, da se 
obveznosti, za katere ni pokritja v realiziranih proračunskih 
prihodkih, plačajo iz proračuna prihodnjega leta.To rešitev podpira 
46. člen ZJF, ki ureja plačilo obveznosti iz preteklih let. Ta določa, 
da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz 
preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v 
okviru sredstev proračuna tekočega leta. 

Ukrep prenašanja zapadlih obveznosti države iz enega 
proračuna v naslednje je torej povsem zakonit inštrument, vendar 
pa se ga vlaga lahko posluži kot zadnje sredstvo. To kažejo tudi 
sprejeti rebalansi državnega proračuna, s katerimi se že ex ante 
ter z odločitvijo državnega zbora znižujejo izdatki proračuna glede 
na novo, znižano oceno proračunskih prihodkov. 

K 4. 

Res je, da za ta namen ni v veljavnem kontnem načrtu odprt 
poseben konto. Zamudne obresti se namreč, v skladu s 4. odst. 
12. člena Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 54/02), 
obravnavajo kot odhodek tiste vrste odhodkov, na katerega se 
nanašajo. Glede na to pa se podatki o plačanih zamudnih obrestih 
neposrednih uporabnikov državnega proračuna lahko pridobijo 
iz odredbe za plačilo, in sicer na podlagi atributa, ki se imenuje 
namen nakazil (izpis prometa šifra 44 - zamudne obresti). 

Tukaj naj navedemo, da tudi Slovenski računovodski standardi 
(SRS) ne ločujejo posebej zamudnih obresti. Obresti kot take se 
evidentirajo v okviru finančnih odhodkov in podjetja si sama 
sestavljajo analitične podkonte v okviru dvomestnega kontnega 
plana, ki ga določa SRS. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Saša 
Pečeta ministru za finančne dr. Dušanu 
Mramorju, z dne 20/8-2003:  

Kupnina iz naslova prodaje NLB, ki je bila, po besedah ministra za 
finance stroškovno učinkovita in racionalna, je znašala 114 milijard 
tolarjev. Glede na daljše pretočeno obdobje od končane 
privatizacije NLB, Vlada Republike Slovenije je sklep o končanem 
postopku privatizacije deleža v NLB sprejela marca letos 
sprašujem: 
Kaj se je dogajalo oziroma zgodilo s kupnino iz naslova prodaje 
deleža NLB belgijske bančno-zavarovalne skupine KBC in 
Evropske banke za obnovo in razvoj EBRD (skupni delež obeh v 
NLB znaša 39 odstotkov delnic osnovnega kapitala)? 
Kkšna je prihodnost omenjene kupnine? 

Odgovor z dne 10/9-2003: 

Kupnina od prodaje Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana 
(NLB d.d.) je znašala 113,2 mlrd SIT. Sledeč prodaji te kapitalske 
naložbe RS je Vlada Republike Slovenije na seji dne 26.9.2002 s 
sklepom št. 440-00/2001-6 sprejela predlog porabe kupnine. 
Predlog porabe kupnine je zajemal osnovne cilje, kriterije za izbor 
državnega dolga, časovni razpored in višino predčasnih odplačil, 
ter način upravljanja s kupnino pri postopni porabi sredstev 
kupnine. 

Temeljni cilj postopne uporabe kupnine je zmanjševanje javnega 
dolga, ki zagotovi dolgoročno maksimalne fiskalne učinke, ob 
istočasnem upoštevanju monetarnih učinkov ter učinkov na 
domači bančni in celotni finančni sistem. Izvršitev temeljnega cilja 
bo pripomogla k neposrednemu povečanju vzdržnosti javno 
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finančnega ravnotežja z znižanjem odhodkov proračuna iz 
naslova servisiranja dolga (plačila obresti) in z upočasnitvijo 
dinamike avtonomne rasti dolga iz naslova indeksacije oziroma 
znižanjem dolga z dinamiko transakcij, ki ne bodo istočasno 
poviševale stroškov sterilizacije monetarni oblasti. Posredno pa 
bo prispevala tudi k izpolnitvi pogojev konvergenčnega kriterija 
višine dolgoročnih obrestnih mer prek nadaljnjega znižanja inflacije. 

2 namenom izvrševanja temeljnega cilja zagotovitve dolgoročnih 
maksimalnih fiskalnih učinkov ob istočasnem upoštevanju 
monetarnih učinkov, so bile do sedaj, v skladu s sprejetim 
predlogom porabe kupnine in na njegovi osnovi nadaljnjih sprejetih 
sklepih vlade, izvršene transakcije predčasnih odplačil in 
zamenjav sanacijskih obveznic RS15 serij G do T in RS4E v 
skupni višini 161,2 mlrd SIT. V letu 2003 je bil z navedenimi 
transakcijami proračun razbremenjen plačil obresti v višini 4,6 
mlrd SIT. 

Izvedena je biia zamenjava obveznic RS15 serij G do T ter RS4E 
v skupni višini 130,9 mird SIT. TOM indeksirane obveznice RS15 
serij G do T bi zapadale od leta 2004 do leta 2010 in so imele 
kuponsko obrestno mero od 5,53% do 6,5% letno. Zamenjane so 
bile za nove obveznice RS44, RS45, RS46 in RS47 v različnih 
deležih. Nove SIT denominirane obveznice so bile izdane z 
ročnostjo 3,5 in 10 let. Izdani sta bili seriji 3 in 10 letnih nominalnih 
obveznic s fiksno obrestno mero, ki odraža tržno obrestno mero 
ob dnevu izdaje oziroma zamenjave, in sicer 8,2% in 6,65% letno. 
Hkrati sta bili izdani dve seriji TOM indeksiranih obveznic z 
ročnostjo 5 in 10 let ter kuponsko obrestno mero 3% in 3,25% 
letno. Obe seriji novih TOM indeksiranih obveznic dajeta RS tudi 
pravico predčasnega odplačila po treh oziroma štirih letih od izdaje, 
ko jih bo mogoče ponovno zamenjati v primeru, da bodo takratni 

tržni pogoji novih zadolžitev zagotavljali pozitivne proračunske in 
finančne učinke transakcij. EUR denominirana obveznica RS4E 
z zapadlostjo leta 2022, s fiksno obrestno mero 8% letno je bila v 
višini 6,9 mlrd SIT zamenjana za novo obveznico RS49, ki ohranja 
enako strukturo z izjemo višine obrestne mere, in sicer 4,75% 
letno. 

Nezamenjanl preostanek dolga obveznic RS15 serij G do T 
in RS4E v skupni višini 30,4 mlrd SIT je bil predčasno 
odplačan s sredstvi kupnine od prodaje kapitalske naložbe 
RS v NLB d.d. 

Upoštevajoč vse transakcije, izvedene do sedaj v skladu z vladnim 
programom porabe kupnine NLB d.d., bodo v letu 2003 skupni 
predvideni pozitivni proračunski učinki znašali 13 mlrd SIT. 

Preostanek kupnine v višini 82,1 mlrd SIT (op.: Stroški prodaje 
NLB d.d. so namreč znašali 700 mio SIT in so se poravnali iz 
kupnine) bo tudi v prihodnje postopno uporabljen v skladu 
z zakonom In sprejetim vladnim programom, do dokončne 
porabe pa vezan po načelih varnosti, likvidnosti In 
donosnosti pri centralni banki. Kot do sedaj, bo preostanek 
kupnine uporabljen za postopna predčasna odplačila obstoječega 
državnega dolga, v kombinaciji z nadaljnjimi morebitnimi 
transakcijami zamenjav. Časovna dinamika postopne porabe 
preostanka kupnine bo tudi v prihodnje usklajevana z Banko 
Slovenije v izogib negativnim monetarnim učinkom porabe 
kupnine. Nadaljnje transakcije bodo izvedene upoštevajoč cilje, 
kriterije in način postopne uporabe kupnine v skladu s sklepom 
vlade, ki, kot navedeno, zajemajo dolgoročno optimizacijo 
makroekonomskih ciljev, vključujoč poleg fiskalnih tudi monetarne 
učinke ter učinke na finančni sistem ter celotno gospodarstvo. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 25/8-2003: 

V afero Depala vas je nesporno vpletenih več »pomembnih« 
Predstavnikov političnega življenja, na kar jasno nakazuje tudi v 
Mladini (18. avgust 2003) objavljen intervju s pričo dogodkov iz 
omenjene afere, gospodom Srečkom Jerajem. 

Dejstvo je, da je policija vedela za ozadje afere Depala vas, da je 
Poznala tudi dokaze, ki govorijo o poneverbah, goljufijah, vpletenih, 
"d-, a ni storila ničesar. Prav tako ničesar ni storil minister za 
notranje zadeve, gospod Bohinc, ki je bil v času, ko je omenjena 
priča prvič spregovorila in predstavila dejstva že na svojem 
Položaju ministra za notranje zadeve. 

Zakaj kot pristojni minister ni storil, kar bi v skladu s svojimi 
pooblastili lahko in moral storiti? Iz vsega napisanega in 
omenjenega je namreč mogoče sklepati, daje zaradi ne ukrepanja 
v omenjeni zadevi gospod Bohinc posredno ali morda celo 
neposredno sodeloval pri uničenju dokazov?! 

Odgovor z dne 23/10-2003: 

Policija je že leta 1994 o celotni zadevi Depala vas podala več 
kazenskih ovadb zoper osumljence storitve kaznivih dejanj. V 
tem okviru je bila v takratni Upravi kriminalistične službe - Centru 
za kriminalistično-tehnične preiskave opravljena tudi preiskava 
verodostojnosti takrat zaseženih dokumentov inje bilo izvedensko 
mnenje poslano na državno tožilstvo. 

V okviru preiskave kaznivega dejanja je bilo stojreno vse potrebno, 
da se zavarujejo dokazi v skladu z Zakonom o kazenskem 
postopku ter te dokaze tudi posredovala pristojnemu tožilstvu v 
ovadbah in poročilih v dopolnitev le-teh. 

Celoten postoepk v aferi Depala vas je v pristojnosti soo.šča. 
Preiskava kaznivega dejanja je bila končana že pred pričetkom 
mandata sedanjega ministra za notranje zadeve in je bila v 
pristojnosti državnega tožilstva oziroma sodni postopek v 
pristojnosti sodišča. 

Ocenjujemo, da je Policija pri raziskavi tega primera ravnala v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za promet g. Jakobu 
Presečniku, z dne 27/8-2003:  

V letu 2002 je bila zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu RS 
za leto 2002 izvedena prerazporeditev približno 1/2 sredstev iz 
postavke, ki so bila namenjena posodobitvi - obnovi, uničenega 
vozišča na regionalni cesti R-320. Občani smo zaradi finančnih 
težav državne blagajne vašo odločitev sprejeli z razumevanjem. 

Pričakovali pa smo, da boste izpadli del obnove vozišča (cca. 1,5 
km), v znesku cca. 30 mio sit, izvršili letos. Žal se pričakovanja 
niso uresničila. Namesto celovite obnove je bilo izvedeno samo 
(zasilno) ročno krpanje. 

Kdaj se bo pristopilo h kvalitetni posodobitvi še tega preostalega 
odcepa regionalne ceste R-320? 

Odgovor z dne 29/9-2003: 

Odgovor smo ga pripravili na osnovi poročila Direkcije Republike 
Slovenije za ceste (011-02-1/2003 z dne 12.09.2003). 

Glede posodobitve oziroma obnove uničenega vozišča na 
regionalni cesti R1-212 (v vprašAnju R-320), odsek 1120, ter v 
letu 2002 zmanjšanih finančnih sredstev so dejstva in stanje 
naslednje: 

V letu 2002 je bilo zaradi težav pri odkupih zemljišč po prvotno 
projektirani trasi potrebno izvesti spremembo projektne 
dokumentacije PGD, PZI. Zaradi težav pri odkupu zemljišč so bila 
za to namenjena sredstva, z rebalansom proračuna avgusta 
2002, zmanjšana za 10.000.000 SIT, nato pa iz istega razloga 
zmanjšana še za 6.300.000 SIT, s čimer so bili odkupi zemljišč 
prestavljeni v leto 2003. Januarja leta 2003 je bila podpisana 
pogodba z izvajalcem odkupov zemljišč, odkupi zemljišč so se 
izvedli. 

Za odsek od km 0.150 do km 2.150 je bila razpisana oddaja 
gradbenih del junija 2003, pogodba z izvajalcem pa podpisana 
11.09.2003. Rok za izvedbo gradbenih del je 8 mesecev po 
podpisu pogodbe, vrednost ponudbe znaša 237.071.232 SIT, od 
tega je delež države 199.853.252,54 SIT, občine pa 37.217.979 
SIT. 

Za odsek za km 2.150 do km 3.000 je izdelana idejna študija 
variant in na osnovi v juniju 2003 izdelane in potrjene 
predinvesticijske zasnove izbrana varianta 1 po obstoječi trasi. 
Vrednost investicij po cenah iz septembra 2002 znaša 
231.736.974 SIT. 

Za odsek od km 5.050 do km 5.304 (Oberstar) in priključek Sušje 
je izdelan predlog lokacijskega načrta, k predlogu je Direkcija 
Republike Slovenije za ceste podala mnenje in pripombe, Občinski 
svet Občine Sodražica naj bi septembra 2003 obravnaval stališča 
do pripomb k lokacijskemu načrtu. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za promet g. Jakobu 
Presečniku, z dne 27/8-2003:  

Pri vseh razgovorih z župani občin, ki gravitirajo na cesto G2 in 
jim ta cesta predstavlja tudi edino povezavo z Ljubljano, je bilo 
vedno poudarjeno, da to območje nima ustrezno urejene 
navezave na avtocestno omrežje. Ključno ozko grlo ceste se 
nahaja na območju občine Škofljica, kjer je poleg omejitve hitrosti 
(50 km) še vrsta lokalnih odcepov, javnih šolskih in predšolskih 
objektov, križanje z železniško progo, obrtne cone, številni 
gospodarski in stanovanjski objekti. 

Na prometnici, zlasti ob konicah, nastajajo dolge kolone in izrazito 
podaljšujejo potovalni čas. Kljub temu, da letos posodabljate 
križišče na Škofljici, bodo ostale vse ključne ovire neurejene in 
razmere se ne bodo spremenile. Prav dostopnost Ribniško - 
Kočevskega območja oziroma potovalni čas bosta ostala ključna 
omejitvena dejavnika pri razvoju tega področja. 

V kakšni fazi je izdelava študije, ki naj bi v skladu s sprejetimi 
prostorskimi akti občine Škofljica dala odgovor o tem, katera 
trasa priključka G2 na AC omrežje bi bila najprimernejša? 

Zanima me tudi terminski načrt nadaljnjih aktivnosti do izgradnje 
te povezave. 

Odgovor z dne 17/9-2003: 

Dajemo sledeč odgovor, ki ga je pripravla Direkcija Republike 
Slovenije za ceste (001-02-1/2003 z dne 11.9.2003). 

Zaradi začasne ustavitve porabe sredstev Proračuna 2003, je bil 
šele avgusta 2003 izveden javni razpis za oddajo "Primerjale 
študije variant obvoznice Škofljica". V začetku septembra je bil 
izbran izvajalec omenjene študije tako, da bo pogodba podpisana 
do konca tega meseca. Rok za izdelavo študije je junij 2004, in 
sicer za dve varianti možnega poteka obvoznice čez Ljubljansko 
barje, enkrat z izvennivojsko navezavo na G2-106 pred naseljem 
Lavrica in drugič z direktno navezavo na avtocestni priključek pri 
"Rutarju". 

Po izbiri optimalne variante sledi izdelava DIIP-a in 
Predinvesticijske zasnove do konca leta 2004. 

Naslednji korak je izdelava idejnega projekta, lokacijskega načrta, 
odkupi zemljišč, izdelava PGD projekta, pridobitev gradbenega 
dovoljenja in gradnja. 

Za vse navedene aktivnosti bo potrebno zagotoviti sredstva v 
državnih proračunih po letu 2004. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Tanka ministru za promet g. Jakobu 
Presečniku, z dne 27/8-2003:  

Novi predsednik Furlanije Julijske krajine Riccardo llly se je že 
takoj na začetku svojega novega mandata trudil, da bi navezal 
stike s slovenskimi politiki. Ena pomembnejših tem, o kateri naj bi 
se dogovarjal z našimi politiki, bi bila pospešitev del na 5. koridorju 
s posebnim poudarkom na železnicah. Ker je bil odziv naših 
najodgovornejših ljudi izredno mlačen, kar kaže na njihov izredno 
slab odnos do nove vlade sosednje pokrajine ter na popolno 
nesposobnost dojemanja srednje evropske stvarnosti, se je 
Riccardo llly takoj povezal s predsednikom koroške vlade Jorgom 
Haiderjem ter predsednikom avstrijske vlade VVolfgangom 
Schusslom glede posodobitve železniškega omrežja med Trstom, 
Tirolsko, Koroško do Budimpešte, torej za posodobitev in 
uveljavitev enakovredne alternative našemu 5. koridorju. Glede 
na zadnje dogodke postaja pontebska proga stvarnost. Tudi 
predlog predsednika uprave koprske Luke, da se najprej zgradi 
navezava Kopra na Trst, kaže na to, da smo se (po ovinku) 
odpovedali izgradnji načrtovanega 5. železniškega koridorja, s 
tem pa tudi načrtovanim trajnim prihodkom iz naslova prometnih 
storitev in prevozov. Še posebej, ker niti Vlada RS niti Ministrstvo 
za promet nista odreagirala na medijsko zelo dobro podprt predlog 
predsednika uprave koprske Luke Bruna Koreliča. Sloveniji bo 
dolgoročno ostal samo ekološko in prometno zelo obremenjujoč 
cestni tovorni promet. Te poteze Ministrstva za promet in Vlade 
RS kažejo na popolno nesposobnost predvidevanja, planiranja, 
vizije in soočanja z realnimi in vitalnimi problemi Slovenije in Srednje 
Evrope. Potrjujejo pa tudi, da tudi ta Vlada ni uspela izoblikovati 
kakovostne prometne politike, in da se vse odvija več ali manj 
stihijsko. 
1- Kaj in kdaj nameravate predlagati vladi, da bi se končno le 
Pristopilo (še pravočasno) k aktivnostim posodabljanja 
železniškega omrežja v Sloveniji in h kakovostni vklopitvi v 
mednarodni železniški promet? 
2- Kdaj bo predstavljena in predložena prometna politika Slovenije? 

Odgovor z dne 15/9-2003:  

Komentar na trditve oz. navedbe: 

Uradnega podatka, da bi se g. Illy srečal z gospodoma Haiderjem 
ln Schusslom, nimamo, saj je to primer bilateralnega srečanja 
predstavnikov dveh sicer sosednjih držav, ki imata skupno mejo, 
°be pa mejita tudi na Republiko Slovenijo. 

Dejstvo je, da podatkov oz. poročil, o tem kaj se predstavniki 
drugih držav medsebojno dogovarjajo oz. pogovarjajo, ne 
Posredujejo tretjim državam, zato podatkov o razgovorih med 
navedenimi predstavniki Italije in Avstrije ne poznamo. 

Dobro pa so nam poznane želje in predlog predsednika uprave 
Luke Koper g. Bruna Koreliča, glede izgradnje železniške 
Povezave med Koprom in Trstom, ki jih je večkrat izrazil, med 
drugim tudi na delovnih srečanjih med RS in Deželo Furlandijo 
Julijsko krajino. 
G- Tanko navaja, da "kaže, da smo se (po ovinku) odpovedali 
izgradnji načrtovanega 5. železniškega koridorja". S to trditvijo, ki 
nas močno preseneča, se nikakor ne moremo strinjati, saj je 
Republika Slovenija 16. maja 2001 dogradila in predala v promet 
se zadnji manjkajoči železniški del V. vse-evropskega 
transportnega koridorja na relaciji Puconci - Hodoš - državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko. 

Seveda pa se s tem niso končala prizadevanja po modernizaciji 
javne železniške infrastrukture. Zgolj v informacijo v nadaljevanju 
navajamo projekte vlaganja v V. in X. koridor (vir podatkov: Agencija 
za železniški promet, februar 2003), ki so pripravljeni skladno in 
na osnovi Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške 
infrastrukture. 

Vlaganja v V. in X. panevropski transportni koridor 

Direkcija za železniški promet, Maribor; Februar 2003 

Vlaganja v V. koridor: 

- Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper (posodobitev SV 
naprav, gradnja protihrupnih ograj, gradnja novih elektronapajalnih 
postaj, rekonstrukcije postaj Divača, Hrpelje - Kozina in Koper) 
Čas: 2004-2011 
Predvidena vrednost projekta: 65 mio evrov 
- Gradnja II. tira Divača - Koper (možnost navezave na hitro 
progo Benetke - Trst - Ljubljana - Zagreb) 
Čas: 2007-2015 
Predvidena vrednost projekta: 376 mio evrov 
- Posodobitev SV naprav na progi Ljubljana - Sežana 
Čas: 1998-2004 
Predvidena vrednost projekta: 39 mio evrov 
- Gradnja obvezne proge mimo mesta Ljubljana 
- Gradnja potniške postaje Ljubljana (skupni projekt z mestom 
Ljubljana) 
- Povečanje hitrosti na progi Ljubljana - Zidani Most - Maribor za 
hitrosti do 160 km/h (ustrezno zavarovanje nivojskih prehodov, 
sanacija useka Križni vrh ter obnova spodnjega in zgornjega 
ustroja proge) 
Čas: 2002-2005 
Predvidena vrednost projekta: 100 mio evrov 
- Posodobitev proge Pragersko - Ormož (modernizacija SV in TK 
naprav, gradnja izogibališč in rekonstrukcija postaj) 
Čas: 2004-2015 
Predvidena vrednost projekta: 155,5 mio evrov 
- Posodobitev proge Ormož - Murska Sobota (sanacija 
Žerovinskega klanca, posodobitev SV in TK naprav) 
Čas: 2000-2003 
Predvidena vrednost projekta: 22,5 mio evrov 
- Gradnja obvozne proge mimo mesta Murska Sobota (za tranzitni 
promet) 
Čas: možen začetek v 2006 - 2013 
Predvidena vrednost projekta: 87 mio evrov 
- Elektrifikacija proge Pragersko - Ormož - Hodoš 
Čas: po letu 2012 
Ocenjena vrednost projekta: 95 mio evrov 

Vlaganja v X. koridor: 

- Dograditev mejnega prehoda Dobova (schengenska meja) 
Čas: 2003-2004 
Predvidena vrednost projekta: 12 mio evrov 
- Gradnja 2. tira Jesenice - Ljubljana (povezava letališča Brnik) 
Čas: po letu 2012 
Ocenjena vrednost projekta: 600 mio evrov 
- Gradnja 2. tira Maribor - Šentilj 
Čas: 2007-2015 
Predvidena vrednost projekta: 135 mio evrov 

Pri tem velja dodati, da je Ministrstvo za promet na seznam 
evropsko pomembnih projektov s področja železnic za obdobje 
2007-2020 uspelo uvrstiti (tudi ob podpori Republik Italije in 
Avstrije) dva projekta, in sicer: 
1) Železniška proga Lion - Trst/Koper - Ljubljana - Budimpešta 
(Mixed railway line), v okviru katerega slovenski del zajema: 
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- izgradnjo II. lira na razdalji Divača - Koper, 
- gradnjo izvennivojskih križanj ter 
- tudi elektrifikacijo proge na odsekih, ki še niso elektrificirni 
2) Železniška proga Maribor - Gradec, ki vključuje izgradnjo II 
tira na razdalji Maribor - Šentilj. 

Oba navedena projekta naj bi bila zaključena do leta 2012, kar pa 
bo v največji meri odvisno od zagotovitve lastnih sredstev, saj 
bodo ti projekti iz sredstev EU deležni le 10 % celotne vrednosti. 

Odgovora na vprašanji: 

1. vprašanje: 

Menimo, da odgovor na to vprašanje ob navedenih podatkih ni 
več potreben, saj je iz samih podatkov jasno razvidno, da se v 

Ministrstvu za promet dobro zavedamo trenutnega stanja 
železniške infrastrukture in potrebnih posegov na njej, ki pa so, 
kot že navedeno, močno vezani na zagotovitev finančnih 
sredstev, za kar močno upamo, da bomo dobili podporo tudi s 
strani poslancev Državnega zbora. 

2. vprašanje: 

Vlada RS se je na seji, dne 31.7.2003, seznanila z informacijo o 
Viziji prometne politike v Republiki Sloveniji in sprejela sklep pod 
št.: 340-04/2003-1, ter s tem naložila Ministrstvu za promet, da 
na podlagi le-te pripravi Strategijo prometne politike v Republiki 
Sloveniji in jo do konca februarja 2004 predloži v obravnavo Vladi 
Republiki Sloveniji. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministrici za kulturo 
ge. Andreji Rihter, z dne 2/9-2003:  

Kako je mogoče, da slovenska vlada zaščiti kulturno zgodovinski 
objekt, po drugi strani pa dovoli določene arhitekturne posege, ki 
popačijo izgled tega spomenika, ampak, da bi bila mera polna, 
slovenska vlada pomaga pri financiranju take oskrunitve? 

V Mariboru se pod okriljem Vlade RS, 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 bo, kljub zaščiti 
kulturnega spomenika, s strani stroke prišlo do popolnega uničenja 
in iznakaženja kulturno zgodovinskega objekta! 

Kako to, da ima ministrstvo za kulturo in Vlada RS dvojna merila 
pri zaščiti in rekonstrukciji določenih slovenskih kulturnih in 
zgodovinskih objektov, odvisnih od želja in apetitov potencialnih 
investitorjev in lastnikov novo nastalih kulturno zgodovinskih 
spomenikov v Republiki Sloveniji? 

Ali na Ministrstvu za kulturo ne premorete dovolj veliko število 
strokovnjakov, glede na nerazumljive poteze vašega ministrstva, 
ki nek spomenik naprej zaščiti nato pa dovoli njegovo oskrunitev? 

Odgovor z dne 26/9-2003: 

Ministrstvo za kulturo je na pobudo poslanskega vprašanja dobilo 
natančnejše podatke pristojne službe, javnega zavoda za varstvo 
kulturnih dediščine OE Maribor. 

Na podlagi obstoječe dokumentacije so na zavodu potrdili, da gre 
v primeru zaporov za pomembno slovensko dediščino. Objekt 
zaporov je bil zgrajen kot namenska stavba že leta 1884. Kot 
zapor so ga uporabljali tudi med obema vojnama, ko je bil med 
drugimi v objektu zaprt Josip Broz Tito. 

Že v začetku šestdesetih let 20. stoletja so bili zapori opuščeni, 
spremenjena je bila namembnost v samem objektu in arhitekturi 
je grozilo celo rušenje. Tedanji zavod v Mariboru je skupaj z občino 
poskrbel, da so Zapore zaščitili kot zgodovinski spomenik. 

Posebej ogrožen je bil objekt leta 1979, ob pripravi novih 
urbanističnih načrtov za Maribor. Strokovne službe so tedaj uspele 
preprečiti rušenje, vendar je bilo za obstoj objekta nujno, da mu 
najdejo neko novo namembnost. Enako ravnajo strokovnjaki v 
Sloveniji in izven nje v različni drugih primerih ohranjanja dediščine. 
Značilen primer ohranitve in prezentacije, skupaj z novo 
namembnostjo, je prenova zaporov na Metelkovi, ki so sedaj 
Mladinski hotel. Podobno spremembo funkcije so uporabili v 
Estoniji. Zelo različni načini ohranjanja so tudi pri drugih zaporih v 
Evropi, posebej pri prezentaciji in novih namembnostih grajskih 
ječ. 

Strožji režim velja v Sloveniji za ohranjene zapore in posamezne 
celice v gradu Begune, kjer so celice ohranjene in varovane v 
celoti. 

V Mariboru so v stavbi zaporov ohranili vse osnove značilnosti 
arhitekture samega objekta. Znotraj tedanjega, skladiščenega 
objekta so ohranili celo "Titovo celico". Spominska in zgodovinska 
vloga nekdanjega jugoslovanskega predsednika pa je v Sloveniji 
ohranjena na več lokacijah, saj je bival in se zadrževal v več 
objektih. Najbolj ohranjena na gradu Brdo, kjer je deloval kot 
državnik in eden od ustanoviteljev neuvrščenosti, saj je med kipi 
v parku celo njegova bronasta skulptura. 

V načrtu je ohranitev delavnice bivšega predsednika. Prav tako 
je nekaj ciljno ohranjenih objektov dediščine, vezanih na njegovo 
življenje, prezentiranih v Kozjanskem parku. 

Za prezentacijo same celice v zaporih v Mariboru je dolga leta 
skrbel Muzej narodne osvoboditve v Mariboru. Muzej je moral, po 
opustitvi skladiščne funkcije v stavbi leta 1991, zaradi varnosti 
za eksponate, te začasno deponirati. 
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Arhitektura nekdanjih zaporov samo, najbolj ogrožajo neustrezne 
funkcije. Zato so morali strokovnjaki zavoda znova posredovati, 
da stavbe niso porušili leta 1979 in ob zidavi Evroparka okoli leta 
1995. Sedaj je objekt ustrezno vključen v urbanistične dokumente 
in varovan kot pomembna arhitektura. Nekdanjim zaporom pa je 
potrebno preskrbeti funkcijo, ki bo, v okviru zaščitenih zunanjih 
gabaritov z ohranjeno strukturo in njeno substanco, skrbela za 
ohranitev same lupine. 

Zato je v okviru obnove, ki jo vodi Mariborska razvojna agencija, 
bilo izdano soglasje (M-5453/99 z dne 1.12. 1999). Dovoljeno je 
kontrastno dodajanje ob zahodnem traktu, kar naj investitor 
zagotovi brez spreminjanja zgoraj omenjenih varovanih gabaritov. 
Investitor mora pripraviti ustrezno lokacijsko dokumentacijo in 
zagotoviti, da bo spoštoval kulturnovarstvene pogoje, kot mu jih 
nalaga mnenje zavoda (dopis 2015/00 z dne 22 5. 2000) Zavod ni 
bil obveščen o nadaljnjih načrtih ali aktivnostih v zvezi z 
Mariborskimi zapori in novi načrti še niso dobili predpisanega 
kulturno-varstvenega soglasja ustrezne institucije. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 3/9-2003: 

Zakaj, še po letu dni dogovorov s slovensko vojsko, ni pripravil 
izhodišč za sodelovanje vojske in policije pri skupnem varovanju 
naše južne in bodoče Schengenske južne meje z Republiko 
Hrvaško? 

Slovenska vojska bi namreč lahko, ob uvedbi profesionalizacije 
vojakov, varovala ožji obmejni pas v širini od 10 do 20 km, 
sporočala premike prebežnikov, beguncev, opozarjala na vstope 
morebitnih teroristov, raznih vrst ekstremistov in ostalo. Nesporno 
dejstvo je, da slovenska vojska te resurse ima (helikopterji, 
aparature za nočno izvidovanje, dovoljenje število moštva), 
medtem, ko bi policija morala na račun tegia zaposliti 2000 novih 
Policajev. Ravno tako bi slovenska vojska lahko zagotovila 
.ustrezna stanovanja in bivalne prostore nasploh, medtem ko bi 
Policija s tem stroškom še dodatno obremenjevala državni 
proračun. 

Odgovor z dne 25/9-2003:  

Dne 24.07.2003 je Vlada Republike Slovenije na 32. redni seji s 
sklepom ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo 
izhodišč na racionalnejšo in učinkovitejšo uporabo kadrovskih, 
finančnih, materialnih in tehničnih virov Slovenske vojske, Policije 
ln drugih organov, pri zagotavljanju nacionalne varnosti. V 
medresorski delovni skupini sodelujejo tudi predstavniki 
Ministrstva za notranje zadeve in Policije. 

Medresorska delovna skupina mora z vidika nalog v programu 
dela Vlade Republike Slovenije za učinkovit vstop v Evropsko 
unijo proučiti in opraviti naslednje naloge: 

proučiti doktrinama izhodišča sistema nacionalne varnosti in 
predlagani morebitne spremembe in dopolnitve, 
proučiti in predlagati konkretne sistemske rešitve na področju 
racionalizacije sistema nacionalne varnosti in predlagati 
konkretne oblike sodelovanja subjektov sistema nacionalne 
varnosti, 
poučiti in predlagati morebitno spremembo zakonodaje, ki bo 
omogočala uveljavitev predlaganih sistemskih rešitev, 
predlagati način umestitve že obstoječega sodelovanja med 
državnimi organi na področju nacionalne varnosti v sistemske 
okvire in 
koordinirati delovanje že obstoječih medresorskih delovnih 
podskupin. 

Predlog sistemskih rešitev mora medresorska delovna skupina 
Pripraviti do 1.12.2003. 

Pri tem bo potrebno upoštevati dejstvo, da zadeve varovanja 
zunanjih meja Evropske unije ureja pravo skupnosti, kot je to 
določeno z Amsterdamsko pogodbo. Z vstopom Republike 
Slovenije v Evropsko unijo bo torej potrebno upoštevati tudi ta 
vidik. 

Za vzpostavitev nadzora bodoče zunanje meje Evropske unije 
po schengenskih standardih so pomembne obveznosti iz 
pogajalskih izhodišč Republike Slovenije, vključno s Schengenskim 
izvedbenim načrtom za uveljavitev bodoče zunanje meje Evropske 
unije, ki jih je Republika Slovenija sprejela v svojih pogajalskih 
izhodiščih za 24. poglavje pravnega reda Evropske unije. 

Schengenski pravni red, ki je z Amsterdamsko pogodbo postal 
del pravnega reda Evropske unije, morajo v skladu s 
Schengenskim protokolom k pogodbi prevzeti vse bodoče članice 
EU v celoti. V osnovnih dokumentih Schengenski pravni red glede 
nadzora zunanjih meja govori zgolj o policijskih in carinskih organih. 
V "izvedbenih" aktih (priporočnik in katalog) pa to določbo 
konkretizira glede pooblastil in organizacije, ter eksplicitno 
prepoveduje uporabo vojaških sil za opravljanje nalog na zunanji 
schengenski meji. 

Glede taktike varovanja meje izven mejnih prehodov (zelene meje) 
akti izrecno zahtevajo, da varovanje temelji na patruljiranju in 
zasedah ob sami državni meji oz. čim bližje,državni meji. 

Že osnovni schengenski sporazum iz leta 1985 govori zgolj o 
policijskih In carinskih organih, ki imajo pristojnosti v zvezi z 
nadzorom državnih meja (2. in 9. člen). 

Schengenska konvencija določa, da naloge mejne kontrole na 
mejnih prehodi in naloge varovanja zunanje meje med mejnimi 
prehodi izvajajo organi posameznih držav članic, v skladu z 
nacionalno pristojnostjo (6. člen), in nalaga državam 
pogodbenicam, da zagotovijo dovolj ustrezno usposobljenih 
policistov za te naloge. 

Schengenski skupni priročnik (izdan na osnovi pooblastila iz 3. 
odstavka 6. člena schengenske konvencije) se šteje kot del 
pravnega reda EU in predstavlja obvezo za države članice, da 
morajo imeti uslužbenci, ki izvajajo naloge nadzora na zunanjih 
mejah, z nacionalno zakonodajo opredeljena mejnopolicijska in 
kazenskopravna pooblastila (drugi del, točka 1.1.). 

Schengenski katalog Izrecno določa, da je pristojni organ za 
Izvajanje nadzora državne meje specializirana policija 
oziroma mejna straža. V zvezi z vodenjem zahteva, da je 
usmerjanje in nadzor pod okriljem ministrstva s področja 
pravosodja ali notranjih zadev. Vse zahteve (specializacija, 
profesionalizacija, znanja, itd.) so naslovljene na Policijo oz. 
policiste. 
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Med ključnimi elementi za pravilno uporabo modela za varovanje 
meje je navedeno tudi pravilo, da morajo biti osebe, ki opravljajo 
dolžnosti mejne policije, posebej usposobljeni profesionalci. Osebe 
z manj izkušnjami lahko opravljajo le pomožne dolžnosti, kot 
pomoč profesionalcem. Nobene izjeme niso dovoljene v zvezi z 
dolžnostmi, ki zahtevajo kakršnokoli uporabo osebnih podatkov, 
poizvedb v zaupnih registrih ali odločitve, ki vplivajo na fizično 
nedotakljivost posameznika ali svobodo. 

Kar pa zahteva samo varovanje državne meje določa 
Schengenska konvencija, da nadzor zunanje meje med mejnimi 
prehodi opravljajo mobilne enote na način, da to odvrača ljudi od 
ilegalnih prehodov. Schengenski skupni priročnik pa določa, da 
se varovanje meje opravlja v skladu s policijskimi taktičnimi merili, 
varovanje meje morajo izvajati mobilne enote policije, ki opravljajo 
svoje naloge s patruljiranjem ali zasedami s pomočjo tehničnih 
sredstev. 

V Schengenskem katalogu so podrobno razdelane tudi t.i. dobre 
prakse, med katerimi velja izpostaviti zahtevo, da mejno kontrolo 
in varovanje državne meje opravljajo poklicni uradniki iste uprave 
ter da se po potrebi ustanovijo specializirane policijske enote za 
boj proti čezmejni kriminaliteti. 

Dokument, pomemben za izvajanje nadzora bodočih zunanjih 
meja Evropske unije, so tudi sklepi Evropskega Sveta z dne 15. 
in 16. oktobra leta 1999 vTampereju, glede vzpostavitve Unije kot 
območja svobode, varnosti in pravičnosti. 25. sklep določa, da 
morajo države kandidatke, zaradi vključitve schengenskega 
pravnega reda v pravni red Evropske unije, v popolnosti sprejeti 
pravni red Evropske unije in izvedene ukrepe za njegovo izvedbo. 

Evropski Svet poudarja pomen učinkovitega nadzora bodočih 
zunanjih meja Evropske unije s strani posebno usposobljenega 
profesionalnega kadra. 

Nacionalna zakonodajna s področja nadzora državne meje je 
bila usklajena s pravnim redom Evropske unije. Organizacijo in 
način izvajanja nadzora državne meje v Republiki Sloveniji določa 
Zakon o nadzoru državne meje. 

Nadzor državne meje se opravlja z namenom, da se: 
zavaruje življenje in zdravje ljudi; 
preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter 
odkrivajo in prijemajo njihovi storilci: 
preprečujejo nedovoljene migracije; 
zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja na ozemlju 
Republike Slovenije; 
preprečujejo in odkrivajo druge nervarnosti za javno varnost 
in red. 

Za nadzor državne meje se štejejo ukrepi za varovanje državne 
meje in mejna kontrola. Mejna kontrola se izvaja praviloma na 
mejnih prehodih in se izvaja na osnovi nameravanega prestopa 
državne meje. Pod ukrepe za varovanje državne meje pa se 
štejejo ukrepi izven mejnih prehodov. 

Po tem zakonu je za nadzor državne meje pristojna policija. Če to 
dopuščajo varnostne razmere, lahko Vlada Republike Slovenije 
iz razlogov ekonomičnosti z uredbo določi, na katerih mejnih 
prehodih lahko izjemoma mejno kontrolo opravlja carina. 

Izvajanje nadzora državne meje po tem zakonu torej ne posega 
v izvajanje pooblastil, ki jih imajo v skladu z veljavno zakonodajo 
drugi državni organi. 

Zakon o nadzoru državne meje, niti ostali slovenski predpisi s 
področja nadzora državne meje ne poznajo ožjega obmejnega 
pasu, kot ga v svojem vprašanju navaja poslanec, in ki bi bil od 10 
do 20 km od državne meje. Problem pri takem pristopu bi bil, na 
kakšen način bi lahko vojska praktično opravljala učinkovit nadzor 
na tem območju. Varovanje se ne opravlja samo s helikopterji, z 
napravami za nočno opazovanje in oblikami dela, kot je 
opazovanje in patrulji ranje, ampak tudi z izvajanjem policijskih 
pooblastil (ustavljanje vozil, kontroliranje gibanja ljudi, ugotavljanje 
identitete ipd.). 

Zaenkrat je še prezgodaj za dokončni odgovor, ker mora delo 
najprej končati medresorska delovna skupina s predlogi oz. videnji 
morebitnega skupnega delovanja. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Marka 
Diacia ministru za notranje zadeve dr. Radu 
Bohincu, z dne 4/9-2003:  

Slovenija bo kmalu postala polnopravna članica Evropske unije, 
ki temelji na štirih svoboščinah. 

To dejstvo bo še bolj izrazito, kot do sedaj, vplivalo na migracijske 
tokove in še več bo primerov sklepanja zakonskih zvez med 
državljani Evropske unije. Pri tem pa lahko prihaja, in že prihaja 
do, za zakonce, neljubih tehničnih težav, kot je na primer osebno 
ime. 

V Sloveniji je v veljavi Zakon o osebnem imenu z veljavnostjo od 
leta 1974 in zadnjo spremembo leta 1995, ki v 3. odstavku 2. 
člena govori sledeče: 
»Za pravni promet izbrani priimek se lahko sestojita vsak zase 
po največ iz dveh besed.« 

Konkretne težave se pojavljajo, npr. pri nizozemskih priimkih. 

Ali se predvideva morebitna sprememba tega zakona, ki bi olajšala 
življenje teh zakoncev in njihovih otrok? 

Prosim, da hkrati z odgovorom na vprašanje, to razumete tudi 
kot pobudo. 

Odgovor z dne 17/9-2003: 

Na Ministrstvu za notranje zadeve se zavedamo izpostavljene 
problematike, ki bo ob povečanih migracijskih tokovih, ob vstopu 
Slovenije v Evropsko Unijo postala očitnejša, zato smo že pričeli 
z analizo tujih predpisov, ki se nanašajo na področje osebnega 
imena. Načrtujemo, da bomo predlog za spremembo zakonodaje 
s tega področja pripravili v prvi polovici naslednjega leta. 

poročevalec, št. 111 38 12. december2003 



Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 5/9-2003: 

Kako je lahko ob tako učinkoviti policiji prišlo do sredinega umora 
37-letnega Ljubljančana v Hotelu Lev? Pri tem dogodku gre za 
izredno specifične okoliščine, saj je do umora prišlo med 
diplomatskim sprejemom, ki ga je organiziralo slovaško 
veleposlaništvo in na katerem so bili prisotni visoki tuji in slovenski 
predstavniki. 

Kot je znano sta mlajša moška v sredo, nekaj minut čez 21. uro, 
nemoteno vstopila v dvorano Hotela Lev in večkrat ustrelila proti 
Ljubljančanu, na kar sta prav tako nemoteno odšla. Policija je šele 
po dogodku zavarovala mesto napada, zadržala priče dogodka 
in širše območje Vošnjakove ulice. 

Poslansko vprašanje postavljam z namenom prekinitve 
dosedanjega dela ministra Bohinca in selektivnega »zagotavljanja 
varnosti«. Pred časom je minister, z vsakodnevno argumentacijo 
po potrebi celotnega bataljona slovenske policije pred ameriško 
ambasado, zaradi domnevne in samo njemu znane ogroženosti 
le-te s strani teroristov, zavaroval ameriški objekt, medtem, ko je 
sosednjo institucijo t.j. vzgojno varstveno organizacijo, pustil 
popolnoma »osamljeno« in nezavarovano. Zanimivo je, da za 
»potrebe« ameriške varnosti še vedno skrbi številčna slovenska 
policija, ki po nepotrebnem celo terorizira nedolžne mimoidoče 
slovenske državljane, medtem, ko najvišja državna srečanja, ki 
jih pripravljajo druga predstavništva v Sloveniji ostajajo varovana 
neprimerno oziroma sploh ne. 

Glede na to, da je minister Bohinc neposredno odgovoren za 
delovanje policije, je posredno odgovoren tudi za razplet dogodkov 
v povezavi s sredinim streljanjem v Hotelu Lev. 

Zakaj minister ni izdal ustrezne direktive za varovanje visokega 
diplomatskega srečanja? Zakaj se slovenska policija ni niti 
potrudila oziroma ponudila zadostne varnosti, ki bi jo pričakovali 
na srečanju na tako visoki državni ravni? 

Ministra tudi sprašujem, kako dolgo se bo še priklanjal ameriškim 
zahtevam in kvazi potrebam po varnosti, koliko incidentov in 
poškodovanih državljanov RS se bo še moralo zgoditi, da bodo 
slovenski predstavniki in ostali tuji diplomati ob podobnih dogodkih 
varni? 

Odgovor z dne 29/9-2003:   

Dne 03.09.2003 ob 21.21 uri je receptor iz hotela Lev v Ljubljani 
obvestil policijo na številko 113, da je v hotelu v dvorani Karantanija 
pravkar prišlo do streljanja in je bila ena oseba ustreljena, v 
streljanje sta bila vpletena dva neznanca, ki sta po dejanju zapustila 
kraj v neznani smeri. Na kraj so bile poslane patrulje Policijske 
postaje Ljubljana - Šiška, da zavarujejo kraj, zberejo prva obvestila 
in opravijo pregled bližnje okolice. Preko UKV in UHF zvez so bile 
obveščene vse razpoložljive policijske patrulje na območju 
Ljubljane zaradi postavitve bloka, isto obvestilo s prvimi 
ugotovitvami je bilo, preko Operativno komunikacijskega centra 
GPU, posredovano tudi ostalim policijskim upravam v Sloveniji, 
da so bili izvedeni prvi nujni policijski ukrepi (blokade). Ogled 
kraja kaznivega dejanja umora je opravila dežurna preiskovalna 
sodnica OS Ljubljana Marjana Tuppy skupaj z vodjo Skupine 
tožilcev za posebne naloge Jožico Boljte Brus in ob strokovni 
pomoči ogledne skupine UKP PU Ljubljana. Na kraj so prišli tudi 
strokovnjaki Centra za forenzične preiskave UKP GPU. 
Kriminalisti UKP PU Ljubljana in UKP GPU so se takoj neposredno 
vključili v preiskavo navedenega dejanja, katera, v skladu z 
usmeritvami državne tožilke Jožice Boljte Brus, poteka v cilju 
odkritja do sedaj neznanih storilcev. 

Glede pomislekov, o strokovnosti slovenske policije pri izvajanju 
varovanja oseb in objektov v hotelu Lev v času storjenega dejanja, 
vas obveščamo, da je Urad za varnost in zaščito GPU dne 
01.09.2003 prejel pisno obvestilo Veleposlaništva Republike 
Slovaške v Sloveniji, da dne 03.09.2003 od 18.30 do 20.30 ure v 
hotelu Lev v Ljubljani prirejajo sprejem ob dnevu državnosti. 

Glede na oceno trenutnih varnostnih razmer v Republiki Sloveniji 
in dejstvo, da veleposlaništvo Republike Slovaške ni zaprosilo za 
izvajanje dodatnih varnostnih ukrepov, je bila dne 02.09.2003 o 
času in lokaciji sprejema obveščena PU Ljubljana. Poleg tega je 
dne 03.09.2003 od 18.00 do 21.00 ure bil na kraju prisoten 
inšpektor Oddelka za operativno varovanja UVZ GPU za 
koordinacijo v primeru potrebe zagotovitve dodanih varnostnih 
ukrepov. 

Sprejem je potekal v predvidenem času, večina gostov je hotel 
zapustila ob 20.30 uri, ob 21.00 uri je tudi inšpektor Oddelka za 
operativno varovanje UVZ GPU zapustil hotel. Varovanje je potekalo 
brez posebnosti. 

Varovanja sprejemov ostalih veleposlaništev v Republiki Sloveniji 
ob dnevu državnosti poteka v skladu z oceno varnostnih razmer, 
oceno ogroženosti in predlogom ukrepov za izvedbo varovanja, 
konkretno za vsako veleposlaništvo posebej. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve dr. Radu Bohincu, z dne 5/9-2003: 

Pred kratkim sem bil opozorjen na resen problem, ki pa v 
slovenskem prostoru vsekakor ni osamljen. Zaradi vse 
pogostejšega tovrstnega nasilja se tudi obračam na ministra za 
notranje zadeve s pisnim poslanskim vprašanjem, v katerem 
povzemam navedbe prizadetega: 

Družina Adrović, ki je znana po številnih kriminalnih dejanjih, prihaja 
z Jesenic. »Posebnost« te družine je tudi ta, da policija, kljub 
vedenju o njeni kriminalni vpletenosti, ne stori ničesar. Najhujše 
se je zgodilo v noči s sobote na nedeljo. Okrog 30 članov tolpe 
Adrović je imelo svoj pohod v nočnem klubu Faraon na Bledu. 
Zaradi nasilnega obnašanja omenjenih so posredovali varnostniki, 
ki so nasilneže odstranili iz kluba. Vendar so se odstranjeni člani 
tolpe kasneje pred vhodom v klub Faraon, s steklenicami in 
reklamnimi panoji, spravili na 3 (tri) varnostnike in jih poškodovali. 
Posledice tega dejanja so bili šivi po glavi, prebite arkade, poškodba 
roke, nezavest, bruhanje, itd. Varnostniki so bili zaradi zadanih 
poškodb prepeljani v Klinični center oziroma v jeseniško 
bolnišnico, kjer so ponovno »posredovali« omenjeni nasilneži. 

Zakaj je policija na kraj dogodka prišla šele v roku pol ure, ko je 
znano, da je policijska postaja od tega nočnega kluba oddaljena 
dobro minuto? Policija tudi tokrat ni ukrepala v skladu s svojimi 
pooblastili, zaradi česar se ponovno postavlja pod vprašaj 
korektnost njenega dela in posredno tudi varnost državljanov 
zaradi neučinkovite, boječe policije. Ali je policija pogumna samo 
pri urejanju prometa v križiščih? 

Kdaj lahko od slovenske policije pričakujemo, da bo končno začela 
varovati slovenske državljane? Ali nameravate, s takšnim 
sistemom in »pogumom« v ustanovah za prestajanje kazni, prave 
kriminalce zamenjati z izključno nedolžnimi ljudi, ki si vsake toliko 
časa privoščijo le kapljico prepovedane Kebrove tekočine? 

Odgovor z dne 25/9-2003: 

Dne 24.08.2003 ob 03.11 uri je operativno komunikacijski center 
policijske uprave Kranj sprejel telefonično obvestilo najemnice 
gostinskega lokala Faraon, da se večja skupina ljudi namerava 
pretepati pred omenjenim lokalom v trgovskem centru na Bledu. 
Zaradi tega so bile ob 03.12 uri na kraj napotene tri policijske 
patrulje, in sicer s Policijskega oddelka Bled, Policijske postaje 
Radovljica in Jesenice ter dva vodnika službenih psov policije s 
službenima psoma. 

Ob 03.15 uri je dežurnega na policijske oddelku Bled klical moški, 
ki se je predstavil kot delavec zasebno varnostnega podjetja 
Sintal, in sporočil, da se pred diskoteko Faraon na Bledu zbira 
skupina ljudi, ki se po vsej verjetnosti namerava pretepati z reditelji 
v diskoteki. Dežurni policijskega oddelka Bled je dodatno na kraj 
napotil tudi policista - kriminalista, z nalogo, da takoj preveri stanje 
in poroča o ugotovitvah. 

Policist - kriminalist, takoj za njim pa tudi patrulja policijskega 
oddelka Bled ter Policijske postaje Radovljica, so na kraj prispeli 
skoraj istočasno, in sicer ob 03.20. Iz tega izhaja, daje bil reakcijski 
čas prihoda teh dveh patrulj na kraj največ 9 minut. Za omenjenimi 
policisti so na kraj prispeli tudi drugi zgoraj navedeni policisti. 

Policisti so na kraju kršitve ugotovili, daje pred omenjenim lokalom 
prišlo do kršitve javnega reda in miru oziroma do pretepa med 
več osebami. Kraj dejanja so policisti ustrezno zavarovali in pričeli 
z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja. Pri 
nadaljnjem zbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, da je v pretepu 
sodelovalo najmanj šest oseb, ki so bile prijete na kraju in so bile 
telesno poškodovane. Ostali udeleženci pretepa so pred prihodom 
policije kraj zapustili. 

Med zbiranjem obvestil sta dva izmed udeležencev pretepa 
ponovno kršila javni red in mir, zaradi česar je bilo zoper njiju 
uporabljeno tudi prisilno sredstvo - službeni pes z nagobčnikom. 
S kršitvijo sta takoj prenehala. 

Ker so bile med kršenjem javnega reda in miru poškodovane štiri 
osebe, so policisti, preko operativno komunikacijskega centra 
Policijske uprave Kranj, zahtevali prihod zdravnika in reševalnega 
vozila, ki je na kraj prispelo po približno pol ure. Dve osebi sta 
zdravniško pomoč na kraju zavrnili, vendar sta kasneje sami 
iskali zdravniško pomoč v zdravstveni ustanovi - ena neposredno 
v kliničnem centru Ljubljana, druga pa najprej v Zdravstvenem 
domu Kranj, od koder je bila z reševalnim vozilom prepeljana v 
klinični center Ljubljana. Dve osebi sta bili z reševalnim vozilom s 
kraja odpeljani v Splošno bolnišnico Jesenice. Z zbiranjem obvestil 
je bilo naknadno ugotovljeno tudi, da je tam istega dne prišlo do 
kršitve javnega reda in miru med udeleženci pretepa, o čemer pa 
policija takrat ni bila obveščena. 

Zaradi ugotovljenih kršitev pred diskoteko Faraon in v Splošni 
bolnišnici Jesenice je bilo v postopek pri sodniku za prekrške 
predlaganih 12 kršiteljev, zoper eno osebo pa je bila podana 
kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega 
dejanja lahke telesne poškodbe po II. odst. 133. člena KZ. Kaznivo 
dejanje je bilo povzročeno z nevarnim orodjem - bokser z rezilom. 

V zvezi z navedbami v vprašanju lahko potrdimo, da je v kršitvi 
sodelovalo več oseb s priimkom Adrović, katere so med seboj 
tudi v sorodstvenem razmerju, in nekaj njihovih prijateljev. 

Osebe s priimkom Adrović in njihovi prijatelji, ki stanujejo na 
območju Jesenic, so policiji poznane, saj so bile večkrat 
obravnavane. Od leta 2000 dalje je bilo namreč zoper te osebe 
podanih 8 kazenskih ovadb na pristojno okrožno državno 
tožilstvo, 48 predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za 
prekrške zaradi kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in 
mir, policisti pa so obravnavali tudi 103 kršitve cestno prometnih 
predpisov, za katere so bili kršiteljem izdani plačilni nalog ali pa 
podani predlogi sodniku za prekrške. 

V nadaljevanju obravnavanja konkretne zadeve so bile pridobljene 
informacije o možnih nadaljnjih konfliktih med udeleženci pretepa 
na Bledu, zaradi česar je policija izvedla nekatere dodatne z 
zakonom določene ukrepe, s ciljem preprečevanja konfliktov in 
pravočasnega ukrepanja. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja 
Štembergerja ministrici za gospodarstvo dr. 
Tei Petrin, z dne 5/9-2003:  

Javni sklad RS za regionalni razvoj in poseljenost slovenskega 
podeželja je v preteklih mesecih izvedel razpis za dodelitev 
sredstev, namenjenih za financiranje podjetniških programov, ki 
se izvajajo na razvojno omejenih območjih. Višina razpisanih 
sredstev je bila 450.000.000 SIT ugodnih posojil in 150.000.000 
SIT nepovratnih sredstev. Posamezni upravičenec bi lahko pridobil 
30.000.000 SIT posojil in 10.000.000 SIT nepovratnih sredstev. 
Na omenjeni razpis se je prijavila tudi družba Termoplasti - Plama 
iz Podgrada za projekt posodobitve obrata tiskarne, vreden 
280.000.000 SIT, vendar je bila proti pričakovanjem njihova vloga 
zavrnjena (ocenjena z 48 točkami, kar je bilo 3 točke premalo za 
odobritev pomoči). Družba se je v roku tudi pritožila in pričakuje 
odgovor na pritožbo, ki jo bo obravnavalo vaše ministrstvo. 

1 • Kateri so bili poglavitni kriteriji za dodeljevanje sredstev oziroma 
za točkovanje? 
2. Katere družbe so dobile sredstva na tem razpisu in koliko teh 
sredstev je dobila posamezna družba? 

Odgovor z dne 29/9-2003: 

Odgovor so pripravili na Javnem skladu RS za regionalni razvoj 
in in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, ki je bil 
izvajalec razpisa, na katerega se je prijavila tudi družba Termoplasti 
- Plama iz Podrgada. 

Ad 1 

V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za 
financiranje podjetniških projektov, ki se izvajajo na razvojno 
omejevalnih obmejnih območjih (Ur.l.RS, št. 35/03), so bila v točki 
VI objavljena Merila za izbiro in sicer: 
Merila za izbiro: 
• regionalni vidik lokacije investiranja 

a) stopnja ogroženosti območja glede na Navodilo o prednostnih 
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni 
razvoj (Ur.l.RS, št. 44/01) 
b) stopnja brezposelnosti v regiji 
c) vključenost projekta v širše celovite programe 
- tržni in ekonomski elementi projekta 
a) tržni elementi projekta 
b) konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev 
c) ocena finančne uspešnosti projekta z interno stopnjo donosnosti 
d) število zaposlenih in nove zaposlitve 
- izvedljivost investicije 
a) kreditna sposobnost upravičenca 
b) boniteta upravičenca 
c) ocena organizacijske sposobnosti upravičenca 
d) ekološka ustreznost investicije 
Uporaba meril: 
- regionalni vidik lokacije investiranja predstavlja 30% vrednosti 
ocene; 
- tržni in ekonomski elementi projekta predstavljajo 40% vrednosti 
ocene; 
- izvedljivost investicije predstavlja 30% vrednosti ocene. 

Nadalje so bila merila za izbiro razdelana v razpisni dokumentaciji, 
ki je bila dosegljiva na sedežu Javnega sklada RS za regionalni 
razvoj ter na spletni strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj: 
http://www.rdf-sklad.si. Razpisno dokumentacijo prilagamo (merila 
za ocenjevanje vlog - str. 6-7). 

Vsa merila so bila točkovana, najvišje možno število točk za 
projekt je bilo 100. Izbrani so bili projekti, ki so dosegli višje število 
točk. 

Ad 2 

V prilogi vam posredujemo preglednico prejemnikov sredstev, ki 
je tudi objavljena na spletni strani Javnega sklada RS za regionalni 
razvoj. 

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

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Janeza Janše ministru za zunanje zadeve 
dr. Dimitriju Ruplu, z dne 9/9-2003:  

V septembru 2003 odhaja za generalnega konzula v Monošter g. 
Marko Sotlar, ki je pred kratkim zapisal, da Slovenija nikoli ni imela 
stika z odprtim morjem, kar je bilo tudi javno objavljeno. 

Ali je ministrstvo za zunanje zadeve v zvezi z navedeno izjavo 
bodočega generalnega konzula izvedlo kakšne ukrepe in kako 
lahko mesto generalnega konzula zaseda oseba, ki s svojim 
javnim delovanjem očitno ruši nacionalne interese Slovenije in s 
svojimi neresničnimi trditvami ogroža pogajalska izhodišča naše 
diplomacije v pogajanjih s Hrvaško? 

Odgovor z dne 24/10-2003:  

Stavek, na katerega se navezuje vprašanje, se v izvirniku glasi: 
»Republika Slovenija je z osamosvojitvijo in mednarodnim 
priznanjem pridobila specifičen položaj v pogledu morja tako v 
geografskem kot tudi v ekonomskem smislu.« Iz navedenega 
izhaja, da niti v izvirnem besedilu, kot tudi ne v prevodu, objavljenem 
v Reviji za mednarodne odnose leta 1996, ni omenjeno, da je 
Slovenija s svojo Deklaracijo o neodvisnosti in z mednarodnim 
priznanjem sprejela dejstvo, da nima direktnega pristopa k 
odprtem morju. 

V omenjenem članku so v nadaljevanju jasno predstavljena 
stališča Republike Slovenije tako v zvezi s Piranskim zalivom, 
kot tudi neposrednim izhodom iz slovenskega teritorialnega morja 
na odprto morje. 
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Soavtor članka g. Marko Sotlar s svojim delovanjem ni rušil ukrepov zoper njega kakor tudi ne razlogov proti njegovemu 
nacionalnih interesov, prav tako pa tudi ni ogrožal pogajalskih imenovanju na odgovorno mesto generalnega kozula v Monoštru. 
izhodišč Republike Slovenije. Zato ni bilo razloga za uvedbo 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Ivana 
Mamica ministru za okolje, prostor in 
energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 11/9- 
2003:  

Na seji DZ februarja 2003 sem že postavil ustno poslansko 
vprašanje v zvezi z rušenjem objekta na Lepi cesti v Portorožu in 
dobil odgovor, ki po mnenju lastnika tega objekta ni točen. 

Iz vloge g. Jožeta Severja je razvidno, da v odgovoru na moje 
poslansko vprašanje ni upoštevano dejstvo, da so prejšnji 
solastniki navedenega objekta, Franza Bojan, Igor in Nevenka, 
ta objekt v letu 1999 prodali Jožetu Severju in njegovi ženi. Zaradi 
tega je trditev v ministrovem odgovoru, da je sredi leta 2000 eden 
od solastnikov, Igor Franza, sam odstranil objekt, ki bi moral biti 
odstranjen po odločbi pristojnega inšekcijskega organa, nepravilna 
in v nasprotju z načeli pravne države. V tem času namreč 
navedena oseba ni bila lastnik objekta in ga nikakor ne bi smela 
podirati niti drugače posegati vanj, saj je bil že vpisan v zemljiško 
knjigo kot lastnina Jožeta Severja in njegove žene. Očitno je 
prišlo v zvezi z rušenjem tega objekta tudi do številnih drugih 
nepravilnosti, nedopustnih povezav in nasprotja interesov, zato 
nikakor ni možno pritrditi ministrovemu odgovoru, da je zadeva 
rešena in neproblematična. 

Zaradi navedenega pozivam ministra za okolje in prostor, da 
ponovno prouči celotno problematiko v zvezi z rušenjem 
navedenega objekta. 

Odgovor z dne 24/9-2003: 

V odgovoru, ki je bil posredovan dne 24.2.2003 in objavljen dne 
29.4.2003 v Poročevalcu, št. 29, je v kratkem podan opis 
inšpekcijskega postopka v zvezi nelegalno postavljenega objekta 
na zemljišču, pare. št. 1108/1 k.o Portorož. Navedbe v odgovoru 
so točno povzete iz upravnega spisa, ki ga vodi inšpektorat. 

Res je, da v inšpekcijskem postopku ni bilo upoštevano dejstvo, 
da so solastniki ta objekt prodali Jožetu Severju in njegovi ženi, to 
pa iz razloga, ker inšpekcijski postopek poteka zoper investitorja 
nedovoljenega posega v prostor in drugič, šele v primeru, če 
investitorja ni možno ugotoviti, zoper lastnika nepremičnine, kjer 
je objekt brez predpisanih dovoljenj zgrajen. 

Nesporno v vsej zadevi namreč je, da je bil objekt, apartma z 
dvema garažama na severnozahodnem vogalu zemljišča, pare. 
št. 1108/1 k.o Portorož, zgrajen brez predpisanih dovoljenje in je 
bil torej inšpekcijski ukrep po 73. členu Zakona o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor (ZUN, Uradni list SRS, št. 18/84, 37/ 
85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) 
vsebinsko upravičeno izrečen. Prava odločitev urbanističnega 
inšpektorja, ki je ukrep odstranitve objekta (zaradi nasprotujočih 
se izjav prizadetih oseb) izrekel lastnikom nepremičnine, je bila 
v instančnem postopku odpravljena in je bila zadeva vrnjena v 
ponovni postopek z navodilom, da mora inšpekcijski organ v 
postopku ugotoviti resnično stanje stvari in v ta namen ugotoviti 
vsa dejstva, ki so pomembna za odločitev, pri tem pa izvesti 
dokaze, kot so listine, priče, izjave strank itd. Zato je pristojni 
inšpektor, po dopolnjenem postopku, dne 15.6.2000 izdal novo 
odločbo, s katero je lnvestltor|ema Franza Igorju in Franza 
Bojanu naložil, da morata do 31.7.2000 odstranil navedeni objekt, 
sicer bo opravljena izvršba. Neposredno po vročitvi te odločbe, 
še pred njeno dokončnostjo, dne 16.6.2000 je (so) investitor Igor 
Franza objekt v celoti poruši. To dejstvo je inšpekcijski organ 
ugotovil na ogledu dne 6.7.2000. O dejanju je sestavil zapisnik in 
zapisniku priložil fotografijo odstranitve tega objekta. Ker je z 
odstranitvijo spornega objekta odpadla pravna podlaga za 
nadaljevanje inšpekcijskega postopka, je inšpektor s sklepom, 
izdanim na podlagi 131. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (ZUP, prečiščeno besedilo, Ur. I. SFRJ, št. 47/86 ob 
upoštevanju prehodne določbe 324. člena ZUP, Ur. I. RS, št. 80/99 
in 70/00), postopek zoper zavezanca ustavil. Ta sklep je (po 
zavrnjeni pritožbi) dokončen in od tedaj dalje inšpektorat v zvezi 
s tem objektom ne vodi nobenega postopka. 

Posebej poudarjamo, da objekta ni odstranil Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor, pač pa Igor Franza. Če je bil objekt 
odstranjen s strani osebe, ki te pravice, kot trdi poslanec, ni 
imela, to ni predmet odločanja urbanistične inšpekcije, pač pa gre 
za premoženjsko pravno razmerje in varstvo civilnih pravic. 
Morebitni neupravičeni posegi tretjih oseb v lastnino so namreč 
stvar civilnega in ne inšpekcijskega postopka. 

Poslanec v vprašanju tudi trdi, da je v postopku pred inšpekcijskim 
organom prišlo do očitnih nepravilnosti, nedopustnih povezav in 
nasprotnih interesov. Tej trditvi ne moremo slediti. Inšpekcijski 
organ, kot izhaja iz spisovne dokumentacije, ni ravnal protipravno, 
niti ni podana nobena vzročna zveza med delovanjem tega organa 
in zavezanci v tem postopku. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Marka 
Diacia ministru za promet g. Jakobu 
Presečniku, z dne 15/9-2003:  

Regionalna cesta RC III 682 je z uredbo o kategorizaciji državnih 
cest razvrščena med regionalne ceste III. reda, poteka na relaciji 
Loke - Ledinščica in meri 10.080 m v celotni dolžini. Gre za_glavno 
prometno povezavo krajev Planina pri Sevnici (Občina Šentjur) 
in celotne občine Dobje, s kraji Lesično, Kozje, Podčetrtek, Bistrica 
ob Sotli in drugimi kraji ob meji z Republiko Hrvaško. Poleg 
regionalne ceste št. 423 gre za glavno prometno povezavo na 
območju Kozjanskega. Na tej cesti poteka avtobusna proga Celje 
■ Lesično - Zagorje, prav tako po njej vozi šolski avtobus, številnim 
krajanom pa služi kot vsakodnevna cestna povezava v smeri 
Šentjur. Še posebej pa je cesta obremenjena s prometom tovornih 
vozil, ki vozijo gramoz iz kamnoloma Šonovo (v neposredni bližini 
Lesičnega). 

Cesta je od priključka na regionalno cesto št. 424 pa do regionalne 
ceste št. 423 v celoti v makadamski izvedbi. 

Glede na dokumentacijo, ki jo poseduje KS Planina pri Sevnici, se 
je z modernizacijo ceste začelo v letu 1990, vendar pa dela niso 
bila nikoli dokončana. 

V zvezi z modernizacijo ceste so bila že takrat opravljena 
naslednja dela: 
" s pomočjo Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici so bile 

pridobljene odstopne izjave lastnikov parcel ob cesti, ki so 
brezplačno odstopili zemljo na račun razširitve obstoječe ceste; 
pripravljen je bil projekt, priglašena so bila gradbena dela na 
trasi Loke - Prevorsko dobje; 
opravljena je bila temeljita rekonstrukcija ceste na razdalji 
približno 1,5 km (razširitev vozišča na okoli 6 metrov, zravnani 
ovinki, ublaženi klanci, narejen most čez potok, urejšne 
brežine in jarki); 
na isti razdalji je bil navožen gramoz, cesta je bila povaljana in 
pripravljena za položitev asfalta. 

Cesta je za širše območje Kozjanskega izredno pomembna, saj 
daje priložnosti za razvoj turizma v teh krajih in nenazadnje 
navezavo na turistična območja ob meji, kar je v danih razmerah 
še posebej pomembno za ohranjanje in razvoj podeželja ob vstopu 
vEU. 

Kdaj se bo z modernizacijo omenjene ceste nadaljevalo in ali 
lahko pričakujemo vključitev le-te v Načrt razvojnih programov 
že v letošnjem letu? 

Hkrati vas prosim, da to vprašanje razumete tudi kot pobudo. 

Odgovor z dne 13/10-2003:  

Odgovor je pripravljen na osnovi poročila Direkcije Republike 
Slovenije za ceste (011-02-1/2003 z dne 7/10-2003. 

Direkcije Republike Slovenije za ceste je za potrebe priprave 
načrta razvojnih programov za obdobje 2001 -2006 ovrednotila in 
razvrstila evidentirane potrebne modernizacije državnih cest. Pri 
vrednotenju in razvrščanju je upoštevala naslednje kriterije: 
družbeno ekonomska upravičenost, pomen ceste v prostoru, 
prispevek k ekonomski koheziji, izdelanost dokumentacije za 
ukrep in tehnična nujnost. Obravnavala je 105 odsekov v skupni 
dolžini 453 kilometrov državnih cest, skupno vrednost potrebnih 
del je ocenila na 44.5 mrd SIT. Delež proračunskih sredstev za 
modernizacije državnih cest za obdobje 2003 - 2006 znaša cca 
1 mlrd SIT letno. 

Modernizacija odseka regionalne ceste R3-682 št. 1441 Loke - 
Ledinščica je bila uvrščena na 53 (od km 3 do km 7.080) oziroma 
55 (od km 0 do km 3) mesto. Glede na razvrstitev in dejanske 
možnosti realizacije tako modernizacija tega odseka ni bila 
uvrščena v program modernizacij državnih cest, ki se bo financiral 
iz sredstev proračunov 2003 - 2006. 

Ker v okviru investicij v doglednem času ne bo mogoče realizirati 
modernizacije te ceste, bo skušala Direkcija Republike Slovenije 
za ceste zagotoviti sredstva skozi program protiprašne zaščite 
v okviru rednega vzdrževanja. Vsekakor pa v letu 2003 ni mogoče 
pričakovati protiprašne zaščite te ceste. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Marka 
Diacia ministru za notranje zadeve dr. Radu 

Bohincu, z dne 18/9-2003:  

°ne 28.7.2003 je bil v tiskanih medijih objavljen razpis za več 
Prostih delovnih mest kriminalističnega inšpektorja za področje 
gospodarske kriminalitete na območju PU Ljubljana, PU Koper, pLI Maribor, PU Celje, PU Murska Sobota in PU Postojna. 

Ali in v kolikšni meri so se upoštevale določbe 57. člena Zakona 
o javnih uslužbencih (Ur. I. RS, št. 56-2759/2002), ki govorijo o 
Postopku pred novo zaposlitvijo? 

Odgovor z dne 24/10-2003:  

Prvi odstavek 57. člena Zakona o javnih uslužbencih določa, da 

preden sprejme odločitev o novi zaposlitvi, predstojnik preveri, ali 
je mogoče delovno mesto zasesti s premestitvijo javnega 
uslužbenca iz istega organa. 

V Policiji je trenutno nezasedenih 181 delovnih mest z zahtevano 
univerzitetno ali visoko stopnjo izobrazbe. Ob upoštevanju tega, 
ter da bi zaposlili ustrezne strokovnjake s področja gospodarstva, 
predvsem financ, računovodstva, bančništva, vrednostnih 
papirjev, saj takih profilov ni niti v policiji in tudi ne znotraj državnih 
organov, je bila sprejeta odločitev o objavi javnega natečaja. 

Na ta način smo pristopili k izvajanju 5. strateškega cilja strategije 
obvladovanja gospodarske kriminalitete, ki predvideva tudi 
izboljšanje kadrovske strukture. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za obrambo 
dr. Antonu Grizoldu, z dne 22/9-2003:  

Zastavljam vprašanja v zvezi z dogodki v Depali vasi in vpletenosti 
takratne državne tožilke, gospe Barbare Brezigar, ki so razvidni 
iz priloženih vsebin. 

Vprašanja s prilogami pošiljam v vednost vsem vodjem poslanskih 
skupin in Varnostno obveščevalni službi DZ RS, saj nameravamo 
v Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke v Državnem 
zboru Republike Slovenije podati predlog za ustanovitev 
preiskovalne komisije o vpletenosti Barbare Brezigar v dogodkih 
Depala vas. 

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

Odgovor z dne 14/10-2003: 

Dopisu je priloženo pismo Vida Draščka poslancu Jelinčiču z dne 
16.09.2003 in kopija dopisa št. 881-600/3573-96 z dne 30.10.1996, 
ki ga je pisal Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani takratni 
direktor Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo 
v zvezi z Andrejem Podbregarjem in zasegom pisalnega stroja. Iz 
priloženega dopisa poslansko vprašnje ni neposredno razvidno. 
Ministrstvo za obrambo zato po proučitvi vseh treh dokumentov 
posreduje naslednji odgovor: 

Ministrstvo za obrambo in Obveščevalno varnostna služba 
Ministrstva za obrambo sta v takoimenovani zadevi Depala vas 
izvajala v skladu s svojimi pristojnostmi določene naloge v 
predkazenskem postopku. Vse ugotovitve so bile posredovane 
pristojnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani. Ministrstvo za 
obrambo zato ne more kakorkoli komentirati ali iskati vsebine 
poslanskega vprašanja v obeh priloženih dokumentih na katere 
se poslanec sklicuje, saj gre v edem primeru za kopijo uradnega 
dokumenta poslanega državnemu tožilstvu, v drugem pa za 
pismo, ki ga je državljan Drašček pisal poslancu Zmagu Jelinčiču 
Plemenitemu. 

Poslanec navaja, da so vprašanja razvidna iz prilog, ki jih prilaga. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Saša 
Pečeta ministrici za kulturo ge. Andreji 
Rihter, z dne 24/9-2003:  

Bukvama Ciproš - Društvo ljubiteljev knjig, Kersnikova 12, Maribor 
je največja in najcenejša knjigarna v Sloveniji. Društvo se pri svoji 
dejavnosti prodaje starih knjig svojim 619 rednim članom, od tega 
250 dnevno aktivnih, stalno sooča z finančnimi, prostorskimi in 
tehničnimi težavami. Društvo pravzaprav rešuje knjige pred 
propadom in skoraj dobrodelno, po zelo nizkih cenah ljubiteljem 
posreduje pisano besedo. 

Na ministrico za kulturo in ministra za šolstvo, znanost in šport 

naslavljam pisno poslansko pobudo, da omenjeni instituciji zagotovi 
računalnik s pripadajočo opremo oz. v kolikor to ni mogoče, da pri 
zamenjavi oz. posodobitvi računalniške opreme v svojih uradih, 
morebitni višek, lahko tudi zaradi zastarelosti, to opremo podari 
Bukvami Ciproš - Društvo ljubiteljev knjig, Kersnikova 12, Maribor. 

Odgovor z dne 24/10-2003: 

Ker je Ministrstvo za kulturo zainteresirano za delovanje knjižnega 
trga, razvijanje bralne kulture in spodbujanje založniške dejavnosti, 
pobudo v celoti sprejema. Ministrstvo se zato zavezuje, da bo v 
naslednjih mesecih oziroma ob odpisu stare računalniške opreme 
Bukvami Ciproš namenilo računalnik. 

i 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja 

Stembergerja ministru za notranje zadeve 
dr. Radu Bohincu, z dne 30/9-2003:  

Kako je označena (če sploh je) slovensko - hrvaška državna 
meja? 
S strani obmejnega prebivalstva sem bil obveščen, da na nekaterih 
Predelih slovensko - hrvaške meje (na območju občine Ilirska 
Bistrica) obstajata dve različni vrsti oznak (modre in rdeče). 

Ali te oznake predstavljajo državno mejo, kdo in kdaj jih je postavil 
in katerih oznak naj se prebivalci držijo, saj se obe vrsti oznak v 
celoti ne pokrivata? 

Odgovor z dne 21/10-2003:  

Ministrstvo za notranje zadeve je po vzpostavitvi mejnih prehodov 
na meji z Republiko Hrvaško (8.10.1991) pričelo s postavljanjem 
obvestilnih tabel, predvidenih v prvi alinei prvega odstavka 17. 
člena Pravilnika o izvajanju zakona o nadzoru državne meje (Ur. 
'■ RS, št. 1/91). Obvestilne table velikosti 60 x 40 cm, bele barve s 
črnim robom, ki so opremljene z grbom Republike Slovenije in 
napisom "POZOR DRŽAVNA MEJA", so bile do spomladi leta 
1992 postavljene na vseh cestnih komunikacijah (lokalne ceste, 
steze, kolovozi, gozdne poti, brvi..) med državama. Obvestilne 
tabele so bile postavljene neposredno pred mejo katastrskih občin 
RS, ki mejijo na Republiko Hrvaško, oz. na drugih primernih 
mestih. 

Tudi z Zakonom o nadzoru državne meje (Ur. I. RS, št. 87/2002) 
je v četrtem odstavku 10. člena določeno, da je potrebno, če 
potek mejne črte ni dovolj razpoznaven, bližino mejne črte na 
cestnih in drugih komunikacijah označiti s posebnimi obvestilnimi 
tabelami, zapornicami ali drugo primerno signalizacijo, ki opozarja 
na neposredno bližino državne meje. 

Z navedenimi obvestilnimi tabelami je bila označena bližina državne 
meje in ne sama mejna črta med državama, saj je za določanje in 
zaznamovanje državne meje in razmejitev pristojno Ministrstvo 
za zunanje zadeve, ki na podlagi prvega odstavka 10. člena 
Zakona o nadzoru državne meje z ostalimi ministrstvi koordinira 
izvajanje nalog povezanih z označevanjem mejne črte ter 
razmejitvijo. 

Iz navedenega je razvidno, da je na meji z Republiko Hrvaško 
označena neposredna bližina državne meje z obvestilnimi tablami 
bele barve. Rdeče in modre oznake, omenjene v vprašanju, nam 
niso znane, niso predvidene v obstoječi slovenski zakonodaji in 
jih ni postavljalo Ministrstvo za notranje zadeve RS. Menimo, da 
gre v tem primeru za hrvaške opozorilne table, ki prav tako 
označujejo neposredno bližino državne meje. Te opozorilne tabele 
so bele barve, z rdečim in modrim robom, z grbom Republike 
Hrvaške in napisom "REPUBLIKA HRVATSKA". 

Obmejno prebivalstvo naj se torej na slovenski strani ravna po 
že opisanih obvestilnih tablah, postavljenih na podlagi Pravilnika 
o izvajanju zakon o nadzoru državne meje, ki so bele barve z 
napisom, ki obvešča na bližino državne meje. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja 

Stembergerja ministru za okolje, prostor in 
energijo mag. Janezu Kopaču, z dne 30/9- 
2003:  

Ali je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo seznanjeno z 
namero Hrvaške, ki naj bi v obmejnem območju, le šest kilometrov 
°d slovensko - hrvaške meje (območje občine Ilirska Bistrica), 
zgradila veliko odlagališče odpadkov za potrebe Primorsko 
Goranske in Istrske županije. 

Gre za dve potencialni lokaciji; Mariščina, ki leži v občini Viškovo, 
in Rojno, ki leži v občini Klana. Obe lokaciji se nahajata znotraj 10 
kilometrskega obmejnega pasu, ki ga opredeljuje tudi Sporazum 
o obmejnem prometu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško. Po 42. in 43. členu omenjenega sporazuma 

a se obe državi obvezali, da se bosta medsebojno obveščali o 
nameravanih gradnjah takih in podobnih objektov. 

Ali ste o teh namerah bili obveščeni in kakšno stališče zavzema 
vaše ministrstvo do teh namer, ki jim nasprotuje lokalno 
Prebivalstvo, tako na slovenski (KS Novokračine) kot na hrvaški 
strani (Občina Klana) meje? 

Odgovor z dne 30/9-2003:  

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo uradno doslej ni bilo 
eznanjeno s predmetno namero. 

Služba za ravnanje z odpadki in javne službe varstva okolja ter 
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje sta na podlagi 
razpoložljivih in javno dostopnih dokumentov že v letu 2000 
ugotovila naslednje: 

V letu 1999 je bila izdelana študija z naslovom "Prehodna 
študija o vplivih na okolje zemljišča za skladiščenje, obdelavo 
in odlaganja komunalnih in nenaravnih tehnoloških odpadkov 
s področja Primorsko-goranske županije", v kateri so bile 
predlagane lokacije: 
- 3 lokacije na območju občine Klana, in sicer: Rojno, Dolčina 

in Nova, 
1 lokacija na območju občine Viškovo: Mariščina. 

Študija je bila pozitivno ocenjena na javni razpravi, prav tako jo je 
pozitivno ocenila komisija imenovana s strani hrvaške vlade. 

Leta 2000 je županijska skupščina sprejela prostorski plan 
županije, v katerem so zgoraj naštete štiri potencialne lokacije 
za ravnanje z odpadki vključno z odlagališčem. V prostorskem 
planu je ob navedbah lokacij zapisano, da se bo izbor lokacije 
izvedel na osnovi rezultatov študije o vplivih na okolje. 
Hrvaška državna uprava za zaščito narave in okolja ni imela 
pripomb na ta del plana. 
Predvidene lokacije za ravnanje z odpadki se nahajajo v 
obmejnem 10 km pasu. 

Doslej nismo bili obveščeni in nam ni znano, ali je v izdelavi ali že 
izdelana študija vplivov na okolje ter kakšni bi utegnili biti rezultati, 
kot podlaga za izbor ene izmed štirih planskih lokacij. 

Neobvezno mnenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo v 
tem in podobnih primerih je, da se, brez strokovno korektno 
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ugotovljenih oziroma predvidenih vplivih na okolje, do problema, 
z vidika varstva okolja in rabe prostora, ni mogoče opredeliti. V 
kolikor bi šlo za dokazno dopustne vplive na okolje po veljavnih 
evropskih in slovenskih standardih ter normativnih, je takšen 
poseg s strogo strokovnega vidika lahko dopusten. 

Menimo, da je treba stališča posameznih resorjev (ministrstev) 
obravnavati v kontekstu enotne in celovite zunanje politike RS, ki 
jo oblikuje Vlada RS v sodelovanju z Državnim zborom RS. Do 
končne odločitve naj torej pride na tej ravni, ob upoštevanju 
pridobljenih strokovnih osnov in argumentov. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za 
pravosodje mag. Ivanu Bizjaku, z dne 10/10- 
2003: 

V času predsednikovanja gospoda Mitje Deisingerja se je močno 
poslabšalo stanje v pravosodju, in sicer na vseh nivojih. Povečuje 
se število zaostankov sodnih zadev, ki terjajo odločanje sodnikov, 
statistika pa se za potrebe »lepega videza« popravlja z 
upoštevanjem popolnoma irelevantnih zadev, ki s procesom 
sojenja nimajo nobene zveze. 

Tako se po podatkih, kakršni so mi posredovani iz sodnih vrst, 
med rešene zadeve prištevajo oziroma upoštevajo izdani izpiski 
iz registrov (zemljiška knjiga, Register gospodarskih družb ipd.). 
Ti se na enak način, s prikrivanjem dejanskih okoliščin preko 
ministrstva za pravosodje, v Državni zbor RS posredujejo podatki 
o stanju sodnih zadev, ki niso točni. 

Posebej problematično, celo katastrofalno je kadrovanje sodnikov. 
Poleg g. Deisingerja je za problem kadrovanja posredno odgovoren 
tudi sistem trajnega mandata, vendar o tej temi kdaj drugič. 

Po podatkih, ki so v javnosti prisotni, je stanje strokovne 
usposobljenosti kadrov na nekaterih območjih oziroma sodiščih 
(Koper, Murska Sobota) zaskrbljujoče. Na napake pri delovanju 
teh sodišč so opozarjale stranke in odvetniki. Napake pa so imele, 
imajo in bodo imele daljnosežne posledice za našo državo, kot 
tudi za prizadete posameznike. S temi problemi, o katerih lahko 
pridobim konkretne primere, ki so javnosti znani (primer župana 
Kopra Popoviča, primer koprskega »mamilaškega megaprocesa«, 
primer avstrijskega trgovca s starim odpisanim orožjem za 
snemanje filmov, primer Hasanbegovič, in še bi lahko našteval), 
se dosedanji predsednik vrhovnega sodišča ni ukvarjal. Imam 
celo vtis, kot da je menil, da je za slovensko pravosodje bolj 
pomembno, da je predsednik vrhovnega sodišča na vsakem 
sprejemu, kot da obišče okrožna sodišča v državi, in da pomaga 
pri reševanju sodnih problemov, ki jih kar mrgoli. 

Tekom prvega mandata se je g. Deisinger pojavljal v javnosti le na 
sprejemih. O problemih pravosodja javno ni govoril, izogibal se je 
na glas povedati svoje mnenje, njegov stil dela bi lahko primerjali 
s slogom predsednika države dr. Drnovška. Javnost je večkrat 
pričakovala odgovore na pomembna vprašanja, ki so se pojavljala 
in na katera bi moral reagirati predsednik Vrhovnega sodišča RS, 
vendar njega ni bilo nikjer. 

Po drugi strani gre tudi poudariti, da g. Deisinger očitno ne spoštuje 
samostojnosti sodnikov, kar je razvidno iz nenehnega vpletanja v 
njihovo delo. Dosedanji predsednik vrhovnega sodišča je gojil 
prakso občasnih srečanj z gospo generalno tožilko ter 
predstojnikom slovenske policije. Stališča dveh slednjih je zvesto 

prenašal v vednost sodnikom nižjih sodišč. Na navedeni način je 
vplival na to, da so sodniki nižjih sodišč imeli napotke o tem, da v 
določenih zadevah (prepovedani prehodi čez mejo ipd.) zaostrijo 
kaznovalno politiko zato, ker tako zahtevata policija in tožilstvo. 

Enake posledice so imeli stalni skupni nastopi g. Deisingerja, 
gospe Cerar ter g. Pogorevca. Izjemo je g. Deisinger storil le letos, 
ko se je, verjetno zaradi izteka svojega mandata, izognil, sicer 
šele po trojnem skupnem sestanku, skupnemu javnemu nastopu, 
v katerem organi pregona sporočajo pravosodju, kakšna so 
njihova pričakovanja od sodstva. 

Sodišča sodijo po zakonu in ne po navodilih policije in tožilstva. 
Ravnanje dosedanjega predsednika Vrhovnega sodišča RS ni 
bilo v čast neodvisnosti slovenskega pravosodja. 

Zaradi navedenega g. Deisinger, kot mi je znano, na Vrhovnem 
sodišču Republike Slovenije ne uživa podpore. To je razvidno tudi 
iz rezultatov njegove kandidature, saj ga večina vrhovnih sodnikov 
ni podprla za predsednika. Nima doktorata znanosti, ki ga poseduje 
kar nekaj vrhovnih sodnikov, kateri pa, iz neznanih razlogov, niso 
kandidirali. Mogoče je razlog ravno v tem, da je g. Deisinger na 
Vrhovnem sodišču RS že dan po objavi razpisa javno oznanil 
svojo namero po ponovni kandidaturi. Morda pa je razlog v 
poraznem stanju, ki je sad dosedanjega dela g. Deisingerja. 
Dejstvo je, da se na razpis ni prijavil nihče, razen g. Deisingerja. 

Podpora, ki jo je g. Deisinger dobil na Sodnem svetu je neprepričljiva. 
Odločil je le en glas. Zaradi načina kadrovanja, napredovanja, ter 
podaje pozitivnih mnenj v pravosodju, in verjetno tudi zaradi tega 
primera, je odstopila članica sodnega sveta, gospa Nevenka Šorli. 

Navedena članica Sodnega sveta, ki trenutno opravlja poklic 
odvetnice, je v preteklosti več let delala kot vodja gospodarskega 
oddelka okrožnega sodišča, ter kot sodnica Višjega sodišča v 
Ljubljani. Torej gre za strokovno osebo, ki ve kakšno je stanje v 
našem pravosodju. Ali je to stanje poznano našemu odboru za 
pravosodje? Ali je kdo povabil gospo Šorli na razgovor? 
Ne sme nam biti vseeno kdo opravlja funkcijo predsednika 
Vrhovnega sodišča. 

V zadnjih letih je porazno tudi kadrovanje na Vrhovnem sodišču, 
ki s kadri skromnega znanja ni bilo kos pravnim problemom. 
Vrhovno sodišče je svoje zaostanke reševalo tako, da je svoje 
pristojnosti (s pomočjo nas poslancev DZ) preneslo na nižja oz. 
novoustanovljena sodišča (upravna sodišča) oziroma so dosegli 
spremembo zakonodaje, ter prizadete posameznike, naše 
državljane, onemogočili pri uveljavljanju možnosti sodnega 
varstva. 

Rezultati so vidni iz odločb Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije. Slednje je, zaradi nestrokovnosti sodnikov na vrhovnem 
sodišču, prisiljeno pogosto posegati in razveljavljati njihove 
odločbe. 
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Kakšna je strokovnost na Vrhovnem sodišču RS je razvidno iz 
pregleda sodne prakse za prvo polovico letošnjega leta. Objavili 
so le eno odločbo. Trideset sodnikov, toliko pravnih problemov in 
le ena objave vredna odločba. 

Zaradi slabih kadrov na Vrhovnem sodišču in zaradi odločanja 
pod vplivom strank v postopku (MNZ) je močno povečan pripad 
na Ustavnem sodišču. 

V Uradnem listu RS objavljene odločbe Ustavnega sodišča, ki se 
nanašajo na izpodbijanje odločb Vrhovnega sodišča, so dovolj 
zgovoren pokazatelj. Vrhovno sodišče se pod g. Deisingerjem 
nikoli ne odzove na poziv Ustavnega sodišča za pojasnilo stališča 
do vložene ustavne tožbe oz. pritožbe. 

Prisotno je torej ignoriranje Ustavnega sodišča RS s strani g. 
Deisingerja. To pa ima negativne posledice na področju celotne 
pravne zaščite, kakor tudi gledano širše, na področje Slovenije 
kot pravne države. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, pod vodstvom g. 
Deisingerja, na kazenskem področju ne opravlja svoje sodne 
funkcije, temveč, pod vplivom tožilskega prepričanja svojega 
predsednika, dejansko vrši funkcijo, ki bi jo moralo opravljati 
Vrhovno tožilstvo. Po drugi strani Vrhovno sodišče ne najde 
strokovnih odgovorov na pritožbene navedbe in praviloma 
sporoča stališča, ki so identična stališčem tožilstva. Če bi bilo to 
stališče strokovno, ne bi bilo pozneje izpodbitno z odločbo 
Ustavnega sodišča. 

Zanimivo je še eno vprašanje, in sicer kakšne oziroma katere 
funkcije v sodstvu je še pred prihodom na mesto predsednika 
Vrhovnega sodišča opravljal g. Deisinger. Kot mi je znano, je bil 
nekaj let vrhovni sodnik, še pred tem pa je ves čas delal kot 
tožilec. 

Zanima me: Koliko sodb je v preteklosti napisal g. Deisinger? 
Človek, ki izvira iz tožilstva, ne more dobiti še ene priložnosti za 
opravljanje tako pomembne pravosodne funkcije. 

Pred časom je direktor Urada za preprečevanje pranja denarja 
nekajkrat javno kritiziral delo sodišč. Žalil je sodnike, trdil da so 
nesposobni, in to je zatrjeval kot organ, ki je nezadovoljen s 
sodno odločitvijo. 

Pred kratkim je odvetnik, ki je z g. Deisingerjem v zelo dobrih 
odnosih, javno kritiziral ne pravnomočno sodno odločbo, ter 
zatrjeval, da je sodba v zadevi »Depala vas« gnil kompromis. 
Zaradi oprostilne sodbe so tisti, ki so bili oproščeni, sodnika celo 
tožili. G. Deisinger se ni niti oglasil. 

Na srečanju slovenskih sodnikov je g. Deisinger javno izjavljal le 
stvari, ki ga prikazujejo v jasni luči, zaradi česar ne on ne tisti, ki 
so za njim ponavljali njegovo misel, ne bi smeli opravljati vodstvenih 
funkcij v našem pravosodju. Dejal je namreč, da izid kazenskega 
postopka v odmevnih zadevah vpliva na javno mnenje o sodstvu, 
oziroma konkretno, da morajo sodniki izrekati obsodilne sodbe, 
ter da bo potem javno mnenje o delu sodišč pozitivno. 

Če bi razmišljal kot sodnik, in če bi se boril za pravično sojenje, bi 
moral k svoji misli dodati še to, da sodniki niso obsodniki! Sodniki 
morajo soditi po zakonu in ne po dirigiranem pričakovanju javnosti. 

Iz vsega zgoraj navedenega je razvidno, da je delo g. Deisingerja 
na funkciji, ki mu je bila določena, nestrokovno, zaradi česar tudi 
ne uživa podpore strokovnega vodstva. Razpis je potrebno 
ponoviti in zagotoviti najmanj tri prijave. Prijavljenim je potrebno 
jasno sporočiti, kaj se od predsednika Vrhovnega sodišča 
pričakuje in izjaviti, da pri izbiri novega predsednika odloča le 
strokovnost, ter da prilizovanje vsem aktualnim političnim opcijam 
ni kriterij izbora. 

Odgovor z dne 24/10-2003: 

Prosta mesta za predsednika sodišč razpisuje Sodni svet RS in 
ne Ministrstvo za pravosodje. Niti Zakon o sodniški službi niti 
katerikoli drug predpis ne zahteva, da bi se na razpis moralo 
prijaviti več kandidatov. Imenovanje je zakonito tudi v primeru, ko 
se na razpis prijavi samo en kandidat. 

12- december2003 47 poročevalec, št. 111 
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naročilnica 

I Inie in priimek:   

| Naslov:  

j Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:  

| podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

i Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

j^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
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