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- ,J!°9 2al<ona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-E) 

'Postopek- EPA 1432 -III * Pc 
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C) - nujni postopek - EPA 1429 - III 

.p*o
OČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

teleko ° Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah zakona o vračanju vlaganj v javno 
(riUriikacijsko omrežje (ZVVJTO-B) - nujni postopek - EPA 1392 - III 

Zakon '° °dbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o dopolnitvah 21 ^OZrlraMct.,««: -i _ _i.: _ i :x : j. i. r-r-» a a rt m /-» ni 
Oročilo r\ 

o pro °dbora za finance in monetarno politiko k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
Drodaip Hnrav/n^n;* finanrSn^na in 5t\/arnpnp nrpmn7Pnia vzk !f*ti 900A in 9005 fOHPnFPnd05\ 

'0 zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek - EPA 1212- 

•EPA 1330- 
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFP0405) 

o davi!'0 ^dbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 33 
_ ^ u na izplačane plače (ZDIP-C) - skrajšani postopek - EPA 1341 - III 

p°seb'° ^dbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o 39 
. b 

nern davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPVZPDBH) - skrajšani postopek - EPA 1346 - III 
0r°čiln n 
doh rj bora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

, p Ednini (ZDoh-1A) - skrajšani postopek - EPA 1347 - in 

V°'ilnth° ^dbora 2a notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
. .. enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-A) - skrajšani postopek - EPA 1265 - III 

Oročilo r\ 
bora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o javni rabi slovenščine 

' * druga obravnava - EPA 1142 - III 

- druga obravnava - EPA 1279 
0[T1 ^pdbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o pomilostitvi 

>čilo _ 
2°03 - EpA 1261 . | 

leto ?fwPdbora za notranjo politiko k Devetemu rednemu letnemu poročilu varuha človekovih pravic za 

JA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

^'ovejv ^dbora 23 notranjo politiko k zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da Državni zbor Republike 
" l^|- 1)6 ponovno odloča o zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) - EPA 1131 - III 

% ^ 
0dg0^° mnenje na končno poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev 
bila(1 

rr,osti oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je 
dnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva - EPA 1382 - III 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka n 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

urad*10 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročena' 



Pred|og zakona o 

SPREMEMBI zakona o spremembah 

f DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-E) 

postopek - EPA 1432 - III 

A rEPUBLIKE SLOVENIJE 
EVa- 
števili« 2004-2411 -0069 
LjubliJ' 343-11/2001-5 a' 01.07.2004 

d0ločilaRbePsebSo:
S'OVeniie je na 81. redni seji dne 1.7.2004 

s'Sloga ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
ŽELP7m,A BAH in DOPOLNITVAH ZAKONA O LE2NIŠKEM PROMETU, 
|(j ^ 

^^avne^'''3 V ol3ravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 9a zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 
Vlađa r 
RepUb|ik

e')u')'i'<e Slovenije predlaga Državnemu zboru 
0 $prem 6 ®'oveniie. da predlog zakona o spremembi zakona 
°')ravna6rn')a^ 'n dopolnitvah zakona o železniškem prometu 
Poprav,Va ')0 nuinem postopku, da se preprečijo težko 

posledice za delovanje države. 
Vsebina 
[*iOra dr- 

dla9anega zakona je povezana s sredstvi, ki jih 
in,rastrukf

Va oz'roma AŽP kot upravljavec javne železniške 
Bistv8r)| ri

Ure 2agotoviti za realizacijo svojega programa dela. 
is ve2a Parama, katerega izvedbo omogoča ta zakon, 
^žnos(. na uporabo sredstev evropskih skladov. Izraba 
Slovenj.' P°rabe sredstev evropskih skladov je pogoj, da R 

ne bo neto plačnik sredstev v evropski proračun. 

Vsebina predlaganega zakona je povezana tudi s sredstvi, ki 
jih mora država oziroma v njenem imenu AŽP zagotoviti za 
opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture in vodenja prometa na njej, ki jo 
skladno z zakonom opravlja Holding Slovenske železnice, d. 
o. o. Zagotavljanje te službe je za državo vsekakor zelo 
pomembno, saj z njo zagotavlja železniški promet in uspešno 
poslovanje Holdinga SŽ in s tem zaposlitev velikemu številu 
delavcev v železniškem prometu. Ukrep določen s predlaganim 
zakonom je tudi eden od ukrepov, ki bodo zagotovili poslovno 
sanacijo tega podjetja. Z opravljanjem omenjene službe je 
zagotovljena ludi dnevna mobilnost prebivalstva. Če ta 
mobilnost ne bo zagotovljena, bo prišlo do hudih gospodarskih 
motenj, pa tudi do motenj na področju šolstva. Dnevna mobilnost 
prebivalstva namreč zagotavlja pravočasen prihod delavcev 
na delo in zagotavlja učencem, dijakom in študentom 
obiskovanje šol. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

dr. Marko Pavliha, minister za promet 
Boris Živec, državni sekretar v Ministrstvu za promet. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

poročevalec, št. 90 



PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V prehodnih določbah zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 110/02) je v 
27. členu zapisano, da Republika Slovenija daje poroštvo za 
obveznosti Javne agencije za železniški promet Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: AŽP) do skupne višine glavnic 
10.500,000,000 tolarjev s pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, 
ki jih agencija najame za kritje stroškov vzdrževanja in 
modernizacije javne železniške infrastrukture v letu 2004. 

Tekoča vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela so nujno 
potrebna za vzdrževanje obstoječe pretočnosti železniškega 
prometa, za povečanje te pretočnosti, ter s tem povezane varnosti 
železniškega prometa. Vzdrževalna in investicijska vzdrževalna 
dela, ki so načrtovana v letu 2004, se odvijajo na najpomembnejših 
slovenskih progah, zlasti na tistih, ki so del V. vseevropskega 
koridorja. Sredstva, ki so predvidena za ta dela v okviru sredstev 
kredita, ki ga lahko agencija najame na podlagi veljavnega 27. 
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem 
prometu, ne zadoščajo. Ta sredstva v višini 10,5 mlrd SIT so na 
podlagi Letnega načrta gradnje, vzdrževanja in modernizacije 
javne železniške infrastrukture za leto 2004 razporejena za: 

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 3.398 mlrd 
SIT, 
lastno udeležbo ISPA v višini 5.542 mlrd SIT, lastno udeležbo 
KOHEZIJA v znesku 200 mio SIT in investicijsko 
dokumentacijo v znesku 1.360 mio SIT. 

Za zagotovitev višine sredstev iz finančnega memorandum 
AŽP v letu 2004 dodatno zadolži za 1.500.000.000 SIT 

Že v postopku priprave in sprejemanja programa dela 
2004 je bilo ugotovljeno, da z razpoložljivimi viri AZP,nnegav 
pokriti vseh stroškov vzdrževanja in projekta, naved 
prejšnjem odstavku. V povezavi s programom poslovne s 0 
poslovnega sisteme slovenskih železniških družb je d' ^jo 
da se mora država odpovedati večjemu delu uporabnin . 
moral plačati slovenski železniški prevoznik. Del s v|jajo 
poslovnega sistema slovenskih železniških družb, ki ga se ^ 
Holding slovenske železnice, d. o. o. z odvisnimi družba^Jv^jid 
zmanjševanje stroškov poslovanja. S tem v zvezi bo s zneS|<ul 
prevoznik za leto 2004 plačal uporabnino v minimalnem 
čeprav bi jo po metodologiji za izračun uporabnine rnora^p-i2 

več. Sinergetski učinki zmanjšanja prihodka države - °z- ,enega 
tega naslova v povezavi z učinki poslovne sanacije orne 
sistema so vsekakor dolgoročno naravnani v zmanjšanje z3 
proračuna. Stroški najetega posojila, ki ga mora A !lradnja) 
realizacijo prej omenjenih projektov (vzdrževanje, n ^aS\i iz 
kljub temu, da ne bo zagotovljen lastni vir prihodkov ^ 
naslova uporabnine, bo - globalno gledano - imel 
pozitiven učinek na državni proračun. Vzdrževanje ze ^ 
infrastrukture bo zagotovljeno, investicijsko vzdržev 
potekalo, ponudba kvalitetne infrastrukture za opravljan) fl(I, 
prijaznih železniških prevozov bo domačemu in tujim Pre_v |eznjc0- 
zagotovljena in domači prevoznik - Holding slovenske ze 
d. o. o., z odvisnimi družbami - bo sposoben za konK 
poslovanje na trgu prevoznih storitev. 

, kerzarad' Za realizacijo prej omenjenih programov in zaradi te9?' ne (tio'e 

povezanih !n utemeljenih prej omenjenih vzrokov AZIP ^ z 
zagotc /iti lastnih virov sredstev, mora najeti kredit- A 
najetim kreditom financirala: ^ 

vzdrževanje infrastrukture 700.000.00°,® ^ 
projekt povečanje hitrosti LJ - MB 1.500,000.OOj^^ 

SKUPAJ 2.200,000.000.°° 

V Letnem načrtu gradnje, vzdrževanja in modernizacije javne 
železniške infrastrukture za leto 2004, ki ga je sprejela vlada in ki 
temelji na, kot to določa Zakon o železniškem prometu (Uradni 
list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01, 110/02, 56/03), nacionalnem 
programu razvoja javne železniške infrastrukture, je določen 
obseg vzdrževanja, ki je nujno potreben za zagotavljanje 
pretočnosti in varnosti železniškega prometa. Ta načrt je delno 
financiran s proračunskimi sredstvi (gre za obvezno gospodarsko 
javno službo vzdrževanje javne železniške infrastrukture >n 
vodenje železniškega prometa na njej), delno z lastnimi viri AŽP 
(uporabnina, najemnina, zakupnina, drugi prihodki iz naslova javne 
železniške infrastrukture in železniških postaj, katere-ih 
upravljavec je AŽP) in s sredstvi evropskih strukturnih skladov. 

V okviru črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov je 
Republika Slovenija podpisala Finančni memorandum projekta 
nadgradnje železniške proge Ljubljana - Zidani most - Maribor, na 
podlagi katerega bo črpala sredstva iz sklada ISPA. Seveda pa 
mora del sredstev zagotoviti R Slovenija oziroma AŽP kot 
upravljavec železniške infrastrukture. Po podpisanem Finančnem 
memorandumu mora Slovenija za izvedbo projekta nadgradnje 
železniške proge Ljubljana-Zidani most-Maribor zagotoviti lastne 
vire v višini 15.740.135 EUR. Do sedaj je bilo v letu 2002 in 2003 
kot lastni vir zagotovljenih iz proračuna in poroštvenega kredita 
106 mio SIT. V letu 2004 mora Slovenija zagotoviti 1.871.054.000 
SIT, kar bo AŽP zagotovila v okviru dodatnega kredita s poroštvom 
države v znesku 2,2 mlrd SIT, ki |e predmet predlaganega zakona. 

II. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE 

Cilj zakona je zagotovitev zadostnih sredstev: 
truKture v 

za izvedbo vzdrževanja javne železniške infras« 
celoti kot je predvidena z letnim programom dela pf0gi 
za izvedbo projekta povečanje hitrosti na železnis 
Ljubljana - Maribor; 

III. FINANČNE POSLEDICE 
. vajani6 

Zakon nima neposrednih finančnih posledic. Sredstva za i 
njegovih določb so zagotovljena v proračunu za le ^0$ 
Spremeni se le višina glavnice, ki je v sedaj veljavnem ^ 0 
določene v višini 10.500,000.000 tolarjev, s sprejemom z ^gSglf 
dopolnitvah zakona o železniškem prometu, se bo ta (t)Viia 
povečal za 2.200,000.000 tolarjev. Odplačilo dolga bo zag 
AŽP. 

asJ0va 
V nadaljevanju sta v tabelah prikazana pričakovani prilivi |Z 

uporabnine in iz trženja javne železniške infrastrukture-^^v 
1) in amortizacijski načrt kredita z glavnico 2,2, mlrd 
(tabela 2). Za izračun amortizacijskega načrta so uP°vrI1arcli 

pogoji, ki so veljali za najem kredita s poroštvom države ^7 
2004. AŽP bo najela kredit z ročnostjo 9 let - 2 letni mora 
tet za odplačilo glavnice. 

poročevalec, št. 90 3. j"1'! H 200i 



Glavnica; 
Obr. m.; 
Obrokov; 

obroka; 
Znese'< obresti: 

1.9.2004 
2,2 mlrd 

5,15% 
29 

75.862.068,00 SIT 
623 mio 

Ubeiai Vri sredstev 
v mlo SfT 

,ab®ls 2 
"""bliski načrt 

°br»stl 29 126 118 105 

v mlo SIT 
SKUPAJ 

12 
303 

^G'»vntca 

.SKUPAJ 
153 303 303 303 303 303 

 3 
229 2200 

s!stcm,.UREDITVE v DRUGIH pravnih 
unije nekaterih članic evropske 

^"icahc^6 V2drzevanja javne železniške infrastrukture v 
đv'sn0 | 0pske unije ni enotno. 

^Podars^6 0Cl lastniških razmerij na tem področju, od 
daritev n^3 razv°ja na področju železniškega prometa in od 
., a Področju konkurenčnosti. 

6mčija j. 
12 uporabnin3'1 u'ra V2drzevanie železniške infrastrukture v celoti 
ff f'nar\cira b • ° P'a^ujejo prevozniki. Investicijsko vzarževanje 
rt in9a ne 2 P^^kov družbe, ki skrbi za infrastrukturo v okviru 
laička družh^0 2eleznice in J'h sestavljajo: lastni prihodki, del 

""Ijišča n 9°sP°c'arij0 z nepremičninami nemških železnic 
Proračuna P0sta'6, s'anovanjske in druge zgradbe), prihodki iz 

N6'ezni§kenan
f
Cira vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje 

P°rabnine 'k ras,ruk,ure v celoti iz državnega proračuna, jj. ■ 1 jo plačujejo prevozniki, je prihodek proračuna. 

s,r°škov £ del V2drževanja financira iz uporabnine, večji del vezi z železniško infrastrukturo pa bremeni proračun. 

D^noievn 
državna i evropskih državah. Železniška infrastruktura 

, avnih tenfS|'- zani° v večji ali manjši meri skrbi država, ki na 
*uPorabnjna 6 za9°tavlja tudi sofinanciranje teh stroškov 

' dobiček iz naslova upravljanja s premoženjem, 

prihodki iz uporabe železniške infrastrukture - telekomunikacije, 
oglaševanje, najemnine, prodaja). 

V. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon ne bo imel drugih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem 
prometu (Uradni list RS, št.110/02) se v prvem odstavku 27. 
člena besedilo "10.500,000.000 tolarjev (deset milijard petsto 
milijonov tolarjev) " nadomesti z oesedilom "12.700,000.000 
tolarjev (dvanajst milijard sedemsto milijonov tolarjev) 

2. člen 

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

''Ulii2004 
poročevalec, št. 90 



OBRAZLOŽITEV 

(1. člen) 

Določba tega člena, dopolnjuje veljavni 27. člen zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (Ur.l. 
RS, št. 110/02), s čimer bodo zagotovljena sredstva, ki bodo AŽP 
omogočila pokrivanje stroškov vzdrževanja javne železniške 

infrastrukture in izvedbo projekta povečanje hitrosti na 
progi Ljubljana - Maribor. 

(2. člen) 

Besedilo člena določa začetek veljavnosti zakona. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

27. člen 
(poroštvo države za posojila, ki jih v letu 2004 za 

opravljanje svojih nalog najame agencija) 

(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti agencije, iz 
naslova posojil do skupne višine glavnic 10.500,000.000 
tolarjev (deset milijard petsto milijonov tolarjev) s pripadajočimi 
obrestmi in stroški posojil, ki jih agencija najame za kritje 

■ p železi stroškov vzdrževanja in modernizacije javne <• 
infrastrukture v letu 2004 skladno z nacionalnim P 
razvoja slovenske železniške infrastrukture in letnim 
gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne ze 
infrastrukture. 

sklepa 
(2) Za določitev pogojev za dodelitev poroštva, za rat,e 

pogodb o poroštvu in za določitev namena in obseg jse|p0 
sredstev, ki bodo zagotovljena s posojili, se s ,|0|ia 
uporabljajo določbe drugega odstavka 24., 25. in 

tega zakona. 

poročevalec, št. 90 6 3.julii2°° 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

2ak?n
aoSl®-Premoga akta; 

o Žele2njg|<
r0rr'ern'3' 2a^ona 0 spremembah in dopolnitvah zakona 

Navedba ki s """ določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
^Vr°Pskf nanašai° na predloženo gradivo: 
Ureia zakSpora2um o pridružitvi ne posega na področje, ki ga 
*akona 

0 spremembi zakona o dopolnitvah in spremembah 0 *elezniškem prometu 
b) v 

kakš nem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obvp>„ UDSe9u 

Jih ni 0st' izpolnjene: 

c) f^az| 

Jih ni °9' za neizpolnitev obveznosti: 

3lSkla%oStpre ^ dloga akta s predpisi ES 

nanaša^tive oz'roma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
Usk|aje'G na Predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
Nj ' delno IKirhionn noi iclrlaipnnV 

Pravnih 
*ak0n 

•>) Ali 
Jih ni 

delno usklajeno, neusklajeno): 
virov EU, ki bi posegali na področje, ki ga obravnava 

'6 Predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

Razi0ai 
Jih ni 9 23 delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 

Predloga zakona ni potrebno usklajevati. 

Ne 

Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza.,J 
Sodelovanja ni bilo. 

reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 
Predlog zakona ni naveden v programu za prevzem pravnega 
reda ES. 

Ime, priimek in podpis 
vodje pravne službe 
Jože Taler, Sekretar 

dr. Marko Pavliha 
MINISTER 
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Predl°g zakona o 

Dopolnitvi zakona o spremembah 

<* dopolnitvah zakona o prevozih 

* CESTNEM PROMETU (ZPCP-1 C) 

""ini postopek - EPA 1420 - III 

RePUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 
številko 2004-2411-0068 
Ljubljano 346"07/2001-4 W,ana. 01.07.2004 

ločila bes^6 Sloveni'e 'e na 81 • redni sei' dne 1.7.2004 

Spop.L0GA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
PRcwTEMBAH in DOPOLNITVAH ZAKONA O t"OZlH V CESTNEM PROMETU, 

ki ga K y. 

^^avnen'''3 V °')ravnav0 na podlagi 143. člena poslovnika 
Podlogo z')ora Republike Slovenije po nujnem postopku s 
^ora da se uvrsti na dnevni red 38. seje Državnega ^ RePublike Slovenije 

RePublike sVbl'ke Sloveniie Podlaga Državnemu zboru Sprememh °Venije' da Pred|og zakona o dopolnitvi zakona o 
Prometu h 'n doP°lni,vah zakona o prevozih v cestnem 
težk0 po obravnava po nujnem postopku, da se pieprečijo 

Pravljive posledice za delovanje države. 

Neučinkovito kaznovanje tujih prevoznikov lahko pripelje do 
neenakopravnosti slovenskih prevoznikov nasproti tujim 
prevoznikom, saj bo lahko prišlo do ostrejšega in pogostejšega 
kaznovanja naših prevoznikov v tujini kot tujih prevoznikov pri 
nas. Zakon naj se obravnava že na zasedanju Državnega 
zbora v mesecu juliju 2004, saj so spremembe nujne za ureditev 
stanja na področju kaznovanja in bistveno vplivajo na 
učinkovitost izvajanja inšpekcijskega nadzorstva v prehodnem 
obdobju do 1.1.2005, ko začne veljati ZP-1. 

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

dr. Marko Pavliha, minister za promet, 
Boris Živec, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Velja Peternelj, sekretar v Ministrstvu za promet. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

>?L0G 2akONA o dopolnitvi 
Dopi K0Na 0 SPREMEMBAH IN 

v P^NITVAH ZAKONA O PREVOZIH 

CESTNEM PROMETU (ZPCP-1 B 

'UV0D 

Ju 
stania in razlogi za sprejem zakona 

p'0rnetu (2pppbil sPreieta novela zakona o prevozih v cestnem 
6vo*ih v „1B), ki je uvedla nekatere spremembe zakona o cestnem prometu (ZPCP) iz leta 2001. 

3'lu,ll2C 

Uredilo se je stanje na področju linijskih prevozov potnikov, in 
sicer se je zakon uskladil z evropskimi uredbami. 

Drugi sklop sprememb je zajemal nadzor nad cestnim prometom. 
Zaradi odprave carinskega nadzora na treh mejah, je bilo potrebno 
dopolniti zakon tako, da se je zagotovil nadzor na kontrolnih 
točkah na cestah in na drugih mestih znotraj države. 

Zadnji sklop sprememb je zagotovil uskladitev ZPCP z novim 
zakonom o prekrških (ZP-1), ki določa novo izrekanje kazni 
oziroma glob in limite višine glob. Te spremembe pa v prehodnem 
obdobju onemogočajo učinkovito kaznovanje voznikov, saj 
irišoektorji niso več pristojni za izrekanje kazni kršiteljem na kraju 
samem, ampak so za kaznovanje pristojni le sodniki za prekrške. 
Do tega je prišlo, ker so bile kazenske določbe ZPCP z novelo 
ZPCP-1 B usklajene z novim ZP-1 in v skladu s tem tudi predpisane 
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v razponu, v prehodnih določbah pa ni bilo določeno, da se v 
dveh členih (114 in 115), kjer je bila do sedaj predvidena mandatna 
kazen na kraju samem, ta kazen še naprej izreka kot mandatna 
kazen v določenem znesku. Tako je sedaj prišlo do situacije kjer 
v obdobju do 01.01.2005 inšpektorji za te prekrške lahko napišejo 
samo predlog sodniku za prekrške, ne morejo pa več izrekati 
mandatnih kazni na kraju samem, saj jih novi ZP-1 ne predvideva 
več. Plačilnih nalogov po novem zakonu pa ne morejo še izdajati, 
saj se začne ZP-1 uporabljati šele januarja 2005. 

Posebej se pojavljajo problemi v primeru tujih kršiteljev, saj je 
potrebno sedaj v postopkih s tujimi vozniki za kršitev podati 
predlog sodniku za prekrške. V tem primeru mora inšpektor 
zapustiti kontrolno točko ali kraj nadzora, da lahko spiše predlog 
sodniku za prekrške, voznike je potrebno zadržati in o kršitvi 
obvestiti pristojnega sodnika za prekrške ter se z njim dogovoriti 
o nadaljnjem postopku. Vse to pa bistveno vpliva na učinkovitost 
inšpekcijskega nadzorstva. 

Predlagamo, da se zakon sprejme po nujnem postopku, kajti gre 
za to, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje 
države. Neučinkovito kaznovanje tujih prevoznikov lahko pripelje 
do neenakopravnosti slovenskih prevoznikov nasproti tujim 
prevoznikom, saj bo lahko prišlo do ostrejšega in pogostejšega 
kaznovanja naših prevoznikov v tujini kot tujih prevoznikov pri 
nas. Zakon naj se obravnava že na zasedanju Državnega zbora 
v mesecu juliju 2004, saj so spremembe nujne za ureditev stanja 
na področju kaznovanja in bistveno vplivajo na učinkovitost 
izvajanja inšpekcijskega nadzorstva v prehodnem obdobju do 
1.1.2005, ko začne veljati ZP-1. 

EU 
Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in PravU 

Zvezna Republika Nemčija 
. a služba 

Nadzor nad tujimi prevozniki v Nemčiji opravlja posec v0|iko 
podobna naši prometni inšpekciji, ki pa je po številu ka :0 tudi 
obsežnejša kot naša inšpekcija. Določena pooblastila i kon(r0|e 
policisti. Ker Nemčija nima nadzora na svojih mejah se zj 
izvajajo v notranjosti države. Primerljivo so sarVflnli. 
posameznike v njihovi zakonodaji višje kot v našem za 

Republika Avstrija 
. asi#3 

Tudi v Avstriji nadzor nad tujimi prevozniki opravlja poseo ^ 
in sicer v notranjosti države. Na južni meji Avstrije nadzor op 
tudi cariniki. 

Republika Italija > 
licija. 

Za nadzor so v Italiji trenutno pristojni carinski organi ini p3 
Na meji s Slovenijo in Švico se nadzor trenutno še op ^ 
meji, po 01.05.2004 pa bodo nadzor ravno tako oprav J 
še v notranjosti države. 

II. BESEDILO ČLENOV 

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Zakon bo skrajšal postopek v primeru ugotovljenih kršitev 
voznikov. Po uveljavitvi sprememb v ZPCP-1B so inšpektorji 
izgubili pristojnost izrekati kazni kršiteljem na kraju storitve 
prekrška, saj so sedaj za te postopke, upoštevajoč tudi sedanji 
zakon o prekrških, pristojni le sodniki za prekrške. S spremembo 
novele bo sistem kaznovanja učinkovitejši in preprostejši. 

Ocena finančnih posledic za državni proračun in 
druga javna finančna sredstva ter ocena drugih 
posledic 

Zakon ne bo imel nobenih posledic za državni proračun in druga 
javna finančna sredstva. 

Druge posledice: Zakon bo vzpostavil učinkovito kaznovanje 
voznikov - kršiteljev, do začetka uporabe zakona o prekrških 
(ZP-1). 

1. člen 

V zakonu spremembah in dopolnitvah zakona o 
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 63/04) se na 
odstavka 16. člena pika zamenja z vejico in doda bei 

izih« 

koncu P^e 

. j0 V 
» razen ze prekrške iz 114. in 115. člena, ki se ka^n

iz 11* 
določenem znesku na kraju samem, in sicer Prek ^5 
člena z denarno kaznijo 100 000 tolarjev in prekrški iz 
z denarno kaznijo 50 000 tolarjev.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 
Republike Slovenije. 

Uradni list" 
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III. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV 

^ '■ členu 

k*noJ"itVii° cJ'ena se za9°tovi prehodno obdobje v 
Zakon* n/a vozr>ikov na kraju samem, do uveljavitve a 0 Prekrških (ZP-1). 

K 2. členu 

primerih V tem členu je določen čas uveljavitve zakona. Ker je dopolnitev 
novega predvidena v zakonu nujna, je tudi predviden najkrajši možni čas 

za uveljavitev zakona. 

'v> besedna členov, ki se prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, določenih s 

^eminjajo ' tem zakonom- 
(2) Določbe tega zakona, ki določajo globe za prekršek 

odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika, se 
16. člen začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o 

' ®'obe rini a prekrških (Uradni list RS, št. 7/03). 
Zak0 

uo,°cene s tem zakonom, se do začetka uporabe a 0 prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-1B) 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu(ZPCP-IB) 

(EVA: 2004-2411- 0068). 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne. 

Niso sodelovali. 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti: 

/ 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

Pri zakonu o dopolnitvi zakona o prevozih v cestnem P ^ 
(ZPCP-1B) gre le ureditev določb, ki urejajo sistem kazn

(i zak0" 
prehodnem obdobju do 1.1.2005, ko se začne upora# ^ 
o prekrških (ZP-1). Zakon o prevozih v cestnem prome ega 
2001 je povezan z Državnim programom za prevzem P 
reda in je z njim že usklajen. 

4) Navedba roka | pavli^ 
Dr.M»«,5Te» 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Po|,oči|0 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

) 'IKONA 0 VRAČANJU VLAGANJ V 

JAVNO telekumunikacijsko omrežje 

KVVJTO-B) 

Postopek - EPA 1392 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor ca gospodarstvo 

Številka: 326-08/02-13/9 
Ljubljana, 1. julij 2004 

EPA 1392 -III 

Na podlagi 42., 131., 133. in 144. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

poročilo 

k predlogu zakona o spremembah zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-B) 

(nujni postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 24. nujni seji, 
dne 30. 6. 2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
spremembah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po nujnem postopku 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika državnega zbora je na 116. seji 18. 6. 2004 sprejel odločitev, da 
se predloženi zakon obravnava po nujnem postopku. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona (Ministrstva za 
informacijsko družbo), Zakonodajno-pravne službe in Komisije Državnega sveta 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je navedeni 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno - tehničnega vidika. ZPS opozarja, da predloženi zakon vsebuje 
podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov, ki se je že iztekel. Zato se zastavlja 
vprašanje morebitne potrebnosti prehodne ureditve za zahtevke, ki so bili vloženi po 
izteku starega roka in pred uveljavitvijo novega roka, saj so se v nekaterih podobnih 
primerih šteli kot pravočasno vloženi. Z nomotehničnega vidika pa ZPS pripominja, 
da gre v predloženem zakonu le za eno spremembo, čemur bi kazalo redakcijsko 
prilagoditi naslov zakona, kar pa lahko stori ZPS pri pripravi besedila zakona za 
objavo. V skladu s pomislekom glede potrebnosti prehodne ureditve za zahtevke, ki 
so bili vloženi po izteku starega roka in pred uveljavitvijo novega roka, je odbor 
sprejel amandma za novi 1 .a člen. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Komisije Državnega sveta Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki predloženi zakon sicer 
načelno podpira, vendar opozarja, da podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov v 
ničemer ne bi smelo vplivati na potek obravnave in sklepanje poravnav na osnovi že 
vloženih zahtevkov. Komisija ocenjuje, da se spremembe zakona o vračanju vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje sprejemajo po nujnem postopku zaradi 
prepoznega reagiranja Vlade Republike Slovenije na problematiko, ki se je izkazala 
pri njegovem izvajanju že veliko prej in na katero so opozarjale lokalne skupnosti in 
Vseslovensko združenje upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje. Rok za vlaganje zahtevkov bi namreč moral biti podaljšan pred njegovim 
iztekom. 

Komisija nadalje ocenjuje, da se zgolj s podaljšanjem roka za vlaganje zahtevkov ne 
bo prav nič izboljšalo izvajanje zakona, saj večina upravičencev ni vložila zahtevka 
do izteka zakonsko določenega roka, ker ni mogla pridobiti ustrezne dokumentacije 
oziroma dokazil o vlaganjih. Velik problem predstavlja ravnanje Telekoma Slovenije 
d.d., ki v nasprotju z zakonom ne omogoča upravičencem dostopa do 
dokumentacije o vlaganjih tudi v primerih, ko s takšno dokumentacijo še razpolaga. 
Komisija tako opozarja na konkretne primere, ko Telekom Slovenije d.d. 
upravičencem pisno odgovarja, da z dokumentacijo ne razpolaga, čeprav so 
predmetne pogodbe z vsemi podatki na seznamu pogodb, ki ga je leta 1996 
Telekom Slovenije d.d. izdelal po naročilu takratnega ministrstva za promet in zveze. 
Razlogi za to so verjetno tudi v neurejenosti dokumentarnega gradiva v Telekomu 
Slovenije d.d. in nepripravljenosti na sodelovanje. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Komisija opozarja na nesorazmerja med višinami priključnin, ki so bile določene na 
posameznih območnih enotah PTT v posameznih časovnih obdobjih, kar pomeni, da 
bodo glede na veljavni zakon vlagatelji v neenakopravnem položaju, kar je v 
popolnem nasprotju z ciljem zakona, da se izenačijo pogoji za pridobivanje 
telefonskih priključkov ne glede na kraj in čas vlaganj. Komisija zato predlaga Vladi 
Republike Slovenije oziroma pristojnemu ministrstvu, da razmisli o možni dopolnitvi 
zakona na način, da bi se v takšnih primerih upoštevala povprečna višina 
priključnine, izračunana na osnovi višin priključnin v vseh območnih enotah PTT v 
istem časovnem obdobju. 

Komisija opozarja tudi na pomisleke predstavnikov Združenja, da podaljšanje roka 
za šest mesecev lahko povzroči tudi zavlačevanje postopka. Po njenem mnenju bi 
morala Vlada Republike Slovenije zagotoviti Državnemu pravobranilstvu ustrezne 
kadrovske in materialne pogoje, da v razumnem času in brez odlašanja obdelajo vse 
že vložene zahtevke in v najkrajšem možnem času ponudijo vlagateljem predloge 
poravnav. 

V okviru druge obravnave je uvodoma predstavnik predlagatelja, minister za 
informacijsko družbo dr. Pavel Gantar, podal dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona, pri čemer je poudaril, da je rok za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje potekel 7. 6. 2004. Glede na dejstvo, da Zakon o 
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje posega v več kot dvajsetletno 
časovno obdobje, so se pri njegovem izvajanju pokazale nepredvidljive in zelo 
različne življenjske situacije. Predvsem gre za oteženo iskanje oziroma pridobivanje 
pogodb ter drugih verodostojnih javnih listin, na podlagi katerih lahko upravičenci 
uveljavljajo pravico do vračila vlaganj. V praksi pa se je pokazalo tudi to, da zaradi 
narave pogodbenih razmerij odprtih vprašanj nikakor ni mogoče posploševati in zato 
vsako posamezno vprašanje zahteva individualno obravnavo, kar pa je seveda 
zamudno. Glede na to je vlada ocenila, da je zaradi enakopravne obravnave vseh 
končnih upravičencev smiselno podaljšanje roka za vložitev zahtevkov. V zvezi s 
pomisleki nekaterih, da je predlagano podaljšanje morebiti nekoliko predolgo, je 
poudaril, da je treba upoštevati, da so julija in junija dopusti, tako da gre dejansko za 
podaljašanje le za tri efektivne mesece. 

Ob zaključku je še pojasnil, da je bilo do 27. 5. 2004 vloženih 19.249 zahtevkov, do 
7. 6. 2004 pa že 33.000 zahtevkov, kar pomeni, da je veliko upravičencev z vložitvijo 
čakalo prav do zadnjega dne, tako da vlada domneva, da je veliko zahtevkov 
nepravilno vloženih in jih bo treba v nadaljnjem postopku ustrezno razčistiti. V zvezi 
z pomislekom Zakonodajno - pravne službe o morebitni potrebnosti prehodne 
ureditve za zahtevke, ki so bili vloženi po izteku starega roka in pred uveljavitvijo 
novega roka, pa vlada meni. da ustrezna prehodna določba v predlogu zakona ni 
potrebna, saj je določba 1. člena predloga zakona oblikovana tako, da bodo ti 
zahtevki na nek način pokriti za nazaj. Vlada pa se bo skušala dogovoriti z državnim 
pravobranilstvom, da jih bo seveda upoštevalo kot pravočasno vložene. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

V okviru razprave o posameznih členih so člani odbora izrazili svoje strinjanje s 
predloženim zakonskim besedilom, saj je bila večina prepričana, da vsi upravičenci 
dejansko niso mogli pridobiti vse potrebne dokumentacije, zato jim je potrebno dati 
dodaten čas ter na ta način resnično omogočiti enakopravnost med vsemi 
upravičenci. Med drugim pa so v razpravi opozorili tudi na naslednja vprašanja: 
- upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so imeli težave 

pri pridobivanju potrebne dokumentacije zaradi različnih ovir, med drugim tudi 
zaradi neupravičenega ravnanja podjetja Telekom; 

- predloženi zakon ter s tem podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov je posledica 
tega, da si je vlada ter zlasti najmočnejša koalicijska stranka vseskozi 
prizadevala, da veljavni zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje ne bi bil sprejet. Potreben je bil celo referendum, ki pa je pokazal 
večinsko voljo ljudstva, na podlagi katere je bil zakon sploh sprejet. Takšen 
odnos vlade pa se seveda kaže pri izvajanju sprejetega zakona, saj je videti, da v 
vladi primanjkuje politične volje za njegovo realizacijo. Dejstvo tako je, da bi bilo 
treba čimprej pristopiti k privatizaciji Telekoma ter s tem omogočiti izvedbo 
zakona v celoti. Izraženo je bilo še mnenje, da predloženega zakona vlada ne bi 
predložila v zakonodajni postopek, če se ne bi bližale volitve; 

- opozorilo Zakonodajno-pravne službe giede morebitne potrebnosti prehodne 
ureditve za zahtevke, ki so bili vloženi po izteku starega roka in pred uveljavitvijo 
novega roka, je treba temeljito proučiti s pravnega vidika ter preveriti, ali res ni 
potrebno oblikovati ustrezne prehodne določbe, s katero bi zagotovo odpravili 
vse morebitne dvome o pravočasnosti vložitve navedenih zahtevkov. Vprašanje 
je, ali so zagotovila predstavnika vlade, da s temi zahtevki ne bo nobenih večjih 
težav, zadostna; 

- ob obravnavi predloženega zakona je določeno pozornost treba nameniti tudi 
razlogom, ki so pripeljali do tega, da vlada predlaga podaljšanje obravnavenega 
roka. Vlada si namreč ni dovolj prizadevala, da bi opravila vsa potrebna opravila, 
da bi bilo mogoče veljavni zakon realizirati do zakonsko določenega roka, to je 
do 7. 6. 2004. Verjetno je res mogoče priti do ugotovitve, da je bilo vseskozi 
načrtovano, da se zakon realizira šele po volitvah. Predstavnik vlade bi glede na 
to moral podati zagotovilo, da bo to zagotovo zadnje podaljšanje roka, da se ne 
bi slučajno zgodilo, da bi se državni zbor konec leta ponovno srečal s podobnim 
predlogom. To bi pomenilo dodatno zavlačevanje pri izvajanju zakonske obveze 
na področju vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, 

- poudariti je treba, da se potreba po podaljšanju obravnavanega roka kaže zlasti s 
strani upravičencev, tako da predložitev obravnavanega predloga zakona v 
zakonodajni postopek pomeni samo ustrezno reakcijo vlade na težave, s katerimi 
so se ti upravičenci soočali pri vlaganju zahtevkov oziroma pri pridobivanju 
potrebne dokumentacije. Težave, ki naj bi jih imela vlada pri izvajanju veljavnega 
zakona, tako niso razlog za vložitev predloženega zakona v zakonodajni 
postopek. Bistvo predloga zakona torej je, da se tistim upravičencem, ki iz 
različnih razlogov niso uspeli v zakonsko določenem roku vložiti zahtevkov, to 
omogoči; 
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- obravnavani rok je dejansko treba podaljšati tudi zaradi tega, ker se je v praksi 
med drugim dogajalo, da posamezne krajevne skupnosti niso bile takoj 
pripravljene pristopiti k izdelavi seznamov fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo 
kot dejanski končni upravičenci in jih je bilo treba včasih tudi vspodbujati. 
Sprejem predloga zakona bo resnično omogočil še nekaterim upravičencem, da 
zberejo vso potrebno dokumentacijo, tako da bo dejanski krog končnih 
upravičencev temu ustrezno večji. Glede na nekatere izražene kritike o ravnanju 
Telekoma pa je treba poudariti, da izkušnje kažejo, da je Telekom večinoma 
dovolj dobro sodeloval ter upravičencem ustrezno pomagal, čeprav mogoče v 
nekaterih primerih res ni mogel; 

- izraženo je bilo mnenje, da se ne bi smeli izgovarjati na počasno delo krajevnih 
skupnosti, saj so le-te dolžne izvajati sprejeto zakonodajo. Vlada pa ima 
nenazadnje dovolj vzvodov moči, da jih k temu na ustrezen način prisili. 

Predstavnik predlagatelja je v zvezi z navedenimi pomisleki poudaril, da ne more biti 
nobenega dvoma o pripravljenosti vlade glede realizacije veljavnega zakona, kljub 
njenemu načelnemu stališču do vračanja vlaganj. Izveden je bil referendum, ki je 
pokazal voljo ljudstva in to voljo bo vlada tudi udejanila, in sicer tako, kot je 
predvidena z zakonom. Vlada želi zakon realizirati čimbolj enakopravno za vse 
upravičence, zato je tudi vložila obravnavani predlog novele. Zagotovil je tudi, da 
obravnavani rok ne bo ponovno podaljšan, vsaj ne na predlog te vlade. 

Glede očitkov o oviranju upravičencev pri pridobivanju dokumentacije je poudaril, da 
je vlada ustanovila skupino za spremljanje vlaganja zahtevkov, v kateri so sodelovali 
predstavniki ministrstva, državnega pravobranilstva, občin in združenja 
upravičencev. Ta skupina je koordinirala postopek vlaganja ztahtevkov ter reševala 
veliko število nepredvidljivih situacij. Poleg tega je ministrstvo ustrezno odreagiralo in 
ukrepalo vedno, ko je prejelo pritožbo, da je Telekom nekooperativen, čaprav je 
treba poudariti, da gre le za posamične primere. Ugotoviti je namreč mogoče, da je 
Telekom na splošno dovolj dobro sodeloval. Ministrstvo je na svoji spletni strani 
objavilo tudi vse relevantne pogodbe in potrebne podatke, tudi preko sto 
najpogostejših vprašanj in odgovorov, da bi čim bolj olajšalo vlaganje zahtevkov. 

V zvezi z vprašanjem potrebnosti posebne prehodne določbe za zahtevke, vložene 
po zakonsko določenem roku ter pred uveljavitvijo predloga zakona, je ponovno 
poudaril, da po mnenju vlade takšna določba ni potrebna. Podobnega mnenja pa je 
tudi državno pravobranilstvo, tako da se v najslabšem primeru lahko pripeti, da bo te 
vlagatelje pravobranilstvo pozvalo, da popravijo datum na vlogi. Kljub tem 
zagotovilom se je odbor odločil, da sprejme amandma za nov 1. a člen, s katerim je 
oblikoval ustrezno prehodno določbo, da bi se na ta način izognili morebitnim 
težavam pri izvajanju zakona. 
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Predstavnik Komisije Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj je predstavil mnenje komisije, pri čemer je poudaril, da komisija načeloma 
podpira predlog zakona, opozarja pa na sledeče: 
- podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov v ničemer ne bi smelo vplivati na potek 

obravnave in sklepanje poravnav na osnovi že vloženih zahtevkov. Obstajati bi 
moralo zagotovilo, da bo državno pravobranilstvo že prejete zahtevke začelo 
obravnavati takoj in ne bo čakalo na potek podaljšanega roka; 

- predložene spremembe Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje se sprejemajo po nujnem postopku zaradi prepoznega reagiranja vlade 
na problematiko, ki se je izkazala pri njegovem izvajanju že veliko prej in na 
katero so opozarjale lokalne skupnosti in Vseslovensko združenje upravičencev 
do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Rok za vlaganje 
zahtevkov bi namreč moral biti podaljšan pred njegovim iztekom; 

- zgolj s podaljšanjem roka za vlaganje zahtevkov se ne bo prav nič izboljšalo 
izvajanje zakona, saj večina upravičencev ni vložila zahtevka do izteka zakonsko 
določenega roka, ker ni mogla pridobiti ustrezne dokumentacije oziroma dokazil 
o vlaganjih. Velik problem pri tem predstavlja ravnanje Telekoma Slovenije, tudi 
njegov neurejen arhiv; 

- podaljšanje roka za šest mesecev lahko povzroči tudi zavlačevanje postopka. 
Vlada bi morala državnemu pravobranilstvu zagotoviti ustrezne kadrovske in 
materialne pogoje ter s tem omogočiti, da v razumnem času in brez odlašanja 
obdela vse že vložene zahtevke in v najkrajšem možnem času ponudi 
vlagateljem predloge poravnav; 

• glede potrebnosti ureditve ustrezne prehodne določbe za nekatere vloge pa je 
treba pridobiti tudi mnenje državnega pravobranilstva. 

Predstavnik vlade je izrazil obžalovanje, da je komisija obravnavo predloženega 
zakona opravila na korespondenčni seji, saj je tako vladi onemogočila predstavitev 
njenih stališč, kar bi zagotovo odpravilo določene pomisleke komisije. Zatrdil je, da 
sprejem predloženega zakona v ničemer ne bo vplival na potek reševanja že 
vloženih zahtevkov. 

* * * 

Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel naslednji 

amandma: 

Za nov 1.a člen: 

Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi: 

"1.a člen 

Zahtevki, vloženi po roku, ki ga je določal prvi odstavek 7. člena Zakona o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 - uradno 
prečiščeno besedilo), in pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo kot pravočasno 
vloženi." 
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Obrazložitev: 
Odbor je mnenja, da se je z navedenim amandmajem na ustrezen način mogoče 
izogniti morebitnim nejasnostim glede tega, ali se zahtevke, vložene po izteku 
starega roka in pred uveljavitvijo novega roka, šteje kot pravočasno vložene. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete amandmaje na seji 
odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, so tako vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil podpredsednik odbora mag. Blaž 
Kavčič. 

Podsekretarka DZ 
Jerneja Bergoč 

Podpredsednik 
mag. Blaž Kavčič, l.r. * 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ZVVJTO-B) 

1. člen 

V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št 
83/03 - uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 7. člena besedna zveza 
»štirih mesecev« nadomesti z besedno zvezo »desetih mesecev«. 

1. a člen 

Zahtevki, vloženi po roku, ki ga je določal prvi odstavek 7. člena Zakona o 
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št 83/03 
- uradno prečiščeno besedilo), in pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo kot 
pravočasno vloženi. 

• 2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

o 

o 

^'Oiilo 

K PREDLOGU ZAKONA O DOPOLNITVAH 

zakona o zdravstveni dejavnosti 

' sl"a|šanl postopek - EPA 1212 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zdravstvo, (leto, dnitino, socialno politiko in invalide 

Številka: 501-01/91-01/069 
Ljubljana, 2.7.2004 

EPA 1212-tli 

Na podlagi 42., 126., in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot 
matično delovno telo naslednje: 

POROČILO II 

k Predlogu zakona o dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 43. seji, dne 2.7.2004 ponovno obravnaval Predlog 
zakona o dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je v obravnavo 
državnemu zboru po skrajšanem postopku predložila skupina poslancev, s 
prvopodpisanim Francetom Cukjatijem. 

Na podlagi sklepa državnega zbora, ki je na 37. redni seji sprejel sklep, da Odbor za 
zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide ponovno obravnava predlog 
zakona o dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-H) - skrajšani 
postopek, ter ga pripravi za obravnavo na seji zbora, je odbor predlog zakona 
ponovno obravnaval. 

3. 
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Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja in prvopodpisani France 
Cukjati, predstavnica Zakonodajno-pravne službe - Tina Bitenc Pengov, predstavnik 
vlade - minister za zdravje dr. Dušan Keber in predstavniki zbornic in društev. 

Odboru je bilo na 42. redni seji predloženo mnenje Zakonodajno-pravne službe, 
mnenje Vlade Republike Slovenije in mnenje Komisije Državnega sveta za družbene 
dejavnosti. 

S strani kvalificiranih predlagateljev so bili v poslovniško določenem roku vloženi 
- amandmaji vlade k 4., 5., 6. in 7. členu 
- amandmaji k amandmajem vlade poslanca Aleksandra Merla k 3. in 7. členu 

Poslanska skupina SDS je odboru posredovala kot delovno gradivo predloge za 
amandmaje k amandajem vlade, in sicer k 3., 6., in 7. členu, ki pa jih odbor ni 
povzel. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je nato v skladu s 142. 
členom poslovnika prešel na drugo obravnavo predloga zakona in opravil razpravo 
in glasovanje o posameznih členih in amandmajih k predlogu zakona. 

V kratki obrazložitvi je minister za zdravje, dr. Dušan Keber posebej poudaril, da je 
vlada ponovno pretehtala predlog zakona in sprejela amandmaje, s katerimi je v 
celoti upoštevana sodba' ustavnega sodišča v zvezi z dodeljevanjem javnih 
pooblastil. Tako predlagani amandmaji vlade določajo naloge, ki se lahko izvajajo 
kot javna pooblastila, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbornice oziroma združenja, ki 
kandidirajo za podelitev javnih pooblastil ter postopek, po katerem se javna 
pooblastila podelijo. S tem bo dosežena enakopravna obravnava vseh poklicev v 
zdravstveni dejavnosti in upoštevano stališče ustavnega sodišča, da se javna 
pooblastila lahko podeli tudi na podlagi zakona. Pri pripravi amandmajev k predlogu 
zakona je vlada sodelovala z zbornicami in društvi in dosegla visoko stopnjo 
soglasja. 

Odbor je na podlagi krajše razprave sprejel amandmaje 
- vlade ki., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. členu, ter 
- amandamje k amandmajem vlade k 3. in 7. členu poslanca Aleksandra Merla. 

Odbor je na podlagi predloga Zakonodajno pravne službe oblikoval in sprejel 
amandmaja k amandmaju Vlade in sicer: 

K 7. členu 

1. V 87.d členu se prvi in drugi stavek spremenita tako, da se glasita: 

"Zbornica ali strokovno združenje ministru, pristojnemu za zdravje, lahko poda 
pobudo z obrazloženim interesom za izvajanje javnih pooblastil. Minister, pristojen 
za zdravje, ob upoštevanju javnega interesa ter načela racionalne rabe javnega 
premoženja odloči o pobudi v roku enega meseca od njenega prejema." 
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Obrazložitev: 
Z dodatnimi izboljšavami je jasneje opredeljen začetek postopka za podelitev 
javnih pooblastil po tem zakonu. Omogočeno je tudi, da se v zvezi z odločitvijo 
ministra glede pobude uporabijo pravna sredstva. 

2. V prvem odstavku 87.e člena se v besedilu četrte elinee beseda "ustrezne" 
nadomesti z besedo "usposobljene". 

V drugem odstavku se na koncu besedila besede "iz prejšnjega člena" nadomestijo 
2 besedilom "iz 87.c člena." 

Obrazložitev: 
Amandmaja k amandmaju izboljšujeta besedilo v smislu pravne jasnosti oziroma 
pravilnega sklicevanja. 

Odbor je oblikoval in sprejel tudi amandma 

K 8. členu 

V 8. členu se za besedo "Slovenije" postavi pika, ostalo besedilo se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma ureja začetek veljavnosti zakona. 

Odbor je v skladu s 126. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih zakona ter vse člene sprejel. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je po končani obravnavi 
predloga zakona sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor predlaga predsedniku državnega zbora, da v predlog dnevnega reda 38. 
seje državnega zbora uvrsti Predlog zakona o dopolnitvah zakona o zdravstveni 
dejavnosti (ZZDej- H) - skrajšani postopek, EPA 1212-111. 
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Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, v katerega so vključeni vsi, na odboru sprejeti amandmaji. 

Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora Stanislav 
Brenčič. 

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

- skrajšani postopek - 

1. člen 
(člen je črtan) 

2. člen 
(člen je črtan) 

3. člen 

V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št 36/04 • prečiščeno 
besedilo) se za petim odstavkom 64. člena dodajo novi šesti do osmi 
odstavek, ki se glasijo: 

"Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti za samostojno opravljanje 
dela v zdravstveni dejavnosti izvajalci posamezne zdravstvene dejavnosti 
vpisani v register in imeti veljavno licenco. Minister, pristojen za zdravje, izda 
seznam področij oziroma poklicev zdravstvene dejavnosti, za katere je 
potrebna licenca oziroma register. Licenca se podeli za določen čas - za dobo 
7 let, podaljšati pa jo je možno na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti 
za nadaljnje delo. V primeru ugotovljenih večjih strokovnih napak je možen 
odvzem licence. 

Nalogi vodenja registra in podeljevanja licenc lahko minister, pristojen za 
zdravje, podeli zbornici ali strokovnemu združenju. Podrobnejše določbe o 
načinu, organih, evidenci in postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in 
odvzemu licence se določijo v pravilniku, ki ga za zdravstvene delavce in 
zdravstvene sodelavce v poklicih ali dejavnostih, za katere je javno pooblastilo 
za to podeljeno pristojni zbornici ali strokovnemu združenju, sprejme pristojna 
zbornica ali strokovno združenje v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, 
za druge zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pa minister, pristojen 
za zdravje. 

V registru iz šestega odstavka tega člena se vodijo naslednji podatki: 
- osebno ime, 
- datum in kraj rojstva, 
- stalno oziroma začasno prebivališče, 
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- državljanstvo, 
- podatki o diplomi, strokovnem izpitu, specializaciji in pridobljenih dodatnih 
znanjih, 
- datum in področje pridobljenih znanstvenih in pedagoških nazivov, 
• članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih, 
• izjava o uveljavljanju pravice do ugovora vesti, 
- drugi podatki, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih pooblastil." 

4. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 
J 

"Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z višjo ali visoko strokovno 
izobrazbo ali z univerzitetno izobrazbo se za opravljanje zahtevnejših nalog 
zdravstvene dejavnosti specializirajo na posameznih ožjih zdravstvenih 
strokovnih področjih. 

Vrste, trajanje in vsebino specializacije, postopek opravljanja specialističnega 
izpita ter imenovanje izpitne komisije za zdravstvene delavce in zdravstvene 
sodelavce v poklicih ali dejavnostih, za katere je javno pooblastilo za to 
podeljeno pristojni zbornici ali strokovnemu združenju, določi pristojna 
zbornica ali strokovno združenje v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, 
za druge zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pa minister, pristojen 
za zdravje." 

5. člen 
(člen je črtan) 

6. člen 

87.b člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V zbornico ali strokovno združenje iz 87. člena tega zakona se lahko, glede na 
interes, vključujejo tudi pravne osebe. Ime zbornice oziroma strokovnega 
združenja mora vsebovati tudi besedo »zbornica« ali »strokovno združenjd«." 

7. člen 

Za 87.b členom se dodajajo novi 87.c do 87.f členi, ki se glasijo: 

"87.c člen 

Zbornica ali strokovno združenje, ki mu minister, pristojen za zdravje, podeli 
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pooblastilo, opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge: 
- vodi register izvajalcev posamezne zdravstvene dejavnosti; 
- izdaja potrdila o vpisu in izbrisu iz registra za zasebne izvajalce; 
- izvaja strokovni nadzor s svetovanjem; 
- izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem posamezne zdravstvene 

dejavnosti; 
- načrtuje specializacije in specialistične izpite; 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, izda pravilnike, s katerimi 

podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge javnega pooblastila; 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, določa priporočene tarife za 

izvajalce. 

Pri izvajanju nalog iz tega člena zbornica ali strokovno združenje upošteva 
zakon, ki ureja splošni upravni postopek in zakon, ki ureja upravni spor. Zoper 
odločitev zbornice oziroma strokovnega združenja je dovoljena pritožba na 
ministrstvo, pristojno za zdravje. 

Izvajanje nalog, ki jih zbornica oziroma strokovno združenje opravlja kot javno 
pooblastilo, nadzira ministrstvo, pristojno za zdravje. 

87.d člen 

Zbornica ali strokovno združenje ministru, pristojnemu za zdravje, lahko poda 
pobudo z obrazloženim interesom za izvajanje javnih pooblastil. Minister, 
pristojen za zdravje, ob upoštevanju javnega interesa ter načela racionalne 
rabe javnega premoženja odloči o pobudi v roku enega meseca od njenega 
prejema. Začetek postopka podelitve javnega pooblastila se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Izbira se opravi na javnem natečaju ob smiselni 
uporabi določb zakona, ki ureja javna naročila, o javnem razpisu. 

87.e člen 

Zbornica ali strokovno združenje, kateremu se podeli javno pooblastilo, mora 
ob prijavi v postopek podelitve javnega pooblastila izpolnjevati najmanj 
naslednja merila: 
- imeti mora včlanjenih najmanj 60% vseh zdravstvenih delavcev, ki izvajajo 

naloge s področja delovanja zbornice ali strokovnega združenja; 
- delovati mora na področju zagotavljanja strokovnosti in kakovosti v 

posameznem poklicu oziroma na področju, ki ga pokriva; 
- delovati mora na področju celotne države; 
- imeti mora usposobljene kadre za izvajanje javnih pooblastil; 
- imeti mora vzpostavljeno vso infrastrukturo za učinkovito izvajanje javnih 

pooblastil; 
- podati mora izračun stroškov izvajanja javnih pooblastil. 

Minister, pristojen za zdravje, glede na izpolnjevanje meril izda odločbo v 
upravnem postopku, s katero posamezni zbornici oziroma strokovnemu 
združenju podeli pooblastilo za opravljanje vseh ali posameznih nalog iz 87.c 
člena. 
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Odločba o dodelitvi javnih pooblastil se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

87.f člen 

Minister, pristojen za zdravje, lahko podeljeno javno pooblastilo omeji ali 
odvzame, če ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje dodeljenih javnih pooblastil, in 
jih začne izvajati v okviru ministrstva, pristojnega za zdravje, ali jih dodeli 
drugi organizaciji v skladu s postopkom iz tega zakona. 

Odločba o odvzemu javnega pooblastila se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije." 

8. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 



L i 
IEL0VNA TELESJ 

^ ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

p°roči|0 

k PREDLOGU odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o programu 

Podaje državnega finančnega in 

STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2004 IN 

2005 (OdPDFP0405) 

' EPA 1330 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor Ztijhutnrc m num ti urnu /tulili I, o 

Številka: 411-01/02-73/8 EPA 1330 - III 
Ljubljana, 2. 7. 2004 

Na podlagi 42. in 171. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor Državnega 
zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 

k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje 
državnega finančnega in stvarnega premoženja 

za leti 2004 in 2005 (OdPDFP0405) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
62. nujni seji, dne 1. 7. 2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije na podlagi prvega odstavka 80. č člena zakona o javnih financah v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Vlada je ta predlog odloka državnemu zboru v obravnavo posredovala dne 24. 6. 
2004 in z njim nadomestila prvotno besedilo predloga odloka o dopolnitvi odloka o 
programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 
2005, posredovano državnemu zboru 20. 5. 2004. K prvotno predloženemu besedilu 
odloka je svoje pisno mnenje podala Zakonodajno-pravna služba in v tem okviru 
opozorila na njegove določene vsebinske pa tudi tehnične pomanjkljivosti. Vlada je 
pri pripravi novega besedila odloka, v katerega je vključila še dodatne predloge za 
prodajo posameznih vrst premoženja s strani posameznih upravljalcev premoženja, 
v določeni meri upoštevala tudi pripombe službe. 

Do izteka poslovniškega roka za vložitev amandmajev, ki bi jih obravnaval odbor, 
kvalificirani predlagatelji niso vložili svojih amandmajev. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki in predstavnice Vlade Republike Slovenije 
oziroma Servisa skupnih služb Vlade RS in Zakonodajno-pravne službe. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je podala ustno mnenje o predloženem 
odloku in ob tem poudarila, da predlagano besedilo v znatni meri upošteva pripombe 
službe, podane k prvotnemu besedilu predloga odloka, zlasti pripombe 
nomotehnične narave. Dopolnjeni program prodaje je tako preglednejši, predvsem z 
vidika predlogov za prodajo posameznih vrst stvarnega premoženja, ki se nanašajo 
na posamezno leto, bodisi 2004 ali 2005. Aktualna pa ostaja pripomba službe v 
zvezi z neustreznostjo obrazložitve predloženega programa prodaje premoženja. 
Obrazložitev razlogov za prodajo posameznih vrst stvarnega premoženja, zlasti 
premoženja večje vrednosti, je nedvomno preskopa. Predstavnica službe z vidika 
obrazložitve opozarja tudi na neuravnoteženost pri pripravi predlogov za prodajo 
finančnega in stvarnega premoženja, čemur bi morali ob obravnavi prihodnjih 
sprememb in dopolnitev programa prodaje državnega premoženja nameniti več 
pozornosti. Podano je bilo še opozorilo, da v prilogi predloženega odloka za 
posamezne vrste stvarnega premoženja niso izkazane njihove okvirne vrednosti, kar 
vpliva na skupno ocenjeno vrednost prodaje stvarnega premoženja na podlagi 
predloženega odloka kot tudi na okvirno ocenjeno vrednost celotnega programa 
prodaje stvarnega premoženja države v letu 2004 in 2005. 

Predstavnik predlagatelja odloka je ob pripombah glede pomanjkljive obrazložitve 
predloženih dopolnitev programa prodaje stvarnega premoženja opozoril na naglico 
pri pripravi obravnavanega predloga odloka, ker gre verjetno za edino letošnjo 
dopolnitev programa prodaje stvarnega premoženja. Predloženo gradivo je sicer 
zaradi odprave pretežnega dela pomanjkljivosti, na katere je Zakonodajno-pravna 
služba opozorila že v okviru obravnave posameznih dosedanjih novel programa 
prodaje državnega premoženja, bistveno kvalitetnejše od predhodnih gradiv. 
Potrebne pa so še dodatne izboljšave obličnosti odloka, saj le-ta še vedno ni 
popolna. Tako Sen/is skupnih služb vlade, ki zbere predloge za prodajo posameznih 
vrst stvarnega premoženja, s katerim upravljajo državni upravni organi, razpolaga 
tudi z obrazložitvami posameznih predlogov. Zato bi bilo morda smiselno, da bi bile 
te obrazložitve pri prihodnjih spremembah programa prodaje premoženja sestavni 
del ali priloga njihovega besedila. V razpravi je bilo ob tem izraženo mnenje, da bi 
bila smiselna vsaj okvirna obrazložitev prodaje posameznih vrst premoženja, zlasti v 
primeru prodaje predmetov večje vrednosti. v 
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V razpravi je bilo ponovno opozor]eno na vprašanje smiselnosti odločanja državnega 
zbora tudi o prodaji posameznih vrst premoženja manjše vrednosti, kot so npr. 
fotokopirni stroji, avtomobili ipd.. Ob tem je predstavnik predlagatelja odloka opozoril 
na potrebno spremembo zakona o javnih financah, ki naj bi podrobneje opredelil, o 
katerih predlogih vlade za dopolnitev programa prodaje z vključitvijo novega 
premoženja bi odločal državni zbor, o katerih pa lahko odloči vlada. Ob tem bi bilo 
morda smiselno določiti mejne vrednosti premoženja, o prodaji katerega odloča 
državni zbor. Zakon o javnih financah tudi ne določa obličnosti programa prodaje 
državnega premoženja, zato se skuša predloženi odlok prilagoditi trenutnemu stanju 
na tem področju kot tudi skupnemu namenu prodaje državnega premoženja. 

V razpravi je bilo zastavljeno tudi vprašanje, koliko državnega premoženja ima 
država še namen prodati, oziroma, ali vlada razpolaga z bilanco vsega državnega 
premoženja. V odgovoru na to vprašanje je predstavnik predlagatelja odloka 
poudaril, da se znesek ocenjene vrednosti celotnega premoženja države zaradi 
odprodaj in zapuiščinskih postopkov vseskozi spreminja. Načeloma je možno 
odprodati vse premoženje države, dejansko pa se proda premoženje, za katerega 
vlada oziroma posamezni državni upravni organi ocenijo, da ga je smiselno 
odprodati. 

Člani odbora so pozornost namenili tudi vprašanju prodaje objektov, ki propadajo, pa 
jih vlada še ni prodala ali vključila v program prodaje premoženja. V tej zvezi je bil 
izpostavljen zlasti problem stražnic, s katerimi sicer upravlja Ministrstvo za obrambo. 
Nadaljnja usoda teh objektov je odvisna od pričakovanja oziroma ravnanja skrbnikov 
tega premoženja, možna pa je tako odprodaja objektov kot njihov prenos na lokalno 
skupnost. Vse stražnice pa se prodajo na javni dražbi, ker njihova vrednost presega 
mejni znesek, opredeljen s predpisom vlade. Če je vrednost premoženja po cenitvi 
namreč nižja od 2 milijonov tolarjev, se premoženje lahko odproda neposredno. 
Transparentnost dražbe je zagotovljena z njeno objavo v uradnem listu kot tudi v 
dnevnem časopisju. V interesu vlade je namreč odprodaja premoženja po najvišji 
možni ceni v danem trenutku. 

V zvezi z vprašanjem propadanja objektov v državni lasti je bilo opozorjeno tudi na 
dejstvo, da bi država morala svoje premoženje ustrezno zaščititi. Zastavljeno je bilo 
vprašanje glede odgovornosti za preprečevanje nadaljnjega propadanja teh 
objektov. Ob tem je predstavnik predlagatelja odloka poudaril, da upravljalec 
premoženja skrbi za investicijska vlaganja v posamezne objekte, odgovornost za 
njihovo tekoče vzdrževanje pa je na strani uporabnika premoženja. Po njegovi oceni 
skrbniki premoženja v okviru finančnih možnosti, ki jih imajo, ravnajo po svojih 
najboljših močeh, žal pa pri omejenih proračunskih sredstvih na tem področju ne 
morejo veliko storiti. 

folij 2004 
31 poročevalec, št. 90 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Odbor je ob glasovanju o predloženem odloku podprl njegovo celotno besedilo. 

Glede na to, da Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno 
telo k predlogu odloka ni sprejel nobenega amandmaja, odbor ugotavlja, da se 
na seji državnega zbora razpravlja in glasuje o predlogu odloka v 
predloženem besedilu, objavljenem v računališkem omrežju državnega zbora. 

Da bi državni zbor predloženi odlok v novem besedilu obravnaval na svoji julijski seji, 
je odbor po zaključeni obravnavi predloženega odloka sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko 
predlaga, da se na dnevni red 38. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
uvrsti Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu 
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 • 
EPA 1330-111. 

* * * 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora, Ciril Pucko. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Mojca Čepuran I. r. Ciril Pucko, l.r. 
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Poroči|0 

i predlogu zakona o spremembah in 

»OPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA 

■ZPLAČANE PLAČE (ZDIP-C) 

' sMšanl postopek - EPA 1341 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za Jlntmct in monetarno politiko 

Številka:435-03/ 96 - 3/9 EPA 1341-111 
Ljubljana, 01.07. 2004 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena člena poslovnika državnega zbora daje 
Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane 
plače 

(ZDIP-C) 
(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
50. seji, dne 30.6.2004 kot matično delovno telo, obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače (v nadaljevanju 
ZDIP-C), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika državnega zbora je na 114. redni seji dne 4.6.2004 sklenil, da se 
navedeni predlog zakona obravnava v skrajšanem postopku. 

3. 

Seji odbora so prisostvovale predstavnice Vlade Republike Slovenije v imenu 
predlagatelja zakona in predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora 
Republike Slovenije. 
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V obrazložitvi besedila predlagatelj navaja, da davek na izplačane plače močno 
bremeni izplačila plač zlasti v delovno intenzivnih dejavnostih, zato se že od 
uveljavitve zakona pojavljajo zahteve za njegovo zmanjšanje. Opazno je, da je v 
Sloveniji sorazmerno visoka davčna obremenitev dela, saj je v primeijavi s 
povprečjem držav Evropske zveze višja za 2 odstotni točki. 

S predlogom zakona naj bi se razbremenile plače do zneska 165.000 tolarjev, s čimer 
bi se zmanjšali stroški delodajalcev, predvsem v delovno intenzivnih panogah, kjer so 
izplačane plače relativno nižje kot v drugih dejavnostih. 

Glede finančnih in drugih učinkov predlagatelj navaja, da dvig spodnjega praga 
obdavčitve plač na 165.000 tolarjev pomeni, da ne bodo obdavčene vse plače, ki so 
po zadnjih statističnih podatkih o povprečni mesečni plači za mesec marec 2004 nižje 
od 63% povprečne plače. Do bistveno višje davčne razbremenitve bo prišlo 
predvsem v tistih panogah, kjer so povprečne plače precej nižje kot je povprečje za 
celotno državo.Tako bo po oceni npr.v proizvodnji oblačil razbremenjenih preko 80% 
plač, v prozvodnji usnja skoraj 70%, v obdelavi in predelavi lesa skoraj 60 %, v 
gradbeništvu pa skoraj 50% plač. 

Predlagatelj ocenjuje, da bo zaradi predlagane spremembe zakona prišlo do okrog 10 
mlrd SIT proračunskega izpada prihodkov na letnem nivoju. 

Ker bo zakon začel veljati 1. septembra 2004, Vlada predvideva, da bo v tem času 
sklenjena večina pogodb dejavnosti v skladu z Dogovorom o politiki plač v zasebnem 
sektorju v obdobju 2004-2005. 

Iz mnenja Zakonodajno-pravne Državnega zbora (v nadaljevanju ZPSDZ), ki je 
skladno s prvim odstavkom 27. člena poslovnika državnega zbora proučila navedeni 
predlog izhaja, da glede skladnosti z ustavo in pravnim sistemom nima pripomb. 

Uvodoma je posredovana konkretna pripomba k naslovu zakona Iz razloga, ker 
predmet novele niso dopolnitve, temveč samo spremembe s tem, da bo ustrezno 
korekturo ZPSDZ izvršila v končni redakciji besedila. 

Z zakonodajno-tehničnega stališča pa je dano opozorilo, da predlog zakona za 
obdobje od 1. septembra 2004 do 1. januarja 2005 ne predvideva sankcij za kršitve 
tega zakona, oziroma besedilo ne vsebuje tovrstne prehodne določbe. Po predlagani 
določbi 4. člena bo namreč zakon začel veljati 1. septembra 2004 in bo s tem dnem 
tudi razveljavljena določba 11. člena zakona, katerega sprememba se predlaga z 2. 
členom predloga zakona, vendar pa je njegova uporaba predvidena šele 1. januarja 
2005. Po posredovanem mnenju je potrebno z ustrezno prehodno določbo oziroma 
spremembo 3. člena predloga zakona predvideti sankcije tudi v tem obdobju, kot 
denarne kazni v višinah, ki jih dovoljuje Zakon o prekrških. 

Kot dodatno gradivo je odbor od Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije 
prejel predlog za spremembe 1. člena predloga zakona z dne 25.5.2004. 

K predlogu zakona je do izteka roka iz 129 člena poslovnika državnega zbora, izmed 
kvalificiranih predlagateljev dne 17.6.2004 vložil amandma k 1. členu poslanec 
Vizjak mag. Andrej. 
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V okviru druge obravnave je ob obravnavi posameznih členov predlagatelj 
amandmaja k 1. členu v dodatni obrazložitvi med drugim navedel, da je namen 
amandaja, ki v prvem odstavku navedenega člena nadomešča nekatere predlagane 
davčne stopnje z nižjimi, znižanje stroška dela višjih in visoko kvalificiranih delavcev, 
kar naj v pozitivnem smislu prispeva in vpliva na nadaljno konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva. Implementacija kapitala je namreč odvisna od pogojev, ki jih daje 
država, s tem da je eden izmed ključnih momentov strošek dela, ki v slovenskem 
prostoru presega povprečje; ob tem je evidentno, da se kapital seli tja, kjer je cena 
dela nižja. V predlogu dvignjen prag 165.000 tolarjev pomeni zgolj razbremenitev 
nižjih plač, hkrati pa pomeni enako obremenitev višjih plač oziroma plač visoko 
kvalificiranih zaposlenih. S tem pa je še vedno prisotna nižja konkurenčnost delovne 
sile visokokvalificiranih delavcev. 

Predstavnica predlagatelja zakona je v odgovor navedla, da je Vlada že pri pripravi 
in sprejemu proračuna za leto 2005 predvidevala postopno zmanjševanje 
obremenitev iz naslova davka na izplačane plače.V tem trenutku predlagatelj 
ocenjuje, da bi dodatno znižanje davčnih virov v letu 2005, kot posledica amandmaja 
nujno privedlo do tega, da bi morali proračunski primanjkljaj v letu 2005, ki je že 
relativno visok, povečati. Alternativna pot z bistvenim skčenjem nekatereih 
proračunskih izdatkov pa bi vplivala na nižjo gospodarsko rast, kar bi zlasti v 
povezavi z obveznostmi, ki so povezane z vstopom v Evropsko unijo, imelo za 
posledico zvišanje proračunskega primanjkljaja do kritične meje za izpolnjevanje 
maastrichtskih kriterijev. Iz navedenih razlogov Vlada meni, da je predložena rešitev 
ustreznejša. 

Odbor navedenega amandmaja ni sprejel. 

Odbor tudi ni sprejel nadaljnjega predloga za spremembo 1. člena, ki ga je na seji 
odbora posredoval poslanec Marko Diaci, po katerem naj bi se s spremembo 4. člena 
osnovnega zakona zvišal osnovni predvideni prag za obdavčitev plač z 165.000 na 
200.000 SIT. 

V nadaljevanju je odbor, skladno z mnenjem ZPSDZ k 3. členu, oblikoval in sprejel 
naslednji 

amandma : 

K 3.členu: 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Globe, določene v prvem odstavku 2. člena tega zakona, se do začetka uporabe 
Zakona o prekrških (Ur.l.RS, št.7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne 
kazni v višini najmanj 1,000.000 tolarjev, razen za odgovorno osebo podjetnika 
posameznika. 

Odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori prekršek iz 2. člena tega zakona, se 
do začetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka kaznuje z denarno kaznijo 
najmanj 500.000 tolarjev." 
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Obrazložitev: 
Amandma sledi pripombi ZPSDZ, da bi bilo potrebno z ustrezno prehodno določbo 
oziroma spremembo 3. člena predloga zakona za obdobje od 1.9.2004 do 1.1.2005 
predvideti sankcije, kot denarne kazni v višinah, kot jih dovoljuje Zakon o prekrških. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o 
posameznih členih predloga zakona ter vse predlagane člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejet amandma k 3. členu 
zakonskega predloga, pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del 
poročila in navedeni amandma vključuje. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Ciril Pucko. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Marija Stibilj l.r. Ciril Pucko, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE (ZDIP-C) 

1. člen 

V Zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96, 31/97 in 109/01) se v 
4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Stopnje davka so: 

če znaša mesečna bruto plača zaposlenega znaša davek 

do 165.000 tolarjev 
od 165.001 do 400.000 tolarjev 
od 400.001 do 750.000 tolarjev 
nad 750.000 tolarjev 

0% 
3,8% 
7,8% 
14,8%.« 

2. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z globo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje davčni zavezanec iz 
2. člena tega zakona, če ne obračuna davka od osnove, na način in v roku, kot je 
določeno v 3., 4., 5., 6., in 7. členu tega zakona. 

Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba 
davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena." 

3. člen 
0 

Globe, določene v prvem odstavku 2. člena tega zakona, se do začetka uporabe 
Zakona o prekrških (Ur.l.RS, št.7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne 
kazni v višini najmanj 1,000.000 tolarjev, razen za odgovorno osebo podjetnika 
posameznika. 

Odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori prekršek iz 2. člena tega zakona, 
se do začetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka kaznuje z denarno kaznijo 
najmanj 500.000 tolarjev. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati 1. septembra 2004. 
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pon očilo 

o 

o 

* PREDLOGU ZAKONA 0 PRENEHANJU 

VELJAVNOSTI zakona o posegnem 

davku na bilančno vsoto bank in 

HRANILNIC (ZPVZPDBH) 

sNšani postopek - EPA 1346 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za finance in monetarno politiko 

Številka:435-02/97 - 7/4 , t EPA 1346-111 
Ljubljana, 30.6.2004 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena člena poslovnika državnega zbora daje 
Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o posebnem davku na 
bilančno vsoto bank in hranilnic 

(ZPVPZDBH) 
(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
50. seji, dne 30.6.2004 kot matično delovno telo, obravnaval predlog zakona o 
prenehanju veljavnosti zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in 
hranilnic, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika državnega zbora je na 114. redni seji dne 4.6.2004 sklenil, da se 
obravnava navedenega predloga zakona izvede v skrajšanem postopku. 
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Seji odbora so prisostvovale predstavnice Vlade Republike Slovenije v imenu 
predlagatelja zakona in predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

/z obrazložitve izhaja, da je temeljni razlog za sprejem predloženega besedila, s 
katerim bo prenehala veljavnost zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in 
hranilnic, prenehanje ekonomskih razlogov, zaradi katerih je bil zakon o posebnem 
davku na bilančno vsoto bank in hranilnic uveden. 

Poleg tega je Slovenija svojo davčno zakonodajo prilagodila mednarodnim standardom 
in zakonodaji EU s tega področja in je še s tega vidika posebni davek na bilančno vsoto 
bank in hranilnic preživet. 

Pobudam za prenehanje veljavnosti navedenega zakona o posebnem davku, ki so jih v 
preteklosti podale posamezne slovenske banke, sta se pridružili Banka Slovenije in 
Združenje bank Slovenije. 

Razloge za sprejem tovrstnega predloga zakona hkrati potrjujejo finančni učinki zakona 
o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic na državni proračun. Tako je 
bilo v letu 1998 iz naslova posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic 
realiziranih 4.327 milijonov tolarjev, v letu 2003 pa le še 345,9 milijonov tolarjev. 

Iz navedenega izhaja cilj predloga zakona o prenehanju veljavnosti zakona o posebnem 
davku na bilančno vsoto bank in hranilnic, kot ukinitev posebnega davka na bilančno 
vsoto bank in hranilnic oziroma prenehanje veljavnosti zakona, ki ga uvaja. 

Poglavitna rešitev, ki bo urejena s predlogom zakona je v tem, da banke in hranilnice, 
vključno z letom 2005, ne bodo več dolžne obračunavati in plačevati posebnega davka 
na bilančno vsoto. 

Glede finančnih posledic predlagatelj navaja, da v sprejetem proračunu za leto 2005 
ni planiranih sredstev iz naslova posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, 
tako da v tem pogledu, predlagani zakon v državnem proračunu nima finančnih posledic 

Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora (v nadaljevanju ZPSOZ), ki je skladno 
s prvim odstavkom 27. člena poslovnika državnega zbora proučila navedeni predlog, 
glede skladnosti besedila z ustavo in pravnim sistemom nima pripomb. 

Z zakonodajno-tehničnega stališča pa ZPSDZ med drugim opozarja na del obrazložitve 
predlagatelja iz katere izhaja, da bodo davčni zavezanci predložili obračun davka in 
davčne obveznosti za leto 2004 do 20. maja 2005 in v letu 2005 tudi opravili doplačila 
oziroma vračila glede na plačane akontacije za leto 2004. Navedeno pomeni, da bodo 
vsi akti, našteti v 1. členu predloga zakona materialna podlaga tudi za naslednje leto, 
čeprav navedeno določilo njihovo uporabo dovoljuje le do 31. decembra 2004. 
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Iz tega razloga bi po mnenju ZPSDZ kazalo razmisliti o uporabi primernejše dikcije, ki 
bo podala ustrezno osnovo za uporabo teh aktov tudi v naslednjem letu. 

K predlogu zakona zakona do izteka roka iz 129. člena poslovnika državnega zbora, 
nobeden izmed kvalificiranih predlagateljev ni vložil amandmaja. 

V okviru druge obravnave je bilo v razpravi odprto vprašanje in posredovana 
določena pojasnila glede finančnih posledic zakona. 

V nadaljevanju je odbor, skladno z mnenjem ZPS k 1. členu oblikoval in sprejel 
naslednji 

amandma 

K l.členu 

Dodata se novi šesta in sedma alineja, ki se glasita: 

Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 66/04), 
- Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno 

vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 66/04),", del besedila "uporabljajo pa se do 
vključno 31. decembra 2004." pa se nadomesti z besedilom:"uporabljajo pa se še za 
plačevanje in obračun davka in davčne obveznosti za leto 2004." 

Obrazložitev: 
Amandma sledi pripombi ZPSDZ. Z dodanima alinejama nadgrajena dikcija podaja 
ustrezno osnovo za uporabo obeh citiranih aktov tudi v naslednjem letu. Drugi del 
amandmaja precizira uporabljeno dikcijo. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o 
posameznih členih predloga zakona ter oba predlagana člena sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejet amandma k 1. členu 
zakonskega predloga, pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del 
poročila in navedeni amandma vključuje. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Ciril Pucko. 

Podsekretarka DZ Predsedi lik 
Marija Stibilj l.r. Ciril Pucko, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O 
POSEBNEM DAVKU NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC 

(ZPVZPDBH) 

1. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o posebnem davku na 
bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98, 40/99 - Sklep US 
in in 61/99 - Odločba US) in naslednji predpisi, izdani na njegovi podlagi: 
- Odredba o postopku obračunavanja in plačevanja davka pri združitvah davčnih 
zavezancev (Uradni list RS, št. 75/98), 
- Odredba o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 108/99), 
- Odredba o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 17/01), 
- Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 113/02), 
- Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in 
hranilnic (Uradni list RS, št. 40/03, popr. 46/03, 
- Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 66/04), 
- Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o obrazcu za obračun posebnega davka na 
bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št 66/04), 

uporabljajo pa se še za plačevanje in obračun davka in davčne obveznosti za leto 
2004. 

2. člen 
(začetek veljavnosti tega zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Pon očilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

o * DOPOLNITVAH ZAKONA 0 DOHODNINI 

(ZDoh-1A) 

' $N$an| postopek - EPA 1347 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Oilbor Zii liimiirc in mnnriamn hulili/,o 

Številka: 435-01/90-4/220 EPA 1347-111 
Ljubljana, 1. 7. 2004 

f\ Na podlagi 42., 130. in 142. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
^ finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

t 

Poročilo 

It predlogu zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o dohodnini 
(ZDoh-1A)) 

(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
50. seji, dne 30. 6. 2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike Slovenije, s 
predlogom, da se predloženi zakon obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

Kolegij predsednika državnega zbora je o tem, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku, odločil na svoji seji dne 4. 6. 2004. 

3H2004 

h 
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Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predloženi 
zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika in nanj nima pripomb. 

Odboru je bil posredovan tudi vložen amandma Poslanske skupine Stranke 
mladih Slovenije z dne 17. 6. 2004 k 1. členu predloženega zakona. 

Seji odbora so prisostvovale predstavnice Ministrstva za finance ter 
Zakonodajno-pravne službe. 

V razpravi so člani odbora največ pozornosti namenili vprašanjem v zvezi z 
dejanskimi razlogi, zaradi katerih je vlada popustila pritiskom Študentske 
organizacije Slovenije in predložila novelo zakona o dohodnini. Ob obravnavi 
nedavno sprejetega novega zakona o dohodnini je vlada namreč trdno zagovarjala 
po oceni nekaterih razpravljalcev korektne argumente, s katerimi je nasprotovala 
takratnim predlogom študentov glede nižje obdavčitve dohodkov študentov, 
doseženih z delom preko študentskih servisov. Zato so bila v razpravi o sedaj 
predloženi zakonski noveli izražena različna stališča o vladinem popuščanju 
tovrstnim pritiskom. Po oceni nekaterih razpravljalcev veljavna zakonodaja pač 
omogoča izsiljevanje manjšine. Zastavlja se tudi vprašanje, ali je moč študentske 
organizacije res tolikšna, da je njenim zahtevam treba popustiti na način, kot ga 
predvideva predloženi zakon. Vprašanje je tudi, ali namerava vlada, če ja zanjo 
takšno ravnanje sprejemljivo, denimo na enak način popustiti tudi določenim 
zahtevam drugih, npr. kmetov. Izraženo je bilo tudi mnenje,'da predlagane rešitve 
zadevajo zlasti študente, katerim delo preko študentskega servisa predstavlja 
alternativo za zaposlitev, zaradi česar postavljene zahteve, ki jim vlada popušča, 
pravzaprav predstavljajo zlorabo s strani majhnega dela študentske populacije. 
Vprašljivo je torej, če predlagani zakon študentom sploh koristi in ni celo škodljiv, 
zlasti ob upoštevanju dejstva, da je študentsko delo v Sloveniji dobro organizirano, v 
EU pa ni posebne tovrstne ureditve. 

V pojasnitvi razlogov, zaradi katerih je vlada popustila pritiskom študentov, je 
predstavnica predlagatelja zakona opozorila zlasti na dejstvo, da sprejetim 
zakonskim rešitvam pravzaprav nasprotujejo novoizvoljeni predstavniki študentov, ki 
svoje zahteve po razbremenitvi študentov pri plačilu dohodnine, kar bi po njihovem 
mnenju vsaj v določeni meri prispevalo k izboljanju statusa študentov, utemeljujejo z 
opozorili o siceršnji nepravilni ureditvi štipendijske politike in neurejenem načinu 
plačevanja šolnin. Ob tem je bilo v odboru opozoijeno, da področje šolnin res ni 
urejeno, ne gre pa prezreti dejstva, da jih plačujejo le nekateri študentje, kar 
napotuje na določeno dvoličnost glede predlaganih zakonskih rešitev, saj bi bilo po 
tej logiki smiselno diferencirati tudi študente, ki opravljajo delo preko študentskih 
servisov. 
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V razpravi je bil podan tudi predlog za amandma odbora k 1. členu, s katerim bi se 
besedilo predlaganega novega četrtega odstavka 107. člena veljavnega zakona 
spremenilo tako, da bi bilo ministru za finance dano pooblastilo, da z ustreznim 
predpisom uredi način nadzora nad opravljanjem del dijakov in študentov s strani 
Davčne uprave Republike Slovenije in Inšektorata RS za delo. V obrazložitvi 
takšnega predloga je bilo podarjeno, da je določba, kot jo v sedanjem besedilu 
novega četrtega odstavka predlaga vlada, v praksi neizvršljiva in zato nadzor 
kvečjemu slabši. Ob tem je predstavnica predlagatelja zakona opozorila na zadostno 
jasnost besedila obravnavanega odstavka, kot ga predlaga vlada, ker bo na ta način 
dejansko omogočen nadzor nad tem, kdo dela preko napotnice, ali je študent, koliko 
časa dela in podobno. Ob opozorilu predstavnice Zakonodajno-pravne službe, da 
besedilo predloga za amandma odbora, kot je bilo predlagano v razpravi, z 
nomotehničnega vidika ni ustrezno oblikovano, zlasti pa minister za finance ne more 
Inšektoratu RS za delo predpisati način izvajanja nadzora, je predlagatelj 
amandmaja svoj predlog umaknil. 

Ob obravnavi vloženega amandmaja Poslanske skupine Stranke mladih 
Slovenije k 1. členu , s katerim je predlagano črtanje že omenjenega novega 
četrtega odstavka 107. člena, je odbor upošteval prej navedeno stališče vlade glede 
ustreznosti določbe tega odstavka, kot jo predlaga sama. Poleg navedenega ta 
določba preprečuje sedanje zlorabe pri delu posameznikov, ki niso študentje, preko 
študentskih napotnic, na kar so opozorili nekateri razpravljalci, zato odbor tega 
amandmaja ni spreiel. 

Odbor je ob glasovanju o posameznih členih predloga zakona sprejel vse člene. 

Glede na to, da Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno 
telo k predlogu zakona nI sprejel nobenega amandmaja, odbor ugotavlja, da se 
na seji Državnega zbora glasuje o predlogu zakona v predloženem besedilu, 
ki Je objavljeno v Poročevalcu it 74 z dne 4. 6. 2004 oziroma v 
računalniškem omrežju Državnega zbora RS. 

* * * 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora, Ciril Pucko. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Mojca čepuran l.r. Ciril Pucko, l.r. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Pori očilo 

o 

o 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

■N DOPOLNITVAH ZAKONA 0 DOLOČITVI 

ČULNIH ENOT ZA VOLITVE POSLANCEV 

V DRŽAVNI ZBOR (ZDVEDZ-A) 

' sNšani postopek - EPA 1265 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor z/i mu ranio politiko 

Številka: 004-01/92-06/10 EPA 1265 - III 
Ljubljana, 2.7.2004 

Na podlagi 42., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je 
Odbor za notranjo politiko kot matično delovno telo pripravil naslednje 

P OROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-A) 

- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 1. nadaljevanju 52. redne seje dne 30.6.2004 kot matično delovno telo 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi volilnih 
enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: predlog zakona), ki sta ga 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku predložila 
poslanca Davorin Terčon in Dorijan Maršič. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 106. redni seji dne 3.5.2004 sklenil, da 
se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

3. 
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K predlogu zakona je pisno mnenje podala Vlada RS, v katerem ugotavlja, da je v 
času od sprejema zakona v letu 1992 prišlo do sprememb v organiziranosti in 
teritorialni pristojnosti, tako v sistemu državne uprave kot tudi do nove organizacije in 
teritorialne zaokrožitve enot lokalne samouprave (občin). Predlagane spremembe so 
usklajene z območji lokalne samouprave kot tudi s pristojnostjo upravnih organov, ko 
gre za posamezna opravila v postopku izvedbe volitev. 

Glede na motiv predlagatelja, naveden v uvodu predloga sprememb in dopolnitev 
zakona - to je teritorialna uskladitev enot državne uprave, lokalne samouprave in 
volilnih okrajev - Vlada RS meni, da bi bilo treba iz istih razlogov dopolniti tudi 
besedilo člena v posameznih točkah, kjer imajo volivci lahko določene težave pri 
uresničevanju volilne pravice, zato je v svojem pisnem mnenju predlagala dopolnitev 
1. člena predloga zakona, kar je predlagatelj predloga zakona upošteval pri pripravi 
amandmajev, ki jih je predlagal odboru v sprejem. 

Predstavnica Zakonodajno - pravne službe z vidika skladnosti z ustavo in pravnim 
sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Povedala pa je, de so opozorila, dana v pisnem mnenju Zakonodajno - pravne 
službe, že ustrezno upoštevana v predlogih za amandmaje odbora. S sprejetjem 
amandmaja odbora k 2. členu bo tako ustrezno skrajšan rok za uveljavitev zakona, 
kar narekuje predviden rok za razpis volitev ter narava skrajšanega postopka. 

V razpravi so člani odbora izpostavili vprašanje, ali so predlagane spremembe dovolj 
kvalitetne, da zaradi njihovega sprejetja ne bi prišlo do nezadovoljstva s strani 
volivcev, na katere se spremembe nanašajo. Pri tem so izpostavili tudi vprašanje 
celovitega pristopa pri pripravi sprememb na tem področju. Zato so od predlagatelja 
predloga zakona želeli dodatna pojasnila. 

Predstavnik predlagatelja je v nadaljevanju odgovoril na pomisleke članov odbora 
in pri tem pojasnil, da je cilj predlaganih sprememb in dopolnitev zakona oblikovati 
območja volilnih okrajev v skladu s preoblikovanim sistemom lokalne samouprave, 
zaradi ustanovitve novih občin po letu 1994 in v skladu s spremembami v sistemu 
državne uprave. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval pobude civilne 
družbe, volilne komisije in vlade. V skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe in 
vlade pa je pripravil tudi amandmaje, ki jih predlaga odboru v sprejem. 

Odbor je kot svoja sprejel naslednja 

amandmaja: 

K 1. členu 

1. člen se spremni tako, da se glasi: 

" V Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Ur.l. RS, št. 
46/92) se v 4. členu v 1. točki, ki določa območje prve volilne enote, obstoječe 
besedilo v 8. podtočki nadomesti z besedilom: »volilni okraj: območje občine Škofja 
Loka (sedež: Škofja Loka);«, v 9. podtočki pa z besedilom: »volilni okraj: območje 
občin Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri (sedež: škofja Loka);« 
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V 2. točki, ki določa območje druge volilne enote, se v 5. podtočki za besedilom »Cmi 
Kal,« doda besedilo »Podgorje, Zazid, Rakitovec,", v 6. podtočki pa se črta besedilo 
»Podgorje, Zazid, Rakitovec". 

V 4. točki, ki določa območje četrte volilne enote, se v 1. podtočki črta besedilo 
»Draga, Struge na Dolenjskem,«, za besedio "Livold" pa se doda vejica in besedilo 
»razen območja občine Loški potok«. V 2. podtočki se besedilo »Loški potok« 
nadomesti z besedilom »Draga ter celotno območje občine Loški potok«. V 3. 
podtočki se za besedo "Kompolje" doda besedilo »in Struge na Dolenjskem«. 

V 5. točki, ki določa območje pete volilne enote, se v 4. podtočki črta besedilo 
»Vinska Gora« ter v 7. podtočki za besedo "Cirkovce" doda besedilo »in Vinska 
Gora«. 

V 6. točki, ki določa območje 6. volilne enote se v 2. podtočki obstoječe besedilo 
nadomesti z besedilom "volilni okraj: občine Dolenjske Toplice, Mima peč, Šentjernej, 
škocjan in Žužemberk ter del občine Novo mesto, ki obsega območja Krajevnih 
skupnosti Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, 
šmarjeta in Uršna sela (sedež: Novo mesto).«. V 3. podtočki se obstoječe besedilo 
nadomesti z besedilom "volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega območja 
Krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija-Grm, 
Karteljevo, Ločna-Mačkovec, Majde Šile, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, 
Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas (sedež: Novo mesto).«. 

V 7. točki, ki določa območja sedme volilne enote, se v 5. podtočki črta besedilo 
»Brunšvik« ter v 6. podtočki za krajevno skupnostjo "Prepolje" doda besedilo 
»Brunšvik«. 

V 8. točki, ki določa območje osme volilne enote, se v 3. podtočki za besedo "Veržej" 
postavi vejica in doda besedilo: »razen naselja Bolehnečici« in v 6. podtočki za 
besedo "Črešnovci - Zbigovci" doda besedilo »ter naselje Bolehnečici«. V 8. podtočki 
se za besedo "Spodnja Kungota" doda vejica ter besedilo »razen naselja Lancova 
vas pri Ptuju« ter v 10. podtočki za besedo "Turnišče" doda besedilo »ter naselje 
Lancova vas pri Ptuju«." 

Obrazložitev: 
Glede na namene predlagatelja, navedene v uvodu predloga zakona - to je 
teritorialna uskladitev enot državne uprave, lokalne samouprave in volilnih okrajev - 
bi bilo potrebno, iz istih razlogov, dopolniti tudi besedilo člena v posameznih točkah, 
kjer prihaja do enakih zagat kot jih navajata predlagatelja. Glede na kratek rok in na 
načelno izhodišče, da se po razpisu volitev ne spreminjajo pogoji za uresničevanje 
volilne pravice, bi torej morali poleg v 1. členu navedenih primerov, besedilo 1. člena 
predloga zakona dopolniti z zgornjim besedilom. 
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K 2. členu 

V 2. členu se beseda "petnajsti" nadomesti z besedo "naslednji". 

Obrazložitev: 
Treba je zagotoviti, da bo zakon stopil v veljavo še pred razpisom volilnih opravil oz. 
volitev. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Ker predlog zakona ni bil uvrščen na terminski program državnega zbora za mesec 
julij, je Odbor za notranjo politiko po opravljeni drugi obravnavi predloga zakona 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Odbor za notranjo politiko predlaga predsedniku državnega zbora, da se na 
sklic 38. seje državnega zbora uvrsti predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 
(ZDVEDZ-A) - skrajšani postopek, EPA 1265 - III. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora Maksimiljan 
Lavrinc. 

Svetovalka 
Katja Golob l.r. 

Predsednik 
Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE POSLANCEV V 

DRŽAVNI ZBOR (ZDVEDZ-A) 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Ur.l. RS, 
št 46/92) se v 4. členu v 1. točki, ki določa območje prve volilne enote, 
obstoječe besedilo v 8. podtočki nadomesti z besedilom: »volilni okraj: 
območje občine Škofja Loka (sedež: Škofja Loka);«, v 9. podtočki pa z 
besedilom: »volilni okraj: območje občin Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri 
(sedež: Škofja Loka);« 

V 2. točki, ki določa območje druge volilne enote, se v 5. podtočki za besedilom 
»Črni Kal,« doda besedilo »Podgorje, Zazid, Rakitovec,", v 6. podtočki pa se 
črta besedilo »Podgorje, Zazid, Rakitovec". 

V 4. točki, ki določa območje četrte volilne enote, se v 1. podtočki črta besedilo 
»Draga, Struge na Dolenjskem,«, za besedio "Livold" pa se doda vejica in 
besedilo »razen območja občine Loški potok«. V 2. podtočki se besedilo »Loški 
potok« nadomesti z besedilom »Draga ter celotno območje občine Loški 
potok«. V 3. podtočki se za besedo "Kompolje" doda besedilo »in Struge na 
Dolenjskem«. 

V 5. točki, ki določa območje pete volilne enote, se v 4. podtočki črta besedilo 
»Vinska Gora« ter v 7. podtočki za besedo "Cirkovce" doda besedilo »in Vinska 
Gora«. 

V 6. točki, ki določa območje 6. volilne enote se v 2. podtočki obstoječe 
besedilo nadomesti z besedilom "volilni okraj: občine Dolenjske Toplice, Mima 
peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del občine Novo mesto, ki obsega 
območja Krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, 
Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna sela (sedež: Novo mesto).«. V 3. podtočki 
se obstoječe besedilo nadomesti z besedilom "volilni okraj: del občine Novo 
mesto, ki obsega območja Krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, 
Drska, Gotna vas, Kandija-Grm, Karteljevo, Ločna-Mačkovec, Majde Šile, Mali 
Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas 
(sedež: Novo mesto).«. 

V 7. točki, ki določa območja sedme volilne enote, se v 5. podtočki črta 
besedilo »Brunšvik« ter v 6. podtočki za krajevno skupnostjo "Prepolje" doda 
besedilo »Brunšvik«. 

V 8. točki, ki določa območje osme volilne enote, se v 3. podtočki za besedo 
"Veržej" postavi vejica in doda besedilo; »razen naselja Bolehnečici« in v 6. 
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podtočki za besedo "Črešnovci - Zbigovci" doda besedilo »ter naselje 
Bolehnečici«. V 8. podtočki se za besedo "Spodnja Kungota" doda vejica ter 
besedilo »razen naselja Lancova vas pri Ptuju« ter v 10. podtočki za besedo 
"Tumišče" doda besedilo »ter naselje Lancova vas pri Ptuju«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

Pon očilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 JAVNI RABI 

SLOVENŠČINE IZJRS) 

' druaa obravnava-EPA 1142- 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

'Mbnr ztt laillitm. tolslrn. mladina, znanost in š/jnri 

Številka: 001-08/00-3/5 
Ljubljana, 1. julij 2004 

EPA 1142-111 

Na podlagi 42., 131. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično delovno telo 
naslednje 

POROČILO 

k predlogu Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) 
- druga obravnava • 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji 33. redni seji dne 30. 
junija 2004 in 1. julija 2004 obravnaval predlog Zakona o javni rabi slovenščine, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila skupina poslancev 
(prvopodpisana mag. Majda Potrata). 

Seji Odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Zakonodajno pravne 
službe. Državnega sveta Republike Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Obalne 
samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti in Delovne skupine za področje jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike 
pri Odboru za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport. 

3t Mi j 2004 
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O predlogu zakona je bila v skladu s 122. členom Poslovnika Držvnega zbora na 36. 
redni seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 18 maja 2004 opravljena splošna 
razprava, na kateri je Državni zbor sprejel sklep, da je predloženi zakon primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

Odboru so bili v skladu s 129. členom Poslnovnika Državnega zbora posredovani 
amandmaji Vlade k 1., za novi 1.a, za novi 1.b, 2., 3., 5., 7., 8., 9., za novi 9.a, 10., 11., 
12., 13., 14., 15., 16., za novi 16.a, 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 32.. 
33., 34., 35., 36., 37., 39. in 41. členu, amandmaji mag. Blaža Kavčiča k 9., 11., 17., 
19., 20., 21., 25., 33., 34., 35., 36. in 41. členu ter amandma Komisije za narodni 
skupnosti k 3. členu. 

Odbor je bil seznanjem z mnenjem Zakonodajno pravne službe, ki je navedeni predlog 
zakona proučila z vidika skladnost" z Ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno - 
tehničnega vidika. Zakonodajno pravna služba je k posameznim členom podala 
pripombe, ki so bile večinoma upoštevane pri pripravi amandmajev Odbora. Odbor je v 
okviru razprave in glasovanja o posameznih členih predloga zakona te amandmaje tudi 
sprejel. Odbor je bil seznanjen tudi z mnenji in amandmaji Gospodarske zbornice 
Slovenije, Komisije za družbene dejavnosti Državnega sveta Republike Slovenije, 
Obalne skupnosti italijanske narodnosti, Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Delovne skupine za področje 
jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike pri Odboru za kulturo, šolstvo, mladino 
znanost in šport ter poročilom Komisije za narodni skupnosti. 

V skladu s poslovniškimi določili je Odbor opravil razpravo o posameznih členih 
zakonskega predloga in o vloženih amandmajih. 

Predstavnica predlagatelja zakona mag. Majda Potrata je povzela bistvene poudarke s 
seje Državnega zbora Republike Slovenije, na katerem je bila opravljena splošna 
razprava ter pri tem menila, da predlogi za amandmaje Odbora, ki so usklajeni tudi na 
podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe, odpravljajo bistvene pripombe k zakonu, ki 
so bile izražene v splošni razpravi o predlogu zakona. 

Predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije Zoltan Jan je povedal, da Državni 
svet podpira sprejem zakona, ob tem pa je tudi opozoril na problem, da večina zakonov, 
ki jih je sprejela EU ni prevedenih v slovenščino. 

Predstavnik Vlade mag. Ciril Baškovič je obrazložil vsebino in namen amandmajev, ki 
jih predlaga Vlada, 

Dr. Breda Pogorelec, vodja Delovne skupine za področje jezikovnega načrtovanja in 
jezikovne politike je podprla sprejem zakona vključno z amandmaji, ki jih predlaga 
Odbor in ob tem povzela razprave o predlogu zakona na sejah Delovne skupine. 

Dr.'Boštjan Žekš je v Imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti podprl sprejem 
zakona, ki naj bi bil spodbuda za razvoj slovenskega jezika in predstavil poglede SAZU 
v zvezi z nekaterimi zakonskimi rešitvami. 
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Po zaključeni razpravi o amandmajih in o členih zakonskega predloga ob upoštevanju 
mnenja Zakonodajno pravne službe in obrazložitve predstavnikov predlagateljev ter 
pripomb in predlogov je Odbor 

• sprejel amandmaje: Vlade RS k 11., 12., 20., 22., 25., 31., 32., 34., 35., 37., in 41. 
členu; mag. Blaža Kavčiča k 11. in 41. členu ter Komisije za narodni skupnosti k 
3. členu. 

- ni sprejel amandmajev: Vlade RS k 1., za novi 1.a člen, za novi 1.b člen, 2., 3., 5., 
7., 8., 9., za novi 9.a člen, 10., 13., 14., 15., 16., za novi 16.a člen, 17. 18., 19., 21., 
24., 26., 29., 33., 36. in 39. členu ter mag. Blaža Kavčiča 9., 17., 19., 20., 21., 25., 
33., 34., 35., in 36. členu. 

Ob upoštevanju pripomb Zakonodajno pravne službe in delnem prevzemu nekaterih 
amandmajev Vlade RS ter mag. Blaža Kavčiča je Odbor kot svoje sprejel naslednje 
amandmaje: 

K 1. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Slovenski jezik (v nadaljnjem besedilu slovenščina) je uradni jezik Republike Slovenije. 
V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v 
Republiki Sloveniji, razen kadar je v skladu z Ustavo Republike Slovenije poleg 
slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina in kadar določbe mednarodnih 
pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, posebej dopuščajo tudi rabo drugih jezikov. 

S slovenščino, ki je eden od uradnih jezikov Evropske unije, se Republika Slovenija 
predstavlja v mednarodnih stikih." 

Obrazložitev: 
V amandmaju je delno povzet amandma Vlade RS in Državnega sveta RS ter prevzet 
amandma Delovne skupine. 

K 3. členu 

Amandma na amandma Komisije za narodni skupnosti 

Na koncu stavka se doda besedilo, ki se glasi: 
"in v skladu z določbami posameznih področnih zakonov." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

'""12004 
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K 5. členu 

Črta se prvi odstavek. 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi. 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 7. cienu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Potrebno znanje slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v organih 
in službah ter pri nosilcih izvajanja javnih pooblastil iz prvega odstavka 5. člena tega 
zakona določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. Znanje slovenščine se dokazuje s 
spričevalom ustrezne slovenske javne ali zasebne šole oziroma s posebnim potrdilom 
pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 8. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
"V postopku za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se znanje slovenščine 
ugotavlja na način, določen s področnim zakonom." 

Obrazložitev: * 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 9. členu 

V besedilu se črtajo besede "in nosilci javnih pooblastil", besedi "slovensko ime" pa se 
nadomestita z besedama Ime v slovenščini". 

Obrazložitev: 
Amandma delno povzema amandma Vlade RS. 

K 10, $'enu 

V naslovu člena se beseda: "nazivov" nadomesti z besedo: "naslovov". 

V prvem odstavku se črtajo besede: 
"in strokovnih nazivov". 
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Kadar so imena iz prejšnjega odstavka zapisana tudi v tujem jeziku, ta v zapisu ne 
smejo biti grafično bolj poudarjena." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe ter povzema amandma Vlade 
RS. 

K 13. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Na območju Republike Slovenije vzgoja in izobraževanje v javno veljavnih programih 
od predšolske stopnje do univerze potekata v slovenščini. 

Raba tujih jezikov v vzgoji in izobraževanju je dovoljena v skladu s področnimi predpisi, 
ki urejajo dejavnost vzgoje in izobraževanja." 

Obrazložitev: 
Amandma povzema amandma Vlade RS ter amandma Delovne skupine. 

K 14. č|$nu 

Na koncu prvega stavka se doda besedilo: 
"ali je vanje vpisano večje število tujih študentov." 

V drugem odstavku se besedilo "napišejo in praviloma zagovarjajo" nadomesti z 
besedilom "praviloma napišejo in zagovarjajo". 

Obrazložitev: 
Amandmaja upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe in povzema amandma 
Delovne skupine. 

K15. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Republika Slovenija spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. V ta namen Vlada 
Republike Slovenije sprejme program, ki je poleg rednega izobraževanja namenjen tudi 
za jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih državljanov ter programe, namenjene 
tujcem v Sloveniji. 

Republika Slovenija še posebej skrbi za učenje in ohranjanje slovenščine med Slovenci, 
živečimi zunaj meja Republike Slovenije in njihovimi potomci. 

Republika Slovenija skrbi za promocijo slovenščine po svetu tako, da spodbuja njeno 
poučevanje na tujih izobraževalnih ustanovah ter podpira izvajanje tistih programov in 
projektov v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in razvoju 
slovenščine." 
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Obrazložitev: 
Amandma delno povzema amandma Vlade RS. 

K 16. členu 

V prvem odstavku se besedilo: "Vse pravne in fizične osebe zasebnega prava" 
nadomesti z besedilom: "Vse pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki 
opravljajo registrirano dejavnost'. 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe in delno povzema amandma 
Vlade RS. 

K 17. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Pri označevanju izdelkov morajo pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki 
opravljajo registrirano dejavnost potrošniku v slovenskem jeziku posredovati potrebne 
informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Pri 
tem lahko uporablja tudi splošno razumljive simbole in slike. Ta določba se ne nanaša 
na tujejezična imena blagovnih in storitvenih znamk". 

Obrazložitev: 
Amandma delno upošteva amandma Vlade RS. 

K 18. členu 

V naslovu člena se pred besedo: "notranje" dodata besedi:" akti in". 

Na koncu prvega odstavka se doda besedilo: 
"v skladu s področno zakonodajo." 

V drugem stavku drugega odstavka se besedilo "iz zadnjega odstavka 16. člena" 
nadomesti z besedilom ", ki opravlja sezonska dela." 

V tretjem odstavku se za besedo "vlog" doda beseda "samo". 
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Obrazložitev: 
Amandma delno povzema amandma Vlade RS ter upošteva mnenje Zakonodajno 
pravne službe. 

K 19. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Ime oziroma firma pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb, ki opravljajo 
registrirano dejavnost, se vpiše v sodni register oziroma drugo uradno evidenco, če je, 
skladno s področnimi zakoni, v slovenščini." 

Drugi odstavek se črta, tretji pa postane drugi. 

Obrazložitev: 
Amandma delno povzema amandmaja Vlade RS in mag. Blaža Kavčiča. 

K 20. členu 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v imenu obrata, prodajalne, gostinskega 
in drugega lokala ali drugega poslovnega prostora lahko uporabljajo besede v tujem 
jeziku, če pomenijo mednarodno uporabljen izraz za posamezno vrsto poslovnega 
prostora, če vsebujejo tujo blagovno ali storitveno znamko ali če gre za krajše besedne 
zveze, ki so zaradi običajne rabe razumljive večini potrošnikov, če predstavljajo sestavni 
del celotne podobe". 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije 

K 21. členu 

Naslov člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(navodilo)" 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Minister oziroma ministrica za kulturo izda navodilo o ugotavljanju ustreznosti imen 
oziroma firme, ki se na podlagi prvega odstavka 19. člena tega zakona lahko vpiše v 
sodni register oziroma drugo uradno evidenco." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

» 
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K 24. členu 

Drugi stavek drugega odstavka se črta. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"Posebnosti in izjeme v zvezi s prvim in drugim odstavkom tega člena določajo področni 
zakonski predpisi." 

Obrazložitev: 
Amandma delno upošteva amandma Vlade RS ter mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 26. členu 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Predstave slovenskih gledališč se lahko izvajajo v tujem jeziku, če je zagotovljeno 
spremljanje v slovenščini." 

četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Minister ali ministrica za kulturo izda navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev iz 
prvega odstavka tega člena, ki se izvajajo v tujem jeziku." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 27. členu 

Prvi stavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Na mednarodnih javnih prireditvah na območju Republike Slovenije, ki se financirajo z 
javnimi sredstvi, mora izvajalec zagotoviti rabo slovenščine." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 29. členu 

V prvem stavku se črta beseda "obvezno". 

Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Akt o ustanovitvi tega telesa, njegovo sestavo in pristojnosti sprejme Vlada Republike 
Slovenije." 
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Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 33. členu 

Beseda "uresničitve" v tretjem odstavku se nadomesti z besedo "izvršitve". 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe in delno amandma Vlade RS. 

K 34. členu 

V prvem odstavku se besedilo: "posameznik v zvezi z opravljanjem dejavnosti" 
nadomesti z besedilom: "samostojni podjetnik posameznik". 

V drugem odstavku se besedilo: "ali druga fizična oseba" nadomesti z besedilom: "ali 
samostojni podjetnik posameznik". 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 36. členu 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"Določba prvega odstavka 20. člena tega zakona se ne uporablja za Imena obratov, 
prodajaln, gostinskih in drugih lokalov ali drugih poslovnih prostorov, ki ob uveljavitvi 
tega zakona že poslujejo." 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je posledica amandmaja Odbora k 20. členu. 

K 39. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Zasebni delodajalec je dolžan določiti potrebno zahtevnostno stopnjo znanja 
slovenščine za posamezno delovno mesto v skladu z drugim odstavkom 16. člena tega 
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 
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Za nov 39.a člen 

Naslov 39. a člena se glasi: 
"(rok za določitev zahtevnostne stopnje znanja slovenščine)" 

Besedilo člena se glasi: 
"Vlada Republike Slovenije sprejme izvršilni predpis iz 7. in 29. člena, ministrstvo 
pristojno za kulturo pa iz 21. in 26. člena tega zakona, najkasneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

K 40. členu 

Črtajo se besede "ali druga fizična oseba". 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
"Določba drugega odstavka 34. člena tega zakona se v delu, ki se nanaša na 
sankcioniranje odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika začne 
uporabljati z dnem uporabe Zakona o prekrških (Ur. list RS št. 7/2003). 

Obrazložitev. , 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe. 

* * • 

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh Členih zakonskega predloga skupaj in jih 
sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika DZ je bil glede na sprejete 
amandmaje na seji Odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del 
poročila in v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Rudolf Moge. 

Uroš Pimat Rudolf Moge, l.r. 
Podsekretar DZ Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O JAVNI RABI SLOVENŠČINE 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(uvodna določba) 

Slovenski jezik (v nadaljnjem besedilu slovenščina) je uradni jezik Republike 
Slovenije. V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih 
javnega življenja v Republiki Sloveniji, razen kadar je v skladu z Ustavo Republike 
Slovenije poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina in kadar 
določbe mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, posebej 
dopuščajo tudi rabo drugih jezikov. 

S slovenščino, ki je eden od uradnih jezikov Evropske unije, se Republika 
Slovenija predstavlja v mednarodnih stikih. 

2. člen 
(sistemska narava in vsebina zakona) 

Ta zakon določa temeljna pravila o javni rabi slovenščine kot uradnega jezika v 
Republiki Sloveniji. 

Javno rabo slovenščine na posameznih področjih javnega sporazumevanja poleg tega 
zakona glede na posebnosti posameznega področja podrobneje določajo tudi področni 
zakoni. 

če raba slovenščine za posamezno področje ni predpisana s področnim zakonom, se 
neposredno uporabljajo določbe tega zakona. 

3. člen 
(jezik narodnih skupnosti) 

Na območjih občin v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se 
javna raba italijanščine ali madžarščine kot uradnih jezikov zagotavlja na način, 
kot ta zakon ureja javno rabo slovenščine in v skladu z določbami posameznih 
področnih zakonov. 
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4. člen 
(jezikovna politika) 

Republika Slovenija zagotavlja status slovenščine z dejavno jezikovno politiko, ki 
vključuje skrt) za zagotovitev pravnih podlag njegove rabe, za stalno 
znanstvenoraziskovalno spremljanje jezikovnega življenja in za širjenje jezikovne 
zmožnosti ter skrb za razvoj in kulturo jezika. 

2. TEMELJNA PRAVILA IN OBVEZNOSTI PRI JAVNI RABI SLOVENŠČINE 

5. člen 
(raba slovenščine pri uradnem delovanju) 

Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb 
ter nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o pravicah ali o obveznostih in pravnih 
koristih posameznikov in organizacij, uporabljajo slovenščino skladno z zakoni, 
ki urejajo njihove naloge In pooblastila. 

Kadar je v postopku pred državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil udeleženec tuja 
fizična oseba, se poleg slovenščine skladno z zakonom uporablja tudi tuji jezik. 

6. člen 
(raba jezika v mednarodnem sodelovanju) 

Pri sklepanju pogodb s tujimi osebami predstavniki organov, služb in nosilcev javnih 
pooblastil iz prvega odstavka 5. člena tega zakona oblikujejo in podpišejo izvirnik 
pogodbenega besedila v slovenskem in tujem jeziku. 

Pri sklepanju in izvrševanju pogodb mednarodnega javnega prava se glede jezikovnih 
vprašanj uporabljajo določbe zakona o zunanjih zadevah in mednarodnih pogodb, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo. 

Tuji jezik se lahko uporablja tudi pri nekaterih drugih oblikah mednarodnega 
sodelovanja, če je tako posebej določeno v področnem zakonu. 

7. člen 
(jezikovno znanje) 

Potrebno znanje slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v 
organih in službah ter pri nosilcih izvajanja javnih pooblastil Iz prvega odstavka 5. 
člena tega zakona določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. Znanje slovenščine 
se dokazuje s spričevalom ustrezne slovenske javne ali zasebne šole oziroma s 
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posebnim potrdilom pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem 
preizkusu znanja slovenščine. 

Predstojniki ali predstojnice organov, služb in nosilcev javnih pooblastil so 
odgovorni, da se vladni predpis iz prejšnjega odstavka upošteva v internih aktih 
organa oziroma organizacije in da na delovnih mestih, na katerih prihaja do 
govornega ali pisnega poslovanja s strankami, delajo samo ljudje z ustreznim 
znanjem slovenščine. 

8. člen 
(znanje slovenščine v postopku za pridobitev državljanstva) 

V postopku za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se znanje slovenščine 
ugotavlja na način, določen s področnim zakonom. 

9. člen 
(poimenovanje pravnih oseb javnega prava) 

Državni organi In organi lokalnih samoupravnih skupnosti, javni zavodi, javna 
podjetja, druge osebe javnega prava ter politične stranke imajo ime v slovenščini. 

10. člen 

(poimenovanje javnih funkcij in naslovov) 

Poimenovanja političnih funkcij, poklicev ter strokovnih in znanstvenih naslovov 
posameznikov so v slovenščini. 

Kadar so imena iz prejšnjega odstavka zapisana tudi v tujem jeziku, ta v zapisu ne 
smejo biti grafično bolj poudarjena. 

Člen se črta. 
11. člen 

12. člen 
(slovenščina na spletnih straneh) 

Upravitelji koncesijskih omrežij in omrežij, subvencioniranih iz javnih sredstev, 
svojim slovenskim uporabnikom ne smejo dopuščati predstavljanja in 
oglaševanja na spletnih straneh samo v tujih jezikih. 
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13. člen 
(raba slovenščine v vzgoji in izobraževanju) 

Na območju Republike Slovenije vzgoja in izobraževanje v javno veljavnih 
programih od predšolske stopnje do univerze potekata v slovenščini. 

Raba tujih jezikov v vzgoji in izobraževanju je dovoljena v skladu s področnimi 
predpisi, ki urejajo dejavnost vzgoje in izobraževanja. 

14. člen 
(raba tujega jezika v visokem šolstvu) 

V visokošolskem In univerzitetnem izobraževanju je raba tujih jezikov dovoljena v 
okviru uresničevanja potrjenih študijskih programov za tuje jezike, v skladu z 
Zakonom o visokem šolstvu pa tudi pri delih drugih študijskih programov, če pri 
njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji in učiteljice iz tujine 
ali je vanje vpisano večje število tujih študentov. Pisno gradivo predavanj in vaj 
kot snov za izpite pa mora biti študentom in študentkam na voljo tudi v 
slovenščini. 

Diplomska dela, specialistične In magistrske naloge ter doktorske disertacije 
kandidati In kandidatke praviloma napišejo in zagovarjajo v slovenščini. Kadar 
so med člani komisij za zagovor zaključnih del ali za obrambo diplomskih, 
specialističnih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij tujejezični gostje, 
mora Izobraževalna ustanova tujejezičnim članom komisije zagotoviti prevajanje. 

15. člen 
(promocija učenja slovenščine) 

Republika Slovenija spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. V ta namen Vlada 
Republike Slovenije sprejme program, ki je poleg rednega izobraževanja 
namenjen tudi za jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih državljanov ter 
programe, namenjene tujcem v Sloveniji. 

Republika Slovenija še posebej skrbi za učenje in ohranjanje slovenščine med 
Slovenci, živečimi zunaj meja Republike Slovenije in njihovimi potomci. 

Republika Slovenija skrbi za promocijo slovenščine po svetu tako, da spodbuja 
njeno poučevanje na tujih izobraževalnih ustanovah ter podpira izvajanje tistih 
programov In projektov v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni uveljavljanju, 
promociji in razvoju slovenščine. 
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16. člen 
(poslovanje s strankami) 

Vse pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki opravljajo registrirano 
dejavnost poslujejo s strankami na območju Republike Slovenije v slovenščini. 
Kadar je njihovo poslovanje namenjeno tudi tujcem, se poleg slovenščine lahko 
uporablja tudi tuji jezik. 

Dolžnost zasebnega delodajalca ali delodajalke je, da glede na predvidljivo 
" pogostnost in zahtevnost jezikovnih stikov s strankami: 

- določi za posamezno delovno mesto potrebno zahtevnostno stopnjo znanja 
slovenščine; 

- pri objavi prostih delovnih mest, na katerih se predvidevajo jezikovni stiki s 
strankami, izrecno navaja kot pogoj zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine. 

17. člen 
(besedila ob prodajnih izdelkih) 

Pri označevanju izdelkov morajo pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, 
ki opravljajo registrirano dejavnost potrošniku v slovenskem jeziku posredovati 
potrebne Informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in 
namembnosti izdelka. Pri tem lahko uporablja tudi splošno razumljive simbole in 
slike. Ta določba se ne nanaša na tujejezična imena blagovnih in storitvenih 
znamk. 

Vsako živilo, zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo, ki je v prodaji na območju 
Slovenije, mora imeti na ovojnini natisnjeno deklaracijo, navodilo za uporabo In 
vse druge potrebne podatke v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih. 

Vsa besedila iz prejšnjih dveh odstavkov morajo biti napisana vidno, čitljivo, za 
uporabnika razumljivo in v slovenskem knjižnojezikovnem standardu. 

18. člen 
(akti in notranje poslovanje fizičnih in pravnih oseb) 

Vsi splošni akti pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb, ki opravljajo 
registrirano dejavnost, so v slovenščini v skladu s področno zakonodajo. 

V slovenščini mora potekati tudi notranje poslovanje teh oseb, ki se nanaša na 
urejanje pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja, na dajanje navodil in 
obveščanje delavcev ali delavk ter na varstvo pri delu. Če gre za delovno razmerje 
s tujcem, ki opravlja sezonska dela, Je pri tem dopustna souporaba tujega jezika. 
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Pravne In fizične osebe iz prvega odstavka tega člena pri razpisih za zasedbo 
delovnih mest ne smejo od kandidatov ali kandidatk zahtevati pisnih vlog samo v 
tujem jeziku. 

19. člen 
(poimenovanje pravnih oseb zasebnega prava) 

Ime oziroma firma pravnih oseb zasebnega prava In fizičnih oseb, ki opravljajo 
registrirano dejavnost, se vpiše v sodni register oziroma drugo uradno evidenco, 
če je, skladno s področnimi zakoni, v slovenščini. 

Prevod imena oziroma firme v tuji jezik se lahko na območju Republike Slovenije 
uporablja samo skupaj z imenom oziroma firmo v slovenščini. Prevod pri tem v 
zapisu ne sme biti grafično bolj poudarjen kot ime v slovenščini. 

20. člen 
(imena obratov, lokalov In drugih poslovnih prostorov) 

Obrati, prodajalne, gostinski In drugI lokali ali drugi poslovni prostori, ki so 
poimenovani drugače kot z imenom registrirane firme pravne osebe zasebnega 
prava oziroma z imenom in priimkom fizične osebe, so poimenovane v 
slovenščini. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v Imenu obrata, prodajalne, 
gostinskega in drugega lokala ali drugega poslovnega prostora lahko uporabljajo 
besede v tujem jeziku, če pomenijo mednarodno uporabljen izraz za posamezno 
vrsto poslovnega prostora, če vsebujejo tujo blagovno ali storitveno znamko ali 
če gre za krajše besedne zveze, ki so zaradi običajne rabe razumljive večini 
potrošnikov, če predstavljajo sestavni del celostne podobe. 

21. člen 
(navodilo) 

Minister oziroma ministrica za kulturo izda navodilo o ugotavljanju ustreznosti 
imen oziroma firme, ki se na podlagi prvega odstavka 19. člena tega zakona lahko 
vpiše v sodni register oziroma drugo uradno evidenco. 
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22. člen 
(javna obvestila in navodila) 

Javni opozorilni napisi, pisna ali govorna navodila, informacije in razglasi v 
Sloveniji so v slovenščini, kjer je to potrebno ali običajno, pa tudi v drugih jezikih. 

V elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah mora biti omogočena 
izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis. 

Bančni avtomati, igralni avtomati, parkirne ure In druge naprave, ki so namenjene 
javni uporabi in oddajajo sporočila v digitalni tehniki, morajo biti programirane 
tako, da po vsakokratni izbiri in uporabi tujega jezika samodejno vračajo na prvo 
mesto slovenščino. 

23. člen 
(novinarske konference) 

Novinarske konference v Sloveniji in pisne izjave, naslovljene na medije ali drugo 
javnost v Sloveniji, so v slovenščini. Če se novinarskih konferenc udeležujejo tudi tuji 
novinarji, se izjave oziroma odgovori lahko prevajajo v tuji jezik. 

24. člen 
(mediji) 

Jezik v medijih, registriranih v Republiki Sloveniji, je slovenski. 

Tujejezični radijski in televizijski programi ali njihovi deli, ki jih prevzemajo 
izdajatelji, ustanovljeni oziroma registrirani v Republiki Sloveniji, so prevedeni v 
slovenščino. 

Če so v medijih, ki izhajajo v slovenščini, objavljena sporočila tudi v tujem jeziku, 
ne smejo biti izrazno bolj poudarjena kot sporočila v slovenščini. 

Posebnosti in izjeme v zvezi s prvim in drugim odstavkom tega člena določajo 
področni zakonski predpisi. 

25. člen 

(oglaševanje) 

Javno oglaševanje izdelkov in storitev, predstavitev dejavnosti ter druge oblike 
obveščanja javnosti na območju Republike Slovenije, so skladno s področnim 
zakonom, v slovenščini. Če je oglaševanje posebej namenjeno tudi tujcem, se 
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lahko uporabljajo tudi tuji jeziki, vendar tujejezične različice ne smejo biti izrazno 
bolj poudarjene kakor slovenska. 

Spletno predstavljanje in oglaševanje slovenskih pravnih oseb in fizičnih oseb z 
registrirano dejavnostjo mora bit) v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih 
jezikih. 

V novinarskih, oglaševalskih in poslovnih besedilih, ki omenjajo kraje In druge 
zemljepisne danosti z območij sosednjih držav, kjer avtohtono prebiva slovenska 
narodna manjšina, je obvezna slovenska ali dvojezična raba krajevnih in drugih 
zemljepisnih lastnih imen. 

26. člen 
(javne prireditve) 

Poimenovanje, napovedovanje in predstavljanje kulturnih, strokovnih, 
Izobraževalnih, gospodarskih, športnih, zabavnih in drugih javnih prireditev ali 
posameznih delov njihovega sporeda je v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v 
tujem jeziku, če gre za mednarodne prireditve, namenjene predvsem tujim 
udeležencem. 

Tuji filmi se Javno predvajajo s slovenskimi podnapisi ali pa so sinhronlzirani v 
slovenščino. Tujejezični igrani ali risani filmi, namenjeni predšolskim otrokom, se 
lahko javno predvajajo samo, če so sinhronlzirani v slovenščino. 

Predstave slovenskih gledališč se lahko izvajajo v tujem jeziku, če je zagotovljeno 
spremljanje v slovenščini. 

Minister ali ministrica za kulturo»izda navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev 
iz prvega odstavka tega člena, ki se izvajajo v tujem jeziku. 

27. člen 
(mednarodne prireditve, ki se financirajo iz javnih sredstev) 

Na mednarodnih javnih prireditvah na območju Republike Slovenije, ki se 
financirajo z javnimi sredstvi, mora izvajalec zagotoviti rabo slovenščine. 
Uporaba slovenščine kot delovnega jezika se lahko Izjemoma omeji, vendar mora 
biti v tem primeru slovenščina zagotovljena na obvestilni ravni. 

Zbornik mednarodnega strokovnega posvetovanja ali druge javne prireditve iz 
prvega odstavka tega člena mora Imeti v slovenščini vsaj naslov in uvodno 
besedo ter povzetke tujejezičnih prispevkov v slovenščini. 
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Izjemo, navedeno v prvem odstavku tega člena, lahko dovoli minister oziroma 
ministrica, pristojna za posamezno področje, če gre za mednarodno prireditev, 
namenjeno predvsem tujim nastopajočim ali predvsem tujemu občinstvu. 

3. NALOGE IN ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 

28. člen 
(naloge ministrstev) 

Za spremljanje uresničevanja tega zakona, za oblikovanje jezikovne politike in za 
zagotavljanje možnosti za njeno izvajanje je odgovorno ministrstvo, pristojno za kulturo. 
Pri opravljanju njegovih nalog so dolžna sodelovati druga ministrstva, ki so pristojna za 
posamezna področja, kjer so z zakonom določene obveznosti glede rabe slovenščine. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, sistematično spremlja uresničevanje določb o 
slovenščini v javni rabi v vseh zakonih in izvršilnih predpisih. O tem letno poroča Vladi 
Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije s poročili in svojimi stališči seznanja 
Državni zbor Republike Slovenije. 

29. člen 
(koordinacijsko telo) 

Pri Vladi Republike Slovenije se ustanovi koordinacijsko posvetovalno 
medresorsko telo, ki obravnava predloge zakonov in izvršilnih predpisov z vidika 
določb tega zakona in namer jezikovne politike ter jezikovnega načrtovanja. Akt o 
ustanovitvi tega telesa, njegovo sestavo in pristojnosti sprejme Vlada Republike 
Slovenije. 

30. člen 
(nacionalni program) 

Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme 
nacionalni program za jezikovno politiko, v katerem določi ukrepe za izvajanje nalog iz 
4. člena tega zakona za naslednje petletno obdobje ter predvidi potrebna sredstva in 
način njihovega zagotavljanja. 

Za izvajanje nacionalnega programa skrbi Vlada Republike Slovenije, Državni zbor 
Republike Slovenije pa redno spremlja njegovo uresničevanje. 
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4. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

31. člen 
(pristojnost inšpekcij) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo pristojne inšpekcije za 
področja, na katera se posamezne določbe nanašajo. Izvajanje določb tega 
zakona, glede katerih nI urejen inšpekcijski nadzor v posameznih področnih 
zakonih, nadzira inšpektorat pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 

32. člen 
(pravica predloga) 

Predlog pristojni inšpekciji za začetek postopka v zvezi z Izvajanjem tega zakona 
lahko da vsak posameznik ali organ, ki meni, da Je ta zakon kršen. Inšpektor 
lahko po uradni dolžnosti tudi sam začne postopek. 

33. člen 
(posebni inšpekcijski ukrepi) 

Če pristojna inšpekcija ugotovi jezikovno neustreznost garancijskega lista, 
navodil za uporabo in drugih besedil, s katerimi morajo biti opremljeni tržni 
izdelki iz 17. člena tega zakona, lahko z odredbo ustavi distribucijo in prodajo 
izdelkov, dokler jih izdelovalec ali distributer oziroma prodajalec ne opremi s 
sprejemljivim besedilnim gradivom. 

Če pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba, ki opravlja registrirano 
dejavnost na zahtevo pristojne inšpekcije ne odstrani svojega javnega napisa ali 
drugega Javnosti dostopnega besedila, ki ni skladno z določbami tega zakona, 
lahko tako odstranitev po inšpektorjevem naročilu takoj opravi ustrezna javna 
služba, stroški odstranitve pa bremenijo kršitelja. 

Pritožba zoper odločitve inšpektorja ali inšpektorice iz prvega in drugega 
odstavka tega člena ne zadrži njihove izvršitve. 

5. KAZENSKE DOLOČBE 

34. člen 
(globe) 

Z globo od 1,500.000 do 15,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik: 

a) če pri izvajanju svoje registrirane dejavnosti na območju Republike Slovenije 
ne posluje s slovenskimi strankami v slovenščini (prvi odstavek 16. člena); 
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b) če pri objavi prostih delovnih mest ali pri izbiri kandidatov aii kandidatk za 
prosta delovna mesta ali pri dejanskem postavljanju sprejetih kandidatov na 
delovna mesta ne upošteva določb iz drugega odstavka 16.a člena tega 
zakona; 

c) če pri notranjem poslovanju fizičnih in pravnih oseb ne zagotavlja predpisane 
rabe slovenščine v skladu s 18. členom tega zakona; 

č) če tujejezičnega prevoda firme ne uporablja na območju Republike Slovenije 
samo skupaj z imenom oziroma firmo v slovenščini (drugega odstavka 19. 
člena) ali če svoj obrat, prodajalno, lokal ali drug poslovni prostor poimenuje v 
nasprotju z določbo 20. člena tega zakona; 

d) če pri javnih obvestilih in navodilih ne upošteva slovenščine v skladu z 
določbami 22. člena tega zakona; 

e) če javno oglašuje izdelke in storitve samo v tujem Jeziku v nasprotju z 
določbami 25. člena tega zakona; 

f) če poimenuje, napoveduje, predstavlja Javno prireditev v nasprotju z 
določbami 26. člena tega zakona; 

g) če ne zagotovi predpisane rabe slovenščine na mednarodni javni prireditvi, 
financirani iz javnih sredstev, ali ne poskrbi za rabo slovenščine v naslovu 
zbornika, uvodni besedi oziroma povzetkih tujejezičnih prispevkov v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 27. člena tega zakona; 

h) če izdaja tiskani ali elektronski medij z neregistriranim tujejezlčnim naslovom 
ali če kljub inšpekcijskemu opozorilu vztraja pri tujejezlčnem naslovu rubrike 
ali če pri večjezičnih objavah izrazno bolj poudarja tujejezično besedilo kakor 
slovensko (24. člen tega zakona); 

i) če upravitelj koncesijskega omr&ija aii omrežja subvencioniranega iz javnih 
sredstev, slovenskim uporabnikom dopušča predstavljanje in oglaševanje na 
spletnih straneh samo v tujih jezikih (12. člen tega zakona). 

Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 
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6. PREHODNE DOLOČBE 

35. člen 
(vpisovanje sprememb v register) 

Že registrirani pravni ali fizični osebi, ki želi po uveljavitvi tega zakona vpisati v 
sodni register ali drugo uradno evidenco spremembo svojega Imena oziroma 
firme, se vpis dovoli, če ta sprememba vsebuje uskladitev poimenovanja z 
določbami 19. člena tega zakona. Če se vpis take spremembe predlaga v dveh 
letih po uveljavitvi tega zakona, je predlagatelj oproščen plačila takse. 

36. člen 
(rok za uveljavitev slovenskih poimenovanj) 

Državni organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti ter druge pravne 
osebe, navedene v 9. členu tega zakona, morajo svoja poimenovanja uskladiti s 
tem zakonom v enem letu od njegove uveljavitve. 

Določba prvega odstavka 20. člena tega zakona se ne uporablja za Imena obratov, 
prodajaln, gostinjskih in drugih lokalov ali drugih poslovnih prostorov, ki ob 
uveljavitvi tega zakona že poslujejo. 

37. člen 

Člen se črta 

38. člen 
(rok za nacionalni program) 

Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike Slovenije nacionalni 
program jezikovne politike v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

39. člen 
(rok za določitev zahtevnostne stopnje znanja slovenščine) 

Zasebni delodajalec je dolžan določiti potrebno zahtevnostno stopnjo znanja 
slovenščine za posamezno delovno mesto v skladu z drugim odstavkom 16. člena 
tega zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 
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39.a člen 
' (rok za sprejem izvršilnih predpisov) 

Vlada Republike Slovenije sprejme izvršilni predpis iz 7. in 29. člena, ministrsto 
pristojno za kulturo pa iz 21. in 26. člena tega zakona najkasneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

40. člen 
(denarne kazni v prehodnem obdobju) 

Do 1. januarja 2005 se za prekrške določene v 34. členu tega zakona kaznujejo z 
denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 tolarjev pravna oseba, od 1,000.000 
do 5,000.000 tolarjev posameznik v zvezi z opravljanjem dejavnosti, od 150.000 do 
500.000 tolarjev pa odgovorna oseba pravne osebe. 

Določba drugega odstavka 34. člena tega zakona se v delu, ki se nanaša na 
sankcioniranje odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika začne 
uporabljati z dnem uporabe Zakona o prekrških (Ur. list RS št 7/2003). 

' 

41. člen 

Člen se črta. 

7. KONČNA DOLOČBA 

42. člen 
(končna določba) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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* PREDLOGU zakona o spremembi in 

"»POLNITVI ZAKONA 0 POMILOSTITVI 

RPom-A) 

"'"aa obravnava-EPA 1279-lil 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Otlbnr za notranja politiko 

Številka: 713-04/94-2/5 EPA 1279 - III 
Ljubljana, 01. 07. 2004 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije, je Odbor za notranjo politiko, kot matično delovno telo. 
pripravil naslednje 

POROČILO 
k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o pomilostitvi 

(ZPom-A) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na svoji 52. redni seji dne 23. 06. 2004 obravnaval predlog Zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o pomilostitvi (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je 
v drugo obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 

1. Predstavnik predlagatelja g. Kari Erjavec je v okviru dopolnilne obrazložitve k 
členom predloga zakona pojasnil, da je namen predloga zakona njegova 
dopolnitev glede na obveznosti Republike Slovenije, da v skladu s statutom 
Mednarodnega kazenskega sodišča izvršuje tudi sodbe tega sodišča in 
sprememba glede pridobitve mnenja pristojnega državnega tožilca in sodišča v 
postopku za pomilostitev po uradni dolžnosti. 
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2. Zakonodajno-pravna služba - ZPS je v svojem pisnem mnenju podala 
pripombi k dvema členoma zakona, ki sta bili v celoti upoštevani s sprejetimi 
amandmaji odbora in s katerimi je soglašal tudi predlagatelj. 

Prav tako pa je predlagatelj po mnenju predstavnice ZPS ge. Tine Bitenc Pengov 
ustrezno dopolnil svojo obrazložitev k 2. členu predloga zakona, v kateri je 
dodatno pojasnil razloge glede tega, da v postopku za pomilostitev po uradni 
dolžnosti mnenje pristojnega državnega tožilca in sodišča ni potrebno. 

3. Predlog zakona je v svojem mnenju podprla tudi Komisija Državnega sveta za 
' politični sistem. 

4. Članice in člani odbora (v nadaljevanju: člani) so razpravljali samo glede 
predlaganega 2. člena predloga zakona oziroma glede njegove pomanjkljive 
obrazložitve. Nekateri so menili, da bi bilo mnenje pristojnega državnega tožilca v 
vsakem postopku za pomilostitev potrebno, zato so predlagali črtanje 2. člena 
predloga zakona, drugi pa so nasprotno menili, da je sprememba potrebna iz 
razlogov, ker je pomilostitev akt milosti, pri katerem se upoštevajo drugi razlogi kot 
v postopku pred sodiščem (sprememba obnašanja obsojenca, teža kaznivega dejanja, ipd.). 

Predstavnik predlagatelja g. Miha Wohinz je članom, glede njihovih pomislekov k 
2. členu, dodatno pojasnil razloge, zaradi katerih predlagajo spremembo 14. člena 
veljavnega zakona in sicer je navedel, da gre za spremembo samo v postopku za 
pomilostitev po uradni dolžnosti, katerih je v praksi izredno malo. Praviloma se 
takšna pomilostitev predlaga ob dnevu samostojnosti, t.j. 26. decembra in po 
njihovem mnenju bi bilo potrebno dati predsedniku države več možnosti za 
pomilostitev. V tem postopku se upoštevajo predvsem socialne, zdravstvene in 
podobne okoliščine, torej tiste, ki se ne smejo upoštevati pri pogojnem odpustu. 
Pomilostitev se izreče tudi samo za tista dejanja, ki so z vidika milosti primerna 
(gre predvsem za dolgoletne obsojence, ki so kazen že skoraj v celoti prestali). 

5. Odbor je po opravljeni razpravi sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 1. členu 

Nov tretji odstavek 1. člena zakona o pomilostitvi se spremeni tako, da se glasi: 

"Predsednik republike ne more pomilostiti obsojenca, ki prestaja kazen zapora v 
Republiki Sloveniji po sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča.". 

Obrazložitev: 

Amandma sledi pripombi Zakonodajno-pravne službe, ki opozarja, da se pomilostitev 
nanaša na posamezno osebo 
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K 2. členu 

V predlaganem spremenjenem 14. členu se pred besedo "državnega" doda beseda 
"pristojnega". 

Obrazložitev 

Amandma sledi pripombi Zakonodajno-pravne službe. 

6. Sestavni del tega poročila je dopolnjen predlog zakona, ki ga je odbor 
pripravil tako, da je v predlog zakona za drugo obravnavo vključil vse sprejete 
amandmaje. 

7. Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen podpredsednik 
odbora Franc KANGLER. 

Pripravila: 

Božena Pem l.r. 
Svetovalka DZ - sekretarka 

Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Predsednik 

I 

* 
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EPA 1279-111 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POMILOSTITVI (ZPom-A) 

1.člen 

V 1. členu zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, it. 45/95) se doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi: 

"Predsednik republike ne more pomilostiti obsojenca, ki prestaja kazen zapora 
v Republiki Sloveniji po sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča." 

2. člen 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V postopku za pomilostitev po uradni dolžnosti mnenje sodišča in pristojnega 
državnega tožilca o upravičenosti pomilostitve ni potrebno." 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Hstu Republike Slovenije. 
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ločilo 

J devetemu rednemu letnemu 

0 POROČILU VARUHA ČLOVEKOVIH 

PRAVIC ZA LETO 2003 

Ljubljana,2.7.2004 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, je Odbor za notranjo politiko, kot matično delovno telo, pripravil naslednje 

k Devetemu rednemu letnemu poročilu varuha človekovih pravic za leto 2003 
- enofazni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na prvem 
nadaljevanju 52. redne seje dne 30.6.2004 obravnaval Deveto redno letno poročilo 
varuha človekovih pravic za leto 2003, ki ga je v enofazni postopek predložil Varuh 
človekovih pravic. 

Člani odbora soe ob tem prejeli odgovor Vrhovnega sodišča RS v zvezi z realizacijo 
poglavja V. Pravosodje iz Devetega rednega letnega poročila varuha, mnenje 
Državnega sveta RS in odgovor Vlade RS na to mnenje ter mnenje Vlade RS k 
Devetemu rednemu letnemu poročilu varuha in informacijo o realizaciji priporočil 
Državnega zbora RS, sprejetih ob obravnavi Osnega rednega letnega poročila varuha, 
podanega za leto 2002. 

Člani odbora so prejeli tudi delovno gradivo - osnutek predloga priporočila, ki ga je 
pripravila strokovna služba odbora v sodelovanju z varuhom in katerega v skladu z 272. 
in 111. členom poslovnika DZ sprejme državni zbor po koncu obravnave rednega 
letnega poročila. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor z/i notranjo politiko 

številka:700-01 /93-19/39 EPA 1261 -III 

POROČILO 
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Varuh človekovih pravic g. Matjaž Hanžek je podal kratko dopolnilno obrazložitev. V 
uvodni besedi je omenil, da čeprav mu nalaga zakon, da letno poročilo, v katerem 
poroča o svojem delu, ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter o pravni varnosti v državi, preda državnemu zboru do konca septembra, je 
letošnje poročilo predal naslovniku že v mesecu aprilu. Razlog za to je bila predvsem 
želja, da bi se poročilo čimprej obravnavalo, parlament pa bi lahko prej sprejel 
priporočila za odpravljanje ugotovljenih napak. Poročilo je tudi tokrat obsežno, vendar 
ne zaradi pojavov hujših kršitev človekovih pravic, temveč bolj zaradi natančnega in 
podrobnega dela varuha, ki se ne omejuje le na reševanje pritožb posameznih 
pobudnikov, temveč lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi. 

V nadaljevanju je varuh poudaril, da je iz obsežnega mnenja Vlade RS k omenjenemu 
poročilu in informacije vlade o realizaciji priporočil državnega zbora, sprejetih ob 
obravnavi Osmega rednega letnega poročila varuha človekovih pravic, podanega za 
leto 2002, razviden resen in odgovoren pristop vlade in ministrstev do vsebine poročila 
in opozoril ter predlogov varuha za izboljšanje stanja na posameznih področjih, kjer ta 
ugotavlja kršitve človekovih pravic. Iz mnenja vlade je razvidno, da je le-ta na mnogih 
področjih že pričela ukrepati in storila ustrezne korake v smeri zmanjševanja kršitev 
človekovih pravic. Vendar pa. bi bilo nekatere akutne probleme nujno že preje resneje 
obravnavati in podvzeti določene ukrepe. Tako varuh meni, da je sicer zelo spodbudno, 
da bo ministrstvo za pravosodje v kratkem sklicalo sejo Komisije Vlade RS za zaščito 
romske etnične skupnosti, na kateri bo osrednja točka informacija o položaju Romov v 
Sloveniji in pregled romskih naselij, prav tako je prav, da je na pobudo ministra za 
notranje zadeve in ministrice za pravosodje oblikovana strokovna delovna skupina, 
katere namen je identificirati probleme in proučiti zakonodajo, ki ureja to področje ter 
predlagati priporočila za nadaljnje delovanje vladne komisije. Kot pa že rečeno, se je 
pričelo reševanje te občutljive problematike nekoliko pozno hitreje odvijati. Predvsem je 
pri tem potrebno izoblikovati resen načrt integracije te narodne skupnosti, nujna pa bi 
bila tudi celovita zakonska ureditev tega vprašanja, saj se z dosedanjim načinom 
reševanja problematike, ki je bila prepuščena lokalnim skupnostim, večinoma tudi zelo 
revnim, ni mogla uspešno reševati. Zato je naloga vlade in države, da oblikuje 
kompleksno strategijo o tem vprašanju in v prihodnje bdi nad izvrševanjem zastavljenih 
nalog. 

V nadaljevanju je varuh poudaril, da so v lanskem letu delo varuha človekovih pravic, 
poleg reševanja pritožb posameznih pobudnikov, zaznamovali tudi problemi, ki so bili v 
prejšnjih letih delno prikriti, saj se jih kot celotna družba nismo dovolj zavedali. Najbolj 
odmevna sta vsekakor dokončna ureditev položaja izbrisanih in pravica muslimanske 
verske skupnosti do lastnega verskega objekta. Čeprav dogajanja ob poskusih njunega 
reševanja kažejo na nestrpnosti v naši družbi, pa že sama volja, da se dokončno 
presega ignoranca, daje upanje na izboljšanje. Problemi prikrite nestrpnosti do 
drugačnih so se ob različnih dogodkih (prebežniki, Romi, istospolno usmerjeni ipd.) 
kazali že v minulih letih, vendar so tovrstna dogajanja dosegla svoj vrhunec leta 2003. 
Pri tem v.elja ponovno izpostaviti dolžnost države, da zagotovi vsem državljanom enake 
pogoje za življenje, njena dolžnost pa je tudi izvajati določila Ustave in sprejetih 
mednarodnih dokumentov. V zvezi s tem je bil ponovno izpostavljen predlog, da 
potrebujemo v Sloveniji neodvisno institucijo za spremljanje diskriminacije in nestrpnosti, 
k čemur zavezuje tudi direktiva EU. 
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Varuh je nadalje izpostavil svojo kritično oceno glede dela Urada za verske skupnosti, 
čeprav se vlada v svojem mnenju s takšno oceno ne strinja in pojasnjuje delo in 
pristojnosti urada. Ne glede na to je varuh poudaril eno osnovnih pomankljivosti dela 
urada, in sicer pomanjkanje oziroma odsotnost meril za delitev finančne podpore 
verskim skupnostim in njihovim duhovnikom. Varuh meni, da je nesprejemljivo, da se na 
tem področju zadeve ne premaknejo in da je stanje praktično enako, kot je bilo takrat, 
ko je varuh že v mesecu oktobru 2001 zadevo obravnaval, ugotovil nepravilnosti in 
predlagal način rešitve. 

Ob analizi stanja človekovih pravic v Sloveniji je moč ugotoviti, da se določene 
nepravičnosti in kršitve človekovih pravic nadaljujejo. Z razvojem družbe in z večjo 
osveščenostjo ljudi o njihovih pravicah pa se razkrivajo tudi nove kršitve kot so različne 
oblike prikrite diskriminacije, ki poskušajo z zlorabo legalnih poti omejiti legitimne 
pravice posameznikov ali družbenih skupin. Problemi na katere so opozorile tudi že 
mednarodne institucije omenjeni instituciji so v bistvu isti, na katere že leta opozarja 
varuh, in sicer nestrpnost (predvsem v zvezi z izbrisanimi, gradnjo muslimanskega 
verskega in kulturnega središča, Romi) in denacionalizacija (predvsem problemi 
najmenikov denacionaliziranih stanovanj). Vrsta ugotovitev iz prejšnjih let pa še vedno 
drži, in sicer brezbrižnost do problemov ljudi v stiski, družbeno razslojevanje, 
prepočasna realizacija, odločb ustavnega sodišča. 

Med vprašanji, ki ostajajo še vedno aktualna in jim je treba nameniti vso pozornost je 
bilo omenjeno vprašanje celovite ureditve področja duševnega zdravja, vključno s 
pravicami duševnih bolnikov. Predvidena novela zakona o nepravdnem postopku bo 
sicer nekaj tega rešila, prav tako pa tudi minister za zdravje zagotavlja, da bo za 
naslednjo pomlad pripravljen celovit zakon o duševnem zdravju, vendar pa se reševanje 
tega problema odvija prepočasi. 

Varuh je v lanskem letu še posebno pozornost posvetil nasilju v družini, predvsem pa 
nasilju nad otroki. Pri tem je ugotovil podobno stanje kot na marsikaterem drugem 
področju; neosveščenost, celo ignoranco družbe, izmikanje institucij, ki bi morale 
ukrepati in prenašanje odgovornosti na druge. Za rešitev tega problema bi bilo potrebno 
poiskati ustrezne sistemske rešitve preprečevanja in ukrepanja v primeru nasilja v 
družini in v ta namen je varuh v lanskem letu v mesecu novembru organiziral tudi 
strokovni posvet. Po zagotovilih ministrstva za delo. družino in socialne zadeve bo 
zakon o družinskem nasilju še letos predložen državnemu zboru. Do celovite ureditve 
tega področja pa bo varuh skrbno spremljal izvajanje pristojnosti policije in državnega 
tožilstva, ki jih imajo na tem področju na podlagi veljavne zakonodaje. 

V zvezi s še vedno prisotnimi sodnimi zaostanki oziroma najpogostejšo kršitvijo sojenja 
v razumnem roku bi bilo vsekakor potrebno učinkoviteje ukrepati, saj se zadeve 
prepočasi premikajo. Tudi projekt Herkules, ki naj bi presekal gordijski vozel 
zaostankov, ni prinesel nekih bistvenih sprememb na boljše. Večletno čakanje na 
razpravo na sodišču ne daje posebnega zaupanja v pravico, če pa gre za koristi otroka, 
je popolnoma nesprejemljivo. Še posebej otroci ne smejo biti žrtve neurejenih odnosov, 
zato je nujno čimprej sprejeti ukrepe, ki bi vsaj njim prineslo hitrejše odločanje. Vsekakor 
bi bilo ob tem primerno izoblikovati prednostni vrstni red obravnave posameznih zadev. 
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Na področju stanovanj sta še vedno najbolj pereči dve odprti vprašanji: najemniki 
denacionaliziranih stanovanj in socialna stanovanja. Največji problem so nezaščiteni 
najemniki, ki jih novi lastniki pogosto šikanirajo v želji, da bi se čimprej izselili. Izgleda, 
da se bomo s to problematiko srečevali še v prihodnjih letih. Sporen je tudi sistem, ki 
občinam prepušča odločanje o gradnji socialnih stanovanj, saj le-te pogosto nimajo 
dovolj sredstev za njihovo gradnjo. Zato bi morala na tem področju nekaj postoriti tudi 
država. Učinkovitejšo vlogo bi morale pri tem odigrati tudi druge ustrezne institucije 
oziroma inšpekcije, ne pa ljudi, ki jim je bila povzročena krivica, odpraviti z argumentom, 
da obstaja za to sodno varstvo in naj se zato obrnejo na sodišče. 

» 
Varuh je tudi poudaril, da sta vprašanjem razvoja, organiziranosti in delovanja javnega 
sektorja namenila vlada in ministrstvo za notranje zadeve v zadnjem času veliko 
pozornost, saj je bila sprejeta strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega 
sektorja 2003-2005 ter tudi dokument Politika kakovosti slovenske javne uprave. Varuh 
v celoti podpira reformo javne uprave, ki narekuje, da naj deluje javna uprava po načelih 
zakonitosti, pravne varnosti in predvidljivosti, politične nevtralnosti, usmerjenosti k 
uporabniku, odprtosti in preglednosti, kakovosti, uspešnosti in učinkovitosti. 

Predstavnika vlade oziroma ministrstva za pravosodje in ministrstva za notranje 
zadeve sta izpostavila predvsem iz mnenja vlade razvidne ugotovitve in stanje na svojih 
področjih, na katera opozarja varuh v svojem poročilu. Vlada je pripravila obsežno 
gradivo z odgovori, iz katerih je razvidno, da so nekateri problemi že rešeni, ostali se 
rešujejo, kar je nedvomno odgovoren in resen pristop vlade do obravnave poročila 
varuha in njegovih opozoril. Prav bi bilo, da bi se z varuhom srečali tudi ministri 
posameznih resorjev, saj bi na ta način lažje izoblikovali ustrezne rešitve za odpravo 
posameznih problemov, na katere opozarja varuh. Vlada je pripravila tudi izčrpno 
informacijo o realizaciji priporočil državnega zbora, sprejetih ob obravnavi Osmega 
rednega letnega poročila varuha za leto 2002. Ob tem je bilo poudarjeno, da je v zvezi z 
oceno spoštovanja človekovih pravic, zelo spodbudna ugotovitev varuha, da v tem 
obdobju ni bilo zaslediti kakih resnejših kršitev človekovih pravic. 

V zvezi s problematiko Romov je bilo poudarjeno, da tudi vlada namenja tej problematiki 
posebno pozornost, saj je v ta namen ustanovila posebno delovno skupino, nadalje je 
bila sprejeta tudi strategija vključevanja učencev Romov v sistem vzgoje in 
izobraževanja, v kratkem pa bo pripravljena temeljita analiza, na podlagi katere bo vlada 
skušala poiskati najboljše možnosti za vključitev Romov v družbeno okolje. 

V zvezi z očitki varuha Uradu za verske skupnosti, da še ni izdelal meril za dodeljevanje 
finančne podpore verskim skupnostim, se vlada ne strinja z oceno o neenakopravnosti 
pri dodeljevanju finančne pomoči, saj očitki niso konkretizirani, poleg tega pa urad nima 
pristojnosti spremembe financiranja prispevkov za duhovnike. Ob tem je bilo še rečeno, 
da pripravlja vlada nov zakon, ki bo uredil področje verskih skupnosti v Sloveniji. 

V nadaljevanju je bilo rečeno, da se vlada strinja z varuhom, da je treba čimprej sprejeti 
zakon, ki bo celovito uredil področje duševnega zdravja, s pravicami duševnih bolnikov. 
Kot že rečeno pa se bo na podlagi odločbe ustavnega sodišča, del te problematike 
uredil z novelo zakona o nepravdnem postopku. 
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Varuh v poročilu posebej navaja sodne zaostanke in kratenje temeljne pravice, to je 
sojenja v razumnem roku. Vlada se ob tem zaveda pomembnosti te ustavne kategorije, 
zato je pripravila ukrepe za njihovo postopno zmanjševanje in odpravo. Trenutno 
sodišča obvladujejo sprotni pripad zadev, so pa obremenjena z zaostanki iz prejšnjih let. 
Spremembe zakona o sodiščih bodo okrepile pristojnosti predsednika sodišča za 
hitrejše reševanje zadev, k razbremenitvi sodnikov pa bodo gotovo pripomogli tudi novi 
sodni pomočniki in poravnave. 

Varuhovo poročilo omenja tudi pereči področji najemnikov denacionaliziranih stanovanj 
in socialna stanovanja. Vlada je v ta namen povečala materialne spodbude najemnikom 
denacionaliziranih stanovanj za nakup stanovanj ter pripravila še druge ukrepe za 
odpravo težav na tem področju. 

Predsednik vrhovnega sodišča je poudaril, da je sodstvo že tradicionalno ena izmed 
glavnih varuhovih strank. To sicer ni znak, da je v sodstvu posebej nekaj narobe, 
predstavlja pa le to tisti podsistem, ko sporov ni mogoče več reševati brez posega in 
intervencije oblasti in v tem procesu so stranke tiste, ki so najbolj ranljive ter se čutijo 
najbolj prizadete in ogrožene v svojih pravicah in pričakujejo takojšnjo pravično ter zase 
ugodno rešitev. V takem primeru je razumljivo, da je varuh neke vrste pribežališče, ko 
stranke zaradi dolgotrajnosti postopkov obupajo nad učinkovitostjo sodstva in iščejo 
pomoč pri varuhu. Poročilo varuha je vedno resno in podbrobno obravnavano, prav tako 
opozorila za premagovanje problemov in težav. Pri tem je bilo rečeno, da so bile že na 
podlagi intervencije varuha v večini primerov ključne zadeve sanirane. Edini zelo resen 
problem v sodstvu, ki ostaja še vedno aktualen je sistemski problem - sodni zaostanki. 
Tega problema niti varuh s svojo intervencijo ne bo mogel rešiti, prav tako ga ne bo 
moglo rešiti sodstvo, saj dokler bo le to obremenjeno s tako obsežno "doto" iz 
preteklosti, ni realno pričakovati, da bo s sredstvi, ki jih ima na razpolago, to 
problematiko kmalu rešilo. Argumentacija s podrobnimi statističnimi podatki k tej 
ugotovitvi je tudi jasno razvidna iz pisnega odgovora vrhovnega sodišča, ki ga je 
posredovalo članom odbora. Vendar pa je potrebno poudariti, da so se v tem obdobju 
zadeve vidno premaknile na bolje, saj je pretežni del teh zaostankov na t.i. manj 
pomembnih zadevah, zato določene posamezne kritike iz poročila varuha povsem ne 
držijo. Ena izmed teh je namenjena projektu Herkules, češ, da je bil neučinkovit. Pri tem 
je treba vedeti, da ta projekt ni bil nikoli mišljen kot tisti, ki bo presekal gordijski vozel 
zaostankov, imel pa je določene pozitivne efekte in tega se ne da negirati. Resda so za 
stranke zadeve vse enako pomembne, vendar je teh zaostankov kar 45% na izvršbi in 
to na podlagi verodostojne listine, kjer pa v pretežni meri prevladuje problem plačilne 
nediscipline, ki pa ni problem sodstva. 

Predsednik odvetniške zbornice je izrazil v zvezi s poročilom načelni pomislek, in 
sicer je poudaril, da čuti odvetniška zbornica določeno nelagodje ob tem, da je varuh 
naslovil eno izmed poglavij "vrana vrani oči ne izkljuje". Odvetniki menijo, da tovrstno 
izrazoslovje ni ustrezno navajati v uradnih dokumentih, saj so odvetniki pač odvetniki, ki 
korektno in odgovorno opravljajo svoj posel. Ne drži tudi ugotovitev, da hoče odločati 
odvetniška zbornica o disciplinskih zadevah brez zunanjega nadzora. Zunanji nadzor 
odvetniške zbornice je v najtežjih zadevah določen pri disciplinskem sodišču s tem, ko v 
senatu, kjer se odloča, sodelujeta dva sodnika vrhovnega sodišča, instanca pa je 
sestavljena iz petih sodnikov vrhovnega sodišča. Vprašanje, ali ima varuh pravico do 
vpogleda v disciplinske vpise zoper odvetnika je upravni odbor odvetniške zbornice že 
večkrat obravnaval. Ker so bila stališča do tega vprašanja različna, je bilo posredovano 
zaprosilo za mnenje o tem strokovnjakom pravne fakultete. V odgovoru je bilo rečeno, 
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da Odvetniška zbornica Slovenije ni dolžna posredovati varuhu človekovih pravic RS 
podatkov in informacij, ki se ne nanašajo na izvrševanje javnih pooblastil te stanovske 
organizacije; torej odvetniška zbornica tudi ni dolžna posredovati varuhu disciplinskih 
spisov, ki se nanašajo na postopke pred prvo stopnjo in drugi stopnjo disciplinske 
komisije, dolžna pa je posredovati varuhu vse podatke in informacije, ki se nanašajo na 
izvrševanje javnih pooblastil s strani Odvetniške zbornice Slovenije. Glede na to ima 
varuh torej pravico zahtevati na vpogled spise disciplinskega sodišča. 

V razpravi so članice in člani odbora izrekli priznanje varuhu za dobro pripravljeno 
poročilo, v okviru razprave o njem in osnutku priporočil pa so izpostavili predvsem 
naslednje: vsakoletno poročilo varuha je koristno ogledalo državnemu sistemu oziroma 
nosilcem javnih pooblastil; še vedno neučinkovito pravno varstvo; domnevno sporno 
izjavo varuha, "da je stanje ali pa razmere v Sloveniji takšno kot v nacistični Nemčiji";.... 
romsko vprašanje, v zvezi s katerimi je ponovno prevladalo stališče, da naj se ta 
problematika ureja v področnih zakonih in ne le v enem samem zakonu; vprašanje 
delovanja urada za verske skupnosti in kršitev verskih pravic pri gradnji verskega 
oziroma kulturnega objekta islamski verski skupnosti; prikrito diskriminacijo državnih 
organov, kadar le-ti omejujejo legitimne pravice posameznikov ali družbenih skupin; 
težave državnega zbora, ko le-ta poskuša urediti določeno z odločbami ustavnega 
sodišča (npr. "izbrisani"); nepravično urejeno vprašanje najemnikov denacionaliziranih 
stanovanj. 

• 
Največ polemike oziroma razprave sta povzročila predloga, ki sta bila kasneje pri 
dokončnem oblikovanju besedila predloga priporočila tudi upoštevana, in sicer predlog, 
da se v 3. točki predloga priporočila doda nov odstavek, ki se nanaša na postopanje 
državnega zbora pri izvrševanju odločb ustavnega sodišča (npr. "izbrisani") in predlog, 
da se črta 18. točka predloga priporočila, ki se nanaša na pritožbene postopke zoper 
policijo. 

Pri pripravi predloga priporočil sta poleg varuha človekovih pravic ter članic in članov 
odbora, s svojimi predlogi aktivno sodelovala tudi predstavnik vlade oziroma ministrstva 
za notranje zadeve in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije. 

Varuh je ob zaključku podal pojasnila in ustrezne odgovore na vprašanja, ki so jih 
člani odbora izpostavili v razpravi. 

* * * 

Odbor za notranjo politiko se je seznanil z Devetim rednim letnim poročilom varuha 
človekovih pravic za leto 2003 in opravil razpravo o vsebini poročila. 

Na podlagi razprave so člani odbora v sodelovanju z vabljenimi na sejo, oblikovali 
predlog priporočila, ki ga bo obravnaval in sprejel državni zbor na svoji seji. Predlog 
priporočila je sestavni del tega poročila. 
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Ob zaključku je odbor sprejel naslednji 
sklep: 

Odbor za notranjo politiko je obravnaval Deveto redno letno poročilo varuha 
človekovih pravic za leto 2003 ter na podlagi spremljajočih gradiv in razprave na 
seji odbora določil besedilo predloga priporočila, ki ga predlaga državnemu 
zboru v obravnavo in sprejem. 

Za poročevalca odbora na seji državnega zbora je bil določen predsednik odbora 
Maksimiljan Lavrinc. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Nataša Sotelšek l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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PREDLOG PRIPOROČIL 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272. in 111. člena poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) na seji dne ob 
obravnavi Devetega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic, 
podanega za leto 2003 sprejel naslednje 

PRIPOROČILA 

I. 
Ocena o spoštovanju človekovih pravic in pravni varnosti v državi 

1. Vlada naj v okviru strategije protidiskriminacijske politike, glede na veliko 
družbeno razslojevanje, vodi odločnejšo politiko skupnega razvoja celotne 
družbe, katere cilj bo predvsem aktivno vključevanje vseh skupin ljudi v 
razvoj. 

2. Državni zbor Republike Slovenije podpira pobudo Varuha človekovih pravic, 
da se znotraj obstoječe institucije varuha oblikuje notranja organizacijska 
enota, ki se bo specializirala za spremljanje diskriminacije in nestrpnosti. 

3. Vlada in pristojna ministrstva naj glede na dejstvo, da še vedno ne prihaja 
do pravočasne izvršitve odločb Ustavnega sodišča, s katerimi je ugotovljena 
neustavnost zakonov in podzakonskih aktov, vložijo vse potrebne napore v 
sprotno reševanje tovrstnih zadev. Kadar pa o že vloženih predlogih odloča 
državni zbor - kot je primer izbrisanih, mora uporabiti vsa pravna sredstva in 
predvidene postopke, da se izvršitev odločb ustavnega sodišča zagotovi. 

II. 
Ustavne pravice 

4. Vlada naj predlaga sistemsko ureditev za priznanje sedaj ustavno 
neimenovanih narodnih manjšin in za njihovo enakopravnejšo obravnavo. 

5. Vlada in pristojni državni organi naj vodijo bolj usklajeno politiko za 
reševanje romske problematike. V zvezi s tem je potrebna celovita zakonska 
ureditev tega vprašanja, predvsem v področni zakonodaji, ki ureja področja 
socialnega varstva in zavarovanja, zdravstvenega varstva in zavarovanja, 
zaposlovanja in brezposelnosti, vzgoje in izobraževanja kot jo predvideva že 
Ustava RS, še bolj pa je potrebno povesti ustrezne aktivnosti za integracijo 
romske skupnosti v delovno, socialno in politično življenje. 
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m. 
Varstvo osebnih podatkov 

6. Vlada naj v zvezi z zakonom o varstvu osebnih podatkov, še posebej vztraja 
na oblikovanju enotne neodvisne institucije za varovanje osebnih podatkov 
oziroma za nadzor nad vzpostavljanjem zbirk in uporabo teh podatkov, ki 
mora biti strokovno močna institucija, ker bo le na ta način sposobna tehtati 
med javnim in zasebnim interesom na področju varstva osebnih podatkov. 
Ta institucija bi morala tudi poskrbeti za uresničevanje tako zakona o 
varstvu osebnih podatkov kot tudi zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja. 

7. Vlada naj v zvezi z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja v čim 
večji meri prenese spodbujevalne in svetovalne naloge na izvajalce v 
nevladnem sektorju, saj mora te naloge izvajati od izvršilne veje neodvisen 
organ. 

8. Vlada in pristojni državni organi naj zagotovijo večjo odprtost, preglednost in 
javnost njihovega dela, kar je možno uresničevati s pravilnim dostopom do 
podatkov javnega značaja, kar so vse pomembni elementi sodobne, 
demokratične in pravne države. 

IV- 
Omejitve osebne svobode 

9. Vlada in pristojni organi, ki sodelujejo pri kazenskem postopku, naj delujejo 
še posebej hitro, če je obdolženec v priporu. 

10. Vlada in pristojni organi naj oblikujejo takšno kriminalitetno politiko, ki bo 
poleg zatiranja kriminalitete z represijo, zagotavljala tudi sistem primernih 
ukrepov za njeno preprečevanje. V zvezi s tem je dobrodošla vsebina 
Priporočila odbora ministrov Sveta Evrope Rec (2003)22 o pogojnem 
odpustu z dne 24.9.2003, ki vzpodbuja uporabo pogojnega odpusta kot 
enega najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje povratništva, ko 
obsojenčev predčasni odpust s prestajanjem zaporne kazni spremljajo 
ukrepi pomoči in nadzora med trajanjem pogojnega odpusta. 

11. Vlada in pristojno ministrstvo ter drugi državni organi so zavezani zagotoviti 
varnost zaprtim osebam, zato naj sprejmejo vse razumne ukrepe, da se 
obsojencem zagotovi varnost tudi v razmerju do soobsojencev. 

12. Pristojni državni organi in institucije naj zagotovijo spoštovanje zakonskih 
določb o sodnem nadzoru neprostovoljnega pridržanja na zaprtih oddelkih 
zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodov. 
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v. 
Pravosodje 

13. Vlada oziroma pristojno ministrstvo, sodstvo, državno tožilstvo, državno 
pravobranilstvo in odvetništvo naj si vsak v okviru svojih pristojnosti 
prizadevajo za redno in učinkovito odločanje v vseh sodnih postopkih, saj so 
še vedno prisotni sodni zaostanki na posameznih področjih. 

14. Vlada in sodišča naj si prizadevajo za zakonito, učinkovito in hitro delo 
izvršiteljev pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja. 

15. Odvetniška zbornica naj v skladu s pomenom odvetništva in njegovo vlogo 
pri delovanju celotnega pravosodnega sistema, preveri učinkovit pristop 
organov zbornice, zlasti disciplinskih komisij, da se zagotovi hitro in 
objektivno odločanje v primerih kršitev dolžnosti pri opravljanju 
odvetniškega poklica ter kršitev vestnega opravljanja dela in prakse v 
odvetniški pisarni in ga po potrebi dogradi. 

16. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj v sodelovanju z Notarsko zbornico 
(na podlagi novele zakona o notariatu) čimprej odpravijo nepravilnosti pri 
opravljanju notariata ter z zaostrovanjem odgovornosti notarjev, celovitejšo 
zakonsko ureditvijo disciplinskih postopkov, vključno z daljšimi zastaralnimi 
roki za disciplinske kršitve ter učinkovitejšim nadzorom nad delom notarjev 
in notarske zbornice, zagotovijo večjo pravno varnost in zaupanje v 
delovanje notariata kot javne službe. 

VI. 
Policijski postopki 

17. Vlada in pristojno ministrstvo naj zagotovita pravočasno in dosledno uvedbo 
disciplinskega postopka zoper policista vedno, kadar so podane okoliščine, 
ki utemeljujejo uvedbo takšnega postopka, saj bo z odločnim ravnanjem na 
tem področju dano policistom jasno sporočilo, da nobeno protipravno ali 
samovoljno ravnanje pri opravljanju nalog in zlasti pri izvajanju policijskih 
pooblastil ne bo ostalo nekaznovano. 

18. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj uveljavita zakonsko ureditev 
policijskih pooblastil, ki bo zagotavljala predvidljivost primerov, v katerih je 
posamezno pooblastilo mogoče uporabiti, hkrati pa mora biti zagotovljen 
tudi učinkovit pravni nadzor skupaj z ustreznimi in učinkovitimi sredstvi 
zoper zlorabo policijskih pooblastil. 

19. Policija zagotovi pravico pridržane osebe do dostopa do zdravnika po lastni 
izbiri in izvedbo zdravniškega pregleda v skladu z zdravniškimi pravili. 
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VII. 
Upravne zadeve 

20. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj sprejmeta ukrepe za pospešitev 
postopkov pri popravljanju krivic po zakonu o popravi krivic, vplivata na 
skrajšanje zamikov pri zaključevanju denacionalizacije ter pospešita 
oblikovanje in sprejem dokončnih stališč o povračilu materialne in 
nematerialne škode materialnim oškodovancem, vojnim ujetnikom in prisilno 
mobiliziranim v nemško vojsko. 

21. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj razrešita pereč problem 
nerazčiščenih pristojnosti različnih inšpektorjev v primerih, ko neka 
aktivnost krši več področij, saj se večkrat določena inšpekcija poskuša 
izogniti odgovornosti in ukrepanje prevaliti na drugo inšpekcijo. 

22. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj poskrbita, da bodo predpisi za 
področje vzgoje in izobraževanja, ki je specifično upravno področje, v svojih 
določbah jasnejši, popolnejši in bolj prilagojeni posebnostim tega področja. 

VIII. 
Zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo 

23. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj zagotovita zakonsko ureditev 
uresničevanja bolnikovih pravic. 

IX. 
Varstvo otrokovih pravic in nasilje v družini 

24. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj zagotovita možnosti za aktivno 
učenje o otrokovih pravicah na vseh nivojih izobraževanja. Prav tako je treba 
usposobiti za izobraževanje o otrokovih pravicah tudi učitelje in tudi druge 
strokovne delavce. 

25. Vlada naj s pripravo ustreznih predpisov zagotovi, da bodo otroci imeli 
pravico do svojega zastopnika v vseh postopkih, kadar jih starši ali njihovi 
skrbniki ne znajo ali ne zmorejo ustrezno zastopati. 

26. Vlada naj sistemsko uredi področje nasilja v družini tako, da bo omogočeno 
učinkovito ukrepanje pristojnih državnih organov in da bosta natančno 
opredeljena tudi vloga in način dela nevladnih organizacij, tako z žrtvami 
nasilja, kakor tudi s storilci. Sočasno s pripravo posebnega zakona o 
preprečevanju nasilja v družini naj vlada pripravi analizo in oceno stanja na 
vseh področjih, ki jih že urejajo posebni zakoni v zvezi s postopki in 
pooblastili državnih organov ter na tej podlagi pripravi ustrezne spremembe 
in dopolnitve zakona. V tem okviru naj vlada prouči tudi možnosti 
ustanovitve specializiranega sodišča ali oddelkov sodišč za celovito 
obravnavo mladoletniške, družinske in spolne kriminalitete. 
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Petlje 

* ZAHTEVI DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE 

i SLOVENIJE, DA DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 

SLOVENIJE PONOVNO ODLOČA O ZAKONU O 

VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1) 

El>* 1131 -III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zii noirnnjn pnliliko 

Številka: 326-07/89-1/147 EPA 1131-III 
Ljubljana, 2.7.2004 

Na podlagi 147. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje 

MNENJE 

k zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da Državni zbor Republike 
Slovenije ponovno odloča o zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 56. nujni seji dne 30.6.2004 kot matično delovno telo obravnaval sklep 
Državnega sveta Republike Slovenije z dne 24.6.2004, na podlagi katerega zahteva, 
da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o zakonu o varnosti cestnega 
prometa (ZVCP-1). 

3'luiii2004 

k 
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V dopolnilni obrazložitvi je predstavnik državnega sveta kot predlagatelja zahteve 
predstavil razloge za sprejetje navedenega sklepa. V pisni obrazložitvi razlogov za 
sprejetje navedenega sklepa je državni svet navedel, da je Komisija državnega sveta 
za politični sistem k predlogu zakona o varnosti cestnega prometa v drugi obravnavi 
podala mnenje, v katerem je predlagala vrsto amandmajev, ki bi izboljšali predlagano 
zakonsko besedilo, med drugim pa je predlagala tudi rešitev, po kateri bi se uredil 
problem vožnje neregistriranih vozil v Republiki Sloveniji. Po predlogu Komisije bi 
neregistrirana vozila v prometu pooblaščena uradna oseba lahko izločila in zasegla. 
Lastnik takega vozila bi prevzel zaseženo vozilo ob izpolnitvi pogoja, da vozilo 
registrira ter povrne stroške zasega in hrambe. V kolikor pogoja ne bi izpolnil v treh 
tednih, bi vozilo prešlo v državno last. Po mnenju državnega sveta hitra vozila 
(avtomobili, motoma kolesa, tovornjaki), ki niso tehnično pregledana in registrirana, 
predstavljajo nevarnost na slovenskih cestah in se morajo iz prometa umakniti. 

V nadaljevanju je opozoril na največjo pomanjkljivost zakona, povezano s problemom 
udeležbe neregistriranih vozil v prometu, ki jo vidi v dejstvu, da predvideni ukrepi, 
med katerimi ni ukrepa zasega neregistriranega vozila, niso dovolj učinkoviti. Čeprav 
predlagatelj zakona o varnosti cestnega prometa opozarja tudi na določbo zakona o 
prekrških o odvzemu predmetov, na podlagi katere je mogoče v postopku o prekršku 
izreči tudi zaseg motornega vozila, pa državni svet, izhajajoč iz podatkov o razmerah 
v nekaterih delih Slovenije, meni, da ukrepanje policistov ni dovolj učinkovito. To 
potrjuje tudi navedba predlagatelja zakona o varnosti cestnega prometa, da je bil v 
praksi zaseg in uničenje vozila z odločbo sodnika za prekrške odrejen le v enem 
primeru. Glede na navedeno državni svet meni, da je veto upravičen. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila njihovo pisno mnenje in 
poudarila, da iz obrazložitve sklepa razvidna utemeljitev sklepa državnega sveta, s 
katerim zahteva ponovno odločanje o Zakonu o varnosti cestnega prometa, temelji 
na razlogih vsebinske narave in vprašanju primernosti ureditve, ki jo zakon vsebuje. 

V nadaljevanju je pojasnila, da je v 239. členu Zakona o varnosti cestnega prometa 
(ZVCP-1) možnost izločitve iz prometa med drugim predvidena tudi za vozilo, ki ni 
registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno vožnjo, ali za katero je potekla 
veljavnost prometnega potrdila za začasno registrirano vozil (tretja alinea prvega 
odstavka). V okviru tega mehanizma je torej zagotovljena pravna podlaga za izločitev 
tehnično oporečnih motornih vozil iz prometa. Opozorila je tudi na določbo Zakona o 
prekrških (ZP-1), ki v okviru sankcij za prekršek v 25. členu določa tudi stransko 
sankcijo odvzema predmeta, uporabljenega ali namenjenega za prekršek, ki se lahko 
izreče pod pogoji, ki jih določa zakon. Ta tudi predvideva, da se v sodbi oziroma 
odločbi o prekršku določi način ravnanja s tako odvzetim predmetom (uničenje, 
izročitev pristojnemu organu, prodaja, pa tudi možnost vrnitve lastniku, če se lahko 
prepreči njegova ponovna uporaba za storitev prekrška). 

V zvezi z rešitvijo, ki jo v povezavi z ureditvijo tega problema predlaga državni svet in 
se nanaša na zaseg neregistriranega vozila, je opozorila, da je bila ureditev odvzema 
motornega vozil doslej že predmet presoje Ustavnega sodišča. V okviru odločbe U-l- 
183/96 z dne 16.7.1998 je razveljavilo ureditev obveznega izrekanja varstvenega 
ukrepa odvzema motornega vozila po Zakonu o prometnem davku. Ustavno sodišče 
je ob presoji tega vprašanja opozorilo, da gre za ukrep, ki pomembno posega v 
premoženjsko sfero kršitelja, zato mora biti v sorazmerju s ciljem, ki ga želi doseči. 
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Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve je kot predstavnik predlagatelja 
zakona o varnosti cestnega prometa predstavil mnenje vlade, ki zahteve državnega 
sveta ne podpira. Pri tem je navedel naslednje argumente: 

• z uzakonitvijo zasega motornega vozila, ki ni registrirano, bi bilo kršeno 
ustavno načelo sorazmernosti. Za prekršek vožnje neregistriranega vozila je 
ZVCP-1 predvidel izrek globe, ki je glede na težo kršitve sorazmerna. 
Istočasno zakon za tovrstni prekršek določa, da policist vozniku prepove 
nadaljnjo vožnjo, vozilo pa se izloči iz prometa. Predlog državnega sveta 
predvideva, da »lahko« pooblaščena uradna oseba vozilo takoj izloči in 
zaseže, torej dopušča diskrecijsko pravico, kar ni sprejemljivo. Tako velik 
poseg v ustavno varovano pravico do lastnine ne more biti prepuščen 
diskrecijskemu odločanju pooblaščene uradne osebe. 

- tako sedaj veljavni Zakon o prekrških, kot tudi Zakon o prekrških, ki se začne 
uporabljati 1.1.2005, imata določbe o odvzemu predmetov in je na tej podlagi 
mogoče v postopku o prekršku izreči tudi zaseg motornega vozila. V praksi je 
bil tak zaseg in uničenje vozila z odločbo sodnika za prekrške že odrejeno in 
sicer v primeru, ko je kršitelj s tehnično neustreznim in neregistriranim vozilom 
ponavljal prekrške, vozilo pa je bilo zaradi dotrajanosti tudi brez tržne 
vrednosti. 

V razpravi, ki je sledila, je večina razpravljavcev menila, da je državni svet brez 
dovolj argumentiranih razlogov sprejel odločitev, kakršna izhaja iz njegovega sklepa. 
Pri tem so izhajali tudi iz mnenj vlade in Zakonodajno - pravne službe ter menili, da je 
ureditev za prekršek vožnje neregistriranega vozila primerna. Po njihovem mnenju je 
odločitev državnega sveta tudi nesorazmerna, saj temelji na pomislekih glede 
ureditve le enega vprašanja zakona, državni svet pa lahko kot predlagatelj zakona 
tudi po sprejetju zakona predlaga spremembe, ki bodo predstavljale drugačno 
ureditev tega vprašanja. 

V nadaljevanju so izpostavili tudi dejstvo, da je Slovenija na področju varnosti v 
cestnem prometu na zadnjem mestu v Evropi, zato je nujno, da se zakon čim prej 
uveljavi. Pri tem so opozorili na kazenske določbe zakona, ki bi lahko prispevale k 
večji varnosti na naših cestah in k zmanjšanju števila prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. Pri tem so tudi menili, da sklicevanje na socialne vidike visokih kazni ni 
primerno. 

Nasprotno pa je bila izražena tudi podpora predlogu državnega sveta, da se v zakon 
doda nov člen, ki bi podrobneje uredil vprašanja v primeru prekrška vožnje 
neregistriranega vozila. Ob tem je bilo tudi poudarjeno, da v zakonu oblikovana 
kaznovalna politika ni ustrezna, saj so predpisane kazni previsoke. V zvezi s tem je 
bila omenjena tudi kaznovalna politika na področju kazenskega prava v primeru 
spolnih deliktov, kjer ob sprejemanju novele ni bilo posluha za strožje kazni. Večina 
članov odbora pa je ob tem nasprotno menila, da ti dve situaciji nista primerljivi, saj v 
sistem kazenskega prava ne kaže posegati parcialno, v primeru zakona o varnosti 
cestnega prometa pa gre za celovito ureditev na področju kazenskih sankcij. 
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Po opravljeni razpravi o zahtevi državnega sveta je odbor sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da pri ponovnem odločanju, v skladu z 
91. členom Ustave Republike Slovenije, zakon o varnosti cestnega prometa 
(ZVCP-1) sprejme. 

Poročevalka odbora na seji državnega zbora bo članica odbora Maria Pozsonec. 

Svetovalka 
Katja Golob, f.r. 

Predsednik 
Maksimiljan Lavrinc, l.r. 

« 
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Un, '©nje 

J predstavitvi predlaganega 

kandidata za ministra za 

zunanje zadeve 

"Ei>A 1408 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 020-05/89-2/147 
Ljubljana, 1. julija 2004 

EPA 1408-111 

Na podlagi 230. in 231. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor Državnega 
zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot pristojno delovno telo naslednje 

Mnenje 

o predstavitvi predlaganega kandidata za ministra za zunanje zadeve 

Predsednik Vlade Republike Slovenije mag. Anton Rop je dne 24. junija 2004 
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije Borutu Pahorju posredoval 
predlog za imenovanje Iva Vajgla za ministra za zunanje zadeve. 

Kandidat se je v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije in 230. členom 
poslovnika državnega zbora predstavil Odboru za zunanjo politiko na 86. seji dne 1. 
julija 2004 in odgovarjal na vprašanja članov odbora. 
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Kandidat za ministra za zunanje zadeve Ivo Vajgl je v svoji uvodni predstavitvi 
povedal, da je z zunanjepolitičnim odborom že sodeloval kot državni sekretar 
Ministrstva za zunanje zadeve, v letih 1992, 1998 in 2002 pa se mu je predstavil v 
vlogi kandidata za veleposlanika Republike Slovenije na Švedskem, Avstriji oz. 
Nemčiji. Dejal je, da je vabilo za današnje zasedanje odbora prišlo nepričakovano, 
sredi njegovega mandata veleposlanika Republike Slovenije v Nemčiji, pomembni 
partnerski državi, članic EU in NATO, s katero imamo najrazvitejše gospodarske 
odnose in sodelovanje na različnih drugih področjih. Poudaril je, da se kot kandidat 
za ministra za zunanje zadeve, za kar ga je predlagal predsednik Vlade Republike 
Slovenije, zaveda odgovornosti, ki si jo je pripravljen naložiti in časti, ki jo 
predstavljanje Republike Slovenije v tujini prinaša. 

Celo delovno dobo je posvetil zunanjepolitičnemu delovanju, študiju in opisovanju 
mednarodnih odnosov, najprej kot novinar, nato kot diplomat. Opravljal je delo 
veleposlanika Republike Slovenije v desetih državah, ki so članice razširjene 
Evropske unije, kot veleposlanik je bil akreditiran tudi pri organizaciji OVSE in pri 
Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju. V letih 1996-1997 je na 
Ministrstvu za zunanje zadeve koordiniral diplomatske aktivnosti za vstop Slovenije v 
NATO, kar se je uresničilo letos. Omenil je tudi, da je na dan slovenskega plebiscita 
o neodvisnosti odstopil z mesta tiskovnega predstavnika Ministrstva za zunanje 
zadeve SFRJ, da pa je po dogovoru s slovensko vlado ostal na ministrstvu in na 
njem deloval za Slovenijo, njeno neodvisnost in prihodnost. Na Ministrstvu za 
zunanje zadeve je pričel delati 26. junija 1991 in po nalogu ministra dr. Dimitrija 
Rupla prevzel posle predstavnika za tisk. Dejal je, da mu je bilo v veliko zadovoljstvo 
tedaj in pozneje sodelovati z ministrom dr. Ruplom, ki ima gotovo neprecenljive 
zasluge za dosežke Republike Slovenije in ki je vedno trdno verjel v idejo neodvisne 
Slovenije. Do odhoda na mesto veleposlanika v nordijskih in baltskih državah s 
sedežem v Stockholmu je bil v ožjem krogu slovenskih diplomatov, ki so sodelovali v 
aktivnostih za priznanje Republike Slovenije, se udeleževali mirovnih konferenc in 
sestankov v Sloveniji in na tujem. Poudaril je, da se je z vstopom Slovenije v NATO 
in EU zaključil ciklus uspešnega dela slovenske diplomacije, ki je, Republiki Sloveniji 
ugled države, ki lahko postane sooblikovalec in aktivni partner v mednarodnih 
odnosih. 

V nadaljevanju je poudaril, da bo izhodišče za njegovo delo kot ministra za zunanje 
zadeve, če bo potrjen, kontinuiteta zunanje-političnega delovanja, ki je v trinajstih 
letih obstoja Slovenijo pripeljala do članstva v EU in NATO in ki je utemeljena na 
dokumentih Državnega zbora, katerih bistvena komponenta je bila vseskozi enotnost 
o strateških ciljih naše države. Povedal je, da namerava posebno pozornost posvetiti 
delovanju Slovenije v EU in NATO ter razvijanju čim tesnejšega sodelovanja s 
strateškimi partnerji v svetu (ZDA, Ruska federacija in Kitajska), v središču 
pozornosti pa še naprej ostajajo tudi odnosi s sosednjimi državami kot stalnica vsake 
učinkovite in razumne diplomacije. 
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Poudaril je, da bodo v prihajajočem obdobju v delu Ministrstva za zunanje zadeve 
(MZZ) prednostne naloge tiste, ki izvirajo iz našega članstva v EU. Izpostavil je, da 
EU potrebuje Slovenijo predvsem v odnosih z Zahodnim Balkanom. Slednjemu EU 
še vedno pripisuje posebno pozornost kot področju s potencialom novih kriz in 
zaostrovanj, vzporedno z začetki demokratičnih procesov in "evropeizacije" celotne 
regije. Kot bistven prispevek Slovenije k skupnim naporom za dokončno stabilizacijo 
Zahodnega Balkana EU pričakuje, da pomaga predvsem pri politični analizi zbranih 
informacij (na podlagi kontaktov, ki jih imamo z voditelji držav, predstavniki civilne 
družbe in mnenjskimi voditelji v regiji), da daje iniciative in predlaga ustrezne 
politične projekte za stabilizacijo miru na Balkanu ter da deluje kot povezovalec med 
državami zahodnega Balkana in EU. Menil je, da lahko Slovenija tudi z organizacijo 
različnih mednarodnih srečanj in konferenc postane referenčna točka za vse, ki želijo 
prispevati k miru, prosperiteti, krepitvi človekovih pravic in multietničnemu sožitju v 
regiji. Kljub omejenosti človeških resursov v Sloveniji si je potrebno prizadevati za 
vključitev večjega števila slovenskih strokovnjakov v dejavnosti EU in ostalih 
organizacij na področju Zahodnega Balkana. Pri tem se bomo morali še bolj 
naslanjati na kadre, ki lahko pridejo bodisi iz gospodarstva, civilne družbe in 
institutov. 

Na MZZ je potrebno vzpostaviti učinkovito organizacijo notranjih organizacijskih enot, 
ki se ukvarjajo z Zahodnim Balkanom in se tesneje povezovati z raziskovalnimi 
institucijami in organizacijami civilne družbe, ki sodelujejo s partnerskimi 
organizacijami držav tega področja, okrepiti koordinacijo med MZZ in ostalimi 
vladnimi resorji, ki imajo neposredne stike s sorodnimi resorji v regiji, si prizadevati 
za celovit pregled nad finančnimi transferji med Slovenijo in državami Zahodnega 
Balkana ter po možnosti tudi pridobiti znanje o učinkovitosti vseh vrst pomoči, ki jih 
mednarodna skupnost namenja tej regiji. Dodal je, da ima MZZ kvaliteten sektor, ki 
znotraj ministrstva pokriva celoten spekter evropskih zadev in da bo temu sektorju 
kakor tudi koordinaciji evropskih zadev na nivoju MZZ in SVEZ še naprej posvečal 
posebno pozornost. Opozoril je tudi, da je prostorska in kadrovska ureditev Stalnega 
predstavništva Republike Slovenije pri EU nujno potrebna in je pogoj za učinkovito 
delo. Nujno je tudi, da številne sodelavce iz Slovenije, ki so že prisotni v institucijah 
EU in ki se zaposlujejo skozi redne postopke konkuriranja na javnih razpisih, na 
ustrezen način obravnavamo kot potencial znanja in kot investicijo v usposobljene 
kadre, ki jih utegne Slovenija potrebovati v naslednjih obdobjih, z njimi na vseh 
ravneh vzdrževati primerne stike in jim po potrebi dati podporo, prav tako pa je 
potrebna dolgoročno usmerjena kadrovska politika MZZ. 

Posebej je poudaril, da bo delovanje slovenskih članov Evropskega parlamenta 
pomenilo novo kvaliteto v političnem predstavništvu naše države na najvišji ravni 
odločanja v EU ter da bo tudi MZZ z njimi vsestransko sodelovalo in jim po potrebi 
nudilo potrebno pomoč, informacije in analize, v kolikor jih bodo potrebovali, z 
njihove strani pa pričakuje povratne informacije in iniciative. Glede pozicioniranja 
nacionalnih parlamentov po sprejemu Ustavne pogodbe EU je poudaril prepričanje, 
da bodo obdržali ves svoj pomen, vlogo in težo, s tem pa poudaril obligacijo 
celotne vlade in v tem okviru MZZ do sodelovanja z Državnim zborom. 
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Dejal je, da bodo prioritete predsedovanja EU, ki si jih je zadala Nizozemska 
predstavljale usmeritve tudi za delo MZZ in slovenske diplomacije do konca 
letošnjega leta. Povedal je, da je Nizozemska k že razglašenim prioritetam dodala 
tudi prioriteto prepričevanja domače javnosti držav članic o nujnosti ratifikacije 
Ustavne pogodbe. Slednja bo stopila v veljavo, ko jo bodo ratificirale vse članice, kar 
bi bilo v najboljšem primeru ob koncu leta 2006, možnost referendumov, ki v 
nekaterih državah napovedujejo negotove izide, pa položaj otežuje, zato bo prav 
politično prepričevanje javnosti ena izmed ključnih nalog tega in tudi naslednjih dveh 
predsedstev EU. 

V zvezi s širitvijo EU kot področjem, ki neposredno zanima tudi našo državo, je na 
prvem mestu prizadevanje za polno integracijo desetih novih članic na vseh 
področjih ter uspešen zaključek pogajanj z Bolgarijo in Romunijo. V strateškem 
interesu Slovenije je tudi vključitev Hrvaške v EU, zato ji bo naša država na tej poti 
stala ob strani in ji pomagala s svojimi izkušnjami v meri, v kateri bo le-ta želela. 
Ocenil je, da je bilo za našo državo, ki je sodelovala pri sprejemu odločitve 
Evropskega sveta o statusu Hrvaške kot kandidatke in okvirni napovedi datuma za 
začetek pogajanj, posebej pomembno, da je bilo v sklepu Evropskega sveta 
vsebovano tudi dogovorjeno stališče, da bo Hrvaška odložila izvajanje vseh vidikov 
ekološko-ribolovne cone za članice EU. Dejal je, da mora tudi Turčija imeti jasno 
perspektivo za članstvo v EU, ob izpolnjevanju potrebnih pogojev, vključno s 
kopenhagenskimi kriteriji. 

I 
V zvezi z organizacijo NATO je dejal, da je bil referendumski izid v Sloveniji dokaz, 
da se državljani zavedajo pomena politično-obrambne zveze za našo varnost in za 
krepitev kolektivne varnosti v svetu. Nedavni vrh NATO v Istanbulu je potrdil, da je 
sposoben in pripravljen prevzeti bistveni del odgovornosti za preprečevanje 
konfliktov v svetu in za odzivanje na nove grožnje miru. Vzpostavljena je bila visoka 
raven enotnosti o nujnosti sodelovanja NATO pri stabilizaciji razmer v Afganistanu in 
tudi pri obnovi Iraka, s tem da je stopnja in oblika sodelovanja posameznih članic 
lahko različna. Slednje Sloveniji omogoča, da se orientira na tiste niše, kjer lahko 
prispeva dodatno vrednost k mednarodnim naporom. Poudaril je, da je s članstvom v 
EU in NATO Slovenija povečala svojo mednarodno težo in status, zato bi bilo prav, 
da se ovrednoti, kako bi to dejstvo valorizirali v našem nacionalnem, gospodarskem 
in političnem interesu, to dejstvo pa se bo odrazilo tudi v bilateralnih odnosih z 
državami nečlanicami. 

Glede predsedovanja Slovenije OVSE v letu 2005, kar predstavlja zahtevno nalogo 
in obenem možnost za afirmacijo države. Za vsebinsko oblikovanje našega 
predsedovanja in njegovih ciljev so posebej pomembne konzultacije v okviru EU, 
tako bo npr. ob robu GAERCa 12. in 13. julija 2004 v Bruslju sestanek trojke 
EU-OVSE. Poudaril je tudi, da priprave na predsedovanje potekajo v skladu z 
usmeritvami Državnega zbora, potrebno pa bo najti kompetentnega nacionalnega 
koordinatorja, ki bo deloval v okviru MZZ in poiskati tista področja, na katerih lahko 
naša država v tem letu vsebinsko največ ponudi. 

Članstvo Slovenije v EU in NATO tudi odnose s sosednjimi državami kot 
tradicionalno prioriteto slovenske zunanje politike postavlja v nov kontekst in da skrb 
za položaj slovenskih manjšin ostaja stalna naloga zunanje politike in MZZ ter del 
strategije dobrega sosedstva. 
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Ob koncu uvodnega dela se je na kratko dotaknil še dveh tem. Poudaril je pomen 
ekonomske diplomacije. Menil je, da je ekonomskih svetnikov na naših 
veleposlaništvih premalo in da bi bil v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo 
potreben preciznejši dogovor o njihovi napotitvi, profilu in konkretnih zadolžitvah. 
Opozoril je na pomen promocije Slovenije v svetu preko slovenske kulture ter se 
zavzel za večje skupne napore vseh resorjev, tudi MZZ, za pomoč razvoju 
uspešnega upravljanja in promoviranja slovenske kulture. 

Zaključil je z željo po tesnem sodelovanju tako z Državnim zborom kot celoto kot tudi 
z vsemi poslanci ter še posebej z Odborom za zunanjo politiko kot matičnemu 
telesu, v katerem se kreira in potrjuje naša zunanja politika. 

Sledila so poslanska vprašanja kandidatu za ministra za zunanje zadeve. 

Predsednik Odbora za zunanjo politiko Jelko Kacin se je zahvalil kandidatu za 
zunanjega ministra za njegovo predstavitev in pri tem poudaril zlasti potrebo, da se 
znotraj ministrstva za zunanje zadeve da večji poudarek področju evropskih zadev. 
Ugotavljal je, da je potrebno po vstopu Slovenije v Evropsko unijo večjo vsebinsko in 
kadrovsko pozornost posvetiti Sektorju za Evropsko unijo, ki naj se ukvarja s širšim 
spektrom vprašanj. Predsednik OZP je izrazil zadovoljstvo nad trditvijo kandidata za 
ministra za zunanje zadeve, da je potrebna krepitev gospodarskega sodelovanja, pri 
čemer je opozoril zlasti na sodelovanje z državami Balkana, kjer lahko postane, ob 
pomanjkanju drugih neposrednih tujih naložb, slovenski delež bistveno bolj opazen. 
Opozoril je, da je ohranjanje in spodbujanje nastanka novih delovnih mest pogoj za 
zagotavljanje stabilnosti in razvoj regije ter sredstvo za preprečevanje ekonomskih 
migracij. Opozoril je tudi na novo vlogo Odbora za zunanjo politiko pri oblikovanju 
stališč do zadev, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko. V tem 
okviru je izrazil pričakovanje, da bo posebna pozornost, v okviru razprave o zunanji 
politiki, posvečena tudi stalnim članicam Varnostnega sveta OZN. 

Poslanca Aurelia Jurija je zanimalo sodelovanje Republike Slovenije v okviru zveze 
NATO pri reševanju iraške krize. Menil je, da je bil podpis Vilenske deklaracije 
dejanje, ki Sloveniji ni bilo v čast, ne glede na dejstvo, da je bil to nekakšen pogoj za 
vstop Slovenije v Atlantsko zavezništvo. Izrazil je pričakovanje, da bo Republika 
Slovenija pri soočanju z vprašanjem pomoči novi iraški vladi zastopala podobno 
stališče kot države, ki so bile skeptične do napada na Irak Zavzel se je za aktivno 
vlogo Slovenije na političnem in gospodarskem, ne pa tudi na vojaškem področju. 

Richard Beuermann je kandidatu za mesto ministra za zunanje zadeve izrazil svojo 
zaskrbljenost v zvezi s podaljšanjem postopkov prehajanja državne meje z Avstrijo, 
Italijo in Madžarsko po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. 

Valentina Pohorca je zanimala ocena kandidata za ministra za zunanje zadeve o 
stimuliranju slovenskih diplomatov ter potrebnih korakih za zagotovitev dovolj 
kvalitetnega kadra na področju zunanjih zadev. Slovenija je z vstopom v Evropsko 
unijo in NATO dosegla svoje ključne zunanjepolitične cilje, tako da bi bilo v 
prihodnosti smiselno večjo pozornost posvetiti gospodarskemu sodelovanju in s tem 
povezanim zaposlovanjem uspešnih diplomatov na tem področju. G. Pohorca je 
zanimalo tudi stališče kandidata o vključitvi Republike Makedonije v Evropsko unijo 
ter vloga Republike Slovenije pri tem. 
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Po mnenju Zmaga Jelinčiča Plemenitega je bilo v preteklosti zaznati slabo 
delovanje Ministrstva za zunanje zadeve ter diplomatsko-konzularnih predstavništev, 
opozoril pa je tudi na storjene napake na kadrovskem področju. Za skrajno 
neracionalno je ocenil dejstvo, da veleposlaništva Republike Slovenije delujejo v 
najetih prostorih, saj je menil, da je odkup le-teh bistveno bolj ekonomsko smiselna 
poteza. Zanimalo ga je, kako se bo omenjena situacija urejala v prihodnje. Podporo 
Slovenije pri vključevanju Hrvaške v Evropsko unijo je ocenil za neprimerno. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je pozval, da naj pripravi vse potrebne dokumente za 
morebitno arbitražo z Republiko Hrvaško, pri čemer je opozoril na sklep Državnega 
zbora Republike Slovenije iz leta 1993 v katerem je bila takšna pobuda že dana. 
Pozval je tudi k boljšemu sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve in 
Državnim zborom, posebej še z opozicijskimi strankami. 

Romana Jakiča je zanimalo, kakšne bodo v prihodnje usmeritve Ministrstva za 
zunanje zadeve. Hkrati je vzpostavil tudi vprašanje bodočega sodelovanja in 
odnosov med Ministrstvom za zunanje zadeve, Službo Vlade Republike Slovenije za 
evropske zadeve ter Odborom Državnega zbora Republike Slovenije za zadeve 
Evropske unije. 

Ivo Vajgl, kandidat za ministra za zunanje zadeve je v nadaljevanju odgovoril na 
večino zastavljenih poslanskih vprašanj. 

V zvezi z aktivnostmi Republike Slovenije in njenimi načrti za angažiranje v primeru 
iraške krize je poudaril, da vlada koordinira svoje aktivnosti ter skrbno sledi razvoju in 
dilemam, ki se pojavljajo v zvezi z njenim reševanjem. Intervencija v Iraku je 
pokazala, da je z bliskovito vojaško akcijo moč poraziti nasprotnika, težje pa je 
vzpostaviti mir na demokratičnih osnovah. Danes se pojavlja priložnost za izgradnjo 
stabilnega okolja ob sodelovanju tako OZN, kot tudi tistih držav, ki so izražale 
pomisleke ob intervenciji v Iraku. Za Slovenijo je pomembno, da kot članica 
Evropske unije in NATO doprinese svoj delež k umiritvi razmer z nadaljnjim 
usposabljanjem iraških varnostnih služb na ozemlju tretjih držav. 

Glede vprašanja prehajanja državne meje po vstopu v Evropsko unijo je poudaril, da 
so bila pričakovanja začetno morda preveč optimistična. Dejstvo je, da ima vsaka 
država svojo mejo, ki jo je potrebno nadzirati, pri tem pa mora v največji možni meri 
olajšati prehode le-te, zlasti lokalnemu prebivalstvu. Izrazi! je prepričanje, da se bodo 
s časom razmere na tem področju kar najbolje uredile, kar so pokazale tudi izkušnje 
iz prejšnjih krogov širitve Evropske unije. 

Nadalje je menil, da so slovenski diplomati materialno dobro stimulirani in tako 
primerljivi z diplomati drugih držav. Dejstvo pa je, da življenjski standard doma 
narašča, kar vpliva na manjšo željo po odhodu v tujino. Kar je potrebno storiti, po 
mnenju kandidata, je posodobitev delovnega okolja slovenskih diplomatov. 

V povezavi z delovnimi prostori Ministrstva za zunanje zadeve v tujini, je pritrdil 
mnenju poslanca Jelinčiča ter za cenejšo rešitev ocenil nakup prostorov za potrebe 
delovanja veleposlaništev, za kar se bo, kot morebitni minister, v okviru svojih 
možnosti, tudi zavzemal. Glede podpore Republike Slovenije Republiki Hrvaški pri 
njenem vključevanju v Evropsko unijo je menil, da je bilo ravnanje Slovenije pravilno, 
pogajalski proces pa bo Republiki Sloveniji ponudil možnost za aktivno izražanje in 
uveljavitev njenih interesov v odnosu do Republike Hrvaške. 
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Izrazil je zadovoljstvo ob izvolitvi novega predsednika Republike Srbije in Čme gore, 
kar kaže na nov trend razvoja dogodkov ter nudi možnost za stabilizacijo odnosov v 
Širši regiji. 

Po končani razpravi so člani Odbora za zunanjo politiko s 13 glasovi ZA in nobenim 
PROTI sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za zunanjo politiko meni, da je bila predstavitev pogledov kandidata za 
ministra za zunanje zadeve Iva Vajgla, ustrezna. 

Jelko Kacin, l.r. 
predsednik 

Oobora za zunanjo politiko 

3/u«/2004 

I 
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^en° mnenje 

J* KONČNO poročilo preiskovalne komisije 

JAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

UGOTOVITEV odgovornosti oseb in nosilcev 

avnih pooblastil glede nakupa in prodaje 

JEktrične energije, zaradi česar je bila 

JfNlNEVNO POZVROČENA GOSPODARSKA ŠKODA V 

ISTEMU SLOVENSKEGA ELEKTROGOSPODARSTVA 

1382 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanika skupina 
Slovenske ljudske stranke 

LOČENO MNENJE NA KONČNO POROČILO 

v parlamentarni preiskavi za ugotovitev odgovornosti oseb in nosilcev javnih pooblastil 
glede nakupa in prodaje električne energije zaradi česar je bila domnevno povzročena 
gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva 

Ločeno poročilo na predmetno končno poročilo podajam predvsem iz naslednjih 
razlogov: 

• Vmesni zaključki in končni zaključki ne izhajajo iz dokumentov oziroma iz 
citiranih odlomkov v poročilu, kar velja še posebej za zapisnike Združenja za 
energetiko 

• Ugotovitve Računskega sodišča se razlaga po svoje in se iz njih dela zaključke, 
ki niso resnični. 

3'il,liiS004 
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Naj navedem v dokaz tem trditvam nekaj primerov: 

Na 8. seji Upravnega odbora poslovnega združenja za energetiko dne 1.2.2001 je gospod 
dr. Žerdin ugotovil, daje zaradi dogodkov, povezanih s trgovanjem z elektriko močno 
trpel ugled slovenskega elektroenergetskega sistema. Odprto je vprašanje, kaj se je 
dogajalo v zadnjih mesecih lanskega leta . ko termoelektrarne niso proizvajale 
bilančnih količin elektrike in so hidroelektrarne občasno prelivale vodo. Ali pa je to 
posledica poslovnih aranžmajev, ki so se sklepali brez vednosti sistema. 

Upravni odbor je nato sprejel sklep št.8/3, v katerem med drugim tudi podpira aktivnosti, 
ki jih je sprejelo novo vodstvo JP Elektro Slovenija za sanacijo stanja, nastalega z 
neupoštevanjem sprejetega dogovora o izvozu električne energije, proizvedene v domačih 
elektrarnah in zahteva, da se potek izvajanja prodaje elektrike v tujino v celoti razjasni. 

Na 9. seji dne 4.4.2001 je bil sprejet sklep št. 9/5, ki med drugim ugotavlja, da Upravni 
odbor podpira aktivnosti, ki jih je izvajalo sedanje vodstvo Elektro Slovenije, imenovano 
v mesecu januarju letos, za sanacijo stanja, nastalega z neupoštevanjem sprejetega 
dogovora o izvozu električne energije, proizvedene v domačih elektrarnah koncem 
lanskega leta in odpravo posledic pogodb o uvozu električne energije iz tujine v letu 
2001, sklenjenih v mesecu decembru lanskega leta. 

Iz zapisnikov in sklepov Upravnega odbora združenja za energetiko je torej jasno, da je 
upravni odbor ugotovil škodljivost pogodb, ki so se sklepale v zadnjih mesecih leta 2000, 
ko je bil direktor Elektro-Slovenije gospod mag. Tiirk. Novo vodstvo, to je gospod mag 
Korošec pa je moralo sanirati škodljive posledice, ki so zaradi takega poslovanja nastale 
v sistemu. 

Poročilo iz obstoječe dokumentacije, torej iz zapisnikov in sklepov Upravnega odbora 
združenja za energetiko, ugotavlja, daje bil s prodajo električne energije na italijanski trg 
v jeseni 2000 ustvarjen dobiček, kar pa ne drži. Iz sklepa št.8/3 je samo mogoče razbrati, 
da je » Na osnovi poročila takratnega vodstva JP Elektro Slovenija ( to je na osnovi 
trditev g. Tiirka) o pridobitvi finančnih viškov v višini treh milijard tolarjev iz naslova 
prodaje električne energije v tujino, je bil predlagan sklep o razdelitvi teh na vsa podjetja 
elektroenergetskega sistema.« 

Ni torej res, da bi upravni odbor ugotavljal, daje Elektro-Siovenija s prodajo iztržila 3 
milijarde tolarjev, pač pa gre samo za trditev »takratnega vodstva«. 

Pravilna ugotovitev iz zapisnikov Upravnege odbora združenja za energetiko bi 
torej bila: 

• da so proizvodna podjetja na seji UO združenja za energetiko dne 28.1 J.2000 
pooblastila Elektro-Slovenijo, da proda viške električne energije v pasu 
italijanskemu kupcu, 

• daje bilo na seji UO združenja za energetiko dne 1.2.2001 ugotovljeno, da so 
poslovni aranžmaji, ki so se sklepali brez vednosti sistema v zadnjih mesecih leta 
2000, povzročili proizvodnim podjetjem škodo in je trpel ugled slovenskega 
elektroenergetskega sistema. 
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V 5. točki končnega poročita je obrazložitev poročila Računskega sodišča, ki je 
samovoljen poskus obrazložiti nedvomno jasna stališča in ugotovitve Računskega sodišča 
na način, ki naj bi dokazale tezo o povzročeni gospodarski škodi. 

• Ne morem se strinjati z ugotovitvijo v 1. točki, da »očitno električne energije ni 
bilo mogoče prodati, zato je ELES omejil proizvodnjo«. Tega namreč Računsko 
sodišče ni ugotovilo. Iz revizijskega poročila je sistem gospodarjenja z električno 
energijo in podlage, na katerih je morala poslovati Elektro-Slovenija, jasno 
razviden. Elektroenergetske bilance, ki so osnova za gospodarjenje z električno 
energijo in ki jih vsako leto sprejema Vlada RS, so osnova za delovanje sistema. 
Elektro-Slovenija in zato ELES ne more kar »omejiti proizvodnje«, kot piše v 
prvi točki. 

• V drugi in tretji točki so komentarji k preglednicam Računskega sodišča. Ne 
morem se strinjati z načinom ugotavljanja razlik v ceni tako, da se iz preglednic 
Računskega sodišča izluščijo posamezne cene za določeno vrsto energije in se 
nato primerjajo s cenami iz drugega obdobja. Take primerjave so nestrokovne 
in ne izhajajo iz ugotovitev Računskega sodišča. 

• Ne drži trditev, da je Računsko sodišče v zadnjem odstavku točke 3.2 ugotovilo, 
da so pogodbe, ki jih je podpisal Tiirk prinesle ELES-u neto dobiček. Take 
trditve Računsko sodišče ni napisalo in ni resnična. V zadnjem odstavku točke 
3.2 Računsko sodišče namreč ugotavlja, daje ELES s prodajo kupcu 1PG iztržil 1 
milijardo več, kot je zanjo plačal domačemu dobavitelju. 

• V 5. točki obrazložitve poročila komisija izraža nestrinjanje z ugotovitvami 
Računskega sodišča, ki je ugotavljalo učinkovitost izvoza in uvoza. Menim, da 
Komisija nima potrebnega strokovnega znanja, da bi lahko oporekala metodam, ki 
jih je uporabilo računsko sodišče in se zato s takimi nestrokovnimi ugotovitvami 
ne morem strinjati. 

• V 6. točki je citirana ugotovitev Računskega sodišča, da je ELES najbolj 
neučinkovito kupoval in prodajal pri ENTRADU. To pogodbo naj bi sklenil 
Banič. Računsko sodišče ni ugotovilo da je to pogodbo sklenil Banič, ker je tudi 
ni mogel skleniti. Preglednica št. 23, na katero se besedilo nanaša namreč 
prikazuje izvoz pasovne električne energije po kupcih od 1.1.2001 do 30.6.2001. 
Pogodbe za leto 2001 pa so se sklepale konec leta 2000, koje bil direktor g. mag 
Vitoslav Tiirk in ne dr. Banič. Trditev pod to točko torei ni resnična. 

• V točki 8 (pomotoma je izpuščena) je napačna trditev, da je ELES z oddajo 
transportnih poti povzročil škodo 3.247.000 EUR, kar naj bi pisalo v točki 6.1 pod 
preglednico št. 30. Računsko sodišče seveda ni ugotovilo, da nai bi ELES 
»povzročil škodo«, pač pa je ugotovilo, daje napačno knjižil tranzite, plačane v 
naravi. Gre torej za napačno knjigovodsko spremljanje terjatev, ne pa za »škodo«. 
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V isti točki št. 8 je tudi ugotovitev, da naj bi Računsko sodišče ugotovilo, da je 
Korošec povzročil škodo na tranzitu v višini 93 tisoč EUR. Tega seveda računsko 
sodišče ni ugotovilo, pač pa v točki b) pod preglednico št. 33 piše, da je ELES z 
oddajo Verbundu iztržil manj kot je bilo dogovorjeno z italijanskim regulatorjem. 
V nadaljevanju je tudi pojasnilo in sicer je bila cena s Verbundom nižja zato, ker 
je Verbund v svoj tranzit vključil tudi izvoz slovenskih viškov. Ta točka sploh 
ne govori o kakršnikoli škodi. 

• V 9. točki je navedeno, da naj bi Računsko sodišče v točki 6.2 c) in d) ugotovilo, 
da je dr. Banič oddal transportne poti Verbundu in ATEL-u in je s tem preprečil 
izvoz slovenske energije v Italijo. Računsko sodišče tega ni ugotovilo, pač pa je 
s^mo ugotovilo s katerimi podjetji so bili sklenjeni tranzitni posli. 

• V 10. točki je narejen skrajno nestrokoven »izračun škode«, ki naj bi nastala zato, 
ker seje električna energija prodajala po cenah, ki so veljale v času prodaje in ne 
po cenah iz leta 2001. Izračunana je razlika med lastno prodajno ceno NEK in 
med doseženo ceno pri izvozu. Tak izračun nima nobene dejanske podlage, saj se 
ni izvažala energija iz NEK, pač pa energija iz sistema. Večina električne energije 
iz NEK je bila namreč porabljena v Sloveniji. Izvažali so se sistemski viški, ki so 
v glavnem nastali ponoči, kot je bilo večkrat pojasnjeno tudi Komisiji. 

• Vil. točki se poskuša prikazati ugovor, ki ga je v skladu s postopkom na 
računsko sodišče poslala Elektro-Slovenija kot revidiranec, kot poskus 
nezaslišanega pritiska na računsko sodišče. Če bi taka trditev držala, potem vsak, 
ki se pritoži na neko odločitev organa ali sodišča, kar je ustavna pravica, »vrši 
nezaslišan pritisk »na ta organ in organ na podlagi takega pritiska kar popusti in 
drugače odloči. Jasno je, da taka trditev ne zdrži resne presoje. 

Računsko sodišče je kot pristojen in strokoven organ pregledalo poslovanje Elektro- 
Slovenije in ugotovilo naslednje: 

1. Obseg poslovanja, o katerem izrekamo mnenje 

Menimo, da nam opravljena revizija daje zadostno podlago za izrek mnenja o 

pravilnosti in smotrnosti revidirančevega poslovanja s tujino v letih 1998 do 2001, 

pri čemer poslovanje s tujino opredeljujemo kot poslovanje, kije obsegalo 

i. zakupe moči, 

ii. uvoz in izvoz električne energije, 

iii. trgovanje z električno energijo in 

iv. oddajanje transportnih poti 

2. Mnenje o pravilnosti 

ELES ie po našem mnenju v letih od 1998 do 2001 (v obsegu ki smo ea 

opredelili v 1. točki tega poglavja') posloval s tujino v skladu s predpisi«. 
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Računsko sodišče je torej ugotovilo, da je Elektro-Slovenija poslovala v skladu s 
predpisi in gospodarno, kar bi morala upoštevati tudi Komisija. 

Zaključek 

S končnimi ugotovitvami komisije se ne morem strinjati, saj vse ugotovitve komisije 
temeljijo na napačnem navajanju dejstev ali na napačni razlagi dejstev in je seveda 
zato celotno poročilo neverodostoino. 

Komisija ne more ugotavljati odgovornosti direktorjev javnih podjetij, saj niso 
funkcionarji. 

Ugotovitve Komisije, ki se nanašajo na delovanje elektroenergetskega sistema so 
nestrokovne in se z njimi ne morem strinjati. Uporabljanje »kmečke logike« pač ne 
zadošča. 

Predvsem pa se ne strinjam, da je bila povzročena kakršnakoli škoda, saj 
nestrokoven izračun nekih razlik v ceni, ni povzročena škoda. 

Jurij Malovrh, l.r. 
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