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• E^A^g3^003 ° sPremem'3a'1 'n dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-1 C) - skrajšani postopek 3 

■ Drv'°^ 2al<ona 0 spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-B) 9 a obravnava - EPA 171 - IV 

°^GOVOR| NA poslanska vprašanja 
Ustna d i 

Poslanska vprašanja, postavljena na 2. seji Državnega zbora Republike Slovenije 13 

^slovnik 
'°vnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (PoDRKJN) - EPA 122 - IV 45 

p°*očilo 
r0C"o Sveta za radiodifuzijo za leto 2004 - EPA 169 - IV 61 



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 
dodano vrednost vam sporočamo podatke- 

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urt* 
pisno informacijo posameznim naročniko 

C* 
Uredništvo Poročev 



Predi °9 zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

o ZAKONA 0 DOHODNINI (ZDOh-IC) 

sMšani postopek - EPA 170 - IV 

Št 
KeUrsnikoS

Va
a

fi°
r9aniZaciia S,oveni'e 

1000 Ljubljana 
Ljublj ''ana, 23. marec 2005 

ZADEVA: 

Na 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dohodnini 

Rs j, „agi 88- člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
in |j'd' 33/91-1, 42/97, 66/00), 58. člena Zakona o referendumu 
04) 1°®*' lnic'ativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96, 59/01, 83/ 
Sloven" 14' Č'ena Poslovnika Državnega zbora Republike 
števiiJ19 Uradni list RS, št. 35/02) vlagajo volivci s potrebnim 0rT1 podpisov 

PREDLOG zakona o spremembah in 
DOPOLNITVAH zakona o dohodnini 

9a Pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Študentska organizacija Slovenije (v nadaljevanju ŠOS) 
predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve zakona (1. odstavek 142. člena 
Poslovnika DZ RS). 

ŠOS sporoča, da bodo v imenu predlagateljev Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini pri obravnavi 
na sejah delovnih teles in Državnega zbora sodelovali: 

Zdenko ŠKRABAN, stanujoč Dokleževje, Železniška ulica 
14, 9231 Beltinci 
Damijan COTIČ, stanujoč Zapučke 22a, 5290 Šempeter 
pri Gorici 
Borut KOZAN, stanujoč Tribuče 2c, 8340 Črnomelj 
Sebastjan KOKL, stanujoč Kvedrova 1, 6000 Koper 
Janez TONKLI, stanujoč Lancovo 10a, 4240 Radovljica 

i<naslov zakona 

^EDLnr 
^OLMit A 0 SPREMEMBAH IN l-NITVAH ZAKONA O DOHODNINI 

"•UVod 

°ako|5a TANJAIN RAZL0GI ZA SPREJEM 

*ačei s 1 °^°dnini je začel veljati 24. julija, uporabljati pa se je 
■ lanuarjem 2005. Z navedenim zakonom se uvaia nov 

sistem obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb, ki temelji na novih 
izhodiščih in ciljih, in sicer: 

splošna razbremenitev zavezancev, še posebej tistih v 
najnižjih dohodkovnih razredih, ki bodo razbremenjeni v celoti, 
in sicer do višine minimalnega dohodka; 
davčna razbremenitev dohodkov iz dela zaradi povečanja 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in zagotavljanja 
novih delovnih mest; 
enakomernejša in preglednejša davčna obravnava dohodkov 
ter enakomernejša razporeditev davčnih bremen med 
zavezanci; 
v obdavčitev je načeloma zajet vsak dohodek fizične osebe; 
bistveno spremenjena dohodninska obravnava dijakov in 
študentov; 
večje uskladitve sistema dohodnine z mednarodnimi standardi 
in uskladitev z zakonodajo EU s tega področja. 
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Na področju dohodninske obravnave dijaške in študentske 
populacije se je z uveljavitvijo novega zakona o dohodnini bistveno 
spremenila obravnava prej omenjene populacije; predvsem v 
smislu podane starostne omejitve za upravičenost do posebne 
osebne olajšave, nesorazmernega odvajanja akontacije 
dohodnine glede na dejansko plačano dohodnino, neustrezen 
način nadzora s strani DURS-a in Inšpektorata RS za delo in 
pomanjkljivost zakona v smislu odsotnosti ustreznega instrumenta 
regresivnega upadanja posebne osebne olajšave. 

Razlogi za sprejem zakona 

ŠOS izraža nestrinjanje z rešitvami zakona, ki se nanašajo na 
obdavčevanje dohodkov študentov in dijakov, doseženih z delom 
preko študentskih servisov, in tudi na področjih drugih prejemkov 
dijakov in študentov. 

ŠOS meni, da zakon pomeni izrazito poslabšanje socialnega 
položaja študentov in dijakov. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

S predlogom zakona se bo v segmentu študentske in dijaške 
populacije vzpostavilo stanje, ki bo stimuliralo izobraževanje v 
Republiki Sloveniji kot družbi, temelječi na znanju, predvsem iz 
razloga pomanjkljive ureditve drugih instrumentov, ki bi populaciji 
zagotavljali izobraževanje (štipendijska ureditev, možnost bivanja 
v študentskih domovih, dostopnost do izobraževanja ne glede na 
socialni in ekonomski položaj posameznika ...). 

Predlagane rešitve 

S predlogom zakona se odpravlja starostna omejitev za 
upravičenost do posebne osebne olajšave, zakon se dopolnjuje 
z instrumentom regresivnega upadanja posebne osebne olajšave, 
podaja se pooblastilo ministru, pristojnemu za finance, da s 
posebnim predpisom uredi način nadzora nad delom dijakov in 
študentov s strani DURS-a in Inšpektorata za delo RS, ter se 
uvaja znesek v višini 113.583,00 SIT, do katerega se ne odvaja 
akontacija dohodnine. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Za proračun Republike Slovenije ni bistvenih finančnih posledic. 
Odprava starostne omejitve za upravičence do posebne osebne 
olajšave in uvedba instrumenta upadanja posebne osebne 
olajšave nad zneskom določenim v zakonu pomenita minimalne 
negativne posledice za proračun Republike Slovenije, saj je po 
podatkih Ministrstva za finance število oseb, ki prekoračijo v 
zakonu določen znesek manjše od 4 odstotkov populacije, katerih 
dohodki izvirajo iz občasnih in začasnih del dijakov in študentov. 
Po drugi strani bo na podlagi spremenjenega novega 5. odstavka 
107. člena možno uvesti efektivnejši način nadzora (popolna 
informatizacija) nad dejavnostjo občasnih in začasnih del dijakov 
in študentov; ter s tem zmanjšanje sive ekonomije oziroma dela 
na črno, kar prinaša pozitivne finančne posledice za proračun 
republike Slovenije. Ocena predlagatelja je, da bodo skupne 
finančne posledice na proračun Republike Slovenije delovale 
nevtralno. 

4. PRIKAZ UREDITEV V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

NEMČIJA - Ni posebnosti glede obdavčitve dohodkov od de 
študentov. 

AVSTRIJA - Ni posebnosti glede obdavčitve dohodkov od de 
študentov. 

j ,jgia 
IRSKA - Ni posebnosti glede obdavčitve dohodkov oa 
študentov. 

ŠPANIJA - Ni posebnosti glede obdavčitve dohodkov od d 
študentov. 

5. DRUGE POSLEDICE SPREJEMA ZAKONA 

Druge posledice sprejema zakona so predvsem izb°'ilgnje 
socialnega stanja študentske in dijaške populacije oz. Prl . j0 
stanju pred sprejemom nove dohodninske zak°noclaJe' e 
obstoječa ureditev dohodninskega področja drastično zrn 

III. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
f 6& 

V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04-poP 
04-popr. in 63/04-popr., 80/04 in 139/04) se v prvem oo ^ 
107. člena črtata besedna zveza »do dopolnjenega 
starosti« in zadnji stavek 1. odstavka tega člena. 

V 107. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
ko dohodki rezidenta presežejo v prvem odstavku teg 
določen znesek, se posebna osebna olajšava zniža na. .^itu 

1.000.000,00 SIT, če dohodki presežejo v prvem o 
določen znesek do 5 odstotkov j$ta^J 

800.000,00 SIT, če dohodki presežejo v prvem o 
določen znesek od 5 do 15 odstotkov 
400.000,00 SIT, če dohodki presežejo v prvem 
določen znesek od 15 do 30 odstotkov ^ 

Če dohodki rezidenta presegajo v prvem odstavku določen z 
za več kot 30 odstotkov, se olajšava ne prizna.« 

■ trotu čet* Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo •• 
peti odstavek. 

, Ha se Novi peti odstavek 107. člena se spremeni tako, u f 
■■Delodajalec ali z njegove strani pooblaščena organiz tgfgt 
obvestiti Davčno upravo Republike Slovenije in n 

Republike Slovenije za delo, da omogoča začasno ,n. c\je, i" 
delo dijakom in študentom preko pooblaščene °r^fn l0^. 0' 
opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in štu*tJO 
ister, pristojen za finance, z ustreznim predpisom u_.njj$ (Jj 
roke in obliko obveščanja Davčne uprave Republike 
Inšpektorata Republike Slovenije za delo za opravljani 
in občasnih del dijakov in študentov pri delodajalcu." 

poročevalec, št. 20 30. mareC 
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2. člen 
SSet' odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi: 

ofl rt^!fC'e na ^evetl °dstavek tega člena se akontacija dohodnine 
Podla °C"fa rezidenta za opravljeno začasno ali občasno delo na 
Posreri napotn,ce pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost °vanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s 

področja zaposlovanja, ne plača, če posamezen dohodek ne 
presega 113.583 tolarjev.« 

3. člen 

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

IV. OBRAZLOŽITEV 

^•-čISDlU 

odstavka: 

ki s^
elnoJe Posebno osebno olajšavo (»študentska olajšava«), 

foijak -fna dav<^nemu zavencu na podlagi njegovega statusa udent), omejevati s starostjo. 

štUde
bna osebna davčna olajšava mora biti namenjena vsem 

ljudi, ki m ln d'iak°m ne glede na starost. Različno obravnavanje 
"eufem lr?ai0 enal< status, zgolj na podlagi starosti bi pomenila e]eno diskriminacijo. 
^a šos c 
°dPraviti zavec/amo, da je potrebno skrajšati dobo študija in 

" okv Zlorat}e P" delu preko študentskih servisov. Zato smo 
ia9ova re,orme visokega šolstva (Zakona o visokem šolstvu) 
kolonjskih skra^anie obdobja študija (formulo 3 plus 2 po 
")e<j Seh 

stoPnjah). Vendar se sedaj študijski programi razlikujejo 
Veterina 

0> -UC*' po °bsegu trajanja. Programi, kot so medicina, 
enkratn 'n SB nekaleri drugi, ob upoštevanju pravice študenta do 
Porrieni ponavl)anja letnika presegajo dobo šestih let, kar 
olaišav'o p'" '' študentje kljub rednemu študiju izgubili davčno iaPorp,i redlog tudi ne upošteva možnosti vzporednega in nega študija. 
Pravica d 
^iakorr, i ° davc"ne olajšave je pravica, ki je do sedaj pripadala 
0>)raniten studentom na podlagi njihovega statusa. Pridobitev in Zak°nod statusa študenta je opredeljena v visokošolski 
^ijske9/1 kolonjski proces prinaša bistvene spremembe 
"°be štutf-procesa■ rned katerimi velja posebej omeniti skrajšanje 
^,rejše d 'nfe številne druge spremembe, posledica česar bo 
sprQrne

ončanje študija in prehod na trg delovne sile. Hkrati po 
'n Podipi0 ' zakona ne moremo več ločiti študija na dodiplomski 
%°ms^ študij, marveč se študij deli na prvo, drugo in tretjo 

Z$k Pn'°. 
1°ločenQV?r'.0 ,em' da naj bi ta pravica pripadala študentu 

°^jskeo 8W'°let neprekinjeno, kar pa ni v skladu z usmeritvami D°sarne^
a procesa, ki izhaja iz tega, da naj bi imel študent med 

1arr,enorri"m' s!opniam' možnost prekiniti študij, in sicer z s,lJdiina n' 
da s/ Pridobi izkušnje v praksi, in nato nadaljevati 

^Sati^j^j^nji stopnji. Rešitev, ki jo predlagamo na ŠOS, nima 
"enih posledic, hkrati pa ponuja enakopravno 

irna °'e študentov in prepušča urejanje vprašanja o tem, 
a,us študenta, ustreznemu sistemskemu zakonu. 

K novemu drugemu odstavku: 

Nesprejemljiva se nam zdi rešitev, da posameznik izgubi celotno 
posebno osebno olajšavo, saj je s tem postavljen v neenak položaj 
s posameznikom, ki je zaslužil manj, kot je zakonska omejitev za 
zaslužke do zakonske omejitve (1.600.000,00 SIT). Zato 
predlagamo, da se uvede ustrezen instrument regresivnega 
upadanja posebne osebne olajšave glede na višino dohodkov. 

Prepad, ki nastane med nekom, ki je zaslužil »en tolar« manj kot 
1.600.000,00, in tistim, ki je zaslužil »en tolar« več, je 
nesorazmeren in neutemeljen. Takšna rešitev bi prav gotovo še 
dodatno stimulirala delo na črno in prispevala k še večji neurejenosti 
razmer na trgu dela. Določitev zneska 1.600.000,00 SIT kot 
kriterija, ki naj bi razlikoval med mladim človekom, katerega glavna 
okupacija je študij, in tistim, čigar glavna dejavnost je delo, pa je 
neprimerna in nima ne pravne ne dejanske podlage. Edini indikator 
o tem, kaj je glavna dejavnost posameznika, je njegov status, ki 
izkazuje, ali nekdo izpolnjuje svoje študijske obveznosti ali ne. 

Primerjava dijaka ali študenta z zaposleno osebo ni na mestu. 
Dejstvo je, da pretežen del študentov in tudi znaten del dijakov v 
času študija ne živi doma: v tem času se povečajo stroški bivanja 
(zaradi neurejene bivanjske politike - visoke najemnine), stroški 
prehrane, stroški prevoza, stroški literature in obvezne delovne 
opreme, terenskega dela, ekskurzij, stroški študija v tujini itn. Na 
tem mestu je verjetno nepotrebno omenjati prekomerne stroške 
izrednega študija in posredne stroške šolanja ter neurejeno politiko 
štipendiranja s strani države. 

Takšna ureditev študentom onemogoča akumuliranje sredstev 
za zagotovitev osnovnih pogojev za samostojno življenje in 
sredstev za morebiten študij v tujini. V kratkem najbrž ne bo 
urejena štipendijska politika, niti ne bo omogočala vsakomur vsaj 
semester študija v tujini ali vpis na skupne programe (študijski 
programi med dvema fakultetama ali fakultetami v Evropi). Znesek 
nad neobdavčeno davčno osnovo se seveda obdavči, vendar v 
skladu z upadanjem olajšave, kar je tudi edina logična rešitev. Z 
izgubo olajšave bi povzročili tudi bistveno različno obravnavanje 
oseb, ki zaslužijo podobne vsote. 

Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. 
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K spremembi zadnjega odstavka: 

Obstoječe besedilo četrtega odstavka 107. člena zakona nalaga 
delodajalcem, da Davčni upravi RS in Inšpektoratu RS za delo 
najpozneje na dan nastopa dela dijaka ali študenta dostavijo izvod 
napotnice na prej omenjeni službi. V praksi prihaja do popolne 
blokade dela pri dostavitvi napotnic pri navedenih službah. S tem 
vnaprej pada cilj, ki ga zasleduje omenjena določba; dodaten 
nadzor nad panogo študentskega dela. Zato predlagamo, da se v 
zakon zapiše nastavek, da minister s podzakonskim aktom 
predpiše ustrezne instrumente obveščanja, ki bodo v praksi 
izvedljivi za razliko od zapisanega. 

K 2. členu: 

Zakon o dohodnini predpisuje odvajanje 12,5 oz 25 % akontacije 
dohodnine iz naslova študentskega dela. V praksi manj kot 4 % 
študentov letno zaslužijo toliko, da morajo plačati dohodnino. Vsi 
ostali (96 %) bodo torej po novem iz tekočega zaslužka plačali 
12,5 oz 25 % akontacije dohodnine, ki jo bodo v povprečju čez 
več kot leto dni dobili nazaj. Dejansko bodo brezobrestno kreditirali 
državo s sredstvi, ki jih nujno potrebujejo za tekoče preživljanje. 

Pri tej ureditvi se niso upoštevali nujni stroški, ki jih ima študent v 
času študija (tako neposredni kot posredni). Po naših raziskavah 
znašajo samo posredni stroški študenta v študijskem središču 
med 90.000,00 in 120.000,00 SIT, v kar niso všteti neposredni 
stroški šolnin za izredne študente, stroški študija v tujini itn. Drža va 
v povprečju krije manj kot 23 % tega zneska (štipendije), ostali 
znesek pa se razdeli na pomoč s strani staršev (30 %) ter lastna 
sredstva študentov (37 %), prevladujoč delež predstavljajo 
dohodki iz naslova občasnih in začasnih del. 

Delež pomoči naše države je bistveno manjši kot v skandinavskih 
državah in državah Beneluksa, nesorazmerno visok v primerjavi 
s članicami EU pa je delež stroškov študija, ki odpade na starše 
in študenta (raziskava Euro student 2000). Hkrati velja tudi 
poudariti, da v primerjavi s tujino pri nas ni urejena bivanjska 
problematika študentov (število postelj, ki jih zagotavlja država, 
se v nasprotju s številom študentov vsako leto zmanjšuje: 15 % 
vseh študentov), da naša država nima ustrezne štipendijske 
politike, da nimamo ustrezno urejenega subvencioniranja prevoza, 
da so cene študijske literature v primerjavi s tujino kar nekajkrat 

Dosedanja davčna politika je študentu omogočala, daSI Pt 
z lastnim delom stroške študija vsaj v določenem 

višje in da tudi v nekaterih drugih pogledih naši študentje 
enako ugodnem položaju kot njihovi kolegi v tujini (s u I 
pripomočki, obvezne študijske ekskurzije/terensko delo i 

lahko 

z lastnini ueium z>uuz>ne siuuija vsaj v UUIUUCI ' delu kril 
po na novo uveljavljeni ureditvi pa bo moral za dosego en 
standarda delati več kot do sedaj, kar posledično P°^sU^v^aia 
študija, saj je časa za študij manj. Po novi ureditvi se bo po 
tudi obdavčitev prihodkov od najemnin, ki jo bodo najem y 
prevalili na študente, kar bo seveda dodatno povišalo s r 
času študija. 

Prepričanje, da želijo študentje v času študija delati in da je ^ 
na ta račun neupravičeno obogateti, je zmotno. ^e^V°k.Janje 
študentje delajo zato, ker je to ključen način za P° ^ 
stroškov študija in za osamosvojitev (tako financ 
izkustveno) posameznika od družine. Če bo država v P" ... ^0 
zagotovila ustreznejšo socialno ekonomsko politiko za s 
smiselna tudi drugačna obdavčitev študentskega dela, s 
to utemeljevali s spremenjenimi okoliščinami. Trenutna .-^o 
študentom omogoča samopomoč in je nujen pogoj za 
dostopnost do visokošolske izobrazbe. 

^jQ0f ^ 
Problem zlorab (dela na črno) ima vzroke drugje, 
neučinkovitem inšpekcijskem nadzoru in neaktivni vlog ^ 
RS do podeljevanja koncesij za opravljanje študentskeg^ ^ ^ 
brez zahteve po boljšem in strokovnem delu servis 'a jp v 
vključevalo tudi ponudbo opravljanja strokovnih praks (o 
tujini), mentorstvo pri zaposlitvi itd. Glede na 'z^usnLade^ 
prepričani, da predlagana ureditev ne bo v ničemer p ^ 
tistih, katerih namen je izogibanje davkom, ampak da b°P jela 
zdravo jedro študentskega dela. Zlorabam študentske^ 
ŠOS ostro nasprotuje, vendar menimo, da predlagana ^nero 
ne bo prispevala k reševanju tega problema. V našem ^ 
interesu mora biti vzpostavitev učinkovitega nad ^ega 
opravljanjem koncesijske dejavnosti posredovanja stuo 
dela. 

K 3. členu: 

S tem členom se določa začetek veljavnosti zakona. 

poročevalec, št. 20 30. marec 



SOD IL0 ČLENOV, KI SE 
^REMINJAJO oziroma 

Spolnjujejo 

^1) RezicJe 

107. člen 
(posebne osebne olajšave) 

njegovi d U' k'Se 'zobrazL|je in 'ma status dijaka ali študenta, in 
2a kate ° ' ^ so predmet obdavčitve po tem zakonu, v letu, 
se g0 !° se odmerja dohodnina, ne presegajo 1.600.000 tolarjev, 
Osnove niene9a 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne 
Podlagi 0Cl dotl°dka za opravljeno začasno ali občasno delo na 
Posred napo,nice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost 
P°droc Van'a de'a dijakom in študentom v skladu s predpisi s v višini 1.200.000 tolarjev letno. Navedena 
stavka i Se Prizna ,udi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
s'arosti" 'e stare'®a °d 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta 
dneva vrT S'C6r Za Podiplomski študij za dobo največ šest let od 
vpjSa 

p'sa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva 

Rezid 
Področju i^?^' I<i sarT|ostojno opravlja specializiran poklic na 
v kulturi rne dejavnosti in je vpisan v razvid samozaposlenih p°drogjg^e,P°d p°90jem- da gre za poklic, ki je značilen samo za 
delovnea 

urne dejavnosti, in pod pogojem, da nima sklenjenega 
Zrnanjšan' razmer'a in da ne opravlja druge dejavnosti, prizna 15% p .,'e davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 
Prihodkov °C"<0V 'etno do znes'<a 3.900.000 tolarjev njegovih lz dejavnosti v letu, za katero se odmerja dohodnina. 
(3) Re2jde 
V razvid samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan 
sklenjen jamos,oinih novinarjev, se pod pogojem, da nima 
^javnosti^3 de'ovnega razmerja in da ne opravlja druge 
deiavnoSf' 

Pnzna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz 
,0'arjev n' V V'®'n' % prihodkov letno do zneska 3.900.000 
Odmeri, Je9°vih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se Br|a dohodnina. 

P°oblašee'a'eC' zaP°s'' dijaka ali študenta na podlagi napotnice 
de'a ^ijako"6 or?anizac'ie' ki opravlja dejavnost posredovanja 0t>veStjti n™ 3-' ®tudentorr|. mora ° ,ern s predložitvijo napotnice 
F'ePiiblike ciV^no uPravo Republike Slovenije in Inšpektorat 
^aPotnica 

n'ie za delo najpozneje na dan začetka dela. 
Vsebovati t

mora Poleg podatkov, predpisanih z drugimi predpisi, 
Po°blašče Ud' dav^no številko delodajalca, študenta ali dijaka in C'6'a diiau„ 9 or9ar>izacije, ki opravlja dejavnost posredovanja m ali študentom. 

(akont ■■ 121. člen ^ acje dohodnine od dohodka iz zaposlitve) 

-'a^a od'cf'lf dotlodn'ne od dohodka iz zaposlitve se izračuna in 
C'ena tega°,Tka iz zaPoslitve od davčne osnove iz 29. do 31. 
(2) 

zakona. 
/ Od 

?6,c>dajaicu °dl<a 'z delovnega razmerja, doseženega pri 2 đe'ovnen' Pr'ka,erem zavezanec dosega pretežni del dohodka 
^oinine k' razmeria (v nadaljevanju glavni delodajalec), in od 
Janine S-9 izP'ačuje za mesečno obdobje, se akontacija 

Opnje d0hačuna,ako' da se za posamični dohodek uporabijo 
računan odn'ne in lestvica iz 116. člena tega zakona, nana na 1/12 leta. 

(3) Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz drugega 
odstavka tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva 
1/12 zneska splošne, osebne in posebne olajšave iz 105. člena, 
prvega in drugega odstavka 106. člena in iz 108. člena tega zakona. 
Pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, določene v 
drugem odstavku tega člena, se upošteva tudi osebna olajšava 
iz tretjega odstavka 106. člena tega zakona. Pri izračunu akontacije 
dohodnine od nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja, 
ki jih prejemajo delovni invalidi po predpisih, ki urejajo pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, se upošteva tudi osebna olajšava iz 
četrtega odstavka 106. člena tega zakona. 

(4) Če se dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina, ki se 
nanašata na mesečno obdobje, izplača v več delih, se ob izplačilu 
zadnjega dela dohodka iz delovnega razmerja oziroma pokojnine 
ugotovi višina mesečnega dohodka iz delovnega razmerja oziroma 
pokojnine in izvrši izračun akontacije dohodnine ter poračun že 
plačane akontacije dohodnine od posameznih delov dohodka iz 
delovnega razmerja oziroma pokojnine. 

(5) Če se dohodek iz zaposlitve, ki se všteva v davčno osnovo, 
izplača za več mesecev skupaj, se akontacija dohodnine izračuna 
od celotnega izplačila navedenega dohodka po povprečni stopnji 
dohodnine od enomesečnega dohodka. Za ugotovitev povprečne 
stopnje dohodnine od enomesečnega dohodka se prejeti dohodek, 
ki se nanaša na več mesecev, razdeli na toliko enakih delov, na 
kolikor mesecev se nanaša, vendar ne več kot na 12 mesecev. 

(6) Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija 
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja izračuna po stopnji 
25 % od davčne osnove iz prvega odstavka tega člena in brez 
upoštevanja olajšav po tretjem odstavku tega člena. 

(7) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se izračun 
akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega 
zavarovanja, ki ga prejema delovni invalid po predpisih, ki urejajo 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga za mesečno obdobje 
izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, opravi v skladu s šestim odstavkom tega člena. Pri 
izračunu akontacije dohodnine se upošteva osebna olajšava iz 
četrtega odstavka 106. člena tega zakona. 

(8) Ne glede na sedmi odstavek tega člena se lahko akontacija 
dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja, 
ki ga prejema delovni invalid po predpisih, ki urejajo pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, izračuna in plača po znižani stopnji, 
vendar ne nižji od 16 %. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine 
se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ 
in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine 
previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. 

(9) Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega 
razmerja se izračuna in plača od davčne osnove iz četrtega in 
petega odstavka 29. člena tega zakona po stopnji 25 %. 

(10) Ne glede na deveti odstavek tega člena se akontacija 
dohodnine od dohodka rezidenta za opravljeno začasno ali 
občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki 
opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v 
skladu s predpisi s področja zaposlovanja, če posamezen 
dohodek ne presega 74.000 tolarjev, izračuna in plača od davčne 
osnove iz četrtega odstavka 29. člena tega zakona po stopnji 
12,5 %. 

Damijan Cotič, l.r. 
Predsednik 

Študentske organizacije Slovenije 

30. 
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Številka: 435-01/90-4/235 
Datum: 23. marec 2005 

ZAPISNIK 

o kontroli in štetju obrazcev s podpisi pet tisoč (5000) volivcev, ki so podprli pobudo za 
vložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. 

Pobudnik zbiranja podpisov je bila Študentska organizacije Slovenije. 
Kontrola in štetje podpisov sta potekala dne 23. marca 2005, v poslopju Državnega 
zbora, soba 217 od 12. 25. ure dalje. 

Za pobudnika, ki ga predstavlja Študentska organizacija Slovenije sta bila navzoča Miha 
Ulčar in Robi Pritržnik. 
Za prejemnika - Državni zbor, Marija Drenovec, sekretarka v kabinetu predsednika DZ. 

Po končanem pregledu in štetju je bilo nesporno ugotovljeno, da so pobudniki izročili 
predsedniku Državnega zbora Francu Cukjatiju dr. med. pet tisoč (5000) pravilno 
izpolnjenih obrazcev z overjenimi podpisi volivk in volivcev, ter s tem zadostili zahtevam 
zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter poslovniku DZ; s tem je pobuda za 
spremembo zakona postala predlog. 

Pravilno izpolnjeni obrazci so shranjeni v zapečatene ovoje in sicer ....^....paketov po 
40t?9...obrazcev. Preostali obrazci so spravljeni ločeno v zapečatene ovoje. 

Po končanem štetju so bili predani so v hrambo arhivu Državnega zbora. 

Zaključek kontrole in štetja je bil ob.^..uri. 

predstavnika pobudnikov: 

Miha Ulčar, l.r. 

za Kabinet predsednika DZ: 

Marija Drenovec univ.dipl. iur- 
sekretarka, l.r. 

Robi Pritržnik, l.r. 

poročevalec, št. 20 8 
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pi"edi °9 zakona o 

SPREMEMBI zakona o praznikih 

»ElA PROSTIH DNEVIH V REPURLIKI 

Sloveniji (zpdpd-b) 

' *»a obravnava - EPA 171 - IV 

ZBOR 
BL|KE SLOVENIJE 
a Poslancev in poslank 

fena, 22.3i 2005 

skupj 

4ublj 

št^«88' ^'ena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
0 P°slanr h1"1,42/97'66/00'24/03 in 69/04>.19-člena Zakona 
114. čl6n pUradni ,ist RS. št- 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 
(Uradni list pOS'°vnika Državnega zbora Republike Slovenije s "S, št. 35/02 in 60/04) vlagajo podpisani poslanci 

b
P*EDLOG zakona o spremembi zakona o 

!N DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI 

ki ga pošiljajo v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

POSLANCI IN POSLANKE: 

pRAzNrH
c 

A,. 

2.» L o_ 

v -izcQr~ 

Ji i C 

SLOVENIJI 

l,uVOD 

i 
°cena. J stanja in razlogi za sprejem zakona 

(>«. ki 
n '9ođba, uS°t 

po P™' svetovni vojni ostali za rapalsko mejo 
ob

Verr>bra i gon '° kraljevina Italija in Kraljevina SHS podpisali 
Iavnava|j. v Rapalu, je od ozemlja, ki so ga Slovenci 

in qq svo' narodni prostor, odtrgala slovensko Primorje 
nJe °sta|0 0ci 5C0, 130 ocenah zgodovinarjev pa je na oni strani 
do rtne,ašistič 70 000 do 320.000 Slovencev), so bili prve žrtve 
dol"3 v Trstu T ra2nar°dovalne politike. Dan požiga Narodnega 
borv°trainega 3 'uli'a 1920. leta je bil prvi javni znanilec nasilja nad slovensko skupnostjo in ti. »etnične 

®s'i in 2n " ar si niso pustili vzeti svoje slovenske narodne 
. Ke svoje slovenske narodnosti. Uprli so se 

(oblikovala se je antifašištična fronta TIGR 
narodnorevolucionarno gibanje Slovencev in Hrvatov). In to v 
času, ko se evropske države še niso zavedale nevarnosti 
vzpenjajočega se fašizma. Zato tudi ob začetku druge svetovne 
vojne na Primorskem ni bilo dilem o pravih namenih fašizma. 
Upor se je preprosto nadaljeval. Najprej do propada italijanskega 
fašizma ter vse do končne zmage nad nacizmom, ki je Slovencem 
namenil izginotje. Oborožen, partizanski boj, ki ga simbolizirajo 
bitka na Nanosu, Goriška fronta in IX. korpus NOV in POS v 
zavezniških vrstah, predstavljajo plebiscitarni boj in žrtve 
Primorcev za narodno osvoboditev in združitev z matičnim 
narodom. 

Na vsa ta dejstva smo dolžni glasno opozarjati tudi še danes, 
zaradi nas samih, predvsem pa zaradi sooblikovanja odnosa 
današnje Evrope do njene lastne zgodovine, ki stajo zaznamovala 
fašizem in nacizem. 

rec*005 poročevalec, št. 20 



Brez narodnega ponosa Primorcev, brez trdoživosti njihovega 
upora zoper potujčevanje in fašizem, si težko predstavljamo 
današnje stanje, ko je slovenski narod združen v samostojni 
slovenski državi. Priključitev Primorske Sloveniji v takratni 
Jugoslaviji pred 50-imi leti ima tolikšen pomen, da bi ta dogodek iz 
slovenske zgodovine morala Republika Slovenija in njeni 
državljani obeležiti na primeren način. 

2. Namen in cilji zakona 

Z spremembo oz. dopolnitvijo zakona želimo primemo obeležiti 5. 
oktober, ki je za Slovenijo zelo pomemben zgodovinski dogodek 
in simbolizira dejanski dosežek protifašističnega boja ter 
stremljenja za enovito nacionalno državo. 

Območje Primorske je bilo z italijansko zasedbo slovenskega 
etničnega ozemlja v I. svetovni vojni, ki je zajemala vso Primorsko 
in slovensko Istro, ter se z rapalsko razmejitvijo 12.novembra 
1920. uradno uveljavilo kot teritorij Kraljevine Italije, vse do leta 
1945 pod fašistično in nacistično oblastjo. Od maja 1945 pa do 
septembra 1947 sta tu delovali anglo-ameriška vojaška uprava 
in jugoslovanska vojaška uprava. Primorska je bila tako razdeljena 
na dve zasedbeni coni: cono A, ki jo je upravljala Zavezniška 
vojaška uprava in na cono B, ki jo je upravljala Vojaška uprava 
Jugoslovanske armade. Kmalu pa so mednarodni zavezniki 
Jugoslaviji kot državi, ki jo je Italija napadla, za njen prispevek v 
boju proti fašizmu in nacizmu, priznali pravico, da priključi ozemlja, 
ki jih je z rapalsko pogodbo izgubila. Obveljal je francoski, t.i. 
kompromisni predlog, po katerem je pod Italijo prišla Benečija, 
Rezija, Gorica in Kanalska dolina, pod Jugoslavijo pa preostali 
del Primorske, Istra z Reko, vsi otoki in Zadar z okolico. Ta 
razmejitev je bila določena v Parizu 15. septembra 1947 s 
podpisom pariške Mirovne pogodbe. Kmalu potem, koje mirovna 
pogodba, ki je kot kompromisno rešitev vzpostavila Svobodno 
tržaško ozemlje (STO), začela veljati, je v jugoslovansko- 
italijanskih odnosih prihajalo do napetosti, ki so kulminirale z noto, 
s katero so se nekatere zahodne države izrekle za vrnitev STO 
Italiji. Pogajanja o STO so nato zastala, 5. oktobra 1954 pa sta 
Italija in Jugoslavija v Londonu na pobudo mednarodnih zaveznikov 
sklenili Memorandum o soglasju, s katerim je bila dokončno 
dorečena razmejitev, določena s pariško mirovno pogodbo; cona 
A STO se je dodelila Italiji, cona B pa Jugoslaviji. 

To bi bil najbolj svečan način obeležitve tedanje odločitve o 
priključitvi Primorske. S tem dnem je Slovenija postala taka kot je 
danes, z odprtim dostopom na morje. S priključitvijo cone B je 
Slovenija namreč dobila svojo lastno obalo in tudi svoje lastno 
morje ter tudi neposreden izhod na odprto morje, ki ga ima še 
danes. 

Bolj kot natančna razmejitev, ki jo je prinesel londonski memoran- 
dum 5. oktobra 1954, pa je za slovenski narod pomembno to, da 
je po desetletjih nasilne razklanosti, trpljenja in potujčevanja 
ponovno zaživel skupaj v eni državi. 

Ob tem pa je treba poudariti, da spominski dan, posvečen vlogi 
primorskih Slovencev, ni odgovor na ravnanje Italije potem, ko je 
Italija s posebnim zakonom 10. februar razglasila za dan spomina 
na žrtve fojb, eksodus istrskih Italijanov in na žrtve drugih nasilnih 
dejanj na vzhodni italijanski meji. Zgodovina Primorske predstavlja 
dovolj dejstev in razlogov, da neodvisno od tega, kar se dogaja v 
sosednji državi, samostojno sprejemamo oz. določamo svoja 
obeležja. 

Da se Republika Slovenija s takim spominskim °beležjerTI . bjg 
še ni oddolžila Primorcem, dokazuje, kako odrinjeno je to o ^ 
in kako zapostavljen je protifašistični narodnoosvobodiin jn 
osvoboditev in združitev z matičnim narodom. Nep 
zamolčan je bil tudi, ko Državni zbor ob spremembahi s o 
ustave ni upošteval primorske pobude, da se v Prea ,UjjStjčniifi 
da smo Slovenci dosegli svojo državnost tudi s protita 
narodoosvobodilnim bojem. 

obdobju 
Zavedati pa se moramo, da sta tragične dogodke v.. občutila 
fašizma, med drugo svetovno vojno in po njej, na svoji kozi 
oba naroda, tako primorski Slovenci kot tudi Italijani.Ti na 
biti v poduk in vodilo v poglabljanju vrednot, ki povezujejo' janja 
prijateljstvo med sosednjima narodoma. Žal se ta tragična .0)(Sta 
po drugi svetovni vojni ocenjujejo in spominjajo iztrgano i ^0gajanj- 
tistega časa in brez upoštevanja sosledja zgodovinski 

Poročilo mešane slovensko-italijanske zgodovinsko^1^ te" 
komisije predstavlja pomemben prispevek k objektivni 
preteklih dogodkov, ki ga ne more in ne sme prezreti in 
nobena stran. 

dase 
3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Praznovanja državnih praznikov so praviloma Pr'lo^n°SjoVeoZ> 
na slavnosten način obeležijo pomembni dogodki iz n ^ 0(I,enU 
državne zgodovine. Državni prazniki odražajo soglasje ^ jzraz 
posameznih zgodovinskih datumov. Praznovanja so ° insi<ega 

državotvornosti in zavesti o nujnosti vzdrževanja zgo ^ ^anice 
spomina o najpomembnejših dogodkih. Evropske drza raZnik® 
EU urejajo to področje različno. Nekatere državn ^irijsk®'" 
razglašajo z zakoni (Avstrija ima zvezni zakon o 
državnem prazniku, primerljivo ureditev ima tudi Nem aZniko^ 
pa gojijo dolgoletno tradicijo praznovanja nekateri v . 
katerih poimenovanje se spreminja (npr. Švedska). 

pa ^ 
Neposredna primerljivost z ureditvami v drugih država^ vSaka 
predlog državnega praznika pravzaprav ni m°9° jn z njirTl1 

država sama določa pomen pomembnih dogod o ^og0{a|e 

povezanih datumov iz'njene zgodovine. Primerjava I ^ Ki 9a 

v pogledu obeležitve že navedenega spominskega 
je razglasila Republika Italija. 

4. Finančne in druge posledice zakona 
osl0diC ' , 

Dopolnitev zakona ne bo imela nobenih finančnih P ^ jzpa^ 
državni proračun na odhodkovni strani, povzročila p aZt]\tr\e9 
sredstev na prihodkovni strani. Določitev dodatnega P ^ jZpad® . 
dne namreč pomeni dodaten izpad delovnih ur P0 'eJp inp^^f e 
delovnih ur izgubljajo dohodek, s tem pa se znižuje d . vfiega °n,j 
v državni proračun. BDP bi se z izgubo enega ® t>i zara

v 
znižal za približno 0,4%, vendar pa je treba opozori . 12.. 
državnih praznikov in dela prostih dni, ki jih[I Torejt" 
koledarskem letu 2005 imeli le sedem dela prostih p0dje'ia 

ti učinki nižji, poleg tega pa je pričakovati tudi, da 
 nnl/A morfl iZO^'J račun povečane produktivnosti do neke mere izg1 edvS' fl"

1 

iog° ■ni" 
pfl 

nadoknadila. Druge morebitne posledice pa se ve*8)°a v ^ 
na način obeležitve tega državnega praznika o ' ^ 
aktivnosti koordinacijskega odbora za izvedb0 vnjh p'azn' 
dogodkov, ki se ukvarja s koordinacijo proslav drza 
in drugih proslav. 

poročevalec, št. 20 10 
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"besedilo členov fašističnim nasiljem in na žrtve I. in II. svetovne vojne na 
Primorskem". 

^zakonu o 
1. člen 2. člen 

(?r'L RS, š°tP26/qi?h ^ Vn Pr0S,ih dn,eVir " RHPHbliki S'°-en
t
iji Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike a inea . ■ «<>'91) se v 1. č enu za peto alineo doda nova sesta 1 K ' . "ea' k' se glasi: Slovenije. •5. °kt°ber, dan spomina na vlogo primorskih Slovencev med 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

1. člen 
S s 
"tooberkot*30 '' c"'ena se doda nova šesta alinea, s katero se 5. 
"letf ju dan sklenitve londonskega Memoranduma o soglasju 
°ZerneijSLS av'10 in lilijo, s katerim je bila dokončno dorečena 
Vključitev rpZmei'tev' določena s pariško mirovno pogodbo oz. 
1(01 lan sd r'morske Sloveniji v takratni Jugoslaviji, obeležuje ^siijem fg°m'na.na vlogo primorskih Slovencev med fašističnim 

r "a žrtve I. in II. svetovne vojne na Primorskem. 
Saka država ■ 

®a določuj k lma prav'co slaviti zgodovinska obeležja. Dan, ki bi 
S° "seb/na prazn'k Pa mora izhajati iz zgodovinskih podlag, ki 

navedenega obeležja. S tem dnem bi opozorili na 

dejstvo, da je po podpisu tega memoranduma slovenska skupnost 
dokončno prišla v okrilje matične domovine, pa tudi, da številnim 
Slovencem niso bile uresničene njihove zahteve o združitvi z 
domovino. Predvsem pa bi se morali spomniti vseh žrtev in gorja, 
ki so jih povzročili totalitarizmi in vojne. 

5. oktober je dela prost dan. 

2. člen 

2. člen določa vacatio legis. 

IV. 

sp'fe0ČLENA'KISE 

p, l.člen 
a*niki v R 

• 1. in 2 , ®pub'iki Sloveniji so: 1 ianuar, novo leto 

8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 
27. april, dan upora proti okupatorju 
1. in 2. maj, praznik dela 
25. junij, dan državnosti 
1. november, dan spomina na mrtve 
26. december, dan samostojnosti. 

Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela prosti 
dnevi. 

30. ^ar, ec 2005 11 poročevalec, št. 20 
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VPRAŠANJA poslank in poslancev, ki so 

) BILA POSTAVLJENA NA 2. SEJI DRŽAVNEGA 

'bora reporlike Slovenije, dne 24. 

"nuarja 2005, TER ODGOVORI 

listni    
Ropa P°s,ar>sko vprašanje mag. Antona 

Predsedniku Vlade Republike S|q *. , V IUUV> II 
—-^JLJanezu Janši: 

ste v svojih izjavah in nastopih večkrat poudarjali, 
rjy6n °d ključnih'6|Za Sloveni'° Prevzemanie evra.in da je to tudi 

ie 
liji 
mi 

Vva^koa|fnii
>
c°

<?0, verietn°. nekatere določbe in nekatere obljube 

ua - c''jev in prioritet vaše vlade. To pozdravljam in 
^krat že p ° clot)er in Pravi ci|i in prava prioriteta in, kot sem 

Slovenjjj °udari|. bomo mi vse tisto, kar je potrebno, da ta cilj 
abilen mak OSežemo> 'udi podpirali. To je namreč osnova za 

.eni, da onomski razvoj in napredek. Seveda pa to hkrati 
k. " ,,vdljciicU' ' "i iivr\aioio uuiui/uc iii iici\qiciu uuijuuc 

ariđgt 1 po9°dbi ostale samo zapisane; morda za naslednji 

^ ,ičejo nu^npterirni trdi,vam'' ki ste iih že večkrat ponovili, te pa 
Vedena, ni»e IZvec")e deindeksacijfe v Sloveniji, ki da še ni bila 
°Ssben pro:' Popravljena in bo zato ta vlada morala pripraviti 

Qre indeksacije transferov v Sloveniji. 
VSake d£vfa°nTembn° vprašani0' ki se tiče vsakega državljana, 
Veri 

n in ie še kako pomembno za blaginjo v Sloveniji. 
Haniem *_ 
Snjaii ' a resno mislite z deindeksacijo, če ste jo že tolikokrat 

^6c"a9aii L?eril1 trarisferov, oziroma socialnih transferov boste 
f? al boste s temi predlogi prišli pred nas v Državni 

&6ian8u~ " 6vrQ 
K° je |2 

Ps'<e valute ♦'° ev Pogojev za prevzem evra z uvedbo udi v Sloveniji eden od ciljev te vlade; ciljev, ki je 

bil podedovan. Ne glede na to sem že. v svojem nastopnem 
govoru pred tem visokim zborom konec lanskega leta, dejal, da 
se nam zdi, da je to dober cilj, in da bomo poskušali nadaljevati s 
tistimi ekonomskimi politikami, ki so doslej prispevale k temu, da 
izpolnimo pogoje, in tam, kjer stvari niso bile dobro zastavljene, 
zadeve tudi dopolniti. 

Ob primopredaji smo na nekaterih ministrstvih prišli do podatka, 
da je tako imenovano deindeksacijo socialnih transferov, o katerih 
govorite, oziroma prestrukturiranje socialnih transferov, čemur bi 
lahko rekli kar, po domače, socialno reformo ali pa reformo 
socialnih transferov, načrtovala že vlada v prejšnjem mandatu, 
katero ste vi vodili, in da je bila ta reforma, na nek način, upoštevana 
pri pripravi proračuna za leti 2004 in 2005. 

Obveščeni smo bili tudi, da je proračun za leto 2005 pripravljen in 
tudi sprejet. Se pravi, veljavni proračun, na podlagi predpostavke, 
da bo vlada - ki je dejansko ni več, do konca mandata 2004 
predlagala te ukrepe, in da jih bo Državni zbor tudi sprejel. Del teh 
ukrepov je bil pripravljen, mi to proučujemo. Moram povedati, da 
prav daleč zadeve niso bile pripeljane; šele konec prejšnjega 
mandata je bivši minister za delo, družino in socialo prišel do 
tega, da se je začelo delati na enotni evidenci socialnih transferov. 
V tem trenutku je nemogoče povedati, s koliko različnih naslov 
kakšen posameznik dobiva različne socialne transfere. Se pravi, 
ni bila vzpostavljena niti osnovna evidenca, kljub tehnologiji, ki je 
dana v 21. stoletju; in potem, ko bi bilo vse to narejeno - in 
pričakujemo, da bo to narejeno v čim krajšem času, bomo to 
zamudo poskušali dejansko tudi nadoknaditi. 

O konkretnih procentih oziroma indeksih v tem trenutku težko 
karkoli povem, pravzaprav bi moral jaz to vas vprašati, glede na 
stanje, kakršnega smo dobili. Lahko pa rečem, da nobena od teh 
premestitev, ali noben od teh ukrepov ne bo šel mimo vsaj 
poskusov usklajevanja v Ekonomsko-socialnem svetu. O tem 
smo se dogovorili na prvi seji tega organa, se pravi, ne bo šlo kar 

13 poročevalec, št. 20 



za neko, kot se včasih sliši, grobo poseganje v pridobljene pravice, 
ampak se bo najprej naredila realna ocena in ugotovilo, kje so 
eventualne rezerve; in da te rezerve skoraj zagotovo obstajajo, 
je bilo ugotovljeno že v prejšnjem mandatu, zaradi tega se je 
potem tudi šlo v vzpostavitev teh enotnih evidenc. 

Vlada izvaja pospešeno vse tiste priprave, ki so potrebne za to, 
da se izpolnijo nominalni, konvergenčni kriteriji za prevzem evra 
- s tega vidika je najtrši oreh, kot sami veste, znižanje inflacije, in 
da tečejo naprej in še posebej pospešeno tudi tehnične priprave 
za prevzem evra; delo nadaljuje konvencijska skupina oziroma 
odbor, ki ga skupaj sovodita predstavnik vlade in predstavnik 
Banke Slovenije. 

Proučuje se možnost, da se že sredi tega leta uvede dvojno 
prikazovanje cen in tudi ostali tehnični postopki tečejo. Slovenci 
imamo izkušnje z menjavo valute iz leta 1991 in sem prepričan, 
da bomo, kar se tehnike tiče, to uspešno opravili tudi tokrat. 

Zakaj potem govorite o deindeksaciji? 

In ključna indeksacija se dogaja in se bo še naprej d°gaiala L 
največjih transferih, ki obstojijo v Sloveniji. To pa so pokol11' 
transferi. Tam je največja indeksacija. In tam se, po obstoj 
sistemu, indeksacijo izvaja na osnovi cen in deloma na o 
plač. Vi pa obljubljate na osnovi cen in plač. Se pravi, dva 
indeksacijo. 

Kako in kaj nameravate, v primeru zakona gospoda Ž., ki Pr®^L 
dvojno indeksacijo pri pokojninah; boste, torej dodatno, ind? 
uvedli pri pokojninah? 

Kar je, seveda, v redu in je povsem možno. . jn 5te 
In kaj boste potem s prvim ciljem, o katerem ste govoru 
omenjali, da je indeksacijo treba izpeljati? 

Torej, to dvoje skupaj, več kot očitno, ne gre. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Rekli ste, da boste stvar še preučili, in da boste naredili analizo, in 
da bi morali, pravzaprav, mene vprašati glede na stanje, kakršno 
ste dobili. In večkrat ste že govorili, kakšno da je stanje, in da zato 
potrebujemo to indeksacijo, o kateri ste govorili. Zato bi bilo morda 
dobro poudariti, da smo v Z-IPR-u to indeksacijo za večino 
transferov že izvedli. Ta ZIPR-o je sprejet in je, torej, deindeksacija 
izvedena. Deindeksacija ni izvedena samo na dveh pomembnih 
segmentih. In zato je dobro, da vemo, o čem govorimo, ko 
govorimo o deindeksaciji. 

Prvič, deindeksacije nismo izvedli pri denarnih socialnih pomočeh, 
pri tistih najrevnejših. Zato sem vas vprašal, torej, če mislite pri 
teh deindeksacijo delati pri najbolj revnih slovenskih državljankah 
in državljanih, potem bi bilo dobro, da to tudi javno poveste. To so 
tisti, ki dobijo denarno socialno pomoč v višini 46 tisoč - maksimum. 
Ne verjamem; torej, deindeksacije, verjetno, na tem segmentu ne 
boste delali. 

Dopolnitev odgovora: 
jainif" 

Nikoli nikjer nisem govoril o deindeksaciji najnižjih s -asno 
transferov - kadarkoli. Tudi ko gre za pokojnine, je bilo ze 
povedano - takrat, ko je bila koalicijska pogodba P0(^Pisan

b'j seW 
ni tolikšno breme, da bi to bremenilo prevzem evra. Ce pa 
zgodilo, potem pa so se koalicijski partnerji zavezali, v P° 
dodatku, da bodo, pač, z realizacijo nekaterih ciljev iz k° za 
pogodbe počakali, oziroma, da ima izpolnjevanje kri 
prevzem evra absolutno prioriteto. To je podpisano n ,jSto 
vseh ključnih ciljev koalicijske pogodbe. In vlada bo v s 
prioriteto in zavezo ravnala. 

a so "ile 

V vsakem primeru so te obljube bistveno manjše, kot p 
tiste o 150 tisoč dodatnih pokojninah, ki jih je dajala vasa ^rQZj|i 
pred volitvami. Finančni učinki realizacije te obljube bi se 
državni proračun. 

Ustno poslansko vprašanje Mirana Potrča 
predsedniku Vlade Republike Slovenije g. 
Janezu Janši:  

Slovenija je ob izvolitvi vaše viade izpolnjevala tri od štirih 
konvergenčnih kriterijev za prevzem evra. Javnofinančni 
primanjkljaj je znašal 2,1% bruto domačega proizvoda pri kriteriju 
3%, javni dolg 29,4%, oziroma približno polovico zahtev, devizni 
tečaj je bil stabiliziran in višine obrestnih mer dolgoročno usklajene. 
Inflacija se je ves mandat zniževala, gospodarska rast je bila 
višja, kot v državah petnajsterice, in stopnja registrirane 
brezposelnosti najnižja v zadnjih desetih letih. Iz dosedanjega 
dela vlade in ministrov, strateškega gospodarskega sveta in 
njegovih članov, ni razvidno v kakšni meri bodo potekale nadaljnje 
aktivnosti vlade za prevzem evra. 

Minister za finance in strateški svet sta najprej zagovarjala 
zamrznitev davčne reforme, kasneje pa predlagala le bistveno 
znižanje davka na dohodek iz kapitala. Minister za delo je najprej, 

anj3 5 
z uredbo o višini plačil v zvezi z delom, brez P?sVg'°0cia|n® 
sindikati, začel s politiko zategovanja pasu in krcen' ste, K° 
varnosti delavcev. Ko je vlada ugotovila svojo napa 
predsednik vlade, prijazno Obljubili novo usklajevanje- jO 
Sedanja koalicija je v preteklem mandatu očitala ^Qr(ja 
skorumpirana, sedaj, ko je na oblasti, pa bi sarna'.kj sVet s0'.h 
ukinila Komisijo za boj proti korupciji. Vladni strates ^ nji 
času, ko se bodo mnoge gospodarske panoge in ° $ te 
srečevali z novim valom odpuščanja, namesto P ^0vPi 
podjetjem za prestrukturiranje proizvodnje in ohrani . er8|n0PjJ 
mest, zavzema za "olajšanje" odpuščanja delavcev, 
delovno zakonodajo, ukinitev minimalne plače i v0j|<ra|r" 
kolektivnih pogodb le na podjetniškem nivoju. Kiju tova|no,0J, 
predlogom občin, da bi nova vlada oblikovala PoS^®: |oK3,r" 
za presojo predlogov odločitev, ki vplivajo na p° 
skupnosti, te, zaenkrat, odgovora od vas še nimajo- 

Vsa ta protislovna ravnanja nam ne dajejo zagotovi'3 

bodoči politiki vlade. 

30. mare 
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y\|j 
in v s V'^C'a uP°®tevala že uveljavljeno politiko socialnega dialoga 
aij pa h°'e od|očitve vključevala zainteresirano in vpleteno javnost 
spreip ° naprei' P0^ krinko lepih besed, vodila politiko, ki v resnici 
naihiima oc"°čitve, predvsem v korist najbogatejših na račun I ranljivega prebivalstva? 

Ugovor: 

katere u 3V Sem ,ucli v svojem nastopnem govoru povedal enako, 
izpeli n 'e Slovenija izpolnjuje za prevzem evra in katerih ne 
pač j' |e: ^orda ste pozabili omeniti še stabilen tečaj, tega bomo, 
Zanemari" ^oncu bivanja v tej "čakalnici". Inflacija ni tako 
p0seb ■ 'Iv Pr°blem, kot se govori. Še veliko bo treba storiti, še 

Vr°Psk ®'ede na t0' da se stopnja inflacije, v treh državah 
času 7m rn.onetarne unije z najnižjo stopnjo inflacije v zadnjem 
takrat |<.Q

an'®uie 'n je ta "tarča" bistveno nižja, kot pa je kazalo 
kriterij Se 'e Slovenija odločila za to, da država začne izpolnjevati za Prevzem evra. 
Glede uk 
teh, kj s 

repov' ki se izvajajo, naj rečem, da so bili, tudi večina 
Prejšnie "j13113®3)0 na t.i. deindeksacijo, usklajeni že v mandatu 
Sp°razurn •• V okviru Eonomsko-socialnega sveta. Socialni viada n k P°dpisan i" velja še do konca letošnjega leta, ta 
sP°razu sP°štovala, ampak,socialni partnerji so se v tem 
oti°goji| U sPora2ume'i,da bodo zagovarjali politiko, ki bo Sloveniji 
nedelar? l2P°'ni,ev teh kriterijev. Tudi nova vlada, v tem smislu, 
Naenkrat po'noma n'č drugega in nikakršne bojazni ni, da bi tukaj 
da bfe2 

2av'adala neka drugačna politika, ker se vsi zavedamo, 
Praktično 6■ 3 ^'r®e9a soglasja, vsaj nekaterih od teh ukrepov 
usklajena m°9°^e doseči. Še posebej je tukaj pomembno tudi 
Socialneni

n'e V 2Vezi s P0,itiko piač, ki je za letošnje leto v tem ^ sporazumu, recimo temu, vsaj približno dobro urejeno. 

^skov^'"*3' da 'e vlacla sama sprejela uredbo o povračilu 
Po9aian'iaP°vVe2anih z delom' je to postopek, ki je bil podedovan. avgusta al,V 2V82' s ,0 urec|bo so se začela, če se ne motim, 
2vezi s t0 ' sePterr|bra lani. Pogajalci prejšnje vlade se, pač, v 
da s"io do"0db0' niso uskladili. Uredbo je bilo treba sprejeti zato, 
'2Plačeva|j S 1' ianuariem stvari urejene, zato, da so se lahko 
W povezani z delom, dnevnice, potni stroški in 
^Sežen h prv' sei' Ekonomsko-socialnega sveta je bil potem 
s°9lasje o °^ovor' 013 se lahko usklajevanje nadaljuje. Če bo 
llbil^on6?°:f.b=iinih spremembah, in če se bo res pokazalo, da 2aenkrat i Upravi^eno prikrajšan, bo prišlo do sprememb. Ampak, v'šini tnl 

na mizo dano samo eno takšno prikrajšanje v 
Ur6dbe, i^j ■ ar!ev' kar ni ravno veliko. Se pravi, ključni namen te ravno (o J6 sla 2 indeksov na določitev nominalnih zneskov, je 
9vra ■ a izpolnijo pogoje za zadostno stabilnost za prevzem 

®'ede SOc 
irtl. da |a k8®3 dialoga postavljate neke trditve, ki ne držijo. 

,Sociainega 
zadni' sestanek, prvi v takšni sestavi, Ekonomsko- 

,u|(ai skuša SV6ta doka2' da stvari ne gredo v tej smeri, kot se 
U<li 1^ dru Poc"'ka,i- Zavedamo se pomena socialnega dialoga, 

Po'r6bno do reforrnab' ki bodo še potrebne v tej državi - se bo 
U^rePe, kj 9°varjati, absolutno. Ni res, da je vlada sprejela neke 
nairevnejšj ®redo v korist najbogatejših slojev, med tem, ko so 

^ičajno^1^3^311'' ^a'e^ °d te9a- "^dl ta argumentacija, (ki 
5n 'e v|ada naVa'a in na katero ste verjetno mislili), danes - češ, 
J • kot je K-i"2a'a c'avek oziroma davek na kapitalski dobiček s 

®fti, od t6Q ' prei sPrejet na hitro, govori nasprotno od te trditve. 
arT>°tistj da 'e nekdo prenesel kapital v tujino, so imeli korist 

n? k'®2 deiaS° '-'a ,a kaP',a' prenesli; tisti najrevnejši, ki pa, morda, 6s,a in taL' računajo na nove programe, na nova delovna 
°b'li. Da b, ° naPrej, pa, s pomočjo tega kapitala, ne bodo nič 

Se 'akrat ravnalo bolj racionalno, bolj uravnoteženo, 

potem bi bilo tega bega manj in bi bilo več investicijskih sredstev 
za to, da bi imeli tudi več delovnih mest. In vemo, komu to koristi. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Kako bo z eventualno zahtevo po ukinitvi Komisije za boj proti 
korupciji? 
Kaj mislite, kot predsednik vlade, v zvezi s trditvami nekaterih 
članov Ekonomsko-socialnega sveta, naj se "olajša" odpuščanje 
delavcev, naj se zagotovi liberalnejša delovnopravna zakonodaja 
v korist podjetij in v škodo zaposlenih, naj se ukine sistem 
minimalnih plač in naj se odslej uvede le sklepanje kolektivnih 
pogodb na podjetniškem nivoju; kar je gotovo, z vidika zaposlenih, 
težje, ker imajo manjši vpliv na vsebino teh pogodb? 

Dopolnitev odgovora: 

Že nekajkrat sem javno dejal, da se niti vlada niti jaz osebno, kot 
predsednik vlade, ne bomo opredeljevali do člankov, ki jih pišejo 
tisti, ki svetujejo, ali pa tudi ne svetujejo vladi. V tem mandatu se je 
prvič ta država srečala s pristopom, ki je običajen v razvitih 
državah; ustanovili smo svetovalna telesa, ki so bila sicer 
predvidena tudi prej, v prejšnjih sestavah, ki osvetlijo določen 
problem, dajo določene nasvete, vlada se v zvezi s tem potem 
opredeli, upošteva te nasvete, doda še druge dimenzije, ali pa jih 
ne upošteva. Znotraj teh strateških svetov, če so že ustanovljeni, 
delujejo člani, ki tudi različno mislijo. To so organi, ki ne glasujejo, 
ki ne predlagajo nekih usklajenih stališč ali ukrepov, ampak, so to 
organi, ki skušajo predlagati tisto, kar mislijo, da je najboljše za 
gospodarski razvoj države v tem konkretnem primeru. Če je več 
različnih predlogov, več različnih mnenj; na vlado dobimo več 
takšnih predlogov, niso pa to organi, ki odločajo; in tudi ne bi imelo 
nikakršnega smisla, če bi se vlada zdaj že vnaprej opredeljevala 
do nečesa, kar vi morda mislite, da je nekdo hotel povedati v 
nekem komentarju. 

Vlada se bo opredeljevala do predlogov, ki jih bomo dobili, programi 
teh strateških svetov so pa sicer sestavljeni tako, da ti organi 
svetujejo vladi glede na program, ki je pripravljen, ki ga je treba 
izvajati, še posebej, ko gre za bistvene ali sistemske oziroma 
strukturne reforme. 

Glede Komisije za boj proti korupciji, vlada v zvezi s tem ni še 
ničesar odločala. Vlada je zavezana koalicijski pogodbi, kjer piše, 
da se bomo trudili za to, da bo boj proti korupciji bistveno bolj 
učinkovit, kot je bil doslej. Moje osebno stališče, ki sem ga povedal 
za to govornico lansko leto, ko se je ta zakon sprejemal, je, da ta 
komisija ni bila ustanovljena zato, da bi se bolj učinkovito borili 
proti korupciji, ampak obratno; na podlagi znanega Churcillovega 
načela "če nočeš nič narediti, ustanovi komisijo"; vemo, kdaj je 
prišlo do tega predloga, vemo, kakšne so pristojnosti. Skratka, 
gre za nek organ, ki je brez "zob", ki, glede na svojo strukturo in 
sestavo, lahko daje in tudi daje politično motivirane komentarje, 
zbira podatke, ki jih je možno tako ali drugače zlorabiti. Na teh 
podatkih "sedijo" ljudje, ki jim je sodišče že dokazalo, da so 
zlorabljali pooblastila. 

V zvezi s tem bo vlada zelo natančno pretehtala, potem, ko bo 
naredila tudi mednarodno primerjavo, kako zagotoviti dejansko 
učinkovit boj proti korupciji. Ne tako, da bomo ustanovili še eno 
komisijo, ki bo ponovno terjala 100 ali pa 200 milijonov 
proračunskih sredstev, ampak tako, da organi, ki so po ustavi 
zadolženi za to, da to dejansko deluje. 

^ec^05 • 
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Ustno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega predsedniku Vlade Republike 
Slovenije g. Janezu Janši:  

Gre za vprašanje šikaniranja firme R. iz K., z demografsko 
ogroženega področja, s strani davčne uprave Koper in, konec 
koncev, tudi omalževanje s strani koprskega tožilstva; direktno, 
s strani tožilca Sevšek Romana. 

Namreč, 10.7.2000 sem prvič vprašal gospoda Bajuka o tej zadevi, 
ko je obljubil, da bo zadevo preveril in uredil, vendar se je potem 
zgodila zamenjava. Davčna oblast v Kopru, namreč, ni upoštevala 
obveznih navodil ministrstva o uporabi 64. člena Zakona o dobičku 
pravnih oseb, oziroma ni upoštevala - jih je upoštevala v 90%, 
kadar je šlo za prijateljske vezi, ni pa v nekaterih primerih, ko ni 
šlo za prijateljske. Mi smo tu šli naprej, kazensko smo ovadili 
določene ljudi iz davčne uprave na tožilstvo v Koper. Nič niso 
naredili. Zahtevali smo od ministrice, takrat še generalne tožilke, 
da izpelje - ni nič naredila, niti kot ministrica niti kot tožilka. Upam, 
da se bo ta zadeva spremenila, popravila. 

V povezavi s tem je tudi druga zadeva. Namreč, v Slovenski 
nacionalni stranki sodimo, da bi bilo smiselno preveriti delo dveh 
državnih uradnikov s strani komisije za korupcijo, saj gre za 
uničevanje slovenskega nacionalnega interesa, gre za dva 
predstavnika iz urada za varstvo konkurence, in sicer gospoda 
P. in pa gospo M. D., ki, po mnenju Slovenske nacionalne stranke, 
delata v nasprotju z interesi Slovenije. Namreč, država Slovenija 
lahko zaradi njihovega oziroma njunega napačnega tolmačenja. 
V najboljšem primeru smo izgubi samo 170 milijonov evrov, v 
najslabšem primeru 350 milijonov evrov, od česar naj bi, seveda, 
gospod odvetnik S. od Vege, ki toži Mobitel, dobil 20% izkupička, 
to je okoli 25 oziroma 70 milijonov evrov direktno v žep. 

Kako je mogoče, da lahko nek državni uradnik dela proti interesom 
lastne države? 

Če Vega zmaga, vefno pa, da zmaga lahko samo glede na su 
odločitve določenih uradnikov, bo vsak Slovenec ozir 
državljan Slovenije, iz svojega žepa, dal oziroma plačal okr 9 
40 tisoč tolarjev. 

Odgovor: 

Vprašanje, ki se navezuje na plačilo oziroma na °'a'®ave
Dravili 

podjetje, ste postavili že leta 2000. Na podlagi tega, kar so p"P ^ 
v davčni upravi, je bil postopek korekten. Kot sami pravite, I 
zadeva tudi na vrhovnem sodišču. Presojeno je bilo oktou ^ ^ 
pritožniku je bilo delno ugodeno. Tisto, kar izhaja iz te sod ® ^ 
eventualno nanaša na državne organe, bodo to seveda izp 

Lahko pa rečem še to, da bo ta skupina, ki sedaj dela, k|Pr® za 
davčno zakonodajo, ki bo pripravila ukrepe, oziroma p'e ta 
morebitne spremembe in dopolnitve, da bo pogledala tu ^ 
konkreten primer, ampak zakonodajo, povezano v zvezi ^ 
predlagala morebitne spremembe, predvsem pa predlog6, ^ 
zagotovili, da ne bo prihajalo, ne v tem ne v kakšnih drugih p 
do neenotnega izvajana zakonodaje. 

... fJjSO 
V zvezi s konkretnimi imeni, moram reči, da jih prvič s ' tnega 
bila navedena v najavi vprašanja, zato bi vam karkoli kon 
lahko težko odgovoril ali obtoževal kogarkoli vnaprej- 

Glede tožbe podjetja Vega proti državi, oziroma napovedan ^ ^ 
bo vlada odgovorila do konca meseca januarja. Zadeva 
enostavna, kot morda zgleda na prvi pogled, niti je nl ja 
 i. i,- i  • v/loHfl bO " . reducirati na neke osebne odnose in relacije. Vlada bo 
vse, da zaščiti, ne proračun, ampak tiste, ki v ta Pgtrinjaf 
prispevajo, to so slovenski davkoplačevalci. In deloma cph ostali" z vami, da bi takšno ravnanje pričakovali tudi od vs ^ 
slovenskih državljanov, ki so imeli tukaj, vsaj po tem, kari 
včasih zelo ambivalentno vlogo. 

Ustno poslansko vprašanje Bogomirja 
Zamernika predsedniku Vlade Republike 
Slovenije g. Janezu Janši - postavljeno na 
podlagi tretjega odstavka 242. člena 
Poslovnika Državnega zbora:  

Danes je bila tiskovna konferenca ministra za finance, pa že v 
preteklosti se je v javnosti pojavljalo veliko namigovanj, ki jih je, 
na nek način, ta tiskovna konferenca potrdila o dvojni cenitvi 
Zavarovalnice Triglav. Po eni cenitvi, ki naj bi bila opravljena leta 
2001 in jo je opravila ena revizijska hiša, naj bi bila vrednost te 
zavarovalnice cca 250 milijonov evrov. Visoka številka, ki pa je 
potem, mislim, da v letu 2003, od druge revizijske hiše bila ognjena 
za skoraj 100% višje; se pravi, skorajda 500 milijonov evrov. 

Glede na to, da je Republika Slovenija, preko Slovenske 
odškodninske družbe in pa prek Kapitalske družbe, večinski 
oziroma 85% lastnik te zavarovalnice, sprašujem: 
Ali ste s tem seznanjeni? Kdo vas je s tem seznanil? Ali te 
navedbe držijo? 

poročevalec, št. 20 

V primeru, da te navedbe držijo, vas prosim za pojas nl0ret>itfli 

Kako bo Vlada Republike Slovenije ukrepala, da, o net,jpr#0 

prodaji delnic na podlagi tako nižje ocenjene vrednosti, ob^0t)je 
do oškodovanja tistih, ki so, ali pa smo, na nek način, c 
plačevali v to zavarovalnico? ^pro* 
Kako bo vlada ukrepal zoper upravo, če je omogoči a 
delnic po skoraj 100% nižji vrednosti?" 

Odgovor: 
Čes8

s Ti podatki, ki jih navajate, so tudi zame relativno nov^ p0<jročj®j 
motim, je minister za finance, ki je odgovoren vla^^a

nie de)an^a       "",ww' a  Irn e""' 
pridobil ustrezno dokumentacijo šele ta vikeno. ^ je 
izhaja, da je bila opravljena v lanskem letu, in rTlis'ilJ'g 
dokončana sredi avgusta lanskega leta n0 

ceni 
.edn° —.- , vapoŠ'1 

Zavarovalnice Triglav. Na podlagi zakonodaje je o" por 
oziroma neposredno "daleč" večinski lastnik- datu, 
zakonodaje, ki je bila sprejeta pred leti v prejšnjem M s|0VeflS . 
tudi prodajalo določene deleže, predvsem ^ 
odškodninske družbe, in te deleže se je prodaja 
cenitve iz leta 2001. 
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Polno - prodaie ie bil v polnem teku, oziroma je bil, praktično, 
p0jasn

Zacet v času, ko je prišlo do te druge cenitve. Zaenkrat ni 
lastnik'6"0, 2al*a' uPrava zavarovalnice Triglav ni obvestila svojih 
več Vr°^ 0 tem' da vodi institucijo, ki je po novi cenitvi še enkrat 
lastne ri 1(01 pa 'e tis,a cena. na podlagi katere prodaja svoje 
Pravi ri e' Nadeva je izjemno nenavadna. Res je, da zakon 
plati je 

a se deleži prodajo na podlagi cenitve iz leta 2001. S te 
odkriia ?rrnalno vse v redu. Je pa ravnanje vsake uprave, ki bi 
o tem n 

3 po,el<a prodaja deležev za polovično ceno, sporno, če 
obvešjg6 es<' vsai svojih lastnikov. Ali je prejšnja vlada bila 
organj k °tem a''ne'ne vem'A''so Prejšnje uprave in nadzorni 
le, ne Pl,alske in odškodninske družbe o tem bili obveščeni ali 
obveže 6m' ^ko Pa zatrdim, da nova vlada o tem ni bila 
preden i 3' da 'e 'inančni minister potreboval kar nekaj tednov, 
da sm0 hTUSP?' P^P^čati upravo, da mu posreduje te podatke; 
pred last'! pr'^e ,ragikomični situaciji, ko se je ta cenitev skrivala 
kolikor (6 °m' 'n da je treba zadevo proučiti. Po prvih podatkih, 
*a neva °

cene držijo - osebno te druge cenitve nisem videl, gre 
s'0vensk!h°St' 'e Prora^un oškodovan za 14, 15 milijard 
javnost ' tolariev' kar je danes povedal tudi finančni minister za 

Vlada bo sknž i 
Primeru s ravnati tako, da zaščiti interese lastnikov. V tem 
Postopke °'° VS' držav|ianite države in bo tudi sprožila ustrezne 
dejansko u9°tavlianis odgovornosti, če se bo izkazalo, da gre 
^eke jase a 'akšno oškodovanje. Zadeva je izjemno značilna za 

8 enkrat 23 l<atere smo vsi verjeli, da so v Sloveniji že mimo. 
gre za sum oškodovanja skupne lastnine 

^s!veno J" ' ^ m'''iard slovenskih tolarjev. Kar je silna vsota, 
^Plačati 'S'a 0d k' se očitajo novi vladi, da jih bo morala 
p°višanin Zaradi koalicijske pogodbe, za tisti del, ki govori o 1U Pokojnin. 

eva za dopolnitev odgovora:' 
Kak°bov,ada „ a uk|,epala, če se teh 14, 15 milijard, kot ste rekli, 

oškodovanja izkaže za povzročene s strani uprave? Kako 
ukrepati zoper povzročitelje tega? 

Ali je še možno to škodo, če je nastala, na kakršenkoli način 
popraviti in kako? 

Dopolnitev odgovora: 

Dokončnega odgovora na to vprašanje danes ni možno dati. Kot 
rečeno, formalno se je ta dokumentacija šele pridobila, zaradi 
skrivalnice, iz meni nerazumljivih razlogov. Tu bo treba proučiti, 
ne samo finančne, ampak, tudi pravne vidike celotne zgodbe in 
potem bo vlada, v skladu s pravno podlago, ukrepala. 

Tukaj pričakujem, čeprav sem morda prevelik optimist, neko 
enotno hotenje tudi v tem visokem zboru za to, da se dejansko 
zaščitijo interesi davkoplačevalcev. Zakonodaja, na podlagi katere 
se je to dogajalo, je bila sprejeta v tem državnem zboru, mislim, 
da je to skupna dolžnost, da ne gre samo za vlado tukaj, ki mora 
nekaj narediti. Zelo mogoče je, da bo treba spremeniti, ali pa na 
hitro sprejeti kakšno zakonodajo. Poleg tega pa je zadeva 
neznansko čudna, tudi s tega vidika, da se je v določenih javnih 
glasili, v medijih, v časopisih, ta zgodba odpirala že pred tedni in 
kljub temu, da je bilo jasno, da te informacije nekje obstajajo, 
uprava ni bila pripravljena izročiti te dokumentacije predstavniku 
lastnika - kar je vlada oziroma državne institucije. 

Še enkrat lahko rečem, da bomo naredil vse, kar je možno v tej 
dani situaciji, da se zaščiti javni interes. Kaj točno, glede na pozno 
pridobitev dokumentacije, (zaradi same najave vprašanja za sejo), 
zelo težko rečem. In ponovno poudarjam, računam na to, da to 
ne bo zdaj vzeto, kot nek vladni projekt, ki odkriva neka trupla 
prejšnje oblasti v omari, ampak, da se bomo koncentrirali na to, 
kako škodo popraviti; če je to sploh še možno. 

U$tr^ —  

Pavlic POslansk° vprašanje dr. Marka 
Bojjv ® ^'Histrij za promet mag. Janezu 

^ v 

Ij^'emov ki* 'e,0®nie9a leta smo se morali soočati s kopico 
..avek, ki qa't

Spadai° na področje prometne politike: prvi krvni 
°Per, j2 frjajo ceste, problematika tretjega pomola v luki 
°'itil<e Pa ni n'3 dru9e9a tira in še bi lahko naštevali. Prometne 

S sta se m- ■ 
m ila. da 

nis,er za promet in Vlada Republike Slovenije 
tu8Se°u juliju °

metno Politiko, ki jo je prejšnja vlada že sprejela v 
a® s,rokovn= Vmakneta iz procedure, čeravno jo je domača in 

9umentjra 
|avnost ocenila kot zelo dobro, če ne že odlično? 

pt|
9um6ntiran° Pojasnite: Kje točno je treba besedilo predloga 
Urnost in ^ °2'roma ponovno pregledati, oceniti njegovo 

^ 9a dopolniti? 
J^nistra sDo 

Predst n'm' da 'e °k ve' priložnostih, na primer med avitvijo pred matičnim odoborom (zaslišanju), 

ar®C2005^ •  

prometno politiko označil kot dobro izhodišče, tudi za njegovo 
delo, na primer: "Temelj za delovanje na področju prometne politike 
v tem mandatu bo prometna politika, ki jo je sprejela Evropska 
unija. V prometni politiki za Slovenijo lahko te splošne usmeritve 
zgolj konkretiziramo in operacionaliziramo". Prometna politika, ki 
jo je sprejela bivša vlada, je bila popolnoma v skladu z evropsko 
prometno politiko; in še več - nadgradila jo je in tudi časovno 
podaljšala do leta 2020. Prav tako je minister dejal: "V vsakem 
primeru poznam dokument, ki sem ga v teh dneh uspel prebirati 
in lahko rečem, da je to izjemno kvalitetna osnova, da ga v 
proceduri čim prej sprejmemo s potrebnimi modifikacijami,..." Ne 
nazadnje se je o tej prometni politiki zelo pozitivno izrekel tudi 
Državni svet. 

Sam pa sem dejal na zaslišanju, da bi umik tega dokumenta iz 
procedure pomenilo vrnitev najmanj 10 let nazaj, kjer je bila 
Slovenija. 

Končno je zanimiva izjava gospoda ministra na prvi seji Odbora 
za promet, ko je dejal, da je priprava prometne politike strateška 
tema nove vlade in naj bi jo odbor dobil že v drugem četrtletju tega 
leta. 

17 poroče valeč, št. 20 



Kaj ni res, da je bila to strateška tema tudi bivše vlade, vsaj, ali pa 
zlasti v času mojega ministrovanja? 

In v tem trenutku se pojavlja dvom, ali pa hipoteza, da bo vlada 
napravila le nekaj kozmetičnih popravkov, potem bo pa svetu 
obelodanila svoje "remek delo", oziroma svoje avtorstvo. 

Odgovor:  

Že v svoji predstavitvi pred pristojnim Odborom za promet sem 
zelo jasno povedal, da bo prometna politika v središču mojega 
delovanja, saj, samo z uravnoteženo, premišljeno in včasih tudi 
drzno prometno politiko mogoče zagotoviti optimalno usklajeno 
delovanje vseh prometnih sistemov v državi in s tem tudi najnižje 
možne stroške, tako za osebni kot tovorni promet. 

Ne le to. Po prevzemu resorja se je pokazalo, da bi bilo smotrno, 
ravno skozi prometno politiko, določiti glavne cilje resorja v tem 
mandatu, zato je seveda jasno, da želimo prometno politiko 
dopolniti, predvsem pa bolj konkretizirati in narediti bolj operativno. 

Poleg tega smo ugotovili, da se v nekaterih delih predlog resolucije 
ne sklada povsem z evropsko prometno politiko, oziroma ji v 
popolnosti ne sledi. Glede na to, da želite konkretne navedbe, naj 
primeroma omenim dve. 

V slovenski Resoluciji o prometni politiki je opredeljeno, da je cilj, 
glede plačevanja stroškov infrastrukture, načelo: uporabnik plača. 
To je sicer res, toda, evropska prometna politika je glede tega bolj 
natančna in, kot ciljno metodo za zaračunavanje stroškov 
infrastrukture, opredeljuje metodo mejnih družbenih stroškov. To 
seveda pomeni, da je cilj plačevanja infrastrukture glede na 
stroške, ki nastajajo v času, ko nek uporabnik vstopi na 
infrastrukturo in jo začne uporabljati. Ta metoda je sicer zelo 
zapletena. Toda, evropska komisija že izvaja vrsto ukrepov za 
približevanje tej metodi. Tudi novi razgovori o direktivi gredo v to 
smer - o t.i. "evrovinjeti"; kar je sicer zelo ponesrečeno 
poimenovanje za direktivo o cestnini. Na ta način se bo EU, kot 
celota in z njo tudi Slovenija, približala t.i. Paretovemu družbenemu 
optimumu, ki pravi, da so resursi v družbi optimalno porazdeljeni 
in zagotavljajo najvišjo možno skupno blaginjo. Zvišanje blaginje 
prebivalcev EU in Slovenije pa je naš skupni cilj. Ne glede na to, 
omenjena metoda zagotavlja tudi optimalno obremenjenost 
uporabnikov, in sicer le do višine t.i. Pigoujevega davka, ki pravi, 
da je obdavčenje smiselno le do tiste meje, do katere poraba 
oziroma investiranje sredstev, preko državnega proračuna, 
zvišuje blaginjo bolj, kot zvišuje blaginjo poraba oziroma 
investiranje davčnih zavezancev. Zviševanje blaginje prebivalstva 
pa je cilj, tako te vlade, kot tudi ministrstva, ki ga vodim. 

Drugi primer pa je, da na področju razvoja javnega prometa 
predlagatelji niso upoštevali t.i. Mohringovega efekta, ki pravi, da 
ima povečevanje potnikov na javnem prevozu pozitivne učinke 
za vse obstoječe in bodoče uporabnike. Poenostavljeno povedano: 
bistvo je v tem, da se s povečanjem števila uporabnikov povečuje 
število rentabilnih linij javnega prometa, s čimer se izboljšuje celotna 
storitev sistema, kar privabi nove uporabnike. Mehanizem deluje 
tudi v obratni smeri in ravno temu smo bili priča v Sloveniji v 
zadnjem desetletju. Manj potnikov pomeni manj linij, kar dodatno 
zmanjša število potnikov. Na to dejstvo sem ob predstavitvi zelo 
jasno opozoril in ravno na osnovi Mohringdvega efekta 
nameravamo izboljšati kvaliteto javnega sistema. Naloga 
ministrstva pa je, da zagotovi začetni pozitivni trend, da se, torej, 
število voženj v javnem prometu poveča, s čimer se bo povečala 
kvaliteta sistema kot celote, kar bo, v sistem javnega prevoza, 
privabilo vedno več potnikov, zaradi česar bo sistem pridobil 
nove prihodke in postal vse bolj rentabilen. Na drugi strani je, ob 
uvajanju modela zaračunavanje infrastrukture, manj interesantan 
osebni prevoz, saj bodo vozniki v večji meri plačevali stroške, ki 

jih sedaj povzročijo in prevalijo na vse davkoplačevalce. 

Mohringov efekt, v predlogu prometne politike, ki ga je r ■ ^ 
prejšnja vlada, sploh ni omenjenen. Zato smo se 0 ° k0' ja 
dokument še dodelamo, po potrebi razširimo in skrčimo, 
bomo na koncu dobili dokument, ki bo, pravzaprav, nase kei. 
pri delu. Verjamem, da mi moj predhodnik te pravice ne bo 
Seveda pa ti podatki, ki so na Odboru za promet, drži,0'zbonj, 
samega programa priprave tega dokumenta v Državnem 
glede sprejemanja. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Da bi lahko vse te pripombe upoštevali na matičnem ^^tno 
promet in potem pri sprejemanju resolucije, če lahko to ^ 
pisno obrazložite in pošljete, preden bo resolucija "Pnr0 

matičnega odbora. boboljža'' 
V katerem delu bo prometna politika boljša (in dobro, da d 
če bo boljša? 

Pisna dopolnitev odgovora, z dne 
18/2-2005: 

Vprašanje prometne politike je pomembno vprašanje (0jnirr 
Ministrstva za promet. Že v uvodni predstavitvi pred p 0[Tiet, 
Odborom za promet sem, kot kandidat za ministra zc(e|0vanja 

zelo jasno povedal, da bo prometna politika v srediernišljen0 

Ministrstva za promet, saj je samo z uravnoteženo, P (j(T1alno 
in včasih tudi drzno prometno politiko mogoče zagotovi ^aVj in5 

usklajeno delovanje vseh prometnih podsistemov v . rorne' 
tem tudi najnižje možne stroške, tako za osebni kot tov 

ravn° 
Po prevzemu resorja se je pokazalo, da bi bilo ®rT10.iti giav"e 

skozi prometno politiko, kot strateški dokument, do p0|jtiko 
cilje Ministrstva za promet, zato je potrebno Prorn®. oPerativn°' 
dopolniti, predvsem pa bolj konkretizirati in jo narediti bo J 
Poleg tega smo ugotovili, da se v nekaterih delih predi 9^ 0vrOpsk° 
katerega je prejšnja vlada sprejela, ne sklada povseim bo(T1o

v 

prometno politiko, oziroma ji v popolnosti ne sledi. rorne'na 

novem predlogu zelo jasno opredelili, da slovens ^ pol09 
politika v celoti sprejema prometno politiko Evropske za 

tega pa opredeljuje tudi nekatere posebnosti, ki so p 
Slovenijo. ^ 

Kot primer nepopolnega skladanja, med Pron^e,rlg|0venije' 
Evropske unije in predlogom prometne politik res0|ucije 

omenjamo samo dve zadevi. V prejšnjem podlogu s,rOšl<0 

prometni politiki je opredeljeno, da je cilj glede P|aceV r0s,tc, 
infrastrukture, načelo »uporabnik plača«. To je sl^nćna in. KO

y. 
evropska prometna politika je glede tega bolj na stf^n 
ciljno dolgoročno metodo za zaračunavanj s(rog|<ov. ^ 
infrastrukture, opredeljuje metodo mejnih c,ru^tie^!ure gle^e n

a 
seveda pomeni, da je cilj plačevanje infrastru vs(0pi n 
stroške, ki nastajajo v času, ko nek uP°ra^n:8 gicer z6.a 
infrastrukturo in jo začne uporabljati. Ta metoda I ^gpov 
zapletena, toda, Evropska komisija že izvaja vrs jvi, o ta 
približevanje tej metodi; tudi novi razgovori o ' nesf0^ in 
imenovani »evrovinjeti«, kar je sicer zelo P ^gj roK 
poimenovanje za direktivo o cestnini, gredo n unija, ^ 
postopoma v to smer. Na ta način se bo Evrop ^00^' 0 
celota in z njo tudi Slovenija, približala Paretovem^ zagotav'.^ 
pravi, da so resursi v družbi optimalno Porazde''enJ.0Sursi v 
najvišjo možno skupno blaginjo. To pomeni, da s° 
razdeljeni tako, da je zmanjšanje blaginje dol1° pov®ia

u(Si 
skupine, zaradi zmanjšanje resursov, večje. j0pi <eS 

blaginje tiste družbene skupine, ki so ji bili Pre) 0 
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EVro 
e|jeni. Zvišanje blaginje prebivalcev Slovenije in tudi 

žago. e uniie Pa je naš skupni cilj. Ne le to, omenjena metoda 
do |a tudi optimalno obremenjenost uporabnikov, in sicer le 
s^isei 6 ' Pigoujevega davka, ki pravi, da je obdavčevanje 
Sredste° 'e d° ''ste meie> do katere poraba, oziroma investiranje 
Zvi§Ui v

h
preko ddavnega proračuna, zvišuje blaginjo bolj, kot 

davčnih 9in'° Poraba, oziroma investiranje oziroma poraba na p0(j 
2avezancev. Povedano drugače, država mora, denimo 

Prometn C'U transPorta. posredovati na trgu in investirati v razvoj 
Vinkov')8 in'ras,rul<,ure samo do tiste mere, pri kateri je bolj 
S6kt0r 

0<* 2ase^nega sektorja. Če neko storitev lahko zasebni 
nes"iis6^°'0V' ceneie 'n učinkoviteje, kot država, je potem 
Sr®dstva n°' da Za ,al<®ne stori've uporabljamo proračunska kjer pa ■ 'n s.tern obremenjujemo davkoplačevalce. Povsod tam, 
jasno J6 ^rzava bolj učinkovita od zasebnega sektorja, pa je 
Prebivale ■ c'r*ava opravila svojo vlogo. Zviševanje blaginje 
za promet '9 namre° cili'lako ,e Vlade RS, kot tudi Ministrstva 

%je ^r'^n,6r'ki 9a v predlogu resolucije o prometni politiki prejšnje 
Pa so u*j °zas|editi, za katerega pa ocenjujem, daje pomemben, 
Prometa t ''' Mohringovega efekta na področju razvoja javnega 
Prev°zu n 3 namre^ Pravi, da ima povečevanje potnikov na javnem 
f>0enostaC|2l,'Vne Un'<e za vse obstoječe in bodoče uporabnike. 
1e,T1. da sV 'eno P°vedano, je bistvo t.i. Mohringovega efekta v 
r6n,abilnih r pove^evaniem števila uporabnikov povečuje število llnij javnega prometa, s čemer se izboljšuje celotna 

storitev sistema, kar privabi nove uporabnike. Potniki, ki uporabljajo 
javni promet, tako posredno zvišujejo kakovost storitev zase in 
za druge potnike, sistem javnega prometa pa delajo bolj zanimiv 
tudi za tiste, ki ga še ne uporabljajo. Mehanizem, seveda, deluje 
tudi v obratni smeri in ravno temu smo bili priča v Sloveniji v 
zadnjem desetletju: manj potnikov pomeni manj linij, kar dodatno 
zmanjša število potnikov. Na to dejstvo sem že, kot kandidat za 
ministra za promet, v predstavitvi pred matičnim odborom 
Državnega zbora zelo jasno opozoril in ravno na osnovi 
Mohringovega efekta nameravamo izboljšati kvaliteto javnega 
sistema. 

Naloga Ministrstva za promet je, da zagotovi začetni pozitivni 
trend, da se, torej, število voženj v javnem prometu poveča, s 
čemer se bo povečala kvaliteta sistema, kot celote, kar bo v 
sistem javnega prevoza privabilo vedno več potnikov, zaradi česar 
bo sistem pridobil nove prihodke in postajal vse bolj rentabilen. Na 
drugi strani bo, ob uvajanju modela zaračunavanja infrastrukture, 
manj interesanten osebni prevoz, saj bodo vozniki v večji meri 
plačevali stroške, ki jih zdaj povzročijo in prevalijo na vse 
davkoplačevalce. 

Zato smo se odločili, da dokument še dodelamo, po potrebi 
razširimo in, predvsem, skrčimo na mestih, kjer se dotika področij, 
ki niso neposredno povezana s prometno politiko, tako, da bomo 
na koncu dobili dokument, ki bo, pravzaprav, naše vodilo pri delu. 

Ustrj^    
mini P°s'ansko vprašanje Sama Bevka 

Vicgnt^ 23 'avno uPravo dr- Gregorju 

Ob 
jT^ajo iiuri""' da marsikatera delovna mesta, tudi vodilna, 

°'iko Da
a'e s ponarejeno diplomo, se postavlja vprašanje: K 'eh ljudi? 

. 

'° u9otoviii6 '9' da se 'e ,0 zgodilo tudi v državni upravi, in da so 
^slenena^u'' P.° nakliu^iu. ko so preverjali dokumentacijo 
^njene T.' 'e bil predlagan za napredovanje. Načelnik 

6^®ra 2Q Pravne enote je za medije tudi povedal, članek iz 
Vidnejši Januarja 'etos, da so zaradi tega primera postali 

Ali "ahko 
*ano~fakiJ'8mo. da bo sprožil postopek preverjanja diplom Slen'h v državni upravi? J'8de 

~ ^ to H ®nio priza(j' .2a9°varjate visoko strokovno upravo in ste si 
o2

6nirn. da bi h-f'' tUdi s PriPravo Zakona o javnih uslužbencih, 
'f0rna zap0s! ta. P°s,opek korekten do vseh javnih uslužbencev 

v Prosta delo 0nitl' so dejansko diplomirali in so, pri kadriranju 
6riakem nnl

V.na mesta in napredovanja znotraj državne uprave, p Moiozaju. 

jg Ver2e g8 gaskrb'iujoča ugotovitev glavnega tajnika mariborske 
j. 1P°narejevai" nava'am: "••■.da so diplome mariborske univerze 

Ua1a letoj 06 rnikavnejše za ponarejanje" - članek iz Dela 14. 
niso vnr j.nas'ov°m Naivneži in ponaredki. Zavedam pa 

sren'i^ih 0^ samo diplome visokošolskih in univerzitetnih niešolSk°9ram0v. ampak, tudi dokazila o končanju 
°braževalnih programov. Na ministrstvu se, sicer, 

pripravlja nov sistem upravljanja s kadrovskimi viri, v katerem 
bodo tudi podatki o pridobljeni izobrazbi. Upam, da preverjeni. 
Vendar naj bi zaživel šele enkrat leta 2006. Zato menim, da bi s 
tem postopkom morali začeti takoj in ga dokončati v roku 6-ih 
mesecev in uporabnikom upravnih storitev zagotoviti visoko 
strokovno usposobljene kadre. 

Odgovor:  

Dejansko sta bila v državni upravi doslej, bolj ko ne, po naključju 
ugotovljena dva primera - eden že pred leti; primera, ponareditve 
diplom oziroma neveljavnih diplom. V obeh primerih je sledila 
kazenska ovadb, tudi s strani pristojne izobraževalne institucije. 
Mi smo, dejansko, na podlagi teh dejstev oziroma teh dogodkov, 
že razmišljali o tem, kako ukrepati, da bi zagotovili, da ne prihaja 
do zaposlovanja ljudi s ponarejenimi diplomami. Dosedanja praksa 
je bila pač taka, da smo ljudem ob zaposlitvi zaupali, oziroma, da 
smo zaupali vrednosti originala, ali fotokopiji diplome oziroma 
spričevala, ki se za posamezno delovno mesto zahteva. 

Ukrepi, o katerih razmišljamo, so, da bi pri vsaki novi zaposlitvi 
za izbranega kandidata, torej, samo za tistega, ki ga na koncu 
izberemo za delovno mesto, pri izobraževalni instituciji, s katere 
ima diplomo, preverili, torej pozvali, da nam sporoči podatek, ali 
se dejansko podatki iz diplome ujemajo z njihovimi podatki. Za 
vse obstoječe zaposlene pa nameravamo izvesti preverjanje, 
vendar, ne vse naenkrat; torej, postopoma. Tako, da ne bi zdaj 
šolskega sistema zasuli s temi preverkami oziroma poizvedbami. 
Začeli bomo s preverjanjem vseh zaposlenih na Ministrstvu za 
javno upravo, vključno z državnim sekretarjem in ministrom, in 
potem postopoma in po korakih šli tudi v preverjanje za vse 
ostale. 
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Ustno poslansko vprašanje mag. Tomaža 
Štebeta ministru za notranje zadeve g. 
Dragutinu Mateju:  

Kdaj bo ministrstvo, oziroma vlada odpravila nalepke za motorna 
vozila? 

To zadeva približno 1.100.000 motornih vozil oziroma njihovih 
lastnikov, ki moramo vsako leto nameščati nalepke z luknjicami 
in s podatki, ki so v računalnikih Ministrstva za notranje zadeve. 
Vprašanje postavljam tudi v imenu vseh tistih računalničarjev 
informatikov, ter tistih, ki se zavzemamo za informacijsko družbo, 
oziroma za to, da v časih, ko imamo in smo opremljeni z računalniki, 
ne uvajamo rešitev, ki so, pravzaprav, v posmeh informacijski 
družbi in velik korak nazaj. Seveda pa to pomeni tudi finančne 
posledice za lastnike motornih vozil v višini približno treh milijarde 
tolarjev. 

Kakšne bodo in so finančne posledice za državo? 
Kakšne so finančne posledice za tistega izvajalca, ki tiska nalepke, 
in za tiste, ki izvajajo storitve teh nalepk? 

Odgovor: 

Najprej bi vas rad seznanil, da smo v zadnjem času ^ ^ -8 
nekaj vprašanj državljanov v zvezi z odpravo nalepk, 0 jvno 
veliko predlogov. Strokovne službe v ministrstvu m ^ -n 
proučujejo vse te predloge, z namenom, da bi v čim ve J ^ ^ 
obsegu odpravili birokratske ovire, ki se pojavljajo v zv pe v 
nalepkami; in predvsem, da bi zmanjšali stroške za w0 že 
zvezi s tem. Obenem vas lahko obvestim, da je min's j-estnerf1 

pristopilo k predlogu spremembe Zakona o varnosti v 
prometu, s katerim bi to nalepko odpravili. 

iank6 
Glede finančnih posledic za državo. Iz cene plačila te na ^ ^ 
jo državljani plačujejo, država nima ničesar. Torej, drza 
nobenega denarja od cene, ki jo plačajo državljani. 

ki to želij0- 
Podjetja, ki izvajajo lepljenje teh nalepk, državljanom, .^o 
dobijo tisti del, ki ga državljani plačajo; mislim, da je se I na|6pk. 
300 tolarjev. Ostali znesek pa je plačan proizvajalcu ^ava, 
Tako, da finančnih posledic iz samega naslova.na.® anjkljajav 

oziroma vlada ne bo imela nobenega izpada, ali P" SDrejemorn 

proračunu; medtem, ko bo proizvajalec, z eventualnim P |0(jjc6- 
teh sprememb zakona v Državnem zboru, seveda ime P 
Te, da bo pač imel izpad tega dohodka. 

odi**5'1' 

Ustno poslansko vprašanje Davorina 
Terčona ministru za obrambo g. Karlu 
Erjavcu:   

Slovenija je s prvim januarjem 2005 prevzela predsedovanje OVSE. 
Vlada pa je na vaš predlog, na seji dne 6.1.2005, razrešila direktorja 
Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. Prav 
tako ste direktorju že pred tem, dne 23.12.2004, odvzeli vsa 
pooblastila. Razumem vašo željo, da želite postaviti svojo 
vodstveno ekipo. 

Ali ni nenavadno, da v tem obdobju, ko smo prevzeli tudi 
predsedovanje organizaciji za varnost, vlada zamenjuje šefa 
Obveščevalno-varnostne službe in išče drugo, novo ime? 
Ali to pomeni, da vloga te služb v dosedanjih procesih oblikovanja 
varnostne politike naše države ni bila dobra, ali ni bila zadostna in 
je bilo zato potrebo to zamenjavo izpeljati tako na hitro in s 
takojšnjim odvzemom pooblastil? 

S takimi menjavami, predvsem pa, na takšen način, da služba v 
prihodnje kar nekaj časa ne bo imela direktorja s polnimi pooblastili, 
tako služba, kot država, pri zagotavljanju varnostni v novem 
okolju članic EU in zveze NATO, ne bo pridobivala na svoji vlogi 
in tudi ne na ugledu. 

minister, si oblikovati neko vodstveno skupino, sem se p 
da uporabim to možnost. 

ti ta Pr0* 
Gre za to, da imam program in tisti, ki želijo uresniči 
gram, so del te ekipe. Na delo dosedanjeg 1 

Obveščevalno-varnostne službe nisem imel Pri'3Cj,ja| to funkcij0 

glede na to, da gre za občutljivo mesto, in da je oprav J ^ p^en10, 

4 leta v času ministrovanja gospoda Grizolda, se mi .0(n ne"0 

da sedaj, ko sem nastopil ministrsko funkcijo, o 
ožjo vodstveno skupino. ... 

I pooblastl 

Ni točna navedba, da naj bi gospodu direktorju °dv^e j0 t>il_n® 
dne 23.12., temveč je izgubil ta pooblastila z dne 0(jjjj prinaš3 

vladi razrešen; to se pravi, 6. januarja. Res je, da so ^ ^ g. ^ 
tako novico, vendar ne drži. Direktor je v tistem ^e^0' 
podpisoval vse dokumente in bil tudi še napr 

Obveščevalno-varnostne službe. ^ 

Meni se zdi tak postopek demokratičen in se mi zdi '^dir0*!^ 
da ni nekdo predolgo na tem mestu. Moram pareci, s pod^ 
določene zasluge, v smislu, da je umaknil dnevno po ^ b0 r 
dela Obveščevalno-varnostne službe, in upam • 
direktor tudi v tem pogledu uspešen. Bojazen, da .0 0dv ■ 
bomo imeli direktorja Obveščevalno-varnostne s ^ j^en0^ 
ker bom v kratkem predlagal novega direktorja 
Vladi Republike Slovenije. 

Odgovor: 

Dejansko sem, v skladu z zakonom, predlagal razrešitev 
dosedanjega direktorja Obveščevalno-varnostne službe. Zakon 
daje to možnost, da lahko minister, v roku treh mesecev, tako 
razrešitev predlaga brez razlogov. Glede na to, da želim, kot 

Zahteva za dopolnitev odgovora. 
., gevfld®' j 

Vi ste sami komentirali to, kar sem jaz že ta" ^ 
vam zakon daje vso možnost, da lahko 'Zv 'etU'nie. 
zamenjavo. Je pa, seveda, drugo vprasa s0de|oVa 

predsedujemo Mednarodni organizaciji za varnos 
da umikamo direktorja pa tako občutljivem podro 
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st- ,e9a lahko ugotovim, da v odgovoru niste navedli niti enega 
bi|0 rfa!ne^a raz'°9a 23 razrešitev. Se tudi strinjam z vami, da je 
občuti-0 dosedanie9a direktorju korektno, in da je umaknil s tako 
nave'^

e9a Področja tudi politiko. Opravičujem se tudi za napačno 
k a'" ie sledila informacijam v tisku, kar ste vi sami 
zak|jugj '' ^mpal<' 9lede na ugotovitev, tako mene kot vas, lahko 
da je k T samo to, da je pri vaši odločitvi prevladal oziroma, 1 edini kriterij političen, ne pa strokoven. 

^°Polnitev odgovora: 

Sedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje in pa 

direktovanje Obveščevalno-varnostni službi ima samo to 
skupnega, da so kratice podobne - OVS, tam je pa OVSE, kaj več 
skupnega to nima. 

Glede strokovnosti pa tako; poglejte, povedal sem, da gre za to, 
da si želim formirati neko učinkovito ekipo, ki bo pripravljena 
zagovarjati program, ki sem ga pripravil. Gre za mojo osebno 
odločitev, ki mi jo zakon dopušča in ne vidim nobene politike v 
tem, razen, če menite, da gre za politiko v smislu vodenja 
Ministrstva za obrambo. S tem se pa strinjam - da gre za politiko. 

u$tn Hin'° Poslansko vprašanje Janka Vebra 

^odob'if3 ol<0'ie 'n Prostor 9- Janezu 

todo?1*0 sloveniie i® sprejela uredbo o spremembi uredbe 
rmerilih 23 ol3''kovanje najemnin za neprofitna stanovanja 

s katero i 'n.P°s,0Pku za uveljavljanje subvencioniranih najemnim, 
naiernnina brtala °'en ur®dbe, ki govori o tem, da se znižana 
uPravičen so'° lastniki stanovanj smeli zaračunavati socialnim 

se na°em' ,(30v'^uie postopno. Torej, gre za odločitev vlade, 
1 -1 -2005 ine dvignejo v enkratnem znesku in seveda s 

občutju nr 
a e' P° mojem mnenju drastične, odločitve bodo 

Sai se b0 
Vsem socialni upravičenci, pa tudi drugi najemniki, 

200%. naiemnina s 1.1.2005 naenkrat povečala od 100 do 

*akai ■-di se ie „i j 
P°večevan' a od,očila za črtanje člena, ki določa postopno 

kšne ho!? zn'*anifl najemnin socialnim upravič 
Posledice te odločitve? 

upravičence? 

S?Var>j8ki 
?,roškovnih ' zal<on i® neprofitne najemnine poenotil na nivoju 

je določil najvišjo dovoljeno stopnjo, ki jo 
y te od|r°l'tn'h naiemnin smejo zaračunavati najemnikom. 
, p°vpr6gj v.e' ,0rej, spremembe uredbe, se bodo najemnine 
'»vilu naie 

Poviša'e v dveh letih za okoli 22%. In to največjemu 
. katerim n

mnit<0V' po naših ocenah približno 80% najemnikov. 
j^kSnih 1 ®'emnikom se bodo najemnine celo znižale, po oceni 
^ doiočj| n° 

Poudari,i ie potrebno, da je že Stanovanjski zakon 
uredb°St°Pno uskladi,ev najemnin do konca leta 2006. In ®HU |g . ' O kateri ma cnrajniata ia ♦/> nftefAnnAel nrarlih \/ 

•n 20. 
' kateri me sprašujete, je to postopnost uredila v 

TlJđi v nek 
jU')v6ncion^erih ^'nah, ko so začeli prehajati na nov sistem 
kiVprašanjem

a?'a najemnin, ob koncu lanskega leta, so se srečali 
Dr S° ''i'' Pre atero s,°pnjo najemnine upoštevati pri najemnikih, rri6ru, (ja ^|ernniki znižane najemnine do konca leta 2004. V se upoštevala stopnja po 20. členu uredbe, torej, ta 

nižja, bi mnogi najemniki izpadli iz pravice do subvencije najemnine, 
prav zaradi nižje stopnje najemnine. Pravica do subvencij je namreč 
odvisna, tako od dohodkov, vrste gospodinjstva in njihovih 
premoženjskih razmer, pa tudi od višine najemnine. Povedano 
drugače, višja najemnina, ob sicer enakih drugih okoliščinah, 
pomeni večjo možnost, da je najemnik upravičen do plačila 
subvencionirane najemnine. To se tudi vklaplja v socialno politiko 
države na stanovanjskem področju. 

Tudi nekatere občine, več jih je bilo, so podale iniciativo, da bi se 
člen 20. črtal. Namreč, črtanje 20. člena v večini primerov pomeni 
tudi manj delovnih obremenitev za občine, saj bo večji del 
najemnikov že vstopil med upravičence do subvencij po 19. členu 
uredbe, na to pa kažejo že dosedaj vložene vloge s strani 
najemnikov. Vlada se je za črtanje 20. člena odločila, predvsem, 
zaradi enakopravnega obravnavanja vseh najemnikov, tako tistih, 
ki so prejemali subvencijo do konca leta 2004, kot tistih, ki bodo to 
pravico uveljavili v januarju 2005. In to sledi načelu enakopravnega 
obravnavanja vseh najemnikov. Vsi najemniki, ki bodo v januarju 
2005 izpolnjevali pogoje za pridobitev subvencije, jo bodo, namreč, 
lahko uveljavili po 19. členu uredbe. Celo do višine 80% primernega 
stanovanja. Poudariti je potrebno, na kar vaše vprašanje še 
posebej opozarja, da najemniki, socialni upravičenci, zaradi črtanja 
20. člena, plačajo popolnoma enak znesek najemnine, kot bi ga, 
če tega člena ne bi črtali. 

Črtanje 20. člena pa pomeni tudi odpravo neenakopravnega 
položaja za lastnike stanovanj, ki bi jih zasedali ti najemniki, saj so 
lastniki do sedaj prejemali razliko do polne najemnine od občin, po 
novem pa te razlike ne prejemajo več. Najemniki, ki v začetku 
prihodnjega leta ne bi bili več upravičeni do subvencionirane 
najemnine, pa bodo, zaradi črtanja 20. člena, posledično res 
plačevali višjo najemnino; tu imate prav. Vendar bo večina od njih, 
prav zaradi obračunavanja najemnin po 19. členu, zaradi višje 
stopnje najemnine, upravičena do subvencije; če ne takoj, pa 30. 
junija 2005, zaradi postopnega zviševanja najemnin. 

20. člen bi zagotavljal najemnikom nižjo najemnino le dve leti, saj 
je to prehodna določba, ki bi se vsakih šest mesecev približevala 
enotni najemnini v državi. Eden od ciljev stanovanjskega zakona 
je bil, namreč, tudi uvedba enotne neprofitne najemnine, za kar 
se je zavzelo tudi Ustavno sodišče, ko je presojalo neprofitne 
najemnine. 
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Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Verjamem, da želi vlada izenačiti položaj, predvsem vseh lastnikov 
stanovanj; vprašanje, če bo s tem dosegla izenačitev najemnikov. 
Bi pa verjel, da gre ta izenačitev lahko samo na račun občin. 
Zagotovo bodo povišane cene pri najemnikih povzročile potrebo 
po dodatnih subvencijah, kar je bilo tudi razvidno iz odgovora, kar 
pomeni, da bodo občinski proračuni obremenjeni bolj, kot bi bili 
sicer, in to na dan s 1.1.2005. Dosedanja uredba pa je 
predvidevala, da se to zgodi postopoma do leta 2006, tako, da bi 
lahko tudi prenekatera vprašanja pred tem uskladili, predvsem 
pa odpravili vprašanje zagotavljanja dodatnih sredstev občinam 
zaradi večjega števila subvencij. Namreč, občine bodo v svojih 
proračunih morale zagotoviti dodatna sredstva, in če država 
prenese določene obveznosti na občine, mora za to zagotoviti 
tudi vire. In v tem primeru ugotavljam, da temu ni tako. 
Ali se motim? 

Dopolnitev odgovora: 

Glede položaja občin moram povedati, da smo se pred to 

odločitvijo tudi detajlno pogovarjali z dr. Žagarjem in njegovo e^ 
in delno so vaše ocene pravilne. Glede samih občin bi rad pov ^ 
še nekaj. Črtanje 20. člena je bilo potrebno, ob socle'ova"jtve 
predstavniki obeh asociacij občin, tudi zaradi enotne nas a 
računalniškega programa za izračunavanje subvencij, ki s ^ 
zaradi zelo zahtevnih izračunov (podlaga za to je seveda ^ 
in sama uredba) občine dejansko pričakovale. In ta se je v 
izvajati v decembru 2004 v vseh občinah v državi, kaj J. ^ 
decembru lani je bilo treba izdati nove odločbe za naje 
upravičene do subvencij. 

. »g 
Vprašanje se dotika tudi strateškega vprašanja, kako ncij 
področju naprej. V resorju, ki ga vodim, bomo področje su j(i 
ki jih je na novo uredil Stanovanjski zakon, celovito oC s|3. 
proučili vse posledice, ki jih je spremenjena zakonodaja p 
V naslednjih mesecih bomo, oziroma bodo že znani ti prvi P )er 
o izvajanju novega sistema subvencioniranja najem ^ _i 
morebitne odločitve o večji pomoči najemnikom. To Podr°°L|0giji; 
mogoče urediti s spremembo ali dopolnitvijo uredbe o meto 
kot bivši poslanec, tudi sam dobro vem, da je to P za 
Stanovanjski zakon, ki nedvoumno določa vstopni cen ^ 
prejemnike subvencij. O teh vprašanjih, o tej temi, bom ^ 
vladi spregovorili, ko bomo pripravili nov stanovanjski P 

Ustno poslansko vprašanje Marie Pozsonec 
ministru za promet mag. Janezu Božiču: 

" Kakšna je prometna politika Slovenije, če jo sploh ima? 
Zakaj so ukinjene vse direktne povezave z Lendavo? 

Leta 1990, ko sem začela redno potovati v Ljubljano, sem imela 
avtobus iz Lendave ob štirih, petih in šestih zjutraj. Sedaj niti eden 
ne vozi več. Prav tako so kmalu, po svečanem odprtju, ukinili 
železniško povezavo med Ljubljano in Budimpešto; pravzaprav, 
en del tega. Ni povezave med dvojezičnimi kraji, zato ne moremo 
uresničevati nekaterih skupnih zadev, na primer obisk dvojezične 
srednje šole v Lendavi za dijake z Goričkega. 

Ne mi razlagati, da so to tržne zakonitosti. Država je odgovorna 
za svoje državljane. Tudi ljudem iz oddaljenih krajev je potrebno 
omogočiti, če drugo ne, obisk zdravnikov specialistov v Ljubljani. 
Tem ljudem je to tudi treba omogočiti. Vsi ljudje, namreč, nimajo 
avtomobila; so tudi bolni, stari, torej, ne morejo potovati z avtom v 
Ljubljano sami, zaradi tega so vezani na javni prevoz. 

Kaj imate namen ukreniti v zvezi s tem, da se povezava med 
Lendavo in Ljubljano izboljša? 

In, ne nazadnje, naj poudarim tudi, da so zaostali kraji brez 
prometne povezave obsojeni na propad. Sprašujem se: 
Kako lahko dijaki z Goričkega obiskujejo dvojezično šolo v 
Lendavi? 
Ali se ta prometna izoliranost, morda, ni zgodila načrtno? 

Kako napreduje gradnja avtoceste v Prekmurju? 
Ali lahko le sanjamo o tem, da bo železnica povezala te odročne 
kraje z Ljubljano v kratki prihodnosti? 

Odgovor:      
50 ^ 

Vozni red vlakov na progi Murska Sobota - Liublian|aTudiS 
notranjem potniškem prometu v zadnjih letih ni spremi'J • ^ saj 
strani uporabnikov ni bilo zahtev, ali pobud za sprem ^urS|<3 
se, žal, osebni promet iz leta v leto povečuje. Na relac j voZjta 
Sobota - Ljubljana v jutranjem oziroma dopoldanskem c ob 
dva lnterCiJy vlaka. Prvi ima prihod v Ljubljano ob 8.12 i ^ijap" 
9.25. Omogočena je tudi večerna povezava s prihodom v ^g((tno 
ob 21.31, povratek proti Murski Soboti pa je zagotovlje ^nih 
ob 7.40 uri, 12.45, 15.15 in pa 17.25. Poleg naveden'grs|<em- 
povezav pa so tudi povezave s prestopanjem v Pra9 

k0t j® 
Direktna železniška povezava v mednarodnem Prom

(g
t|jjansl(''1 

Benetke-Budimpešta je bila ukinjena na zahtevo ' njene9a 

železnic, ki vodijo železniško ruto 39. Z ukinitvijo o ^ ^ursl<e 
vlaka so slovenske železnice, na relaciji od Ljubljane pa 
Sobote in obratno, poskrbele za nadomestno linijo- ^ srno 
je zagotovljena tudi povezava z Benetkami. Upoš'^^grsK6, 

pobude za boljše povezave iz Murske Sobote v smen g dalje' 
Tako je v veljavnem voznem redu, od 12. dece ^0d<^a 

zagotovljena jutranja povezave iz Murske Sobote Pr _ovralK0rT1 

do Budimpešte, s prihodom v Budimpešto ob 9-38 ter 
iz Budimpešte ob 17.25. ■ 

kar ste sa 

Glede vprašanja avtobusnih prevoznikov je res, nju trg3, 

ugotovili; vendar pa je tudi res, da so podvrženi de g voZne 
prevoznih storitev, zato so zainteresirani predlagati 0<Tl0got^ 
rede primestnega in medkrajevnega prometa, ki jim i^ujoč®9 
gospodarsko preživetje. Prav zato in zaradi na ^ revoZ"' 
osebnega prometa so se zaradi slabe zasec'en0S

Batj uKinia. 
kapacitet v zadnjih dveh letih, v precejšnjem °.bs0.e poflu^a 
nerentabilne linije, kar je pomenilo tudi zman'Sprav/ to 

ve) 

prevozov na posameznih območjih naše države- 
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Pro 23 povezave med Mursko Soboto in Ljubljano. Ministrstvo za 
pr 

met.ie zagotovilo delno subvencioniranje avtobusnih 
jB v

02nikov, gre za 50 tolarjev za vsak prevožen kilometer, kar 
Sred

Povprečiu skoraj 15% normirane cene v linijskem prevozu. 
tre ®'va za leto 2005 pa še vedno niso zagotovljena. V tem 
in kv r ^'nis,rs,vo za promet še nima možnosti vplivati na obseg 
Potreh ° prevozne ponudbe. Če pa bomo uspeli zagotoviti 
°dhod03 sreds,va. bi bilo mogoče začeti povečevanje števila 
v |6(u 

na Posameznih linijah, kjer se zahtevajo prevozne potrebe 
in (jru . 6' Celovitejšo rešitev pa vidim, da se tudi s subvencijami 
Potni S'"1' ukrepi Prometne politike zagotovi in spodbudi javni 
UVedb ' Pr°met, kar bomo uredili v najkrajšem možnem času, z 
t6m b° eno,ne vozovnice ter drugih ukrepov prometne politike. S 
boij n

0rt1° Poskušali, v najkrajšem možnem času, tudi zagotoviti 
deprjn°rrnalne razmere na tem področju, ki je na nek način 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Na žalost na lastni koži čutim vsak dan, da, enostavno, ne morem 
potovati v Ljubljano. Govorila sem za povezavo Lendave in 
Ljubljane, ne pa Murske Sobote in Ljubljane. Kajti, država seže tja 
do madžarske meje, torej, do Lendave. Iz Lendave se ne da 
potovati v Ljubljano. Gre za bolnike, za dijake in za redke 
posameznike, ki še potujejo. Zastonj je lep odgovor, ampak, v 
praksi iz tega ni nič in to sama čutim vsak dan. Nekoga moram 
stalno prositi, da lahko pridem v Ljubljano, ker, enostavno se ne 
da potovati v Ljubljano. 

Dopolnitev odgovora: 

Potrudili se bomo, da na tej relaciji rešimo ta problem v korist 
potnikov, ki na tem območju, na tej relaciji potujejo. 

Lah*10 POslansk° vprašanje dr. Mateja °vni|<a ministru za javno upravo dr. 

^ggjluVirantu:   

^radniški i 
določi h ' 'e na 10- redni seji, ki je potekala 12. in 17. januarja, 
v jaVnj 

esedila 51 -ih javnih ali internih natečajev za vodilna mesta 
komisij ,Pravi' hkrati je imenoval prav toliko posebnih natečajnih 
^'■"ektnri3 ^r®dstoinike organov v sestavi in za položaje generalnih lev direktoratov. 
Kako k 
ki se b0CjS 6 2a9°tovili enakopravno obravnavo vseh kandidatov, 0 Potegovali za mesta generalnih direktorjev direktoratov? 

za v' 
To Vas 

ISoko strokovna in ne politična mesta v državni upravi, 
i® državJ

>ra®uiem zato, ker je državni sekretar gospod Rovs, ki 
'avn° izia S,el<r6'ar v kabinetu predsednika vlade gospoda Janše, 
^ektorg. Pred ,elevizijskimi kamerami, da sta dve mesti vodij 
Ot)liubiion-Ov' dodatno - poleg vseh drugih političnih funkcij, 1 stranki DeSUS. 
Gre : 
Al'S9mirane raZp'Se- 
V Vnetij10 potemtakem vsi mladi strokovnjaki najprej pozanimati 
01%bljenj pr.edsednika vlade, za kateri dve mesti gre, ki sta bili 
Ali °bS«alar° 'avnih razpisov, eni izmed političnih strank? 
^terin, jg Se kakšen dodaten dogovor, poleg omenjenega, s 
^Pisov? Seveda> povsem okrnjena verodostojnost omenjenih 

^ovor: 

> 2akon0rr,r°Xan'a na najvišjem mestu v državni upravi je določen 
°n°iav k '6 v državnem zboru sprejet leta 2002, to je ^d vS6m

nih uslužbencih; bil je sprejet z visoko stopnjo konsenza 
Po,®kajo p p°"Wriimi strankami in znano je, kako ti postopki 
>nuj6' $**> tako, da v prvi fazi posebne komisije, ki jih 
n Pe,enčn?.<!niški SVet' preverijo, ali so izpolnjeni visoki 

kontrol'S,andard'. ki jih je ta isti Uradniški svet postavil - ki ni 
v Ravniko° vlade' sai ima vlada v njem štiri od dvanajstih 
arn žagoto 

v' °d ,u naprej, ko so ti standardi preverjeni (in lahko lrn. da gre za zelo zahtevno sito, in da ne more kar 

vsakdo priti skozi to sito), pa je seveda minister tisti, ki izbira 
znotraj tega, da tako rečem, "jagodnega izbora" in izbere 
kandidata, s katerim bo najlažje sodeloval. 

V koalicijski pogodbi ni z besedico omenjeno, da bi se ta mesta, 
torej, strokovna mesta v upravi delila po strankarskem ključu. To 
je bilo omenjeno v koalicijski pogodbi leta 2000, ko so se mesta 
državnih sekretarjev, ki so primerljiva z današnjimi generalnimi 
direktorji, delila po strankarskem ključu; oziroma je bilo tam 
zapisano, da je, kolikor je le mogoče, upoštevati "strankarski 
ključ". Mi ničesar takega nismo napisali v koalicijsko pogodbo in 
nikoli nihče ni nikomur obljubil, da bi katerokoli strokovno mesto v 
državni upravi kar tako pripadlo kakšni politični stranki. 

Še enkrat poudarjam: Uradniški svet imamo zato, mislim, da mu 
vsi lahko zaupamo, da te standarde preveri. Standardi so "trdi", 
so strogi, začenši z zahtevanimi vodstvenimi izkušnjami, 
sposobnosti, s poznavanjem problematike področja; strokovno 
uveljavljenostjo na področju, poznavanjem pravne ureditve 
področja, potem, poznavanje delovanja državne uprave, 
načrtovanje in rabe proračunskih sredstev, delovanja institucij in 
pravnega reda Evropske unije na področju, kjer bo kandidat delal; 
znanje vsaj enega svetovnega jezika, torej angleško, nemško, ali 
francosko mora kandidat znati. 

Med kandidati, ki te standarde izpolnjujejo, ponavljam, bo minister 
tisti, ki bo vladi predlagal v imenovanje, najbrž, tistega kandidata, 
s katerim bo najlažje delal, ker se konceptualno najbolj ujemata, 
ker mu bo najbolj zaupal, ker bosta najlažje skupaj delal kot tim; 
kajti, direktorji sestavljajo najožji vodstveni tim ministrstva. Iz lastnih 
izkušenj vam lahko povem, da pri teh sedanjih, začasnih 
direktorjih, pred izvedbo razpisa nisem nikogar vprašal, niti kateri 
stranki pripada niti za koga je na volitvah volil, ker me to ne 
zanima; zanima me, da so to ljudje s kompetencami, ki so 
pripravljeni delati skladno s programom vlade. 

Dejansko je Uradniški svet, praktično, vsa ta mesta, ki so bila 
prosta, sedaj razpisal oziroma določil besedila razpisov, imenoval 
razpisne komisije in razpisi gredo te dni v objavo. Skoraj v celoti 
gre za javne razpise, za javne natečaje, ki bodo objavljeni v 
uradnem listu. Zaradi prihrankov bomo v dnevnem časopisu 
objavili samo podatek, da so ti razpisi objavljeni v uradnem listu, 
tako, da bodo potencialni kandidati to videli. Vendar za "detajle" 
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bodo morali pogledati, ali na internet na spletnih straneh ali pa v 
uradni list. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Poudariti je treba še enkrat, kot ste tudi sami pravilno ugotovili, da 
gre za visoko strokovna nepolitična mesta v državni upravi. 
Mandat je petletni, kar pomeni, da je daljši od mandata vlade. Meni 
se omenjena izjava gospoda ne bi zdela sporna, če ne bi šlo 
hkrati za državnega sekretarja, ki je v kabinetu predsednika vlade 
zadolžen za uresničevanje koalicijske pogodbe in je, očitno mimo 
javnih razpisov, že vnaprej predvideval oziroma zatrdil pred 
televizijskimi kamerami, izjava je preverljiva, da sta dve mesti 
avtomatično obljubljeni določeni politični stranki. 

Kako se to sklada s siceršnjim etičnim kodeksom, ki so ga ministri 
podpisali? 
In po vašem osebnem mnenju: Ali je takšna izjava primerna, 
moralna in etična? 

Poudarjam, da se bodo na ta mesta prijavili mnogi mladi 
strokovnjaki, ki so povsem nepolitični, in ne vem, kaj naj si mislijo 
ob tem, ko slišijo pred televizijskimi kamerami izrečeno takšno 
izjavo državnega sekretarja v kabinetu predsednik vlade, češ, 

dve mesti sta avtomatično obljubljeni določeni pcslitićni 
Gre za načelo enakopravnega obravnavanja vseh kandi 

Če pridejo v ožji izbor, ali to pomeni, da se bo kljub temu upošteva 
koalicijska aritmetika? 

Seveda pa, v koalicijski pogodbi, kot ste dejali, vsega n®^e! 
Vverjamem, da to ni zapisano v koalicijski pogodbi, je pa 
državni sekretar, ki je zadolžen za uresničevanje koa 
pogodbe. 
Ali je neverodostojen on? 

. kot se"1 

Upam, da tega ne trdite že v tej zgodnji fazi, izjava pa je. jn 
rekel, bila javno zabeležena. Zanima me vaš osebni o 
kako se to sklada z navedenim kodeksom etike, ki )e 

javnomnenjsko lepo predstavljen. 

Dopolnitev odgovora: 

Zelo jasno ponavljam: nikomur, nobeni politični stranki. n e 
obljubljeno nobeno strokovno mesto v državni u_Pra^'pa 
gospoda Rousa ne bom komentiral, je nisem slišal, a pQllS 
vprašate njega, svoje izjave bo pač komentiral 9oSP° b|jeno 
sam. Vztrajam pri tem, kar sem rekel. Nikomur ni bilo nič o 
in mu tudi ne bo. 

Ustno poslansko vprašanje Barbare 
Žgajner Tavš ministru za kulturo dr. Vasku 
Simonitiju:  

Minister za kulturo, verjetno, zaradi svojih pristojnosti, ne bo mogel 
v celoti odgovoriti na poslansko vprašanje. 

Naj začnem s povzetkom članka, objavljenim pred dnevi v enem 
izmed slovenskih časopisov: "Z umikom obtožbe, zoper 
nekdanjega v.d. direktorja javnega podjetja Snaga F. N., se je 
pokazalo, da je v letih 1995 in 1996, očitno, naredil uslugo 
določenim krogom, tudi cerkvenim, potem pa so ga pustili na 
cedilu." In tu je upravičenost vprašanja, vsaj v tem delu, kulturnemu 
ministru. Celotna zgodba, kot je razvidno, datira v leti 1995 in 
1996, ko je tedanji direktor javnega podjetja Snaga Ljubljana 
samovoljno sprejel odločitev za poroštvo za najete kredite 
takratnemu podjetju Infografika, katerega ustanovitelji so bili 
tiskovno središče Ognjišče, rimskokatoliški škofiji Ljubljana in 
Maribor, ter trije zasebniki, med katerimi naj bi bil tudi nekdanji 
ugledni politik iz vrst Nove Slovenije. Da celotna zgodba dobi 
pridih interesa, je treba omeniti, da naj bi takratni cerkveni 
dostojanstveniki, ki so, konec koncev, tudi držali roko nad 
omenjenim podjetjem, takratnemu direktorju obljubljali povrnitev 
dolgov za njegovo humano dejanje, v imenu pluralizacije medijev, 
saj naj bi bila v ozadju, vprašljiva usoda časopisa Slovenec. Podjetje 
je šlo dve leti kasneje v stečaj. Stečajni postopek je danes "težak" 
okoli 220 milijonov tolarjev davkoplačevalskega denarja. Sodišče 
je izdalo zavrnilno sodbo. Nekdanji direktor Snage je bil, očitno, 
zaveden s strani cerkve - negospodarskega subjekta. 

Na kakšen način bodo poplačani dolgovi javnemu podjetju Snaga? 
Ali bodo, v imenu moralnih vrednot, ponovno krajši konec potegnili 

Ljubljančanke in Ljubljančani, uporabniki in plačniki storitev ja 
podjetja Snaga? 

I ralizaC'i° 
V koalicijski pogodbi je ponovno načrtovan Sklad za p s(0jpa 
medijev, ki naj bi deloval, sicer, kot neodvisna in s otavlja'a 

institucija, ki bo z različnimi oblikami delovanja zag 
pluralnost splošno informativnih tiskanih in elektrons^ 
Ali bo, nemara, dolg poplačan iz omenjenega sklada • jnja|i le 
Ali bo zgodba enostavno pozabljena in bodo nanjo oP 
še, posledično, višji računi uporabnikov Snaginih sto 

Odgovor: 
. . oV0Z3n' 5 

Dolgovih javnega podjetja Snaga, ki naj bi bili P s0V6da. 
problematiko pluralizacije medijev, Ministrstva za kul ^ s tem 
ne zadeva, saj v to ni bilo vpleteno in ne vodi v 
nobenega postopka. 

sklad® * 
Zaniokati moram, da bi se bo to plačevalo iz noveg skjaCja 13 

medije. V zvezi s tem še sledeče. Ustanovitev ^ in 

pluralizacijo medijev, ko bo, bo namenjena spodbuj ^ne- 
uravnoteženemu izražanju mnenj in stališč v sloven sjc0r p° 
Sklad bo torej sredstva za ta namen delil medije'0. oC|ro^jf- 
kriterijih, ki jih bodo oblikovali strokovnjaki z f 
K temu moram dodati, da je potrebno tovrstno Q^ k® 
sredstev pri evropski komisiji prijaviti, kot državno gtiil^® 
pomeni, da je nadzor nad njihovo namensko uporab 

ini3Sen' ■ 3Sna< 
Zato vprašanje o poplačilu dolgov javnega podje')a ,ofg\\z^0 

more biti v nikakršni zvezi z ustanovitvijo sklada za v 
medijev. 
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JJstno poslansko vprašanje Marjetke Uhan 

'Histru za okolje in prostor g. Janezu 
CSj^bniku:  
Krt • 
p|jusk° P0,r'ena končna varianta umestitve avtoceste na odseku a'Hrastje in izdano lokacijsko dovoljenje? 

^ednof1 b' rada P°vedala> da potekajo razgovori, študije, 
let na 

en'e študij, občinske seje, zbori krajanov, že več kot deset 
zaracj 0 temo' Predvsem pa degradacija razvoja na tem območju 
avt0cp "e'asr|osti glede rezerviranega zemljišča za gradnjo 
planira8 e'.Vsa Priporočila strokovnjakov, ki so sodelovali pri 
v prjtl 'n načrtovanju umestitve avtoceste v prostor, govorijo 
Qbčinsk° varian,e- Za njo se je opredelila lokalna skupnost, 
Ena|<o ' SV0t' *e leta 1^95 in do danes stoji na istih stališčih, 
ki so n S? vse krajevne skupnosti, 12.700 podpisov prebivalcev, 
članov °V''' petici)° na vlado že v lanskem letu, prav tako 1.700 
2ahteve'Vi'ne inicia,ive' za umestitev avtoceste mimo Trebnjega, 
regjonai ?° ,e' varianti so tudi s strani Programskega sveta za 
kot bre"1' razv°j Dolenjske, ki je podal zahtevo po ohranitvi H-1, 
takojšniZCestninski cesti in iz9radnji pobočne variante, ter 
lansko m Pr's,0Pu k izgradnji. Pri zadnjem vrednotenju variant, 
MinistJ,esen' 'e da'° tej varianti prednost Ministrstvo za promet, 
Zavod ° Za kultur°t Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in 
P°sredoZa|Vars,vo narave. ministrstvo za kmetijstvo pa ni 
prav tak stališča. Moje mnenje je, da bi tudi to ministrstvo 
avt0Ce (° S°v°rilo v korist pobočne variante, saj se z umikom 
'*°9ne 6' a 3 vasmi na slabša kmetijska in gozdna zemljišča, 
prvenstv 6rTIU z'u- Varovanje boljše kmetijske zemlje je 
avtocest

6na na'°9a ministrstva. Hkrati vemo, da se v bližini 
onemogoči kvalitetna pridelava hrane in tako naprej. 

Je pa celo Dars, kot zagovornik nižinske variante, lani dejal, da 
ima s stališča arheologije prednost pobočna varianta. Na osnovi 
teh dejstev je bivša vlada v jeseni že dala priporočilo sedanji 
vladi, da se opredeli za pobočno varianto, sedanja hitra cesta pa 
ostane za medkrajevno povezavo. Sama verjamem, da si sedanja 
vlada ne more privoščiti, da ne bi upoštevala stroko in šla mimo 
volje ljudi. S hitro odločitvijo pa bi se rešila mučna situacija ljudi, ki 
že pol drugo desetletje čakajo rešitev. 

Odgovor: 

V skladu z Zakonom o urejanju prostora, o izboru variantne rešitve, 
ki je podlaga razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega 
načrta, odloči vlada na predlog ministra, pristojnega za prostor, in 
ministra, ki je pobudnik za pripravo državnega lokacijskega načrta. 
Lahko vas razveselim; ali povem, da je Urad za prostorski razvoj 
v Ministrstvu za okolje in prostor, kot pripravljalec tega državnega 
lokacijskega načrta, že pripravil večino gradiva za Vlado Republike 
Slovenije. Kot minister bom gradivo posredoval v vladno 
proceduro, predvidoma, v naslednjih tednih. Tako bi bilo možno 
sklep o najustreznejšem poteku avtoceste na odseku Pljuska- 
Ponikve - torej, mimo Trebnjega, sprejeti v naslednjim mesecih 
letošnjega leta. Gradivo za obravnavo na vladi bo, po mojem 
pričakovanju, pripravljeno v skladu z informacijo o primerjavi 
variantnih rešitev avtoceste na odseku avtoceste Pljuskava- 
Ponikve, s katero se je Vlada Republike Slovenije seznanila na 
seji 4.11.2004, to je vlada prejšnjega mandata. V tem sklepu 
oziroma informaciji je vlada ocenila, da je na odseku avtoceste 
Pljuska-Ponikve najustreznejši potek avtoceste po varianti 
Bukovje, in da je v nadaljnjih fazah treba rešitve še optimizirati. 
Gradivo bomo vsebinsko'uskladili z ministrstvom za promet, 
pridobili pa bomo tudi vsa stališča drugih nosilcev urejanja prostora. 

(tijnj0 P°s'ansko vprašanje Matjetke Uhan 
promet mag. Janezu Božiču: 

*dai se preduirt 
°đs8ka a laevaJ° pričetek gradnje na vitalnem delu dolenjskega 
Ali se načrt00®816 Pluska " Hrastie? 

^r°9rarriu? gradnja avtoceste po že sprejetem nacionalnem ^l| Jg 
v8žkrat „U®11 zgrajen do leta 2007 ali v letu 2007, kot je bilo že al gubljeno?" 

  
Kot ' ^~~ 
9rađnio'odr t3 promel> vam zagotavljam, da bomo predvideli 
UrT,8ščen v

S8ka avtoceste mimo Trebnjega takoj, ko bo odsek Prostor, in ko bo vlada, seveda, sprejela lokacijski 

načrt. Ministrstvo za promet bo takoj uvrstilo ta odsek v letni plan 
razvoja in obnavljanja avtocest, ki ga, ob soglasju Državnega 
zbora, sprejema vlada. Tudi v vlogi predsednika uprave Darsa 
sem se v preteklih letih izjemno angažiral za pospešeno gradnjo 
dolenjskega avtocestnega kraka, tako, da sta do danes že zgrajeni 
dve tretjini dolžine celotnega dolenjskega avtocestnega kraka. 

Verjamem, da bo vlada do konca letošnjega leta lahko sprejela 
lokacijski načrt za ta odsek in, v tem primeru, bodo odkupi zemljišč 
projektirani in prvi razpisi, za izbiro izvajalca, bodo stekli že v 
prihodnjem letu, tako, da bo tudi ta odsek zgrajen najkasneje do 
konca leta 2008. Tako fingira tudi v planskih dokumentih in bomo 
v celoti realizirali program, skladno z nacionalnim programom. 
Takrat bo tudi v celoti dokončan dolenjski avtocestni krak. Torej, 
letnica 2008 fingira v nacionalnem programu izgradnje avtocest 
in ne leto 2007. 
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Ustno poslansko vprašanje Franca (Feri) 
Horvata ministru za promet mag. Janezu 
Božiču:  

Po vstopu Slovenije v EU se je tranzitni tovorni promet na cesti 
Maribor - Murska Sobota - meja z Madžarsko skokovito povečal. 
Podatki Policijske uprave Murska Sobota kažejo, da je število 
tovornih vozil, ki prečkajo mejo med Slovenijo in Madžarsko od 
okrog 29.000 pred 1. majem 2004 v novembru 2004 poraslo na 
71.520, ali za 147%. Tranzitni promet še naprej narašča. Če k 
temu dodamo notranji tovorni in osebni promet, postaja stanje 
dejansko nevzdržno. Poleg vse večje ogroženosti prebivalcev 
ob tej cesti in njihovega premoženja, na problem drastično opozarja 
skokovit porast smrtnih žrtev v prometnih nesrečah (samo v 
enem letu za 43%). Zato ni slučajno, da ljudje to cesto imenujejo 
cesta smrti, in da upravičeno narašča nezadovoljstvo vseh 
prizadetih. 

Ali bo vlada upoštevala sklepe prejšnje vlade, da je potrebno 
pomursko avtocesto dokončati v letu 2008? 
Ali bosta vlada in ministrstvo upoštevala nevzdržne razmere ob 
nadaljnjem naraščanju prometa na tej cesti? 
Ali bo ministrstvo upoštevalo največjo ogroženost gosto naseljenih 
mest in krajev in zagotovilo takšno dinamiko gradnje, da bodo 
najprej predani prometu najbolj kritični odseki, npr. Vučja vas - 
Cogetinci - Lenart), še pred koncem leta 2008? 
Kako bo zagotovljeno financiranje te gradnje (kredit Evropske 
investicijske banke) in pridobitev sredstev iz skladov EU), saj 
gre za projekt pomemben za skladnejši regionalni razvoj in za del 
trans-evropskega omrežja cest na t. i. 5. koridorju, kar je vitalnega 
pomena, ne le za Slovenijo in Madžarsko, ampak za velik del 
razširjene EU? 

Odgovor: *  

Sami ugotavljate, da jo potrebujemo čim prej. Prometni tokovi v 
enotni EU naraščajo in infrastruktura mora slediti spremenjenim 
razmeram. O tem ni nobenega dvoma. 

Glede sklepov prejšnje vlade, da je treba avtocesto dokončati do 
leta 2008, lahko povem, da ta cilj zaenkrat zasleduje tudi ta vlada, 
saj se zavedamo pomena čimprejšnjega dokončanja te avtoceste. 
Res je, kot ste sami ugotovili, da je precej že bilo narejenega. Ne 
nazadnje smo že zgradili najdaljši slovenski most, most čez Muro, 
prometnih obremenitev pa smo razbremenili tudi Mursko Soboto. 
Glede spremenjenega tempa gradnje pomurske avtoceste menim, 
da ni treba spreminjati nacionalnega programa gradnje avtocest, 
saj je ta krak v celoti zajet, v njem je tudi finančno ovrednoten, 
spremenijo se samo roki za dokončanje. To pa lahko državni 
zbor, ki daje soglasje na vsakoletni plan razvoja in obnove 

avtocest; v omenjenem dokumentu vsako leto ustrezno do 
glede na potek pripravljalnih in gradbenih del. 

Z3 
Glede odsekov, ki jih omenjate, lahko povem nasled"'^a že 
avtocestni odsek od Pesnice oziroma Maribora do *-en nega 
imamo sprejet državni lokacijski načrt. S postopki J 
naročanja za izbiro izvajalcev del za izgradnjo tega °dse . jn 
pričeli takoj po sprejetju letošnjega letnega plana a ng te(Ti 
obnavljanja avtocest. Projektiranje in odkupi zemljis eW 
odseku namreč že tečejo. Cilj je, da bi ta odsek preda ' P ^ 
leta 2007. Tudi za odsek od Lenarta do Spodnje s®"®šnjem 
imamo državni lokacijski načrt. Izdelujejo se Pr0'ekti'Hhena dek- 
letu bo izveden tudi javni razpis za pripravljalna gradD ^ 
Na odseku od Lendave do Pinc, kjer je bil državni'° .' |jj§{ in 
sprejet lansko leto, se že izvaja projektiranje, odkupi * šnj0ga 
investicijski program, kar vse bo omogočilo, po sprejemu pkov 
plana razvoja in obravnavanja avtocest, pričetek p 
javnega naročanja za izbor izvajalca gradbenih del. 

Kot vidite, bodo letos že zabrneli gradbeni stroji ^acijSKi 
avtocestnih odsekih, za katere je že sprejet clr^avr"jse|<a, od 
načrt. Problematična tako ostajata samo še dva 0 nCjavo, 
Spodnje Senarske do Cogetincev in od Beltincev do 
kjer trenutno še ni sprejet državni lokacijski načrt, ven. kovati j®' 
že potrdila poteke teh tras. Izbrane so variante in pn načrta- 
da bo vlada marca letos sprejela oba državna lokacijs .^g 
Za vse ostale odseke, kot sem že omenil, pa tečejo z 
na samo gradnjo. 

Glede sofinanciranja oziroma financiranja s strani EU lahko P ^ 
da smo ta projekt v Bruslju tudi že predstavili. La ^r0psko 
dodatno povem, da se Dars uspešno dogovarja z ^ oCjseka. 
investicijsko banko o ugodnem posojilu za gradnjo teg ^ ^ bj 
in sicer pod pogoji, kot jih Slovenija še ni bila deležna. obreStno 
znašala "ročna" uskladitev vsaj 30 let, z zelo u^° .nD|ačevapia 

mero, z desetletnim moratorijem na začetek o P za 
glavnice. To je zelo pomembno, saj drugače kredrt°.V',<|jUb te""1, 

gradnjo pomurske avtoceste, ne bo mogoče servisira i- g|3vna 
da se število tovornih vozil povečuje, in da obs'0,.den ot>se9 

cesta te obremenitve še komaj zmore, je Pr®(^ sCestnin° 
prometa po avtocesti, kljub vsemu, komaj tolikšen, da 
mogoče pokriti zapadle obveznosti. 

torili t**"0 

Pomurska avtocesta je za to državo pomembna in s (rebno 
vse, da jo čim prej predamo prometu. Pri tem se J vpjetene 

zavedati realnih okoliščin, v katerih živimo, zato v 
prosim za maksimalno kooperativnost, da skupaj čim P dnj de' 
rešitve, ki bodo sprejemljive za vse, in ta severo podr0bne 
Slovenije čim prej povežemo z avtocestnim sis,em0 radnji ,e9f 
podatke in pa vse že izvedene aktivnosti pn 'j.9bolT1o P°d 

avtocestnega kraka in, predvsem, planske aktivnos i 
v pisnem dokumentu. 
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QSt?° Poslansko vprašanje Cvete Zalokar 
azern ministru za javno upravo dr. 

^ggoiiu_Virantu:  

o Sf^rem2^01" '6 na izrec'nl sei' v novembru leta 2004 sprejel Zakon 
vlada i^®mbah in dopolnitvah zakona o vladi in z njimi določil, da 
sekreta ■■ ■na pred'°9 predsednika vlade, imenuje državnega 
državni'3' mU poma9a pr' opravljanju njegove funkcije. Število 
davnih Sekre'ariev "i omejeno, vlada pa je doslej imenovala pet 
°P'imaln Sek

v
retariev- Ti naj bi bili, po mnenju predsednika vlade, 

dela. 8 re®'tve' izbrane na osnovi strokovnosti in dosedanjega 

izobrazb' P°.s,av'iala vprašanj o njihovi strokovnosti oziroma 
od držaj t, morda ce'° nagrajevanju političnih uslug, kajti, eden 

sekretarjev je izjavil: "Sedaj tala Janša." 
Ali 
UresničLra^''iV0 '2vaianje nalog državnega sekretarja, ki pokriva 
naloga J

a,n'® koalicijske pogodbe, saj je to izrazito politična 1 služi štirim političnim strankam in ne neposredno vladi? 

ii er
a ^ruto mesečna plača državnega sekretarja? 

uP°kojenca° Sporn0, se za državnega sekretarja imenuje 

Ali je t^°(,r'ari
et^ne9a kodeksa, vas sprašujem: 

status fu°i«^S zavezui°č,ucli za državne sekretarje, saj imajo ti 

prav tako 
k°nfliktu i da so se nekateri državni sekretarji znašli v 
Okretno" 0resov' ker obenem opravljajo tudi druge funkcije. 
sekretar -p®0spod Franc Pukšič, ki je obenem župan in državni 
0r9anu drž°r8'' funkcionar v vladi in ima s ,em tudi funkcijo v 
2al<onitosf aVe oziroma državne uprave, ki izvaja nadzor nad 
skuPnosti10 de'a oh|,lincLih \\i A^irAma /-vrr%o/~>i/ l/-\lsolr^SK 
Državni 
Ministri r- m,W| lwl r,VWVM111„ „MUU Itt 
sl?uPno'stie Sme'' k'1' hkrati tudi funkcionarji v organih lokalnih 
hudo * n0 7ars»Hi Hri mano io tn \«coi nii/^nr\ ir» mnroln/\ 

Kolik0 
n' etično 

1 dela občinskih organov oziroma organov lokalnih 

^nistri,ntrbi
tarji,°rei , po analogiji, tako, kot predsednik vlade in 

slt"Pnosti f- Sme'' k'1' hkrati tudi funkcionarji v organih lokalnih 
lo sp0rn 

6 ne 2afadi drugega, je to vsaj etično in moralno 

Kaki o se 
'atlko izoqn

S !adu z e,ifinim kodeksom, takšen dvojni funkcionar 
*Upan priv f "ik,u interesov in zlorabi položaja, saj je takšen 
VseiT)i rninist0'9'ran V primeri z drugimi, ima neposreden stik z đ° njih nast n' ki sprej®majo odločitve v zvezi z občinami, in bo 
vlade? 0pal kot državni sekretar in član kabineta predsednika 

&k°ie, Up°rabe Jak S kons,i,uiranjem nove vlade, prišlo do začetka 
I?'nislrstvih °,nskitl določb, ki spreminjajo sistem vodenja v 

nega S rwi""iii uc* ima v&cmu miiiisiisivu tnieya 
Praktično kre,ar)a in ta funkcionira kot ministrov namestnik, 

kar pomeni, da ima vsako ministrstvo enega 
cn0, 

Or$avrii 
^Pozoriti 0^etar'' v kabinetu predsednika vlade, moram posebej 
s
ak°nodaja §° n'č nove9a- To možnost je dajala že prejšnja 

k, v centru vi8 °e'0 več' Preišnja zakonodaja je omogočala, da 
0 

državni t ' Se pravi' °ko|i predsednika vlade, imenujejo, 
V|ađi tukaj nj rGtari'' kot ministrski svetniki. Tako novela zakona 

prgd Pnnesla neke dodatne možnosti predsedniku vlade. 

p6' državSihlade' 3°sp°d Janša, je doslej predlagal, dejansko, 
kah0bei Poud Sekr6,ar'ev v irnenovanje vladi. Vendar, moram 
En ,U' rneriT'"' da so samo ,r'ie klasični državni sekretarji v 

9Llrad z em' k° dva vodi,a službi' ki sta delovali že prej. 
^ a ^'ovence v zamejstvu in po svetu, ki je bil zgolj 
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prenesen iz Ministrstva za zunanje zadeve neposredno pod 
predsednika vlade, druga je pa SVEZ - Služba vlade za evropske 
zadeve, ki ostaja, kot koordinacijska služba, vezana na 
predsednika vlade, vezana preko državnega sekretarja. 

Vsi državni sekretarji so pred imenovanjem podpisali tudi kodeks. 
Njihova plača, to je vprašanje, ki ga sicer niste napovedali, je 
približno milijon tolarjev bruto. Glede državnega sekretarja Pukšiča 
in njegove domnevne nezdružljivosti, torej, funkcije državnega 
sekretarja v kabinetu predsednika vlade s funkcijo župana, 
poudarjam, da sem posebej pozorno pregledal veljavno 
zakonodajo, in da tovrstne nezdružljivosti ni niti v Zakonu o vladi 
niti v Zakonu o lokalni samoupravi. Zakon o lokalni samoupravi 
vzpostavlja nezdružljivost med županom in mestom v državni 
upravi, na katerem bi se opravljal nadzor nad lokalnimi skupnostmi. 
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ni taka služba in 
državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu ni taka 
funkcija, kjer bi bil gospod Pukšič v konfliktu interesov z župansko 
pozicijo. Če pa konflikt interesov obravnavamo širše; rekli ste, da 
je konflikt interesov lahko v tem, da se gospod Pukšič srečuje z 
drugimi funkcionarji in lahko vpliva na njihovo odločanje, ko gre 
za občine, zlasti njegovo občino, in tako dalje; če je tako, če 
mislite, da je nezdružljivost v tem, potem se moramo pa resno 
vprašati, kaj je pa z nezdružljivostjo vaše funkcije s funkcijo 
župana, saj ste vendar tudi vsa ta leta, ko ste bili hkrati poslanka 
in županja, tudi imeli neposreden stik s funkcionarji, s poslanci 
vladajoče koalicije, z vladnimi funkcionarji in bi tudi lahko vplivali 
na njihove odločitve. Strinjam se s tem, da bi veljalo v tem mandatu 
opraviti neko razpravo o nezdružljivosti funkcij, tudi nezdružljivosti 
poslanske in županske. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Želela bi, glede na to, da mi je bila vrnjena žogica, vendar reči, da 
gre pri nezdružljivosti, oziroma pri vprašanju, ali je združljiva 
poslanska in županska funkcija, prav tako za zadevo, ki je 
zakonita in v tem trenutku dopuščena. Vendar, gre za vprašanje, 
ko imamo, na eni strani izvršno oblast na ravni lokalne skupnosti 
in zakonodajno oblast na ravni države. Medtem, ko gre v primeru, 
ko je ena od funkcij državni sekretar, druga pa, oziroma istočasno 
opravljanje funkcije župana, za dvakratno izvršno oblast. Se pravi, 
župan sedi v vladi, v vladi pa ima možnost bolj neposrednega 
odločanja, kajti, tu, v Državnem zboru, si pravzaprav samo eden 
od devetdesetih, v vladi pa vsak od funkcionarjev (on je sicer 
državni sekretar) neposredno izvršuje določene zadeve. In tu, 
mislim, da lahko prihaja tudi z uradom, ki ga vodi gospod Pukšič, 
do kolizije, kaj šele do česa drugega. Kajti, gre tudi za razpise in 
podobne zadeve. 

Ni pa mi bilo odgovorjeno še na vprašanje kolizije oziroma vsebine, 
ki jo pokriva državni sekretar za uresničevanje koalicijske 
pogodbe, ki je, po moji oceni, popolnoma politična naloga v funkciji; 
še enkrat poudarjam, političnih strank koalicije in neuresničevanja, 
na primer, vladnega programa, kar bi bilo nekako še smiselno. 

Dopolnitev odgovora: 

Funkcija državnega sekretarja je politična funkcija. Tako je 
zastavljena. Nič neobičajnega; Oziroma, kar običajna praksa v 
evropskih državah je, da se, v tako imenovanem centru vlade, 
se pravi, pri predsedniku vlade imenujejo funkcionarji, ponekod 
so to ministri, ministri brez listnice, ali državni sekretarji, (tudi 
drugače jih imenujejo), ki mu pomagajo pri opravljanju njegove 
politične funkcije. Mislim, da je modra poteza, da ima predsednik 
vlade ob sebi nekoga, ki skrbi za to, da se tiste zaveze, ki so jih 
dale politične stranke, ki so sklenile koalicijsko pogodbo, tudi 
dejansko prelijejo v program dela vlade in tudi potem v realnost. 
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Kakor tudi, druga takšna funkcija, da ima ob sebi funkcionarja, ki 
zagotavlja stik med vlado, kot izvršilno oblastjo, in Državnim 
zborom oziroma posameznimi poslanskimi skupinami. Tukaj pa, 
seveda, mislim na gospoda Lucija. Mislim, da s tem ni nič narobe, 
oziroma ravno nasprotno, da to omogoča vladi kvalitetno delo. 
Če bi pogledali, recimo, sestavo britanske vlade, bi videli, da je 
okoli prvega ministra, torej, okoli predsednika britanske vlade, 

zelo veliko število funkcionarjev, ministrov in državnih sekre ^ 
ki mu pomagajo pri opravljanju njegove funkcije. Pri na® J 
center vlade še vedno, v primerjavi z drugimi državami, re ^ 
majhen. V italijanski vladi imate, recimo, sedem ali celo ^ 
ministrov brez resorja, ki so vezani direktno na predsednika 
in to ni nič neobičajnega. 

se 

Ustno poslansko vprašanje Bogdana 
Baroviča ministru za zunanje zadeve dr. 
Dimitriju Ruplu:  

Res se bo nekaterim zdelo čudno, da ravno Slovenska nacionalna 
stranka, ki je bila ves čas najprej evroskeptična, nato 
evrorealistična in celo danes še vedno nezaželjena v evropskem 
parlamentu, ker nima tiste združbe, kamor paše, edina zadnje 
časa sprašuje in jo skrbi, ali bo Slovenija kot država, ki jo imamo 
radi in ki jo, vsaj v Slovenski nacionalni stranki, zelo spoštujemo, 
držala vse obljube, ki jih je dala s sprejemom v EU. 

Na 2. izredni seji Državega zbora smo sprejeli sklep, da smo 
soglasno pripravljeni na vodenje v EU v prvi polovici leta 2008. Ta 
sklep je, kolikor vem, tudi na evropskem nivoju potrjen. Pred 
nami je velika obveznost in čast in Slovenci vedno držimo obljubo. 
Toda, pred nami je najprej sprejetje zakona o ratifikaciji evropske 
pogodbe, za katerega v Slovenski nacionalni stranki smo, a 
nasprotujemo hitrosti. Hitrosti nasprotujemo zato, ker je popolnoma 
negotova usoda desetih držav, članic EU, ki napovedujejo refe- 
rendum. Ta referendum pogojuje način in obliko (samo nit 
povezujem) vodenja EU ravno s strani države Republike 
Slovenije. Pred nami je leta 2007 cilj "povzeti" evro. Tudi to je zelo 
pomembno vprašanje pri naši odločitvi. In ne nazadnje, pred 
nami sta dva možna načina, dve možni obliki in vsebini vodenja, 
pred nami je možnost stroškov v višini približno med 18-24 milijard 
tolarjev oziroma 60-100 milijonov evrov. Vse Slovenke in Slovenci 
se najbrž strinjajo, da je, poleg vseh številnih težav, s katerimi se 
soočamo danes, na današnjem prvem dnevu današnje seje v 
državi Republiki Sloveniji, tudi ta zalogaj, častna obveza te države 
in veliko breme. 

Ali sta država Republika Slovenija in Ministrstvo za zunanje 
zadeve danes in ali bosta v prvi polovici oziroma drugi polovici 
leta pripravljena vsebinsko, finančno, organizacijsko in kadrovsko, 
na predsedovanje Evropski uniji v prvi polovici leta 2008? 

Ta odgovor bo ostal v analih. 

Odgovor: 

Seveda je odgovor, da je Slovenija pripravljena na predsedovanje 
Evropski uniji. Kakšno bo to predsedovanje, kdaj bo to 
predsedovanje, pa je odvisno od marsičesa. Pa vendarle, naj 
enega od elementov, od katerega je odvisno naše predsedovanje, 
omenim enako na prvem mestu, kot ga je omenil spoštovani 
poslanec, namreč, sprejem evropske ustave. 

Slovenija ne hiti s sprejemanjem evropske ustave, o tem sem 
nekaj povedal že na Odboru za zunanjo politiko, ampak, želi dati 
zgled. Če smo bili izbrani med mnogimi državami, kot veste, za 
zgodnje predsedovanje, potem, seveda, moramo biti neke vrste 

zgled. In prav nič naj nam ne bo nerodno in ne srn .|anjce 
sramovati tega, da smo ena tistih držav, ki jih tudi s,are

narnii in 
Evropske unije dajejo za zgled tistim, ki so prišle skupa) * : verigi 
morda tistim, ki še pridejo. Mislim, da naš prispevek k 't0(T)Ui 
sprejemanja ratifikacij evropske ustave, lahko pripomore (J(jj 

'n da ooau 
da bodo ostale ratifikacije enako hitre, uspešne, in i veMKO 
referendumi kasneje uspešni. Mislim, da je Slovemj ^... Q 
povedala, da smo v Sloveniji veliko govorili o Evrops ^ 
evropski ustavi. Najprej smo se zelo pozitivno °Pr raV o 
referendumu, kot se spomnite. Nato smo imeli veliko ^ srnern 
ustavi, ko je tekla konvencija. Tekla je dve leti in vec, ' jZjra|i 
reči, da smo ravno v prostorih tega parlamenta o g ^ 
slovensko konvencijo o evropski ustavi, tako da ni mog .-e da 
da Slovenci ne bi bili seznanjeni, in da nevladne or9anl . uStavi 
ne govorim o strokovnjakih, ne bi imele možnosti o ^ 
povedati svojega mnenja. Torej, o ustavi smo že 9°v° ne ^oie 
še govorili. Res je pa tudi to, da Slovenija v tem,renu (a tekst 
spreminjati teksta, kakršen je predložen. Slovenija ia je, 
samo sprejme ali zavrže. Moja domneva, da ne rece DOgodt>° 
da bo Slovenija, seveda, to storila, da bo ta parlamen ^ ^ (eg3 
o ustavi za Evropo potrdil 1. februarja. In moram reci, 
že veselim. 

zakaj " 
Kar zadeva vprašanje našega , 
povezujem z ustavo. Zaradi tega, ker bo naše prei ted° puvtJ£ujein £. ustavu. Laidui ioya, i\oi     C* v 

drugačno, če bo ustava do takrat že sprejeta, in dr^0gSprejeta' 
takrat še ne bo sprejeta. Če bo ustava do konca leta 2 ko1 

potem bomo predsedovali skupaj s Portugalsko m ža(1je. 0 
veste, v trojčku. Kako si bomo delo razdelili, je že vp

ortugalsl<0' 
tem potekajo ravno v tem trenutku pogovori, tako s dve"18 

kot z Nemčijo. Mi smo že začeli konzultacije s otnjci P" 
državama, zavedajoč se, da bosta ti dve državi 
predsedovanju Evropski uniji. 

p e bi ^ 
Če ustava, slučajno, jaz še vedno verjamem, da b°, unjjj na 
sprejeta, potem bo Slovenija predsedovala Evrop Q(e(tis0' 
nekoliko bolj zahteven način in na nekoliko dražji na 
najbrž, s poslancem strinjava. . 

Stroški so ocenjeni različno. Tiste države, ki sO.^e'epriredi,v0, 

predsedovanja porabiti za to, da so prirejale različne . ku|tun, 
so pomembno, da tako rečem, dvignile ugled drzaVl^anj0 in ,al<° 
utemeljile njeno državo, oziroma delale reklamo re|<o^ 
naprej, tiste so porabile več. Belgija, ki ima ^vrofa;0se 
doma, je porabila, kot je znano, najmanj. Govorim se 
sistemu predsedovanja. ^ 

Naša ocena je, da bodo stroški približno med 60 in doK"1^? 
evrov. Ali bodo stroški takšni, v tem trenutku ni mog^ us'a^' 
soditi, ker ne vemo, kakšen bo izid zgodbe z ev jn, seve ' 
Vsekakor pa sta MZZ, kot vlada, v polni Pr'Pravl,e" s|<e za^8 

v polni pripravljenosti je tudi Odbor za evr 
parlamenta. 
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poslansko vprašanje Kristijana Janca 

Mat23 notranie zac,eve g. Dragutinu 
Štunn 'n m'n'stru za PravosocJje dr. Lovru 

Pismoniih!ednih'e marsikoga na lokalni ravni presenetilo debelo 
ki se na 

e. n'm' obrazci Komisije za preprečevanje korupcije, 
svetni 3Sa na funkcionarje, ker med njih sodi tudi občinski 

^°misiia za 
PrePreče prePrečevanje korupcije je, na podlagi Zakona o 
Premožen

Vtn'U koruPciie, pripravila obrazce za prijavo 
°Perira s. ?a s,ania funkcionarjev. V prvi alineji 2. člena zakona 
Preckeđn ifrrn'n0m 'unkc'onar, kamor, med predsednika države, 
finskih' svet30*6' minis,re' Poslance prišteva tudi svetnike 
G|edenat0 H ■ 
n,8n'nt da -9 V P°vPre^u ® a" 9 sei občinskega sveta na leto, 
Pr®dsednik ot5^'nsl<ernu svetu ni primerno postavljati ob bok 
'n đrugih i9 r?Pub"ke, predsednika vlade, ministrom, poslancem 
ožjim dru 9Vn'^ fu"kcionarjem. Še več, občinskim svetnikom in 
Pojavljanje lns^'m članom je na lokalnem nivoju prepovedano ^ na javne razpise in jim je torej to onemogočeno. 

^9r "okateT- da si ne želimo dobrih svetnikov na lokalni ravni, 
2akaj so vu- zf '^stopajo iz občinskih svetov? 
°Se')' ki So^

Ceni v 2akon o preprečevanju korupcije v kategorijo zne sporočati o svojem premoženjskem stanju, 

tudi občinski svetniki, ki po mojem mnenju ne sodijo med tovrstne 
funkcionarje, in ali je možno v čim krajšem času zakon ustrezno 
spremeniti in jih izločiti iz te kategorije? 

Morda primer: ali je treba občinskemu svetniku, ki na leto v manjši 
občini zasluži dobrih 50 tisočakov, o vsem tem poročati državi? 

Zanimajo me predvsem možnosti spremembe omenjene 
zakonske določbe, ki je, po moji oceni, velik nesmisel. 

Skupni odgovor ministra za pravosodje dr. 
Lovra Šturma:  

Res je, da sedanja zakonska ureditev umešča tudi občinske 
svetnike med funkcionarje. Tako je ta ureditev, ki jo predvideva 
tudi zakonodaja, ki ureja preprečevanje korupcije, zakonsko 
utemeljena; glede tega, po prepričanju ministrstva za pravosodje, 
ni dvoma. Ta ureditev je v tem pogledu legalna. Posebno na je 
vprašanje ustreznosti te zakonske ureditve. Pri iskanju odgovora 
na to vprašanje izhajam iz prepričanja, da ključa, ki naj pove, kaj 
je bistveno pri opredeljevanju funkcionarja, ali ne v tem pogledu, 
ni iskati v odmeni, ki jo prejemajo občinski svetniki za svoje delo, 
(ta njihova odmena za njihovo delo je res skromna); vendar, ni 
mogoče prezreti dejstva, da sodeluje v procesu sprejemanja 
pomembnih odločitev, ki lahko pomenijo tudi bistveno spremembo 
premoženjskega stanja občine same, pa tudi drugih subjektov, ki 
z občino delajo. Zato v tem trenutku ocenjujemo, da je ta zakonska 
ureditev ustrezna in smiselna. 

   _  

Slavj° 
p0s|ansko vprašanje dr. Mitja 

2nano
C

t
a.rn'J1istru za visoko šolstvo, 

——!Hšport dr. Juretu Zupanu: 
našem 

^ničnern0^Poclars,vu se 2e cia'' ^asa problematika po 
^HoloJkj ra 

adm' P° inženirjih, pomanjkanju tega kadra. 
y ru '1 to čirn 1°' m°ra nuino temeljiti na inženirskem, tehničnem 
n V°* '"žen' strokovnem, ne pa na ekonomistih in pravnikih. 

aiPrirnerneišr'6v ,'z drugih držav, po mnogih mnenjih, ni 
d
nar,j z našimrežitev- Ka)ti. vprašljiva je lahko usklajenost njihovih 
®'ovnih navari po,rel3an1'. s specifiko našega gospodarstva, 
Padnosti podjet'' Soc*e'ovan'u z okoljem in. ne nazadnje, tudi 

Y0(lročjih tud'ka '8 Še P°sebei pereča, pa ne samo na tehničnih 

Cj.6lia'pravn^:U9.ih,oko|iih' ki so izven univerzitetnih centrov. 
®težjezaqotJ °ma' n'Ž'' P°vprečni standard in zaradi tega starši 

s, k'stveno viš"'10 potrebna sredstva za študij; sami stroški študija 
p^ki, najern 

11 ln ,udi težji študijski pogoji. Tukaj so transportni 
tQ

n 2a9otav|iarv anovania' prehrana, se mora drugače organizirati, 
d Probiematjk

)u po"tike enakih možnosti za vse, bi bilo smiselno 
Ktva), (a^0 0 uPoštevati, (dislociranost in druga navedena 

ne n'iGVanie štude ?6.nzusu in višini štipendij, pri cenzusu za 
na*adnje ti ri

8ntskih domov, nadomestilih za prehrano, prevoz, 
' 1 dru9i osebni zdravnik v kraju študija. 

,6hnf,?'edate in kakn 
žan ke9a nameravate, glede na poudarjene prioritete lrnanje miad

r?2vo'a in pomanjkanje inženirjev, spodbujati 
1 za tehnične poklice in študij naravoslovja? 

   

Kako zmanjšati problematiko "bega možganov" iz manj razvitih 
regij izven centra in univerzitetnih mest, ne nazadnje, tudi izven 
Pomurja? 

Odgovor: 

Problem je resen in je bil, žal, v preteklosti nekoliko porinjen na 
stranski tir, tako, da nam v bližnji prihodnosti, seveda, grozi v 
nekaterih okoljih resen primanjkljaj teh kadrov. To so predvsem 
naravoslovni in tehnični inženirji. 

Reševanje te problematike zahteva celosten pristop in v celostnem 
pristopu mora biti zajetih kar nekaj ministrstev. Odgovoril bom 
samo v tem delu, ki se tiče ministrstva, ki ga predstavljam, ki je že 
dalo, pravkar, pobudo za usklajevanje štipendijske politike, ker 
se nam zdi štipendijska politika eden glavnih centralnih delov v 
samem študiju za financiranje oziroma štipendiranje teh kadrov; 
to sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter 
Ministrstvo za šolstvo in šport. Konkretno, poleg te pobude, pa 
smo se že dogovorili s fundacijo "Ad futura", ki tudi financira in 
štipendira mlade ljudi, da se bo usmerila v financiranje, bolj v 
smer naravoslovnih in tehničnih poklicev in ne toliko v 
družboslovne poklice, kar so do sedaj delali skoraj v 99-ih odstotkih. 
Toliko smo se že dogovorili. 

Drugo področje, na katerem delujemo, je stalno spodbujanje 
mladine k študiju naravoslovne tehnologije, in sicer s financiranjem 
promocije znanosti; torej, z informativnim namenom, kjer je 
zagotovljenih sredstev v višini 75 milijonov, in pa program Znanost 

29 poročevalec, št. 20 



mladini, v katerem je približno 50 milijonov tolarjev. Konkretno je v 
tem delu financirana Hiša eksperimentov, ki je izključno 
namenjena naravoslovnim in tehnološkim znanjem, tako, da se 
populizira tudi med mladimi, ki so dejansko izvor; tisti, ki gredo 
potem študirat na tehnične, naravoslovne fakultete. Ker vemo, da 
je začeti promocijo v zadnjem delu, torej, ko se dijaki že vpisujejo 
na fakulteto, prepozno. Treba je delati to prej. 

"Beg možganov" je eden glavnih problemov in pa tudi 
regionalizacije, kjer je ta beg še toliko bolj viden; kar se povsem 
strinjam z vami. Tu je eden od naših odgovorov, ki se zdi mogoč 
in ga bomo tudi podpirali, to je ustanavljanje tehnoloških centrov, 
centrov odličnosti in pa, seveda, tudi tehnoloških parkov. Vendar, 
treba je poudariti, da ministrstvo samo, seveda, tega ne zmore. 
Tukaj je potrebno sodelovanje z regionalnim gospodarstvom. Le 
regionalno gospodarstvo in pa regionalni interesi so tisti, ki bodo, 
skupaj z državnim sektorjem, lahko ustanovili take centre, ki 
bodo dejansko pisani na kožo regionalnemu gospodarstvu, in ki 
bodo tudi pritegnili ljudi iz te regije, da bodo tam ostali. V takih 
centrih se bodo lahko zaposlovali predvsem mladi ljudje, ki bodo 
diplomirali, in ki bodo v nekem smislu postali mladi raziskovalci in 
potem mladi doktorji. Ti centri bi bili še vmesna stopnja med 
univerzami, inštituti in pa gospodarstvom v teh regijah. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Omenili ste "Ad futura". Ali mogoče razmišljate tudi o sodel°va ' 
z lokalnimi fundacijami? 

Kajti, tudi teh je na terenu kar nekaj. Ocenjujemo, da so, s'9u^a 
bistveno bolj vpete in bolj poznajo problematiko lokalnega 
in zaradi tega bi, verjetno, bilo smiselno tudi tovrstno sode o 

Dopolnitev odgovora: 

Natančno to je. "Ad futura" je bila omenjena samo toliko, ker ® ^ 
v tem kratkem času, dosegli prvo, ki nam je bila takoj na v ^ 
z njo pogovorili in bodo tudi oni naredili nekakšne vzo?Ln0 pa 
blem je v tem, da je, zanimivo, interesentov za to malo. |n 
je, da bistveno bolj učinkoviti so regionalni štipendijski ®. jn0 fo 
tukaj ni samo regionalno gospodarstvo, ampak, so tudi o ^ 
bomo podpirali in bodo vedno naša razumevanja, če b° 0rjtve 
na skupen pogovor in na skupno ustanavljanje oziroma u 
in pa tudi popolnoma tehnično izvedbo določenih centro ■ 

Ustno poslansko vprašanje Aurelia Juria 
ministru za okolje in prostor g. Janezu 
Podobniku:  

S 3. oktobrom se je veter spremenil, zapihal je nov. Dvomim, da je 
najbolj ustrezen glede naših obveznosti pri izpolnjevanju 
Kyotskega protokola. Mislim na odločitev Agencije za okolje, ki je, 
na predvečer silvestrove noči, izdala negativno mnenje o 
načrtovanih izgradnji vetrne elektrarne Volovja Reber pri Ilirski 
Bistrici. Njeni nasprotniki so se odločitve razveselili, češ, da bi bila 
postavitev vetrnic prehud poseg v prostor in kršitev Nature 2000, 
zagovorniki pa, ki so videli v njej veliko razvojno priložnost za 
občino in širšo okolico, ne skrivajo razočaranja. 

Ne živim v Ilirski Bistrici in ne čutim se osebno prizadetega, v eno 
ali drugo smer. Zagovarjam pa ves čas imperativ, da naj Slovenija 
čim prej aktivira vsa svoje potenciale koriščenja obnovljivih virov 
energije, da, ob sočasnem zmanjševanju energetske 
intenzivnosti, prične opuščati uporabo fosilnih goriv. 

Glede na to, da je bil projekt Volovja Reber eden od najbolj 
pripravljenih, in da veliko drugih alternativ za koriščenje vetra, v 
obsegu, ki ga potrebujemo, za enkrat ni videti, sprašujem: 
Ali se vlada odpoveduje temu viru in kakšne poti namerava, če je 
temu tako, ubrati pri izpolnjevanju obveznosti iz Kyotskega 
protokola in direktiv EU? 

Vemo, da čas neusmiljeno teče in naloge nas čakajo. 

Odgovor: 

Zavel je nov veter na številnih področjih. Tudi na tem. Kot minister, 
tudi osebno podpiram vetrno energijo. Po mojem mnenju predstavlja 
zelo čist način proizvodnje elektrike. Glede samega postopka 

vemo, ga zelo dobro poznate, da je Agencija Republike |g(a 
ki je organ v sestavi resorja, ki ga vodim, koncem lans ka)er0ja 
kot ste navedli, izdala odločbo Elektro Primorski, d.d., s 
zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za gra n' da na 
elektrarne in povezovalnega 110-kilovoltnega cla. "pepubli^6 

območju Volovja Reber nad Ilirsko Bistrico. Agencija zak0ni, 
Slovenije za okolje je postopek vodila v skladu z vel'avn^ave, V te*1 

Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o ohranjanju na kon0m je 

dneh smo prejeli pritožbo investitorja. V skladu z z ^očil; 
minister drugostopenjski organ. Jaz bom v zakonitemr <ja j® 
ki je 30 dni, v bolj zapletenih 60 dni. Skupaj lahko ugo 
to bolj zapletena situacija. 

•• iim P'el 

Glede izpolnjevanje kyotskih zavez, ter, da -'°h !lrov ©nerg'i0j aktivira vse svoje potenciale koriščenja obnovljivih v na 
tudi mnogo večje in bogatejše države, kot Slovenija, ■ .m 
vseh področjih hkrati, ampak, najprej določijo Prlon arn va"1 

se torej vprašanje, katera so ta področja. (Odgova1^venSki P'0' 
podlagi dokumentacije in vedenja, ki jih imam.) s 0 janske9a 

gram zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je bil spr i pravic. 
leta. Program je bil, ob potrditvi načrta prodaje eT"fPa '8 

posredovan na komisijo Evropske unije, njegova iz j0tske9f 
preverila tudi misija strokovnjakov sekretariata g(11isi| 
protokola. Naš program je zelo jasen. Za 8% zman) 0Zan<>n* 
toplogrednih plinov v obdobju 2010-2012, to je 20, 
splošno, v katerem znašajo vse emisije toplogredm 
milijona ton C02 in nato jih razvrščamo-na pomen. ^ 

Načini za dosego te usmeritve; z ukrepi v term0 ^ogre^ 
Zaradi večjega izkoristka fosilnih goriv naj bi se ernisl'a kovita rab. 
plinov zmanjšala za okoli 900.000 tono C02. U ^nol0^ 
energije v industriji, tu omenjamo uvajanje noV'0(<0ii 10°°^ 
zmanjšale naj bi se emisije toplogrednih plinov za dvs® 
ton C02. Učinkovita raba energije v široki potros • ^ Kl| 
zmanjševanje toplotnih izgub. Izboljšanje vozne^|Sjj. 
povečanemu prometu naj bi se omejilo povečanje 
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elektrik uP' ravnanja. Raba obnovljivih virov pri proizvodnji 
4oo tis

6 - ®'ede na let0 2002' zmanjšala emisijo C02 za najmanj 
0bnovr°Ck,On C02' Največji delež k povečanju izkoriščanja 
Pr°iekt V'rOV pa se Pr|čakuje od projekta na spodnji Savi in 
bi0rnas

a °^nove obstoječih hidroelektrarn, ter od izkoriščanja 
• Mi v biomasi vidimo dokaj ugoden, priročen in cenovno Primeren način obnovljivih virov energije. 

*ahteva za dopolnitev odgovora: 

bornoj*3 k°Ste ,0 upoštevali, ko se boste odločali o pritožbi, da 
odprij v n r'e ob tem konkretnem primeru za Volovje Reber, 
S6Zrtanie Vetrni energiji. Kajti, če bi se kriteriji, kolikor sem 
tudi prj D 1 so upoštevani pri tej zavrnitvi soglasja, nadaljevali 
vSlov0n " ^9'b Primerih, se bojim, da mi vetrnih elektrarn 
je eden m? '30rno Ponavljam, vemo vsi, da je bil eden, in da 
vetrne ei^ °''e Pripravljenih projektov; da so lokacije, kjer lahko 
®0v°rimo rame nas,ane)°- ze'° omejene. Iz tega naslova zato raču 0 po,rebni količini, ki je tudi gospodarsko upravičena, 
konci na vašo naklonjenost temu projektu, da se bodo 
ki je edin?Vrata ,uci' novim elektrarnam drugje na Primorskem, 

e' Slovenije, kjer lahko veter ustrezno izkoristimo. 

Dopolnitev odgovora: 

Vsekakor so to elementi, ki bodo pomembni pri odločitvi. Povedati 
pa je potrebno, da nam okvir naše odločitve daje veljavna 
zakonodaja, ki je bila sprejeta v Državnem zboru v prejšnjem 
mandatu in, seveda, tudi številne evropske usmeritve in direktive. 

Tukaj bi vas rad opozoril na 101.b člen Zakona o ohranjanju 
narave, ki pravi zelo neposredno, da so posegi, ki obravnavajo 
neposreden in posreden vpliv na živalske in rastlinske vrste, ki 
se pojavljajo na obravnavanem območju, zelo pomembni, ko se 
ocenjuje sprejemljivost posega v naravo. To je zakonska norma, 
ki trenutno velja. 

Vaši oceni, da je ta projekt lahko pilotni projekt, ki bo odprl pot 
naprej, ali pa zavrl pot vetrni energiji v Sloveniji, pa lahko samo 
pritrdim. Še posebej zato, ker moramo biti zelo občutljivi, ko se 
bomo odločali ob dejstvu, da v Sloveniji nimamo območij z zelo 
ugodnim, stalnim vetrom in je takih območij relativno malo. Zato 
bo ta odločitev, ki bo sprejeta v naslednjih mesecih, pomembna 
za nadaljnje odločitve na tem področju. 

rtjj^0 P0s'ansk° vprašanje Milana M. Cvikla 

loka. rU brez listn'ce. pristojnemu za   

JoLSa?10upravo in re9ionalno Politiko Odgovor: "S—y*etu Zanarin-     
JStVo ]Q ■ 

^Polago' a I® za črpanje evropskih sredstev, ki so Sloveniji na 
Pol'tika w,'a<l0S690 želenih ciljev, predvsem potrebna proaktivna ŽftU RpnuhliU« ou \/   : —   J« 
*e'° pomp 8 Slovenije. V tej zvezi ocenjujemo, da je 
5rpanie sreli usPešno nadaljevanje začetih postopkov za 
Sklada, k 

S,8V s,rukturnih skladov in sredstev kohezijskega 
^Vr°Pski ^.^anje smo dobili pravico s pogodbo o pristopu 

°^obju 2onn''' 'n ,a Prav'ca znaša kar 110 milijard tolarjev v 
sPfemernh 

2006■ Poznano je in na to smo opozarjali, da so 
uPravj i " ""avl Povz ln.c'0P0'n',ve Zakona o vladi in Zakona o državni 
^likovanja '6| ne samo prihod novih funkcionarjev, temveč 
P°n°vno Uv

n?VOus,anovljenih ministrstev, kar med drugim zahteva 
n n'ini DoHr

a|an'8 in usposabljanje ministrov, državnih sekretarjev 
Kn 

Podreje, 
atka 

Petini °cena 

*al(0 hitrohk0(iredboclaialcev- SrPaniD^ 
0 v|ada nadaliev 

nega osebja v kabinetih. 

Je, da sta v okviru državne uprave sedaj kar dve 

To 
anjem " viaaa nadaljevala postopke razpisov, povezanih s 9Vr°pskih sredstev? 

,a 'e Potreb ,Ud' zat0' ker v medijih slišimo, vlada naj bi menila, 
e^aiaris na

en
h
r8l3a'ans državnega proračuna za leto 2005 in ta 

Vaianju novih S'edi' zaP'sanemu v koalicijski pogodbi, torej, 
r
a u9otavljan pravic ali povečevanju že obstoječih. Ocenjujemo, 
c a'ansu lahtS,an'a in Prela9anje odločitev na kasnejši čas po 

Opski znatno 7maniia nr*7itiwno ii/^inLo <*lanctv/fl V 
Kak, 

uniji. znatno zmanjša pozitivne učinke članstva v 

:°b0ir r|hodnjern glede na dejstvo koalicijske pogodbe, v 
r Vi' kot rjj-^^unskem obdobju Vlada Republike Slovenije, •nister, zagotovili ustrezna sredstva za dosego 

pozitivnih učinkov članstva v Evropski uniji, oziroma, kako se bo 
vaša služba odzvala na te izzive? 

Odgovoril bom v okviru tistih pristojnosti, ki so vezane na 
delovanje naše službe, torej službe Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Delo na naši službi 
teče, pravzaprav, v tem trenutku na dveh področjih. Kot ste že 
rekli, je eno delo vezano na aktivno spremljanje črpanja sredstev 
v obdobju 2004-2006. 

V tem trenutku izvajamo aktivno analizo obstoječega črpanja teh 
sredstev in ocenjujemo, da bo potrebno za naslednje proračunsko 
obdobje, se pravi, za leti 2005 in 2006, zagotoviti ustrezno 
prestrukturiranje državnih javnih financ. To pomeni, da bo potrebno 
pripraviti rebalans za 2005 in to vključiti in pa, seveda, tudi za leto 
2006. Pri tem imam v mislih tisti del sredstev, ki so vezana na tako 
imenovana lastna sredstva Republike Slovenije, ki so vezana za 
aktivno črpanje. 

Ob tem se intenzivno nadaljuje delo pri pripravi programa. Ne 
smemo pozabiti, da brez ustreznih programov ni možno tega 
izpeljati. Res pa je, da to poteka v povezavi s številnimi ministrstvi, 
mislim, da jih je nekje devet oziroma deset. Naša služba v tem 
smislu upravlja koordinativno vlogo. Sočasno, seveda, pa ob tem 
tečejo priprave tudi za naslednje proračunsko obdobje. Za 
naslednje proračunsko obdobje bo treba biti ustrezno pripravljen. 
Za naslednje proračunsko obdobje se pripravlja državni razvojni 
program za obdobje 2007-2013. V izdelavi je tudi analiza 
investicijskih potreb v Sloveniji v obdobju 2007-2013. 

Posebej opozorjam, da ocenjujemo, da bo potrebno, tudi v 
proračunskem obdobju za leto 2005 in 2006, zagotoviti dodatna 
sredstva za pripravo ustreznih programov, da bomo lahko potem 
uspešno peljali črpanje tudi v naslednjem obdobju. Še enkrat 

30lt)arec2oos 31 poročevalec, št. 20 



poudarjam, da je cilj, da se sredstva, ki so bila izpogajana v 
preteklem obdobju, črpajo, da so temu namenjene vse aktivnosti. 
Pri tem smo posebno pozornost namenili tej koordinativni vlogi 
naše službe v povezavi z ostalimi ministrstvi. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

V letu 2004 se je že izvedlo za 36 in pol milijard razpisov. 
Kdaj boste konkretno, skupaj z Ministrstvom za finance, zagotoviti 
certificiranje tega in kdaj boste nadaljevali z naslednjimi razpisi? 

Od 3. decembra ni bilo zaslediti novih razpisov. Ti razpisi so pogoj 
za pripravo projektov, da bi lahko v letu 2005 in 2006 nadaljevali 
z uspešno gospodarsko rastjo. 

Kdaj boste zagotovili certificiranje za nazaj, skupaj z Ministrstvom 
za finance, kdaj boste poslali zahtevke v Evropsko unijo, da 
pridobimo teh 36 milijard med prihodki in kdaj se bodo nadaljevali 
razpisi? 

Vlade 
Mimogrede, Tehnološkemu centru Ljubljana so resorji 
Republike Slovenije zavrnili vlogo, češ, da ne zagotavlja a 
sredstev, četudi je certificirano. In gospodje, ki so v stra,® no 
svetu, piše časopis, da o tem nič ne vedo, četudi so certi i konkretnl 

iredvss"1 dobili, seveda, lastna sredstva s strani bank. To so vse 
problemi in za katere bi želel konkretne odgovore obeh, Pre^ 
ministra brez listnice, ki je pristojen za to, seveda pa i0 

odgovornost ministra za finance. 

Dopolnitev odgovora: 

Ta osnovna analiza je' sedaj v naključni fazi. Kar zadeva 
teh postopkov, ki ste jih omenili, imamo ravno jutri koora 
sestanek, tako z Ministrstvom za finance, kot tudi z ^orna 
ministrstvi, ki so s tem povezani, da bodo lahko stvari ne ^ v 
stekle, oziroma, da bodo lahko stekle tudi hitreje, kot ,S°aC)a|jnje 
preteklem obdobju. Posledica te analize bo pokazala tudi n ^ ^ 
ukrepe na področju priprave nadaljnjih programov. Stva ^ 
tekle, pravzaprav, priprave že tečejo, stekle bodo pa ne 

Ustno poslansko vprašanje mag. Boruta 
Sajovica ministrici za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano g. Mariji Lukačič: 

Iz te razprave se bo dalo razbrati, katere zadeve bi bilo dobro in 
treba povzeti o poseljenosti slovenskega podeželja, kmetijstva, 
predvsem pa živinoreje. Kajti, če je bilo mogoče določene zadeve 
glede klanja na domu mogoče urediti v državah Evropske unije, 
brez da bi bilo kakorkoli ogroženo varstvo potrošnikov in predvsem 
uživalci tega mesa, potem sem prepričan, da je treba zaupati 
slovenskemu kmetu, da proizvaja dobro, kvalitetno hrano; da je 
toliko prosvetljen in izobražen, da, v prvi vrsti, ne bo postavljal 
pod vprašaj zdravja svojih družinskih članov in svojega zdravja. 

Zatorej predlagam, da ponovno proučimo pravilnike in jih priredimo 
tako, da bodo primerljivi evropskim državam, in da bodo omogočali 
zakol in klanje živali do 30 mesecev na domu; poudarjam, za 
začetek izključno samo za domačo uporabo. 

Poudarjem tudi, da mora biti tukaj vključena stroka. To se pravi, 
veterina bo nad temi zakoli imela in mora imeti nadzor, prav tako 
mora biti v okviru teh pravilnikov dogovorjen tudi način odvoza 
klavničnih odpadkov, ki pri tem nastajajo. 

Aargumentacijo, da s tem lahko prihaja do širjenje nalezljivih bolezni 
in podobnega, zavračam že v osnovi. Kajti, živali bodo predhodno 
pregledane in bodo šle v zakol izključno zdrave živali. 

Prosim, da odgovor, ki nam je bil poslan s strani pristojnih služb, 
(op.: na vprašanje, postavljeno na Odboru za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano), še enkrat podrobno prouči in, v dobri 
volji za zaščito slovenskega podeželja, ki ga je ta ukrep močno 
prizadel, da se o zadevah pogovorimo in sprejmemo rešitev, ki 
bo vsem v zadovoljstvo. Seveda pa, ne bo nikakor in nikoli ogrozil 
slovenskega potrošnika. 

Pisni odgovor z dne 18/2-2005: 

Problem legalizacije klanja govedi na domu za lastn°kgj to n' 
imetnikov živali se vleče že dalj časa. Vprašanja, z uprava 
dovoljeno, pa se periodično ponavljajo. Veterinar ^^at 
Republike Slovenije (VURS) je v preteklosti . me"1'1 

odgovarjala na isto vprašanje, z bolj ali manj enakimi 
Hi na d""10 

VURS se ne more strinjati z odobritvijo klanja gowe temelj""1 

imetnika za njegovo lastno uporabo iz naslednj 
razlogov: . oSnovnifl 

1. Kmetije pri klanju govedi ne morejo zagotavlja tr0Znos' 
higienskih in tehničnih pogojev za zdravstveno ^ y.a< 
mesa in preprečevanje širjenja kužnih bolezni m 
je brez dvoma javni interes države. k0|U gov®0*' 

2. Ogroženo bi bilo lahko varovanje okolja, saj Pri za . v0tjov,s 

nastane veliko odpadkov - stranskih živalskih p aganje ie' 
katerimi je potrebno ravnati na predpisan način- P^ pr0(jpisi. 
če bi na kmetijah s temi odpadki ravnali v skl oVezan° 5 

saj bi bilo odstranjevanje odpadkov s kmetije P •strjraf1if1 

podobnimi, če ne še višjimi stroški, kot v r 
klavnicah. sa |etn" bl 

3. Ni jasno, koliko živali, oziroma kakšna količina "Jern0goče'e 

bila dovoljena za lastno porabo imetnika živali- ^esa v 

nadzirati resničnost oziroma pravilnost por ^ov0|jen®9a 

lastnem gospodinjstvu, da ne bi prihajalo do ne 
prometa s tem mesom. zaš£i,e *iv3 

4. Vprašljivo je izvajanje predpisanih postopkov a omarn'ja 

pri klanju (postopki fiksacije živali, vključno z g'a 

in zakol)- - nanie živa" !n 
5. Vprašljiva je kvalifikacija ljudi, ki bi izvajali . .gnin tk|V 

predpisano odstranjevanje SRM (specifičnih n 
organov živali, v zvezi z BSE). - zago'°,"|iu 

6. Ugoden izid pregleda živali pred zakolom 
zdravstvene ustreznosti mesa po zakolu. Tudi pn 
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.,e P°9osto ugotovijo bolezenske spremembe, kot so npr. 
^ncavost, gnojno vnetje potrebušnice in vampa in drugo..., 

1 zahtevajo dodatne laboratorijske preglede in morebitno 

n 
p°sabljanje mesa. Ker, teh pregledov in usposabljanja mesa 
kmetiji ne bi bilo mogoče izvesti, bi bilo potrebno takšno 
so oceniti kot zdravstveno neustrezno za prehrano ljudi in 
skrbeti za njegovo neškodljivo uničenje, kar bi bilo 

7 l2 
Vezano 2 dodatnimi stroški. 

za a)anie vseh predpisanih postopkov in pregledov, ki so nujni ugotovitev zdravstvene ustreznosti mesa, odstranjevanje 
Padkov, še posebej SRNI, bi nedvomno zmanjšalo 

Drihr°m'^nost klania 90ved> na domu, oziroma stroške 'zalo ceni zakola v registrirani klavnici. 

Čeprav zagovorniki klanja govedi na domu izpodbijajo navedene 
argumente in trdijo, da ni nevarnosti za širjenje bolezni in za 
zdravje ljudi, ima VURS drugačno stališče. Poudariti je treba, da 
trenutno zadovoljivo stanje kužnih bolezni in zoonoz v državi še 
ne pomeni, da bi klanje govedi na kmetiji ne predstavljalo nobene 
nevarnosti za zdravje ljudi. 

Ob dobrem poznavanju razmer v Sloveniji, VURS, kot pristojna 
oblast, odgovorna predvsem za zdravje ljudi, ne more prevzeti 
odgovornosti za tveganje, ki bi lahko nastalo ob legalizaciji zakola 
govedi na domu. Takšna oblika klanja bi pomenila zmanjšanje 
doseženih standardov higiene živil, varstva ljudi pred zoonozami 
in povečala nevarnost širjena kužnih bolezni živali. 

° ^0s'ansk° vprašanje Bojana Kontiča 
i^j_za finance dr. Andreju Bajuku: 

Prizadew'em mandatu je bil sprejet Zakon o dohodnini, ki, kljub 
sk|jCa D

an|u delovnih invalidov in nekaterih poslancev prejšnjega 
dohođni 

Zavne9a zbora, ni uredil načina plačila tistega dela 
2avoda 

6 delovn'fl invalidov, ki je vezana na dohodek s strani Za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
V dru9em h 'el° Sp oranju je bil vložen amandma, ki ga je matično delovno 
đotlodka k° 'n 'e P^dvidel neplačevanje dohodnine za tisti del strani 2av zaracl' invalidnosti, delovni invalidi prejemajo s 
is bil na 

a za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na žalost, 
Povrnil 71 državnega zbora kasneje sprejet amandma, ki je 
V tem> da tT oziroma stvari v predhodno stanje. Težava je torej 
^eh ;iro 

đe'ovni invalidi prejemajo dohodek oziroma plačo iz 
odveđej0 V" ' v P°die,iu se izračunava v bruto znesku in se 
del, i^j . Vse obveznosti, vključno z akontacijo dohodnine. Tisti 
ak°ntaciiariSKrani.2avoda' pa ni izračunan v bruto znesku in 
°ddanj doh ni izračunana in tudi ne odvedena. Ko se po 
Zavezanca 

sl<i napovedi izračuna obveznost dohodninskega 
n' UdoSi V ,0m Primeru delovnega invalida, ga del dohodka, ki 
1ohodnin u

6van Pri Plačilu akontacije dohodnine, umesti v višji 
Hdo, 1 razred, kar posledično pomeni dodatno plačilo v višini ^ r®h nadomestil za invalidnost. 

u9otov!T .pre^'ra' magnetogram seje državnega zbora, sem 
bistra' m3 S° c'e'ovn' invalidi takrat bili deležni podpore sedanjega 
Sta nekako ^ ^rot)niča. Glede na to, da prihajata iz iste stranke in vzajemno odgovorna za to področje. 

aj ir> na kai,- aksen način boste to uredili? 

Odgovor: 

Res je, da je v preteklem mandatu novi Zakon o dohodnini, 
dejansko, obdržal bistvo sistema, kot je bil prej, ne glede na to, da 
so se res nekateri poslanci zavzemali za korenito spremembo 
na tem področju. Če pravilno razumem vaše vprašanje, gre za 
tiste dopolnilne prihodke, ki jih prejemajo invalidi druge in tretje 
kategorije, in ki so sicer obdavčeni. Edina sprememba, ki je bila 
vključena, je bila sprememba v akontaciji. In, ne glede na to, da so 
si nekateri prizadevali, da bi se to spremenilo, je to načelo, ki je že 
veljalo v preteklosti, bilo ponovno vključeno v sedaj veljavni zakon. 

Kot veste, se je vlada zavezala, da bo v tem obdobju, in sicer v 
prvi polovici leta, najkasneje pa v drugi polovici leta, predložila 
Državnemu zboru določene spremembe na vseh teh področjih. 
Trenutno je vlada že sestavila komisijo strokovnjakov, ki delajo 
skupaj z Ministrstvom za finance in pripravljajo te spremembe. 
Seveda so mi argumenti, ki so bili uporabljeni za sedaj veljavni 
zakon, poznani. Z veseljem bom prisluhnil tudi drugi "plati zvona", 
ki ste jo vi takrat predstavljali. In ravno dolžnost te strokovne 
skupine je, da bo znala prisluhniti in poslušati vse plati možnih 
rešitev za določene probleme. Ne morem vam zagotoviti, kakšno 
bo končno stališče, to bi bilo tudi neustrezno* ravno zato pa 
poteka to delo. Vam pa lahko zagotovim, da bomo prisluhnili 
argumentom, in če bo mogoče, bomo na to tudi pristali in oblikovali 
drugačen pristop, kot je bil do sedaj. 

' 
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Ustno poslansko vprašanje dr. Pavla 
Gantarja ministru za gospodarstvo mag. 
Andreju Vizjaku:  

Kakšno je stališče RS do Direktive o računalniško izvedenih 
izumih, ki jo je predlagala Evropska komisija, in je bila že dvakrat 
umaknjena z dnevnega reda - ali jo bo predstavnik vlade oziroma 
vašega ministrstva podprl? 

Direktiva je bila umaknjena, med drugim, tudi zaradi obsežnih 
nasprotovanj zainteresirane javnosti, predvsem razvijalcev, 
uporabnikov in zagovornikov proste programske oprem (peticijo, 
v podporo predlogu Evropskega parlamenta in proti predlogu 
Komisije je leta 2003 podpisalo prek 300.000 državljanov EU). 

Zakaj o načinu priprave in vsebini stališča RS ne obveščate in 
vključujete javnosti, če izvzamem posvet, ki ga je 20. januarja 
2005, torej, tik pred zdajci, organiziral Urad za intelektualno 
lastnino v sodelovanju z Gospodarsko Zbornico Slovenije, saj bo 
Direktiva, po mojih neuradnih informacijah, ponovno na dnevnem 
redu 24. januarja 2005? 

Slovenska odprtokodna skupnost Direktivi, namreč, odločno 
nasprotuje, prav tako tudi Sekcija slovenskih proizvajalcev 
programske opreme Koda.si, medtem, ko se je ZIT - Združenje 
za informatiko in telekomunikacije pri GZS, izreklo v prid Direktivi. 

Kako bo vlada oz. pristojno Ministrstvo za gospodarstvo 
upoštevalo ta konflikt interesov, med podjetji, ki razvijajo in tržijo 
licenčno programsko opremo in med razvijalci proste programske 
opreme oz. odprtokodne programske opreme, pri pripravi stališča 
RS in kateri organi Vlade RS bodo vključeni v proces priprave 
stališča RS? 

Odgovor: 

Ministrstvo za gospodarstvo podpira sprejem direktive, kot ga je 
pripravila evropska komisija. Tako pripravljen tekst direktive, 
namreč, usklajuje pravne podlage za patentiranje računalniško 
izvedenih izumov, saj jasno določa, kaj sodi med izume in kaj ne. 
Tako pripravljena vsebina direktive temelji na praksi, ki so jo za 
interpretacijo tovrstnih izumov razvila sodišča evropskih držav 
in, še zlasti, Evropski patentni urad. V septembru 2004 je bil 
organiziran sestanek s predstavniki MIT, kar prav gotovo dobro 
poznate, ki so zagovarjali stališča odprte kodne skupnosti in 
proizvajalcev programske opreme. Na tem sestanku so 
predstavniki MIT izrazili podporo predlogu direktive in niso imeli 
dodatnih pripomb. V novembru 2004 je bil organiziran sestanek s 
predstavniki Združenja za informatiko in telekomunikacije na 
Gospodarski zbornici, v okviru katere deluje, nato je v mesecu 

decembru združenje posredovalo stališče, da podpifa s^re'traj 
predlagane direktive, čeprav ima sekcija Koda.si, ki deluje zn0 

združenja, nekaj pomislekov. V decembru 2004 je na seji . 
potrjeno v maju sprejeto skupno stališče in uvrščeno na dn ^ 
red Sveta za kmetijstvo. Predlog ni bil obravnavan, ker )® ^ 
umaknjen z dnevnega reda. Dne 19.1.2005 je Združenje 
informatiko in telekomunikacije, skupaj z Uradom R®PU z 
Slovenije za intelektualno lastnino, organiziralo_srecan' jh 
naslovom Predstavitev pravnega varstva računalni ^ ^ 
programov, na področju intelektualne lastnine. Na srecan'vnj|< 
sodeloval tudi predstavnik Evropske komisije, preds a ^ 
Združenja evropske industrije informacijskih siste ^ 
komunikacijske tehnologije in potrošniške elektron'7®'^ 
predstavnik Avtorske agencije Slovenije. Predstavljeni so bi i 
pravnega varstva računalniških programov na p° .Q 
intelektualne lastnine, ter vpliv direktive na informacijsko indu 
Iz zaključkov srečanja je mogoče povzeti, da je sprejetje dl (a 
potrebno, kljub nekaterim pomislekom v zvezi z definicijah' 
direktive. Zato Ministrstvo za gospodarstvo tudi podpira sp 
te direktive. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 
med 

Ta direktiva, na žalost, ne določa jasno te razmejitve ^ ^ 
patentibilno programsko, torej, med patentibilnimi elemen^ ^ 
med nepatentibilnimi elementi. Druga stvar je ta. da srn<\ 0t> 
gotovo, tudi jaz sem nekoč podpiral sprejetje te direk i ^ 
pogoju, da so sprejeti določeni amandmaji. Ti pa, na zal 
bili sprejeti. 

Poleg tega bi le opozoril na to, da naj bi danes bila ta d|^rov 
obravnava, 24. januarja; vendar, je umaknjena s Sveta mi ^ 
na zahtevo Poljske. Torej, imate najmanj še teden dni c

rr)Og'0će 
vendar poskušate sežeti vsa ta različna stališča, in da, 
celo, z drugimi državami članicami oblikujete amandmaje, 
omogočili to, da bo ta direktiva boljša, kot je sedaj. 

Ali mislite v tem času, ki vam je še ostal, ker direktiva 
umaknjena, še kaj storiti, da bi zbližali ta stališča in za9 
bolj sprejemljivo stališče Slovenije v Evropski uniji? 

varfl' 
Dopolnitev odgovora: 

se z va"" Mislim, da je to stališče Slovenije sprejemljivo, vendar ^ -aS 
v celoti strinjam, da je ta čas, ki je posledica umika, Prir" QCjiagi 
in, pravzaprav, možnost, da se stališča zbližajo tudi n ^ b0 
usklajevanja in sprejemanja ustreznih amandmajev. ^ č3s 

Slovenija pri tem aktivno sodelovala in pravzaprav 
namenjen izboljšavi teksta direktive. 
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stn° Poslansko vprašanje Dušana Kumra 
^ 'nistru za javno upravo dr. Gregorju 

rantu in ministru za finance dr. Andreju 

i„3*"> ^asu se veliko govori in je informacij, tudi v javnih 
v'sokih' 0.v'so^ dodatnih zaslužkih nekaterih funkcionarjev in državnih uradnikov, iz naslova avtorskih honorarjev. 

netak°ma S tGm ne bi bi'° nič narobe'če isti 'iudie ne bi prejemali 
na prim n'2^'h plač za opravljanje svoje funkcije. Zato je vprašljivo, 
miijjcn 8r' da državni sekretar ob svoji plači prejme še več kot 11 
ve{ J avtorskega honorarja - navajam vir Večer 7.1.2005. Še 
upravi i,redn' zaP°sli,vi in tako odgovornih nalogah v državni 
še fj,' ?' i® opravljanje funkcije državnega sekretarja, zaslužiti 
in nm ecno v Prostem času okoli 800 tisoč tolarjev; torej, plačo M i' I® le preveč. 
Poli 
sklenjg ■?|e vedno več informacij, da je veliko avtorskih pogodb 
Or9anov z.no,ral posameznih vladnih resorjev in državnih 
2a ekst 2 državnimi uradniki in uslužbenci. Skratka, da ne gre le 
kar *n0f

rn° naiemanje strokovnjakov, ampak, da se ti poiščejo 
dela in se z n'imi sklenejo avtorske pogodbe za določena 1 storitve. 
Kolik, 
Or9anovr°računskih sreclstev je bilo v letu 2004 znotraj državnih 
Koliko s namenienih za delo preko avtorskih pogodb? 
°Prav|ia° tel1 sr®dstev porabili državni uradniki in uslužbenci za 
°bvezn0s(-^tor',ev Preko avtorskih pogodb poleg svojih delovnih 

službo j'6 !Jkrenili. da se prekine praksa, da se ob službi za 6 ai stori preko avtorske pogodbe? 
pomeni . 
upravi, po 3 tis,°' kar sem s,oril in naredi' za P|ačo v državni 

Poldan preko predavanj unovčim za honorar. 
P° "ekat 
'avnem s T*1 ,podatkih' naj bi bilo v lanskem letu izplačanih v To ni maj! 

rju 2a nekaj manj kot 30 milijard avtorskih honorarjev. 
tisti Posam"3 Številka- Menim, da velikega dela te vsote niso dobili 
av,orska 0Zn'k'v svobodnih poklicih v javnem sektorju, ki jim je 
s Podrofi^L °c")a ecl'ni eksistenčni vir. Mislim predvsem na ljudi 

kulture in umetnosti. 

Vor ministra za javno upravo dr. 
- ?3«iaVira„ta: 
Ker 

osebni! Velik del tega vprašanja, očitno, namenjen mojemu "u Drimor,. i • ■ .  
času, |^0 

^orsk'ep. u8"1 bil državni sekretar, nisem dobil enega tolarja 
'6 Preve i °norar'a; od kateregakoli organa državne uprave. 

Pogledati n ''V°' Lahko vam napišem pooblastilo, da si greste to 
S8ri1 Preje 3 dav^no upravo, ali kamorkoli. Nikoli. Je pa res, da ,reh fakuiteT^! avtorske honorarje za svoje pedagoško delo na 
>6,ri honor3 Podiplomske in podiplomske študente. Prejemal 

ik° sem3!]0',ake' ko'so se oblikovali na trgu, da tako rečem. 
P°nudi|e i kolikor so mi te fakultete za moja predavanja 
l2Poinjuje o" VSak dru9 habilitiran univerzitetni učitelj, ki za to 
^'^'akuft °'0, bi ravno ,ako lahko sklenil pogodbo s katerokoli PrGblerna,'et-Odetega nimam nobene slabe vesti, ali, nobenega 

1 Primeru, bom najprej to razložil. 

aradi t0ga K . 
iohei' 

r I®. seveda, dejansko delo državnega sekretarja, 
P° novem, ko je to namestnik ministra, da o delu 

ministra sploh ne govorim, tako zahtevno, da ostaja malo ali nič 
časa za kaj drugega, smo vsi ministri in državni sekretarji se, v 
bistvu, samoomejili tudi na ta način, da smo podpisali, da bomo 
eventualne druge dejavnosti, ki so po zakonu združljive z 
ministrsko funkcijo, zreducirali tako, do te mere, da ne bodo mo- 
tile opravljanja naše funkcije. Zase osebno lahko rečem, da gre 
tukaj res za redukcijo na minimalno količino teh predavanj, morda 
za štiri vikende, petek popoldne, soboto dopoldne, skozi celo 
leto; tako, kot je bilo tudi nekaterim poslancem določeno. Torej, to 
se bo drastično znižalo. 

Glede avtorskih honorarjev v državni upravi nasploh, je pa vlada 
že 20 dni potem, ko je prisegla, sprejela sklepe, s katerimi je 
celovito uredila to področje, in sicer tako, da morajo vsa 
ministrstva, po sprejetju novih predpisov ali ob večji spremembi 
predpisov, organizirati brezplačna usposabljanja za vse izvajalce 
javnih nalog, zlasti pa za državno upravo in občinske uprave, kar 
seveda bistveno olajšuje delo izvajalcev predpisov in, po drugi 
strani, tudi zmanjšuje možnost, da bi postala potreba po tem, da 
kdo predava. Sedaj govorim o čisto drugem področju. Ne govorim 
o profesorskem delu, ampak, govorim o usposabljanjih, seminarjih 
in podobno. 

Če obstaja potreba po permanentni ponudbi usposabljanja na 
posameznem področju, imamo za to inštitucijo, ki se ji reče 
upravna akademija in je sestavni del, prej Ministrstva za notranje 
zadeve, sedaj Ministrstva za javno upravo. Je proračunska 
inštitucija. Torej, vsak njen prejemek je prejemek iz proračuna in 
predstavlja sistem internega usposabljanja v državni upravi. 
Državna uprava je sistem, ki rabi takšen interni center 
usposabljanja, tako, kot ga imajo, verjetno, vse, ali pa, kot ga 
imajo vse velike in uspešne firme. Ta center za usposabljanje, ki 
mu rečemo upravna akademija, razvija programe, skladno s 
strategijo razvoja javne uprave. Ponuja torej tisto, kar je za upravo 
pomembno, od znanj na področju kadrovskega menedžmenta, 
proračunskega menedžmenta, finančnega menedžmenta, 
upravljanja kakovosti, strukturnih skladov in druge horizontalne 
vsebine. Na upravni akademije, kot internem centru za 
usposabljanje privabljamo k sodelovanju zunanje in notranje 
strokovnjake, ker je veliko znanja skoncentriranega znotraj 
uprave; in dejansko, tukaj z uslužbenci, ne s funkcionarji, tem 
smo to prepovedali; niti državni sekretarji tu ne smejo predavati. 
Uslužbencem, ki tukaj želijo predavati, pa, seveda, za to plačamo 
in jim bomo tudi naprej. To opravljajo izven svojega službenega 
časa, po sklepih, o katerih sem govoril; zahtevamo tudi dokazilo 
o tem, sicer ne more biti izplačan honorar. 

Po mojih izkušnjah, tisti, ki predavajo na upravni akademiji, svoje 
delo v službi opravijo 100%. To so najboljši ljudje v državni upravi. 
In če so zraven pripravljeni še predati svoje znanje svojim 
kolegom, in če za to tudi kakšen dodaten tolar zaslužijo, mislim, 
da jim tega ne smemo preprečevati. 

Odgovor ministra za finance dr. Andreja 
Bajuka:  

Dejansko nimam česa dodati k temu. Vsi, ki prejemajo te avtorske 
honorarje, so obdavčeni na drugačen način, kot je to bilo 
uzakonjeno v Zakonu o dohodnini, ki je sedaj v veljavi od 1.1.2001, 
in da nameravamo tudi to pregledati; na tak način, kot vse druge 
stvari, ki so predmet velikih razprav danes v slovenski družbi. 
Zaenkrat je zakon veljaven, obdavčeno je to tako, kot je. Dokler 
se ne bo spremenilo bomo prisluhnili vsem, prav gotovo; kakšna 
bo pa dokončna odločitev, vam pa danes ne morem zagotoviti. 
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Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Nisem govoril o višini honorarjev iz avtorskega dela. O 
intenzivnosti in zmožnosti tako pomembne funkcije, kot je državni 
sekretar, ob tej funkciji zaslužiti še plačo in pol, kar pomeni, da je 
potreno veliko časa in energije v to vložiti, da se teh 11 milijonov 
zasluži; tukaj je bila moja poanta. Na drugi strani se danes ocenjuje, 
da je bilo, v preteklih štirih letih, sila malega storjenega na reformi 
državne in javne uprave. - Zato je moje vprašanje v tej smeri; to ni 
iz mojih ust. 

V zvezi s honorarji iz avtorskih pogodb, ne gre samo za 
predavanja, gre tudi za mnogo stvari, ki so storjene: od zakonskih 
predlogov itd., ki se dajo v eksterno izdelavo; jih pa, seveda, po 
nekaterih informacijah, izdelujejo in predlagajo tudi sami visoki 
državni uradniki znotraj posameznih ministrstev. Samo predlagam, 
če se to da preveriti v nekem doglednem času; tako, kot je minis- 
ter za finance rekel, tudi Državnemu zboru. 

Dopolnitev odgovora ministra za javno 

upravo dr. Gregorja Viranta: 

Glede na to, da to postaja razprava o konkretnem državnem 
sekretarju, se pravi meni; saj je tudi na začetku bilo očitno, da je 
temu namenjeno.Vaš minister, dr. Bohinc, s katerim sva pač 
sodelovala vsa ta leta in pripravljala reformo javne uprave, je 
govoril o tem drugače. Mislim, da je bilo v prejšnjem mandatu na 
področju uprave precej narejeno. Sprejeta je bila vsa zakonodaja 
na tem področju; Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o državni 
upravi, Zakon o javnih agencijah, Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
in še mnogo drugega zraven. In tukaj "razdelimo ceno" vašega 
bivšega ministra dr. Bohinca. Tako mi je, s strani Združene liste, 
da na področju uprave ni bilo nič narejeno, čisto nova informacija; 
moram povedati. 

Svojim študentom javne uprave na fakultetah, to je na ^a |0(llSki 
upravo, na Fakulteti za gradbeništvo, kjer sem imel P arnali 
kurs, in na fakulteti za državne in evropske študije, Pre av sem 
sem predaval tisto, za kar sem bil habilitiran, še pred® j6 
postal državni sekretar, in za kar, upam, bom habilitiran tudi Qg3 
Da bi zdaj izkoristil svojo funkcijo, kjer sem res pridobi ^ 
nova znanja, da bi imel zato iz tega naslova kakšne v'®l® z?avnega 
to je pa čisti nesmisel. Je pa res, da sem se na funkciji drz ^ ^ 
sekretarja veliko naučil, vsi se učimo še naprej- Ko ^g$ 
funkcija iztekla, bom z velikim veseljem predaval še napr' ' rj, 
pa je, da v tem mandatu, kot minister, pa zelo malo. e za 
moja dohodninska napoved za letošnje leto bo nižja, kot j ^ 
pretekla leta; in predvsem nižja, kot je bila v letu 1999, 
imel še nobene funkcije v državni upravi. 

Dopolnitev odgovora ministra za 

finance dr. Andreja Bajuka: 
pg|(d 

Zelo veliko se govori v naši javnosti, da dejansko obst^a(jevi 
praksa, da določeni funkcionarji - niste vprašali sarT1^. za to, da 
predavanj in na kar je že odgovoril kolega Virant; gre tu 1 ^ Ki 
določene zakone ali predloge zakonov delajo že funkci sgt)j 
so v javni službi in to delajo poleg normalnega dela. Sam ^ ^ 
to, prav gotovo, je predmet neke zaskrbljenosti. Sam njrriarn 
Ministrstvu za finance to že dai pregledati, vendar, tr0|jrati 
dokončnega odgovora, ker je te postopke zelo ,ežk° ri(je do 
prvi dan ali prve tedne. Verjamem, da je mogoče, da P en(jar. 
določenih kontrol, kjer je to potrebno in tudi dobro ali nujn ^ 
to se lahko naredi na zelo javen in pregleden način in m ^ s||gjjo 
našo družbo obremenjujemo s takimi govoricami, ko v bilo 
danes. Da je največ, ali pa večina vseh predlogov za ^ ^ (u(jj 
narejenih, prav gotovo, s strani funkcionarjev sami 
mene moti. Na vsak način je to praksa, ki jo je treba u 

Ustno poslansko vprašanje Jožefa Horvata 
ministru za delo, družino in socialne zadeve 
mag. Janezu Drobniču:  

Kako boste odreagirali, če boste odreagiral, na zavrnitev vašega 
predloga za izplačilo akontacije letošnjega dodatka za rekreacijo, 
v višini 10.000 slovenskih tolarjev, z izplačilom januarske 
pokojnine? 

Vaš predlog, vemo vsi, je upravni odbor Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje sprejel, skupščina zavoda pa ga je 19. 
januarja zavrnila. 

Vprašanje se poraja predvsem zaradi dejstva, da v drugi polovici 
lanskega leta, praktično, ni bilo usklajevanja pokojnin, in da so se 
pokojnine vsaj v zadnjih štirih letih realno celo znižale. 

Odgovor: 

Pokojnine so v letu 2004 zaostajale za rastjo plač. Plače so se 
povečale v preteklem letu za nekaj več kot 5 %, dočim so pokojnine 

rasle v višini približno 3,6%. Ta uskladitev je bila op ^jali 
začetku leta 2004. Problem zaostajanja pokojnin sm ^jnjSter. 
razrešiti v mesecu januarju tako, da sem, kot res°nva|jdsl<89a 

ker sem tudi pristojen za področje pokojninskega in ' resa za 

zavarovanja, predlagal izplačilo akontacije tega ^ ^^oijsk' 
rekreacijo. To sem tudi utemeljeval s tem, da je bi o' ..0ria. 
pogodbi, in da so bila ta sredstva likvidnostno zago 

u decern 

Treba je povedati, da je večina zaposlenih v m.eseC
DO|<oje'lC' ^ 

prejela tudi tako imenovano božićnico ali 13. plačo, up 
niČ6Sar' akak5rio 
Ta predlog desetih tisočih tolarjev bi lahko pomenil da jj' 
osnovo za uresničitev drugih določil v koalicijski P ^ nj pio- 
se ta regres tudi dejansko povečal. Sedaj, seveda, vzapra 
Gmotni položaj upokojencev se je na ta nac"! u ' 
zmanjšal, pričakujemo pa, da bo uskladitev v mes peKaj 
vendar, ne bo, verjetno, več kot 1%; morda, Pa 

marcu. Vj, 

Tako bi ta predlog v višini desetih tisočih tolarjev bil ^„giids*8'^ 
v mesecu januarju. Po Zakonu o pokojninskem i (ega pristop 
zavarovanju je za datum izplačila regresa in za v °r0vafje' 
skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko za 
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Stfi 
skup

P^a'i, nadzorni svet oziroma upravni odbor je to sprejel, 
razloa na '6 zavrnila, kar sem smatral, da je to iz političnih ' ker drugih posebnih razlogov ni bilo. 

uPokoi Zaradi zavrnitve tega predloga, oškodovani predvsem 
inbiref fC''^°1)1 Vplačilo približno v višini 5,3 milijarde tolarjev 
Kajti ti t'Vn° na''30'i pomagalo upokojencem z nizkimi pokojninami. 
10 tij0? Im uPokojencem, ki imajo 70 ali 80 tisoč pokojnine, bi se 

"ločno poznalo. In je ta ukrep bil naravnan socialno. 

razm^|j|t0rim sedai? Ali naj še enkrat predlagam? Vlada je o tem 
sedaj n

a ,alaat P°s|ala, oziroma predložila takšen predlog in 
skupaj6 vidim nobene garancije, da bi si drugič pa, morda, 
nima sm

a Pomislila. Za to nimam nobenih zagotovil in za to tudi 
P^Tieru !* se t0 Prec*la9a- Morda pa bomo predlagali; v 
vlade z SS ''sti del članov skupščine, ki so imenovani s strani 

menja. in zato sem tudi predlagal, da bom razmislil o 

tem, da predlagam vladi, da zamenja tisti del članov skupščine, ki 
zastopajo vlado. Namreč, ti predstavniki vlade, ki jih je postavila 
še prejšnja vlada, so glasovali proti vladnemu predlogu, kar je 
nenavadno. Pri tem se niso nič posvetovali z vlado, dajali so 
izjave za medije, ne da bi se karkoli posvetovali z vlado in tako 
naprej. Ne nazadnje pa je bilo to v nasprotju z interesi upokojencev. 
Seveda so bili med tistimi, ki so odločali o tem. tudi sindikati in pa 
predstavniki upokojencev. V zvezi s temi predstavniki skupščine 
ne morem nič reči glede tega, o tem morajo razmisliti bodisi 
upokojenci - kakšne predstavnike imajo, ali pa sindikalisti; ampak, 
to je njihova presoja. Oni presojajo, kaj je v zvezi s tem. 

Predlagali bomo, verjetno, spremembo članov skupščine s strani 
vlade; o čemer, v tem prvem obdobju, sploh nismo razmišljali. 
Domnevali smo in pričakovali, da bodo ravnali ti predstavniki 
vlade razumno in preudarno. Ker, pač, tako ni bilo, sledi, logično, 
posledica - da je potreben predlog za spremembo. 

iti*!?0. P°s|ansko vprašanje Aleša Guliča 
Ej^čan 23 zdrav'e sPec-ak-st- Andreju 

đvakratP°tr°žni.kov Sl0venije (ZPS) je v zadnjem času vsaj 
Strani), da

a2aCln'e januarja obvestila javnost (tudi prek spletne 
^varovan'9 Vzaiemna - zdravstvena zavarovalnica, d.o.o., svojim đa sv0ja ^

en?. Ponovno (prvič novembra 2004) pošiljala vabila, 
2avarovan- ozivlienjska dopolnilna zavarovanja pretvorijo v 
S ,8rn. da'3 23 zavarovalno dobo 12 let, kar je Vzajemna utemeljila 
*avarovai h ob predvidenih 14-odstotnih podražitvah nespreme 

premii marca letos, zavarovanci tako zagotovijo 
^odbe n'eno cer,o zavarovalne premije). Takšne 12-letne 
P'oblertiatv? 'a^° škodljive za zavarovance, predvsem pa je 
'n,°rrnacii n° ,0' da zavarovanci ne razpolagajo s celostnimi ce'° o tem ne, kako visoka je lahko cena odpovedi 

8^a doda,ne9a zavarovanja. 

^forna"!!''r^tv° za zdravje doslej ni objavilo nikakršne informacije 
P°9odb, k

allsča 0 omenjeni ponudbi Vzajemne in škodljivosti 
!a"n° p' )lh Predlaga ta zavarovalnica, čeprav ga je k temu 
l?nUada ?nnc 'Udi ^veza potrošnikov Slovenije (nazadnje 12. Kaj je (j0s| ; 

J11®' Pristn' 'n ^ '30 v pr'hoc)nje storilo Ministrstvo za zdravje (in 
j® bo u|ln' or9ani), da bi zavarovalo interese zavarovancev? 

sklepu rePal° v Primeru tistih številnih zavarovancev, ki so 
2llravstven °

Ve škod,iive pogodbe in svoje doživljenjsko dodatno 0 zavarovanje preoblikovalo v 12-letno? 

  

n'lnistrstv0 astai0 sj. 
a zdravje je takoj po prevzemu mandata proučilo 

°Poini|nih 
acii°- razmere na področju zdravstvenih zavarovanj, 

13 "^istrst' pros,ovoljnih zdravstvenih zavarovanj in ugotovilo, 
ni nared i° Za zdravie v prejšnji sestavi, pravzaprav v štirih 

avaroVar)c '0 Pfav ničesar za zaščito javnega interesa in interesa 
0|žnost p0 V' kar i® bila, sicer, njihova zakonska obveznost in 

komiSj)av''ale so se različne demagoške izjave o imenovanju 
r 

6(3 Zavaro8'delovne skupine, ki pa so povzročale samo zmedo 
Zličnjm 0^

nci- ^a,° so ti zavarovanci še vedno podvrženi 
"kam neustreznih in celo škodljivih ponudb 

°^rec 2oo5 

zavarovalnic, ki izvajajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje. 
Eno od takih je tudi to od Vzajemne zavarovalnice. Še več. Lahko 
rečem, da je to področje, tudi zaradi nekaterih zakonskih 
nedorečenosti in pa pravnih praznin, popolnoma neurejeno, ali pa 
kar večinoma neurejeno, kar ogroža tudi zdravstveno varnost 
prebivalstva. 

Zveza potrošnikov je na to problematiko opozorila tudi bivšo vlado 
že v mesecu novembru, pa na to ni nič reagirala. Nas je opozorila 
Zveza potrošnikov 12. januarja prvič in takrat sem, po treh dneh, 
v nekem intervjuju svoje stališče do te problematike že povedal. 
Vzajemna je samostojna pravna družba, ki samostojno, preko 
upravnega odbora in skupščine, sprejema svoje odločitve. Takrat 
sem jasno povedal, da ne podpiram ponudb Vzajemne za 
spreminjanje pogodb na 12 let, ker je to škodljivo za zavarovance, 
saj bodo te pogodbe, tudi po drugi strani, s sprejetjem sprememb 
in dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in 
predvsem z uvedbo izravnalnih shem, prenehale delovati oziroma 
veljati že v letošnjem letu. Zavarovanci pa zaradi tega prenehanja 
teh pogodb ne bodo oškodovani. 

Ni pa ministrstvo natančnejše proučilo še vseh drugih ponudb, ki 
so na tem področju nastale, zato komentirati vse te njihove vsebine 
ta trenutek niti ni mogoče. Moram pa vas obvestiti, da je Ministrstvo 
za zdravje do danes 24.1.2005 pripravilo novo delovno gradivo 
za uvedbo izravnalnih shem na področju dopolnilnih zdravstvenih 
zavarovanj in njihovo postopno uveljavitev ter zaščito javnega 
interesa, ker prejšnjemu ministrstvu ni uspelo v štirih letih. To 
bomo uspeli s spremembo zdravstvene zakonodaje, v skladu z 
zakonom tudi o sedanjem zavarovalništvu, v skladu z evropsko 
prakso in z evropsko direktivo št. 92/49 EGS. 

Ministrstvo za zdravje pa pripravlja poleg tega, v skladu z 
obveznostmi iz koalicijske pogodbe, še nekatere nujne 
spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, kot so predvsem; zaščita socialno ogroženih skupin 
zavarovancev, tu mislim predvsem upokojence z varstvenim 
dodatkom, prejemnike zajamčenih plač in brezposelne; in 
spremembe nekaterih osnov za plačevanje prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje, nekatere spremembe pa tudi na 
področju nadomestil za bolniške odsotnosti. Ministrstvo za zdravje 
bo paket teh sprememb in dopolnitev predlagalo vladi v obravnavo, 
po sedanjih predvidevanjih, sredi februarja 2005. 
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Ustno poslansko vprašanje Srečka 
Prijatelja ministru za zdravje spec.ak.st. 
Andreju Bručanu:  

Sežanska bolnišnica gradi dializni center, za kar je pridobila 
potrebno koncesijo. Oprema bo stala 150 milijonov tolarjev. Dializni 
center se gradi na osnovi potreb te regije in je zgrajen v celoti na 
podlagi lizinške pogodbe, ki se bo odplačevala skozi nadaljnje 
desetletje. Naj omenim, da je bilo v preteklosti bolnišnici Sežana 
odvzetih 20 bolnišničnih postelj - dodeljenih 10 izolski bolnišnici 
ter 10 Šempetru; ti dve bolnišnici takrat nista imeli zaposlenega 
niti enega specialista pulmologa. Ne glede na to, da je v tem 
obdobju bolnišnica doživela težko obdobje, je kasneje pridobila 
program speloterapije, ki je edinstven v Sloveniji, in je tako postala 
prepoznavna pri nas in tudi v tujini. Danes pa, v bistvu, želi to 
svojo dejavnost, kot sem že povedal, razširiti tudi s področjem 
zdravljenja bolnikov, ki so nujno potrebni dialize. Bolnišnica Sežana 
je v letu 2003 in 2004 zaključila svoje poslovno leto z negativnimi 
številkami. Ne zaradi tega, ker bi slabo delali. Zaradi tega, ker ni 
bila revalorizirana cena iz teh dveh let - v višini 41 milijonov tolarjev 
izgube je bilo na tem področju; in zaradi preseženega opravljenega 
dela - v dveh letih je nastala izguba 34 milijonov tolarjev. 

Ali bo Ministrstvo za zdravje namenilo sežanski bolnišnici finančno 
pomoč za dializni center, tudi pri nabavi opreme? 
Ali se bo pozitivno odzvalo na to terjatev, ki je nedvoumno izražena 
v 79 milijonih tolarjev? 

Seveda pričakujem, da si bova z ministrom skupaj ogledala nastalo 
problematiko, ki je dokaj bolj kompleksna; kajti, sama zgradba je 
že v slabem stanju in potrebuje, kot atribut mesta, celovit pristop 
k reševanju te problematike. 

Upam, da bo v tej vladi storjeno več, kot je bilo v prejšnjih dveh. 
Še enkrat bi pozval ministra, da v prihodnjem obdobju najde čas, 
in da si skupaj ogledava tozadevno problematiko v Sežani. 

Odgovor: 

Problem sežanske bolnice mi je že dlje časa poznan, še izpred 
štirih let, iz prvega ministrovanja, v tako imenovani Bajukovi vladi. 
Moram reči, da smo takrat zastavili nekatere smernice za rešitev 
problema sežanske bolnice, in da so bili nekateri v kasnejšem 
štiriletnem obdobju tudi realizirani. Tu mislim predvsem na pro- 
gram podaljšanega bolniškega zdravljenja, ki pa je v letu 2004 
predstavljal kar 58% celotnega letnega proračuna bolnišnice. V 
okviru tega je nastalo dejansko 40 milijonov tolarjev preseganja 
programa. 15% vrednosti preseženega programa, ki se plača iz 
prostovoljnega zavarovanja, pa bolnišnica dobi plačano v vsakem 
primeru. Tudi, kadar gre za presežek programa, kar pomeni, da 
je dejansko minus, v delovanju, na ta račun približno 34 milijonov 
tolarjev. 

Kot veste, sistem plačevanja izvajalcem bolnišnične dejavnosti 
temelji na prospektivnem omejevanju plačila programa, in sicer 
do ravni planiranega, kar zagotavlja finančno stabilnost 
financiranja zdravstva. To velja v večini držav po svetu. 

Podatki o preseganju programa v letu 2004 bodo UP° '?gg5 v 
pri opredelitvi programa za bolnišnično dejavnost za leto ^'(0 
katerem bo opredeljena tudi morebitna sprememba cene 
oskrbnega dneva za program splošne bolnice, oziroma |g(u 
gram podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Le-ta se.,e . kar 
2002 povečala z 12 tisoč tolarjev, kot veste, na 18 ,IS° jstva 
pomeni kar za 51%. V letu 2003 in 2004 pa se dodatna 
za omenjeni program niso namenjala za povečanje cene, ^ 
za povečanje obsega programa, s katerim se je Pos ne 
povečala dostopnost prebivalcev do omenjene zdrav 
storitve. 

Investicijski program gradnje in opremljanja dializnega cert ^ 
bolnišnica Sežana začela izvajati sama. Takrat Minis rs ^ 
zdravje, kot sem obveščen, nisem pa pri tem nič so ^ 
posebej ni bilo vključeno. Torej, brez udeležbe Minis r 
zdravje. Tako ta projekt ni bil vključen v proračunsko fina" 
oziroma ni v načrtu razvojnih programov proračuna H V v 
Slovenije, niti za leto 2004 niti za leto 2005. Zaradi tekočih p , ^ 
tudi ni mogoča ta trenutek vključitev projekta nekako um ebe\ 
v rebalans proračuna za leto 2005, čeprav bomo o tem se P 
govorili. 

7a«onu^ 
Če bi ministrstvo, oziroma Odbor za investicije, P t ,jznega 
investicijah v javne zdravstvene zavode, odpiranje d' ^ bj|0 
centra štelo za prioriteto, v primerjavi z drugimi potreba . 
mogoče zagotoviti del sredstev za opremo iz inveSQ tern p

a 

projekta - oprema za več javnih zdravstvenih zavodov, 
zaenkrat še ni bilo govora. 

Ob tej priliki naj povem, da pripravljamo posebno zavaroJa
o(j \eb 

dolgotrajno zdravljenje. V okviru tega bodo marsika ^ b£|(j0 
problemov, ki sedaj obstajajo, lažje rešljivi; ne rečem, 
lahko rešeni, ampak, lažje rešljivi. 

gežafl0. 

Istočasno tudi z veseljem sprejemam vaše vabilo v .-njce. , 
kamor bom prišel, kakor tudi v vse druge slovenske ^ res 
saj smo s tem načrtom že začeli. Tam se bomo pa 
pogovorili, mogoče bolj natančno o stanju v Sežani. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Za tako imenovane presežne programe obstaja poseben 
vašem ministrstvu, ki je 540 milijonov tolarjev. sVOjih 7® 
Kako se bo delilo ta sredstva, ali bo Sežana prišla 
milijonov tolarjev ali ne? 

Dopolnitev odgovora: 
■sla V ^ 

O tem se za enkrat nismo pogovarjali, če bo ®e^an^(j|0g in. ^ 
sklop ali ne. Na vsak način bomo upoštevali tudi ta p ■povija'"0 

bo mogoče, bo Sežana tudi dobila ta sredstva. Venclar'°nega do'9a 

drugi način re.ševanja problema negativnega kumula 
slovenskih bolnišnic, v katerem bo sigurno Sežana. 
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pStn° Poslansko vprašanje mag. Majde 
- rata ministru za kulturo dr. Vasku 
Žllllonitiju: 

CvI"'^® nekaterih visokih državnih funkcionarjev 
Poudar' U'6'° us,anavljanje novih občin, pri čemer je bilo posebej 
2akonskn0' da mora biti sP0št0vana volja ljudi bolj, kot pa toga 
sam0UD ° PredPisana merila. V 13. členu Zakona o lokalni 
svojeg 'e zaPisano, kdaj se šteje, da je občina sposobna na 
Prebival m?č<u zadovoljevati potrebe in interese svojih 
je 8 p0Q

Cev'? izP0|njevati zakonsko prepisane naloge. Navedenih 
sPoseb°'0V 'n mecl n'imi 'e ,udi knjižnica. ta pogoj opozarjam 
leta 2on!m narnenom. ker je v Zakonu o knjižničarstvu, sprejetem 
knjižni ' počeno, kaj mora občina zagotoviti za izvajanje 
2. in 16 ® dejavnosti kot javne službe. To je zapisano v določilih 
drugj čle ■ 2al<ona' se P3 na delovanje knjižnic nanašajo tudi n,i zlasti pomemben se mi zdi 20. člen. 

^ Jih kupnosti se Pogosto pritožujejo nad novimi obveznostmi, 
Sredstva Vy prela9a na lokalne skupnosti, ne da bi zanje zagotovila 
s° obve p['meru knjižnic ne gre za novo obveznost, ampak 
uveijav|j nost' med državo in lokalno skupnostjo razdeljene po 
delej kot "h"-'1' de'u' po katerem država sicer prispeva manjši 
v okviru ° ina' vendar, zagotavlja tudi 230 tolarjev na prebivalca 
s'rošk0v Pnrnerne porabe. Nekatere občine se pritožujejo, da 
Ph nastal 2rnorei°. zlasti pa se zaplete pri delitvi premoženja 
5l.c aien 

nov'^ občin. Zakon o lokalni samoupravi v 51 .b in 
katerih se | pa v nekaterih drugih, natanko določa načela, po 
Ustanovit de'i,vene bilance opravljajo. Težave pri sprejemanju 
Potrebnih enitl

v
al<tov, ali pri zagotavljanju finančnih sredstev, 

splošni^ učinkovito in dobro opravljanje osnovne dejavnosti 
Prirner v 6llzn'c v nezmanjšanem obsegu, so se pojavile, na 
učinkovit^ t0ral1, ^urski Soboti, Lenartu, Mariboru; vendar, 

vzvodov za njihovo odpravljanje ni. 
kakšno strm •• 
V2đrževan' 9''° namerava zastaviti Ministrstvo za kulturo pri 
*11 bo ohrJU 'n razviianiu splošne knjižnične mreže? 
"'"Pnosti • sedani' moclel razdelitve obveznosti med lokalne 
PriPraviio n'" drzav° in "izterjalo" njegovo spoštovanje, ali bo 
Sr,18reh? ru^en model financiranja splošnih knjižnic in v katerih 

^EovorT^ 
Mreža s ' 
knjižnic ^ vi,?"1 kniižnic obsega, kot je splošno znano, 61 splošnih 
knjižnicami en'mi krajevnimi knjižnicami, med temi splošnimi 
°°rdinacji ^ območnih knjižnic, ki za svoja območja izvajajo 

^'eže sp|Q{ nalo9e- Ministrstvo za kulturo za zdaj oblikovane 
namerava s ° knjižnic, ki pokriva celotno območje Slovenije, ne 
Sarnost0jne

Pkem-'nja,i' Predvsem pa ne drobiti na morebitne manjše 
? Pa razDr« ''ŽniC0, ker b',0 pomenilo povečanje stroškov dela 

Se Zman'«eV sredstov za nakup knjižničnega gradiva, s čimer 
^ameznj • ^va"teta samih zbirk. Knjižnične zbirke so v naive{ grad

re9iii oblikovane tako, da ima območna knjižnica 
obseg in'Va in '9 za,° zahtevnejše narave, splošne knjižnice 
6 na *ah,0vnost gradiva razporedijo v okviru svojih mrež, 

°h °9°ča pr h6be Prebivalstva. Tako je oblikovana struktura, ki 
l ^očnoin 'anie uporabnikov od krajevne preko osrednje v 

n'iznic6 in
Pa nacionalno knjižnico. Poleg tega imamo še specialne 

v '
nistrstvu m

Strukturo v zvezi s specialnimi knjižnicami. Na 
S|°veniji m 8nirT10, da i® bila in i® ,aka struktura knjižničnih mrež 

v®zi s t0 
spežna- Zato ministrstvo sedaj oblikovane mreže v 

^Pak j0 žei3'09''? splošnih knjižnic ne namerava spreminjati, 
"Jisiu loka|n'h

Vzdrževati v tej obliki in jo razvijati, predvsem, v 
® izpoSo 

in'°rmacijskih centrov, ki bodo občanom ponujali 16 gradiva tudi vsestransko elektronsko dosegljive 

h. 

informacije, predvsem tiste, ki so pomembne za vseživljenjsko 
izobraževanje in sodelovanje ljudi v javnem življenju. S tem želimo 
slediti, na eni strani, tudi lizbonski strategiji in usposobiti knjižnice 
za sodelovanje pri informacijskem vseživljenjskem učenju. Vse 
to s približevanjem knjižnice uporabniku, njegovemu okolju, to je 
naravnemu ali lokalnemu okolju, z uporabo sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Če bo ministrstvo ohranilo dosedanji model razdelitve obveznosti 
med lokalne skupnosti in državo in za njegovo spoštovanje, tu pa 
je večji problem. Zakon o knjižničarstvu predvideva, da splošne 
knjižnice financirajo lokalne skupnosti. Mnoge izmed občin se 
niso odločile za soustanoviteljstvo knjižnic; ko so te občine 
nastajale, so menile, da bodo s tem njihove obveznosti manjše. 
To pa ni mogoče, ker so dolžne vse enako zagotavljati prebivalcem 
knjižnično dejavnost. Zato sedaj nastaja med njimi, oziroma se 
pojavlja nezadovoljstvo, predvsem zaradi tega, ker niso bile 
soustanoviteljice, morajo pa svoje dolžnosti izpolnjevati; in sedaj 
nastaja nelagodje, glede na to, da ne morejo vplivati na upravljavske 
odločitve knjižnic. Vendar, že sedanji zakon omogoča 
soustanoviteljstvo vseh občin, za katere knjižnice izvajajo 
dejavnost. Tako, pravzaprav, ni problem v tem, da ne bi mogle 
pristopiti k soustanoviteljstvu. 

Glede obsega financiranja zakon določa, da mora občina financirati 
knjižnično dejavnost v takem obsegu, da bo lahko izvajala javno 
službo. Pri tem se pojavljajo velike težave, saj občine večinoma 
zagovarjajo stališče, da so pri odločanju o financiranju knjižnic 
avtonomne, in da jim ni treba upoštevati finančnih načrtov knjižnic. 
Na drugi strani pa govorijo, da finančno niso dovolj sposobne, da 
bi lahko financirale, da bi prevzele obseg financiranja za nemoteno 
izvajanje nalog knjižnic. 

Ministrstvo je s temi problemi dobro seznanjeno in ocenjuje, da 
so večinoma posledice neenakih razvojnih možnosti, ker so 
posamezne občine neenako materialno močne, da tako rečem, 
in ne zmorejo v polni meri zagotavljati primanjkljaja teh sredstev. 
Seveda razumemo, ali pa detektiramo ta problem in vidimo rešitev, 
ki bi jo bilo treba poiskati v zakonodaji o financiranju občin, ki naj 
bi razvojno prikrajšanim občinam zagotovila toliko sredstev, da bi 
lahko izvajale tudi svoje finančne obveznosti do knjižnic in drugih 
javnih služb. To pomeni, da bi morala vstopiti tu država neposredno 
v to. 

Ministrstvo namerava svoje sodelovanje pri financiranju knjižnic 
okrepiti. Zlasti s ciljem, da bi bili doseženi cilji nacionalnega 
programa. Pri tem pa pričakuje tudi razumevanje Državnega zbora, 
seveda, pri zagotavljanju potrebnih sredstev v okviru proračuna 
Republike Slovenije, še posebej spoštovanja zakonodaje o 
kulturnem tolarju. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Želimo postati, ne samo informacijska družba, ampak, tudi družba 
znanja. V zakonskih aktih pa je natančno napisano, kaj smo si, 
pravzaprav, naložili tudi z Nacionalnim programom za kulturo. 
Tudi občinam je v 21. členu naloženo, da spodbujajo oziroma 
opravljajo informacijsko-dokumentacijske naloge; torej, vse, kar 
je "zvezano" s knjižnicami in ste natančno povedali. 

Praktične težave so lahko včasih tudi pri izvajanju katerega od 
podzakonskih aktov. Tako bi opozorila na Pravilnik o načinu 
določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavlja 
knjižnično dejavnost v več občinah; in stroškov krajevnih knjižnic. 
Čisto konkretno, za bibliobus se lahko zgodi, da mora katera od 
knjižnic dvakrat plačati, oziroma občina dvakrat pokrivati stroške. 
Morebiti bi bilo dobro pogledati še kateri drug dokument, zaradi 
katerega potem prihaja med soustanoviteljicami do napetosti. 
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Razumem opozorilo, da občine lahko postanejo soustanoviteljice. 
Menim, da je večja težava takrat, kadar nekatere občine, zaradi 
nepripravljenosti prevzemati tudi del odgovornosti, ki iz 
soustanoviteljstva izhajajo, zavrejo sprejemanje ustanoviteljskih 
dokumentov in tako redno delovanje knjižnice. 

Dopolnitev odgovora: 

Obveznost, da občine sofinancirajo knjižnice, ne izhaja iz samega 
soustanoviteljstva. Občine morajo sofinancirati te knjižnice. Seveda 
pa nastane problem prav v tem, kot smo že ugotovili, da so 
neenako "močne". V zvezi s tem je bilo tudi predpisano, koliko naj 

bi občine prispevale na posameznega prebivalca. O tem so^ ^ 
debate že v lanskem letu, prav v novembru. Mislim, da s 
prizadevanja ministrstva precejšnja. Pogajali so se tudi o ^ 
teh sredstev. Ministrstvo je vztrajalo in vztraja tudi še se ^ 
tem, da občine morajo izpolniti te svoje dolžnosti in sv J ^ (fl 
poravnati. Bilo je sklenjeno ob koncu prejšnjega leta, . tv0 
morale storiti do konca decembra, vendar še niso. Mini ^ 
zagovarja stališče, da naj bo financiranje splošnih knji # 
naprej v pristojnosti posameznih občin. Ker se zave ^ 
problema, vidi, in razmišlja tudi o morebitni dodatni zakon ^.'(e 
bi natančneje opredelila financiranje splošnih knjižnic, te 
medsebojne obveznosti občin. 

Ustno poslansko vprašanje Matjaža Hana 
ministru za promet mag. Janezu Božiču: 

V zvezi z Zakonom o javnih cestah, oziroma problematiko vpisa 
zemljišč, ki so bila, do uveljavitve omenjenega zakona uporabljena 
za gradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste, vendar ne vpisana v 
zemljiško knjigo, kot družbena lastnina; da se vpišejo v zemljiško 
knjigo, kot javno dobro. 

Zagotovo am je znano, da so lokalne skupnosti, med njimi tudi 
Občini Laško in Radeče, tovrstne vpise v zemljiško knjigo 
uveljavljale na podlagi 85. člena Zakona o javnih cestah, ki pa ga 
je Ustavno sodišče RS spomladi leta 2002 razveljavilo, ker naj bi, 
med drugim, dovoljeval prehud poseg v lastninsko pravico 
lastnikov zemljišč; ne glede na to, da gre v takih primerih za 
nedvoumno izkazan javni interes legalizacije lokalnih javnih cest. 
Po drugi strani pa je bilo lastnikom zemjjišč zagotovljeno 
uveljavljanje pravice do odškodnine, po splošnih pravilih civilnega 
prava. 

Zaradi omenjenega dejstva se sedaj lokalne skupnosti v še večji 
meri srečujejo s problematiko fizičnega oviranja prevozov po 
kategoriziranih lokalnih cestah in javnih poteh, ali z izsiljevanjem 
nesorazmerno visokih odškodnin in kupnin za zemljišča, preko 
katerih te ceste potekajo, s strani njihovih lastnikov. 

Kakšne rešitve pripravljate na Ministrstvu za promet, da se 
pospeši razreševanje problematike vpisa omenjenih zemljišč v 
zemljiško knjigo in odpravi oviranje javnega prometa po 
kategoriziranih lokalnih cestah in poteh? 

Odgovor:  
'h 

Pravilno ugotavljate, da je 85. člen Zakona o Ja^nl strukcij° 
omogočal vpis zemljišč, uporabljenih za gradnjo ali reko 
javnih cest, v zemljiško knjigo po skrajšanem postopku, ^^bi 
zadevnih zemljišč pa je omogočal pridobitev odškodnine. eg3 v 
Ustavnega sodišča je navedeno, da, z vidika presoje p .^j 
lastninsko pravico po 69. členu ustave, zakon ne m anjrati 
neposrednih razlastitvenih učinkov in posledično ne nno je 
morebitnega razlastitvenega podzakonskega predpisa ^ 
Ustavno sodišče razveljavilo zadevni 85. člen Zak°n in 
cestah. Te problematike ni možno rešiti s spre"1® ^giif 
dopolnitvami Zakona o javnih cestah, ali s katerim 'fi 
predpisom s področja cest. Po odločbi Ustavnega s 0(jajne 
mogoče problematiko reševati na osnovi sklenjene kup zurn ni 
pogodbe z zemljiškoknjižnim lastnikom, oziroma, ko SP ve|javnif1 

možen, na podlagi pravnomočne odločbe o razlastitvi P ^ki"1 

predpisih s področja urejanja prostora, torej, tudi s P na 
aktom lokalne skupnosti občine, če gre za občins 
primer 

da kar d°b'° Rade volje se bom odzval vašemu vabilu. Mislim pa. La§K09a: 
poznam to cesto, ki gre od Celja prek Drnovega ^ ^ prilik' 
oziroma še naprej, torej, v potek Krškega. Ko bomo jstrstvov 

prodiskutirali, kakšen je dejanski problem, ali lahko 
tem primeru pomaga, bomo seveda rade volje pomag 
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g no poslansko vprašanje mag. Boruta 
l°vica ministru brez listnice, pristojnemu 

°kalno samoupravo in regionalno 

—dr. Jožetu Žagarju:  

P^dvs8"8^6171 meri'u ie na področju lokalne samouprave, 
t^i n 

m na Področju poslovanja občin, opaziti številne težave, 
0P02ic 

Pravilnosti 'n Podobno. Mene zanima predvsem vloga 
verno na nivoiu lokalne samouprave, na nivoju občin. Kajti, 
der^ok Sl'..da Je opozicija najbolj nujen in sestavni del vsake 
poSlo aciJe- Tako je tudi nadzor pozicije; predvsem pa kontrola 
°P02icije ^ P02'C''e naiboli naravna in najbolj normalna naloga 

nora'io^K na t0, ali 9re za zadevo na nivoju države ali pa občin, 
mehani "■ 23 la zakoni,i in finančni nadzor vzpostavljeni neki 
temu ni t"!!' ravno na nivoju občinskega nadzora pa mislim, da 
Aij ^o. 
da ^ k''°treba v zakonu o lokalni samoupravi določiti, 
°P02iciji?

2°rnem 0c":)0ru občine vsaj eno mesto člana pripada 

P0 i, 
nadzoru 

rat.^n'h Praviiih bi, najbrž, morala opoziciji pripadati pri 
zbor ^ Ve®ina- Kot primer takšne rešitve navajam kar Državni 
P^sedrniIK°^ISiii za nadzor proračuna in drugih javnih financ 
skupin n mesto pripada poslancem opozicijskih poslanskih 

nad20
i
r

S
u
eln° 'e narnreč, da vladajoča koalicija v občinskem svetu 

slaba fina Sama sebe' ne nazadnje nas o tem prepričujejo tudi 
manjši (■ "h"3 stania nekaterih občin. Ti problemi bi bili zagotovo 
Začelo r6? 

Se na n'ih opozorilo pravočasno, in če bi se jih tudi 
'n Potreb9^'' prav°časno- Se posebej pa je taka rešitev smiselna 
Predvsem"3' ker 'e <inančni nadzor države nad občinami, 

' Preskromen, v glavnem pa tudi zelo počasen. 

Odgovor: 

Z vami se strinjam v tistem delu, da bi bilo treba v nadzornih 
odborih občin zagotoviti ustrezno udeležbo opozicije. Ob tem 
moram poudariti, da Zakon o lokalni samoupravi, v skladu z načeli 
avtonomije lokalne samouprave, določa le najnujnejši zakonski 
okvir za organizacijo občine. Tako je, na podlagi 3. in 6. člena 
Evropske listine o lokalni samoupravi, konkretizacija sestave 
organov prepuščena občinskemu svetu. Osebno menim, da bi 
bilo smiselno to vlogo opozicije opredeliti v samem poslovniku 
občinskega sveta; tudi, če potegnete paralelo z Državnim zborom. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

Težava je tudi tu, da tista opozicija, ki je v večini, sprejema isti 
poslovnik, in tudi občinskega sveta; tako, da si lahko to večino 
zagotavlja sama po sebi in nadzoruje samo sebe. Prihajam iz 
občine, kjer, recimo žena, kot predsednica nadzornega odbora, 
nadzira svojega moža, ki je direktor v komunalnem podjetju. Žene 
svetnikov, ki so na poziciji, nadzirajo svoje može in tako naprej. 
Opozicija pa, kljub temu, da presega tretjino v občinskem svetu 
(recimo, že po dva mandata), v nadzornem svetu nima niti enega 
samega predstavnika. Menim, da je to sistemska napaka, ki jo 
mora urediti Zakon o lokalni samoupravi, ne pa vsaka aktualna 
občinska oblast v občinskem svetu. 

Dopolnitev odgovora: 

Zakon o lokalni samoupravi bo prišel v proceduro. Tako bomo 
lahko to vprašanje tudi v tem smislu osvetlili. Bi pa opozoril, da so 
občine zelo različne in tudi sestava občinskih svetov je zelo 
različna, zato je velikokrat vprašanje jasno postaviti tudi vlogo 
opozicije. Zato so, po moje, ta vprašanja izjemno kompleksna in 
jih bo v tem smislu treba tudi temeljito osvetliti. 

mjnj0' Pos|ansko vprašanje Milana M. Cvikal 
finance dr. Andreju Bajuku: 

^Prašanje jB 
^secu ci Povezano s, pravzaprav, pojasnjevanjem 24. v 
r®2uttati d °Venski javnosti s strani ministra za finance, kakšni so 
Misija _r23vne9a proračuna za leto 2004. V tej zvezi je pristojna 
^akrat jn*a nad20r proračuna in drugih javnih financ morala kar 
Veidarle n0>l/en'rat'" Nazadnje sem tudi sam pisal ministru, da bi 
,ei komis r "to' kar pripada po poslovniku Državnega zbora 
^avner, to Pa ie Informacijo o spremljanju izvrševanja 
^ 9a Proračuna. 
do,žnos-o t° informacijo ustno, preko predstavnice, gospe vršilke 
Sekr8tarnit H0^01^3, ,uc" Pr'd°bNi- Toda, niti gospod državni 
^Sirio „ 90sP°d minister za finance nista ocenila za potrebno, 
Pr°računa 2n soclelovala in predstavila to informacijo o realizaciji vPlivaia o na katerega sta od 3. decembra lahko pomembno 

' Seveda, ostaja v zraku. 
^ri tem le ena od pomembnih dilem, ki se je pojavila pri 

zaključevanju zaključnega računa državnega proračuna, 
povezana tudi s tem, kar smo danes nekajkrat slišali. Nekaj 
ministrov je bilo vprašanih, kaj je s t.i. predčasnim izplačilom 
rekreacijskega dodatka; upoštevaje, da pokojninska blagajna ima 
dobro likvidnost. Naj v tej zvezi vsaj spomnim ministra za finance 
- kot je sodeloval na delu Komisije za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ, da je Računsko sodišče ugotovilo, da je v letu 2003, 
ob koncu leta vlada presežek državnega proračuna namenila za 
pokritje dolga pokojninske blagajne. Kar je, seveda, omogočilo, 
da je dolg pokojninske blagajne ob koncu leta 2003, predvsem pa 
ob koncu leta 2004, zmanjšan na 17 milijard. 

Vlada Republike Slovenije je, po navedbah vršilke dolžnosti 
direktorata, 31. januarja zvečer ugotovila, da bodo prihodki 
državnega proračuna za leto 2004 kar za 12 milijard boljši, kot je 
bilo sprejeto v Državnem zboru. Vlada bi lahko - Ministrstvo za 
finance ima za to vsa pooblastila, v Zakonu o izvrševanju 
proračuna (ZIPR-u), zaradi ugodnih rezultatov državnega 
proračuna za leto 2004, ravnala enako. Imela je dovolj časa, 
enako zakonsko podlago, da bi dolg pokojninske blagajne še 
dodatno znižala. Vendar, tega vlada ni naredila. 
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Zakaj niste ob koncu leta delovali tako, kot bi naj vsak minister za 
finance, to je, da bi zmanjšal javni dolg, kolikor je mogoče? 

To je seveda bilo mogoče. 

Odgovor: 

Težko je kateremukoli ministru sodelovati na komisiji, ali pa 
delovnem telesu, če delovno telo skliče seje istočasno, kot je 
seja vlade. Ravno zaradi tega smo na vladi sklenili, da bomo z 
vodstvom Državnega zbora, dejansko, tudi to organizirali na tak 
način, da bodo sedaj imenovani generalni direktorji tudi lahko 
predstavljali ministre na delovnih telesih, kar je popolnoma 
normalno in tudi tako bi moralo biti. 

Glede izvrševanja proračuna za leto 2004, je dejstvo, da ste 
gotovo seznanjen z dejstvom, da se zaključni račun dejansko 
pripravlja, da obstajajo določena poročila, katerih je tudi že bil' 
deležen. 

V svojem bistvu, v veliki meri jih tu ponovim. Bilanca prihodkov in 
odhodkov proračuna lanskega leta kaže približno 12 milijard manjši 
primanjkljaj od načrtovanega. Skupni prihodki so znašali 1.515 
milijard, kar je 40 milijard manj, kot je bilo načrtovano. Torej, prihodki 
so se znižali za 40 milijard, skupni odhodki so se pa tudi znižali na 
52 milijard, zato je primanjkljaj dejansko 12 milijard manjši, kot pa 
je bil načrtovan. Fiskalni stabilizator, ki ga predvideva zakon, ni bil 
izkoriščen. V računu finančnih terjatev in naložb je primanjkljaj za 
1,6 milijard nižji od načrtovanega, pretežno račun večjih prejemkov 
iz vrnjenih posojil in večjih prejemkov iz plačanih kupnin iz naslova 
privatizacije. Proračun se je v letu 2004 zadolžil za 264 milijard, 
neto zadolževanje pa znaša okoli 79 milijard, kar je za 25 milijard 
manj od načrtovanega, kar je pa tudi v skladu, kako so se obnašali 
prihodki in odhodki. 

Glavni vzrok za, razmeroma veliko, odstopanje od sprejetega 
proračuna je v bistveno manjšem obsegu tokov, če tako lahko 
rečem, slovenskim delom proračuna in proračunom EU. V 
evropski proračun smo vplačali dobre 4 milijard manj sredstev od 
predvidenih, iz njega pa prejeli za 36 in pol milijard manj sredstev. 
Lanski proračun je bil prvi proračun, ki je vključeval tudi tokove iz 
in v proračun EU. Slovenija je prijela skoraj 44 milijard sredstev iz 
EU proračuna, vanj pa je vplačala skoraj 41 milijard, tako je bil 
neto učinek od obeh tokov pozitiven za Slovenijo v \^>ini dobrih 
treh milijard. Tak neto položaj je bistveno nižji od načrtovanega, 
čeprav so bili ob koncu proračunskega leta na voljo vsi 
proračunski mehanizmi, ki bi omogočili črpanje sredstev skoraj 
do zadnjega dne v letu, ne glede na določbo ministra za finance, 
ki je, na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna, že v prvih dneh 
oktobra zahteval večjo kontrolo nad vsemi izdatki. Velja tudi 
povedati, da so bila na posebni račun proračuna vplačana 
sredstva za schengenski vir v višini 9,2 milijard in avans sredstev 
za izvajanje strukturne politike v višini 5,8. Podrobnejši pregled 
proračunskih prihodkov kaže, da so bili davčni prihodki, kljub 23 
milijardnemu izpadu davku na dodano vrednost, nižji le za pet in 
pol milijard in to predvsem na račun večjih trošarin, davka na 
dobiček in davka na promet nepremičnin in finančnega 
premoženja. Nedavčni prihodki so presegali načrtovani obseg, 
kljub temu, da ni bila realizirana koncesija za UMTS. Nižji odhodki 
so, na eni strani, posledica neizvedenih in neplačanih projektov, 
ki naj bi bili plačani iz sredstev Strukturnega in kohezijskega 
sklada predpristopnih pomoči, ter iz schengenskega vira, v skupni 
višini okoli 33 milijard. Nižji pa so tudi nekateri drugi odhodki, 
transferji v pokojninsko blagajno 7,8 milijard, transferji od Dars 7 
milijard, ki je bil lani prvič deležen vračil davka za dodano vrednost 

v višini 8,8, kot je bilo že omenjeno, pa so bila nižja vplačila 
evropski proračun za 4,4. 

Če strnemo oceno izvršitve proračuna za leto 2004, la^ 
zaključim, da so bili makroekonomski cilji doseženi, da Pa'vanit, 
struktura proračunskih odhodkov bistveno slabša od na ,hoC||<i 
v sprejetem proračunu, kar kaže na to, da bi proračunski o ^ 
lahko, če bi bili v celoti uresničeni, prispevali večji 
gospodarski rasti in razvoju. 

Naj omenim, da bomo zdaj, tudi v pripravi zaključnih ra^na 
lahko Državnemu zboru poročali, kaj dejansko se je dogaJ 
področju izdatkov. Dejstvo je, da se največja neP°[^a . na 
sredstva nahajajo na naslednjih področjih - to samo nače o ^ 
področju znanosti in tehnološkega razvoja minus pet m ' 'j, v 
tega 1 milijarda na račun EU; drugo so neizvršene s 's) 
glavnem programu za znanstvenoraziskovalno deja^ ^ 
tehnološki razvoj; aktivna politika za zaposlovanje minus ' ,|.anj 
tega 900 milijonov lahko pripišemo EU sredstev; nerea^ 
programi, vezani na lokalno samoupravo, so posle oSt 
sredstev; se pa kaže neka nesposobnost, relativna nesP° ^ 
za črpanje na, praktično, vseh ministrstvih, izjema je mor ^atd, 
kmetijstvo; programi za povečanje konkurenčnosti 2,5 ^n0 
kar je bilo predvideno, ni bilo uporabljeni; investicije v bo n" . v 
varstvo minus 3,5 milijard, ti so bili potem končno tudi vkj 
proračunski sklad, ki razpolaga trenutno z 10,4 m1 ' anjgim 
Proračun za izvrševanje proračuna je dejansko končal z ^ s0 
primanjkljajem, kot je bil načrtovan, in sicer za 12 milijar ^j£jen0i 
prihodki padli za 40 milijard, to se pravi manj, kot je bilo pre b0|j 
isočasno pa so odhodki padli za 52. Posledice tega anjU 
razvidne, ko bomo imeli še bolj konkretne podatke o izv 
konkretnih programov. Načeloma sem vam tukaj nakaZfgjansl<" 
so programi, ki so pa najbolj trpeli, kar se tiče izvrševanja. ^ a|j 
je zelo zaskrbljujoče, da se je izkazala relativna nesposo t0va 
pa neučinkovitost črpanja evropskih sredstev, kar pa 
našo največjo pozornost v prihodnjih tednih. 

Zahteva za dopolnitev odgovora: 

V več kot 20-urni razpravi na seji komisije 15. dceenibra ^ 
januarja ob eni uri, ko recimo ni bilo seje vlade; samo dv ^ .ggU 
pa nismo obravnavali ministrstva za finance, sta pote ^ s0 
seje vlade. Četrti odstavek 235. člena poslovnika ,Prav'' tarji ali 
sejah delovnih teles prisotni ministri, državni se ^jjo na 
predstojniki organov. Želeli bi, da vsaj državni sekretarji 
te seje, če želimo uveljaviti svojo vlogo. 

31. januarja ob štirih popoldne je bilo jasno, da je w ^na, v 
skladu s pooblastili Zakona o izvrševanju Pror anjganje 
pokojninsko blagajno nameniti 12 dodatnih milijard za z 
dolga. 

Ali ste to vedeli, in če ste, zakaj tega niste naredili? 
Ha bi zman^a'!! S tem bi pomembno omogočili pokojninski blagajni, oa cc» 

dolg in 12 milijard zmanjšanja dolga pomeni, pri obres 
600 milijonov, manj potreb obresti na letni ravni. 

'I da ^ 
V zvezi s črpanjem EU sredstev je minister Žagar gov 'sV0tili 
jutri sestanek. Predpostavljam, da boste na tem sestan 
veliko časa ratificiranju že odobrenih sredstev. 

oSredstva' 
Kaj bo v tej zvezi naredilo Ministrstvo za finance, da bo jvaja pa 
ki so že v Sloveniji, porabljena, ker so ta sredstva ze 
visoko gospodarsko rast v letu 2004? 
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^Polnitev odgovora: 

obrav^' °')ozor''' 013 ie komisija za nadzor proračuna dejansko 
vladanavala5ak|jučni račun za leto 2003. Za leto 2003 pa sedanja 
najb j.y.tetl šestih tednih ali sedmih, odkar smo odgovorni, nima 
Prisot °^9°vorov; in tudi ni bilo tako pomembno, če nisem bil 
na po®n' Pejstvo je, da gre za zaključni račun in kaj se je dogajalo 
v|ade 

l?^u javnih financ, ko je v naši državi bila drugačna sestava 
veste ?e'ans^° boste zaključni račun za leto 2005, kot dobro 
kot v 0 avnava'i, če bo po sreči, in če bomo, morda, bolj uspešni, 
Poćak'Pr.etek,ost'. konec leta 2006. Zato, morali boste še malo setja . '■ da boste lahko na odgovornost v vaši komisiji klicali 

1° vlado, ker prihodnje leto bo šele za leto 2004 na vrsti. 

P°roč'al■'u 1 ri®nje9a koordinacijskega sestanka vam bomo tudi 
Sredstv' 'stvo Paie' d® bi z velikim veseljem radi videli, da bi se 
^ate h ^0''6 ^rPa'3, so se d0 sedaj- Dobro tudi veste in 
vlade h S ,em se2nanjeni, saj ste bili tudi v preteklosti član te 
dejan',a '6 ravno verifikacija in zagotavljanje, da so se sredstva 0 uporabila v prave namene in v skladu z normami, ki jih 

zahteva Evropska unija, silno pomembno delo. Zato imamo v 
slovenski državi, trenutno v upravi, in to, kar smo pač podedovali 
- 7 oseb, ki pa niso kos vsemu temu delu. Ostali 4-je pa so 
zadolženi za to, da delajo notranjo inšpekcijo 3.000-ih posrednih 
proračunskih uporabnikov; to je, glede možnosti, da se vse te 
stvari tudi tako izvajajo. Ravno na to bomo zelo pozorni in bomo 
skušali najti takšne rešitve, da bomo lahko črpali in iz Evrope 
lahko zahtevali ta sredstva, ko bomo enkrat zagotovili, da so 
dejansko bila uporabljena v skladu z normami, ker, zaenkrat, 
tega še nismo mogli zagotoviti. 

Zagotavljanje črpanja bo zahtevalo od vseh ministrstev, ne samo 
od Ministrstva za finance, posebne napore, da bomo vsemu temu 
kos. Dejstvo je, kot sem vam povedal v svoji prvi predstavitvi, da 
smo črpali veliko manj. Ta sredstva bodo na razpolago, če bomo 
zmožni tudi vse to dokazati; in če bomo tudi pospešili, da se bodo 
projekti, ki naj bi bili tako dobro pripravljeni, dejansko tudi izvrševali 
in se bodo izstavili računi Evropski uniji, na podlagi njihovih norm, 
ne pa naših starih ustaljenih in nepredvidljivih navad. 
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Posi ovnik 

»Ržavne revizijske komisije za 

REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH 

naročil (Podrkjn) 

122-IV 

Državr!'1*3 Slovenija 

Za reJiv revizi'ska komisija 
oddail pos,°Pkov al® javnih naročil 

Dalj1 629/2005 
22.3.2005 

V skladu 7 H ■ p°st0Dk 
arugim odstavkom 7. člena Zakona o reviziji 

110/02 °V 'avne9a naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 
Poslali 'n 42/04• v nadaljevanju: ZRPJN) so dne 10.2.2005 
sprejela*!?V pos'ovnik' ki 9a ie Državna revizijska komisija 
s'užba n -6 9'2-2005- Na <a poslovnik je zakonodajno-pravna 

davnega zbora Republike Slovenije dne 15.3.2005 

podala pripombe, na podlagi katerih je Državna revizijska 
komisija dne 18.3.2005 sprejela spremenjen poslovnik in s 
tem nadomestila poslovnik, sprejet dne 9.2.2005. 

Usklajen poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil z dne 18.3.2005 pošiljajo kot 
prilogo tega dopisa in prosijo, da se v skladu z drugim 
odstavkom 7. člena ZRPJN začne postopek za izdajo soglasja 
Državnega zbora k poslovniku. 

dr. Aleksij Mužina, l.r. 
predsednik Državne revizijske komisije 
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Na podlagi 7. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni 
list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) 
je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
na 5. občni seji dne 18.3.2005 sprejela 

DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE ZA REVIZIJO POSTOPKOV 
ODDAJE JAVNIH NAROČIL 

(1) Ta poslovnik ureja notranjo organizacijo in način dela Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v 
nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), ki v skladu z določbami 
ZRPJN kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad 
zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja pravno varstvo 
ponudnikov in javnega interesa vvseh stopnjah postopkov oddaje javnih 
naročil. 

(2) Skrajšano ime je Državna revizijska komisija. 

(1) V tem poslovniku uporabljeni izrazi predsednik Državne revizijske 
komisije, član Državne revizijske komisije, predsednik senata, višji 
svetovalec oziroma svetovalec Državne revizijske komisije, izvedenec, 
neodvisni strokovnjak in pripravnik, zapisani v moški spolni slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 

(2) V tem poslovniku uporabljen izraz svetovalec Državne revizijske 
komisije se uporablja za višje svetovalce in svetovalce Državne revizijske 
komisije. 

POSLOVNIK 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet poslovnika) 

2. člen 
(izrazi v tem poslovniku) 
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(3) Določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na svetovalce Državne 
revizijske komisije, se uporabljajo tudi za pripravnike, ki se na Državni 
revizijski komisiji usposabljajo za uradniška delovna mesta. 

(4) V tem poslovniku uporabljen izraz zadeva pomeni predmet odločanja 
Državne revizijske komisije na podlagi zahtevkov za revizijo in pritožb. 

(1) Državna revizijska komisija ima predsednika in štiri člane. 

(2) Predsednik zastopa, vodi in organizira delo Državne revizijske komisije. 

(3) V času odsotnosti predsednika opravlja naloge iz njegove pristojnosti in 

predstavlja Državno revizijsko komisijo član, ki ga na predlog predsednika 
pooblasti občna seja (v nadaljevanju: član, ki nadomešča predsednika). 

(4) Predsednik lahko pooblasti posamezne člane, da organizirajo in vodijo 
delo na posameznih področjih. Pri opravljanju procesnih dejanj v 
posameznih zadevah lahko vsak član oziroma predsednik senata 
predstavlja Državno revizijsko komisijo. 

Državna revizijska komisija posluje in odloča o zadevah v skladu z ZRPJN 
na svojem sedežu, posamezna procesna dejanja v postopku pa lahko 
opravi tudi zunaj svojega sedeža. 

(1) Uradni jezik Državne revizijske komisije je slovenščina. 

(2) Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti lahko v postopku 
pred Državno revizijsko komisijo uporabljajo svoj jezik v skladu z ustavo in 
zakonom. 

(3) Listine, ki so bile izdane v tujem jeziku in so pomembne za odločitev o 

posamezni zadevi, je dolžna stranka v postopku predložiti Državni 
revizijski komisiji v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA 

3. člen 
(predstavljanje) 

4. člen 
(poslovanje Državne revizijske komisije) 

5. člen 
(uradni jezik) 
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6. člen 
(varovanje skrivnosti) 

(1) Vsi zaposleni na Državni revizijski komisiji ter neodvisni strokovnjaki in 
izvedenci, ki jih v postopku odločanja o posamezni zadevi določi Državna 
revizijska komisija, morajo pri svojem delu varovati osebne podatke in 
podatke, ki predstavljajo državno, vojaško, uradno ali poslovno skrivnost. 
Z listinami in dokumenti morajo ravnati skladno s stopnjo zaupnosti, ki jo 
določajo predpisi o varovanju osebnih oziroma zaupnih podatkov. 

(2) Predsednik Državne revizijske komisije s posebnim notranjim aktom 
natančneje določi ukrepe in postopke za varovanje osebnih podatkov in 
podatkov, ki predstavljajo državno, vojaško, uradno ali poslovno skrivnost. 

(1) Za javnost dela Državne revizijske komisije skrbi predsednik. O svojem 
delu in ugotovitvah Državna revizijska komisija obvešča javnost z javno 
predstavitvijo letnega poročila o svojem delu in s tiskovnimi konferencami. 

(2) O delu Državne revizijske komisije javnost obvešča predsednik 
Državne revizijske komisije, na podlagi pooblastila predsednika pa tudi 
posamezen član Državne revizijske komisije. 

(3) Predsedniki senatov ali posamezni člani Državne revizijske komisije, ki 
so pristojni za odločanje o zadevi, lahko po pooblastilu predsednika 
Državne revizijske komisije seznanijo javnost o posamezni zadevi in 
posredujejo osnovne informacije o poteku postopka. 

(4) Vsakdo ima v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja, pravico do vpogleda v odločitve Državne revizijske komisije o 
zahtevkih za revizijo in pritožbah na način, ki zagotavlja varstvo državne, 
uradne, poslovne in vojaške skrivnosti oziroma varstvo zasebnosti. 

(5) Odločitve Državne revizijske komisije o zahtevkih za revizijo in 
pritožbah se po prejemu dokazil, iz katerih je razvidno, daje bila odločitev 
o zadevi vročena vsem strankam v postopku, objavijo na spletnih straneh 
Državne revizijske komisije. Odločitve Državne revizijske komisije se 
objavijo v celoti, razen če določeni deli odločitve vsebujejo osebne 
podatke ali podatke, ki morajo biti varovani kot zaupni. 

(6) Državna revizijska komisija na svoji spletni strani objavlja katalog 
informacij javnega značaja v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do 
informacij javnega značaja. 

7. člen 
(javnost dela) 
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8. člen 
(delovna mesta) 

Podrobnejšo organizacijo Državne revizijske komisije, število in nazive 
delovnih mest z opisi del in nalog ter pogoje za njihovo zasedbo ureja 
Državna revizijska komisija s posebnim aktom v skladu z ZRPJN, 
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, in tem poslovnikom. 

9. člen 
(zunanja razmerja) 

(1) Državna revizijska komisija sodeluje z državnimi organi na način, ki 
zagotavlja samostojnost in neodvisnost Državne revizijske komisije kot 
organa nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil. 

(2) Državna revizijska komisija navezuje stike in sodeluje s podobnimi 

ustanovami v drugih državah in deluje v ustreznih mednarodnih 
organizacijah. 

10. člen 
(predsednik Državne revizijske komisije) 

(1) Predsednik je odgovoren za delo in organizacijo Državne revizijske 
komisije in podpisuje vse akte oziroma pogodbe, ki jih izdaja oziroma 
sklepa Državna revizijska komisija, razen aktov vodenja postopkov in 
sklepov, s katerimi posamezen član ali senat odloča v posamezni zadevi. 

(2) Predsednik Državne revizijske komisije: 

1. zastopa in predstavlja Državno revizijsko komisijo, 
2- sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji del ter nalog uradnikov in 

strokovno-tehničnih uslužbencev Državne revizijske komisije, 
3. pripravlja letni finančni načrt'Državne revizijske komisije in odloča o 

porabi sredstev v skladu z letnim finančnim načrtom, 
4. predloži letno poročilo o delu Državne revizijske komisije Državnemu 

zboru in sporoča podatke o obravnavanih zadevah Vladi Republike 
Slovenije v skladu z ZRPJN, 

5. izdaja druge splošne in posamične akte, ki urejajo poslovanje Državne 
revizijske komisije in vprašanja, ki se nanašajo na notranjo 
organizacijo, na pravice in obveznosti zaposlenih, na njihovo 
razporejanje, napredovanje, izobraževanje, nagrajevanje in disciplinsko 
odgovornost ter na notranje pisarniško poslovanje, 

6. imenuje predsednika in člane senata oziroma posameznega člana 
Državne revizijske komisije, ki so pristojni za odločanje o posamezni 
zadevi, 

7. odloča o imenovanju in razrešitvi javnih uslužbencev Državne revizijske 
komisije v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, 

8. obvešča javnost o delu Državne revizijske komisije, 

*®c 2005 49 poročevalec, št. 20 



9. sklicuje in vodi občne seje Državne revizijske komisije in strokovne 
kolegije, 

10. pooblašča člane Državne revizijske komisije za organizacijo in vodenje 
dela na posameznem področju delovanja Državne revizijske komisije, 

11. skrbi za stike z drugimi državnimi organi, 
12.odloča o drugih zadevah, ki so po ZRPJN ali po tem poslovniku v 

njegovi pristojnosti. 

(3) Akti o organizaciji in sistemizaciji del ter nalog javnih uslužbencev 
Državne revizijske komisije ter drugi splošni akti, ki urejajo poslovanje 
Državne revizijske komisije in vprašanja, ki se nanašajo na notranjo 
organizacijo, na pravice in obveznosti zaposlenih, na njihovo razporejanje, 
napredovanje, izobraževanje, nagrajevanje in disciplinsko odgovornost ter 
na notranje pisarniško poslovanje, se objavijo na oglasni deski kabineta 
Državne revizijske komisije. 

11. člen 
(občna seja Državne revizijske komisije) 

(1) Občno sejo Državne revizijske komisije sestavljajo predsednik in vsi 
člani Državne revizijske komisije. 

(2) Na občni seji se odločitve sprejemajo z javnim glasovanjem. Predlog, ki 
je dan na glasovanje, je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov 
Državne revizijske komisije. 

(3) Če ta poslovnik ne določa drugače, občno sejo Državne revizijske 
komisije sklicuje in vodi predsednik Državne revizijske komisije. 
Predsednik Državne revizijske komisije mora sklicati občno sejo 
najkasneje v roku 15 dni, če najmanj dva člana Državne revizijske komisije 
zahtevata obravnavo posameznega strokovnega ali organizacijskega 
vprašanja. 

(4) Predsednik skliče občno sejo s pisnim obvestilom, ki ga članom 
Državne revizijske komisije posreduje praviloma najmanj 3 dni pred sejo. 

(5) O občni seji Državne revizijske komisije se vodi zapisnik, ki se objavi 
na oglasni deski kabineta Državne revizijske komisije. 

(6) Stališča občne seje o pomembnih pravnih ali strokovnih vprašanjih 
morajo biti objavljena na spletni strani Državne revizijske komisije. 

(7) Za sklic korespondenčne seje se z izjemo roka iz četrtega odstavka 
tega člena smiselno uporabijo določbe tega člena. 
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12. člen 
(pristojnosti občne seje) 

(1) Na občni seji Državne revizijske komisije se: 

1. sprejme poslovnik Državne revizijske komisije, 
2. na predlog predsednika Državne revizijske komisije sprejme letno 

poročilo o delu Državne revizijske komisije, 
3. na predlog predsednika Državne revizijske komisije odloča o podelitvi 

pooblastila za nadomeščanje predsednika v njegovi odsotnosti (tretji 
odstavek 3. člena tega poslovnika), 

4. obravnava predlog zaključnega računa Državne revizijske komisije, 
5. odloča o predlogu ukrepov Vladi Republike Slovenije za odpravo 

določenih kršitev, ki jih ugotavlja Državna revizijska komisija in 
predlogu za ustrezne zakonske spremembe ali izdajo podzakonskih 
aktov, 

6. razpravlja in sprejema stališča o pomembnejših pravnih in strokovnih 
vprašanjih, 

7. odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu ali po tem poslovniku v 
pristojnosti občne seje Državne revizijske komisije. 

(2) Sprejeta stališča iz prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati pri delu 

Državne revizijske komisije in se lahko spremenijo samo na novi občni 
seji. 

13. člen 
(strokovni kolegij) 

(1) Za obravnavanje posameznih vprašanj, ki se nanašajo na delo in 
organizacijo Državne revizijske komisije, lahko predsednik sklicuje 
strokovne kolegije članov in svetovalcev Državne revizijske komisije. Na 
strokovnem kolegiju so lahko, če je to potrebno za obravnavo posameznih 
vprašanj, prisotni tudi strokovno tehnični delavci Državne revizijske 
komisije. 

(2) Praviloma na strokovnem kolegiju predsedniki senatov, posamezni 
člani in svetovalci Državne revizijske komisije predstavijo posamezne 
zadeve, ki zahtevajo preučitev strokovno zahtevnejših pravnih in dejanskih 
vprašanj ali poenotenje prakse Državne revizijske komisije. 

(3) Stališča, ki so izražena na strokovnem kolegiju ob obravnavi 
posameznih zadev, v nobenem primeru ne morejo vplivati na odločitve, ki 
jih sprejme posamezen član ali senat oziroma o katerih se glasuje na 
občni seji. 

(4) Posamezen član Državne revizijske komisije ali svetovalec lahko 
predlaga, da se na strokovnem kolegiju obravnava določeno vprašanje. 
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(5) Na strokovnem kolegiju se obravnavajo tudi vprašanja in predstavijo 
okoliščine, ki so povezane z delom in organizacijo Državne revizijske 
komisije. 

14. člen 
(neodvisni strokovnjaki in izvedenci) 

Za opravljanje določenih strokovnih opravil v postopku odločanja o zadevi 
lahko predsednik Državne revizijske komisije, senat ali posamezni člani 
določijo neodvisne strokovnjake in izvedence. 

(1) Državna revizijska komisija na predlog predsednika Državne revizijske 
komisije enkrat letno sprejema poročilo o svojem delu in ga poda 
Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo o delu vsebuje vse 
pomembnejše podatke o delu, porabi sredstev, sprejetih stališčih in 
ugotovitvah Državne revizijske komisije. 

(2) Letno poročilo se objavi na spletnih straneh Državne revizijske 
komisije. 

(3) Državna revizijska komisija mora v skladu z ZRPJN Vladi Republike 
Slovenije sporočiti podatke o obravnavanih zadevah. 

Če Državna revizijska komisija pri svojem delu ugotovi, da je treba sprejeti 
določene ukrepe za preprečitev ponavljajočih kršitev pravil javnega 
naročanja, pripravi predlog za sprejem ukrepov oziroma pobudo za 
spremembe predpisov javnega naročanja in jo posreduje Državnemu 
zboru Republike Slovenije ter Vladi Republike Slovenije. 

(1) Če so v postopku odločanja o zadevi ugotovljene kršitve, ki pomenijo 
prekršek po predpisih javnega naročanja, poda Državna revizijska komisija 
na predlog posameznega člana oziroma predsednika senata, ki je odločal 
o zadevi, predlog za začetek postopka o prekršku pri pristojnem 
prekrškovnem organu ali sodišču. 

15. člen 
(poročilo o delu in sporočanje podatkov) 

16. člen 
(predlaganje ukrepov) 

17. člen 
(postopek o prekršku) 
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(2) Postopek iz prejšnjega odstavka tega člena je treba začeti takoj, ko so 
v postopku odločanja o zadevi ugotovljene kršitve, ki pomenijo prekršek po 
predpisih javnega naročanja. 

18. člen 
(obvestila organom) 

Če so v postopku odločanja o zadevi ugotovljene nepravilnosti, škode ali 
zlorabe, če obstaja dvom o gospodarni rabi javnih sredstev ali če obstaja 
sum storitve kaznivega dejanja, mora predsednik Državne revizijske 
komisije na predlog posameznega člana oziroma predsednika senata, ki je 
odločal o zadevi, o tem obvestiti organe za nadzor nad porabo javnih 
sredstev, nadzorne organe naročnika oziroma druge pristojne državne 
organe. 

III. NAČIN DELA IN IMENOVANJE SENATOV 

19. člen 
(dodeljevanje zadev) 

(1) Po prejemu zadeve predsednik Državne revizijske komisije s sklepom 
dodeli zadevo posameznemu članu Državne revizijske komisije oziroma 
imenuje senat. 

(2) Senat je sestavljen iz treh članov, izmed katerih je eden predsednik 
senata. Predsednik senata v sodelovanju s svetovalcem vodi postopek, 
izdaja akte vodenja postopka in pripravi predlog za odločitev o zadevi. 

(3) Za odločanje o posamezni zadevi predsednik Državne revizijske 

komisije določi posameznega člana ali imenuje senat ob upoštevanju 
zahtevnosti primera, pri čemer upošteva vrednost predmeta javnega 
naročila, obsežnost dokumentacije in druge okoliščine, ki so pomembne 
za presojo zahtevnosti posameznega primera. V postopkih oddaje javnih 

naročil gradenj se kot vrednost predmeta javnega naročila, po kateri se 
zadeva opredeli kot zahtevnejša v smislu obveznosti imenovanja senata, 
šteje vrednost, pri kateri je za javno naročilo storitev obvezna objava v 
Uradnem listu Evropske unije. 

(4) Predsednik Državne revizijske komisije mora za odločanje o zadevi 

imenovati senat, če je predmet revizije javno naročilo, ki ga mora naročnik 
objaviti v Uradnem listu Evropske unije ali če je to potrebno glede na 
zahtevnost zadeve. 

m 

(5) Predsednik Državne revizijske komisije dodeli zadevo posameznemu 
članu Državne revizijske komisije, če je predmet revizije javno naročilo, ki 
9a naročniku ni treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije in če glede 
na zahtevnost zadeve ni treba določiti senata. 
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20. člen 
(sodelovanje svetovalcev) 

(1) Predsednik Državne revizijske komisije po sistemu kroženja določi 
posameznim članom Državne revizijske komisije svetovalce za določeno- 
obdobje. 

(2) Po dodelitvi zadeve posamezen član oziroma predsednik senata 
določi, kateri svetovalec naj sodeluje pri pripravi predloga za odločitev o 
zadevi, pri čemer upošteva njegovo obremenjenost s posameznimi 
zadevami in drugimi nalogami, kijih izvaja na Državni revizijski komisiji. 

(1) Če posamezen član Državne revizijske komisije, ki mu je bila kot 
posamezniku dodeljena zadeva, po pregledu dokumentacije ugotovi, da bi 
moral o njej odločati senat, predlaga predsedniku Državne revizijske 
komisije, da za odločanje o tej zadevi imenuje senat. 

(2) Vsak član Državne revizijske komisije lahko od predsednika Državne 
revizijske komisije zahteva, da za odločanje o zadevi, ki je bila dodeljena 
posameznemu članu, imenuje senat, če je predmet odločanja javno 
naročilo, ki ga mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije. 

(1) Predsednik Državne revizijske komisije dodeljuje zadeve 
posameznemu članu oziroma senatu v skladu z 19. členom tega 
poslovnika. Ob dodelitvi zadeve senatu predsednik Državne revizijske 
komisije imenuje predsednika in dva člana senata. 

(2) Praviloma se dnevno prispele zadeve dodeljujejo članom Državne 
revizijske komisije po vrstnem redu prejema zadeve upoštevaje abecedni 
red začetnic priimkov članov Državne revizijske komisije. Abecedni vrstni 
red se upošteva pri dodeljevanju zadev posameznemu članu in v primerih, 
ko o zadevah odloča senat. Pri senatnem odločanju se abecedni vrstni red 
upošteva tudi pri določanju vloge člana v senatu (predsednik oziroma 
član). Abecednega vrstnega reda se ne upošteva v primerih, ko gre za 
odločanje o podobni zadevi oziroma o zadevi, v kateri je določen član 
Državne revizijske komisije že odločal, ali v primeru, da ima določen član 
Državne revizijske komisije posebna strokovna znanja, ki so pomembna 
za odločanje o zadevi. 

21. člen 
(predlog za imenovanje senata) 

22. člen 
(vrstni red dodeljevanja zadev in imenovanje senatov) 
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(3) Zadeve, v katerih v skladu z 19. členom tega poslovnika odloča 
posameznik, se dodeljujejo članom Državne revizijske komisije. Zadeve, 
za odločanje katerih se v skladu z 19. členom tega poslovnika imenuje 
senat, se enakopravno dodeljujejo članom in predsedniku Državne 
revizijske komisije. 

(4) Sestava senatov ni stalna. 

23. člen 
(neodvisnost predsednika in članov Državne revizijske komisije) 

(1) Predsednik in člani Državne revizijske komisije so pri opravljanju svoje 
funkcije neodvisni. Vezani so na ustavo in zakon. 

(2) Predsednik in član Državne revizijske komisije je lahko predčasno 
razrešen samo pod pogoji, ki so določeni v ZRPJN. 

(1) Predsednik ali član Državne revizijske komisije ne more odločati o 
zadevi, če je s ponudnikom, zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem 
ponudnika oziroma z zakonitimi zastopniki, člani organov upravljanja ali 
odgovornimi osebami naročnika v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v 
ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi, 
četudi je ta že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do 
vštetega tretjega kolena. 

(2) Predsednik ali član Državne revizijske komisije ne more odločati o 

zadevi, če je bil zaposlen pri ponudniku ali naročniku, pa od prenehanja 
zaposlitve še ni pretekel rok dveh let. 

»• 
(3) O navedenih in drugih razlogih za izločitev mora član Državne 

revizijske komisije nemudoma obvestiti predsednika Državne revizijske 
komisije, ki odloča o izločitvi. 

(4) O izločitvi predsednika Državne revizijske komisije se odloči na občni 
seji Državne revizijske komisije, ki jo skliče in vodi član, ki nadomešča 
predsednika. 

(5) Za izločitev svetovalcev veljajo enaka pravila kot za izločitev članov 

Državne revizijske komisije. O izločitvi svetovalcev odloča predsednik 
Državne revizijske komisije. 

24. člen 
(izločitev) 
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25. člen 
(imenovanje nadomestnega člana senata) 

V primeru daljše odsotnosti člana senata predsednik Državne revizijske 
komisije imenuje nadomestnega člana senata. 

26. člen 
(način dela senata) 

(1) Po imenovanju senata in preučitvi prejete dokumentacije o zadevi 
predsednik senata skliče sejo, na kateri povzame navedbe strank in vsa 
pomembnejša dejstva v postopku, vsi člani senata pa predstavijo svoje 
mnenje o zadevi. Če je na podlagi obstoječe dokumentacije in predloženih 
dokazov to mogoče, člani senata podajo ustne predloge za odločitev o 
zadevi, predsednik senata pa v sodelovanju s svetovalcem pripravi pisni 
predlog za odločitev o zadevi. 

(2) Če na podlagi obstoječe dokumentacije in predloženih dokazov na prvi 
seji ni mogoče sprejeti odločitve o zadevi, se člani senata dogovorijo o 
tem, katera procesna dejanja bodo izvedli, katero dodatno dokumentacijo 
bodo zahtevali in katere dokaze bodo izvedli. Ko je v postopku pridobljena 
celotna dokumentacija in ko so izvedeni vsi potrebni dokazi, predsednik 
senata skliče sejo, na kateri člani senata po preučitvi celotne 
dokumentacije in izvedenih dokazov podajo ustne predloge za odločitev o 
zadevi, predsednik senata pa v sodelovanju s svetovalcem pripravi pisni 
predlog za odločitev o zadevi. 

(3) Predsednik senata mora pri pripravi pisnega predloga za odločitev o 
zadevi smiselno upoštevati ustne predloge članov senata. 

(4) Ko je pisni predlog za odločitev o zadevi pripravljen, ga predsednik 
senata posreduje ostalima članoma senata. Po prejemu in preučitvi 
predloga odločitve predsednik senata nemudoma skliče sejo, na kateri 
senat obravnava predlog za odločitev o zadevi. 

27. člen 
(način odločanja senata) 

(1) Senat odloča o zadevi na nejavni seji, ki jo skliče in vodi predsednik 
senata. Na seji senata je poleg predsednika in članov senata prisoten le 
svetovalec, ki je sodeloval v zadevi. 

(2) Senat odloča z večino glasov vseh članov. Predsednik senata in člani 
senata se ne smejo vzdržati glasovanja. 

(3) O sejah senata vodi svetovalec zapisnik, ki obsega tudi zapis o 
glasovanju predsednika in članov senata in ga podpišejo vsi člani senata. 

poročevalec, št. 20 56 30. tT>areC 



28. člen 
(rok za odločitev) 

(1) Senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije mora 
odločiti o zahtevku za revizijo in izdati sklep najkasneje v 15 dneh od 
prejema zahtevka za revizijo in celotne dokumentacije oziroma odločiti o 
pritožbi in izdati sklep najkasneje v 8 dneh od prejema pritožbe. 

(2) V utemeljenih primerih lahko senat oziroma posamezen član Državne 
revizijske komisije podaljša rok za odločitev o zahtevku za revizijo za 
največ 20 dni. Predsednik senata oziroma posamezen član Državne 
revizijske komisije mora pred iztekom 15 dnevnega roka o podaljšanju 
roka in razlogih za podaljšanje obvestiti predsednika Državne revizijske 
komisije, ki o tem obvesti vse stranke v postopku. 

(3) Pismeni odpravek sklepa mora Državna revizijska komisija strankam 
poslati v roku treh dni od izdaje sklepa.. 

29. člen 
(odločitev o nezadržanju postopka) 

(1) O predlogu naročnika, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži 
nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko 
odloča predsednik Državne revizijske komisije s sklepom. V primeru, če je 
predlog naročnika na Državno revizijsko komisijo vložen skupaj z 
zahtevkom za revizijo oziroma pritožbo oziroma če je zadeva že dodeljena 
posameznemu članu ali senatu, lahko o predlogu naročnika, da vloženi 
zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku 
oddaje javnega naročila, odloči posamezen član ali senat. 

(2) Če je predsednik Državne revizijske komisije že izdal sklep, s katerim 
je odločil o predlogu naročnika, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži 

nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko 
posamezen član ali senat po prejemu zadeve ta sklep spremeni, če po 
preučitvi celotne dokumentacije ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni 
razlogi. 

30. člen 
(sklep) 

(1) Državna revizijska komisija odloči o zadevi v obliki sklepa. 

(2) Sklep Državne revizijske komisije je opremljen z opravilno številko, 

datumom, podpisom in žigom Državne revizijske komisije. 

(3) Vse izvode sklepa podpiše predsednik senata oziroma posamezen 
član Državne revizijske komisije. Po en izvod sklepa se vroči vlagatelju 
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zadeve, naročniku in ministrstvu, pristojnemu za finance, v primeru, ko je 
zahtevek za revizijo vložen po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila, pa 
se sklep vroči tudi izbranemu ponudniku. En izvod sklepa se shrani v 
arhivu Državne revizijske komisije. Arhivski izvod sklepa podpišejo vsi 
člani senata in svetovalec. 

31. člen 
(izvajanje procesnih dejanj) 

(1) Izvajanje procesnih dejanj v zadevi je treba opraviti tako, da se v 
skladu z določili ZRPJN pridobi vsa dokumentacija in ugotovijo vsa 
dejstva, ki so pomembna za odločanje o zadevi, ter izvedejo vsi dokazi, ki 
so potrebni za sprejem odločitve. 

(2) Akti vodenja postopka, v katerih Državna revizijska komisija v postopku 
odločanja o zadevi strankam v skladu z ZRPJN postavlja prekluzivne roke, 
morajo vsebovati izrecno opozorilo o tem, kakšna je posledica 
neupoštevanja postavljenega roka. 

(3) Akte vodenja postopka podpiše predsednik senata ali član Državne 
revizijske komisije, ki mu je bila dodeljena zadeva, oziroma predsednik 
Državne revizijske komisije. 

32. člen 
(stroški) 

(1) Stroški postopka so stroški, ki nastanejo med postopkom ali zaradi 
postopka. 

(2) Stroški postopka obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih 
oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade. 

(3) Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo, upošteva senat 
oziroma posamezni član Državne revizijske komisije le tiste stroške, ki so 
bili potrebni za postopek revizije oddaje javnega naročila. O tem, kateri 
stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči senat oziroma posamezen 
član Državne revizijske komisije na opredeljeno zahtevo brez obravnave in 
po skrbni presoji vseh okoliščin. 

(4) Če je za stroške predpisana tarifa, se takšni stroški odmerijo po tarifi. 

(5) Povrnitev stroškov se lahko zahteva do odločitve Državne revizijske 
komisije o zahtevku za revizijo. 

(6) O stroških postopka senat oziroma posamezen član Državne revizijske 
komisije odloči v sklepu, s katerim se odloči v postopku pred Državno 
revizijsko komisijo ali s posebnim sklepom. 

poročevalec, št. 20 58 
30. marec2°°S 



33. člen 
(stroški za izdelavo izvedenskega ali strokovnega mnenja) 

(1) Če odredi senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije v 
postopku odločanja o zadevi na predlog strank ali po uradni dolžnosti 
izdelavo izvedenskega ali strokovnega mnenja, naloži strankam v 
postopku, da založijo predujem za izdelavo mnenja. 

(2) Če senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije odredi 

izdelavo izvedenskega ali strokovnega mnenja po uradni dolžnosti, 
stranka pa v postavljenem roku ne založi predujma, lahko stroške za 
izdelavo mnenja založi Državna revizijska komisija. 

(3) Stroške za izdelavo izvedenskega ali "strokovnega mnenja nosijo 
stranke v postopku v skladu z ZRPJN. 

34. člen 
(evidenca o poročilih o izvedbi postopka) 

(1) Državna revizijska komisija vodi evidenco o poročilih o izvedbi 
postopka ter sprejema ustrezne ukrepe v skladu z ZRPJN. 

(2) Posamezen član Državne revizijske komisije oziroma predsednik 
senata, ki je v odločitvi o zadevi od naročnika zahteval poročilo o izvedbi 
postopka, mora v primeru, če ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava 
nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali 
da poročilo ni bilo predloženo v roku, predsedniku Državne revizijske 

komisije podati ugotovitev o tem. 

35. člen 
(arhiviranje dokumentacije) 

Državna revizijska komisija arhivira vso pomembnejšo dokumentacijo o 
posamezni zadevi v skladu s predpisi, ki urejajo področje arhiviranja. 

36. člen 
(hramba kopij ponudb) 

Državna revizijska komisija zagotavlja ustrezne pogoje za prejem in 
hrambo kopij ponudb v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. 
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37. člen 
(vpisnik) 

(1) O prispelih zadevah se vodi vpisnik, ki se objavlja tudi na spletnih 
straneh Državne revizijske komisije. 

(2) Predsednik Državne revizijske komisije lahko s posebnim notranjim 
aktom določi način in vodenje vpisnika. 

IV. KONČNI DOLOČBI 

38. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati poslovnik Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, objavljen v 
Uradnem listu RS št. 55/2000. 

39. člen 
(uveljavitev) 

(1) Ta poslovnik sprejme Državna revizijska komisija v soglasju z 
Državnim zborom Republike Slovenije. Po prejemu soglasja Državnega 
zbora Republike Slovenije se poslovnik objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(2) Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Št.: 037-12/05-1 
Ljubljana, dne 18.3.2005 

predsednik Državne revizijske komisije 
dr. Aleksij MUŽINA 
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POROČILO SVETA ZA RADIODIFUZIJO ZA LETO 2004 

Ljubljana, 17.3.2005 

poročevalec, št. 20 62 30. marec 2°° 



kazalo 

Kazalo 
L UVOD 64 
M- PRISTOJNOSTI IN NAČIN DELA SVETA ZA RADIODIFUZIJO 64 

lil. DEJAVNOSTI SVETA V LETU 2004 64 

Pobude za strokovni nadzor 64 
Dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti 66 
Statusi programov posebnega pomena 66 
Odločitve za predhodno mnenje APEK glede omejevanja koncentracije medijev 67 
Drugi pomembnejši sklepi . 68 

IV. STANJE NA PODROČJU RADIODIFUZIJE IN SMERNICE RAZVOJA 69 
Digitalna radijska in televizijska radiodifuzija 72 

V. NALOGE SVETA V LETU 2005 75 
VI. PREDLOGI DRŽAVNEMU ZBORU RS 75 

3°^rec2005 

L. 

63 poročevalec, št. 20 



I. UVOD 

Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) je pričel delovati avgusta 
leta 2001, na podlagi Zakona o medijih (Ur. I. RS, št. 35/01; v 
nadaljevanju: ZMed). Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi 
Sveta za radiodifuzijo (Ur. I. RS, št. 62/01). 

Svet deluje v naslednji sestavi: 
- dr. Sandra Bašič-Hrvatin, predsednica 

dr. Peter Grilc, namestnik predsednice 
Darko Brlek 
Rudolf Cipot 

- mag. Rok Mencej 
Majda Vukelič 
mag. Jože Zrimšek • 

Tehnično, strokovno, finančno in administrativno podporo za 
delovanje sveta v skladu s 103. členom ZMed, je dolžna izvajati 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (v nadaljevanju: 
APEK). Svet tako nima lastne strokovne službe in ne upravlja 
samostojno s finančnimi sredstvi, ki jih potrebuje za svoje 
delovanje. Sredstva za delo Sveta se na predlog APEK v skladu 
s 103. členom zakona zagotovijo iz državnega proračuna, po 
nalogu Sveta pa s temi sredstvi upravlja APEK. 

II. PRISTOJNOSTI IN NAČIN DELA 
SVETA ZA RADIODIFUZIJO 

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki v skladu s 
100. členom ZMed izvaja naslednje naloge: 

- daje APEK-u pobude za izvajanje strokovnega nadzora nad 
izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz tega zakona ter 
sprejema letni načrt izvajanja tega nadzora; 
sprejema odločitve o izdaji in odvzemu ter o prenosu dovoljenj 
za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti ter daje APEK- 
u obvezujoče predloge in soglasja k izdaji, odvzemu in prenosu 
dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti; 
sprejema odločitve o podelitvi oziroma odvzemu statusa 
lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega ali 
televizijskega programa in predlaga APEK-u izdajo ustreznih 
aktov; 

- daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o podelitvi ali 
odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega 
programa; 

- sprejema odločitve za predhodno mnenje APEK-a v zvezi z 
omejevanjem koncentracije; 
ocenjuje stanje na področju radijskih in televizijskih programov; 
predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za 
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, postopek in pogoje 
za pridobitev statusa programov posebnega pomena, ter 
merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih 
in televizijskih programov iz tega zakona; 

- daje soglasje k predpisu, s katerim se določi postopek izdaje, 
spremembe, podaljšanja ali razveljavitve, ter vsebina odločbe 
o izdaji dovoljenja za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti; 
predlaga način in kriterije za oblikovanje seznama dogodkov, 
pomembnih za javnost Republike Slovenije, in postopek 
obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi, ter 
oblikuje predlog APEK-a za vsebino tega seznama; 

- predlaga pristojnemu ministrstvu strategijo razvoja radijskih 
in televizijskih programov v Republiki Sloveniji; 
pripravlja za državni zbor letna poročila oziroma ocene stanja 
na področju radiodifuzije in predloge za izboljšanje stanj; 
izvaja druge naloge v skladu s tem zakonom in aktom o 
ustanovitvi. 
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Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, st. ^ ^ 
86/04- v nadaljnjem besedilu: ZEKom) ureja vlogo Sveta pri uV ^ 
postopka javnega razpisa za dodelitev radijskih frekven ^ 
opravljanje radiodifuzije ter pri oceni in izbiri ponudniko 
dodelitev radijskih frekvenc. 

Način dela Sveta ureja Poslovnik Sveta za radiodifuzij0 

RS št. 89/01; Poslovnik). Skladno z. 9. členom P°floV"ahj 
Svet odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih s « 
za pripravo strokovnih podlag pa lahko ustanovi sta 
občasne strokovne delovne skupine (1. odstavek 27. c 

V letu 2004 je Svet za radiodifuzijo zasedal na devetih 
(24. seja dne 27.1., 25. seja dne 26.3., 26. seja dne 1^-5"seja 
seja dne 24.5., 28. seja dne 15.6., 29. seja dne 13.7., 3 ■ ^ 
dne 28.9., 31. seja dne 9.11., 32. seja dne 14.12.) 1 

korespondenčni (13. seja) seji. 

III. DEJAVNOSTI SVETA V LETU 2004 

Pobude za strokovni nadzor 

Na podlagi ZMed daje Svet APEK-u pobude za izV^a
vin 

strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih za ^ 
omejitev iz zakona ter sprejema letni načrt za izvajan) 
nadzora. 

xfo in 
Svet za radiodifuzijo je na svoji 25. seji podal Agenciji za P .^jj 
elektronske komunikacije RS soglasje k predlagani gjjo 
televizijskih pogovornih oddaj in njeni vključitvi v Meto ^ 
nadzora programskih vsebin radijskih in televizijskih Pr09 .g z 
tako, da se ta glasi: »Televizijska pogovorna oddaja je 0^gtiko- 
informativno vsebino, ki obravnava za javnost ak,ua'not!erVjuie' 
V televizijsko pogovorno oddajo uvrščamo aktualne m ^ a|j 
omizja, razprave ter pogovore o aktualnih dejstvih, d°9 rnj(rji, 
dogajanjih v zvezi s političnimi, gospodarskimi, ku ^ 
športnimi, verskimi in drugimi zadevami splošnega wt 
pogovoru ima naslovnik, ki v pogovoru odgovarja na nov «eneih 
vprašanja praviloma vnaprejšnje vedenje o drugih u . se 

v 

pogovora in o temi pogovora.« Svet se strinja, ^e, 
spremenljivko »predvajanje« vključi nova vrednost spren^ ^ 
to je: »druga ponovitev, ki je predvajana največ 48 ur P 
predvajanju«. 

n I8,rl' 
Na svoji 26. seji, je Svet s strani Agencije sprejel PreC^'a^ zatitev 

načrt strokovnega nadzora nad izvajanjem programski .^ggl 
in omejitev iz Zakona o medijih za leto 2004 in hkrati P _ram3 
prednostno reševanje postopkov za pridobitev statusa P ^ jo 
posebnega pomena, ki so začeti na podlagi popoln' za 
dneva objave javnega razpisa Ministrstva za ku qrait)0V 

financiranje programskih vsebin radijskih in televizijskih p 
s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega P 
za leto 2004, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

arTlSKirr" 
Letni načrt izvajanja strokovnega nadzora nad P'°9 
zahtevami in omejitvami iz ZMed za leto 2004: 

1. strokovni nadzor radijskih programov, ki v letu ^gnoVfl° 
kršili zakonskih določil in bo v letu 2004 nad njimi^P 
izveden nadzor (kodiranje in analiza ene9 
predvajanega programa): 
a. Prvi program Radia Slovenije (Program A1) 
b. Drugi program Radia Slovenije (Program Val 
c. Tretji program Radia Slovenije (Program Ars) 

U 
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nadk|°Vn' nadzor radijskih in televizijskih programov - aljevanje postopkov iz preteklih let (kodiranje in analiza 
9a dneva predvajanega programa): 

nadzor televizijskih programov - nadaljevanje postopkov 
lz leta 2002 

a- POP TV 
b- Kanal A 
c- TV3 

nadzor televizijskih programov - nadaljevanje postopkov 
12 leta 2003 

Revizija Slovenija 1 (SLO 1) 
c; pQpViziia Slovenija 2 (SLO 2) 
dl Kanal A 
«■ TV 3 

■ Tele M 

nadzor radijskih programov - nadaljevanje postopkov iz 
leta 2003 

h oadi° Koper 
c" Radio Maribor 

adio Slovenia International - Radio SI 
3 

Pod|COVni nadzor radijskih in televizijskih programov na 
(l<ocj

a®i.vlo9 za status programa posebnega pomena: 
ter D

ran'e in analiza enega dneva predvajanega programa 
Dron 9'ecl in klasifikacija programskih vsebin v 7 dneh Predvaianega programa) 

Podi °Vn' nac'zor radijskih in televizijskih programov na 
pro 

a^' P°bud Sveta iz leta 2003: 3 radijski in televizijski 
Pr°9ram jkodiran'e in analiza enega dneva predvajanega 

NetTV 
c' IevePika adio Salomon 

Podla°Vn' nac'zor radijskih in televizijskih programov na 9' dodatnih pobud Sveta v letu 2004 

• ^Sv0ji 3o « •.. 
'n na svo" ''|e Svel pre'el Poročilo o rednem letnem monitoringu J' 13. korespondenčni seji je sprejel sklep: 

"9< za 
^Unika^10'"'''02'!0 1® s strani Agencije za pošto in elektronske 
,6leviziiskCI)e Prejel poročilo o rednem letnem monitoringu 
%an

69a Programa Televizija Maribor - Tele M iz točke dve 
Zahtev in 

Crta s,rokovnega nadzora nad izvajanjem programskih 
20o4/2) j 0rnei''ev iz Zakona o medijih za leto 2004 (št. 740-19/ 
"®le m J\se seznanil z analizo programa Televizija Maribor - 

oaenega pod številko 740-52/2003/6. 
Za 

^'8vi2iiaaM°d',Uzi'0 9l0de ugotovljenih nepravilnosti v programu 
14:33:22 aribor" Tele M dne 24.9.2003 ob 07:06:21 ter ob Prika2a 

,T1eni. da predstavitev dnevnega tiska v prvem delu 
earadi g« ITlariborskega studia) vsebuje elemente oglaševanja, 
H ar ie opredeljena kot oglaševalska vsebina, v drugem 
nssPrejeJpb'janskega studia) pa predstavitev vizualno ni 
^'eda|Ca 

,IVa; elemente oglaševanja pa ima govorjeni del, saj 
a *aradi 3Va'a ^ nakuPu- Celotna predstavitev dnevnega tiska 

8'asi nav0d0nega opredeljena kot oglaševalska vsebina. 
1asn° loče '8^'^1 Pr°9ramih morajo biti optično in zvočno 
jj^erih njh'i°C' dru9'h programskih vsebin, kar pa v omenjenih 

®encij6 
s,orjeno. Svet za radiodifuzijo se strinja z ugotovitvijo Za Pošto in elektronske komunikacije RS, da gre za 

  
arec2005 

I 

r 
kršitvi določbe prvega odstavka 93. člena ZMed v povezavi s 
tretjim odstavkom 46. člena ZMed, kot izhaja iz poročila o rednem 
letnem monitoringu televizijskega programa Televizija Maribor - 
Tele M vodenega pod številko 740-52/2003/6. 

sklep: 

1. Svet za radiodifuzijo je s strani Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije RS prejel poročila o rednem letnem monitoringu 
televizijskih in radijskih programov, se seznanil z analizami 
programov iz točk dve in štiri letnega načrta strokovnega nadzora 
nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz Zakona o medijih 
za leto 2004 (št. 740-19/2004/2), ki so vodena pod opravilnimi 
številkami: 
št. 740-65/2003/8: Televizija Slovenija 1 - SL01 
št. 740-64/2003/6: Televizija Slovenija 2 - SL02 
št. 740-52/2003/6: Televizija Maribor - Tele M 
št. 740-29/2004/4: POP TV 
št. 740-12/2004/6: Kanal A 
št. 740-13/2004/7: TV3 
št. 740-66/2003/5: Tevepika 
št. 740-24/2004/5: NET TV 
št. 740-45/2003/3: Radio Slovenija, prvi program - Program A1 
št. 740-41/2003/3: Radio Slovenija, drugi program - Program VAL 202 
št. 740-46/2003/5: Radio Slovenija, tretji program - Program ARS 
št. 740-47/2003/6: Radio Slovenia International - Radio Si 
št. 740-51/2003/3: Radio Koper 
št. 740-72/2003/5: Radio Maribor 
št. 74-2/2003/5: Radio Salomon 
ter se strinja s predlaganimi sankcijami in roki za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. 

2. V primerih kršitev določb prvega odstavka 93. člena Zakona o 
medijih, ki jih je Agencija zasledila: 
- v programu Televizija Maribor - Tele M dne 24.9.2003 ob 07:06:21 
ter ob 14:33:22 
bo Svet za radiodifuzijo sprejel poseben sklep glede predvajane 
vsebine. 

3. V primerih kršitev določb prvega odstavka 93. člena Zakona o 
medijih, ki jih je Agencija zasledila: 
- v programu Televizija Slovenija 1 - SL01 dne 16.12.2003 ob 
07:05:28, 
- v programu Televizija Slovenija 2 - SL02 dne 11.12.2003 ob 
09:10:11, 
bo Svet za radiodifuzijo sprejel ustrezen sklep po seznanitvi s 
prakso prikazovanja pregleda dnevnega tiska na tujih javnih 
televizijah (ORF, ZDF, ARO in BBC), ki ga bo pripravila Agencija. 

Na svoji 31. seji je Svet v zvezi s Poročilom o rednem letnem 
monitoringu sprejel naslednje sklepe: 

1. Svet za radiodifuzijo je s strani Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije RS prejel poročilo o rednem letnem monitoringu 
radijskega programa, se seznanil z analizo programa iz letnega 
načrta strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih zahtev 
in omejitev iz Zakona o medijih za leto 2004 (št. 740-19/2004/2), 
ki je vodena pod opravilno številko: 

- št. 740-59/2004/4: Radio Slovenija, Tretji program - Program 
ARS 

ter se strinja s predlagano sankcijo in rokom za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. 

- št. 740-57/2004/4: Radio Slovenija, Prvi program - Program 
A1 

ter se strinja s predlagano sankcijo in rokom za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. 
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št. 740-58/2004/4: Radio Slovenija, drugi program - Program 
VAL 202 

ter se strinja s predlagano sankcijo in rokom za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. 

2. Svet za radiodifuzijo je s strani Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije RS prejel Poročilo o rednem letnem monitoringu 
televizijskih programov Radiotelevizije Slovenije iz točke dve 
letnega načrta strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih 
zahtev in omejitev iz Zakona o medijih za leto 2004 (št. 740-19/ 
2004/2) in Seznanitev s prakso prikazovanja pregleda dnevnega 
tiska na tujih javnih televizijah (št. 740-52/2003/7, 740-64/2003/7, 
740-65/2003/9) in ugotovil, da gre v primeru prikazovanja dnevnega 
tiska v programu Televizija Slovenija 1 - SL01 (št. 740-65/2003/ 
8) in v programu Televizija Slovenija 2 - SL02 (št. 740-64/2003/6) 
za informativno predstavitev dnevnega tiska. Iz navedenega izhaja, 
da v zadevnih dveh primerih, ne gre za kršitvi določbe prvega 
odstavka 93. člena Zakona o medijih 

Dovoljenja za izvajanje radijske ali 

televizijske dejavnosti 

Postopek izdaje dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske 
dejavnosti (dovoljenje) urejajo Zakon o elektronskih komunikacijah 
(Ur.l. RS, št. 43/04 in 86/04 - v nadaljnjem besedilu: ZEKom) ZMed 
in Pravilnik o dovoljenjih za izvajanje radijske ali televizijske 
dejavnosti (Ur.l.RS št.67/02; Pravilnik o dovoljenjih). Dovoljenje 
se izda na podlagi javnega razpisa po postopku, ki ga določa 
ZEKom, pod pogoji iz 104. člena ZMed. Pravilnik o dovoljenjih 
določa, da se dovoljenje za opravljanje radijske ali televizijske 
dejavnosti skladno z določili ZMed izda v odločbi o dodelitvi 
radijskih frekvenc, ki je urejena v ZEKu. Kadar dejavnost izdajatelja 
ni vezana na uporabo frekvenc, se dovoljenje izda brez javnega 
razpisa, na podlagi odločbe o vpisu v razvid medijev (2. odstavek 
105. člena ZMed). 

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za 
radiodifuzijo 

Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZEKom, ki določa soglasje Sveta 
k sklepu APEK o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih 
frekvenc za opravljanje radiodifuzije, je Svet na 27. seji dne 
24.05.2004 izdal soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa. 

Sklep o uvedbi javnega razpisa je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št 61/04. Javno odpiranje prispelih ponudb se je opravilo 22. 
in 23.7.2004, APEK pa je popolne ponudbe s poročilom o njihovi 
oceni posredoval na 32. sejo Sveta, 14.12.2004. 

Na svoji 32. seji dne 14.12.2004 je Svet obravnaval in soglasno 
sprejel dokument z naslovom Javni razpis za dodelitev radijskih 
frekvenc za opravljanje radiodifuzije 2004 - Predlog meril in načina 
ocenjevanja točk 6.2., 6.3. ter 6.4. - dopolnjen (št. 740-63/2004/2) 
in Predlog natančnejših meril za ocenjevanje ponudb na javnem 
razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije 
2004 (št. 740-63/2004/1). 

Na 32. seji je Svet odločal tudi o 17 (sedemnajstih) razpisnih 
točkah, na katere so prispele popolne ponudbe in sicer: Ajdovščina 
91,2, Ajdovščina 97,9, Ajdovščina 93,9, Črnomelj 92,8, Dornbark 
2 104,5, Idrija 2 90,0, Kanin 102,1, Koper 107,2, Krško 105,0, 
Ljubljana 100,8, Ljubljana 92,6, Lucija 100,1, Mali Ločnik 106,8, 
Tolmin 101,3, Vrhnika 2 90,2, Lendava K44, Podvelka 1 K41 in 
izbral ponudnike. 

Sprejemanje obrazloženih sklepov v letu 2004 še ni bilo zaključeno. 
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Statusi programov posebnega pome113 

Po ZMed imajo status programa posebnega pomena 
televizijski programi RTV Slovenije, Lokalni radijski in televl . 
programi, Regionalni radijski in televizijski programi, Stude 
radijski in televizijski programi in nepridobitni radijski in te'®^a(1je 
programi. Omenjeni status imetniku omogoča prid0'jn 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Radijs ' ^ 
televizijskim programom RTV Slovenije na podlagi 76. člena ^ ^ 
pripada status ex lege, drugi pa morajo za status zaprosi' ^ 
ga podeli z odločbo. Za pridobitev statusa, mora Pr°arJ1 
izpolnjevati pogoje kot jih določata ZMed in Pravilnik o prog 
posebnega pomena (Ur.l. RS št. 85/02). O podelitvi neprido 
radijskega ali televizijskega programa odloča Ministrstvo za■ ^ 
po predhodnem mnenju Sveta, o vseh ostalih pa odloča A . 
predhodnem mnenju ministrstva, pri čemer skladno z 
postopka, Svet sprejme odločitev in predlaga APEK P° 
oziroma nepodelitev statusa. 

Svet se je na svoji 25. seji seznanil s poročilom APEK-a 0 

postopkov reševanja vlog za dodelitev statusa pf°9' tnega 
posebnega pomena, o reševanju postopkov iz redne9a aflju 
načrta strokovnega nadzora za leto 2003 ter o res 
postopkov na podlagi dodatnih pobud Sveta iz leta 2003. jn 
v poročilu Svet seznanil z zasedenostjo vseh kadrov ^jr, 
tehničnih kapacitet v Sektorju za nadzor programskih 0(n 
zaradi reševanja vlog za dodelitev statusov prog^(za 
posebnega pomena in v skladu z navedenim naproša $0v 
soglasje k rešitvi vseh prejetih vlog za dodelitev s j0((i 
programom posebnega pomena, pred nadaljnjim rese jp 
ostalih postopkov nadzora programskih vsebin. Po razfjraZpis 
upoštevaje, da Ministrstvo za kulturo že pripravlja nas'®T| ^pEK- 

finančnih sredstev, je Svet sprejel sklep s katerim je P° .^tei 
u soglasje k prednostnemu reševanju postopkov za Pr' 
statusa programa posebnega pomena za navedene me 

Studio D Novo mesto 
Kanal 10 (lokalni) 
Kabelska televizija Ormož 

- Gorenjska televizija-GTV 
Kanal 10 (nepridobitni) 
Radio Ptuj 
TV Primorka 
Štajerski val 
Radio Odmev 
Radio Študent 
Radio Alpski val 
Vaša televizija 

- Koroški radio 
Radio Slovenske gorice 
Radio Gorenc 

- TV Pika 
i letni"! 

pred drugimi postopki, ki jih APEK opravlja v sklaciU
r.arT1sl<i,,li 

načrtom izvajanja strokovnega nadzora nad prog 
zahtevami in omejitvami iz Zakon o medijih ter drugim1 P 
Sveta za radiodifuzijo. - ^ 

Vse naknadno prispele vloge za pridobitev statusfJ^pgK-3 

posebnega pomena se rešujejo v skladu z možnos 
po vrstnem redu prispetja zahtevka za nadzor. ^ 

Svet je obravnaval 22 vlog za pridobitev statusa P^jj0vala 

posebnega pomena, ki mu jih je v obravnavanje P°jonaine9a 

APEK. Med vlogami je bilo 9 vlog za pridobitev statusare® rj{jot'iteV 

programa, 10 vlog za pridobitev lokalnega in 3 vloge za 
statusa nepridobitnega programa posebnega pomen 

30. mare 



J*«* seiah, kjer je obravnaval omenjene vloge, je Svet 
'' da Predlaga dodelitev statusa naslednjim programom: 

status regionalnega radijskega programa posebnega 
Pomena 

J"ediju Studio D, katerega izdajatelj je družba Studio D, 
SJionalna radijska postaja Dolenjske in Bele krajine, d.d., 

• if,8'! a 29' Novo mesto. 
ran ^or°šk' radio, katerega izdajatelj je družba Koroški 

- m '°: d-0.o,, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec 
p. iu Radio Ruj, katerega izdajatelj je družba Radio Tednik 

- Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj. 
Rarf Flad'0 Slovenske Gorice, katerega izdajatelj je družba • j. '° Slovenske Gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 5, Lenart. 

'Ju Radio Celje, katerega izdajatelj je družba NT&RC, 

• Med°" lemova 19, Celje 
din <JU fad'° štajerski val, katerega izdajatelj je družba Ra- 
JelšahaierSki Va'' d'00'' Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri 

2. Us regionalnega televizijskega programa posebnega 
H°niena 

^ediju Vaš Kanal , katerega izdajatelj je družbaTelevizija Novo 
• mel

0, 1.0.°., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto 
Vrv''o ^a®a ,e|evizija (VTV), katerega izdajatelj je družba Studio, d.o.o., Žarova 10, 3320 Velenje. 

3. sj « 
Dr. US 'obalnega televizijskega programa posebnega cenena 

Bab''-i! Signal Litija, katerega izdajatelj je družba ATV 
• rrie& oo, d.n.o., Pokopališka pot 8, 1270 Litija 

AU(j' ^ Primorka, katerega izdajatelj je družba VA Video 
• (T|e'?

,ilm. d.o.o., Gradnikove brigade 39, 5000 Nova Gorica. 
10 h'U Kanal 10, ka,ere9a izdajatelj je družba IdeaTV - Kanal 

• nied"° °' ®taneta Rozmana 1 c, Murska Sobota. 
Telo't ®oreniska televizija - GTV, katerega izdajatelj je družba 

■ d.o.o., Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj. 
»i, .''u televizija Celje, katerega izdajatelj je TV Celje, d.o.o., nb°rska 86, Celje. 

Po^8 'okalnega radijskega programa posebnega 

Koh''U Ftadio Alpski val, katerega izdajatelj je družba Radio 
-C"3' d o °-' Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid. 
Cerk'U F,ad'° Odmev, katerega izdajatelj je družba Radio 

• med
no' d.o.o., Platiševa 39, 5282 Cerkno. 

Gor ''U F,adio Gorenc, katerega izdajatelj je družba Radio 
• med®nC' d 0 0- Balos 4, Tržič. 

Unj 'lu Radio Univox, katerega izdajatelj je družba Radio 0x. d.o.o., Rožna ulica 39, Kočevje. 

Poni'en
nepr'dob'tne<ja radiiske9a Programa posebnega 

Oon!-ix^adi° Ognjišče, katerega izdajatelj je družba Radio 11 oe d.o.o., Trg Brolo 11, Koper. 
Na svoji ss sk|acl 

se)l i® svet predlagal Agenciji izdajo odločbe, s katero 
te|evi2ijsk

n° Z odločitvijo sveta ne dodeli status lokalnega 
' rriedjj6^3 pro9rama posebnega pomena: 

Kakp| *at)elska televizija Ormož, katerega izdajatelj je zavod 
ska televizija Ormož, Skolibrova 17, 2270 Ormož. 

Svet je na svoji 26. seji predlagal izdajo odločbe, s katero se ne 
dodeli status regionalnega televizijskega programa posebnega 
pomena 

mediju Gorenjska televizija - GTV, katerega izdajatelj je družba 
Tele-TV, d.o.o., Ul. Nikole Tesla 2, 4000 Kranj. 

6. status nepridobitnega programa posebnega pomena 

Svet je podal predhodno mnenje, da se status nepridobitnega 
televizijskega programa posebnega pomena ne dodeli: 
- mediju TV IDEA-KANAL 10, katerega izdajatelj je družba TV 

IDEA-KANAL 10, d.o.o., Staneta Rozmana 1c, 9000 Murska 
Sobota 
mediju Radio Gorenc, katerega izdajatelj je družba Radio 
Gorenc, d.o.o., Balos 4, 4290 Tržič 

Odločitve za predhodno mnenje APEK 

glede omejevanja koncentracije medijev 

58. člen ZMed določa, da za pridobitev dvajset ali več odstotkov 
lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih 
pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega 
programa potrebno soglasje Ministrstva za kulturo, ki ga izda po 
predhodnem soglasju APEK. Skladno s 5. točko 1. odstavka 100. 
člena, Svet sprejme odločitev za predhodno mnenje APEK. 

APEK je Svetu v odločitev poslala 18 vlog za predhodno mnenje. 
Svet je o njih odločal in sprejel pozitivno mnenje za pridobitve 
lastninskega oziroma upravljavskega deleža naslednjih vložnikov: 

1. Družbe Infonet media, d.d., Cesta na Brdo 27,1000 Ljubljana, 
v premoženju naslednjih družb: 

Ouadrum, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Radio 
Val 

- Santi, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Radio Max 
- Radio Belvi, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Radio 

Belvi 
- Interteh, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Radio Orion 

Radio Antena, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Ra- 
dio Antena 1 
Optimedia, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Radio 
Šport 
Biroteh, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Radio Belvi 
Gorenjska 

2. IVR, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, 
v premoženju družbe Podjetje za informiranje Murska Sobota, 
d.d., izdajatelju programa Radio Murski Val. 

3. Beloglavec Draga, Cankarjeva 9, 9000 Murska Sobota, v 
premoženju družbe Podjetje za informiranje Murska Sobota, 
d.d., izdajatelju programa Radio Murski Val. 

4. Farkaš Geze, Mladinska 7, 9000 Murska Sobota, v 
premoženju družbe Podjetje za informiranje Murska Sobota, 

.d.d., izdajatelju programa Radio Murski Val. 
5. Kurbus Janeza, Kumen 73, 2344 Lovrenc na Pohorju, v 

premoženju družbe Midi - Radio Goldi Savinjski val, d.o.o., 
izdajatelju radijskega programa Radio Goldi - Savinjski val, 
(pod pogojem, da se programa Radio Slovenske gorice in 
Radio Goldi - Savinjski val ne spremenita, oziroma da ostaneta 
programski zasnovi zadevnih programov nespremenjeni). 

6. Naš Čas, d.o.o., Kidričeva 2a, 3320 Velenje, v premoženju 
družbe Radio Alfa, d.o.o., izdajatelja radijskega programa 
Radio Alfa. 
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7. Roberta Markoviča, Cezanjevci 20 d, Ljutomer, v premoženju 
družbe M.A.S., d.o.o., izdajatelja radijskega programa Radio 
Viva. 

8. Infonet Media, d.d., Cesta na Brdo 27, 1000 Ljubljana, v 
premoženju družbe Radio Urban, d.o.o., izdajatelja radijskega 
programa Radio Urban. 

9. Brigite Vrbanjščak, Trubarjeva 9,9252 Radenci, v premoženju 
družbe Radio Ton, d.o.o., izdajatelja radijskega programa Radio 
Plus Slovenska Bistrica. 

10. Infonet Media, d.d., Cesta na Brdo 27, 1000 Ljubljana, v 
premoženju družbe Koroški radio, d.o.o., izdajatelja radijskega 
programa Koroški radio. 

11. Janeza Štimca, Mirke 15 b, 1360 Vrhnika, v premoženju 
družbe Radio Gorenc, d.o.o., izdajatelja radijskega programa 
Radio Gorenc. 

Glede pridobitve sto (100) odstotnega lastniškega ali 
upravljalskega deleža družbe Infonet media, d.d., Cesta na Brdo 
17, 1000 Ljubljana v premoženju naslednjih družb: 

Enimar, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Radio Portorož 
Radio Morje, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Radio Morje 
SPK, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Slovenski poslovni 
kanal 
Audio, d.o.o., izdajatelj radijskega programa Poslovni val 
Mediainvest Kocmut in drugi, k.d., izdajatelj radijskega 
programa Radio Klasik 

Svet za radiodifuzijo v okviru postavljenega zahtevka ne more 
odločati, ker je glede zgoraj navedenih družb v predhodnih 
postopkih že odločil o spremembah izdajateljev navedenih družb. 

Svet se o vlogah družb: 
Kolmar, d.o.o. 
Naš čas, d.o.o. 

ne opredeljuje, ker smatra vloge za nepopolne in ker se na podlagi 
podatkov iz vloge ne more odločiti. 

Svet je na svoji 29. seji predlagal delovni sestanek s predstavniki 
Ministrstva za kulturo in s predstavniki Agencije, v zvezi z 
definiranjem virov podatkov in načinov pridobivanja podatkov, 
potrebnih za ugotavljanje izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja 
pogojev po 1. in 2. alineji tretjega odstavka 58. člena Zakona o 
medijih. Na sestanku dne 16.09.2004 so bili sprejeti naslednji 
sklepi: 

1. Ministrstvo za kulturo z dopisom Svetu razloži metodologijo 
pridobivanja podatkov za odločanje po 58. členu ZMed, z 
navedbo kateri so relevantni viri pridobivanja podatkov o deležu 
prodaje oglaševalskega prostora v republiki Sloveniji v 
posameznem radijskem ali TV programu. 

2. Vlogo za izdajo soglasja za pridobitev dvajset ali več odstotkov 
lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža 
glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega 
programa, Ministrstvo za kulturo pošlje Agenciji. Agencija pred 
posredovanjem Svetu vlogo dopolni s podatki o pokritosti 
Republike Slovenije z analognimi prizemeljskimi radijskirrti ali 
TV programi, glede na sedanje besedilo ZMed in tudi glede na 
pričakovano spremembo besedila ZMed. 

3. Ministrstvo za kulturo v vsaki vlogi po 58. členu ZMed določi 
delež oglaševanja skupaj z razlago izračunanega odstotka. 

Drugi pomembnejši sklepi 

m raZP'sl1 

Poročilo o postopku izbire ponudnika na javnem r ^ 
leta 1999 za oddajno točko Krško na frekvenci 93.4MH 
29. in 30. seja) 

Svet je na 26. seji dne 17.05.2004 imenoval komisijo v ^ 
Majda Markočič Trtnik, Sandra Bašič Hrvatin in Jože ^rirnS

r0jiio- 
pregleda gradivo, ki se nanaša na to točko in poda P° 29- 
Sestali so se 29.06.2004, predtem so pregledali gradivo_jn a 0 
seji podali poročilo. Kriterij za odločanje je bil 52. člen Za ^ 
javnih glasilih (ZJG). Prilogi poročilu sta obrazec Analiz 
vlagatelja in 52. člen ZJG. 

Svet je na 29. seji soglasno sprejel Poročilo o postopki 
ponudnika na javnem razpisu leta 1999 za oddajno točko ^ 
na frekvenci 93.4MHZ in sprejel dodatni sklep, da član (n0 
Jože Zrimšek na podlagi obravnavanega poročila pripravi dn0 
obrazložitev kriterijev iz 52. člena ZJG, o katerih bo Svet na 
odločal. 

Svet je na svoji 30. seji sprejel: 
Dopolnitev obrazložitve sklepa sveta za radiodifuzijo 
št. PRRA 73-03/99-246 z dne 17 9.1999 in njegove d°P°' e 
št. PPRRA73obr. - 06/99 z dne 20.11.1999 za dodelitevtre" 
93,4 MHz na oddajni točki Krško družbi Puntar d.o.o. s pf°9 
Radio Krško 

»OBRAZEC«: Program - pogoji in zahteve 

Svet je na svoji 28. seji potrdil vsebino obrazca o SSf. 
pogojih in zahtevah, ki ga je skladno z zahtevami noveg 
o elektronskih komunikacijah pripravila APEK in ki bo de 
o dodelitvi radijskih frekvenc. 

Financiranje sveta za radiodifuzijo RS 

Z novo sprejetim Zakonom o elektronskih komunikacijah '^rapja 
list RS, št. 43/04) se je spremenila obstoječa ureditev Una v 
Agencije. S 1. januarjem 2005 bo sklad za telekorT,u

f
n

nancirala 

okviru državnega proračuna ukinjen, Agencija pa se bo i ^u(1u 
s prihodki od plačil, ki se bodo zbirala neposredno n 
Agencije. 

odi ^ 
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03,113'°f '£u 103- 
in 16/04 - odi. US; v nadaljevanju Zmed) v prvem 0 Hi0(jjfuzii° 
člena določa, da se sredstva za delo Sveta za ra gre(jStvi 
zagotovijo iz državnega proračuna, na predlog Agencije, 
po nalogu SRDF upravlja Agencija. ^ 

Na sestanku v zvezi s financiranjem Sveta za raciio<j!^asiedni' 
dne 19.07.2004 na Ministrstvu za kulturo, so bili spreje 
sklepi: 

. nadalj"'®^ 
1. S spremembo zakonodaje se postavlja vprašanje 

financiranja SRDF in zagotavljanja njegove avtono^ ^ oi<virU 
2. Proračunska sredstva bi bilo najprimerneje zagotov 

Državnega zbora RS. 0d
0<jatn3 

3. Zaradi vprašljivega sprejema rebalansa proračuna 
sredstva za leto 2005 težko predvideti. no"10^" 

4. Ministrstvo za kulturo kot resorni organ bo s
c)orneS,rie 

Ministrstva za finance poskušalo poiskati na 
možnosti financiranja za leto 2005. . nartief,s'<a 

5. Državni zbor bo sporočil, ali bi bilo možno izplača i 
sredstva s katere od njihovih postavk. 
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Ra^TANJE NA PODROČJU 

^ZVojaUZ,JE ,N smern,ce 

vpisanih ,T!ed''ev P" ministrstvu za kulturo je septembra 2004 bilo 
18 8|ekt 

skuPai 872 medijev, od tega 97 radijskih, 54 televizijskih, 
e,9ktron runskih ter 702 tiskanih (od tega jih 43 izhaja samo v 
k°munik

S 'obliki). Po podatkih Agencije za pošto in elektronske 
radiomifu

aCI'e (v nadaljevanju Agencija) se v Sloveniji prek 
devetjns

Zrt'h kanalov 23 zvokovne difuzne radijske postaje razširja 
ra2Polaa6- 0Set '79' rad'iskih programov, katerih izdajatelji (2) radii w Z ve''avno odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc. Dva 
za iZva ^ a Pr°grama, katerih izdajatelja sta pridobila dovoljenje 
se razšjJ1'? rad'iske dejavnosti brez uporabe radijskih frekvenc, 
ra*vidu ' a.izk|iučno prek kabelskih sistemov in interneta. V 
đeset (ioJ8di'®v Pr' Ministrstvu za kulturo pa je prijavljenih še 
dodeli Programov, ki ne razpolagajo niti z odločbo o 
đ8iavnosr Sk'h frekvenc niti 2 dovoljenjem za izvajanje radijske 
'rekvenc 

1<adar dejavnost izdajatelja ni vezana na uporabo 

'2daiateli no 
"Pisan v razširjati programskih vsebin prek medija, ki ni 
medijev n

raZVid' 'zdajatelj v 24 mesecih od vpisa v razvid 
^javnost6 pridobi dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske 
Voljeni' t0 '8 Podis' odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ali uPorabe 

Za '2vaianie radijske ali televizijske dejavnosti brez 
razvida 'sk'^ frekvenc, ga ministrstvo za kulturo izbriše iz 
» ' 
sPreje^g(

Set '21) televizijskih programov je v Sloveniji mogoče 
ra%ke n' ')re'< rac''odi'iJznih kanalov za televizijske difuzne 
delitvi rri'^6, Za ka,ere so njihovi izdajatelji pridobili odločbe o 
ra2Polaqa frekvenc. Sedem (7) televizijskih programov pa 
dejavnost* dovolieniem za izvajanje televizijske dejavnosti, ko 
I^daoL,ZdaJate'ia ni vezana na uporabo frekvenc, in se 
Se devetn

Samo V kabelsk'h sistemih. V razvidu medijev je vpisanih 
delitvi a,St (19) 'elevizijskih programov, ki nimajo ne odločbe o 
''^avnosti^'^^''1 'rekvenc ne dovoljenja za izvajanje radijske 
'e,° 2003 • T uporal:)e radijskih frekvenc. V svojem poročilu za 

teh Dr'8 '*e 0P02°ri!. da obstaja možnost, da se nekateri 
dobili d °®rarnov razširjajo v kabelskih sistemih, čeprav niso 

^aki 
kađar deia ed'j'h (v nadaljevanju Zmed) v 105. členu določa, da 
ni Ve2an 

Vnost i2dajatelja radijskega ali televizijskega programa 
'2vajanje na.uPorabo frekvenc, Agencija izda dovoljenje za dovo|jen:e,radiiske ali televizijske dejavnosti (v nadaljevanju 
ra2vid med- 62 'avne9a razpisa na podlagi odločbe o vpisu v 
Prejema D 

l,ev' A9encija izda dovoljenje v petnajstih (15) dneh od 
Orn°9oča 0p

h°'ne v'°9e. Svet ugotavlja, da obstoječa zakonodaja 
Voljeni- ° ,0' "dualnega« sistema postopkov pridobivanja 

Podian
POSK°P6k iavne9a razpisa, ki ga vodi in opravi Agencija 

i,0Pek ,? vezui°ćega predloga Sveta (Zmed, 104. člen) in 
na 

"opek, ki 9a vodi ministrstvo za kulturo (vpis v razvid) in 

Agencija (izdaja dovoljenja). »Dvojnost« je deloma posledica 
obstoječega sistema razpisovanja posameznih prostih frekvenc, 
ki novim izdajateljem ne omogočajo doseganje širšega področja 
vidnosti, deloma pa možnosti, da se brez upoštevanja meril 
javnega razpisa pridobi večja pokritost z razširjanjem prek 
kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih sistemov. 
Zahteve Zmed, ki se nanašajo na jurisdikcijo RS, programske 
deleže, oglaševanje, zaščito otrok in mladostnikov ter pravico do 
odgovora in pravico do popravka pa veljajo enako za vse 
izdajatelje televizijskih programov, ne glede na to kako so pridobili 
dovoljenje in ne glede na način razširjanja programskih vsebin. 
Namreč, omenjene zahteve iz Zmed so identične tistim v Evropski 
Konvenciji o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja Konvencijo 
o čezmejni televiziji (MEKCT), ki jih je RS ratificirala leta 1999 ter 
evropski Direktivi o čezmejni televiziji (TWF Directive 89/552/ 
EEC in 97/36/EC). MEKCT v 2. členu (Direktiva o čezmejni 
televiziji, 1. člen) definira izraz »prenos« (transmisija) kot »začetno 
oddajanje kakršnih koli televizijskih programov po zemeljskem 
oddajniku, kablu ali satelitu v kodirani ali nekodirani obliki, 
namenjenih širši javnosti«. 

V desetletju med letom 1991 - 2001 je število radijskih programov 
nenehno raslo. Največji porast je bil zabeležen v letih 1996 in 
1997 ko je Svet predlagal dodelitev radijskih dovoljenj za 15 novih 
radijskih programov, z lokalnim pokrivanjem. V vseh primerih je 
bila za odločitev Sveta bistvena ocena, da program pomeni 
vsebinsko dopolnitev oz. bogatitev obstoječe programske 
ponudbe na razpisanem območju, predvsem z lokalnimi vsebinami 
(glej Poročilo o delu Sveta za radiodifuzijo RS v letu 1998). 
Dokončna ustalitev porasta novih radijskih postaj je bila opazna 
šele v letu 2001 ko sta bila sprejeta novi Zakon o medijih in Zakon 
o telekomunikacijah (leta 2004 je bil sprejet novi zakon, ki ureja 
področje elektronskih komunikacij - Zakon o elektronskih 
komunikacijah - ZEKom). Od spremembe področne zakonodaje 
je Agencija izvedla dva javna razpisa. Na razpisu leta 2004 je 
Agencija razpisala 18 prostih frekvenc za radijsko in televizijsko 
oddajanje. 

Število televizijskih programov se kljub podatkom, ki se razlikujejo 
od tistih, s katerimi je razpolagal Svet pred spremembami 
zakonodaje, bistveno ne spreminja. Velik del delujočih televizijskih 
programov (z dovoljenjem ali brez) namreč predstavljajo programi 
kabelskih operaterjev, ki služijo obveščanju naročnikov o 
programski ponudbi in drugih zadevah s področja njihove 
dejavnosti, predvajanju oglasnih videostrani in deloma tudi oddaj, 
ki jih je po ZMed mogoče obravnavati kot programske vsebine, 
nastale v lastni produkciji. Število televizij, ki prek prizemeljskih 
omrežij pokrivajo lokalna območja, je skoraj desetletje 
nespremenjeno. 

Eden od pokazateljev sedanjega razvoja radiodifuzije je razmerje 
med številom prebivalcev in številom radijskih oz. televizijskih 
programov po statističnih regijah. Po podatkih APEK v Sloveniji 
deluje 80 radijskih programov kar predstavlja 4,07 programa na 
100.000 prebivalcev oz. en radijski program na 24.550 prebivalcev. 
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Statistična regija St. prebivalcev Število radijskih 
programov s 
sedežem na tem 
območju 

Število radijskih 
programov na 
100.000 prebivalcev 

Pomurska 129.000 4 3,10 
Podravska 322.000 13 4,04 
Koroška 74.000 3 4,05 
Savinjska 257.000 11 4,28 
Zasavska 52.000 2 3,85 
Spodnjeposavska 70.000 3 4,29 
Jugovzhodna 
Slovenija 

138.000 5 3,62 

Osrednjeslovenska 484.000 19 3,93 
Gorenjska 50.000 6 12,00 
Notranjsko-kraška 196.000 1 0,51 
Goriška 118.000 4 2,04 
Obalno-kraška 102.000 9 8,82 
Slovenija 1.964.000 80 4,07 

Med radijskimi programi pokrivajo območje cele Slovenije 
kakovostno le trije nacionalni programi RTV Slovenija: Program 
A1, Val 202 in program Ars. Po podatkih APEK, največje število 
prebivalcev na območju slišnosti (če izvzamemo programe RTV 
Slovenija) ima Radio Ognjišče (1.298.644) najmanjšo pa Studio 
ZOS/Radio Snoopy (8.946). Trinajst (13) radijskih postaj s svojim 
programom doseže več kot 300.000 prebivalcev (Radio Ognjišče, 
RGL, Radio Gamma MM, Poslovni val, SPK, Radio Dur, Radio 
Trbovlje, Radio Salomon, Radio Antena 1, Radio Šport, Radio Hit, 
Radio Murski val in Radio Veseljak). Med 100.000 in 200.000 
prebivalcev pokriva 23 radijskih postaj, 34 radijskih postaj pa 
»sliši« manj kot 100.000 ljudi. Manj kot 20.000 prebivalcev pokriva 
7 radijskih postaj med katerimi so tudi dva lokalna radijska 
programa posebnega pomena - Radio Odmev in Alpski val. 

V letu 2004 je status radijskega programa posebnega pomena 
imelo 18 izdajateljev od tega pet lokalnega radijskega programa 
posebnega pomena (Radio Gorenc, Radio Odmev, Radio Robin, 
Radio Univox in Radio Alpski val), 11 status regionalnega programa 
posebnega pomena (Radio Štajerski val, Radio Celje, Radio 
Murski val, Koroški radio, Radio Ptuj, Radio Trbovlje/Radio Kum, 
Radio Triglav, Radio Sora, Studio D, Radio Kranj-Gorenjski 
megasrček in Radio Slovenske Gorice), en status študentskega 
programa posebnega pomena (Mariborski radio Študent - Marš) 
in en status nepridobitnega programa (Radio Ognjišče). Izdajatelji 
radijskih programov posebnega pomena pokrivajo večino od 12 
statističnih regij razen notranjsko-kraške in obalno-kraške. V šestih 
statističnih regijah imata sedež po dva izdajatelja radijskih 
programov posebnega pomena (Pomurska, Podravska, 
Savinjska, Spodnjeposavska, Osrednjeslovenska in Goriška), v 
eni (Gorenjska) pa pet izdajateljev (Radio Sora, Radio Kranj, 
Radio Gorenc, Radio Odmev in Radio Triglav). Na območju 
gorenjske statistične regije, ki ima 50.000 prebivalcev ima sedež 
šest izdajateljev od katerih štirje imajo status programa posebnega 
pomena, ostala dva (Radio Belvi in Radio Belvi Gorenjska/Radio 
Top) pa sta del nacionalne radijske mreže Infonet. Gorenjska 
statistična regija je obenem regija, ki ima najvišje število radijskih 
programov na 100.000 prebivalcev (12). Posebej bi izpostavili še 
notranjsko kraško statistično regijo kjer je pokritost s radijskimi 
programi najnižja ter obalno-kraško, kjer ima sedež devet 
izdajateljev radijskih programov. Če iz tega števila izvzamemo 
radijske programe, ki jih v skladu z zahtevami Zakona o RTVS in 
Zakona o medijih ustvarja javni zavod RTV Slovenija ter neprofitni 
program posebnega pomena (Radio Ognjišče) ima v obalno- 

kraški regiji sedež še pet izdajateljev radijskih prog} ^ in 
Informativni val, Radio Morje, Radio Portorož, Radio 
Radio Val. Od petih omenjenih radijskih programov s 
lastninsko ali programsko povezani. 0 |etu 
Ugotavljamo, da se je večina novih programov nastali P ^ 
1990 skoncentrirala na območjih urbanih središč, zlasti v ' enc 
Mariboru in Celju, kjer je bil interes za pridobivanje kega« 
največji. Deloma je to tudi rezultat močnejšega »ekono . Ql 
zaledja, ki omogoča delovanje večjega števila radijskih p (.s(a 
njihovo konkurenco na trgu. Problematična so Precl.ysraC)ijsKih 
območja, ki so gospodarsko nerazvita in kjer večje število ^v. 
postaj tekmuje za izjemno orpejeni delež oglaševalskih Pr opirati 
Svet meni, da je prav na teh območjih potrebno P Ver i? 
programske vsebine namenjene lokalnem prebiva'stv ^ 
zaradi visokih stroškov produkcije izdajatelji ne bo 
zagotavljati. . ve|ja za 
Stroški programske produkcije so visoki, kar še p°s' J,e(jnja je 

produkcijo informativnih vsebin in avdiovizualnih del. na^e0\e 

praktično zanemarljiva, saj si jo lahko privoščijo le . aV|jaj° 
televizije. Ob njej pa upada tudi število izdajateljev, ki P P. s pfej 
lasten informativni program. Zakon o medijih je v primeri 
veljavnim zakonom o javnih glasilih zaostril predpise, 
obvezen delež programskih vsebin lastne produkcije v 
oddajnem času radijskih in televizijskih programov, in J*' atj v 'a 

za opredelitev programskih vsebin, ki jih je mogoče vs _a[Tl0v 
delež. Namesto prej obveznih deset (10) odstotkov P vjzjjsl<i 
lastne produkcije dnevno morajo po zakonu o medijih ^jjet 
programi v dnevnem oddajnem času vsebovati najma J )gga 
(20) odstotkov programskih vsebin lastne produkcije ^^ih 
najmanj eno uro med 18. in 22. uro), programske vsebin ojstotKoV 
programov pa morajo obsegati najmanj trideset (30) 
dnevnega oddajnega časa. 

0dijsK09a 

Svet meni, da mora država aktivno podpirati pluralnost rfl(os^ 
prostora predvsem tako, da subvencionira tiste Pr t0javnih 
vsebine, ki jih določi kot vsebine javnega interesa. Name 
razpisov na katerih izdajatelji prijavljajo konkretn ^ ^jpjt® 
predlagamo, da se na osnovi izračuna ekonomske ce 
programa določi potrebna vsota sredstev namenjena^^ je 
podpori lokalnih vsebin javnega značaja. Porabo teh ® anje<v 

potrebno skrbno nadzorovati in preprečiti njihovo »Pr . k0|ikor 

komercialne namene. V skladu s tem je potrebno Prerr"r|(j0|ji s'a' 
izdajateljev radijskih in televizijskih programov lahko P^gijjia ^ 
tus programa posebnega pomena. Odločitev naj ne bi 
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teniv
U-" ena statistična regija - en program posebnega pomena 

pl ®c na analizi obstoječe programske ponudbe, zagotavljanja 
in te|n0St'-'n omo9°čania nastanka lokalnega skupnostnega radia 
Prebiv V|'2^e' bi b'' namenien izključno potrebam lokalnega dol . als,va. Zmed, sicer že zdaj ponuja vire za subvencioniranje 
^racj6 Pro9ramskih vsebin javnega interesa, menimo pa da je 
u,6s 

1 boliše preglednosti načina podeljevanja sredstev in 
sklad o6Vania zastavljenih ciljev, potrebno ustanoviti poseben 
EU ' klad naj bi bil ustanovljen in financiran v skladu s pravili 
držav drzavnih pomoči, kar pomeni da finančna sredstva 
tisteni

e ne bi Posegala v delovanje radiodifuznega trga razen v 
'u za katerega obstaja posebej definiran javni interes. 

št 
Od Dn, racl'iskih programov na število prebivalcev je samo eden 
*daja,T

ate|iev stopnje razvitosti radijskega trga. Število 
9lede 6 oz" levilo programov je potrebno dodatno razčleniti 
drja |.na različnost programske ponudbe, ki je dostopna 
(COM(?an°m' V Beli kn''9' 0 storitvah splošnega pomena 
zapjSa 

374), ki jo je leta 2004 sprejela Evropska Komisija je 
Pomernh C'a' >>kar zac'eva radiodifuzijo, je potrebno upoštevati 
p°treb radiodifuzije za demokratične, družbene in kulturne radi0cl f

Vsake družbe«. S tem je Komisija, razen podpore javni 
plurai 'U2''' določila tudi, da države članice same zagotovijo 
lzdajat r 

svoie9a nacionalnega medijskega prostora, 
vodj M- ■' ra<^'jskih programov so pri vpisu v razvid medijev, ki ga 
so v S|?

s,rstvo za kulturo, priglasili tudi programske zasnove, ki 
^nistr t S zall,evam' Zakona o medijih. Pri vpisu v razvid pa 
2asnov V° Za kulturo ni preverjalo ali so priglašene programske 
razpi .® deiansko tiste, ki so jih izdajatelji predložili na javnih 
Ugota .. na katerih je Svet izbiral najboljšega ponudnika. 
pOS|e'

anie dejanske raznovrstnosti programskih vsebin in 
ena od u ° deianske pluralnosti na področju radiodifuzije pa je 
Pridobi JUČnih nalog Sveta in APEK"a- 
razPis u90,0v'tve pa bodo osnova za izvajanje novih javnih sprern°

V' tistem podeljevanja prostih frekvenc se kljub 
Ohranil"1 m 2akonodaje (1994 in 2001) ni bistveno spremenil. 
kater6n 

SS ?e na^in razpisbvanja posameznih prostih frekvenc 
Svet že Ci'' '6 predvsem pokrivanje določenega območja. Kot je 
javnih U9°tavlial. je zaradi takšnega sistema razpisovanja prek 
bi 0rT|

azP,'sov izjemno težko pridobiti sistem prostih frekvenc, ki 
0bmočpOC'' pokrivanie večjega (regionalnega oz. nacionalnega) 
javnih Namesto podeljevanja posameznih prostih frekvenc na 
Pr°9ramatPiSih bi ^vet moral predvsem razpisati zahtevane 
°brnoč' S vsebine. ki naj bi jih izdajatelji ponujali na določenem 
Pros,o U' ^a ,a način bi Svet varoval pluralnost medijskega 
in orno3' ®.po^toval učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra 
2aradid° ve^i° slišnost določenim radijskim programom, ki 
lio*;- 0sedanjega sistema podeljevanja prostih frekvenc nimajo 
radiod|fS ' širi,ve- Spremenjen način podeljevanja prostih 
d'gitainU'nihkanalov nai bi bil upoštevan pri pripravi Strategije 
na p0cj

e radijske in televizijske radiodifuzije. Razen sprememb 
sPremeh

U ,ehnologije bo digitalno oddajanje prineslo tudi 
Uporgbo be na področju programskih vsebin in načinu njihove 
te|eVj2|. '^°deljevanje koncesije za oddajanje digitalne radijske in 
državiiJS radiodifuzije mora predvsem upoštevati potrebe nov oz. javni interes. 

lahko r
r*di'skih P°s,ai pridobiva svoje prihodke iz oglaševanja, 

trgih- tr 
Cemo' da radijski programi nastopajo istočasno na dveh 

fiojno P°s|ušalcev in trgu oglaševalcev. Trg poslušalcev je 
Po^jSotoviti glede na ponujene programske vsebine, ki jih 
1a višin

Cl ocenjujejo kot nadomestne, trg oglaševalcev pa glede 
radijSki ° razPoložljivega oglaševalskega denarja namenjenega 
tiaga2jn 

pro9ramom. Po podatkih, ki jih je objavil Marketing 
°Qlasni '®t 285> januar 2005, str. 14-15) je leta 2004 skupni 
osem oar°met medijev znašal 34,334 milijarde tolarjev od tega je 
sprerr||. stotkov bilo porabljeno za radijsko oglaševanje. Trinajst 
*a g g radijskih postaj je po podatkih in oceni MM zabeležilo 

stotka večji promet kot leta 2003, radio pa je tudi v 
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skupnem kolaču zabeležil zmerni padec, od 8,6 odstotkov iz leta 
2003 na 8,4 leta 2004. Skupno so radijske postaje zaslužile 2,886 
milijarde tolarjev. Največji promet je imel Radio Slovenija, po oceni 
marketing magazina, približno 1,1 milijarde tolarjev kar je skoraj 
40 odstotkov celotnega radijskega oglaševanja oz. skorajda enak 
delež ostalih 12 spremljanih radijskih postaj. Po oceni Marketing 
magazina so vse ostale radijske postaje (približno 50) ustvarile 
skupen oglaševalski prihodek v višini 500 milijonov tolarjev. Glede 
na obseg oglaševalskih prihodkov (opazen je trend upada), števila 
radijskih programov in predvsem njihove koncentracije v določenih 
statističnih regijah (na območju osrednjeslovenske regije ima sedež 
19 izdajateljev radijskih programov) lahko sklepamo, da bo zaradi 
ekonomske situacije (vsi izdajatelji, ne glede na območje slišnosti 
oz. število prebivalcev, vključno z radijskimi programi RTV 
Slovenija) večina izdajateljev poiskala različne oblike 
medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Zakon o medijih v 
83. členu omogoča izdajateljem radijskih in televizijskih programov, 
razen izdajateljev s statusom programa posebnega pomena, 
programsko povezovanje v širše regionalne ali nacionalne mreže 
pod posebnimi pogoji. Trenutno v Sloveniji delujeta dve radijski 
mreži, ki sta vpisani v razvid medijev: nacionalna radijska mreža 
Infonet (14 izdajateljev) in regionalna radijska mreža Krpan (2 
izdajatelja). 
Radijski programi vključeni v mreže še naprej (zunaj »skupnega 
mrežnega oddajnega časa«) oddajajo tudi lastni program. Razen 
programskega povezovanja poteka še lastninsko povezovanje 
ter povezovanje zaradi skupnega trženja programskega časa. 

Glede na podatke o čistih prihodkih (vir IBON 2003) lahko 
ugotovimo, da ima večina (58) radijskih postaj manj kot 100.000 
tolarjev čistega prihodka. Več kot 300.000 tolarjev prihodkov imajo 
3 radijske postaje, med 100 in 200.000 tolarjev prihodkov ima 15 
radijskih postaj, med 50.000 in 100.000 tolarjev 17 radijskih postaj, 
manj kot 20.000 tolarjev prihodkov pa inaa 20 radijskih postaj. Dve 
radijski postaji, ki po podatkih APEK sodita med pet »najbolj slišnih« 
radijskih postaj v Sloveniji nista imeli nobenega prihodka in 
nobenega zaposlenega. 
Vse radijske postaje so po pogodbi o zaposlitvi imele 328 
zaposlenih (IBON 2003). Izdajatelji radijskih programov 
posebnega pomena (17) imajo več kot polovico zaposlenih. Manj 
kot pet zaposlenih ima 41 izdajateljev od tega 10 izdajateljev 
samo enega zaposlenega in 17 nobenega. Več kot 10 zaposlenih 
ima deset izdajateljev med katerimi so: Radio Ognjišče, Radio hit, 
Radio Štajerski val, Radio Murski val (samo radijski del), Radio 
Celje (samo radijski del), RGL, Koroški radio, Radio Brežice, 
Radio City Maribor in Studio D. 

Svet ugotavlja, da se bo v prihodnosti nadaljeval trend lastniškega 
in programskega povezovanja na radijskem področju. Naloga 
pristojnih institucij je zaščititi pluralnost in raznovrstnost medijev 
(omejevanje koncentracije) predvsem pa omogočiti enakopraven 
in enakomeren razvoj radijskega sektorja v državi. Glede na to, 
da je analogni radiofrekvenčni spekter skorajda popolnoma 
»izčrpan«, je v obdobju do prehoda na digitalno radijsko oddajanje 
in dokončnega preklopa, potrebno zagotoviti reden nadzor vseh 
delujočih radijskih programov. Radiofrekvenčni spekter je javno 
dobro in kot tak »last« vseh državljanov in državljank. Njegova 
uporaba pa mora biti tehnološko, ekonomsko in programsko 
učinkovita in raznovrstna. Svet predlaga, da se pri sprejemanju 
strategije razvoja digitalne radijske in televizijske radiodifuzije opravi 
široka javna razprava v kateri bo sodelovala vsa zainteresirana 
javnost, od predstavnikov medijske industrije, civilno družbenih 
iniciativ in posameznih državljanov in državljank. 

Če je za radijsko področje značilna velika razdrobljenost oz. veliko 
število izdajateljev (njihovo število se je od začetka 90. let skoraj 
podvojilo) je za televizijsko področje značilna umirjena rast. Razen 
televizijskih programov, ki jih ustvarja javni zavod RTV Slovenija 
so v Sloveniji prisotni še trije programi z nacionalno pokritostjo: 
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POP TV, Kanal A in Prva TV. Opozorili smo, da od leta 2001 
narašča število televizijskih programov, ki svoje programe 
razširjajo izključno po kabelskem sistemu. Glede na kapitalsko 
povezovanje med kabelskimi operaterji lahko predpostavljamo, 
da nekateri od teh programov dosegajo nacionalno pokritost. 

V letu 2004 je status televizijskega programa posebnega pomena 
imelo sedem programov. Status regionalnega TV programa 
posebnega pomena imajo Vaš Kanal, Vaša televizija (VTV) in RTS, 
status lokalnega programa posebnega pomena pa ATV Signal, 
Kanal 10, Gorenjska televizija GTV in TV Primorka. Razen 
Koroške, jugovzhodne Slovenije, notranjsko-kraške in obalno- 

goriške statistične regije, imajo vse ostale imajo en televizij 
program posebnega pomena. iroN) 
Glede na podatke o finančnem poslovanju za leto 2003 (vir' 
vidimo,da so skupni prihodki sedmih tv programov p°sel^ 
pomena znašali 1,1 milijarde tolarjev, čisti dobiček je bil 32,4 h1'I 
tolarjev in izguba nekaj več kot 10 milijonov tolarjev. Skupno s 
zaposlenih pri vseh sedmih izdajateljih je 57, s tem, da prine |eflj(, 
izdajateljih nimajo niti enega redno zaposlenega. Največ zapos 
novinarjev (redno zaposlenih in tistih, ki imajo status samostoi 
novinarja vpisanega v razvid) je zaposlenih pri RTV Slov 
POP TV in na Kanalu A. 

Statistična regija St. prebivalcev St. televizijskih 
programov s sedežem 
na tem območju 

Št. televizijskih 
programov na 
100.000 prebivalcev 

Pomurska 129.000 2 1,55 
Podravska 322.000 4 1,24 
Koroška 74.000 0 0 
Savinjska 257.000 2 0,78 
Zasavska 52.000 1 1,92 
Spodnjeposavska 70.000 0 0 
Jugovzhodna 
Slovenija 

138.000 1 0,73 

Osrednjeslovenska 484.000 11 2,27 
Gorenjska 50.000 3 6,00 
Notranjsko-kraška 196.000 1 0,51 
Goriška 118.000 1 0,85 
Obalno-kraška 102.000 3 2,94 
Slovenija 1.964.000 29 00

 

V letu 2004 so po podatkih in oceni Marketing magazina televizijske 
postaje skupno zaslužile 11,885 milijarde tolarjev prihodka, za 
14,3 odstotka več kot leta 2003. Za razliko od radijskega 
oglaševalskega trga za katerega je značilen trend upadanja, za 
televizijski trg še vedno velja, da počasi narašča. Največji 
oglaševalski promet je imel Pro Plus, ki trži POP TV in Kanal A v 
višini 7 milijard tolarjev (58,9%), sledi mu TV Slovenija z 4,5 milijarde 
tolarjev (37,9%) ter TV Paprika (150 milijonov), TV Pika (135 
milijonov) in PrvaTV (100 milijonov). 

Svet ugotavlja, da veliko število televizijskih programov na 
omejenem oglaševalskem trgu dolgoročno nima možnosti razvoja 
in preživetja. Za razliko od radijskega trga je na televizijskem trgu 
vstopni prag za nove izdajatelje izjemno visok. V posebej težavnem 
položaju so programi posebnega pomena, ki bodo morali poiskati 
bolj stabilne vire financiranja kot je trg. 

Digitalna radijska in televizijska radiodifuzija 

Obdobje zadnjega desetletja so zaznamovale razprave in ugibanja 
o usodi tradicionalnih elektronskih medijev (zlasti radia in televizije) 
in njihovega prihodnjega razvoja v t.i. obdobju konvergence za 
katerega naj bi bilo značilno zlitje medijev in skorajda neomejena 
personalizacija programske ponudbe. Stanje v večini evropskih 
držav kaže, da so pričakovanja o hitrosti in smeri sprememb bila 
preveč optimistična. Tehnološka konvergenca računalniške in 
avdiovizualne (radijske in televizijske) industrije ne bo nujno 
pripeljala tudi do konvergence uporabnikovega (potrošnikovega) 
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obnašanja kar pomeni, da tradicionalni načini uporaDe ' rabe 
in televizijskega sprejemnika ne bodo samo »preslikava« 
računalnika in interneta. 

. k0nća|a s 

Dolgoletna razprava o konvergenci znotraj EU se je * za 
sprejetjem Direktive o skupnem regulatornem ° ^a) 
elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna ' cno 
leta 2002 (Directive 2002/21/EC). Okvirna direktiva 
poudarja, da se ne nanaša na vsebine (npr. radijske in te -ajo, 
programe), ki jih elektronske komunikacijske mreže Pr^ (j v 
temveč na področju radiodifuzije ureja samo 
povezavi z digitalno oz. interaktivno televizijo Okvirna .r0jju 
kot enega izmed ciljev bodoče regulacije na tem P ^ 
izpostavlja medijski pluralizem in kulturno raznolikost v p ^ z3 
z regulacijo sistemov za pogojni dostop. Države član'ce eSf1jka 
dosego teh ciljev spodbujale uporabo odprtega v ^ 
aplikacijskih programov (API) za digitalno ,e'.eV'z'|j|gjavn° 
morebitno zakonsko določitvijo standardov pa naj bi izve ^0 
posvetovanje. Za področje radiodifuzije je posebej P „g/gC); 
upoštevati določila Direktive o dostopu (Directive 20 ^ p0gojni 
ki v Dodatku I posebej obravnava vprašanje sistemov z j8njfl 

dostop, ki bodo v prihodnosti postali tudi ključno ,eDir< zagotavljanja medijskega pluralizma. Splošne določb _jkaCjjah 
o dostopu povzema tudi Zakon o elektronskih korTlU .0§pjrn 
(ZEKom) v 113 in 114 členu, ki nalaga APEK, da s ^ jta|n0 
aktom predpiše zahteve za medsebojno de,ovanp^orIi1 11?' 
televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (ZE .^ajgrje 

člen), obenem pa APEK v okviru svojih pooblastil nadzira ^gn). 
določb o sistemih s pogojnim dostopom (ZEKom. 
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opreme ° do®toPu zahteva, da licence proizvajalcem potrošniške 
Pog0ji„ P5?de"j° P°d »pravičnimi, razumnimi in nediskriminatornimi 
Pogoji en ®) in jim prepoveduje, da bi licence podeljevali pod 
dostop f0neiT,090čajo povezave z drugim sistemom za pogojni 
Program 3 prav'la se nanašajo tudi na vmesnike aplikacijskih 
glede V 'API' in elektronske programske vodnike (EPG), 
v°t'nikowreZen,ac'js'<''1 v'dikov« elektronskih programskih 
d°'°čenirnnPr' kolik®en de'ež uvodnega portala mora biti namenjen 
mediji) p ^rstam vsebine, zlasti vsebinam, ki jih ponujajo javni 
Sv°ia pravi tiva kavarn članicam dovoljuje, da sprejmejo 
katere pr

VI a'Prav na tej točki je naloga SRDF, da APEK predlaga 
v$em u_ °Samske vsebine so tiste, ki naj bi bile zagotovljene 
2EK0rn 

ra°nikom. Vprašanje, ki ga Direktiva o dostopu in tudi 
'"^alriea S0k6' ne omenjata, je pa ključno za zagotavljanje 
Pr°9ranisi<ahmedi'Ske9a Prostora, ie vprašanje pakiranja 
PrePuščen vsebin- Menimo, da to vprašanje ne more biti 
fagotov? l2kl'užno °dločitvi ponudnikov paketa, ampak mora 
Pro9ramskih0na P^avica držav|janov do čim večjega števila različnih 
Digjtglj^ 
^Zan^''3 pr'na^a tr°ie »ozkih grl«, ki so tesno medsebojno 1(01 opera

Vrnesniki aplikacijskega programa, ki ga lahko opišemo 
Vstopom s'stem komunikatorja, sistemi s pogojnim 
te,evi2jje /' ,so osn°va za zaračunavanje storitev plačljive 
Po načei^/0^11'®^ kana'i ali paketi, video na zahtevo ali vsebine 
S° P°trošn k3' Za °9'ed) ter elektronski programski vodniki, ki (tonui6nJ 0va odskočna deska za dostop do izbrane/želene 1 ne> vsebine. 
Vrnesnj^ 
^itaier, 3p!il<aciis,<e9a programa vgrajen v TV-komunikator ali v 
[e'6vizijske6 ev'zi'sl<' sprejemnik, je ključna lastnost digitalne 

r^6n ie ?aprave- Tudi najosnovnejše interaktivne storitve, 
"Sp°razum el<st' ne morejo delovati, če se ne morejo đ6lujej0 |.n?vat'" z vmesnikom. Sistemi s pogojnim dostopom 
Pr°9ram0v 

elektr°nska »vrtljiva vrata«: s pomočjo kodiranja 
2a9otaV|jai

Pr' oddajanju in njihovega dekodiranja pri uporabniku 
ri° 

p|afiali s' Plačljive TV-storitev lahko gledajo le tisti, ki so za 
'zbire ki'Stern' po90inega dostopa so neke vrste portal, vstop 

Pr°9ramške "Zdruzuie vlogi izjemno močnega tržnega orodja in 
^ruževanju ,Ve'et:)'a9ovnice«. Temeljna vloga TV portalov bo v ahko pre televizijskih vsebin, interaktivnih aplikacij in storitev. 

j'korikuren -Vldevamo> da bodo prav TV portali postali glavna 
^ovaig °na Ponudba« s katero bodo digitalne televizije med novimi uporabniki. 

; °nUdnikj h 
'lr>teraktiVi .0stopa in upravljalci mrež bodo, če se televizija 

M°0,>,ogoča|ralasfn'l<' a'' nadzorniki TV-komunikatorja, kar jim 
d re^ni °Per ? d' nac,20r0vanje in zbiranje podatkov o potrošnikih. 
?oti potr3 j k°' >>^uvaji informacij o potrošnikih (oz. nadzorniki 
tjet,,09rafskoSnikOV* " bodo 'ahko ponujene vsebine opremili z 
o° Ceria ooi Cllianim oglaševanjem (zaradi ciljnosti oglaševanja iJ?eraterji ^asne9a prostora postala višja kot je zdaj). Mrežni 
iskanih °d0 tudi lahko prodajali oglaševalski prostor na 
tS| ierri inf apli,<ac'jah, tako da bedo oglasi vidni med prenosi ali 
p 6V'2ii6 soT™30''' Ponudn'ki telefonije, interneta ali kabelske 
je°'69 Sedan j' V dobrem položaju, da obstoječim naročnikom 
no^kovat storitev ponudijo še interaktivne storitve. Mogoče 
en

V'^ iriterakt' d3 ')0do P°trošniki le neradi zamenjali operaterja 
do''11 računo IVnitl storitev' saj bodo vse storitve lahko plačali le z 
0> . m; Po drugi strani pa omrežne operaterje in ponudnike 

°9očila 
a'° velika vlaganja v izgradnjo infrastrukture, ki bo 

x a9°n interaktivne televizije, 
v,® obiija 

Vo6 ^'i ŠPonuienih kanalov in storitev bodo uporabniki postajali 
Ne 0v (Eprf0' 0d navigacijskih sistemov oz. programskih 
pro^'e<le na j '• ki bodo vključeni v sisteme pogojnega dostopa. 
Pot^rarr,skih ° kak®na bo dejanska potrošnja ponujenih kanalov, r°^ikov0 Vs®bin a'i storitev bo več možnosti za vplivanje na zbiro ter veliko več možnosti za zbiranje informacij 

are°2005 

o potrošnikovih gledalskih in nakupnih navadah, ki bodo 
ekonomsko zanimive za oglaševalce. 

Večina držav članic EU ima samo enega operaterja digitalne 
platforme kar vpliva na nastajanje ozkih grl. Razvoj na tem 
področju pa kaže, da se med največjimi ponudniki digitalnih storitev 
ne pojavljajo samo radiodifuzna podjetja temveč ponudniki 
internetnih storitev, založniške hiše, operaterji mobilne telefonije, 
proizvajalci računalniških in video igric in filmski studii. Kot rezultat 
konvergence se medijski trgi soočajo z novimi oblikami strateških 
povezovanj podjetij na različnih ravneh distribucijske verige. 

Eden od ključnih argumentov v korist digitalnega oddajanja je bolj 
učinkovita izraba radiofrekvenčnega spektra. Razvoj 
telekomunikacijskega področja in naraščanje števila radijskih in 
televizijskih programov nujno potrebuje frekvence, ki so omejena 
javna dobrina. Načeloma lahko rečemo, da digitalizacija poleg 
večjega izkoristka radiofrekvenčnega spektra omogoča tudi lažji 
vstop novih ponudnikov na trg. Obenem pa digitalizacija omogoča 
tudi uporabniku dostop do večjega števila različnih radijskih in 
televizijskih programov in večjo možnost interaktivnosti. Potrebno 
je poudariti, da se koncepta interaktivnosti in digitalizacije ne 
pokrivata v celoti. Omejena interaktivnost je mogoča že pri 
analognem oddajanju. Digitalizacija prinaša interaktivnost kot 
»nadgradnjo« kar pomeni, daje interaktivnost več kot preklapljanje 
med dostopnimi televizijskimi programi. Digitalizacija torej ne 
pomeni samo dostopnost (večje število) televizijskih programov 
temveč različnost (večje število) ponujenih interaktivnih storitev. 
Te storitve so sicer zelo podobne storitvam, ki jih že omogoča 
internet in/ali analogni teletekst. Interaktivnost v pravem pomenu 
besede pomeni možnost uporabnika, da preko povratnega kanala 
vpliva na čas in način gledanja izbranih televizijskih vsebin. Poleg 
povratnega kanala, ki omogoča uporabniku, da zahteva določeno 
vsebino je potrebno ponuditi še možnost shranjevanja vsebin. 

Prihodnost digitalne radiodifuzije v Sloveniji mora temeljiti predvsem 
na usklajenem razvoju ponudbe in povpraševanja. Za razliko od 
analogne (»tradicionalne«) radiodifuzije bo nova digitalna morala 
upoštevati želje in potrebe uporabnikov. V začetni fazi ponudbe 
lahko pričakujemo, da bo večina povpraševanja (in uporabe) bila 
povezana s ponudbo televizijskih programov. Razen storitev 
povezanih s televizijskim programom, ki bodo prevladovale na 
začetku, se bodo predvsem razvijale programsko nepovezane 
storitve kot so: »pravi« video na zahtevo, dostop do interneta. 
igre za več igralcev, »ograjeni vrt«, bančno poslovanje in storitve, 
pri katerih uporabnik sam ustvarja svojo vsebino (forumi, 
klepetalnice, takojšnje sporočanje). 

S stališča uporabnika bo največji preskok pri digitalni televiziji 
nastal z zamenjavo koncepta »izbire televizijskih programov« s 
konceptom »izbire oddaj oz. vsebin«. Nova paradigma temelji na 
možnosti individualnega definiranja časa uporabe: s 
shranjevanjem vsebin (bodisi lokalno ali pa centralno) uporabnik 
ne bo več odvisen od programske sheme (časovno definirane 
ponudbe) ponudnika temveč bo ustvarjal popolnoma »sebi 
prilagojeno« programsko shemo. Personalizacijo programa pa 
bo morala nujno spremljati tudi personalizacija oglaševanja. 
Dosedanje umeščanje oglasov znotraj programskih vsebin bo v 
individualizirani uporabi storitev moralo spremljati nov način 
oglaševanja (oz. na strani ponudnika nov način financiranja). 
Dolgoročno gledano: individualna uporaba bo temeljila na 
individualnem plačevanju uporabljenih storitev. 

Televizijski izdajatelji »vlagajo« v digitalizacijo predvsem zaradi 
predpostavke, da bodo uporabniki plačevali več za dostopne 
televizijske vsebine oz. da bo prek televizijskih sprejemnikov 
opravljenih več transakcij. Potrebno je opozoriti, da bodo prav 
vmesniki aplikacijskih programov, sistemi s pogojnim dostopom 
in programski vodniki za bodočo regulacijo imeii ključen pomen. 
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ker jih njihovi lastniki ne bodo kar tako izpustili izpod svojega 
nadzora. »Analogni« odnos med ponudbo in povpraševanjem 
televizijskih vsebin se bistveno razlikuje od »digitalnega«. V 
analognem svetu izdajatelji televizijskih programov tekmujejo z 
svojimi programskimi vsebinami za čim večji delež celotnega 
občinstva, kar pomeni, da se enake programske vsebine ponujajo 
vsem gledalcem hkrati. Čim več gledalcev uporablja (gleda) 
posamezni televizijski program je cena oglaševalskega časa višja. 
V analognem svetu gledalec sam izbira med ponujenimi vsebinami 
(izbira temelji na poznavanju celotne ponudbe), v digitalnem pa 
»nekdo drug« (upravljalec/lastnik navigacijskega sistema) opravi 
izbiro že vnaprej, s tem da uporabnik nima pregleda nad tem 
kakšna je celotna ponudba. V digitalnem televizijskem svetu bo 
manjši delež programskih vsebin in storitev ponujen vsem 
gledalcem za enako ceno, večji delež pa bo na razpolago vsakemu 
posameznemu uporabniku posebej - glede na njegovo izbiro, 
zahtevo, željo oz. možnost plačila. Regulacija digitalne televizije 
bo morala temeljiti na dveh predpostavkah: 

da je določeno število programskih vsebin (»programske 
vsebine javnega interesa«) dostopno vsem gledalcem, pod 
enakimi pogoji za enako ceno; 
da ne obstaja monopol nad sistemi pogojnega dostopa, ki 
posledično lahko omejujejo potrošnikovo izbiro. 

Regulacija digitalne radiodifuzije bo morala zagotoviti izvajanje 
javnega interesa (natančno definirani pogoji za podelitev 
»koncesije« kjer je potrebno dati prednost izdajateljem javnih 
radijskih in televizijskih programov), dosledno spoštovanje 
konkurenčne zakonodaje (prepoved koncentracije in monopola 
posebej v primeru novih »ozkih grl«) in jasno definiranih zahtev 
»obveznega vključevanja in prenosa« določenih programskih 
vsebin. 

Konvergenca razen večjih možnosti vključitve proizvaja tudi 
izključitve. Socialno dimenzijo izključenosti (ločevanje med tistimi, 
ki imajo in tistimi, ki nimajo) glede digitalne televizije lahko 
pričakujemo na več ravneh. Onkraj digitalne ločnice bodo najprej 
ostali tisti, ki jih digitalni signal ne bo dosegel. Rešitev tega problema 
je vprašanje časa, saj bo v interesu tako države kot podjetij in 
izdajateljev, da digitalni signal doseže čimveč ljudi. Vstop v svet 
digitalne radiodifuzije bo onemogočen tistim, ki si ne bodo mogli 
privoščiti stroška nakupa začetne opreme. Položaj te skupine bo 
posebno težaven po morebitnem odklopu analogne radiodifuzije. 
Stroški za nakup potrebne tehnologije so samo začetek. Digitalna 
televizija, ki temelji na principu individualni gledalec - individualno 
plačilo, bo še bolj poglobila ločevanje med tistimi, ki bodo imeli 
neomejen možnosti dostopa do različnih vsebin (edina omejitev 
bo plačilna) in tistimi, ki si tega ne bodo mogli privoščiti. Dobički 
bodo največji prav pri najboljših vsebinah, ki so bile do tedaj 
»brezplačne«. Večina ponudnikov plačljivih digitalnih vsebin zato 
od potrošnika pričakuje, da bo plačal mesečno naročnino, za 
povrh pa še posebej, po načelu plačaj za ogled ali video na zahtevo, 
za posamezne najboljše vsebine (zlasti za šport in filmske pre- 
miere, ki so poleg pornografije tri osnovne vabe za prodajo 
digitalnih paketov). 

Konvergenco tehnologij ne spremljajo le potrošnikove navade in 
povečana ponudba storitev, temveč tudi razmerja znotraj 
avdiovizualnega sektorja. Kot največje morebitne »zmagovalce« 
bi lahko opisali ponudnike dostopa, kot največje morebitne 
»poražence« pa lastnike pravic. Verjetno pa največje spremembe 
lahko pričakujemo pri delovanju komercialnih nekodiranih 
programov. 

Velik pomen programskih vodnikov lahko pomembno s^_ ^ 
moč ponudnikov dostopa in mrežnih operaterjev, oS(. 
najboljšem izhodiščnem položaju, da svojo osnovno ) raZjjrjjo 
ki jim zagotavlja fizično prisotnost v potrošnikovem domu snj|(i 
na ponujanje programskih vodnikov, ki so v povezavi top0(r 
aplikacijskih sistemov in sistemi s pogojnim ortaj0v bo 
»nepremagljiva kombinacija«. Glavna vloga teh Pjn storiKv' 
združevanje televizijskih vsebin, interaktivnih aP'ikaCI)

jcj0[,jvanie 

ki bodo postali najpomembnejše sredstvo za pr ona|nefn" 
pozornosti gledalcev. Naloga t. i. agregatorjev pri »tradici raZjjgnih 
televizijskem oddajanju je ponujanje in trženje' ^jen® 
programskih paketov (TV kanalov) za katere imaj0 P nUdnik' 
pravice. V tem primeru so »agregatorji« večinoma tu l

Q^11jC(nikov 

dostopa. Trenutno ločevanje vlog agregatorjev od p ^ o 
dostopa je rezultat ne doseganja konsenza na 0Ip V tre< skupnem standardu digitalne potrošnikove oprem ,u 

ko bo do tega soglasja prišlo agregacija lahko p 
samostojna dejavnost. 

• Hosedanierri 

V prihodnosti lahko pričakujemo tudi spremembe pn 
načinu financiranja, zlasti tistih programov, ki s aj0 ko' 
izključno z oglaševanjem in jih gledalci sprej . konec 
»brezplačne« programe. Nova tehnologija lahko po z0rnOs" 
»brezplačne« televizije, ki temelji na prodajanledalci la^0 

potrošnikov oglaševalcem/podjetjem - saj bodo g |ase.Toi® 
vsebine sistematično snemali in nato preskakovali °9 najC)ražie' 
dodaten razlog zaradi katerega bodo »najboljše« (in u kodif3n'" 
vsebine v prihodnosti postale dostopne izključno p 
načinov prenosa. 

laševani3 ^. 
Morebitnim velikim spremembam na področju og g0 i 
bodo morali prilagoditi tudi ponudniki TV-prograni 'eflj n« 
uporabnika »brezplačni«. Poudarjamo, da v nobene 
gre (s stališča uporabnika/gledalca) za brezplačne^ ^gseč"0 

programe. Pri javnih servisih gledalci plačujej eflaK® 
pristojbino, ki je enaka za vse in v zameno vsi 0g|aševan,ij 
vsebine. Komercialni programi se pa financirajo ^jnB- ^en„ 
kar pomeni, da oglaševalec plačuje programske v ^ v cen 
oglasa za posamezne izdelke ali storitve pa je vkj 
izdelka/storitve, ki jo kot potrošniki kupimo na trgu. 

nfa(VSr 
»Brezplačni« komercialni TV-programi sodijo med t.?>

osarrieZni^ 
pakete, ki imajo trojno vlogo. Odgovorni so za izbo'_ jboj® '°a 
oddaj, za sestavljanje TV-sporeda (tako da le-ta Q(jajo &^ 
občinstva z enega programa na drugega) in za j^ra^i, 
oglaševalcem za financiranje sporeda. V okolju gramsK.e 
personalizirane televizije bodo nekatere vloge p^anj§a ^ 
paketov ogrožene. Dodana vrednost sporeda se

z£je|jjo 
gledalci svoj čas pred TV-sprejemnikom teieviz'':e 
interaktivnimi storitvami in tradicionalnim gleda"' ^ paKe'0^' 
Tradicionalni način zbiranja prihodkov od pr°9rarnS

za prite9n' a 
tako v nevarnosti, zato bodo morali najti druge po ' |afl|<o 
občinstva in prihodkov. Ponudniki PakftoV |ahKo za^°pa 
spremenjene razmere odzovejo na dva načina'storitve a'' ^ 
ponujati s programom povezane interaktivne procej,V 
prevzamejo vlogo agregatorjev. Ključni faktor pr .g-pV-P0 nje 
vrednost močnih blagovnih znamk, zato se v ponuja 
lahko vključijo tudi sedanji ponudniki internetnih por . pos 
programskih paketov oz. TV-portalov bo ver'kj(1 pake'°Lj 
samostojna dejavnost. Vlogo ponudnika Pr°9rar^S

tjoStopa' m: 
i. agregatorjev) so doslej večinoma imeli ponudm i p0]/eč^^e 
moč TV-portalov oz. agregatorjev se bo postop gkCije in 

preko njih bo prehajala naročnina, provizija za tr 
večji delež oglaševalskih prihodkov. 
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V'NALOGE SVETA V LETU 2005 
V letu 200=; K ^ oodo naloge Sveta predvsem: 

Proor razprava o strategiji razvoja radijskih in televizijskih a"iov v Republiki Sloveniji, 

delu^L-'71'33 Pravilnika o programih posebnega pomena v 
pr0q' 1 se nanaša na kriterije povezanih s potrebnimi 
Posoh vsebinami za pridobitev statusa programa ne9a pomena, 

sPošk>°Van'U z APEK Priprava ustrezne metodologije nadzora 
PridobjtVan'a Pro9ramskih zahtev v skladu s pogoji za ev statusa programa posebnega pomena, 

radiodJfu^a V'°® Za rad'jske frekvence za opravljanje 

^r'Prava Pr°gra 
Ustrezn'h kriterijev za izvajanje rednega 

s*ega nadzora radijskih in televizijskih programov, 

Priprava 
Zmed natan^nih kriterijev za odločanje v primeru 58. člena 
(^inistr t soc'e'0vanju z vsemi pristojnimi institucijami 
inAgsn

SV0 za kulturo, APEK, Urad za varstvo konkurence Clia za trg vrednostnih papirjev). 

VI. PREDLOGI DRŽAVNEMU ZBORU RS 

Na podlagi ugotovitev in ocen stanja iz pričujočega poročila Svet 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da 

v skladu s 103. členom Zmed zagotovi iz državnega 
proračuna potrebna sredstva za neodvisno delovanje Sveta 
in določi status Sveta v novih pogojih financiranja APEK, 

pozove Ministrstvo za kulturo, da oceni dosedanje učinke 
izvajanja Zmed in pripravi potrebne spremembe, 

da v ZMed sistemsko uredi položaj, financiranje in plačilo 
stroškov prenosa signala radijskih in televizijskih programov 
posebnega pomena. Programi posebnega pomena s svojo 
programsko ponudbo zagotavljajo pluralizem vsebin, 
neposredno vplivajo na demokratičen in enakovreden razvoj 
slovenske radiodifuzije, izboljšujejo obveščenost državljanov 
in državljank na lokalni in regionalni ravni, ter pomembno 
prispevajo k uresničevanju ustavno zagotovljene pravice do 
svobode izražanja in pravice do obveščenosti, 

sprejme Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2004. 

dr. Sandra Bašič Hrvatin, l.r. 
predsednica 

0'Vec2OO5 
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