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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

rt S 
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 uradn° 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročeva|ca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POLITIČNIH STRANKAH 

(ZPolS-C) 

' skrajšani postopek - EPA 230 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- 
Števi|ka. 2005-1711-0007 
Liuhi; 00717-15/2005/5 )ana, 05.05.2005 

dolnji R®publike Slovenije je na 23. redni seji dne 5.5.2005 ucl|a besedilo: 

Dnf?L0GA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
upOLNlTVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH, 

^fžav^'''3 V °')ravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
) p°stopku9a zbora RePublike Slovenije po skrajšanem 

Slovenj0PU'}'''<e ®loven'ie Predlaga Državnemu zboru Republike 
23kona'6, da preci'09 zakona o spremembah in dopolnitvah 
Posten ° strankah obravnava po skrajšanem u. saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 

zakona, ki predstavljajo usklajevanje z zakonom o prekrških 
oziroma jih zahtevajo spremembe zakona o Vladi Republike 
Slovenije in zakona o državni upravi. 

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

Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 

- mag. Bojan Trnovšek, sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

dopolnitvah ZAKONA 
0 POLITIČNIH STRANKAH 

'uVod 

*di 
°cena 

ru2evanje 
Pro9ramihe

2g
r*av'lank in državljanov, ki omogoča uresničevanje 
stavljenih političnih ciljev, preko oblikovanja politične 

stanja in razlogi za sprejem zakona 

' **12005 

volje volivk in volivcev ter preko sodelovanja na volitvah, ureja 
Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94,13/98- odločba 
US, 70/00, 51/02 in 94/02 - odločba US). 

Zakon s spremembami, zlasti s spremembami iz leta 2000, 
vzpostavlja pravni okvir, ki omogoča ustanavljanje, upravljanje, 
financiranje in delovanje političnih strank in s tem neovirano 
uresničevanje pravice do političnega združevanja, ki jo zagotavlja 
Ustava Republike Slovenije. Z določitvijo, da pod enakimi pogoji 
lahko postane članica ali član stranke tudi državljanka ali državljan 
države članice Evropske unije, ki mu je v Republiki Sloveniji z 
zakonom priznana volilna pravica, zakon zagotavlja tudi 
implementacijo direktiv Sveta Evropske unije 93/109 ES z dne 
6.12.1993 in 94/80 ES z dne 19.12.1994, ki določata pogoje, za 
zagotavljanje enakosti in nediskriminacije državljank in državljanov 
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držav članic Evropske unije pri uveljavljanju aktivne in pasivne knjigami,'namenjenimi varnosti pravnega prometa, 
volilne pravice v Evropski parlament in na občinskih volitvah. . .. ^ 
Zakon zagotavlja tudi vodenje registra političnih strank s podatki, Trenutno je v Republiki Sloveniji na podlagi zakona o P°11 

ki zagotavljajo primerljivost registra strank z drugimi javnimi strankah registriranih 38 političnih strank. 

Podatki registra političnih strank: 

Število vpisov strank v register 51 

Izbrisanih po uradni dolžn. (drugi odst. 32. čl ZPolS 5 

Izbrisanih po uradni dolžn. (tretji odst. 17. čl ZPolS) 4 

Izbrisanih na zahtevo stranke 2 

Izbrisanih zaradi spojitve 2 

Vseh vpisanih strank 38 

Zaradi uveljavitve Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/03 in 
86/04), ki namesto denarnih kazni uvaja globe, je potrebno 
spremeniti določbe zakona, ki določajo sankcije za prekrške in 
jih uskladiti s tem zakonom ter ustrezno opredeliti nadzorstvo 
nad izvajanjem posameznih določb zakona, ki omogoča določitev 
prekrškovnega organa. Zaradi sprememb Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno 
besedilo) in Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 - 
uradno prečiščeno besedilo) pa je potrebno na novo določiti 
pristojnost za odločanje na tem področju. Prav tako so potrebni 
še manjši popravki, ki predstavljajo usklajevanje pravic in 
obveznosti strank z enakimi pravicami in obveznostmi drugih 
pravnih oseb. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Osnovni cilj zakona je izvršitev določbe 223. člena Zakona o 
prekrških, ki določa, daje potrebno predpise, s katerimi so določeni 
prekrški, pa niso v skladu s tem zakonom, v treh letih po uveljavitvi 
zakona uskladiti z zakonom o prekrških. Spremembe Zakona o 
vladi in Zakona o državni upravi zahtevajo ustrezno razmejitev 
pristojnosti za odločanje na tem področju med Ministrstvom za 
notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo. Medsebojna 
uskladitev obveznosti pravnih oseb, kijih imajo glede posredovanja 
letnih poročil, pa zahteva spremembo rokov, določenih za 
poročanje. Poleg tega je potrebna jasnejša opredelitev sedeža 
stranke in sicer tako, da ne zajema podatka o naslovu, kar 
predstavlja določeno poenostavitev za stranko. 

sprememb, ki bi zahtevale primerjavo z rešitvami posamezP 

vprašanj v drugih pravnih ureditvah. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Sprejem zakona ne bo prinesel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
1 3/9® ' 

V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94> 0ln 
odločba US, 70/00 51/02 in 94/02 - odločba US) se v P ^ 
odstavku 10. člena beseda »upravo« nadomesti z bese 
»notranje zadeve«. 

2. člen 

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če stranka spremeni ime, skrajšano ime, kratico irne oijei3 

sedež stranke ali druge določbe statuta, program, nas'°v-ertib® 
ali zastopnika stranke, mora v 15 dneh od nastale spre 

zahtevati vpis spremembe v register.«. 

3. Ocena finančnih posledic 3. člen 

Predlog zakona ne prestavlja nobene dodatne obremenitve v , ,očkj drugega odstavka 19. člena se za besedo » 
državnega proračuna niti ne bo imel drugih finančnih posledic. doda besedilo »(izbrani kraj poslovanja stranke)«. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih, ki ga zahteva poslovnik 
državnega zbora ni potreben, saj spremembe predstavljalo zgolj 
medsebojno harmonizacijo predpisov in ne vnašajo vsebinskih 

4. člen 

V prvem odstavku 24. člena se besedilo »31 marca« 1 

z besedilom »30. aprila«, besedilo »28. februarja« pa se na 
z besedilom »31. marca«. 
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5. člen 7. člen 

27'ćlen se spremeni tako, da se glasi: 

gorstvo nad izvrševanjem posameznih določb tega zakona 
nad določbami prvega in drugega odstavka 3. člena, tretjega 
^ šestega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 12. člena, 

rugega odstavka 14. člena, prvega odstavka 15. člena in 
etrtega odstavka 17. člena, registrski organ; 

nad določbami tretjega odstavka 18. člena, četrtega in šestega 
odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, prvega in 
retiega odstavka 24. člena in 25. členom tega zakona, 

""'Histrstvo, pristojno za finance.«. 

6. člen 

"2^qi h'enU Se sPremeni napovedni stavek tako, da se glasi: 
DroL °. od 1 000.000,00 do 5.000.000,00 tolarjev se kaznuje za M'6kršek stranka:«. 

Preneh™ °dstavku se v 9' točki črta besedilo: »oziroma ob 
druQ 

aniu s Proračunskimi sredstvi ne ravna skladno z določbo 
SDrorY,9a.0<*stavka 18- člena tega zakona«, 12. točka pa se 
"12 kj0ni ,ak?' da se 9'asi: 

Ostavk do'°^enem roku ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega a 24. člena tega zakona;«. 

9' odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

Pfekrš^k °d c'° 200.000,00 tolarjev se kaznuje za 
Preiini ,ucli odgovorna oseba stranke, ki stori prekršek iz |e9a odstavka.«. 

Za 28. členom se doda nov 28. a člen, ki se glasi: 

»28. a člen 

Z globo od 80.000,00 do 200.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek zastopnik stranke, ki ne ravna skladno z določbo 
četrtega odstavka 17. člena ali tretjega odstavka 18. člena tega 
zakona.«. 

8. člen 

V prvem in drugem odstavku 29. člena se besedi »denarno kaznijo« 
nadomestita z besedo »globo«. 

9. člen 

30. in 31. člen se črtata. 

10. člen 

V 31. a členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo 
»globo«, na koncu stavka pa pred piko doda besedilo »(tretji 
odstavek 12. člena)«. 

11. člen 

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

l4' mai 2005 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Zakon o političnih strankah določa ministrstvo, pristojno za upravo, 
kot organ, pristojen za vodenje registra političnih strank. Glede 
na dejstvo, da je naloge na področju sistema, organizacije, 
delovanja in razvoja javne uprave ter lokalne samouprave in 
sistema plač v javnem sektorju do uveljavitve zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 123/04) opravljalo Ministrstvo za notranje zadeve, je tudi 
področje registracije političnih strank sodilo v delovno področje 
tega ministrstva. Po uveljavitvi navedenih sprememb zakona o 
državni upravi, pa naloge javne uprave opravlja novoustanovljeno 
Ministrstvo za javno upravo. 

Po mnenju predlagatelja, področje političnih strank, kot pravnih 
oseb zasebnega prava, in naloge, ki izvirajo iz zakona o političnih 
strankah (vpis stranke v register strank), ne sodijo med zadeve 
javne uprave, mogoče pa ga je uvrstiti med upravne notranje 
zadeve, ki dejansko predstavljajo tako imenovane "home affairs". 
Ministrstvo za notranje zadeve vodi vrsto registrov (centralni 
register prebivalstva, register stalnega prebivalstva, register 
društev), zato lahko zagotavlja medsebojno usklajenost in 
ažurnost registrskih podatkov, ter sistemsko urejeno posredovanje 
podatkov Agenciji za javnopravne evidence in storitve. 

K 2. členu: 

Zakon o političnih strankah v prvem odstavku 15. člena določa 
obveznost stranke, da o spremembi in datumu spremembe 
nekaterih bistvenih podatkov, ki se vpisujejo v register strank, v 
15 dneh obvesti registrski organ in zahteva vpis spremembe v 
register. V praksi se je pogosto dogajalo, da so politične stranke o 
spremembah sicer obveščale registrski organ, zahteve za vpis 
v register pa izrecno niso podale. Glede na to, da registrski organ 
vodi postopek spremembe registracije le na zahtevo stranke in 
ne po uradni dolžnosti, samega obvestila pa ni mogoče šteti kot 
zahteve za uvedbo postopka, predlog zakona v 2. členu določa, 
da mora stranka, ki spremeni ime, skrajšano ime, kratico imena, 
znak, sedež stranke ali druge določbe statuta, program, naslov 
sedeža ali zastopnika stranke zahtevati vpis spremembe v re- 
gister političnih strank. Predlog zakona določa tudi obveznost 
stranke, da registrira spremembo naslova sedeža stranke. 
Podatek o naslovu sedeža stranke po predlogu zakona ni več 
obvezna sestavina statuta stranke (3. člen), vendar pa se vpiše 
v register političnih strank, saj je nujen za identifikacijo in 
zagotavljanje javnosti ter transparentnosti delovanja stranke. To 
pa za stranko predstavlja poenostavitev izvedbe in registracije 
spremembe. 

K 3. členu: 

Zakon o političnih strankah v drugem odstavku 19. člena določa, 
kaj mora stranka opredeliti v statutu stranke. V statutu mora 
stranka med drugim določiti tudi sedež stranke, vendar pa zakon 
ne določa, kateri podatki sestavljajo sedež. Takšno določbo ima 
npr. zakon o gospodarskih družbah, ki kot sedež določa kraj, kjer 
družba opravlja dejavnost ali kraj, kjer se pretežno vodijo njeni 
posli. Naslov sedeža ni sestavni del sedeža družbe. Takšno 
opredeljevanje sedeža zagovarja tudi pravna stroka (npr. dr. Veiica 
Trstenjak, "K sodobni pravni ureditvi društev", Pravna praksa, št. 
25/95). Za stranke je določitev obsega podatkov o sedežu stranke 
pomembna zlasti zato, ker zakon za spremembo sedeža stranke 

zahteva spremembo statuta stranke. Sprememba statuta Pa P 
mnenju predlagatelja dejansko ni potrebna, kadar sW 
spreminja zgolj naslov v kraju, kjer ima sedež. Zaradi navedene!! 
je potrebna predlagana sprememba drugega odstavka 19- c'e .' 
ki jasno opredeljuje sedež stranke, kot izbrani kraj PoS,ova.L 
stranke, naslov sedeža stranke pa določa kot poseben poda 
ki se tudi vpisuje v register strank. 

K 4. členu: 

V prvem odstavku 24. člena zakona o političnih stran^a*],.?L 
določena roka, do katerih so politične stranke dolžne Pre ,-x^ 
letno poročilo o poslovanju stranke v pregled računskemu soO . 
in državnemu zboru. Glede na to, da je bil rok 28. 
skrajni rok za predložitev letnega poročila računskemu sod' ^ 
izenačen z rokom, do katerega so bile gospodarske dM 
drugi pravni subjekti dolžni posredovati letna poročila P00 ^ 
organizaciji (AJPES-u), s spremembo zakona o gospodar 
družbah pa je novi rok za izpolnitev te obveznosti trimeseC $# 
zaključku poslovnega leta, je predlagatelj v 4. členu naC* xnjo 
datum 28. februar z datumom 31. marec. Skladno s Pre^eni 
ureditvijo je predlagatelj za mesec dni, to je do 30. aprila ! ^o 
leta podaljšal tudi rok, do katerega morajo politične 
poročilo o svojem poslovanju predložiti državnemu t ... 
Nespoštovanje te določbe je opredeljeno v 8. točki prvega c 
6. člena predloga zakona. 

K 5. členu: 

Zakon v 27. členu določa nadzorstvo nad izvrševanjem 
tega zakona, vendar pa ta določba ne omogoča do ^ 
prekrškovnega organa v smislu določbe drugega odstav ^ 
člena zakona o prekrških. Zaradi navedenega jo v 

potrebno določiti organ, pristojen za nadzorstvo nad dol pl 
zakona, katerih kršitve predstavljajo prekrške. Predlog z. „j 
za nadzorstvo nad izvrševanjem določb, ki se nanas ^ ^ 
registracijo in vsebino statuta pooblašča registrski °'9an' njefli 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nad izvrše' ^ 
določb, ki zadevajo financiranje stranke pa ministrstvo, P -gje, 
za finance. S tem je vsebina nadzorstva določena kon* 
sama pristojnost pa se ne spreminja. 

K 6. členu: 
MU* \ 

Sprememba 28. člena zakona predstavlja uskladitev i .. $ 
zakonom o prekrških s tem, da se denarna kazen d° ^i. 
globa, višina kazni, ki je določena v razponu pa se ne 5" .^0 
Zaradi spremembe materialne določbe je vS 

preoblikovana 12. točka prvega odstavka, del vsebina 
odstavka pa je opredeljen v novem 28. a členu. 

K 7. členu: 

Glede na to, da je v drugem odstavku 28. člena zakona d° 
sankcija za odgovorno osebo politične stranke, ki krši Pc ^ 
določbe zakona, v 17. in 18 členu pa je zakon 'zrecn c 

obveznost zastopnika stranke, da obvesti registrsk'^je 
sprejemu odločitve o prenehanju stranke oziroma P** 
zakonu določene podatke, predlagatelj meni, da jo P 
opredeliti sankcijo za zastopnika v posebnem členu- 
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* 8-členu: 

^B™emba je redakcijske narave in je potrebna zaradi uskladitve 
Otonom o prekrških. 

* 9- členu: 

laseh99'61'ie crfa/ kazensko sankcijo za pravno osebo oziroma 
brez nika' k' 0Pravi storitev za stranko ali proda izdelek stranki 
ki n 'zstavitve računa oziroma prispeva stranki sredstva v višini, 

določen znesek. Obveznost izstavitve računa in 
do da 1,3 23 ^ltev J0 določena v 61. členu zakona o davku na 
bese*- Vrsdnost (Uradni list RS, št. 97/04 - uradno prečiščeno 
Prisn l' Kaznovanie zasebnika za prekoračitev vifine 
tiolžn V pa po mnenju predlagatelja ni smotrno, saj jo stranka 
sank r ev'dent'ratl vse prispevke in je v 28. členu določena 
10 Jla tudi za stranko. V takem primeru se na podlagi določbe 

na Podloga zakona odvzame tudi premoženjska korist, s 

čemer je po mnenju predlagatelja dovolj poskrbljeno za 
spoštovanje določbe zakona. 

Črtanje določbe 31. člena zakona, ki določa, da se stranki za 
določene prekrške poleg denarne kazni tudi odvzamejo sredstva, 
ki so predmet prekrška predstavlja uskladitev z zakonom o 
prekrških. Ker zakon o prekrških v določbi 190. člena predvideva 
ugotavljanje in odvzem premoženjske koristi, ki je bila dosežene 
s prekrškom po uradni dolžnosti, določba 31. člena ni več potrebna. 

K 10. členu: 

Sprememba je redakcijske narave in je potrebna zaradi uskladitve 
z zakonom o prekrških. 

K 11. členu: 

11. člen zakona določa veljavnost zakona. 

<^5Esed,L0 členov, ki se 
SPrEMINJAJO: 

10. člen 
egister 

Prist0jnn Strank (v nadaljnjem besedilu: register) vodi iministrstvo, 
i*da 

>ino za 
Predpis 

1 *akona. 

upravo (v nadaljnjem besedilu: registrsk i organ), ki 
o registru ter o obrazcu ustanovne izjavo iz 5. člena 

Zaht, 
2nn Za Vpis v register je treba priložiti: 
sta,u?S,anovnih iziav> 
zapis !" Program stranke, 
z n ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa 
sklad ° '2V0'ien'h organov stranke in funkciionarja, ki v 
°(jqo s statutom predstavlja oziroma zastopa stranko kot 
9rafič °ma oseba (v nadaljnjem besedilu: zastopnik stranke), 
z Inn 00 uP°d°bitev znaka stranke (v barvni in črnobeli tehniki l69endo barv). 

.r®9istru 
^topnik« 8J:ank se obdelujejo podatki o osebnem imenu r°isivai d . s,ranke (registrska knjiga) in osebno ime, datum 
Ustanovite|2aV''anstvo in s,alno oziroma začasno prebivališče lavnj |a stranke (zbirka listin). Podatki, vpisani v register, so 

>eme 

15. člen 
KratiCe |m 'ln datumu spremembe imena, skrajšanega imena, 
Spr6rnernbe

na in 2naka stranke ter o spremenr*bi in datumu 
v °ra strank Programa, sedeža in zasto pnika stranke 

P's spremo3^ 15 c'ne'1 obvestiti registrski organ in zahtevati embe v register. 
VPiS SD 

fj'ssino UDn1emb.Poclatkov iz prejšnjega odstavka v register se 
j?stavka Ig r?.b''ai° določbe 10. in 11. člena, prvega in četrtega 
{iranl(e pa r) i ,er fi!®na tega zakona, za vpis pripojitve 

9n® ter i r, > 11- člena, prvega in četrtega odstavka 12. '3- člena tega zakona. 

19. člen 

Stranka ima statut in program. 

Statut stranke mora določiti: 
1. ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedež stranke; 
2. notranjo oziroma teritorialno organiziranost stranke; 
3. pravice in dolžnosti članice oziroma člana stranke; 
4. postopek in organ, ki določa kandidatke oziroma kandidate 

za volitve v državni zbor in za predsednico oziroma 
predsednika republike ter kandidatke oziroma kandidate za 
volitve v organe lokalnih skupnosti; 

5. način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju 
kandidatk in kandidatov za volitve iz 4. točke tega člena; 

6. postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek 
odločanja o spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ter o 
nasledstvu stranke; 

7. postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna 
razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra; 

8. odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke; 
9. mandatno dobo članov organov stranke; 
10. postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma 

programa stranke. 

24. člen 

Stranke morajo državnemu zboru do 31. marca tekočega leta 
predložiti letno poročilo o poslovanju stranke za preteklo leto, ki 
mora vsebovati vse prihodke in odhodke stranke ter zlasti vire 
prihodkov stranke v skladu z računovodskimi predpisi. V tem 
poročilu morajo biti posebej prikazani podatki iz četrtega odstavka 
22. člena tega zakona in podatki o stroških volitev. V poročilu 
mora biti navedeno tudi premoženje stranke in posebej morajo 
biti opisane vse spremembe premoženja, vključno z navedbo 
virov sredstev za povečanje premoženja, v kolikor to povečanje 
presega skupni znesek petih povprečnih bruto plač na delavko 
oziroma delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije v letu, za katerega se piše poročilo. 
Pred oddajo poročila državnemu zboru mora poročilo pregledati 
in oceniti Računsko sodišče Republike Slovenije; zapis o pregledu 
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pa se kot priloga priloži poročilu. Stranka je dolžna Računskemu 
sodišču predložiti letno poročilo v pregled najkasneje do 28. 
februarja tekočega leta. 

Predsednik državnega zbora lahko zahteva dopolnitev poročila 
iz prejšnjega odstavka, če ni sestavljeno v skladu z določbo tega 
člena in določi tudi rok v katerem mora le-to biti dopolnjeno. 

Stranka, ki je v preteklem letu prejela sredstva iz državnega 
proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali prispevke, določene 
v četrtem odstavku 22. člena tega zakona, je dolžna skrajšano 
letno poročilo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije 
najkasneje do 30. aprila tekočega leta. 

Stranki, ki ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 
tega člena, se financiranje iz državnega proračuna oziroma 
proračuna lokalne skupnosti ustavi, dokler ne izpolni obveznosti. 
O začasni ustavitvi financiranja odloči pristojno delovno telo 
državnega zbora oziroma župan lokalne skupnosti. 

Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt, s katerim 
podrobneje določi vsebino letnega poročila in skrajšanega letnega 
poročila strank. 

27. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja 
ministrstvo, pristojno za upravo, nad izvajanjem določb od 21. do 
26. člena tega zakona pa ministrstvo, pristojno za finance, kolikor 
z zakonom ni drugače določeno. 

28. člen 

Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek stranka: 
1. ki deluje, v smislu 1. člena tega zakona in ima sedež v tujini 

(prvi odstavek 3. člena); 
2. ki ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih 

družbah, v zavodih in v drugih organizacijah ter v državnih 
organih (drugi odstavek 3. člena); 

3. ki deluje kot vojaško ali kot oboroženo združenje (tretji 
odstavek 3. člena); 

4. ki v stranko včlani mladoletnika, ki ni star najmanj 15 let, brez 
privolitve njegovega zakonitega zastopnika (tretji odstavek 
6. člena); 

5. ki v nasprotju z določbo 7. člena tega zakona včlani tujca v 
stranko; 

6. ki v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega 
imena, skrajšanega imena, kratice imena in znaka (tretji 
odstavek 8. člena); 

7. ki v predvolilni kampanji in v kandidacijskem postopku ne 
uporablja le svojega registriranega imena, kratice imena in 
znaka (šesti odstavek 8. člena); 

8. ki ne vloži pravočasno zahteve za vpis v register glede na 
spremembe statusa iz prvega odstavka 14. člena tega zakona 
ali če v določenem roku ne poda zahteve za vpis sprememb 
iz 15. člena tega zakona v register; 

9. ki v tridesetih dneh po sprejemu finančnega poročila o 
poslovanju stranke za preteklo leto, ne nameni presežka 
prihodkov stranke v dobrodelne namene ter o tem ne obvesti 
državnega zbora (četrti odstavek 21. člena) oziroma ob 
prenehanju s proračunskimi sredstvi ne ravna skladno z 
določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona; 
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10. ki pindobi sredstva iz prispevkov tujih zasebnikov, fizični11 | 
pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, < 
volil in daril iz tujine ali kakorkoli drugače pridobi sredstva 
tujino, razen sredstev iz sedmega odstavka 21. člena Je9 
zakona oziroma so bile v njeno korist iz tujine opravlje 
kakršnekoli storitve (šesti odstavek 21. člena); 

11. ki pridobi sredstva iz nedovoljenih virov oziroma v naspr°l 
z dolločbami 22. člena; .... 

12. ki dO' 28. februarja tekočega leta ne predloži letnega p°roC' . 
računskemu sodišču ali do 31. marca državnemu zboru (P 
odstavek 24. člena) oziroma do 30. aprila tekočega let® 
objavi skrajšanega letnega poročila v Uradnem listu Repuf1 

Slovenije (tretji odstavek 24. člena); v 
13. če pridobi od iste pravne ali fizične osebe ter zasebnik 

enem letu sredstva v višini, ki presegajo desetkra 
povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Slov ^ 
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenij® 
preteklo leto (tretji odstavek 22. člena). 

Z denarno kaznijo od 80.000 do 200.000 tolarjev se kaznU'leR 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori Pre ^ 
iz prvega odstavka tega člena, in zastopnik stranke, ki ne & ^ 
skladno z določbo četrtega odstavka 17. člena tega zakon 
tretjega odstavka 18. člena tega zakona. 

29. člen 

Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se ka^jj 
za prekršek javni zavod, javno podjetje, organ lokalne 
humanitarna organizacija, verska skupnost kot tudi gosP0!,, ie 
družba, v katere je vložen javni kapital v višini najmanj 50 01 

financirajo stranko (25. člen). 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se k.azrMij^aK 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori Pre 

iz prejšnjega odstavka tega člena. 

30. člen 
„azn# 

Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se 
za prekršelk pravna oseba ali zasebnik: . bfeZ 
- ki opravi storitev za stranko ali proda izdelek stran 

izstavitve računa stranki (drugi odstavek 22. člena), 
- ki prispeva stranki sredstva v višini, ki presegajo deS® v0nii' 

povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki o 2a 
po podatkih Statističnega urada Republike Slove 
preteklo leto (tretji odstavek 22. člena). 

31. člen 

Za prekršek iz 9. in 10. točke prvega odstavka 28. ^ 
zakona ter za prekršek iz 29. člena tega zakona se pole9 g(j^ 
kazni izreče 'tudi varstveni ukrep odvzema sredstev, ki so P 
prekrška. 

31. a člen 
tek ^3 

Z denarno karnijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekr® .^u 
oseba, ki pred vpisom stranke v register deluje v njen0 ^jj. 
kot zastopnik v smislu 1 člena tega zakona, razen z0 

potrebna za vpis stranke v register. 
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Predi og zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 EKSPLOZIVIH (ZE-A) 

' krajšanj postopek - EPA 231 - IV 

vLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- 
Što.',, 2004-1711-0015 
Lii i k! 00717-17/2005/7 |Ubliana, 05.05.2005 

&ito:PUblite Sl0veniie ie rta 23. seji dne 5.5.2005 določila 

Ideologa zakona o spremembah in 
u°POLNITVAH ZAKONA O EKSPLOZIVIH, 

Drfa Poši'ia v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Postopk8^3 zbora RePub'ike Slovenije po skrajšanem 

F,®Puhi-i!epUb'ike Sl0veniie Podlaga Državnemu zboru 
d°po|n! Sl°venije, da predlog zakona o spremembah in ah zakona o eksplozivih obravnava po skrajšanem 

postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona, ki predstavljajo usklajevanje z zakonom o prekrških. 

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

Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
- dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
mag. Bojan Trnovšek, sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O EKSPLOZIVIH 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, št. 96/02) je bil sprejet v Državnem zboru 25. 10. 
2002. V postopku sprejemanja je bil upoštevan pravni red Evropske unije in sicer je 
bila upoštevana Direktiva 93/15/EGS z dne 5. aprila 1993 o usklajevanju določb v 
zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno uporabo v promet in njihovim nadzorom. 

Zaradi uveljavitve zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/2003 in 86/2004), ki 
namesto denarnih kazni uvaja globe, je potrebno spremeniti določbe zakona, ki 
določajo sankcije za prekrške in jih uskladiti s tem zakonom ter določiti inšpekcijski in 
prekrškovni organ. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Osnovni cilj novele zakona je izvršitev določbe 223. čiena zakona o prekrških, ki 
določa, da je potrebno predpise, s katerimi so določeni prekrški, pa niso v skladu s 
tem zakonom, v treh letih po uveljavitvi zakona uskladiti z zakonom o prekrških. 
Predlagane spremembe se nanašajo na zamenjavo izrazov denarna kazen z globo 
ter uskladitev višine globe, določitev prekrškovnih organov, dopolnitve pa pomenijo 
tudi podlago za učinkovit in pregleden inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona o 
eksplozivih. Poleg tega pa je predlagana le manjša sprememba, ki se nanaša na 
odpravo pomanjkljivosti oziroma nejasnosti s ciljem, da se bodo določbe zakona 
lahko izvajale. 

3. Ocena finančnih posledic 

Predlog zakona bo zaradi uvedbe inšpektorja za področje eksplozivov kot 
prekrškovnega organa imel določene finančne posledice in sicer sistemizacijo 
novega delovnega mesta v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve. 
Za novo delovno mesto se bodo v letu 2006 zagotovila sredstva v višini 7.000.000 
SIT s prerazporeditvijo sredstev za plače in pripadajoča nadomestila znotraj 
Ministrstva za notranje zadeve, v letu 2005 pa se bodo naloge inšpektorja za 
področje eksplozivov opravljale z ustrezno organizacijo znotraj Inšpektorata 
Republike Slovenije za notranje zadeve. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih, ki ga zahteva poslovnik državnega zbora ni 
potreben, saj spremembe predstavljajo zgolj medsebojno harmonizacijo predpisov in 
ne vnašajo vsebinskih sprememb, ki bi zahtevale primerjavo z rešitvami posameznih 
vprašanj v drugih pravnih ureditvah. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakon 

Sprejem zakona in uvedba inšpekcijskega nadzora bo imel za posledico spremembo 
sistematizacije v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve. Na 
inšpektoratu je tako potrebno na novo sistematizirati eno delovno mesto inšpektorja. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o eksplozivih ( Uradni list RS, št. 96/02 ) se 8. člen spremeni tako, da se 
glasi: 

» (1) Eksplozivi se lahko dajo v promet oziroma se smejo začeti uporabljati samo, če 
so v skladu s tehničnimi zahtevami, če ja bila njihova skladnost ugotovljena po 
predpisanem postopku in so ustrezno označeni. 

(2) Eksplozive, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, ministrstvo uvrsti na 
seznam eksplozivov, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

2. člen 

V tretjem odstavku 36. člena se besedilo » razreda I in II » nadomesti z besedilom » 
iz prvega odstavka tega člena ». 

V petem odstavku se doda nova četrta alinea, ki se glasi: 
*- preprodaja pirotehničnih izdelkov.« 

3. člen 

V naslovu 41. člena se črtajo besede » in prepoved dejavnosti«. 
Drugi in tretji odstavek se črtata. 

4. člen 

Y prvem odstavku 44. člena se v peti alineji za besedo «opravlja« doda beseda 
"inšpekcijski«. 

5. člen 

Za 45. členom se dodata nova 45. a in 45. b člen, ki se glasita: 

» 45. a člen 

(inšpekcijski nadzor ministrstva ) 

0) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo v ministrstvu 
uslužbenci s posebnimi pooblastili - inšpektorji oziroma inšpektorice za eksploziv (v 
nadaljnjem besedilu: inšpektor). 
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(2) Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše vsebino in način opravljanja 
strokovnega izpita za inšpektorja. 

45. b člen 

(inšpekcijski ukrepi) 

(1) Inšpektor ima poleg pooblastil iz 47. člena tega zakona in splošnih pooblastil 
določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, pravico in dolžnost: 

- določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju 
predpisov o eksplozivih; 

- začasno prepovedati opravljanje dejavnosti prometa z eksplozivi, nakladanja in 
razkladanja eksplozivov za čas, ki ga določi kot rok za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti in pomanjkljivosti; 

- predlagati pristojnemu organu odvzem dovoljenja za proizvodnjo in promet z 
eksplozivi; 

- zahtevati od odgovorne osebe pisna pojasnila v zvezi s predmetom nadzora; 
- izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških; 
- podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni 

dolžnosti. 
(2) Pritožba zoper izrečeno prepoved iz druge alineje prejšnjega odstavka ne zadrži 
njene izvršitve. O pritožbi odloči minister, pristojen za notranje zadeve, v tridesetih 
dneh od dneva njene vložitve.« 

6. člen 

Napovedni stavek prvega odstavka 48. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo od 200.000 do 20.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba,če:« 

Napovedni stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka«. 

V tretjem odstavku se besedi »varstveni ukrep« nadomestita z besedama »stranska 
sankcija«. 

7. člen 

Napovedni stavek prvega odstavka 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo od 100.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni 
podjetnik posameznik, če:« 
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V drugem odstavku se besedi »varstveni ukrep« nadomestita z besedama »stranska 
sankcija«. 

8. člen 

Napovedni stavek prvega odstavka 50. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, 
če:« 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Policist brez predhodne odločbe na kraju prekrška zaseže predmete prekrška iz 
4. in 5. točke prvega odstavka tega člena.« 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »varstveni 
ukrep« nadomestita z besedama »stranska sankcija«. 

9. člen 

Za 50. členom se doda nov 50. a člen, ki se glasi: 

» 50. a člen 

( pristojnost za odločanje o prekrških ) 

Za odločanje o prekrških iz 48., 49. in 50. člena tega zakona je pristojen inšpekcijski 
organ ministrstva, razen za določbe 3., 22., 24. in 25 točke prvega odstavka 48. 
člena, 3., 14., 16. in 17. točke prvega odstavka 49. člena ter 4. in 5. točke prvega 
odstavka 50. člena tega zakona, za katere je pristojna policija.« 

10. člen 

51. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"2 globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če na 
zahtevo policista ne pokaže dovoljenja ( četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 
31- člena).« 

11. člen 

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

K 1. členu: 

Predlagano spremembo 8. člena narekuje pomanjkljivost oziroma nejasnost veljavne 
določbe, kar ima negativne posledice pri izvajanju ostalih določb zakona. Zakon 
namreč na tem mestu govori o »seznamu eksplozivov«, ki je naveden kot eden 
izmed pogojev, da se eksploziv lahko da v promet oziroma se ga sme začeti 
uporabljati. To pa v praksi povzroča težave, saj ni nikjer določeno, na kakšen način 
se zagotovi javnost tega seznama, ki pa se neposredno nanaša na ravnanje 
posameznikov. Zaradi tega je bilo potrebno določiti, da se seznam objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, ko so izpolnjeni zakonski pogoji in pomeni le javno objavo 
tistih eksplozivov, ki se lahko dajo v promet oziroma se smejo uporabljati. Podobne 
rešitve kot v predlagani spremembi, zasledimo na primer v Zakonu o zdravilih itd. 

K 2. členu 

Pri predlagani spremembi v tretjem odstavku 36. člena gre dejansko za jasno 
določitev vrste pirotehničnih izdelkov razreda I in II, katerih glavni učinek je pok in 
katerih uporaba je prepovedana na določenih krajih. S tem se uskladi vsebina 
besedila z besedilom iz prvega odstavka istega člena, ki omejuje uporabo 
pirotehničnih izdelkov razreda I in II na tiste, katerih glavni učinek je pok. 

Z dodano novo četrto alineo v petem odstavku pa se omogoči organom nadzora, da 
v skladu s 5. točka prvega odstavka 50. člena ukrepajo tudi zoper tiste posameznike, 
ki vršijo preprodajo pirotehničnih izdelkov. 

K 3. členu 

Predlagane spremembe 41. člena so posledica predlagane dopolnitve zakona z 
novim 45. a in 45. b členom, kjer se na novo ureja vprašanje inšpekcijskega nadzora 
in gre torej za medsebojno uskladitev. 

K 4. členu 

S predlagano dopolnitvijo pete alinee prvega odstavka 44. člena se z besedo 
»inšpekcijski« določi vrsta nadzora, ki ga opravlja inšpektorat ministrstva, pristojnega 
za notranje zadeve. 

K 5. členu 

Nova 45. a in 45. b člen predstavljata uskladitev določb zakona z veljavnim pravnim 
redom in kar je tudi v skladu z določbami Direktive 93/15/EGS, ki narekujejo 
vzpostavitev učinkovitega nadzora nad proizvodnjo in prometom z eksplozivi. 
Predlagane dopolnitve pomenijo namreč podlago za učinkovit in pregleden 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona o eksplozivih. Hkrati pa se z njimi določa 
prekrškovni organ, ki ga narekuje določba drugega odstavka 45. člena zakona o 
prekrških ter ukrepi, ki jih lahko izvaja inšpektor. 
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K 6. in 7. členu 

Sprememba 48. in 49. člena zakona predstavlja uskladitev določb zakona z zakonom 
o prekrških s tem, da se denarna kazen določi kot globa, varnostni ukrep pa postane 
stranska sankcija. 

Sprememba 50. člena zakona predstavlja uskladitev določb zakona z zakonom o 
prekrških s tem, da se denarna kazen določi kot globa, varnostni ukrep pa postane 
stranska sankcija. 

Nov tretji odstavek 50. člena pa pomeni realizacijo določbe 123. člena Zakona o 
prekrških, ki v tretjem odstavku določa, da se s predpisi, ki določajo prekrške, lahko 
pooblastijo uradne osebe prekrškovnih organov, da smejo zaseči predmete iz prvega 
in drugega odstavka 25. člena zakona o prekrških, kadar uradno zvedo za prekršek 
še pred izdajo odločbe na kraju prekrška. Takšna ureditev zagotavlja učinkovito 
ukrepanje uradnih oseb zoper kršitelje na samem kraju storitve prekrška. 

S predlogom zakona sta opredeljena dva prekrškovna organa in sicer policija in 
inšpekcijski organ ministrstva, zaradi česar je potrebno opredeliti razmejitev stvarne 
Pristojnosti obeh prekrškovnih organov glede odločanja v prekrškovnem postopku, da 
ne bi prihajalo do nejasnosti oziroma težav pri izvajanju nalog organov. 

K 10. členu 

Sprememba je posledica uskladitve z zakonom o prekrških, določi pa se globa v 
razponu, ki jo lahko izreče za prekršek policist. 

K11. členu 

11 • člen zakona določa veljavnost zakona. 

K 8. členu 

K 9. členu 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

8. člen 

(tehnične zahteve) 

Eksplozivi se lahko dajo v promet oziroma se smejo začeti uporabljati samo, če so v 
skladu s tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po 
predpisanem postopku, če so ustrezno označeni in če so uvrščeni na seznam 
eksplozivov. 

36. člen 

(omejitve za uporabo pirotehničnih izdelkov) 

(1) Prodaja pirotehničnih izdelkov razredov I in II, katerih glavni učinek je pok, je 
dovoljena v času od 1. decembra do 31. decembra. 
(2) Uporaba pirotehničnih izdelkov iz prejšnjega odstavka je dovqljena v času od 26. 
decembra do 2. januarja. 
(3) Uporaba pirotehničnih izdelkov razreda I in II je prepovedana v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v 
prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali 
javne prireditve. 
(4) Mladoletnikom do 15 leta starosti sta dovoljena le prodaja in uporaba 
pirotehničnih izdelkov razredov I in II ter le, če so pod nadzorstvom staršev ali 
skrbnikov. 
(5) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. 
Prepovedana je: 
- predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, 
- uporaba v drugih predmetih, 

- lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi. 

41. člen 

(zaseg eksplozivov in prepoved dejavnosti) 

(1) Brez predhodne odločbe policist na kraju samem zaseže eksploziv osebi, če: 
- ima v posesti eksploziv brez dovoljenja, 
- uporablja eksploziv brez dovoljenja, 
- uporablja eksploziv v nasprotju z dovoljenjem. 
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(2) Inšpektor pristojne inšpekcije z odločbo prepove promet, nakladanje in 
razkladanje eksplozivov pravni osebi in podjetniku, ki: 
- izvaja dejavnost z eksplozivi, ki nimajo listin o skladnosti in niso ustrezno označeni, 
- dovoli, da dejavnost izvaja oseba, ki ni strokovno usposobljena, 
- ne zagotovi vseh varnostnih ukrepov, ki so določeni s tem zakonom ali 
podzakonskimi akti, 
- se ukvarja s prometom eksplozivov, ki niso navedeni v seznamu odobrenih 
eksplozivov. 
(3) V odločbi, s katero prepove opravljanje dejavnosti, določi tudi rok, v katerem je 
potrebno odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Pritožba na odločbo ne zadrži njene 
izvršitve. 

44. člen 

(pristojnosti) 

(1) Ministrstvo opravlja naslednje naloge: 
- daje soglasja k navodilom za uporabo eksplozivov, 
- skrbi za ažurnost seznama eksplozivov, 
- vodi upravni postopek in izdaja dovoljenja za proizvodnjo, uvoz, izvoz, tranzit, 
- sodeluje pri pripravi standardov strokovnih znanj in spretnosti oseb, ki morajo biti 
ustrezno strokovno usposobljene v skladu s tem zakonom, 
- opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, 
~ vzdržuje evidence podatkov o eksplozivih in podatke posreduje pristojnim organom, 
- zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke v skladu z določbami 
tega zakona, 
- obvešča pristojni organ Evropske unije o izvedenih ukrepih zaradi neustreznosti 
eksplozivov in o drugih pomembnih ukrepih na področju eksplozivov, 
- sodeluje pri delu v zvezi z eksplozivi z mednarodnimi subjekti in organizacijami, 
- od organov nadzora lahko zahteva podatke o kršitvah tega zakona, 
- prepove proizvodnjo, če se proizvaja eksploziv, ki nima certifikata o skladnosti, 
~ druge naloge v skladu s predpisi in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 
(2) Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo ustanovi posebno 

organizacijsko enoto. 

48. člen 

0) 2 denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, če: 
1- pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje življenja, zdravja ljudi ter 
nJihovega premoženja ali okolja (prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena); 
2. ne poskrbi za fizično ali tehnično varovanje objektov, v katerih se proizvajajo 
eksplozivi, opravlja njihov promet ali skladiščijo eksplozivi (peti odstavek 6. člena); 
3- ne obvesti policijske postaje o izgubi ali kraji eksploziva (sedmi odstavek 6. člena); 
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4. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, preden je ministrstvo izdalo soglasje k 
navodilu (7. člen); 
5. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, za katerega ni ugotovljena skladnost 
(8. člen); 
6. dovoli, da z eksplozivom ravnajo osebe, ki niso strokovno usposobljene (prvi 
odstavek 13. člena); 
7. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona; 
8. proizvaja eksploziv v nasprotju s 16. členom tega zakona; 
9. proizvaja eksploziv pred pridobitvijo ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 17. 
člena); 
10. proizvaja eksploziv po poteku veljavnosti dovoljenja (drugi odstavek 17. člena); 
11. v roku ne izroči evidenc (drugi odstavek 19. člena); 
12. proizvaja eksploziv na delovišču v nasprotju z 20. členom tega zakona; 
13. opravlja raziskave v nasprotju z 22. členom tega zakona; 
14. ne obvesti ministrstva o začetku ali prenehanju proizvodnje (23. člen); 
15. nima dokumentacije, ki je predpisana v prvem odstavku 24. člena tega zakona; 
16. opravlja promet v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena tega zakona; 
17. ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25. člena); 
18. proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi odstavek 26. člena in prvi 
odstavek 28. člena); 
19. uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega zakona; 
20. opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena tega zakona; 
21. uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi odstavek 30. člena); 
22. nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja (četrti odstavek 30. 
člena in šesti odstavek 31. člena); 
23. nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek 31. člena); 
24. opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi odstavek 32. člena); 
25. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona; 
26. ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot določa 34. člen tega zakona; 
27. ne vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek 35. člena); 
28. uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom 35. člena tega zakona; 
29. ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju eksploziva (tretji odstavek 35. 
člena); 
30. prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom 36. člena 
tega zakona; 
31. skladišči eksplozive v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 37. člena tega 
zakona; 
32. z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso usposobljene (prvi odstavek 40. člena); 
33. ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. člena). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 
(3) Za kršitve iz 16., 19. in 25. točke prvega odstavka tega člena se izreče varstveni 
ukrep odvzem predmetov. 
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49. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik, če: 
1. pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje življenja, zdravja ljudi ter 
njihovega premoženja ali okolja (prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena); 
2. ne poskrbi za fizično ali tehnično varovanje objektov, v katerih se opravlja promet 
eksplozivov ali skladiščijo eksplozivi (peti odstavek 6. člena); 
3. ne obvesti policijske postaje o izgubi ali kraji eksploziva (sedmi odstavek 6. člena); 
4. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, preden je ministrstvo izdalo soglasje k 
navodilu (7. člen); 
5. da v promet ali začne uporabljati eksplozive, za katerega ni ugotovljena skladnost 
(8. člen); 
6. dovoli, da z eksplozivom ravnajo osebe, ki niso strokovno usposobljene (prvi 
odstavek 13. člena); 
7. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona; 
8. opravlja promet v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena tega zakona; 
9. ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25. člena); 
10. proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi odstavek 26. člena in prvi 
odstavek 28. Člena); 
11. uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega zakona; 
12. opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena tega zakona; 
13. uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi odstavek 30. člena); 
14. nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja (četrti odstavek 30. 
člena in šesti odstavek 31. člena); 
15. nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek 31. člena); 
16. opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi odstavek 32. člena); 
17. poseduje ekspjoziv v nasprotju s 33. členom tega zakona; 
18. ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot določa 34. člen tega zakona; 
19. ne vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek 35. člena); 
20. uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom 35. člena tega zakona; 
21. ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju eksploziva (tretji odstavek 35. 
člena); 
22. prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom 36. člena 
tega zakona; ' 
23. skladišči eksplozive v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 37. člena tega 
zakona; 
24. dovoli, da z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso usposobljene (prvi odstavek 40. 
člena); 
25. ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. člena). 
(2) Za kršitve iz 7., 17. in 20. točke prejšnjega odstavka se izreče varstveni ukrep 

odvzem predmetov. 

50. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, 
če: 
1- proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona; 

Podaja eksploziv brez ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 25. člena); 
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3. smodnika in netilk ne uporablja za polnjenje streliva za lastne potrebe (prvi 
odstavek 28. člena); 
4. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona; 
5. uporablja pirotehnične izdelke v nasprotju z drugim, tretjim ali petim odstavkom 36. 
člena tega zakona. 
(2) Za kršitve iz 5. točke prejšnjega odstavka se kaznujejo starši ali skrbniki, če 
dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega 
nadzorstva. 
(3) Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se izreče varstveni ukrep odvzem 
predmetov. 

51. člen 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se na kraju prekrška kaznuje posameznik, če na 
zahtevo policista ne pokaže dovoljenja (četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31. 
člena). 



Umik 

predloga zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pokojninskem 

IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJO 

"EPA 27-IV 

Drv BLIKA SLOVENIJA DZ umika predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
'AVNI ZBOR Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, EPA 27- 

_ IV, ki ga je vložil dne 15.3.2005. 
p99- Franc Žnidaršič 
M°slanec DZ 
Liubljana, 3.5.2005 

Nadeva: Umik predloga zakona 

Podnic^r,; , Mag. Franc Žnidaršič, l.r. H ani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 
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ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA 

IN PORUDE 

PISNA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

p°slansko vprašanje poslanca Srečka 
['iatelja Vladi Republike Slovenije, z dne 

14/1^200*   

J* na nesposobnost oziroma nezainteresiranost prejšnje vlade 
Ka|?n4nem epilogu in sankcioniranju vpletenih, sprašujem: 
nenSni ')OC'0 P°s,0Pki nove vlade glede velikih finančnih 
2avIaVilnosti. ^i so se pojavljale, na primer v SIB banki, r°valnici Triglav, Slovenskih železnicah in podobnih primerih? 
Ali 
s - b°do neupravičeno in nezakonito pridobljena finančna 
h**9 tako imenovanih novodobnih milijarderjev, v postopkih 
oziro °ni,ih ,astninjenj družbene lastnine, vrnila v proračun 
Pridobi' 0a ^ak^en način bo nova vlada omenjena sredstva a nazaj ter sankcionirala vpletene? 

Odgovor z dne 24/2-2005:   

Na Ministrstvu za finance smo pristopili k analizi ustreznosti 
zakonske ureditve ter prakse na področjih finančnega sistema, 
na katerih so se nepravilnosti in zlorabe dogajale. Po opravljeni 
analizi bodo zakoni in podzakonski akti ustrezno popravljeni, tako, 
bodo odpravljene tiste pomanjkljivosti, ki so omogočale 
nepravilnosti in oškodovanja varčevalcev, malih investitorjev in 
malih delničarjev, ter, da bo zagotovljeno ustrezno poročanje 
nadzornikom in obveščanje javnosti. 

Z usposabljanjem delavcev organov pregona, tožilstev kot tudi 
sodstva, bo dodatno zagotovljeno, da bodo kršitve zakonodaje in 
predpisov ustrezno sankcionirane. 

P^'^sko vprašanje poslanca Mirana 

l2-2004^'aC1' Repub,lke sloveniie' z dne 21/ 

*a narod"' Sm°' da 'e Urad vlade RS za narodnosti pri Inštitutu 
'n Uracju

nQs,na vPrašanja v Ljubljani naročil, ta pa, da je udejanjil 
Pripadnik 20 precl|ožil raziskavo z naslovom "Položaj in status 0v narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji". 

Uradu S?° Peščeni, da je ta raziskava, tik preden je bila predana 
*at0 j,. ° niegovem nalogu dobila različne zaupne oznake in da 
9'l2-2004°S,°pna lavnosti. Te informacije je v "Večeru", dne 1 Potrdil tudi predsednik Urada za narodnosti, ki je hkrati 

^a/iooF~ 

pojasnil, da bo, o zaupnosti raziskave ter o njeni morebitni objavi, 
ali neobjavi, odločala Vlada RS. Do takrat pa, da raziskava ni' 
dostopna javnosti. 

Ali so sporočila o tem, da je opravljena raziskava označena kot 
zaupna in ne sme biti dostopna javnosti, točna in ali je vlada s tem 
seznanjena in tako odločitev odobrava? 
Na kateri zakonski podlagi so podatki o položaju in statusu 
pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji 
zaupni in z njimi ne sme biti seznanjena javnost? 
Kdaj bo vlada, upoštevaje Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja in zavezanost ustavnemu redu, zagotovila, da bo 
raziskava Inštituta za narodnostna vprašanja z naslovom "Položaj 
in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki 
Sloveniji", dostopna javnosti? 
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Odgovor z dne 10/2-2005: 

Dne 9.11. 2001 se je Urad Vlade RS za narodnosti, kot naročnik, 
z Inštitutom za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, kot izvajalcem, 
s pogodbo dogovoril za izdelavo raziskave »Položaj in status 
pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji«. 
Namen naročila je bil z raziskavo ugotoviti položaj in status 
pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji. 
Raziskava naj bi bila temelj za oceno v kolikšni meri so njihove 
zahteve utemeljene in kaj bi bilo potrebno oziroma možno storiti, 
da se njihove artikulirane zahteve ovrednoti in zanje poišče 
ustrezne rešitve. 

V aneksu k pogodbi z dne 9. 11. 2001 sta pogodbeni stranki 
določili dodatne modalitete glede statusa raziskave. V zvezi s tem 
sta se stranki dogovorili, da se bo naročnik naknadno odločil o 
morebitni objavi oziroma javni dostopnosti predmetne raziskave. 
Iz pogodbe namreč izhaja, da ima pravico do morebitne objave, 
predstavitve oziroma publiciranja, le naročnik, izvajalec pa le z 
naročnikovim soglasjem. 

Dokončana raziskava je bila naročniku izročena leta 2004. 

Ob izročitvi raziskave se naročnik, v skladu s pogodbo, ni odločil 
za njeno takojšnjo javno objavo, saj so se morali z njo poprel 
seznaniti, zavzeti stališče, ter odločiti o njeni morebitni javnosti za 
to pristojni organi v Republiki Sloveniji. Glede na zahteve Bošnjaške 
kulturne zveze Slovenije, v zvezi s formalnopravnim priznanje^ 
bošnjaške manjšine v Republiki Sloveniji (o čemer je Vlada Ht> 
zavzela stališče na svoji 86. redni seji 29. 7. 2004), ter glede na 
siceršnjo občutljivost problematike in različne zaključke piscev 
raziskave je bila predmetna raziskava označena s stopnjo tajnos 
- zaupno. 

Vlada RS je bila o raziskavi obveščena v letu 2004 najprej ustno. 
8. 7. 2004 pa tudi pisno, vendar se do konca svojega mandata 
raziskavo ni uspela seznaniti in zavzeti jasne usmeritve. 

Sedanja vlada je bila o predmetni raziskavi obveščena z dopis"^ 
Urada Vlade RS za narodnosti 24. 12. 2004, s katerim ji je jj' 
predlagano, da se z raziskavo čim prej seznani, se do nje oprede 
in tudi odloči o njeni morebitni javni dostopnosti. 

Na tej podlagi je bila 19.1. 2005 sprejeta odločitev, da se oznak® 
tajnosti umakne, Urad Vlade RS za narodnosti pa je v nasledil1 

dneh, v skladu s 25. členom Zakona o dostopu do informa 
javnega značaja (Ur. I. RS, št. 24/03), raziskavo objavil na svoi' 
spletnih straneh (http://www.qov.si/uvn>. 

Poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za promet 
mag. Janezu Božiču, z dne 24/12-2004: 

Zakaj vaši uslužbenci ne izvršujejo svojih delovnih obveznosti in 
nalog? 
G. I. K., namreč, ni podaljšal dovoljenja za vzdrževanje letal 
podjetjem oziroma organizacijam, ki opravljajo dejavnost 
servisiranja letal, ki so jim licence za servisiranje potekle 
15.12.2004. 

Zgodilo se je, da so tako nekateri priznani letalski strokovnjaki 
morali zapreti svoje delavnice, posledično pa je zaradi tega ostalo 
brez dela precej zaposlenih. Za opravljanje dejavnosti servisiranja 
letal brez licence so namreč predpisane večmilijonske kazni. 

Obenem pristojnemu ministru predlagam, naj vsakoletno 
podaljševanje licenc ukine in naj uvede stalne licence, ki jih bo 
Direktorat za letalstvo kontroliral z občasnimi pregledi. V skladu z 
ugotovljenim stanjem pa naj uradnik licence ne odvzame, oziroma 
pogojno ne odvzame, temveč, naj licence le začasno ali pogojno 
odvzame. 

Kako boste ukrepali proti odgovornim za nastalo situacijo? 
Kako nameravate urediti razmere v Direktoratu za letalstvo, kjer 
neurejeno in nevzdržno stanje vlada že nekaj let. 

Odgovor z dne 25/1-2005: 

V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na podaljšanje dovoljenj za 
vzdrževanje letal podjetjem oziroma organizacijam, za katerega 
menite, da uslužbenci ne izvršujejo delovnih obveznosti in nalog, 
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Ministrstvo za promet ugotavlja, da: . o5tj 
- gre za prehod s pravne ureditve, ki je bila v izključni pristojn 

Republike Slovenije (Pravilnik o vzdrževalni organiza ^ 
potrjeni po JAR-145, Ur. I. RS, št. 114/02), ki je delno Izhaf £ 
iz zahtev Uredbe Sveta št. 3922/91 s spremembam 
dopolnitvami in temeljila na skupnih letalskih predpisi; 
izdajajo Združeni letalski organi, na pravno ureditev, ki je 
v pristojnosti Evropske unije (Uredba (ES), št. 1592.12 
Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 15. julija 20 

skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in us'an jn 
Evropske agencije za varnost v letalstvu, s sprememba ^ 
dopolnitvami, in z njo povezano Uredbo komisije sti 
2042/2003, z dne 20. novembra 2003, o stalni PloV

(0r o 
zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav, 
potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarja s temi na'°9 j; 
se po uveljavitvi Uredbe komisije (ES) št. 2042/2° | 
Republiki Sloveniji 1. maja 2004), Pravilnik o vzdrze^ 
organizaciji, potrjeni po JAR-145, še naprej uporablja v a 
ki se nanaša na določena vprašanja, na katera se Ur 

(ES) št. 2042/2003 ne nanaša, ali pa jih obravnava kot izj ^ ^ 
- ni mogoče določiti, na katere kategorije zrakoplovke 

poslansko vprašanje nanaša. Določitev kateg^^ 
zrakoplova, glede na vzletno maso (5.700 kg) oziroma na ^ 
njegove uporabe (komercialni letalski prevoz), je bis,ve. a|i 
določitev pravne podlage (pravilnik ministra za Pr° ^(10 
uredba Evropske komisije) za izdajo dovoljenja vzdrz 
organizacije; |j0lT)o, 
na podlagi poročila Uprave RS za civilno letalstvo, ugota 
da je Uprava RS za civilno letalstvo v letu 2004 otira,"laCijo. 
5 upravnih zadev, ki se nanašajo na vzdrževalno organ' ^ 
Ministrstvo za promet, kot pritožbeni organ, pa s tem 0r 
ni prejelo nobene pritožbe. Na podlagi navedenega skl^anja' 
da potrdila vzdrževalnim organizacijam niso bila podal 
tudi iz razlogov, ki so na strani strank v postopku- 

14. 



Pri Pregledu pravne in organizacijske urejenosti izdajanja dovoljenj 
orževalne organizacije je bilo ugotovljeno, da prihaja do 

v 
sP°razumov in različnih tolmačenj predpisov, ki se uporabljajo 
epubliki Sloveniji. Ministrstvo za promet bo zaradi tega ponovno 

svarilo pravno ureditev področja izdajanja dovoljenj vzdrževalne 

ust n'2ac'je in način izvajanja teh dovoljenj, ter po potrebi izdalo 
krt?2"3 navoc'''a za njihovo izvajanje. Če bodo pri tem ugotovljene 
Dr 'r/6 predpisov, bo Ministrstvo za promet ravnalo v skladu s 6 P's' 0 javnih uslužbencih. 

®'ede trajanja veljavnosti potrdila vzdrževalne organizacije 

rešitvi13 0dobri,ve vzdrževalne organizacije sta uveljavljeni dve 
vzdrževalni organizaciji, potrjeni po Pravilniku o vzdrževalni 
organizaciji, potrjeni po JAR-145, se potrdilo izda z veljavnostjo 
ene9a leta, po preteku tega obdobja se veljavnost potrdila 
Podaljša še za obdobje 12 mesecev, vendar, skupaj ne za 

® kot 24 mesecev, če imetnik izpolnjuje zahteve, ki veljajo 
. asu odločanja ter glede na nove ugotovitve Uprave RS za 

ctviino letalstvo. Enako velja za nadaljnja podaljšanja veljavnosti 
Potrdila; 
vzdrževalni organizaciji, potrjeni po Uredbi (ES) št. 1592/2002 

vropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002, o skupnih 
Predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi 

vropske agencije za varnost v letalstvu, s spremembami in 
opolnitvami in z njo povezane Uredbe komisije (ES), št. 2042/ 

2003, z dne 20. novembra 2003, o stalni plovnosti zrakoplovov 
in letalskih proizvodov, delov in naprav, ter o potrjevanju 
organizacij in osebja, ki se ukvarja s temi nalogami, se 
odobritev izda z neomejenim trajanjem (točka 145.A.90 Stalna 
veljavnost). 

Glede na navedeno, bo Ministrstvo za promet pri reviziji Pravilnika 
o vzdrževalni organizaciji, potrjeni po JAR-145, ustrezno 
upoštevalo vaš predlog glede trajanja veljavnosti potrdil 
vzdrževalne organizacije, če se na to nanaša predlog za ukinitev 
vsakoletnega podaljšanja licenc. Če se predlog nanaša na 
podaljšanje veljavnosti licence za vzdrževanje zrakoplova (t.i. 
osebna licenca), bodo upoštevane določbe točke 66.A.40 (Stalna 
veljavnost licence za vzdrževanje zrakoplova) Uredbe komisije 
(ES) št. 2042/2003 (licenca postane neveljavna pet let po zadnji 
izdaji, razen, če niso izpolnjeni določeni pogoji). 

Glede ureditve razmer v Direktoratu za letalstvu (poslanska 
vprašanja se sicer ne nanašajo na njegove pristojnosti), vas 
obveščamo, da bo Ministrstvo za promet v kratkem objavilo javna 
razpisa za delovno mesto generalnega direktorja v Direktoratu 
za letalstvo in delovno mesto direktorja Uprave RS za civilno 
letalstvo. Po imenovanju generalnega direktorja, oziroma direktorja, 
pričakujemo tudi ustrezno izboljšanje delovanja Direktorata za 
letalstvo in Uprave RS za civilno letalstvo. 

p   

Jer Pol3Uda poslanca Zmaga 
'nčiča Plemenitega Vladi Republike 

--Hi^nijejZdne 24/12-2004: 
Že i 
Zahod a 2002 sem v Obrambnem odboru Skupščine 
0r9aniz°eVrO?Ske unii®' katerega član sem, sprožil idejo o 
unije k'i?n'U 'n odprtiu Letalskega muzeja Zahodnoevropske 1 bi bil lociran ob letališču v Mariboru. 
Po 
Pog0v °biskih Obrambnega odbora v Republiki Sloveniji, po 
*a obra" h k'VŽ0 ministrico za kulturo, predstavniki Ministrstva 
l°kaCjj6 

0 'n Minis,rs,va 23 promet, ter po obisku predvidene 
'°kaciio' '8.^"Pščina Zahodnoevropske unije (AWEU) potrdila leti žoof3 iz9radnio muzeja v Republiki Sloveniji. V proračunu za 
Postavit 'n 20®5 ie zagotovljena tudi postavka za izvedbo in ev muzeja v Mariboru. 

kultno VSemu ,emu se prejšnji vladi, še posebej pa ministrici za 
Na mole1«*'0 vredno narediti karkoli v smeri izvedbe projekta. 
°dg0Vor P'se. kot pobudnika, za izgradnjo muzeja ni bilo 
*a kulturV - '30s^us'' da bi se srečali s predstavniki Ministrstva 
Celo v °ln Ministrstva za obrambo tudi niso obrodili uspehov, 

M®dt« 

i .a predsednika Odbora za obrambo Skupščine 
evropske unije so ostala brez odgovora. 

'n '° Predi ' Evr0De idejo o skupnih evropskih muzejih osvojil 
vPrašanja 

39a' Vsem eianicam in takoj so se začela porajati 
'*Vaiati prQ

S tlran' n0ka,0rih držav članic, kdaj bo Slovenija začela 
Sloveniji n 2aenkrat mi je še uspelo obdržati projekt v Republiki 
'6r đa me 

avkl'ub 'emu, da se zanj potegujeta Francija in Nemčija, 
Slovenj^ vj Predstavniki oblegajo z vprašanji In predlogi, naj 
sPosoben 

s,opi °0 projekta in naj ga prepusti nekomu, ki ga je 0,1 izvesti. 

Ker sodim, da je vzpostavitev Letalskega muzeja 
Zahodnoevropske unije v Republiki Sloveniji zagotovo promotivno 
najbolj primerna zadeva, predlagam Vladi Republike Slovenije, da 
formira organizacijsko skupino, sestavljeno iz predstavnikov 
Ministrstva za obrambo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za 
promet ter mene, kot nosilca ideje, v ZEU, z nalogo, naj pripravimo 
osnovno strukturo projekta, razpisno in projektno dokumentacijo, 
ter v najkrajšem času začnemo z delom. 

Kot informacijo lahko dodam še to, da imam eksponate, torej, 
letala že rezervirana po raznih državah Evrope, ki komaj čakajo, 
da jih pripeljejo v novi muzej. 

Poleg same promocijske vrednosti je projekt tudi finančno zelo 
zanimiv za naša podjetja, saj bi ga v veliki meri podprla EU iz 
svojih skladov, obenem pa bi projekt prinesel okoli 500 direktnih 
novih zaposlitev, ter vsaj še okoli 750 posrednih zaposlitev, da 
sploh ne upoštevamo koristi širše okolice in celotne štajerske 
regije. Sodim, da gre za pomembno zadevo, zato pričakujem od 
Vlade Republike Slovenije, da bo o tej zadevi čimprej sklepala ter 
se pozitivno odločila. 

Odgovor z dne 17/2-2005:  

Vlada Republike Slovenije podpira vašo pobudo in za njeno 
uresničitev oblikuje organizacijsko skupino za pripravo zasnove 
projekta Letalskega muzeja Zahodnoevropske unije. 

V več dosedanjih odgovorih na poslanska vprašanja in pobude v 
zvezi z vzpostavitvijo Letalskega muzeja Zahodnoevropske unije 
sta Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za obrambo opozarjali, 
da je o tako kompleksnem projektu mogoče verodostojno 
razmišljati, se o njem odločati in ga izpeljati samo na osnovi jasnega 
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idejnega koncepta in ustrezne dokumentacije. Vlada Republike času pripravila vsebinsko, prostorsko, organizacijsko in finančno 
Slovenije bo, po prejemu predlogov ministrstev za člane in njihove zasnovo projekta, ter Vladi Republike Slovenije predlaga'3 

namestnike, imenovala organizacijsko skupino, ki bi v najkrajšem naslednje korake. 

Poslanska pobuda poslanca Saša Pečeta 
ministru za okolje in prostor g. Janezu 
Podobniku, z dne 24/12-2004:  

Gospod O. J., lastnik nepremičnine v Mariboru nasprotuje lastniku 
sosednje parcele (hiša dvojček) g. P. I. izgradnjo samskega bloka 
za priložnostne delavce iz Kosova. Gospod O. je predlagal oziroma 
zahteval, naj bo višina novo zgrajene sosedove hiše enaka 
prejšnji, v nasprotnem primeru naj se gradnja le-te premakne štiri 
metre stran od njegove hiše. 

V zvezi z nameravano gradnjo je, poleg g. O.-a, vložila pritožbo 
tudi Mestna občina Maribor, ki ima v lasti parcelo poleg omenjenega 
R-a, na kateri stoji podružnica Osnovne šole Ivana Cankarja. 
Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja je bil z odločbo UE 
Maribor zavrnjen. 

O.-evi so iz neuradnih virov izvedeli, da je g. P. I. ponovno vložil 
zahtevek za izgradnjo enakega objekta. Za pridobitev pozitivne 
odločbe naj bi mu celo pomagali nekateri posamezniki na UE 
Maribor, ki bi v postopku lažno prikazali, da so bili O.-evi, kot 
stranka o tem obveščeni. Gospod P. pa naj bi, med drugim, tudi 
izjavil, da za pridobitev gradbenega dovoljenja lahko podkupi 
kogarkoli, in da ne bo izbiral sredstev za pridobitev le-tega. 

Potrebno je omeniti še, da so O.-evim, že v prvi fazi postopka 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, grozili z razstrelitvijo hiše, 
kar so dne 16.09.1997 tudi prijavili na Upravo za notranje zadeve 
v Mariboru. 

Pozivam vas, da v okviru svojih pristojnosti uredite, da bo postopek 
v omenjenem primeru izpeljan skladno s prostorskimi in okoljskimi 
zahtevami in predpisi, ob upoštevanju primernosti gradnje 
tovrstnega objekta, in prepreči gradnjo samskega doma za 
delavce iz Kosova v neposredni bližini osnovne šole in 
stanovanjskih naselij I 

Odgovor z dne 19/1-2005: 

1. Najprej je potrebno pojasniti, da veljajo v vsaki pravni državi, 
kamor je šteti tudi Republiko Slovenije, zakoni za vse enako. 
Ker pa je tako z novim Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1), 
kot je bilo tudi s prejšnjim Zakonom o graditvi objektov iz leta 
1984, ki je veljal pred uveljavitvijo ZGO-1 (pred 1.1.2003), 
določeno, da je potrebno, pred začetkom gradnje vsakega 
objekta, razen enostavnih, najmanj dokončno gradbeno 
dovoljenje, zoper investitorja gradnje, ki se izvede brez 
gradbenega dovoljenja in se zato šteje za nelegalno (črno) 
gradnjo, pa so z istim zakonom predvideni tudi določeni 
inšpekcijski in drugi ukrepi, je potrebno tudi ugotoviti, da vse 
to seveda velja tudi za obravnavani primer. Sicer je z 51. 
členom Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in 
naslednji) določeno, da je ministrstvo, ki je pristojno za 
določeno upravno enoto, dolžno upravno enoto opozoriti, če 
ugotovi, da ne izvršuje nalog ali jih izvršuje nepravilno, vendar 

poročevalec, št. 30 26 

to ne pomeni, da bi ji lahko kar naročilo, da mora ali ne sm0 

izdati gradbenega dovoljenja. 

2. Vsaka oseba, ki meni, da so ji v konkretnem upravn®^ 
postopku kršene njene pravice oziroma pravne koristi,irT1. 
pravico, da se zoper tak upravni akt pritoži, lahko pa upo®' 
tudi druga pravna sredstva. Ali stranka to možnost izko" ^ 
ali ne, je odvisno od njene volje in od njenega rizika, ki 9a 

tem prevzema, kar pa velja tudi za primer, ki ga opisU| 

poslanec. 

3. Potrebno je tudi pojasniti, da je tukajšnje ministrstvo uPravn
z 

organ, ki lahko opravlja le tiste naloge, ki so določan 
zakonom o pristojnosti ministrstev, in naloge, ki jih dol° ' 
drugi materialni in organizacijski predpisi. Izdaja gradben 9 
dovoljenja za objekte, ki niso objekti državnega pomen3' T 
sodi v pristojnost upravnega organa prve stopnje, v upr 
enoti v katere območju leži zemljišče, ki naj bi bilo p'e° ^ 
pozidave. Ti organi pa so pri svojih odločitvah neodvisni- 
gan, ki vodi postopek, lahko odloča v upravnih stvareh, ka 
sodi tudi izdaja gradbenega dovoljenja, samostojno in v o ^ 
zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov '°*a njfo 
skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvrševanja Ja 

pooblastil. 
takšni11 

4. Zaradi navedenega, žal, ne moremo in ne smemo v l" ^ 
konkretnih primerih, kot je predmetni, zavzemati stališč. v 
mnenj in napotil niti organom niti posameznikom. Ravna J ' 
nasprotju s pravkar navedenim, bi namreč P0"10^, 
vnaprejšnjo presojo in s tem hujšo kršitev pravil P° Ipgr 
zlasti načela dvostopnega odločanja. O pritožbah z . 
dovoljenja, ki jih na prvi stopnji izdajajo upravne enote, na ^ ^ 
odloča tukajšnje ministrstvo. Zaradi navedenih dejs ^ 
upravni organ ne more, kot poslanec v svoji pobudi, m^ ^ 
nevede, predlaga, pa čeprav samo z mnenjem, vpliva" ^ 
postopek izdaje gradbenega dovoljenja niti na Pr''° ^ 
postopek. Verjetno ni potrebno posebej pojasnjevati, |3gi 
posledice bi lahko nastale, če bi bilo stališče ministra pn ^ 
obravnavane zadeve drugačno od stališča, ki bi ga W 0t 
delavec zavzel ob reševanju že vložene pritožbe ^ 
upoštevanju konkretnega dejanskega stanja, oziroma 0 
zavzelo pristojno sodišče, če bi prišlo do tožbe o 
upravnega spora. 

■ H* ura*""1 

5. Ne glede na pojasnjeno je potrebno še dodati, a® ^i 
oseba pristojnega upravnega organa odloča °.n0g3 
gradbenega dovoljenja v skladu z določbami Pos0y (jr. 
materialnega predpisa, to je Zakona o graditvi objekto 
RS, št. 110/02 in naslednji, ZGO-1), ob upoštevanju S0^ 
drugih zakonov in podzakonskih predpisov. PostoP® ,[jarr)i 
tega dovoljenja vodi uradna oseba v skladu z do $ 
procesnega zakona, to je Zakona o splošnem uPr tjSiih 
postopku (Ur. I. RS, št. 80/99 in naslednji, ZUP)> ®a$gnia 

procesnih določb ZGO-1 s katerimi so posamezna VP gate 

upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja . 
urejena kot v ZUP. Pri tem pa je potrebno še P°'aS

aC|ev0' 
mora vsak upravni organ, pristojen za gradbene 



Preden izda gradbeno dovoljenje, med drugim, preveriti zlasti, 
ali je projekt izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom 
ali ie projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki izpolnjuje 
s ,em zakonom predpisane pogoje za projektanta, ali so k 
predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja ali ima 
Projekt vse s tem zakonom predpisane sestavine ali je bila 
°Pravljena revizija projektne dokumentacije, kadar je 
Predpisana, ali je investitor predložil dokazilo, da so dajatve in 

prispevki, določeni z zakonom, plačani, oziroma, da so na 
drug zakonit način izpolnjene takšne njegove obveznosti, ali 
ima investitor pravico graditi. Če pa ti pogoji niso oziroma ne 
bodo izpolnjeni, to pomeni, da bo zahteva za izdajo gradbenega 
dovoljenja, ne glede na to, ali se bo sosed ali lokalna skupnost 
pritožila, zavrnjena, oziroma izdana odločba, da se gradbeno 
dovoljenje ne izda. 

°slanska pobuda poslanca dr. Marka 
9vlihe ministru za pravosodje dr. Lovru 
Urmu in ministru za zunanje zadeve dr. 

-^jtriju Ruplu, z dne 3/1-2005  

Koner m 
s°dnik seca sePtembra 2005 poteče mandat Hrvatu dr. B. V., 
^Oria Ji PodPredsedniku Mednarodnega sodišča za pravo 
Ker lahk ki ima sedež v Hamburgu (http://www.itlos.org>. 

drž ■'30 Prav''i^ OZN na to mesto kandidirajo le strokovnjaki 
Slove9-- *'Vzhodne Evrope (kamor še vedno spada Republika 
ra2Djn'la?' bi m°ralo naše ministrstvo za pravosodje nemudoma 
Pred|Sat' Pros,° sodniško mesto, v skladu z Zakonom o 
Hecj 

a9anju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike 

PostoDk°dni« SOdišč (ZPKSMS) <Ur- '• RS. št- 64/01 in 59/02). Nad P °m "bedi" tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Glede 
s'°ven t do'90trajen in kompliciran postopek za določitev 
Po| |e)

S^69a kandidata (ki je npr. leta 2001 in 2002 trajal skoraj 
dosti 'n iz'emno pomembno diplomatsko lobiranje, časa ni 
saj na°2lrorna 9a je, bržkone, premalo. Vendar, velja poizkusiti, 
reševa™ ze sama kandidatura, kvečjemu, koristi pri 
*voii,ViniUmorskih mejnih zapletov s Hrvaško, da o morebitni 
Pokazar "'ne 9°vorimo- Slovenci moramo svetu in sosednji državi 
B. 8. ali'' da imamo pomorskopravne strokovnjake (npr. prof. dr. 
komBrL ?ro'- dr- M. Š.), ki so sposobni enakopravnega dialoga s 

rkoh 'n od koderkoli! 
postoP6k . 
bi b||0. 

£a l2biro slovenskih kandidatov za mednarodna sodišča 
Zakona k poenos,av''i 2 ustreznimi spremembami navedenega 
UsPeh k' 'mele tako Slovenke in Slovenci večje možnosti za 
moje kr (

Z]roma za dokončno mednarodno izvolitev (glejte npr. 
57; Delti t"9 prisP0vke v Pravni praksi, št. 15-16/2002-25.4., str. 
Republik 6"2002' s,r2in Pravnl praksi' št. 21/2002-13.6., str. 4). 
naciong, 8 Sloveniia je verjetno ena od redkih držav, kjer 
^"didira 093 kandida,a izvo,i parlament, da lahko potem sploh 
ri6Potreh Za sodn'ka na določenem mednarodnem sodišču. Po 
Pri'°žnosti!9m S' zaP'ramo vra,a in izgubljamo mednarodne 

države na°^n'h re^',ev bila' da bi kandidate izbral predsednik 
Odbora D^oc,'a9' mnenja Sodnega sveta in, morebiti še, vlade in 
Sodnj Sv 

za zur)anjo politiko, druga pa, da bi kandidate izbral 
s°dnike k i Sa' ®re' nenazadnje, zgolj za kandidate in ne za 
^'anic Kon Sre .voli'0 mednarodne institucije (npr. skupščina držav 
bilahkoi *encii* Združenih narodov o pravu morja). Kandidate 
^°dnena 

rala ,uc" vlada, vendar na podlagi (strokovnega) mnenja yd sveta. 

Skupni odgovor (minister za pravosodje), z 
dne 2/2-2005: 

V skladu z določbami 4. do 7. člena ZPKSMS prosto sodniško 
mesto v mednarodnem sodišču razpiše ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, v roku, ki ga določa javni poziv mednarodnega 
sodišča. Ministrstvo za pravosodje prijave, ki niso zavržene ali 
zavrnjene, posreduje predsedniku Republike Slovenije, ki se, po 
pridobitvi mnenja Vlade Republike Slovenije in Sodnega sveta, do 
prijavljenih kandidatur opredeli, ter predloge potrebnega števila 
kandidatov za izvolitev posreduje Državnemu zboru Republike 
Slovenije. S tem, ko ZPKSMS daje predsedniku republike pristojnost 
posredovanja predlogov kandidatov v Državni zbor Republike 
Slovenije, zakon ne odstopa od veljavne ureditve, ki je določena 
za sodnike Ustavnega sodišča. Državni zbor Republike Slovenije 
o kandidatu za sodnika mednarodnega sodišča odloča s tajnim 
glasovanjem z večino glasov vseh poslancev. 

Drugačen, mogoče je reči tudi poenostavljen in krajši, postopek 
je v drugem odstavku 8. člena ZPKSMS določen v zvezi z 
imenovanjem namestnika izvoljenega sodnika za odločanje v 
posamezni zadevi. Če je s pravili mednarodnega sodišča ali 
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določeno, 
da Republika Slovenija imenuje namestnika izvoljenega sodnika 
za odločanje v posamezni zadevi, ga, v skladu z navedeno 
določbo ZPKSMS, določi Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra, pristojnega za pravosodje, po pridobitvi mnenja Sodnega 
sveta. 

Vašim Navedbam v zvezi z dolgotrajnostjo in zapletenostjo 
postopka imenovanja kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč, 
ter trditvi, da je Republika Slovenija verjetno ena od redkih držav, 
kjer nacionalnega kandidata izvoli parlament, je pritrditi. 

V Zvezni Republiki Nemčiji notranji postopek imenovanja 
kandidatov za sodnike Sodišča evropskih skupnosti in sodišča I. 
stopnje poteka tako, da zvezni minister za pravosodje na 
neformaliziran način izbere kandidata in ga posreduje v imenovanje 
zvezni vladi. Pri tem je dosedanja praksa pokazala, da zvezni 
minister vedno predlaga kandidata izmed uveljavljenih profesorjev 
prava. V Veliki Britaniji izvede razpis Ministrstvo za notranje zadeve, 
pri čemer gre za javni razpis, objavljen v sredstvih javnega 
obveščanja. Na podlagi tako zbranih podatkov minister za notranje 
zadeve predlaga kandidata v imenovanje vladi. V Franciji postopek 
izbire opravi zunanje ministrstvo. Kandidate izbira izmed sodnikov 
Vrhovnega upravnega sodišča (Conseil de Etat) ali sodnikov 
Vrhovnega sodišča (Court de Cassation), imenuje pa jih vlada. 
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Z navedenimi podatki je pripravljalec zakona razpolagal že pri 
pripravi prvotnih osnutkov predloga ZPKSMS v letu 2000, ki so 
predvidevali, da kandidate za sodnike mednarodnih sodišč in 
njihove začasne namestnike izvoli Vlada Republike Slovenije. 
Mnenju Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve iz leta 2000, 
ki je opozoril, da pomeni navedeno odstop od sistemske ureditve 
izvolitve sodnikov, ter poudaril, da, glede na visoke zahteve in 
ugled funkcije sodnikov mednarodnih sodišč, postopek ne more 
biti drugačen od tistega, ki po ustavi velja za izvolitev sodnikov 
slovenskih sodišč, pri čemer dolžina postopka formalne izvolitve 
kandidatov ne more biti razlog za njegovo poenostavitev, je sledil 
predlog zakona, po katerem kandidate za sodnike mednarodnih 
sodišč voli Državni zbor Republike Slovenije, po postopku in na 
način, ki ga določa ZPKSMS. 

Ministrstvo za pravosodje bo ponovno proučilo obravnavan" 
vprašanje ter nato, v skladu z ugotovitvami, oblikovalo ustreza" 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike 
mednarodnih sodišč, v smeri poenostavitve postopka izb|re 

kandidatov, ter ga predložilo v obravnavo Vladi Republike Sloveniji 

Za navedenimi stališči soglaša tudi Ministrstvo za zunanje zadev0- 

V delu poslanske pobude, v katerem izražate mnenje, da birri0'^° 
Ministrstvo za pravosodje nemudoma razpisati prosto sodnis 
mesto za sodnika Mednarodnega sodišča za pravo morja, P 
vam sporočamo, da je Ministrstvo za pravosodje že razpisa 
prosto sodniško mesto za sodnika Mednarodnega sodišča 
pravo morja. Razpis je bil dne 7.1.2005 objavljen v Ur. I. RS, & 
2005. 

Poslansko vprašanje poslanca Bogdana 
Baroviča ministru za okolje in prostor g. 
Janezu Podobniku, ministru za finance dr. 
Andreju Bajuku in ministru za delo, družino 
in socialne zadeve mag. Janezu Drobniču, z 
dne 4/1-2005:  

S 1. 1. 2005, ko je stopil v veljavo 121. člen Stanovanjskega 
zakona, sta se dosedanja dva načina izračunavanja 
subvencioniranja najemnine združila v enoten način. Dosedanjim 
najemnikom, ki so bili upravičeni do najema socialnega stanovanja 
po predpisih o socialnem varstvu, in upravičencem do prejema 
pomoči, po 100. členu Zakona o socialnem varstvu, je ta pravica 
nadomeščena s subvencionirano najemnino. Iz zgoraj 
navedenega, kot tudi iz izkušenj pri dosedanji praksi na tem 
področju, sem prepričan, da gre pri tej pravici za tipično socialno 
varstveno pravico. To narekuje tudi nova ureditev, sicer, z bistvenim 
znižanjem vstopnega cenzusa za pridobitev pravice, glede na 
prejšnjo ureditev. 

V praksi pa se je pojavil velik problem in tudi razhajanje v teoretičnih 
izhodiščih glede zaračunavanja upravnih taks. Občina Trbovlje 
spada v eno izmed treh območij z največjo brezposelnostjo, kjer 
je močno prisoten vidik socialne ogroženosti in tudi občutljivosti, 
glede socialne problematike. Nova ureditev subvencioniranja 
najemnin pomeni bistveno zmanjšanje števila upravičencev, ki 
so do sedaj prejemali subvencijo za najemnino. Problem se dodatno 
zaostri pri zaračunavanju upravnih taks. 

Kako naj nekomu, ki po novem ni več upravičen do subvencije, 
najprej pristojne službe pošljejo opomin za upravno takso, nato 
pa zavrnilno odločbo? 

Pri vsem tem pa vložnik o plačilu upravne takse ni bil niti obveščen. 
Prepričan sem, da so se ministrstva, pri izdelavi programa za 
izračun subvencij najemnin, postavila na napačno stališče glede 
zaračunavanja upravnih taks. Omenjena problematika bi se morala 
urediti primerneje. 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih, ter merilih in postopkih za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin se, namreč, poda vloga za subvencijo 
najemnine na predpisanih obrazcih, na njih pa ni navedeno, da se 

za to vlogo zaračunava upravna taksa. Tako se pojavi osn°vf]° 
vprašanje glede pravne narave same pravice, predvsem v s"11 

ZUT-a. 

Ali gre za socialno varstveno pravico v smislu 28. člena Zak°n 

o upravnih taksah? 

Pristojno ministrstvo se je namreč, s svojim priprav''f/V^ 
računalniškim programom, postavilo na drugačno stan 
predvsem pa tega ni izvedlo dosledno. 

Ali ne bi bilo primerneje oziroma bolje, da zavzame stališč0, ^ 
gre, pri uveljavljanju pravice do subvencioniranje najemnin0.^ 
socialno varstveno pravico, kar dejansko v svojem namenU 

ie? ia£iiu 
Ne pa, da je ta pravica namenjena vsakomur, zavezanost K P 
upravne takse, oziroma oprostitvi, pa le tistim, ki imajo 
premoženjsko stanje. 

Prav tako pristojnemu ministru predlagamo, da bi morala biti rn ^ 
za obračunavanje upravnih taks, v skrajnem primeru, ena 

vse, ne pa, da jo neupravičenim do najemnine, kljub zav 

odločbi, zaračunamo. 

Odgovor ministra za okolje in prostor g* 
Janeza Podobnika, z dne 31/1-200&__^ 

Z začetkom leta 2005 je bil, na podlagi 121. člena Stanova")- ^ 
zakona (Ur. I. RS, št. 69/2003 in 18/04-ZVKSES), uveljavi]«'^, 
način izračunavanja upravičenosti do subvencionirane n®!®oVanie 

Na tej podlagi je bila sprejeta Uredba o metodologiji za o! z* 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in P°st°qi/03)' 
uveljavljanje subvencioniranih najemnih (Ur. I. RS, št. jo 
Višina dohodkovnega cenzusa in upravičeno ure 
subvencionirane najemnine se oblikuje v odvisnosti od s ^ ^ 
gospodinjstva, od višine njihovega ugotovljenega dohodk^^i 
dejanske celotne najemnine, ki bi jo bilo potrebno , -pin ie 

zapletenega načina izračunavanja subvencioniranja naje ^ 
Ministrstvo za okolje in prostor poskrbelo za enoten račun hftJ 
podprl program za izračun subvencij, ki je bil v mesecu nove"11 ibfti 

2004 posredovan vsem občinam v državi. Za lažji Preh dovaflJ 

sistem so bile občinam s strani našega ministrstva PoS'® vneSs 

tudi enotna napotila glede načina izračunavanja dohod jt(j 
cenzusa prosilcev, ugotavljanja materialnega stanja ProS 

14 
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4(v an'e uPravnih taks ureja Zakon o upravnih taksah (Ur. I. , 04 - prečiščeno besedilo). Iz tega zakona je razvidno, da 
kSe ne plačujejo taksni zavezanci - posamezniki v slabih 

Premoženjskih razmerah. Po Zakonu o socialnem varstvu se 
ele. da je posameznik ali družina v slabih premoženjskih 
2nfierah, če njihovi mesečni dohodki ne dosegajo minimalnega 
"odka, določenega po tem zakonu, zato so upravičeni še do 
narne socialne pomoči. O upravičenosti do denarne socialne 

P moči odločajo centri za socialno delo. Glede na navedene 

6n ?nske podlage, bi bilo oproščeno plačila upravne takse 
4Rq° gospodinjstvo, ki ima mesečne neto dohodke do 
dn a Sit' dv°č,ansko gospodinjstvo do 79.868 SIT, tričlansko 
en SIT, štiričlansko do 108.056 SIT itd. Razen za člansko gospodinjstvo so zneski za ostala gospodinjstva 

entativni, saj se izračunavajo za vsako gospodinjstvo posebej, 
J ' le pomembna njihova struktura (število odrasli oseb, otrok, 
_, ®,arševska družina). V kolikor gospodinjstvo ni oproščeno 
suh 3 uPravne takse se le-ta plača pri sami vlogi za 
(8r^®ncioniran° najemnino, taksa pa znaša trenutno 4.250 SIT 50 SIT za vlogo in 3.400 SIT za odločbo). 

oDr 3si°Čke 28' člena omenienega zakona tudi izhaja, da so taks p en' tudi spisi in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih 
lašt'C ^al<on 0 socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 36/04) v 11. členu 
po e^a vrs,e socialno varstvenih storitev, ki so: prva socialna 
VQ. ' osebna pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo, 
dela n'6 'n varstvo ,er zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč 
°P riCeV v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih. Iz 
sod" Ve vrs,e soc'alno varstvenih storitev, torej, ne izhaja, da l° v ta okvir tudi subvencije najemnin. 

Pravna mr, 
Posr h n|a' v 2vezi z izvajanjem Zakona o upravnih taksah, 
So i ui® Ministrstvo za finance, v zvezi z izvajanjem Zakona o 
?ad nem vars,vu Pa Ministrstvo za delo, družino in socialne 
subvVe'.Vprašanie, ali ^ '3',° mo9°^e šteti pravico do 
se iP 

nc'onirane najemnine med socialno - varstvene pravice, 
Stan ^°'av''0 2e v 'e,u 2001, ko se je pričela izvajati novela 
Ta D 

aniskega zakona in je uvedla pravico do znižane najemnine. 
Pro 

a*ca i® imela podobne ugodne materialne posledice za 
laven3' k0t seda' subvencionirana najemnina. Po proučitvi 
ugoto ®ne9a vprašanja s pristojnima ministrstvoma je bilo 
do|oč

Vleno' da so prosilci za znižano najemnino dolžni poravnati 
takOn

0ne upravne takse, razen, seveda, če je njihov dohodek 
Plafii 'da s°. na podlagi samega Zakona o taksah, oproščeni 

upravnih taks. 

n°ve?r° Upravnih ,aksah je bil v obdobju 2000 - 2004 nekajkrat 
SoCja|_an' Seznainjeni smo, da je Ministrstvo za delo, družino in 
člena Z8 2ac*eve v le,u 2002 podalo predlog za razširitev 28. 
,Qčka al*ona 0 upravnih taksah, tako, da bi se dodala nova 
in (jejg Smislu, da bi bili oproščeni plačila upravnih taks tudi spisi 
v®ljavni ? V P°sloPku uveljavljanja znižane najemnine. Glede na ni tu Sp^

akon o upravnih taksah je razvidno, da omenjeni predlog 

subvenraVieno,ne9a računalniškega programa za izračunavanje 
Pon0vr| '0r"rane najemnine smo, v zvezi s plačilom upravne takse, 
Upravne 

pr°sili Ministrstvo za finance za mnenje v zvezi s plačilom 
v °dgov akSe za vlo9e 23 uveljavljanje te pravice. Ministrstvo je 0ru odkazalo na veljavni Zakon o upravnih taksah. 

Ba??Vor m'nistra za finance dr. Andreja 
-^zdne 31/1-2005:  

t>8Sediio UPravnih ,aksah (Ur. I. RS, št. 40/04 - uradno prečiščeno 
' v nadaljevan|u: ZUT) ureja taksne oprostitve v 21. do 

28. členu, posamezne oprostitve za posamezno upravno dejanje 
pa lahko določi tudi taksna tarifa. Oprostitve, ki so zajete v ZUT, 
se tako presojajo glede na vrsto upravnega dejanja, ki ga stranka 
zahteva, oziroma na lastnost stranke, ki zahteva izvršitev 
upravnega dejanja. Kot izhaja iz konkretnega primera, gre, v prvi 
vrsti, za presojo, ali gre, v primeru uveljavljanja subvencioniranih 
najemnin, za dokumente in dejanja v postopku za uveljavitev 
socialno varstvenih pravic. Ali so izpolnjeni pogoji v smislu 
navedenega, pa se presoja po materialnem zakonu in v okviru 
ministrstva, ki je, glede na konkretno področje, pristojno za 
tolmačenje materialnega zakona. 

V zvezi z zadevno problematiko naj pojasnimo še, da smo se z 
Ministrstvom za okolje in prostor dogovorili, da se bodo za 
pojasnilo, ali gre v primeru uveljavljanja subvencionirane najemnine 
za uveljavljanje socialno varstvenih pravic, obrnili na pristojno 
ministrstvo. Dodamo naj še, da ZUT vsebuje zakonsko podlago 
za oprostitev iz naslova uveljavljanja socialno varstevnih pravic 
v 13. točki 28. člena. 

Glede na navedeno, bo Ministrstvo za finance, ko bo prejelo 
mnenje pristojnega organa, posredovano s strani Ministrstva za 
okolje in prostor, glede presoje, ali gre v konkretnem primeru za 
uveljavljanje socialno varstvenih pravic, podalo tudi ustrezno 
stališče o obveznosti plačila upravne takse. 

Odgovor ministra za delo, družino in 
socialne zadeve mag. Janeza Drobniča, z 
dne 22/3-2005: 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve meni, da bi 13. 
točko 28. člena Zakona o upravnih taksah, ki določa, da so taks 
oproščeni spisi in dejanja za uveljavitev socialnovarstvenih pravic, 
lahko uporabili tudi pri uveljavljanju pravice do subvencionirane 
najemnine. Na podlagi 9. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. 
RS, št. 36/04 - uradno prečiščeno besedilo) država namreč skrbi 
za preprečevanje socialnovarstvene ogroženosti, in sicer 
predvsem tako, da s sistemskimi ukrepi na področju davčne 
politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske 
politike, družinske politike, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, 
ter na drugih področjih vpliva na socialni položaj prebivalcev, 
kakor tudi na razvoj demografsko ogroženih območij. V tem primeru 
gre za preprečevanje socialnovarstvene ogroženosti z ukrepi na 
področju stanovanjske politike. 

Pravico do subvencionirane najemnine je določal 22. člen Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. 
RS, št. 26/2001), kjer je navedeno, da se upravičencu do denarne 
socialne pomoči, ki je dolžan plačevati najemnino za stanovanje, 
do ureditve subvencij najemnine, v skladu z Nacionalnim 
stanovanjskim programom in predpisi s stanovanjskega področja, 
denarna socialna pomoč poveča za višino neprofitne najemnine, 
ki bi jo plačeval v socialnem stanovanju, vendar največ za višino 
25% osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega s 
tem zakonom. To pomeni, da je bila pravica do subvencionirane 
najemnine do 1.1. 2005 urejena v Zakonu o socialnem varstvu in 
je bila tako ena izmed socialnovarstvenih pravic, za katero ni bilo 
treba plačati upravne takse, po vsebini pa gre še vedno za isto 
pravico, le da je urejena v Stanovanjskem zakonu, ki sodi v 
pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. 

Glede na navedeno menimo, da bi lahko bili prosilci za 
subvencionirano najemnino na podlagi 13. točke 28. člena Zakona 
o upravnih taksah oproščeni plačila takse. 
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Poslansko vprašanje poslanca Franca 
Kanglerja ministru za delo, družino in 
socialne zadeve mag. Janezu Drobniču, z 
dne 5/1-2005:  

V zadnjem času se name obračajo ljudje, ki menijo, da je 
zakonodaja nejasna. 

Vprašnje, na katerega so inšpekcijske službe podale nasprotujoče 
si odgovore: 
Ali lahko po 1.1.2005 avtošole zaposlijo voznika inštruktorja ali 
predavatelja cestnoprometnih predpisov po podjemni pogodbi, 
če je oseba že zaposlena pri drugem delodajalcu? 
Ali lahko upokojenec opravlja delo voznika inštruktorja ali 
predavatelja cestnoprometnih predpisov v avtošoli po podjemni 
pogodbi? 

Odgovor ministra za delo, družino in 
socialne zadeve mag. Janeza Drobnica, z 
dne 1/2-2005: 

Na poslansko vprašanje glede sklepanja podjemnih pogodb v 
avtošolah odgovorjamo z vidika splošne delovnopravne 
zakonodaje. Glede na to, da je dejavnost avtošol posebej urejena 
v Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1; Ur. I. RS, št. 83/ 
2004), pa smo zadevo odstopili tudi Ministrstvu za notranje zadeve, 
saj je, po našem mnenju, na vprašanje primerno in potrebno 
odgovoriti tudi z vidika posebne ureditve obravnavane problematike 
v ZVCP-1. 

Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter Sekciji avtošol pri 
Gospodarski zbornici Slovenije smo že decembra 2002 oz. januarja 
2003 posredovali naše pravno mnenje, glede možnosti sklepanja 
podjemnih pogodb po uveljavitvi nove delovnopravne zakonodaje. 

Nadalje ugotavljamo, da je bil dne 28.1.2003 sklican sestanek 
predstavnikov Sekcije avtošol, Gospodarske zbornice Slovenije, 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Inšpektorata RS za 
šolstvo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 
Inšpektorata RS za delo, na katerem je bil, (kot izhaja iz 
verificiranega zapisnika z omenjenega sestanka z dne 3.2.2003) 
v zvezi s sklepanjem podjemnih pogodb v avtošolah, sprejet 
naslednji zaključek: »Za izvajanje del na delovnih mestih voznik 
inštruktor, učitelj cestno prometnih predpisov v avtošolah - po 
1.1.2003 ni mogoče sklepati podjemnih pogodb na podlagi 
Obligacijskega zakonika. Pogodbe o delu za prej našteta dela, 
sklenjene po prej veljavni delovnopravni zakonodaji, ki se še niso 
iztekle glede trajanja, je potrebno s 1.1.2003 uskladiti z novim 
ZDR-1, na način, da se ta razmerja preoblikujejo v pogOdbo o 
zaposlitvi.« 

Glede na to, da se je 1.1.2005 začel uporabljati Zakon o varnosti 
cestnega prometa (ZVCP-1; Ur. I. RS, št. 83/2004), ki prinaša 
nekatere novosti, med drugim tudi v delu, ki se nanaša na 
opravljanje dejavnosti avtošol, menimo, da je primerno in potrebno, 
da na vprašanje odgovorite (op.: minister za notranje zadeve) 
tudi z vidika ureditve obravnavane problematike v predpisih z 
vašega delovnega področja. 

Ne glede na navedeno pa, z vidika splošne delovnopravne 
zakonodaje, pojasnjujemo, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR- 
1; Ur. I. RS, št. 42/2002) ne ureja več t.i. pogodbenega dela, saj je 
že v 1. členu poudarjeno, da zakon praviloma ureja le delovna 

razmerja, ki se sklepajo med delavci in delodajalci s pogodbo o 
zaposlitvi. Če, torej, v konkretnem primeru obstajajo elementi 
delovnega razmerja (prostovoljna vključitev v organiziran delovni 
proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo, opravljani® 
dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca), morata stran*1 

skleniti pogodbo o zaposlitvi. V kolikor ti elementi niso podani, Pa 

je možno sklepati civilne pogodbe po Obligacijskem zakoniku 
(npr. podjemno pogodbo), ali pogodbe po avtorskem pravu, v 

primerih, ko gre za avtorsko delo. 

V kolikor je, torej, upoštevana navedena zakonska določba (9r® 
za drugi odstavek 11. člena novega ZDR) menimo, da ni ovir, da 

podjemne pogodbe, ali drugih pogodb po Obligacijskem zakonih; 
ne bi bilo možno sklepati tudi s fizično osebo, ki je za polni delov 
čas že zaposlena pri drugem delodajalcu. Ob tem pa opozarjam^ 
da bi eventualno omejitev opravljanja pogodbenega dela za 
osebe lahko predstavljala konkurenčna prepoved - zakons* 
prepoved konkurenčne dejavnosti. V skladu s 37. členom noveg 
ZDR, delavec med trajanjem delovnega razmerja ne sme, t>r® 
pisnega soglasja delodajalca, za svoj ali tuj račun, opravljati del 
sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opray 
delodajalec in pomenijo, ali bi lahko pomenili, za delodajai 
konkurenco. 

Kar zadeva sklepanje pogodb civilnega prava, so upokojene' 
izjemo invalidskih upokojencev, ki niso več zmožni za opravlja" 
organiziranega pridobitnega dela), v enakem položaju, kot os a 
fizične osebe. Za upokojence, ki še niso dopolnili polne star°nj 
opozarjamo le na omejitev, v smislu znižanja pokojnine gl®d® 
dodatne dohodke uživalca pokojnine, na podlagi 183. člena Zak° ^ 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB-2. 
RS, št. 20/04). 

Odgovor ministra za notranje zadeve g. 
Dragutina Mateja, z dne 4/2-2005:  

S 1.1.2005 se je začel uporabljati Zakon o varnosti cesln^v 
prometa (Ur. I. RS, št. 83/2004; v nadaljevanju ZVCP-1)' 
prvem odstavku 164. člena določa, da sme učitelj vožnje v a 
šoli, v praktičnem delu programa usposabljanja, pripravljati sa ^ 
kandidate za voznike motornih vozil tiste avto šole, v kat0rl'j 
delovnem razmerju, oziroma opravlja v njej to delo na P° 
podjemne pogodbe. 

a\ n* 
Z določitvijo, da sme v avto šoli poučevati učitelj vožnje tu 
podlagi podjemne pogodbe, skladno z določili obligacjls z3 
zakonika, so avtošole zavezane, da z učiteljem vožnj ..Q 
opravljanje nekega dela sklenejo pogodbo. Tako se pr®P 
zlorabe, ki jih v preteklosti ni bilo malo, da bi samostojni podi® ^ 
pod okriljem neke registrirane avto šole, izvajali dejavno ■ ^ 
izvajanje katere niso registrirani in ne izpolnjujejo predPJ g 
pogojev. Avto šole so, pri opravljanju svoje dejavnosti, o 
spoštovati tudi druge predpise, ki veljajo na območju R®PU 

Slovenije. 
I jjjjl 

Pri tem morajo spoštovati tudi splošno zakonodajo s P0(^ajo 
urejanja delovnih razmerij. Tako morajo, v primerih, ko °bS ziran 
elementi delovnega razmerja (prostovoljna vključitev v orga .|0 
delovni proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za P (jih 
opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca)' no 
določa Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 42/2002),oB s 
skleniti pogodbo o zaposlitvi, za določen ali nedoroče" 
polnim ali krajšim delovnim časom, ali pogodbo o dopo 
delu, ki jo ZDR prav tako dopušča. 

poročevalec, št. 30 30 14. rrW 
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upoštevanju vsega navedenega smejo avtošole skleniti 
P°90dbo na podlagi Obligacijskega zakonika z neko fizično osebo 

tale« 3r elemen,i delovnega razmerja ne obstajajo. Če sklenejo sno pogodbo z osebo, ki je upokojena, sta obe stranki pogodbe 

in sP°štovati tudi določila Zakona o pokojninskem in ^alidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB-2, Ur. I. RS, št. 20/04), ki 
°ca znižanje pokojnine glede na ostale dohodke uživalca 

Pokojnine. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je že podalo 
podrobnejši odgovor. Na to temo so bili opravljeni razgovori že v 
času, ko je imelo pristojnost nad delom avto šol Ministrstvo za 
šolstvo in šport, zato pri svojem delu upoštevamo pojasnila 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve In nanje 
opozarjamo tudi avto šole. 

°slansko vprašanje poslanca Bogdana 
aroviča ministru za delo, družino in 

^cialne zadeve mag. Janezu Drobniču in 
'nistru za finance dr. Andreju Bajuku, z 

**^1-2005:  

delav 'ahk0 V pravni državi, ki naj bi Slovenija bila, delavke in 
Plači|C'Vdružbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) prejmejo uradne 

n|a*.e 'is,e'v ka,erih so uradno prikazana tudi plačila prispevkov 
P'aćani? r'SPeVk' 'Z P'ač'prikazani na P'a^ilni Pa sploh niso bili 

a.^0 'atlk0 pravna država, z megalomanskim aparatom DURS- 
en"' C'a 'e ,a^no 'ažnivo in kaznivo dejanje storjeno - ne le mesec dni nazaj, temveč, kar za šest mesecev in več? 

Ali 
dejan Pristoino ministrstvo zaveda, da tako lažnivo in kaznivo 
°rriei 'e P°vzroči, da te delavke in delavci po propadu te družbe z 
i* naši ° od9ovornosti°. ne morejo in ne smejo zahtevati niti pravic ova brezposelnosti, kajti, te d.o.o ni več? 
Laži • 
nit, sa'\naS'°Va naP'sanih, a ne plačanih prispevkov, pa niso bile 
kakrf c'0nirane, hkrati pa so delavkam in delavcem onemogočile aKršnokoli socialno varstvo. 

°dgQ^u'e|° dokazila obračunov plač omenjene družbe z omejeno 
'' Pa n?rnos,'°in dokazila o tem, da naj bi bili prispevki plačani (le 
2aPored) b''' p'ačani| po n0uradnih podatkih, kar osem mesecev 

Qlede 
sPra«ni nezakonito prikazovanje izplačanih prispevkov 

Podob' 1)0(10 konkretni prijemi in sankcije, ki bodo v bodoče 
Nakak*6 pr'mere Preprečevali, oziroma jih onemogočali? 
in đe|av

en način bo Pristojno ministrstvo zaščitilo izigrane delavke 
Ce ocenjene družbe z omejeno odgovornostjo? 

Od "—  
ministra za delo, družino in 

dh J?1"® zadeve mag. Janeza Drobniča, z 
-^2-2005: 

na4elJ' KS,em socialnega zavarovanja se financira po dokladnem 
*avarow se določa višina prispevkov, ki jih plačujejo aktivni 
finančna nci' 9'ede na obseg sredstev, ki je potreben za 
PrebiVa'

e Z9. uve,javljenih pravic iz zavarovanja. Zaradi staranja 
aktivnimi Va 'n s ,em Povezanega slabšanja razmerja med 
SOciaine0

2aVarovanci in tistimi, ki so že pridobili pravice iz 
zavarovanja, bo vse težje zagotoviti dolgoročno 

zanesljivost in vzdržnost sistema socialne varnosti. 

Po uveljavitvi novega Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju - uradno prečiščeno besedilo /ZPIZ-1-UPB2/ (Ur. I. 
RS, št. 20/2004, 53/2004-Zdoh-1, 63/2004-ZZRZI), ki je začel 
veljati 1.1.2000, je na novo aoločeno pravilo, da se v zavarovalno 
dobo štejejo le tista obdobja zavarovanja, za katera so bili plačani 
predpisani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(191. člen ZPIZ-1-UPB2). V prejšnjem zakonu je to pravilo veljalo 
le za tiste zavarovance, ki so bili sami zavezanci za plačilo 
prispevkov (samozaposleni, kmetje, vrhunski športniki), ne pa 
tudi za delavce, ki se jim je čas, preživet v delovnem razmerju 
pred uveljavitvijo zakona, štel v pokojninsko dobo, ne glede na 
plačilo prispevkov. 

Pogoj plačila prispevkov za delavce je bil v razpravi pred sprejetjem 
zakona omiljen tako, da se v pokojninsko dobo ne štejejo le tisti 
meseci dela, za katere delodajalec ni obračunal prispevkov 
zavarovanca (prvi odstavek 192. člena ZPIZ-1-UPB2). Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: zavod), skladno s 203. členom ZPIZ-1-UPB2, v matični 
evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, vodi obračunane in vplačane prispevke. 
Zavezanci so delodajalci, ki so dolžni zavodu enkrat letno 
posredovati potrdilo o obračunanih in vplačanih prispevkih. 
Delodajalec je po tretjem odstavku 203. člena dolžan posredovati 
kopijo tega potrdila tudi zavarovancem, za katere plačuje 
prispevek delodajalca. Delodajalec, ki zavodu ali zavarovancu 
ne posreduje potrdila o obračunanih in vplačanih prispevkih, se, 
skladno z določbo 388. člena ZPIZ-1-UPB2, kaznuje za prekršek. 

Zavarovanec lahko podatke o obračunanih in vplačanih prispevkih 
pridobi na zavodu osebno, ali na pisno zahtevo. Ker gre v tem 
primeru za zavarovančeve osebne podatke, je delavec 
soodgovoren za preverjanje, ali je delodajalec dejansko obračunal 
prispevke zavarovanca od izplačane mesečne plače, ni pa 
mogoče od delavca zahtevati, da preverja tudi, ali so bili obračunani 
in plačani prispevki delodajalca, in če so bili obračunani prispevki 
zavarovanca tudi v resnici plačani. Ob tem je torej potrebno 
poudariti lastno odgovornost vsakega posameznika. 

Delavec se lahko, v primeru, ko ugotovi, da delodajalec zanj ne 
plačuje prispevkov za pokojninsko in Invalidsko zavarovanje, 
obrne na Inšpektorat Republike Slovenije za delo. V primeru, da 
Inšpektor za delo ugotovi, da delodajalec za delavca ne plačuje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti, lahko z 
odločbo prepove delodajalcu opravljanje delovnega procesa, 
oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti. V 
kolikor inšpektor, pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, 
ugotovi, da je kršen zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali 
splošni akt, ima, po Zakonu o inšpekciji dela /ZID/ (Ur. I. RS, št. 38/ 

U- **12005 31 poročevalec, št. 30 



1994, 32/1997, 36/2000, 36/2000), pravico in dolžnost predlagati 
uvedbo postopka zaradi prekrška, izreči mandatno kazen, 
oziroma prijaviti kaznivo dejanje. 

Glede na določbo prvega odstavka 228. člena ZPIZ-1-UPB2 je v 
pristojnosti Davčne uprave Republike Slovenije, da opravlja nadzor 
nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da pobira, izterjuje ter 
vodi ustrezne evidence o vplačanih prispevkih za posamezne 
zavarovance. Glede na določbo 399. člena Zakona o davčnem 
postopku (Ur. I. RS, št. 54/04), ki je začel veljati 1.1. 2005, se v 
obračun davčnega odtegljaja iz 18. člena tega zakona (med davčne 
odtegljaje po tem zakonu spadajo tudi prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje) davčni odtegljaj začne izkazovati 
individualno po davčnem zavezancu, za katerega plačnik davka 
izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj, najpozneje s 1. 1. 
2010 in takrat bo lahko tudi zavod, po 448. členu ZPIZ-1-UPB2, 
zaradi nadzora nad plačilom prispevkov, na podlagi podatkov 
Davčne uprave RS in v sodelovanju z njo, vzpostavil evidenco o 
vplačanih prispevkih, ki so bili obračunani po ZPIZ-1-UPB2. 

Skladno z načelom solidarnosti, ki je eden temeljnih načel sistema 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji, in katerega bistvo je v tem, da lahko 
posamezne skupine zavarovancev pridobijo večji obseg pravic, 
kot bi jim šel glede na vplačane prispevke, če bi bila zaradi tega 
ogrožena njihova socialna varnost, ZPIZ-1-UPB2 v drugem 
odstavku 192. člena izrecno določa, da se, če je obstoj 
zavarovanja ali obstoj podatkov, ki se nanašajo na zavarovalno 
obdobje, mogoče ugotoviti na podlagi evidenc nosilca obveznega 
zavarovanja, ne glede na možnost ugotovitve plačila prispevkov, 
ali, če tega ni mogoče dokazati zaradi stečaja ali druge oblike 
prenehanja delodajalca, pri katerem je bil zavarovanec v delovnem 
razmerju, šteje, da so bili prispevki za obvezno zavarovanje 
plačani. 

Glede na navedeno menimo, da je taka ureditev oblike socialnega 
zavarovanja, ki daje posamezniku pravico do socialne varnosti v 
starosti, primerna in, kot taka, tudi ni v škodo delavcem pri 
poznejšem uveljavljanju pravic iz sistema socialnega zavarovanja. 

Kar pa zadeva uveljavljanje pravic iz naslova brezposelnosti, naj 
navedemo, da trditev, da delavke in delavci, za katere s strani 
delodajalca ni bil plačan prispevek za primer brezposelnosti, ne 
morejo uveljavljati pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, 
ne drži. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91 s spremembami; v nadaljevanju: 
zakon), namreč, položaj zavarovanca ne veže na redno 
plačevanje prispevka, oziroma ne določa, da osebe, za katere 
niso bili plačani prispevki za primer brezposelnosti, niso upravičene 
do varstva za primer brezposelnosti. V skladu z določbo 14. člena 
zakona so za primer brezposelnosti obvezno zavarovani delavci 
v delovnem razmerju, in sicer za ves čas trajanja delovnega 
razmerja, torej, tudi za čas, ko prispevki niso bili plačani. 

Upoštevaje navedeno, lahko pravice iz naslova brezposelnosti 
uveljavljajo vsi zavarovanci, ob izpolnjevanju t.i. splošnih in 
posebnih zakonskih pogojev (prijava v evidenco brezposelnih v 
določenem roku, zahteva za uveljavitev določene pravice, 
prenehanje delovnega razmerja proti volji zavarovanca oziroma 
brez njegove krivde, trajanje zavarovanja, itd.), ne glede na to, ali 
je delodajalec za njih plačal prispevke za primer brezposelnosti. 

Odgovor ministra za finance dr. Andreja 
Bajuka, z dne 31/1-2005:  

Za izračun pokojninske osnove se, v skladu s četrtim odstavkom 
39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
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(Ur. I. RS, št. 20/04 - UPB2, 54/04 in 63/04 - ZZRZI; v nadaljevanj"; 
ZPIZ-1), vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačan 
prispevki, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunava) 
in plačujejo od plače, po povprečni stopnji v Republiki SloveniJ1- 

V skladu s prvim odstavkom 191. člena ZPIZ-1, se v zavarovanj 
dobo štejejo obdobja zavarovanja, če so bili za ta obdobja p'aca ^ 
predpisani prispevki. Glede na drugi odstavek istega člen3' 
primeru, če je bil za določeno obdobje zavarovanja plačan le 
prispevkov, se v pokojninsko dobo všteva le sorazmeren 
zavarovalne dobe. 

Ne glede na določbo 191. člena ZPIZ-1, v skladu s PrV'"J 
odstavkom 192. člena ZPIZ-1, se v pokojninsko dobo ^t0,e' 
obdobja, v katerih je, glede na podatke nosilca obvezne!) 
zavarovanja, delodajalec obračunal prispevke za °bv®z. v 
zavarovanje od zavarovančeve plače, vendar jih ni vplača 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne glede na uspeh ukfeP . 
za izterjavo plačila prispevkov. Če je obstoj zavarovanja, ali ° -e 
podatkov, ki se nanašajo na zavarovalno obdobje, mog 
ugotoviti, na podlagi evidenc nosilca obveznega zavarova I ■ 
se, ne glede na možnost ugotovitve plačila prispevkov za obve 
zavarovanje, ali tega ni moč dokazati zaradi stečaja ali dr _a

v 
oblike prenehanja delodajalca, pri katerem je bil zavarovan« 
delovnem razmerju, šteje, da so Dili prispevki za obve g 
zavarovanje plačani, kot to določa drugi odstavek 192> 
ZPIZ-1. 

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (Ur. I. RS, št. 54/0'*> ^ 
04 - ZDS, 109-04 - odi. US, 128/04 - odi. US in l39'°^a. 
nadaljevanju: ZDavP-1), je zavezanec za davek plačnik da 
Plačnik davka je oseba, ki je, v skladu z ZDavP-1 ali zakon° ^ 
obdavčenju zavezana za izračunavanje davka oz,r 

odtegovanje davka od davčnih zavezancev, ki ta davek Pre ^ 
državnemu proračunu, proračunom samoupravnih loka jn 
skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno pokojnins ^ 
invalidsko zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovani ^ 
skladu s prvim odstavkom 19. člena ZDavP-1 je plačnik ^ 
pravna oseba, združenje oseb, ki je brez pravne osebnos . ^ 
fizična oseba, ki izplača dohodek, od katerega se v ska 
ZDavP-1 ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteg 
plačuje davčni odtegljaj. 

Plačnik davka izračuna davčni odtegljaj v obračunu davć"®?s 
odtegljaja. V skladu s četrtim odstavkom 18. člena in v P°v® |<3 
prvim odstavkom 265. člena ZDavP-1 mora plačnik u 
predložiti obračun davčnih odtegljajev pristojnemu dav ^ 
organu na dan izplačila dohodkov. Po določbah petega od ^ 
18. člena in v povezavi z drugim odstavkom 265. člena ZD ^ 
mora na dan izplačila dohodkov predložiti podatke iz 
davčnega odtegljaja tudi davčnemu zavezancu. V skladu ^ 
členom ZDavP-1 mora plačnik davka plačati davčni odteg 
dan izplačila dohodkov. 

7pavP" 
V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 334. člena gj 
1 obvezne prispevke za socialno varnost, določene z za . 
urejajo socialno zavarovanje, izračunavajo zaveza pU 
prispevke za socialno varnost, ki so plačniki davka, v ob 
davčnih odtegljajev. Po določbi drugega odstavka 33^aV{nf 
ZDavP-1 morajo ti zavezanci predložiti obračun 0 
odtegljajev pristojnemu davčnemu organu in plačati prisp ^ofajo 
socialno varnost na dan izplačila dohodka. V enakem rokl^atKeiZ 

predložiti tudi davčnemu zavezancu (zavarovancu) P° xjjej° 
obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, od katerih se p na 
prispevki za socialno varnost, ter druge podatke, ki vp1 

višino prispevkov za socialno varnost. 
vsv< 

Plačniki davka, ki so pravne osebe, ob izplačilu dohodk°VaV 

zaposlenim predlagajo davčnemu organu obračune 



egljajev, predpisane s Pravilnikom o obrazcih za obračun 
vcnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev 

^ nemu organu (Ur. I. RS, št. 125/04).Ti obračuni so kumulativni 

da ^S6 zapos'ene ne izkazujejo podatkov individualno po cnem zavezancu, za katerega plačnik davka izračuna, 
®9ne in plača davčni odtegljaj (in prispevke za socialno varnost), 

j 8. na določbo 399. člena ZDavP-1 se namreč v obračunu cnega odtegljaja davčni odtegljaj (in prispevki za socialno 

za k°S'' 2a^ne izkazovati individualno po davčnem zavezancu, 
odt a'.ere9a Pučnik davka izračuna, odtegne in plača davčni e9'jaj, najpozneje s 1. januarjem 2010. 

g**«. o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 42/02; v nadaljevanju: 
učink P3-S0 vzP°stav|ieni mehanizmi za zaščito delavcev, ki so 
. n

0vrtj 's. če se jih ti in pristojne institucije poslužujejo, saj: 
ru9' odstavek 9. člena določa, da so pravice in obveznosti 

Podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev 
socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, 

nejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v 
Pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v 

vezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje 
r za varovanje za primer brezposelnosti v skladu s 

Posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh 
. p nastopa dela. 

ogodba o zaposlitvi mora, v skladu z 29. členom navedenega 
ona, med drugim, vsebovati tudi določilo o znesku 

novne plače delavca v tolarjih, ki mu pripada za opravljanje 
a po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih plačilih, 

°oči!° o drugih sestavinah plače delavca, o plači'inem 
■ m 0b'U' P'ačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače, 

avedeni zakon vsebuje v 134. členu določbo o plačilnem 
6VU' Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti 

daljša od enega meseca in se izplača najkasneje 18 dni po 
preteku plačilnega obdobja. 
Delodajalec je, v skladu s tretjim odstavkom 135. člena zakona, 
dolžan izdati delavcu, ob vsakem izplačilu plače ter do 31. 
januarja novega koledarskega leta, pisni obračun plače in 
nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma za preteklo 
koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo 
davkov in prispevkov. 
V skladu z 10. točko prvega odstavka 231. člena navedenega 
zakona, se lahko, za kršitev določb 134. in 135. člena istega 
zakona, delodajalca kaznuje za prekršek z globo na kraju 
prekrška, in sicer znaša globa za delodajalca - pravno osebo 
300.000 tolarjev in odgovorno osebo delodajalca - pravne 
osebe ter odgovorno osebo v državnem organu, državni 
organizaciji ali lokalni skupnosti 100.000 tolarjev, za delodajalca 
- fizično osebo pa 200.000 tolarjev. 

V skladu z 227. čl. ZDR nadzor nad izvajanjem tega zakona, 
izvršilnih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov 
delodajalca, ki urejajo delovna razmerja, opravlja inšpekcija za 
delo, če z zakonom ni drugače določeno. 

Ministrstvo za finance pa ne sme posredovati nikakršnih 
konkretnih pojasnil o izvedenih postopkih. 75. člen ZDavP-1 
namreč določa, da mora davčni organ, kot zaupna, varovati vsa 
dejstva, okoliščine, podatke (vključno s podatki, ki se štejejo za 
poslovno skrivnost, in podatki, ki se štejejo za zaupne po drugih 
predpisih), odločitve in druge dokumente, ki se nanašajo na 
posameznega zavezanca za davek. Davčni organ je tako, kot v 
vseh ostalih primerih, tudi v tem deloval v skladu s predpisi, ki jih 
je dolžan uporabljati pri svojem delu. 

plansko vprašanje poslanke Barbare 
a)nerTavš Vladi Republike Slovenije, z 

<116/1 ono?;- 

Sisti s,6rr\skfi tem |ud- zakonodaje, ki bi urejala področje invalidnih oseb in s 
nekater'' ^ 'n slabovidnih, v Republiki Sloveniji še ni. Kljub 
ki tem6p preteklirn pozitivnim trendom in zakonskim predlogom, 
drujbo !''° na Principu čim boljše integracije invalidnih osob v 
sl^uPina 8 V0dno os,aiai° 'i ljudje v številnih pogledih zapostavljena 

na)Porr!e SJabovidnii zaradi svoje invalidnosti, kot enoga 
jirn pov iših načinov komuniciranja, uporabljajo telefonijo, 

Skiatjno 
a®a P" premagovanju njihove komunikacijske oviranosti. 

rr,°Žnostf 'em da'em Pobudo Vladi Republike Slovenije, da pre uči staciona 
UVec")e olajšav za slepe in slabovidne uporabnike 

°bli|(i 0|a
r"e in mobilne telefonije v Republiki Sloveniji, bodisi v 

ta nač aV pri P'ačevaniu naročnine, ali naročniških impulzov. 
s°dobne "J 'e namre^ mogoče „dotičnim" uporabnikom približati 
6r,akopra n ormaciiske in komunikacijske tokove, ter jim omogočiti n° vključevanje v vsakdanje življenje. 

dne 21/2-2005: 

đnevno s
e
r
PU,bllke Slovenije se zaveda problemov, s katerimi se u)ejo invalidi, tudi slepi in slabovidni, ki zaradi svioje 

invalidnosti uporabljajo telefonijo. Vlada Republike Slovenije bo 
zato pospešila sprejem podzakonskih aktov, ki bodo v pomoč pri 
premagovanju komunikacijskih ovir slepim in slabovidnim in jih 
narekuje že sprejeti Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. I. 
RS, št. 43/2004). 

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo podzakonska akta 
(sprejeta bosta predvidoma do 31.5.2005) z delovnima 
naslovoma: Uredba o zagotovitvi enakovrednega dostopa in 
uporabe javnih telefonskih storitev in Pravilnik o kategorijah 
potrošnikov, kamor se štejejo osebe z nizkimi dohodki oz. osebe 
s posebnimi potrebami. Zakon o elektronskih komunikacijah določa 
univerzalne storitve, ter cene in splošne pogoje ponudnikov teh 
storitev, od katerih zahteva, da ponudi cenovne opcije, ali pakete 
za potrošnike z nizkimi dohodki oz. posebnimi potrebami, ki se 
razlikujejo od tistih, ki jih sicer zagotavljajo ponudniki, pod 
komercialnimi pogoji. 

Koncesionarji mobilne telefonije so s koncesijo pogodbeno 
zavezani, da poskrbijo za uporabo primernih tehničnih rešitev, in 
da zagotovijo dostopnost storitev invalidnim osebam. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravlja »Zakon 
o izenačevanju možnosti invalidov«, ki bo uredil podporne ukrepe 
v okolju invalidov, ki so ovirani pri vključevanju v družbo (npr. 
prilagojeni prevozi, pravica do zagovornika, nadomestilo za 
stroške zaposlitve osebnega asistenta in druge). Uzakonjen bo 
bio-psiho-socialni model invalidnosti, ki bo, na podlagi 
individualiziranega načrta, za vsakega posameznega invalida 
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uredil individualno financiranje in načrtovanje potreb invalida, ob* 
doslednem upoštevanju njegove aktivne vloge v vseh procesih 
odločanja. Ob pripravi zakona bo ministrstvo proučilo tudi pobudo 
za subvencioniranje telefonskih impulzov. Le tako bi bilo mogoče 

slepim in slabovidnim priznati olajšave pri plačevanju storitev, 
kajti, brez zakonske podlage bi pravico do olajšave lahko prizna 

le ponudniki telefonskih storitev. 

Poslansko vprašanje poslanca Milenka 
Ziherla ministru za okolje in prostor g. 
Janezu Podobniku in ministru za promet 
mag. Janezu Božiču, z dne 6/1-2005:  

Na nas se je obrnila skupina občanov, s področja Škofje Loke in 
Kranja, glede problematike javnih cest, ki potekajo preko zemljišč 
v zasebni lasti in v denacionalizacijskem postopku. 

Kako poteka pravni promet s temi zemljišči? Ali jih je lokalna 
skupnost oziroma država dolžna odkupiti? 

Odgovor ministra za okolje in prostor g. 
Janeza Podobnika, z dne 22/2-2005:  

Dajemo pojasnilo, v obsegu, ki se nanaša na stavbna zemljišča, 
na katerih so zgrajene ceste. V delu, ki se nanaša na kmetijska 
zemljišča, pa v dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano odstopamo vprašanje temu ministrstvu, ki bo na 
vprašanje odgovorilo. 

Po določbah Zakona o denacionalizaciji se v denacionalizacijskih 
postopkih vrača upravičencu tisto premoženje, ki mu je bilo 
podržavljeno. Cesta je gradbeni objekt, ki predstavlja tujo stvar, 
zaradi česar se upravičencu ne vrača. Ker gre za pozidano 
stavbno zemljišče se tako, po 32. členu ZDEN, del zemljišča, ki 
predstavlja cesto, ne vrača v naravi, temveč se vrača v tem 
obsegu v obveznicah Slovenske odškodninske družbe. V 
postopkih iz naše pristojnosti so ceste praviloma statusno urejene 
in, kot takšne, tudi evidentirane. Na našem področju prihaja do 
težav edino v razumevanju in razlagi, kaj je cesta. Po Zakonu o 
javnih cestah cesta nI le vozišče, temveč predstavljajo cesto tudi 
vsi objekti, ki so v funkciji ceste, kot so: nadvozi, podvozi, mostovi, 
postajališča, počivališča, obračališča, bankine, ipd. Niso pa vsa 
postajališča, obračališča in počivališča tako urejena, da bi jih 
lahko opredelili kot zazidano stavbno zemljišče v tem smislu, 
temveč jih lahko opredelimo kot sestavni del javne ceste v smislu 
navedenega zakona. Včasih vlagatelji zahtevka, največkrat pa 
Slovenska odškodninska družba meni drugače, in sicer, da za 
vrnitev počivališča, postajališča ali obračališča ni izkazana ovira, 
če ni na tem delu zemljišča še kakšnega gradbenega objekta 
fiksne narave. In v teh primerih nastaja problem, ker tisti, ki je 
imetnik ceste, zatrjuje drugače. Če prvostopenjski organ ugodi 
ugovoru imetnika ceste, se pritožujejo upravičenci ali Slovenska 
odškodninska družba, v nasprotnem primeru pa imetnik ceste. 
Sodišča pa praviloma zadeve razsojajo tako, da dejansko stanje 
zadeve ni nesporno ugotovljeno. Sodnih izvedencev prometne 
stroke pa ni. Glede preostalega zemljišča, ki ne predstavlja ceste, 
se upravičencu vrača v naravi in glede tega zemljišča veljajo 
določbe 88. in 89. člena ZDEN, torej, prepoved razpolaganja v 
času trajanja denacionalizacijskega postopka. 

Če je: torej določeno stavbno zemljišče, po katerem poteka ces 
(kot objekt), predmet denacionalizacijskega zahtevka, poten1 

v denacionalizacijskem postopku tisti del, ki predstavlja ces > 
vrača v obliki odškodnine v obveznicah Slovenske odškodnin 
družbe, tisti del, ki ni sestavni del ceste po Zakonu o javnih ces ■ 
pa se vrača v naravi. S tem je primer rešen in ne obstaja note 
druga obveznost države do odkupa zemljišča. 

Odgovor ministra za promet mag. Janeza 
Božiča, z dne 9/2-2005:  

Po predpisih s področja javnih cest, ki so v pristojnosti 
za promet, niti Republika Slovenija niti občine niso d° 
odkupovati zemljišč v zasebni lasti in v denacionalizacijs 
postopku, preko katerih potekajo ceste, ki so jih, bodisi v 
Republike Slovenije bodisi občine, kategorizirale kot javne ce 

Odgovor ministrice za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ge. Marije Lukacic< 
z clne 10/3-2005: - 

1. Zakon o denacionalizaciji (ZDen, Ur. I. RS, št. 27/91. ' (jS 
odi. US, 13/93 - odi. US, 31/93,24/95 - odi. US, 20/97 - °d|j 
65/98, 76/98 - odi. US, 66/00, 11/01 - odi. US, 54/02 - 
in 18/05 - odl.US) v 3. točki prvega odstavka 19. člena o 
da nepremičnine ni mogoče vrniti, če je izvzeta iz PraV

vice. 
prometa, oziroma na njej ni mogoče pridobiti lastninske pr 

Iz pravnega prometa so izvzete nepremičnine v spl°šn ni 
oziroma nepremičnine, ki so javno dobro, zato na J ^ 
mogoče pridobiti lastninske pravice. Javno dobro so st ^ 
jih zaradi lastnosti lahko vsak uporablja; sem sPat^a'stah 
ceste. Njihov status je urejen z Zakonom o iavnih.oi/04' 
(ZJC, Ur. I. RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 - odi. US in 131 

odl.US). ZJC v drugem odstavku 2. člena določa, da |0jj 
ceste javno dobro in so izven pravnega prometa. Z ^0(\ 
javne ceste na državne in občinske ceste, pri čemer 
določa, da so državne ceste v lasti Republike ®!0^0|oča. 
občinske ceste pa v lasti občin. ZJC istočasno tudi .f$ 
da občina sprejme odlok o občinskih cestah in ka'e9 vitvi 
občinske ceste najkasneje v roku enega leta po '^50 
tega zakona (82. člen). To pomeni, da občinske caSte' cest® 
kot take opredeljene z občinskim odlokom, in državne 
niso predmet denacionalizacije v smisiu določbe ^ p 
prvega odstavka 19. člena ZDen. Prejšnjim lastnik" 
del podržavljenih zemljišč pripada odškodnina v 

obveznic Slovenske odškodninske družbe. 
io 

2. ZJC je v 85. člene do'očai, de se zemljišče, ki i® ali 
uveljavitve >ega za'-.ona uporabljeno za gra J>5 
rekonstrukcijo javne cest6 pa ni bilo vpisano v z |<ot 
knjigo kot đružbon-i lastnina, vpiše v zemljiško kn)9 
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lavno dobro, po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne 
stine, ne glede na svojo vrednost. Prejšnji lastniki zemljišč, ki 

za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico 
zahtevati v skladu z zakonom. Navedeno določbo je Ustavno 
sodišče Republike Slovenije razveljavilo (od 8.6.2002 ne velja 
J'8®). z utemeljitvijo, da posega v ustavnopravno varstvo 
astninske pravice. Ne glede na navedeno, so lastniki zemljišč, 
na katerih so zgrajene javne ceste, upravičeni do odškodnine 
za ta zemljišča. Zavezanec za plačilo je država, če gre za 
arzavne ceste, ali občina, če gre za občinske ceste, ki so, 

01 take, opredeljene z občinskim odlokom. 

Drugačen status imajo gozdne ceste, katerih status ureja 
a^on o gozdovih (Ur. I. RS, št. 30/93,13/98 - odl.US in 67/02, 

v nadaljevanju: ZG). Ta v 38. členu določa, da so gozdne 
ceste sestavni del gozda in so javnega značaja. Zavod za 
gozdove oceni površino neodmerjenih gozdnih cest, ki se 
odšteje pri osnovi katastrskega dohodka za odmero davka 
in drugih dajatev (prvi odstavek). Gozdne ceste, ki omogočajo 
tudi dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih 
objektov, izletniških in drugih podobnih objektov, in so pretežno 
javnega značaja, prevzemajo pripadajoče lokalne skupnosti. 
V 39. členu pa je določeno, da lahko gozdne ceste, praviloma, 
uporabljajo tudi drugi uporabniki, morajo pa biti označene, da 
so gozdne ceste, in da jih drugi uporabniki uporabljajo na 
lastno odgovornost (prvi odstavek). Gozdne ceste, ki nimajo 
značaja javne ceste, se v postopku denacionalizacije ne 
odmerjajo in se vračajo v naravi. 

j°p'aJ?ska pobuda poslanca Zmaga 
e 'nčiča Plemenitega ministru za šolstvo in 

dr. Milanu Zveru, z dne 10/1-2005: 

vam pisno poslansko pobudo, da v osnovnošolski in 
v^9oja |3ro9ram uvedete predmet, imenovan domovinska 

pri ^Qansl<i skupini SNS smo prepričani, da je danes patriotizem 
9a v s enSl<i rnladin'na čredno nizkem nivoju in je skrajni čas, da 
v evr 

rnos,ojni državi dvignemo, tudi zaradi tega, da ne bi potonili 
Probie^' sP'°®nos''- Žal, se dosedanja 12-letna oblast s tem 

ho,ela ukvarjati, zaradi svoje internacionalne 
da s« a naclnacionalne" usmerjenosti, zato je sedaj skrajni čas, 49 stanje popravi. 
Prav tai. 
r®zvoia '9 neP°znavanie slovenske zgodovine in njenega 
ne p' nevzdržno. Dejstvo je, da slovenski otroci in mladostniki 
n®vzd -a'° s'ovenske zgodovine, prav tako pa so žaljive in 
sl0ve t"6 tudi iziave samozvanih ekspertov na področju 
slovenL9 sirribolike. Po mnenju, na primer gospoda Licula je 
leSpr . 1 narod mlad, nastal ob koncu 20. stoletja; popolnoma 
2bora pcm''ive so ,ucli iziave nekaterih poslancev Državnega 
dobrih io'|k°'sta Jožef Školč in Aurelio Juri, da je Slovenija stara 

S'°vensk 
Ostanki k z90(*ovina sega daleč nazaj, kar nedvomno dokazujejo 
osa^oJ u',urne dediščine, ki pa je Slovenija od svoje 
Pr6dsta .°'ltve ni bila sposobna ustrezno zaščititi, ne ustrezno 
nedvorT s!ovensk'm državljanom. Glavni krivec za to pa je 
'8 s svon°' biv^a ob|ast oziroma kulturna ministrica ga. Rihtar, ki 
*8 narem d0lovani0m, ohranjanju slovenske kulturne dediščine 1 a nepopravljivo škodo. 
^^ZVQjg 
rrinožičn °a 2^odovina Slovencev, nenazadnje, odpira nova 
'eze, |^j d ^Prašanja o našem izvoru in razvoju. Pojavljajo se nove 
'e zgodo aZU'9'0 da'e slovenski narod pranarod. Pa naj omenim 
^8rietov plnske teze 0 podobi Slovencev, kot potomcev davnih 
Slovenc 

fe 23 'z'emno pomembno delo na področju etnogeneze 
SI°v®nstvV' kar 'e nedvomno pomemben dosežek v dobro a oz. slovenskega naroda. 

°Pska sPr©jema 
z9°dovinska veda, vključno z ruskim zgodovinopisjem, 

đržij° nik °menieno venetsko teorijo; edini, ki se še okostenelo 
1 Potrjenega in neobstoječega našega prihoda v 6. 

stoletju, pa so slovenski zgodovinarji. Stoletja hlapčevanja raznim 
gospodarjem so, v večini dosedanjega vladajočega sloja, pustili 
sledove v tej meri, da se ne zavedajo oziroma nočejo zavedati 
svojih korenin, morda jih pa nekateri tudi nimajo na slovenskem. 

Za primerjavo in vzor si lahko vzamemo tako rekoč vse zahodno 
evropske, pa tudi druge države, kjer je domovinska vzgoja izredno 
pomembna. Na primer v Združenih državah Amerike otroci v šoli 
še vedno pojejo ameriško himno in vsak dan pozdravijo ameriško 
zastavo. Evidentno pa je to tudi pri pridobivanju ameriškega 
državljanstva, kjer je vedenje o podatkih in dejstvih s področja 
domovinske vzgoje ključnega pomena. 

' Prepričani smo, da bi, z uvedbo predmeta domovinska vzgoja, 
trenutno stanje "duha" nekoliko popravili in Sloveniji ter njeni 
zgodovini, na nek način, pomagali, da najde svoje mesto tudi pri 
mlajših državljanih RS. V nasprotnem primeru bo, po našem 
mnenju, stanje še slabše, kar pa mora vsak odgovoren 
predstavnik države preprečiti. 
Glede na povedano zato Poslanska skupina SNS predlaga ministru 
za šolstvo, naj v najkrajšem času v obstoječi učni program uvede 
nov obvezni predmet domovinska vzgoja, z najmanj dvema 
učnima urama na teden. 

Odgovor z dne 11/2-2005:  

Procesi globalizacije in povezovanja Slovenije v mednarodne 
integracije ter hkrati dejstvo, da je Slovenija relativno mlada država, 
so še poglobili vprašanja krepitve nacionalne identitete ter hkrati 
zavesti o pripadnosti širši, evropski skupnosti. V dokumentu, ki je 
bil podlaga za vsebinsko prenovo "Izhodišča kurikularne 
prenove", je bilo, v okviru poglavja razvojne spremembe, posebej 
opožorjeno na dejstvo, da je treba upoštevati procese v sodobni 
(evropski) aružbi in hkrati krepiti nacionalno identiteto mladih. 
Tudi v poglavju o temeljnih vrednotah, na katerih naj temelji proces 
vzgoje in izobraževanja, je posebej opredeljena prav nacionalna 
identiteta in odprtost za mednarodno sodelovanje. 

Pristojni strokovni sveti so ob koncu devetdesetih let sprejeli 
veljavne predmetnike in učne načrte, iz katerih je razvidno, da so 
vedenja o nacionalni zgodovini, državi, slovenski kulturni dediščini, 
deloma vključena v devetletni osnovni šoli v predmete: 
slovenščina, spoznavanje okolja, družba, zgodovina, geografija, 
glasbena umetnost, likovna umetnost in državljanska vzgoja in 
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etika. Poieg navedenih predmetov lahko učenci izbirajo še med 
izbirnimi predmeti, kot so: državljanska kultura, verstva in etika, 
ljudski plesi, poznavanje kulturne dediščine ipd.. Vendar pa, učinkov 
okrepljene umeščenosti znanj in spretnosti, ki bi prispevale k 
krepitvi nacionalne identitete, še ni moč opredeliti, saj je program 
devetletne osnovne šole obvezno (v vse šole) uveden šele letos. 

Velja tudi opozoriti, da je bila, v okviru razprav o medpredmetni 
vključenosti državljanske vzgoje in konceptu oblikovanja 
obveznega predmeta v osnovni šoli (državljanska vzgoja in etika), 
pozornost namenjena prav vprašanjem razmerja med 
sooblikovanjem in krepitvijo nacionalne identitete in razvijanjem 
zavesti o pripadnosti širši mednarodni skupnosti. Tako predmeti, 
ki se nahajajo v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju, poudarjajo predvsem tiste vsebine, znanja in spretnosti, 
ki so vezane na krepitev nacionalne (samo) zavesti, zavest o 
pripadnosti domovini ipd. (domovinska vzgoja). Tako se učenci 
spoznavajo z državnimi simboli, v kurikul so vključene ljudske 
pesmi ipd. Sprejeti cilji obveznega predmeta v devetletni osnovni 
šoli - državljanska vzgoja in etika, so med drugim tudi: 

razvijanje občutka odgovornosti za lastno ravnanje in ravnanje 
skupnosti, 
postavitev učenca v dejaven in refleksiven odnos do svoje 
individualne, nacionalne, kulturne, civilizacijske identitete, 
razvoj sposobnosti za sodelovanje v dialogu kultur, etničnih 
skupin, narodov, verstev in držav, 
vzpostavitev osnovne motivacije za dejavno delovanje v 
dejavnostih ožje in širše lokalne skupnosti (lokalne, 
regionalne, nacionalne in mednarodne). 

Ob obveznem delu programa je vredno poudariti, da v osnovni 
šolah, v okviru razširjenega programa, uvajajo različne dejavnos: h 
ki prispevajo k poznavanju slovenske zgodovine, državljans 
kulture, kot so npr. projekti ASP Unesco mreže šol (Posvojim 
spomenik, Korenine in krila...). Ministrstvo je v preteklem ® 
šole posebej spodbudilo, da, v okviru projektov Skriti zakla . 
pripravijo projekte, povezane z vsebinami državljanske kultur®- 

Vsebine in dejavnosti, ki so del domovinske vzgoje, so delom3 

vključene tudi na srednješolski ravni, in sicer: na ravni poklicn^ 
šol v predmet državljanska kultura, v gimnazijah pa v okvi 
predmetov slovenščina, zgodovina, geografija, sociologija- 

V predmetnike in učne načrte so, torej, vsebine domovi"5^ 
vzgoje vključene na več načinov - v okviru različnih predme ^ 
(kot medpredmetna vsebina), v okviru obveznega predme a 
osnovni šoli, v izbirne predmete v osnovni šoli in v nekat 
predmete v srednješolskih programih. 

Zavedamo se, da takšna umestitev domovinsko-vzgojnih vse'"J| 
ni zadovoljiva, zato bomo ponovno razmislili o us,re.zn

vnj. 
umestitve domovinske vzgoje, še posebej na srednješolski ra ^ 
Proučili bomo tudi, katere so oblike in metode dela, s katerimi, 
praksi (ne le na ravni načrtovanega kurikula - t.j. učnih nac 
dosegli boljše učinke. 

V letu 2005 bo ministrstvo še posebno pozornost namea 
navedeni problematiki tudi v okviru izvajanja evrop5 

programa Izobraževanje za demokratično državljanstvo- ^ 
2005 je proglašeno za Leto državljanske kulture. Več o tem 
spletni strani ministrstva. 

Poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za kulturo 
dr. Vasku Simonitiju, z dne 11/1-2005:  

V krogih trgovcev z umetninami, zbiralcev umetnin in galeristov, 
krožijo govorice, da je bil gospod D. M. postavljen za direktorja 
Arhiva Republike Slovenije, z namenom, da prebrska in uniči tisto 
arhivsko gradivo, ki ne bi bilo po godu, predvsem, ZLSD in 
nekaterim njihovim rednim oziroma podpornim članom, oziroma 
simpatizerjem. Čeprav gre zgolj za govorice, v Slovenski 
nacionalni stranki sodimo, da je potrebno takoj reagirati. Zato 
predlagamo, naj se spornega gospoda takoj odstavi s tega 
delovnega mesta. 

Obenem od vas pričakujemo, da boste raziskali, po n^šem 
mnenju, sporno izdelale umetniških fotografij priznanega 
umetnika, gospoda T. S., ki je portretiral vse uslužbence Ministrstva 
za kulturo. Portreti visijo pred vrati njihovih pisarn; zanima pa nas 
tudi, koliko je to stalo in iz katere proračunske postavke je bilo to 
dejanje plačano. 

Pričakujemo tudi, da račun za to nenamensko trošenje denarja 
ministrstvo naknadno izstavi tistemu, ki je to portretiranje naročil, 
oziroma naj od njega/nje zahteva povračilo stroškov. Glede na 
poznane cene omenjenega prominentnega fotografa, naj bi za 
eno portretno fotografijo odšteli med 50.000 in 70.000 tolarjev, 
kar, pomnoženo s številom, bivši ministrici naklonjenih 
uslužbencev, znese kar precej denarja. Glede na informacije, ki 

počasi prihajajo v javnost, niti ni čudno, da je bila siov 

zgodovina pod vladavino, predvsem, komunistične ZLSD 
podhranjena. 

Odgovor z dne 15/2-2005:  
_.gfl 

Ministrstvo za kulturo z govoricami, kakšen naj bi bil n jj6l 
imenovanja gospoda D. M. za direktorja Arhiva Republike Slo j, 
ni seznanjeno, prav tako ne razpolaga z drugačnimi informa ^ 
ki bi zadevale vsebino iz pobude. Ministrstvo govoric ne,0k 
komentirati, še manj pa so lahko zakonita podlaga za z ^ $0 
kakršnih koli postopkov proti javnim uslužbencem in tist'm. 
imenovanim na posamezne položaje v javni upravi. istra> 
predstojnika organa v sestavi ministrstva ni v pristojnosti 
ampak Vlade RS. 

. in 
V skladu z veljavno zakonodajo, se je pričel postopek za ^ 
imenovanje direktorja Arhiva Republike Slovenije, s l're KU|tuf° 
za izvedbo internega natečaja, ki ga je ministrica 70 4 seji 
21.7.2003 naslovila na Uradniški svet. Uradniški svet je " g, - 
dne 21.10.2003 imenoval natečajno komisijo v sestavil • t(J(ji 
predsednik, ter Z. Č. in M. S.-F. - člana. Na isti seji je s 
določil natečajno besedilo. Vendar je ministrica za kulturo z 0tf1ih 
Uradniškemu svetu dne 7.11.2003, torej, po prejemu P'e^0^ 
sklepov sveta, predlagala, da ta svojo prej omejono ° ^aju- 
spremeni tako, da se bo direktor arhiva izbiral na javnem^ gpreje' 
Svet je upošteval njen predlog in na 5. seji dne 6.1-2'0 .. e|<t<# 
sklep, ki je omogočil objavo javnega natečaja za položaj o 
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^rhiva RS. Ta je izšel v Uradnem listu RS dne 30.1.2004. Po objavi 

ok t 3 'G P°st°Pek izbora med prijavljenimi kandidati potekal v r"ju Uradniškega sveta, preverjanje kandidatov je opravila 
. ecaina komisija, zaključil pa se je z njeno ugotovitvijo, da samo 

?a
en '2med kandidatov - dr. D. M., izpolnjuje vse natečajne pogoje 
lmenovanje na ta položaj. Uradniški svet je njeno presojo sprejel 
Posredoval ministrici tak predlog. V nadaljevanju se je morala 

. '"'strica odločiti, ali bo edinega kandidata predlagala vladi v 
®n°vanie ali pa se bo odločila za ponovitev natečaja. Ker sta 

ka rt- na komisija in Uradniški svet ugotovila, da je predlagani 
p dat za imenovanje na omenjeni položaj, glede na natečajne 
rgi, 'n koterije Uradniškega sveta, primeren, ministrica ni imela 
nj °9a' da bi predlagala ponovitev natečaja. Zato je vlada na 

Predlog M. tudi imenovala na omenjeni položaj. 

Ministrstvo za kulturo je leta 2003, v skladu z Zakonom o javnih 
naročilih, izbralo izvajalca za fotogratsko dokumentiranje stanja 
v starih poslovnih prostorih ministrstva pred njegovo preselitvijo 
na novo lokacijo, ter za postavitev fotogratske razstave v novih 
prostorih. Izvedbo tega projekta je naročilo izbranemu podjetju 
Prodok d.o.o, katerega direktor je T. S., in jo plačalo v znesku 
786.569,50 sit. Sredstva so bila plačana v skladu z veljavnimi 
predpisi. Ministrstvo pri tem podjetju ni naročalo drugih storitev za 
svoje potrebe, pač pa je v letih od 2001 do 2004 Upravni odbor 
Prešernovega sklada pri njem naročal portretiranje nagrajencev. 
V zadnjih letih pa je na javnih letnih razpisih ministrstva za 
sofinanciranje projektov večkrat sodelovalo Društvo za ohranjaje 
gledališke dediščine, katerega predstavnik je (bil) gospod T. S.. 
Njihove predloge projektov ministrstvo v letih 2001 in 2002 ni 
podprlo, medtem, ko so bili v letih 2003 in 2004, po predvidenem 
postopku, izbrani in sofinancirani trije predlagani projekti tega 
društva v skupnem znesku 6.380.000 SIT. 

oslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka 
adi Republike Slovenije in ministru za 

-iUgnce dr. Andreju Bajuku, z dne 11/1-2005: 

Phg6^ Kni'žnice Cirila Kosmača Tolmin je bil na razpisu programa 
Poaodlfbfan Za realizacii°- Direktor knjižnice je 4.10.2004 podpisal in jij, (sopodpisnika Agencija RS za regionalni razvoj - ARR 

iezik'niSrYStV0 23 ,inance ki je bila pripravljena v angleškem 
slov U e^or knjižnice je ob podpisu zahteval dokumentacijo v 
jn 

e"skem jeziku, do česar ima pravico po 11. členu Ustave RS 
p0 ^rugem odstavku 5. člena Zakona o rabi slovenskega jezika. e v slovenskem jeziku knjižnica do danes ni prejela. 
Ko * 
J-*"*. knjižnica 12.10.2004 na ARR poslala zahtevek za 
bil na de'a 0 "drenih sredstev, je bil zahtevek zavrnjen, ker je 
ToimjP San v s|ovenskem jeziku. ARR je Knjižnico Cirila Kosmača 
Odoh"1 pozvala' nai Posreduje zahtevek v angleškem jeziku, sicer renih sredstev ne bo prejela. 

ra^u'ede na t0, da s,a s,ranki pogodbe dve slovenski ustanovi, 
anq| r^®rno' da mora biti dokumentacija predložena tudi v 
narrie i0ziku, saj je želja nas vseh, da pride in doseže svoj 
Slove" 'am' kamor i0 namenjena. Vendar pa menimo, da imamo 
lahko br 09 ^'ec'e na P°90ie v razpisni dokumentaciji, (ki bi seveda 
j®2iku ,Ud' dru9a^ni). nesporno pravico do poslovanja v svojem 
'udi i' V ,6m primeru pa vsaj v obeh jezikih. To nedvomno izhaja 
jezika dru9ega odstavka 5. člena Zakona o rabi slovenskega 

sPrašuje ^ 23 re9ionaln' razv°i in Ministrstvo za finance RS 
raJj^ia.3 pri poslovanju v angleškem jeziku in zakaj že v 

domač P°90jih ni bilo opredeljeno poslovanje v obeh jezikih - 
Slovo,"™in ,ui0m> s čemer bi se izognili kršenju Ustave Republike 'le in njenih zakonov? 

2005 H' °d90VOr (Vlada RS)' z dne 21/2" 

jezika er|nem primeru 'e n0SP°rno, da je uporaba slovenskega lna dopustna. V nadaljevanju pojasnjujemo okoliščine, ki 

so pripeljale do neprimernega ravnanja, ter dajemo informacije o 
razpletu celotnega primera. 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ARR), tako, kot tudi druga ministrstva in agencije, ki 
izvajajo programe pred-pristopnega instrumenta Phare, poslujejo 
v skladu s pravili Phare, ki jih določajo podpisani mednarodni 
sporazumi, v tem primeru Finančni memorandum, ki ga je v imenu 
Vlade RS v oktobru 2002 podpisala Služba Vlade RS za evropske 
zadeve. Glede tistih določil, ki jih Finančni memorandum 
eksplicitno ne določa, so izvajalske institucije dolžne spoštovati 
pravila Ministrstva za finance (Centralno finančna in pogodbene 
enota - v nadaljevanju CFPE). 

Predpisana pravila so bila v omenjenem primeru spoštovana, kar 
je potrdila tako CFPE kot tudi Delegacija Evropske komisije v RS. 
ARR oziroma vse izvajalske institucije ne morejo brez 
predhodnega pregleda in odobritve razpisne dokumentacije in 
vseh obrazcev s strani MF-CFPE razpisati sredstva iz programa 
Phare. Do 1.5.2005 je vsa<o posamezno razpisno dokumentacijo, 
poleg MF-CFPE, potrjevala t'jJi Delegacija Evropske Komisije, ki 
je, v skladu s pravili, zah.evala angleške različice razpisne 
dokumentacije. 

V konkretnem primeru je šlo za objavo javnega razpisa dne 
30.4.2004, torej, tik pred vstopom v RS v EU. Omenjeni datum je 
pomemben zato, ker, v kolikor do objave razpisa ne bi prišlo pred 
1.5.2004, bi sredstva omenjenega programa zapadla. V obdobju 
1.5.-17.9.2004 so bile, namreč, ustavljene vse aktivnosti v zvezi 
s Phare razpisi, ker je bila Republika Slovenija v postopku 
pridobitve akreditacije za izvajanje programov Phare, po postopku 
razširjene decentralizacije. CFPE je omenjeno akreditacijo v 
pogojih članstva R Slovenije v Evropski uniji pridobila šele 
17.9.2004. To pa pomeni, da je s tem, ko je MF-CFPE pridobila 
akreditacijo, dobila tudi možnost, da brez Evropske komisije odloča 
o tem, kako se bodo postopki predpristopnega instrumenta Phare 
(ki predstavlja sredstva držav EU - 15 in ne držav EU - 25) v 
pogojih članstva Slovenije v EU izvajali. V skladu s to pristojnostjo 
je MF-CFPE po pridobitvi akreditacije podala navodila, da se novi 
razpisi Phare po 17.9.2004 izvajajo v celoti v slovenskem jeziku 
z vsemi prilogami. Kot posledica tega je ARR vse razpise po 
17.9.2004 objavila v slovenskem jeziku z vsemi prilogami, pO 
predhodni odobritvi s strani MF-CFPE. 
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V kolikor bi bila MF-CFPE akreditirana prej, bi lahko tudi zadevni 
razpis, to je razpis Sklada za male projekte Phare čezmejno 
sodelovanje med Slovenijo in Italijo 2002 (finančni memorandum 
je bil podpisan 25.10.2002), na katerega se je prijavila tudi Knjižnica 
Cirila Kosmača Tolmin, izpeljali v slovenskem jeziku z vsemi 
prilogami in obrazci v slovenskem jeziku. V tem primeru bi MF- 
CFPE predhodno prevedla in odobrila vse potrebne obrazce, ki 
bi jih na ARR, prilagojene potrebam posameznih razpisov, uporabili 
pri pripravi razpisne dokumentacije. Dodatno želimo navesti, da 
med 1.5. in 17.9., zaradi čakanja na akreditacijo MF-CFPE, ni bilo 
mogoče razpisati nobenega razpisa iz programa Phare. 

Naj še enkrat poudarimo, da, v kolikor bi ARR čakala na 
akreditacijo MF-CFPE do 17.9.2004 in šele nato - po odobritvi 
razpisne dokumentacije in vseh obrazcev s strani MF-CFPE 
objavila javni razpis, bi to pomenilo izgubo 500.000 evrov. Finančni 
memorandum, podpisan med SVEZ in Evropsko Komisijo, je 
namreč določal skrajni rok za podpis vseh pogodb iz tega 
programa do 30.11.2004. V omenjenem obdobju, med 17.9. in 
30.11.2004, pa razpisa ne bi bilo mogoče izvesti. 

Naj vas seznanimo tudi z razvojem dogodkov glede podpis3 

pogodbe tudi v slovenskem jeziku. Na pobudo ARR je bil konec 
novembra 2004 sklican sestanek z direktorjem Knjižnice Cirij3 

Kosmača, kjer je bilo dogovorjeno, da se pristopi k reševanju 
zadeve tako, da ne bodo ogrožena sredstva javnega razpis3; 
Zahtevani koraki so se zaključili 19.1.2005, koje ARR, na podlag1 

odobritve MF-CFPE, s koristniki sredstev iz omenjenega razpis3 

podpisala pogodbe tudi v slovenskem jeziku. S tem menimo, da le 

bilo s strani ARR storjeno vse, da sredstva programa Phare niso 
propadla, ter, da so pogodbe z izbranimi prijavitelji danes podpisane 

v slovenskem jeziku. 

Še enkrat poudarjamo, da je v zadevnem primeru nesporno, da 
je bila uporaba slovenskega jezika edina dopustna, in obžaluje1110 

dejstvo, da je, v tem specifičnem primeru nekoliko negotoveg3 

prehoda iz prejšnje pravne ureditve v novi sistem, uveljavljen P° 
vstopu Slovenije v Evropsko zvezo, prišlo do zmanjšan® 
pozornosti izvajalskih institucij pri uporabi predpisov o ra 
slovenskega jezika. 

Poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka 
ministru za pravosodje dr. Lovru Šturmu, z 
dne 11/1-2005:  

V Delu z dne 9.11.2004 smo lahko, pod naslovom "Zanikrnost ni 
kaznivo dejanje", zasledili odstavek, ki pravi: ""Povzetek poročila 
smo prejeli po tem, ko smo se, zaradi poslanskega vprašanja, ki 
ga je aprila zastavil Jože Tanko (SDS) v zvezi z delom nekdanjega 
vodje gospodarskega oddelka na ljubljanskem okrožnem tožilstvu, 
obrnili na omenjeno tožilstvo in zahtevali odgovor. Tega smo že 
posredovali v Državni zbor," nam je pojasnila Cerarjeva." 

Vendar, odgovorov na postavljena vprašanja do danes še nisem 
prejel. Prosil bi, da mi odgovorite še na dodatno vprašanje: 
Ali je bila, z ravnanjem nekdanjega vodje gospodarskega oddelka 
ljubljanskega okrožnega tožilstva Mirana Železnika, Republiki 
Sloveniji povzročena velika gospodarska škoda in kakšne bodo 
objektivne in subjektivne posledice za omenjenega in njemu 
nadrejeno osebo, če je bila takšna škoda res povzročena? 

Odgovor, z dne 11/4-2005: 

Iz končnega poročila, ki smo ga prejeli od začasnega vodje 
Vrhovnega državnega tožilstva RS, izhaja sledeče: 
Posebna skupina, ki je bila določena za pregled Železnikovih 
spisov, je pregledala skupno 377 zadev, ki so bile najdene, bodisi 
v omarah, škatlah ter aktovkah, v pisarni Mirana Železnika, ali pa 
v omari pomočnika državnega tožilca, ki je bil Železniku dodeljen. 
Od 377 zadev jih je 38 takih, torej, več kot 10%, pri katerih je 

tožilčeva neaktivnost povzročila zastaranje kazenskega preg°n3^ 
V 25-ih zadevah, ki predstavljajo skoraj 7% vseh pregleda111 

zadev, ni odredil vpisa ovadbe ali druge vloge v ustrezen vPisn')a 
Za te zadeve tako na tožilstvu sploh ni bilo nobene evidence, 
so sploh prispele. V nadaljnjih 34-ih zadevah (torej, 9% vS 

pregledanih zadev) pa je šlo za nepravilen vpis zadeve v 
namesto Kt vpisnik, kar je največkrat imelo za posledico, 
zadeva, ki je imela vse značilnosti kazenske ovadbe, sploh m D 

obravnavana. 

Pri posameznih zadevah je zaradi Železnikovega ravnanja nast^ 
premoženjska škoda, njeno višino pa je zaenkrat nemog0 ^ 
oceniti, ker ni prišlo do kazenskega pregona, zato ni mogoč 
gotovostjo trditi, da je škoda res taka, kot izhaja iz kazens 
ovadbe. Zaradi pasivnosti državnega tožilca je bila oškodovar^ 
kršena pravica do pravnega varstva iz 60. člena ZKP- Ta 

obdolžencem kot oškodovancem je bila zaradi navedeneg 
kršena tudi ustavno zagotovljena pravica do sojenja v razumn 
roku. 

Pregledovalci Železnikovih zadev zaključujejo, da obstaja)® 
podlage za sum, da je Miran Železnik uresničil zakonske zn 
dveh uradno pregonljivih kaznivih dejanj, in sicer nevestnega 
v službi po 262. členu KZ in ponareditve ali uničenja uradne lis" 
knjige ali spisa po 265. členu KZ. 

Miranu Železniku nadrejena oseba je bila vodja OkrožneS® 
državnega tožilstva v Ljubljani Slavica Sketelj. Ministrstvo 
pravosodje bo, glede morebitne njene odgovornosti, po t0nl0J|O 
proučitvi poročila, sprejelo ustrezne ukrepe in o njih obve 
javnost. 
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Poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka 
Ministru za pravosodje dr. Lovru Šturmu in 
Ministru za javno upravo dr. Gregorju 
»jjgntu, z dne 11/1-2005:  

^eta 2003 je bil sprejet Zakon o prekrških, ki je določil, da 
am°stojni prekrškovni organ s 1.1.2005 postane sestavni del 

rainih sodišč. Ta sprememba bo še posebej prizadela kraje, v 
enh se bodo uradi sodnikov za prekrške zaprli in zaradi česar 

, 0 morali občani, že tako neljube opravke opraviti v precej bolj 
kaljenih krajih. 

j^en takih krajev je tudi Ribnica, ki se, že tako ali tako, ne more 
j u3''" s kakšno posebno dostopnostjo storitev države. V zadnjih 

letih se je, zaradi t.i. racionalizacije državne uprave, v Ribnici 

da * V8^ clr^avn''1 uradov ali izpostav. Tako nimamo več enega urada, ni več geodetske izpostave,... Storitve pa se 
"centrirajo na drugih lokacijah. 

sodnik za prekrške pokriva območje občin Ribnica, 
ob« ra*ica in Loški potok. Že sedaj imajo nekateri bolj oddaljeni ani do tega sodnika 60 km, po ukinitvi pa se bo oddaljenost še 
bls'veno povečala. 

dq sa™0' da je reforma povzročila selitev delovnih mest, 
v 'e ,ucl''0)3 ')0cl0 moral' občani tovrstne potrebe opravljati 
rettk ' odda,ienih krajih. Kaj to pomeni za področje, ki je ejše poseljeno, iz katerega beži mladina, ki ima nadpovprečno 
staro Prebivalstvo in zelo slabe prometne povezave, ni potrebno r ■ ni jiuuc i icii ic v v ■ ii ^uiiouiiu 
snri8 ' Poudarjati. Za preprost opravek na uradu ali organu (npr. s°dniku za prekrške) bo občan porabil cel delovnik, saj avtobus 
V°2i le dva do trikrat na dan. 

ODr^6 03 t0, da so Pros,ori "bniške sodnice za prekrške dobro 
Pot T 'en' (Pridobljeni in obnovljeni šele pred nekaj leti), in da je 
sort.0 ^postaviti le mrežno povezavo, bi bilo racionalno, da bi 
prih

nica Prostorsko ostala dislocirana, torej v Ribnici, s čemer bi 
bj s

ranili občanom dodatne stroške in izgubo časa in tudi država 
'zognila dodatnim in nepotrebnim investicijam. 

»Uditei,re,0rme 133 so skeptični tako sodniki za prekrške, kakor 
svet°kraina sofl"^a 'n> sern pravilno obveščen, tudi Sodni 

nan"'"1' da bi bilo primerno, da se uveljavitev dela zakona, ki se 
Vs 

a$a na organizacijo in lokacijo sodnikov za prekrške, podaljša 
smo*3 1 'eto in da se v tem času opravi temeljita proučitev 

rn°sti predlagane zakonske ureditve. 
Kakšnn • 10 J© vaše mnenje glede te problematike? 

9d9ovor ministra za pravosodje dr. Lovra 
z dne 2/2-2005: 

2aki 
Ur ,n 0 Pr®krških - ZP-1, je bil sprejet dne 18. decembra 2002, v 
Petna-6"71 "Stu RS pa 'e bil °biav'jen 23.1.2003 in je začel veljati isti dan po objavi. S tem so začele učinkovati njegove določbe 

z do!^an'2aci'' or9anov za postopek o prekrških, ki naj bi, skladno Prek °kŽb° 215. člena ZP-1, z dnem, ko začnejo z delom 
V (a 

vni organi in sodišča po tem zakonu, prenehali z delom. 
naj t)j

1am®n je ZP-1 predvidel več izvršilnih predpisov, s katerimi 
dela fSe Urec"'a posamezna vprašanja, povezana s prenehanjem 
Sredst or9anov in s prevzemom zadev, sodnikov, delavcev, 
225 /T1' pros,orov in arhivov, na sodišča, ki naj bi, po določbi 
1,1 2oo na 0 za^e,ku uporabe zakona, pričela z delom dne 

ZP-1 ni določil obveznosti, da dosedanji sodniki za prekrške 
postanejo sestavni del okrajnih sodišč, pač pa je uredil 
razporeditev sodnikov dosedanjih organov, z imenom sodnik za 
prekrške oziroma Senat RS za prekrške na okrajna oziroma 
višja sodišča, vse v skladu z Zakonom o sodiščih (Ur. I. RS, št. 
19/94 in nasl.) in Zakonom o sodniški službi (Ur. I. RS, št. 19/94 in 
nasl.). S tem, ko je določil, da o prekrških v rednem sodnem 
postopku odločajo okrajna sodišča na prvi stopnji, kjer sodijo 
sodniki posamezniki tudi v zadevah prekrškov, pa ZP-1, po mnenju 
Ministrstva za pravosodje, ni nikakor posegel v ureditev o letnem 
razporejanju sodnikov na določenih pravnih področjih, oziroma o 
organizaciji dela na sodiščih v skladu z Zakonom o sodiščih, v 
smislu ustanavljanja oddelkov v okviru notranje organizacije 
sodišč, kot jo ureja Sodni red, sprejet na podlagi Zakona o sodiščih. 
Navedeno pa je v pristojnosti predsednikov sodišč oziroma 
personalnega sveta (60. člen in 14. člen v zvezi z 71. členom 
Zakona o sodiščih, 19. člen Sprememb in dopolnitev Sodnega 
reda, Ur. I. RS, št. 75/04 in 10. člen Sprememb in dopolnitev 
Sodnega reda, Ur. I. RS, št. 183/04). 

Glede na dejstvo, da se je ZP-1 z dnem 1.1.2005 že začel 
uporabljati, pa Ministrstvo za pravosodje tudi ocenjuje, da bi 
odložitev njegove uporabe za eno leto povzročila nepopravljive 
posledice za delovanje države, saj bi to pomenilo neustrezno 
urejenost področja prava prekrškov in nadaljevanje stanja, ki ga 
je omogočal prejšnji Zakon o prekrških (Ur. I. SRS, št. 25/83 in 
nasl.), na kar je že večkrat opozorilo tudi Ustavno sodišče RS. 

Odgovor ministra za javno upravo dr. 
Gregorja Viranta, z dne 23/3-2005:  

Glede problematike državnega upravnega teritorialnega sistema 
oziroma mreže na lokalni ravni: 
1. Terirotalna struktura državne uprave je bistvenega pomena 

za izvajanje državnih nalog na lokalni ravni in omogoča 
udejanjanje načela njene usmerjenosti k uporabniku. Z vidika 
Ministrstva za javno upravo se na ravni teritoalnih. enot 
(pravnih enot) odvija večina stikov med državno upravo na 
eni strani in državljani ter pravnimi osebami na drugi strani. 
Strateška usmeritev vlade pri tem je, da se storitve ne 
oddaljujejo od uporabnikov, in da se na tej ravni še posebej 
intenzivno izboljšuje kakovost in dostopnost storitev in 
informacij o njih. Po drugi strani pa je pri oblikovanju teritorialne 
mreže državne uprave potrebno zagotoviti tudi smotrnost 
javne porabe, obe načeli, načelo usmerjenost k uporabniku 
in načelo smotrnosti pa občasno prihajata v kolizijo. 

2. V Republiki Sloveniji je trenutno na ravni splošnega državnega 
teritorialnega sistema 58 upravnih enot. Te upravne enote 
imajo mrežo v obsegu 201 krajevnega urada, ki zagotavlja 
neposredno izvrševanje nakaterih upravnih nalog v direktnem 
stiku s prebivalkami, prebivalci, občankami, občani in 
državljankami ter državljani. V povprečju ima vsaka upravna 
enota 3,5 krajevnega urada, kar z drugimi besedami pomeni, 
da ima vsaka slovenska občina prisotno določeno obliko 
državne uprave, saj je občin 193. 

Upravna enota Ribnica ima tretnuno dva krajevna urada, in sicer 
Krajevni urad Sodražica in Krajevni urad Loški Potok. Z obsegom 
dveh krajevnih uradov in sedežem upravne enote, ter sedeži 
Občine Ribnica, Občine Sodražica in Občine Loški Potok, je 
postavljena mreža državnih organov ter organov lokalne 
samouprave v sprejemljivem obsegu. Na območju Upravne enote 
Ribnica je pristojnost državnih organov, oziroma organov državne 
uprave ter javnih agencij, javnih zavodov, javnih skladov in javnih 
gospodarskih zavodov s pordočja javnega sektorja, naslednja: 

Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad 
Kočevje, Referent za fizične osebe Ribnica: 
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Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, 
Izpostava Ribnica; 
Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska postaja Ribnica; 
Center za socialno delo Ribnica; 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Urad za delo 
Ribnica; 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna 
enota Ljubljana, Izpostava Ribnica; 
Javni Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja; 
Javni Sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Ribnica; 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski 
zavod Ljubljana; 
Zavod za gozdove Slovenije, Krajevne enote Grčarice, Travna 
Gora, Ribnica, Retje 

Travnik. 

3, Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo sta 
mnenja, da je Slovneija relativno dobro pokrita z mr0ZO 

državne uprave splošne pristojnosti ter ostalimi omrežji na 
lokalni ravni, ki zagotavljajo realizacijo upravnih nalog v 

neposrednem stiku z občankami in občani, prebivalkami in 
prebivalci ter državljankami in državljani. V vsakem primeru 
pa se bo Ministrstvo za javno upravo še dodatno trudilo, ° 
bo zagotovilo neposredno, prijazno in kvalitetno servisiranj 
vseh zainteresiranih oseb z osebnim stikom, vključno z 
različnimi gospodarskimi subjekti ter delavkami in delavc' 
oziroma zaposlenimi. Želja Ministrstva za javno urpavo in 
Vlade Republike Slovenije je, da v prihodnje še izboljša sistem 
in omrežja. 

Poslanska pobuda poslanca Jožeta Tanka 
ministru za promet mag. Janezu Božiču in 
ministru za gospodarstvo mag. Andreju 
Vizjaku, z dne 11/1-2005:  

V Ortneku pri Ribnici država Slovenija - Ministrstvo za 
gospodarstvo in v njegovem imenu Zavod za blagovne rezerve, 
dokončuje skladišče naftnih derivatov s kapaciteto 90.000 m3. 
Trenutno je skladiščenih cca 20.000 m3. Zaloge se bodo obnavljale 
na 3 do 5 let, kar pomeni, da se bo v tem obdobju obremenilo 
prometnice s 180.000 m3 derivatov. 

Glede na to, da je edina cestna povezava z drugimi predeli izredno 
obremenjena, je povsem nerealno po tej prometnici prepeljati še 
14.000 do 16.000 cistern z gorivom. Promet bi se popolnoma 
upočasnil in bistveno bi se zmanjšala prometna varnost. 

Zato je ves dodatni cisternski prevoz za potrebe blagovnih naftnih 
derivatov potrebno opravljati po progi, še zlasti, ker ima skladišče 
»industrijski tir«. Vendar pa je največja omejitev za kvalitetno, 
racionalno in cenovno ugodno polnjenje in praznjenje skladišča, 
prav slaba železniška povezava, saj proga nima niti zadostne 
nosilnosti niti ne omogoča primerne hitrosti. Nosilnost 16 t je za 
železniški tovorni promet premajhna, zato se polni skladišče s 
polovično napolnjenimi cisternami, kar seveda povečuje število 
prevozov in tudi stroške. Posledično se, po nepotrebnem, 
povečuje tudi obremenitev državne blagajne, saj je plačnik 
prevozov država. 

a 
Zato predlagam, da Ministrstvo za promet in Ministrstvo za 
gospodarstvo - Zavod za blagovne rezerve, proučita možnost 
obnove in usposobitve železniške proge Grosuplje - Kočevje za 
višjo nosilnost in večjo hitrost, ter, da bi se po rekonstrukciji 
poskusno uvedlo tudi potniški vlak, s postajami v Kočevju, Ribnici, 
Žlebiču, Dobrem polju in morda še kje. 

Prav tako predlagam, da se, v skladu z nedavno sprejeto 
strategijo prostorskega razvoja, začne s postopki za izgraditev 
odseka Kočevje - Črnomelj, kar bi vsekakor pomenilo precejšnjo 
vzpodbudo za gospodarsko poživitev tega dela Dolenjske in Bele 
krajine. 

Odgovor ministra za promet mag. Janeza 
Božiča, z dne 15/2-2005:  

1. Proga Grosuplje - Kočevje 

Proga Grosuplje - Kočevje, imenovana tudi kočevska Pr°9a' 
bila zgrajena leta 1893. Je enotirna, ne-elektrificirana in ima znac j 
regionalne proge. Dolga je 48,6 km, v podaljšku je opuščen ■ 
km dolg industrijski tir, ki je služil za potrebe nekdanjega Rudni 
premoga Kočevje. 

Danes se na kočevski progi odvija le tovorni promet, Potn'^ 
promet se je ukinjal postopoma po odsekih. Potniški vlaki voz I 
po tej progi le po posebnem naročilu (muzejski vlak, izleti šolan 
- okvirno 1 do 2 vlaka na leto. 

Tehnične karakteristike proge ne odgovarjajo zahtevam 
optimalno izvajanje prevozov za potrebe Skladišča naf 
derivatov, Zavoda za blagovne rezerve. 

Proga je v slabem stanju, kar dokazujejo tudi rezultati 
merilnega voza, zato je dovoljena le 16-tonska osna obremen 
in največja progovna hitrost 50 km/h. Zaradi tega je predlaga 
sanacija proge, ob upoštevanju: . a 
- sedanjega stanja proge (slabo stanje zgornjega in spodil ®n 

ustroja z omejenimi hitrostmi, signalno-varnostnin 
telekomunikacijskih naprav), 
obstoječe organizacije vodenja prometa, 

- rasti obsega tovornega prometa do leta 2020, 
- potrebe po usposobitvi proge za 20 tonski osni pritisk, 
- pogojev za varen prevoz naftnih derivatov (Zakon o Pr0V 

nevarnega blaga - ZPNB - Ur. I., št. 79/1999), ,)aj 
- načrtovanja industrijske in obrtne cone v bližini P° 

(Kočevje, Ribnica, Dobrepolje). 

Glede na navedena izhodišča je, za zagotovitev POS0'0^, 
nemoteno izvajanje tovornega prometa, potrebno izdelati pf°J ' 
na podlagi katerega bi se opravila dela obnove zgornjega us 
proge na celotni dolžini trase in izvedla delna sanacija SP° ' ng 
ustroja. Ocenjujemo, da bo za zagotovitev dovoljene 0 
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obremenitve 20 t/os potrebno zamenjati vse elemente zgornjega 
ustroja proge (tirnice, pragove, gramozno gredo,..) in vse kretnice 
na Slavnih prevoznih tirih. 

Na celotni trasi bo potrebno urediti cestna križanja (gumijasta ali 
asfaltna izvedba), pri čemer, za zagotovitev pogojev za izvajanje 
"^ornega prometa, ni potrebno dodatno zavarovanje nivojskih 
c®stnih prehodov. Potrebno je tudi obnoviti signalno varnostne 
naPrave na postajah in odprti progi, ter vgraditi električne signalne 
naPrave. Ocenjena vrednost za obnovo proge Grosuplje - Ortnek 
V skupni dolžini 18.448 m, znaša okvirno 2 mlrd SIT. Omenjena 

n°va pa ne bo zadostovala za vzpostavitev potniškega prometa 
na celotnem odseku med postajama Grosuplje in Kočevje, ker je 
s anie infrastrukture podobno na celotnem odseku. 
V'ada Republike Slovenije je, dne 3.2.2005, na 9. redni seji 

avnavala Poročilo o uresničevanju letnega načrta gradnje, 
Modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture in s 

eP°m zavezala Javno agencijo za železniški promet, da v 
Predlogu Finančnega načrta in programa za leto 2005 navede, s 
ate|imi ukrepi bo zagotovila obnovitev in usposobitev železniške 

Pr°ge Grosuplje - Kočevje najkasneje do 1.9.2005. 

P^nova odseka Ortnek - Grosuplje je tako vključena v predlog 
'bančnega načrta Javne agencije za železniški promet za leto 
005 v višini 2 mlrd SIT, izvedba obnove pa predvidena do konca 

av9usta 2005. 

^• Železniška povezava Kočevje - Črnomelj 

j~e'6zniška povezava Kočevje - Črnomelj v obstoječem 
acionalnem programu razvoja slovenske železniške 

n ^strukture (Ur. I. RS, št. 13/96) ni zajeta. Predlog o izgradnji te 
P°vezave je bil podan, kot amandma, pri obravnavi Strategije 
Pjostorskega razvoja Slovenije in vanjo vključen, kljub temu, da 

ln'strstvo za promet s tem ni soglašalo. Strategija prostorskega 
. °ja Slovenije (SPRS, Ur. I. RS, št. 76/2004) je podlaga za 

/'Pravo Resolucije o Nacionalnem programu razvoja javne 
®2nižke infrastrukture, zato bo povezava Kočevje - Črnomelj 

ani tudi vključena. Ker je navedena resolucija šele v pripravi, žal, 
e Moremo govoriti o morebitnih časovnih rokih za izgradnjo 

Proge. 

Odgovor ministra za gospodarstvo mag. 
Andreja Vizjaka, z dne 4/2-2005:  

Ministrstvo za gospodarstvo podpira poslansko pobudo, kar 
utemeljujemo z naslednjim: 
Republika Slovenija si je v Pristopni pogodbi (Priloga XIII - poglavje 
8. ENERGIJA) zagotovila za izpolnjevanje obveznosti, določene 
v direktivi 68/414/EGS in 98/93/ES prehodno obdobje, in sicer do 
31.12.2005. Do tega dne mora Republika Slovenija oblikovati 
najmanj 90 dnevne rezerve za vse kategorije naftnih derivatov. 
Do konca leta 2004 je Slovenija imela oblikovane 75 dnevne 
rezerve, zato bo moral Zavod Republike Slovenije za obvezne 
rezerve nafte in njenih derivatov v letu 2005 za zagotovitev 90 
dnevnih zalog v skladišče naftnih derivatov Ortnek dobaviti še 
cca 70.000 m3 naftnih derivatov. 

Ortnek je edino večje skladišče naftnih derivatov, ki leži v 
osrednjem delu Slovenije, kjer primanjkuje zadostnih kapacitet 
za skladiščenje naftnih derivatov. Poleg tega pa je potrebno tudi 
poudariti, da je v tem delu Slovenije poraba naftnih derivatov 
največja, saj predstavlja kar 43%. Zato je gradnja skladišča nujna 
in bo predvidoma končana do 1.8.2005. Skupna kapaciteta 
skladišča bo 114.500 m3 rezervoarskega prostora. 

Sedaj, v skladu z odločbo Prometnega inšpektorata, poteka prevoz 
naftnih derivatov do Ortneka samo z vagoni z osno obremenitvijo 
16 t/os. To predstavlja veliko podražitev prevoza in bistveno 
časovno podaljšanje sprejemanja in odpremljanja blaga. 

Uporaba železniške proge do Ortneka je s stališča državnih 
interesov nujna, zato bi bilo potrebno izvesti njeno rekonstrukcijo 
najkasneje do 1.8.2005, saj bo le tako mogoče pravočasno izpolniti 
obvezo Republike Slovenije iz Pristopne pogodbe. Prav tako so 
pomembne dobre logistične povezave v primeru krize in potrebe 
po sprostitvi 90 dnevnih rezerv. 

V nasprotnem primeru bo, poleg prevoza po železnici, potreben 
tudi transport po cesti, kar pa je iz več vidikov nesprejemljivo, 
verjetno pa celo tehnično neizvedljivo. 
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Poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za šolstvo in 
šport dr. Milanu Zveru, z dne 12/1-2005: 

Na kakšen način vlada zagotavlja vpise otrok v vrtce, oziroma 
na kakšen način zagotavlja prosta mesta za otroke? 

Namreč, če si želijo starši za svojega otroka zagotoviti prosto 
mesto, na primer v jaslicah v Slovenj Gradcu in Prevaljah, morajo 
vnaprej plačati kar 25% vsote celotnega zneska, vendar si s tem 
vložkom še vedno ne zagotovijo prostega mesta v določenem 
oddelku. 

Na kakšen način bo torej vlada reševala prenatrpanost oddelkov 
v posameznih krajih, kjer so v preteklosti krčili prosta mesta? 
Ali drži podatek, da morajo starši čez poletje plačevati nekakšne 
rezervacije, čeprav je otrok že vpisan v vrtec? 

Prav tako se pojavlja vprašljivo plačevanje določenih storitev 
vnaprej na področju srednješolskega izobraževanja. Dijaki morajo, 
namreč, za prosta mesta v dijaških domovih, svoje mesto 
"rezervirati" s plačilom že meseca junija, prav tako pa je za izposojo 
učbenikov potrebno plačati vnaprej. 

Zakaj so takšne "rezervacije" obvezne, saj socialno šibkim 
družinam predstavljajo veliko breme? 

Odgovor z dne 11/2-2005: 

1. Predšolska vzgoja je po veljavni zakonodaji, t.j. Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 
12/96, 23/96, 64701, 108/02, 34/03, 73/03), Zakonu o vrtcih (Ur.l. 
RS, št. 12/96,44/00 in 78/03) in Zakonu o lokalni samoupravi, ena 
izmed izvirnih pristojnosti lokalne skupnosti. Nadalje je, v skladu 
z navedenimi predpisi, dejavnost predšolske vzgoje opredeljena 
kot javna služba in zadeva lokalnega pomena, kar pomeni, da so 
za ustanavljanje in financiranje javnih vrtcev ter za njihovo 
razmestitev, glede na potrebe staršev, v celoti odgovorne občine. 

Vlada Republike Slovenije na področju vrtcev torej nima pristojnosti, 
za katere sprašujete, ker pa je Ministrstvo za šolstvo in šport 
pristojno za sistemsko ureditev tega področja in s tem za pripravo 
ustreznih zakonskih rešitev, v nadaljevanju povzemamo nekaj 
bistvenih poudarkov. Zakon o vrtcih je bil sprejet v Državnem 
zboru leta 1996 ter nato noveliran leta 2000 in 2003. Predvsem za 
zadnjo novelo je pomembno dejstvo, da so bile predlagane rešitve 
v celoti pripravljene s sodelovanjem s Skupnostjo občin Slovenije 
in Združenjem občin Slovenije. S tem pa so bile v zakon vnesene 
določbe, s katerimi se je položaj te dejavnosti še bolj uskladil z 
njeno naravo, kot lokalno zadevo javnega pomena. 

Glede izrecnega vprašanja o zagotavljanju prostih mest v vrtcu 
je treba opozoriti, da to določa 10. člen Zakona o vrtcih, ki nalaga 
občini obveznost, da začne v 30-ih dneh postopek za zagotovitev 
dodatnih prostih mest v vrtcu, ali razpiše koncesijo, če je število 
otrok, ki bi se želeli vključiti v vrtec tolikšno, da bi se lahko, v 
skladu z normativi in standardi, oblikoval en oddelek otrok. Še 
natančneje je vzpostavitev ustrezno dostopne mreže javnih vrtcev 
določena s kriteriji, ki jih opredeljuje Uredba o merilih za oblikovanje 
javne mreže vrtcev (Ur. I. RS, št. 63/99). S tem podzakonskim 
aktom je natančneje določen tudi postopek za zagotovitev prostih 
mest v vrtcu, ki ga določa 10. člen Zakona o vrtcih. 

20. člen Zakona o vrtcih pa določa, da vrtci vpisujejo in sprejemajo 
otroke skozi vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je 
prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. 
Sestavo in način njenega dela, ter kriterije za sprejem otrok v 
javni vrtec določi svet vrtca, v soglasju z občino ustanovitelji00- 

. Do primera, ki ga poslanec navaja, in sicer, da morajo starši za 
zagotovitev prostega mesta vnaprej plačati 25 % vsote celotne!!3 

zneska, vendar jim, kljub temu, naj ne bi bilo zagotovljeno pr°st0 

mesto, v praksi ne sme priti. Lahko pa pride do primerov, da se•v 

posameznem okolju vsi oddelki vrtca napolnijo do zgornjega števi a 
otrok, ki ga določa zakon, že 1. septembra, ki tudi v vrtcih pome™ 
začetek vsakoletne nove organizacije dela, podobno, kot to vel) 
za osnovne šole. Ker starši želijo otroka vključiti v prav konkre"11 

vrtec, ki naj bi ga začel obiskovati šele kasneje (npr. čez nekaj 
mesecev). To pomeni, da za obdobje, ko otrok še ne obiskuj 
vrlca in ga prosto mesto čaka (lahko bi ga zasedel drug otrok)' 
plačujejo t.i. rezervacijo. Navedena praksa je v skladu z 9-in 1 ^ 
členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen program0'' 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. I. RS, št. 97/03), ki določa 
izračun cene programa. Cena programa je osnova za financirani6 

javnih vrtcev. Vsi elementi, ki sestavljajo ceno, to so stroški dela. 
materiala in storitev, ter stroški živil za otroke, se preračunajo n 

celo leto (12 mesecev) in delijo s številom otrok, ki je dolo^en 

kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddel< ■ 
Tako izračunana cena na otroka predstavlja osnovo za P'a 

staršev in subvencijo občine. V skladu s 17. in 18. členom istejj 
pravilnika je v pristojnosti občin, da sprejmejo natančnejša PraVI 

o obračunavanju odsotnosti otrok in priznavanju razli°n 

popustov, oz. ugodnosti za čas počitnic in drugih opravičen'^ 
odsotnosti otroka iz vrtca. Občine so, namreč, dolžne vn 
mesečno zagotoviti za vsakega vključenega otroka (vk!iu^8

c 
otrok je vsak, ki je razporejen v oddelek, ne glede na to, alivrt 

obiskuje ali ne) razliko med plačilom staršev in ceno pr°grarlj1 ' 
prav tako pa tudi razliko med dejanskim številom otrok v odde 
in najvišjim normativnim številom otrok v oddelku. 

2. Ministrstvo za šolstvo in šport z ugotovitvijo, da morajo dija^' 
prosta mesta v dijaških domovih rezervirati s plačilom že ne 
mesecev pred začetkom šolskega leta, ni bilo seznanjen0- 
prejetju poslanskega vprašanja smo zadevo raziskali v dija= 
domovih in ugotovili naslednje: v 
večina dijaških domov dejansko zaračunava akontacij0 ze 

poletnih mesecih, to pa utemeljujejo z naslednjimi argumenti- 
- na ta način bolj natančno ugotovijo število dijakov, ki se " . 

jeseni pri njihnastanili, saj se vsako leto izkaže, da se jih Prl'^j 
bistveno več, kot pa jih potem dejansko pride bivati v dija 

dom; .j, 
z akontacijo finančno razbremenijo starše pri visokih stro® ' 
ki nastanejo septembra, saj jo upoštevajo pri obrac 
septembrske oskrbnine; v primeru, da se dijak oz. s< 
premislijo in se dijak izpiše iz doma, dobijo akontacijo 
povrnjeno v celoti; ,a 
akontacijo zaračunajo s soglasjem staršev, ki se, men 

dosedaj nanjo niso pritoževali; 
akontacija ni rezervacija prostega mesta, saj je v dija 

domovih že nekaj let vedno dovolj prostih mest. 

Stališče Ministrstva za šolstvo in šport je - kljub naV0^e 
argumentaciji dijaških domov, da za tovrstno početje ni Pra 

podlage v predpisih, ki to področje urejajo, zato je že ustre ^ 
ukrepalo z dopisom dijaškim domovom, ki vsebuje naV °i0v 
smislu takojšnje opustitve zaračunavanja akontacije za bivan' 
dijaškem domu. 
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plansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka 
^•nistrici za kmetijstvo, gozdarstvo in 
Hitano ge. Mariji Lukačič, z dne 12/1-2005: 

Na r\ 
l6ta 

s"ovi 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSIaR) iz 
dru" k' m°rala upravljanje z vodami opravljati lokalna ribiška 
(17/ia3 ^ 0dredbo 0 izločitvi posameznih vod iz ribiških okolišev 
ribiških S° se neka,ere voc'e izvzele iz upravljanja lokalnih 
loviš i dru*'n in upravljanje se je preneslo na Upravo gojitvenih 
izlofi0 S L'ubl'ana' današnji Javni zavod za ribištvo. Med temi en'mi vodami so bile tudi vode v sedanji občini Loška dolina. 

odrerih° soc*'®oe je, z odločbo 2287 B-6, leta 1997 omenjeno 
Usta razveljavilo (Ur. I. RS, št. 41/97). Na osnovi te odločbe 
UDr 

v.ne9a sodišča so se vode v okolici Bohinja kasneje vrnile v 
ovijanje matični ribiški družini. 

Cerk999 je tudi Ribiška družina Cerknica na Upravni enoti 
doii nica v>ožila zahtevo za spremembo upravljanja vod v Loški ' 
Cerk' avna enota Cerknica je 5.9.2002 zahtevi Ribiške družine 
uspe?'03 u9°dila' vendar je Javni zavod za ribištvo s pritožbo 
uPravlja •'30dro^e Obrha je ostalo v prvotnem - zavodovem 

Iz |ea 

osno ■ '3Tlmera očitno sledi, da je šlo v gornjih ravnanjih, na Vl ls'e pravne norme, za različno - za politično odločanje. 

in da h^e^ate s,or'''- da bi se navedena nedoslednost odpravila, 

^fužina? VOdami na sv°jem območju gospodarila domača ribiška 

z dne 18/2-2005:,  

Po<tam-/ib0'0vnimi okoliši v Republiki Sloveniji upravljajo na 
<2/86?' kona 0 sladkovodnem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76 in 
ribijtv ob'Ške družine in Zavod za ribištvo Slovenije. Zavod za 
okolišev uPrav''a z vodami, ki so bile izločene iz ribiških 

° sladkovodnem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76 in 42/86) je 
6 podaljšal veljavnost Odredbe o določitvi ribiških rajonov 

in okolišev. Ta v svojem drugem odstavku III. točke določa, da so 
iz ribiških rajonov izvzete tiste vode, ki so izločene za zgledno in 
intenzivno gojitev rib, za ohranitev posameznih redkih vrst rib, ali 
za znanstvene namene, na podlagi 39. člena Zakona o 
sladkovodnem ribištvu (Ur. I. LRS, št. 22/58). Zakon iz leta 1976 ni 
podaljšal veljavnost Odredbe o izločitvi posameznih vod iz ribiških 
okolišev (Ur. I. LRS, št. 17/59). 

Na predlog Vlade Republike Slovenije je Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 1982 sklenil z Zavodom 
za ribištvo poseben Sporazum o dodelitvi varstvenih voda v 
upravljanje, kar je razvidno tudi v Odločbi o ustanovitvi Zavoda 
za ribištvo v Ljubljani in citiranem sporazumu, ki se izvaja že 23 
let. 

Med temi izločenimi vodami, s katerimi upravlja Zavod za ribištvo, 
ki je bil leta 2001 s sklepom Vlade preoblikovan v javni Zavod za 
ribištvo Slovenije, sodijo tudi vode v sedanji občini Loška dolina. 
Sklicujete se na odločbo Ustavnega sodišča št. 2287 (Ur. I. RS, št 
41/1997 z dne 11.7.1997), ki naj bi razveljavila Odredbo o določitvi 
ribiških rajonov in okolišev. Ustavno sodišče s svojo odločbo 
Odredbe o določitvi ribiških rajonov in okolišev ni razveljavilo. 

Na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča je sedaj drugače določen 
le blejski ribiški okoliš v gorenjskem ribiškem rajonu. Iz blejskega 
ribiškega okoliša so bile izvzete Sava Bohinjka od Cajhnovega 
jezu v Radovljici do sotočja z Bohinjko, ter Sava do črte; skala na 
desnem bregu nad izlivom Tržiške Bistrice - potoček na levem 
bregu nad tem izlivom; Lipnica in Peračica; in so sedaj v 
radovljiškem ribiškem okolišu. 

Citirana odločba Ustavnega sodišča tudi ni bila pravna podlaga 
za kasnejšo dodelitev voda v upravljanje Ribiški družini Bohinj. Te 
so bile dodeljene tedanjemu ribiškemu društvu, sedanji Ribiški 
družini Bohinj, v upravljanje s sklepom Vlade RS na osnovi 
dogovora med Zavodom za ribištvo Slovenije in Ribiško družino 
Bohinj. Bohinjski primer je specifičen v toliko, da je ponovno 
vzpostavljen ribiški okoliš, ki je nekoč že obstajal. 

Zaradi vseh teh razlogov in pravnih dejstev je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano moralo odpraviti odločbo 
Upravne enote Cerknica št. 355-1/99, z dne 5. 9. 2002, s katero 
so bile vode protipravno odvzete Zavodu za ribištvo in dodeljene 
v upravljanje Ribiški družini Cerknica. 

^ 'onsko vprašanje poslanke Barbare 

s9aJnerTavš ministru za delo, družino in 
c'alne zadeve mag. Janezu Drobniču, z 

^ilj/l-2005:    

izs|edki preiskave, ki je potekala v invalidskem podjetju 
dei0' d ;.in kakšno vlogo je pri zadevi odigralo Ministrstvo za 
vods', ruzino in socialne zadeve Republike Slovenije še pod 
Na bivše9a ministra, gospoda Dimovskega? 

Pr®iskavT? nać'n '8 P0,ekal nadzor pristojnih služb pri omenjeni 

2adnia c 
Prememba zakonodaje je invalidska podjetja izključila Iz 

oprostitve plačila davka od dohodka pravnih oseb in jih s tem 
postavila v neenakopraven položaj z ostalimi podjetji, katerih edini 
namen je ustvarjanje dobička. 

Koliko invalidskih podjetij je zaradi omenjene spremembe "šlo" v 
stečaj, kolikšnemu številu invalidskih podjetij se je iz tega naslova 
zmanjšal dohodek, in nenazadnje, koliko je, od sprejema omenjene 
zakonodaje, brezposelnih invalidov? 
Koliko je vseh brezposelnih invalidov v državi in kakšne ukrepe 
bo sprejelo pristojno ministrstvo za zaposlovanje omenjene 
skupine ljudi? 

Koliko finančnih sredstev bo država pridobila na račun plačevanja 
davkov invalidskih podjetij in koliko sredstev bo država namenila 
za zaposlovanje na novo brezposelnih invalidnih oseb? 
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Odgovor z dne 18/2-2005: 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ni prejelo uradnega 
obvestila o izsledkih navedene preiskave, saj organi pregona, o 
poteku in izsledkih preiskave, ministrstva niso dolžni obveščati. 
Ministrstvo je organom pregona med preiskavo posredovalo 
zahtevane podatke, s katerimi razpolaga, o izsledkih preiskave 
pa je verjetno obveščeno pristojno državno tožilstvo. 

Zaradi spremenjene zakonodaje, konkretno novega Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb, ni in, verjetno, tudi ne bo šlo v 
stečaj nobeno invalidsko podjetje. Navedeni zakon namreč določa 
zmanjšanje davčne osnove za davčne zavezance (tudi invalidska 
podjetja) v višini 50 oziroma 70 odstotkov plač konkretno 
zaposlenih invalidov pri zavezancu. Navedeni zakon se uporablja 
od 1. januarja 2005 dalje, zato učinkov za leto 2004 ni. Po podatkih, 
ki so nam jih posredovala invalidska podjetja za leto 2003, izkazuje 
dobiček 109 invalidskih podjetji, 20 pa jih je v tem letu poslovalo z 
izgubo. Večino bonitet, ki so jih, do sprejema Zakona o davkih od 
dohodka pravnih oseb, imela invalidska podjetja, so predstavljali 
odstopljeni prispevki za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 
zavarovanje. Dobiček, ki so ga invalidska podjetja ustvarjala in 
za katerega niso plačevala davka, so invalidska podjetja porabljala 
različno, o delitvi oziroma reinvestiranju so odločale, večinoma, 
skupščine invalidskih podjetji. Šele Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je pričel veljati junija 2004, 
je določil namensko porabo najmanj 60% ustvarjenega dobička, 
doseženega s prodajo na trgu. 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov po 89 
kvotnega sistema zaposlovanja invalidov, določa tudi vzpodbu 
za zaposlovanje invalidov (subvencije plač invalidom, P'® . 
stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstva za de 
invalidov, plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanj| ■ 
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalic'Sje 
zavarovanje, nagrade za preseganje kvote ter letne nagra 
delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanj 
invalidov). Vlada Republike Slovenije s socialnimi partnerji se 
usklajuje besedilo uredbe o določitvi kvote za zaposlovanj 
invalidov, v pripravi pa so tudi drugi podzakonski akti, predvide^ 
z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalid • 
V začetku februarja 2005 je bilo objavljeno tudi Navodilo 
izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide. 

V invalidskih podjetjih je bilo na dan 31.12. 2004 zaposlenih 6-262 
invalidov. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlova P 
je bilo na isti dan v evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 22. ^ 
invalidov, od tega 8.051 invalidov, ki so bili iskalci zaposlitve. 

» dan 31.12.2003 pa je bilo v evidenci brezposelnih oseb prijavi)0 ^ 
21.892 invalidov, od tega jih je bilo 8.875 iskalcev zaposlitve- 
spremembo Pravilnika o vodenju evidenc brezposelnih ose 
od leta 2002 del brezposelnih invalidov voden v posebni evide 
prejemnikov nadomestila plače po drugih predpisih. Za prl 

realnega stanja zaposlenosti invalidov na trgu dela v sloven!Lv 
treba sešteti zaposlene invalide, invalide v evidenci prejemnj 
nadomestila plače in invalide v evidenci brezposelnih. ® 
pridobljeni podatki kažejo, da je bilo v Sloveniji konec leta 2010. 
trgu dela preko 50.000 invalidov, in da je 44% vseh invaM 
brezposelnih. 

Poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike 
Slovenije, z dne 13/1-2005:  

V Poslanski skupini SNS ostro obsojamo odločitev avstrijskega 
ustavnega sodišča, da slovenski jezik tudi v prihodnje na Okrajnem 
sodišču v Celovcu ne bo dovoljen, kot uradni jezik, češ, da 
slovenska manjšina na tem območju ne dosega zahtevanega 
deleža desetih odstotkov slovensko govorečega prebivalstva. 
Ta odločitev avstrijskega ustavnega sodišča ponovno dokazuje, 
da uradna Avstrija ne upošteva in ne spoštuje obvezujočih 
evropskih pravnih norm, ki obravnavajo in določajo spoštovanje 
človekovih pravic v vseh državah članicah ,EU. 

Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem je nenehno 
podvržena ekstremnim, nedemokratičnim in celo protiustavnim 
ukrepom lokalnih avstrijskih oblasti. Slovenska vlada se, po mnenju 
Poslanske skupine SNS, dogajanja nedvomno dobro zaveda, 
vendar, do sedaj ni bila sposobna, ali pa ni hotela sprejeti ustreznih 
ukrepov oziroma protiukrepov, ki bi zaščitile slovensko manjšino 
na Koroškem, kakor tudi v Italiji, na Madžarskem in na Hrvaškem. 

V Poslanski skupini SNS ocenjujemo, da gre za tipičen primer 
izsiljevanja slabo zaščitene slovenske manjšine na avstrijski strani, 
zato Vladi RS dajem pobudo, da nemudoma zahteva od avstrijske 
vlade takojšnje in nesporno spoštovanje pravic slovenske 
manjšine, saj gre za očitno kršitev, z ustavo zaščitenih, človekovih 
pravic. 

Po mnenju Poslanske skupine SNS bi bilo zato smiselno, da ^ 
Republika Slovenija prevzame „standarde" delovanja, ki se I ' 
skladu s „spoštovanjem" EU norm, poslužuje „demokra' 
država" Republika Avstrija in jih vpelje na področje uresničev 
pravic italijanske in madžarske narodne manjšine v Slove" I • 

Nenazadnje je dosedanja slovenska oblast, za razliko od 
Avstrije in ostalih navedenih držav, na vseh možnih POj1-, 
uresničevala in spoštovala pravice v večini primerov, predv 
na škodo slovenskega življa. 

Po mnenju Poslanske skupine SNS bi bilo, potemtakem, 
izenačenje položaja italijanske in madžarske manjšine v Slov ^ 
s položajem, kot ga ima slovenska manjšina v Avstriji, v sk a 
evropskimi normami. 

Odgovor z dne 21/2-2005:  

Vlada Republike Slovenije natančno spremlja dogajanje P°^g|e 
s slovensko manjšino v Republiki Avstriji. RS P' <0\i 
uresničevanje pravic slovenske manjšine v Avstriji, kiizh®' ,flrih 
7. člena ADP in avstrijske notranje zakonodaje. Pri nel<

t npr. 
vprašanjih v zadnjih letih beležimo pozitivno bilanco, k° ^- 
zastopstvo koroških Slovencev v Kanclerjevem sosvetu. ^ 
urni radijski program v slovenskem jeziku, financiranje dv0'ekatef8 

vrtcev na Koroškem, delno financiranje glasbene šole. Ne ^ 
vprašanja pa ostajajo neurejena, zlasti problem dvoje _ 
topografskih napisov in uradna raba slovenskega le 
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vpr ftavn''<' Vlade RS pričakovanja RS, glede rešitve odprti", 
sreč posredu)ei° visokim predstavnikom Avstrije na vseh 
Flu 

a.n''tl ln uradnih pogovorih. Minister za zunanje zadeve dr. 
Pel je na to opozoril tudi zvezno ministrico za zunanje zadeve 

v Putl|ike Avstrije dr. Uršulo Plassnik ob njenem uradnem obisku 
Re T"* ^®-1-2005. RS je na odločitev Ustavnega sodišča 
doD Avstrije, da pred Okrajnim sodiščem v Celovcu ni 'na raba slovenskega jezika, opozorila tudi pri obravnavi 

poročila Avstrije o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali 
manjšinskih jezikih v okviru Sveta Evrope 19. januarja 2005. 

V nadaljevanju urejanja dvostranskih odnosov na različnih ravneh 
bomo v RS spremljali uresničevanje dogovorov, ki so bili sprejeti 
na najvišji ravni. Vlada Republike Slovenije pripravlja program 
ukrepov za izboljšanje položaja avtohtonih slovenskih narodnih 
skupnosti v sosednjih državah. 

p°slanska pobuda poslanca Srečka 
r'jatelja ministru za okolje in prostor g. 

Podobniku, z dne 14/1-2005:  

^Ini ®novi Prejetega pisma župana iz Kozine dajem pobudo, da 
omr -rS,V0 'inar|čno podpre že začeto izgradnjo kanalizacijskega z'a v občini Kozina. 

0me
aVedenem dopisa s priloženim občinskim proračunom, je 

ka ",er)3 občina navedla skupno vrednost gradnje 
siakih

lzaci'sl<e9a in vodovodnega omrežja, v skupni vrednosti n '63 milijonov tolarjev. 

obJ
e 9radnja že začeta in je polovica mesta že prekopana, 

l6ta 
a Pa SG favna po navodilih in težnjah Evropske Unije, da do 

tanal - za90tovi izgradnjo kompleksnega komunalnega- 
sira .'2aciiskega omrežja, je smiselno, da se občinski pobudi, s 

' Pristojnega ministrstva, ustrezno pomaga. 

Odgovor z dne 14/2-2005: 

V Občini Hrpelje - Kozina izvaja obvezno lokalno javno službo 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Komunalno 
stanovanjsko podjetje Sežana. Po podatkih Agencije Republike 
Slovenije za okolje je v Občini Hrpelje - Kozina letno na razpolago 
okoli 23 mio SIT okoljske takse za investicije v kanalsko omrežje 
in čistilne naprave. 

Občina bo lahko za investicije, poleg takse, koristila tudi 
proračunska sredstva, če bo imela pripravljeno vso potrebno 
dokumentacijo za koriščenje razpoložljivih sredstev. 

Trenutno je na ministrstvu v teku razpis za sofinanciranje za 
obdobje 2004-2006. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, Občina 
Hrpelje - Kozina v trenutnem razpisu ne sodeluje. Nov razpisni 
cikel se bo predvidoma pričel v letu 2007. 

jei vPrašanje poslanca Zmaga 
'<*iča Plemenitega ministru za notranje 

--Hg^g. Dragutinu Mateju, z dne 17/1-2005: 
Glede na ■ 
S|0Ve 

a ln'ormacije, ki sem jih dobil v Poslansko skupino 
pritjiji 6 nacionalne stranke, je državni sekretar dr. V. G. 
°^sotn ° mesec dni privatno bival v Avstraliji. Med omenjeno 
mobii 0s,i° ie omenjeni gospod vsakodnevno po službenem 
Anžgijg^1 ,ele'onu komuniciral z direktorjem GPU, gospodom 
^°liko h 
davkr, i0 0menjeno telefonsko dogovarjanje stalo slovenske QVK°Plačevalce? 
Pfav tal, . 
ne®kon - 16 vPraš|)iva taka pogostost telefonskega, 
^°rda 0rni^ne9a komuniciranja, kakor tudi njegova vsebina. 
Zadeve Pa ^re. za skuPno spodkopavanje ministra za notranje ln z njo demokratične ureditve pristojnega ministrstva. 

^obifr^3 ,akšno nesmotrno in neupravičeno porabo službenega 
Kako b 98 ,ele,ona sprašujem: 0 v bodoče omejil takšne pogovore, glede na to, da so 

poslanci pri svojem delu popolnoma omejeni glede službenih 
pogovorov preko mobilnega telefona, pa naj si gre za pogovore v 
domovini, ali za pogovore v tujini? 
Za kakšne pogovore je šlo, glede na to, da so se odvijali vsak 
dan, vedno z istim gospodom? 

Ker naj bi šlo za morebitne nepravilnosti prav na ministrstvu za 
notranje zadeve, ki naj bi skrbelo za delovanje in izvajanje 
zakonitosti na vseh ravneh države, sprašujem tudi: 
S kakšnimi ukrepi boste zagotovili smotrnost in transparentnost 
delovanja zaposlenih na omenjenem -ministrstvu, oziroma, na 
kakšen način boste morebitne nepravilnosti sankcioniral? 

Odgovor z dne 4/2-2005: 

Državni sekretar dr. V. G. je bil, v času od dne 14.12.2004 do dne 
14.1.2005, na zasebnem potovanju v Avstraliji. V skladu z 
Navodilom o uporabi mobilnih telefonov v MNZ, št. 17-01-369-12/ 
2003/1 z dne 22.5.2003, je uporabljal tudi službeni mobilni telefon. 
V 2. členu omenjenega navodila je določeno, da je državnim 
sekretarjem dovoljena mesečna poraba v višini 30.000,00 tolarjev. 
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Dne 17.1.2005 ob 9.00 uri, torej, preden je bilo poslansko 
vprašanje postavljeno, je dr. G. z dopisom, št. 11-10-sl/2005, 
finančni službi ministrstva sporočil, da se mu, ne glede na porabo, 
zaračuna vse opravljene privatne telefonske razgovore s sinom 
in ožjimi sorodniki. 

Navedbe iz poslanskega vprašanja smo preverili z izpisk' 
mobilnega operaterja. Pri tem smo ugotovili, da je dr. V. G. 
decembru 2004 porabil 30.798,89 tolarjev, v januarju 2005, d0 

prihoda v Slovenijo, pa 8.798,89 tolarjev. V omenjenem obdobju I® 
z dr. Darkom Anželjem komuniciral le enkrat (klic dr. Anželja na 
številko dr. G.) in to 6.1.2005. Pogovor je trajal 2 minuti in 3 
sekund. 

Poslanska pobuda poslanke Barbare 
ŽgajnerTavš ministru za delo, družino in 
socialne zadeve, z dne 17/1-2005:  

Zakon o starševskem varstvu v 48. členu določa, da ima pravico 
do krajšega delovnega časa zaradi starševstva eden od staršev, 
ki neguje, varuje otroka do tretjega leta starosti. Delodajalec 
zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, 
Republika Slovenija pa mu zagotavlja plačilo, do njegove polne 
delovne obveznosti, prispevkov za socialno varnost od minimalne 
plače. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko 
delovno obveznost. 

Vendar pa omenjena zakonska določba v praksi izključuje matere, 
zaposlene kot samostojne podjetnice. Le-te imajo pogodbo o 
zaposlitvi, prejemajo osebne dohodke, plačujejo davke in 
prispevke, pa jim država, kljub navedenemu, odreče pravice, ki 
jim pripadajo. 

Kakor kaže, se v praksi omenjene pravice, ne glede na zakonsko 
določilo, uveljavljajo po kriteriju kje in kako je mater zaposlena. 
Zato pristojnega ministra pozivam k čimprejšnji dopolnitvi 
zakonodaje, ki bo izrecno določala pravice staršev, ter odpravila 
omenjeno pomanjkljivost in neenakost na področju zagotavljanja 
pravic starševskega varstval 

Odgovor z dne 18/2-2005: 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. I. RS, 
št. 110/2003 - uradno prečiščeno besedilo) v prvem odstavku 48. 
člena določa, da ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka 
do tretjega leta starosti, pravico delati krajši delovni čas. Na podlagi 
četrtega odstavka istega člena mora krajši delovni čas obsegati 
najmanj polovično tedensko delovno obveznost. V drugem 
odstavku 49. člena pa zakon določa, da center odloči o pravicah, 
ki jih zagotavlja Republika Slovenija na podlagi pridobljene pravice 
do krajšega delovnega časa pri delodajalcu. 

Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za 
starševsko varstvo (Ur. I. RS, št. 104/2003) v prvem odstavku 
61. člena določa, da eden od staršev, ki neguje in varuje otroka 
do tretjega leta starosti, oziroma neguje in varuje težje gibalno 
oviranega otroka, ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka 
po tretjem letu starosti, vendar, ne dlje kot do 18. leta starosti 
otroka, ima pravico delati krajši delovni čas; to pravico pridobi pri 

svojem delodajalcu. Delodajalec mu zagotavlja pravico do Pla, 
po dejanski delovni obveznosti, pri centru pa stranka uveljavi 
pravico do sorazmernega dela prispevkov za socialno varno 
do polne delovne obveznosti. Osnova za plačilo prispevkov 
socialno varnost je sorazmerni del minimalne plače, ki velja n 
dan plačila prispevkov. Na podlagi 62. člena pravilnika n10 

vlagatelj vlogi priložiti pogodbo o zaposlitvi z določbo o opravljaj 
dela s krajšim delovnim časom od polnega, iz katere mora p 
razvidno obdobje, v katerem bo eden od staršev delal kra' ^ 
delovni čas, ter število ur dela na teden oziroma število ur dela 
dan. 

Na podlagi 48. člena ZSDP ima eden od staršev pravico dejajj 
krajši delovni čas. Ta člen zakona daje enemu od staršev PraV' 
do dela s krajšim delovnim časom, delodajalec pa je dolžan z nj1 

skleniti pogodbo o zaposlitvi, s katero se določi, da bo delavec 
določenem obdobju delal s krajšim delovnim časom od P°ln 

Delodajalec nima pravice odločati, ali bo to pravico enemu 
staršev omogočil ali ne, saj jo ima ta že na podlagi zakona. 

V tretjem odstavku 48. člena ZSDP je določeno, da delodaja'6^ 
delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delo 
obveznosti. Samozaposleni nimajo delodajalca in posledično ^ 
ne sklenjene pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem, nimajo p|aC 

nimajo določene delovne obveznosti, zato se postavlja vPra 

ali imajo pravico delati krajši delovni čas po zakonu in s , 
pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi de ^ 
krajšim delovnim časom zaradi starševstva, čepraV ^ 
zavarovanci za starševsko varstvo in plačujejo prispevke 
starševsko varstvo. 

Iz besedila drugega odstavka 49. člena ZSDP nadalje izhaja. ^ 
center odloči o pravicah, ki jih zagotavlja Republika Slovenija, 
podlagi pridobljene pravice do krajšega delovnega časa 
delodajalcu, iz česar se sklepa, da ima to pravico samo eden ^ 
staršev, ki ima delodajalca in z njim sklenjeno pogodbo o zaP0?.aa 
ter, da je delodajalec tisti, ki mu priznava pravico do kraj5 

delovnega časa. 
,-Ajia 

Centri za socialno delo priznavajo pravico staršev do P1' 
prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delo 
časom zaradi starševstva le zaposlenim. Za zagotovitev te Pra 0 
tudi samozaposlenim bi bilo treba spremeniti in dopolniti dol 
tretjega odstavka 48. člena ZSDP in drugega odstavka 
ZSDP, zato bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zad0^|o 
okviru svojega programa dela za leto 2005, predlaS 
spremembo in dopolnitev teh določb. 
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poslanska pobuda poslanca Srečka 
rijatelja Vladi Republike Slovenije, z dne 

19/1*00* ___ 

izds|0 Fleput)like Slovenije pozivamo, da strokovno pristopi k 
žel aV' '3ro'e'<tne 'n tehnične dokumentacije za izgradnjo drugega ^ezniškega tira Koper - Divača! Gleda na pridobljena sredstva 
Ij ' v znesku 5,47 mio evrov, bi morala Vlada RS pripraviti 

obv 9ten varian,ni Podlog izgradnje drugega tira, na lokaciji, ki bi 
'irciv0hk° t

Vkl'učeval ravninski del in vključeval izgradnjo obeh 

Spb®,0ieča ,rasa je. po splošno znanih dejstvih, zaradi tektonsko 
Cja|i*nnin'a'0^itl se tal, vedno bolj neuporabna, občasno zahteva 
delu 6 rernonte in zapore prog, kar ovira Luko Koper pri normalnem ln Ji s tem povzroča veliko gospodarsko škodo. 

6kol' n!*0 ®re pr' iz9radnji novih železniških tirov tudi za dolgoročno 
Posl°ri re®',eV| 'ahko reši območje pred stalnimi požari, ki so izD® Ca zastarele infrastrukture, zaradi katere je območje avljeno stalnemu iskrenju. 

skupini Slovenske nacionalne stranke menimo, da 
t0v 

l29radnja drugega tira dolgoročno rešiti transportno logistiko 
p0 

a na vzhodnem delu Evrope, in ocenjujemo, da se mora ob 
Drot„/Van'u 'e-tega v Luki Koper zagotoviti na tem delu večjo točnost proge. 

đot°; Se 9radil en tir bo rešitev skrajno nestrokovna in bo 
ornen• neuPorabna, zato želimo opozoriti Vlado RS, da je do 
Pom l6ne Pr°blematike dolžna zavzeti strokovna stališča pri tako 
dru 

embni infrastrukturni transportni logistiki, kot je izgradnja 

"^ica u ,ira Koper " Divača- Nenazadnje je kratkoročno neJša izgradnja v končni fazi vedno najdražja. 

Ugovor z dne 21/2-2005:  

s|(|g a ^ePublike Slovenije je na 49. seji, dne 27.11.2003, sprejela 
• »t. 343-07/2001-4, s katerim je določila potek II. tira proge 

Divača - Koper po varianti I/3. S tem je sprožila postopek priprave 
državnega lokacijskega načrta, ki poteka skladno z Zakonom o 
urejanju prostora (Ur. I. RS, št. 110/2002). Minister za okolje, prostor 
in energijo mag. Janez Kopač in minister za promet dr. Marko 
Pavliha, sta na osnovi tega, dne 14.5.2004, podpisala »Program 
priprave državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške 
proge na odseku Divača - Koper« (Ur. I. RS, št. 66/2004), na 
osnovi katerega poteka izdelava DLN, ki je v zaključni fazi. 

Vse postopke v zvezi s pripravo državnega lokacijskega načrta, 
ob spremljanju Ministrstva za promet, vodita Ministrstvo za okolje 
in prostor ter javna Agencija za železniški promet, katera je, 
skladno z Zakonom o železniškem prometu, odgovorna za javno 
železniško infrastrukturo. 

Projektna in tehnična dokumentacija še ni v pripravi, ko pa bo, bo 
potekala skladno z obstoječo nacionalno in EU zakonodajo, kakor 
tudi z mednarodnimi sporazumi, ki določajo tehnične parametre 
železniških prog. 

Obstoječa proga, kot navajate, poteka po zahtevnem terenu, 
česar se vsi dobro zavedamo. To je bil tudi eden od vzrokov, da 
II. tir ne bo potekal vzporedno z njim, temveč po povsem novi 
trasi. Pri tem so bile upoštevane zahteve po varovanju okolja, 
tako glede ekologije kot požarne varnosti. 

Nova povezava bo nedvomno zagotovila dolgoročno rešitev tudi 
za razvoj pristanišča Koper, ki mu je, nedvomno, potrebno 
zagotoviti ustrezno železniško povezavo z zaledjem. 

Drugi tir se bo v prvi fazi gradil kot enotirna povezava. Sama 
gradnja pa bo izvedena tako, da bo omogočala v nadaljevanju 
izgradnjo vzporednega dodatnega tira, kar je bilo ob načrtovanju 
predvideno in upoštevano. Na odsekih, kjer bo proga potekala v 
tunelih, bodo povsod potekali vzporedni - servisni tuneli, katerih 
preseke bo mogoče kasneje povečati in skozi njih speljati dodatni 
- vzporedni tir. Prav tako je pri umeščanju trase bila upoštevana 
možnost vzporednega tira tudi pri načrtovanju viaduktov, ki jih bo 
možno, ob izkazani potrebi, dograditi. Enako velja tudi za potek 
proge po površju. A, kot že navedeno, bo najprej zgrajen en tir, 
saj, glede na trenutne potrebe in dolgoročne projekcije porasta 
transporta, gradnja dveh tirov ni upravičena. 

slansko vprašanje poslanca Mirana 
a rca ministru za pravosodje dr. Lovru 
-~^u, z dne 20/1-2005:  

ra2ličn§' preds,avi,vi za ministra so vas poslanci opozorili na 
uveijgjl P09lede in odprta vprašanja, ki se pojavljajo ob začetku 
1i .2oo'4

VS nove9a Zakona o prekrških s 1.1. 2005. To je bilo 29. 
da o ' ^Poročili ste, da načelno zagovarjate uveljavitev zakona, 
USp°sohr deta'''fl n's,e obveščeni, da pa boste vprašanju 
Po*0rno|J®nos,i sodišč za prevzem novih nalog posvetili posebno 

r8snaaterih okrajnih sodišč, posebej iz ljubljanskega, prihajajo 
inf0rm 0po2°rila 0 problemih pri uveljavljanju zakona. Brez 
ali odioi podP°re sodniki ne morejo izdajati plačilnih nalogov, 
°cene ° "uklonilnem zaporu". V drugih okrajnih sodiščih so 
*aeni,r;.r0blemo* ,udi zaradi manjšega pripada novih zahtev, 

*ral manjše. 

Ker gre za pomembne novosti, ker smo z njimi želeli povečati 
učinkovitost pravosodne veje oblasti in tudi s tem njen ugled in 
zaupanje pri občanih, in ker ste obljubili, da boste temu vprašanju 
pred odločitvijo o uveljavitvi zakona posvetili posebno pozornost, 
sprašujem: 
1. Ali in kako ste, pred uveljavitvijo Zakona o prekrških, ugotovili 

in ocenili, da so za njegovo učinkovanje izpolnjeni vsi pogoji 
za uspešno delo sodišč? 

2. Kako komentirate ocene pristojnih okrajnih sodišč o problemih, 
s katerimi se že takoj ob uveljavitvi srečujejo? 

3. Kaj ste ukrenili, da bi bile morebitne ovire takoj odpravljene, in 
da bi se zakon lahko pričel učinkovito uveljavljati? 

Odgovor z dne 17/2-2005: 

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo vse potrebne pravne 
podlage za začetek uporabe novega Zakona o prekrških, sama 
uporaba s strani posameznih sodišč pa je v njihovi pristojnosti in 
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je bilo tako posameznim sodiščem prepuščeno, da pravočasno 
poskrbijo, oziroma se pripravijo na začetek uporabe zakona. 
Ministrstvo za pravosodje ne more posegati v pristojnosti drugih 
organov, od katerih aktivnosti, s področja njihovih pristojnosti, je 
tudi odvisen uspešen začetek uporabe zakona. Ministrstvo za 
pravosodje je pred začetkom uporabe novega Zakona o prekrških 
sprejelo spremembe Sodnega reda in Navodilo o prevzemu zadev, 
arhivov, in sredstev, ter. o prevzemu in razporeditvi delavcev. 
Sprejem teh dveh predpisov je bil namenjen prav temu, da se 
sodišča v organizacijskem smislu ustrezno pripravijo na začetek 
uporabe novega Zakona o prekrških. 

Ministrstvo za pravosodje ni pristalo na različne predloge za odlog 
začetka uporabe novega Zakona o prekrških, ker je ocenilo, da 

bi s tem nastala večja škoda, kot pa, če se zakon začne uporablja 
s 1.1.2005. Treba je, namreč, vedeti, da je bila na začetek uporabe 
novega Zakona o prekrških vezana tudi sprememba nekaten 
drugih zakonov, pri katerih je bilo potrebno ustrezno spremeni 
določbe, ki se nanašajo na prekrške. 

Zaradi premagovanja začetnih težav, ki se pojavljajo v zveZ'Z- 
začetkom uporabe novega zakona, ustanavljamo tu 

medresorsko delovno skupino, ki bo pomagala pri premagovanj 
teh težav. 

Sicer pa Ministrstvo za pravosodje pripravlja, z namenom is^an^„ 
boljših in ustreznejših rešitev na področju prekrškov, spremem ^ 
novega Zakona o prekrških, hkrati pa pripravlja tudi Zakon 
ustavitvi nekaterih postopkov o prekrških. 

Poslanska pobuda poslanca dr. Marka 
Pavlihe ministru za promet mag. Janezu 
Božiču, z dne 20/1-2005:  

Občina Šentjur ima na svojem območju skoraj 100 km državnih 
cest. Med njimi so še tri v makadamski izvedbi (Sevnica - Planina, 
Dramlje - Žiče in Loke - Ledinščica). V Proračunu RS za leto 2005 
(Ur. I. RS, št. 130/2004) je.predvidenih 27 projektov, od katerih so 
številni vitalnega pomena za občino. Zato si občina želi, da bi se 
projekti realizirali po zastavljeni dinamiki v navedenem proračunu. 

Občina Šentjur je na navedeno problematiko večkrat °PoZ°.njn 
pristojno ministrstvo, in sicer prejšnjega ministra 27. julija 200 
sedanjega ministra 6. januarja 2005. V svoji novi vlogi, kot pos^n ^ 
in podpredsednik DZ RS, sem se s predstavniki občine ses aj 
januarja 2005, kjer sem obljubil, da se bom še naprej zavze 
za projekte, ki sem jih začel, nekatere pa tudi uresničil, kot mi 
ster. 

Najpomembnejši projekti za Občino Šentjur, ki so na P0^'^ 
prometne infrastrukture navedeni v Proračunu RS za leto Z 
so naslednji: 

V tisoč sit 
Projekt Številka v 

Proračun 
u RS 

Vrednost Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan po 
letu 2007 

Skupaj od 
2005 do 

zaključka 

krožšče Sele 2415-01- 
0103 

128.763 55.763 50.000 0 0 122.763 

Sevnica-Planina 2415-95- 
0161 

60.000 0 0 0 105.700 165.700 

Sevnica Planina 2415-95- 
0162 

365.879 69.160 100.000 105.285 0 274455 

most in nadvoz 
v Šentjuru 

2415- 
970041 

527.813 98.800 203.700 0 0 302.500 

most čez 
Voglajno v 
Črno lic i 

2415-98- 
0245 

84.590 45.942 31.500 0 0 77.442 

most čez 
Voglajno v 
Gorici (in 
krožišče) 

2415-98- 
0246 

199.922 49.975 100.800 0 0 150.595 

ureditev Nova 
vas - Črnolica 
(pločnik in 
cesta) 

2415-98- 
0512 

214.308 65.208 59.600 21.500 0 146.308 
' 

Loke - Ledinšči 
- ca 

2415-04- 
0031 

43.000 40.000 0 0 0 40.000 

modernizacija 
Žiče-Dramlje 

2415-98- 
0177 

169.475 49.801 50.300 52.500 0 163.079 
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I a °menjenih sestankih je vodstvo občine Šentjur še posebej 
1^ Postavilo izgradnjo mostu in nadvoza preko železnice v Šentjurju, 

pe ie Pripravljala več kot desetletje in je določena kot postavka 

po Tačunu Rs za 2004,2005 in v planu za leto 2006's 
večanjem prometa in odprtjem štiripasovnice na avtocesti pa 
le v zadnjem obdobju tudi bistveno povečal promet od avtoceste 

t Z' mes,o Šentjur in dalje proti Hrvaški in Dolenjski. To je potrdila 
zb ' Pp0rT1etna študija, ki je bila izdelana v letu 2004.Tako je Državni 
(NpIa Pr' spreiemu Nacionalnega programa izgradnje avtocest 
ce t v dopolnilni program tudi izgradnjo navezovalne 
strok6 Dram'ie " Šentjur. S tem je, po mnenju prometnih 
nari 'akov in o^ine, postalo smiselno, da se projekt "Most in 
(j ,v°z Preko železnice v Šentjurju" lokacijsko prestavi v koridor 
đva navez°valne ceste, saj ni realno, da bi država zgradila 
t j ,nađvoza v neposredni bližini - nekaj sto metrov. Tako lahko s • entjursko obvoznico rešimo zelo gost in nenehno naraščajoč 

so i » S^0Z' mest0 Šentjur pred tranzitnim prometom, v katerem 
tudi • .nzivno udeležena tovorna vozila. S tem lahko omogočimo 
ob JU2t1emu delu občine in industrijski coni Šentjur, ter drugim 
avtlnaiTI subregije Obsotelje - Kozjansko, hiter dostop na cesto in njeno ugodno povezavo proti Hrvaški in Dolenski. 

Pob nIinis,er za Promet ste v začetku lanskega decembra poslali 
ant • rninis,ru za okolje in prostor za pripravo prostorskih vari- 

navezovalne ceste, ki je bila pripravljena že v času 
da t 3 mancia,a. Občina se je z okoljskim ministrom že dogovorila, 
strat ° Postopki potekali v okviru priprave občinske prostorske 
v0d i ^''9' 'e ze v ,el<u' 'n c'a bo' zaradi hitrejše izvedbe, sama 
Me,

a do|očene postopke priprave državnega lokacijskega načrta. 
/n-,1171, da lahko prostorsko določitev pričakujemo relativno hitro 
(npr v dobrih dveh letih). 

upošt"1 pot,udo' da pri PriPfavi in realizaciji Proračuna RS 
RS pVate vse z9°rai navedene projekte, in da se, v Proračunu 
nađ 

an> zagotovi časovni zamik sredstev za projekt "Most in 
Rs Preko železnice v Šentjurju", (št. projekta v Proračunu 
Drgmr ?^0041), do prostorske določitve navezovalne ceste 
pr0j '8' Šentjur in skladno s tem tudi nove bolj optimalne lokacije a Most ter nadvoz preko železnice v Šentjurju. 

^9ovor z dne 14/2-2005: 

drjg a Šentjur ima na svojem ozemlju res veliko kilometrov 
1071 cest'Tako na območju občine poteka glavna cesta G2- 
tudi v

6r,VeČ re9ionalnih cestnih odsekov. Rezultat tega dejstva je 
Ugoto ko š,evil° projektov v proračunu Republike Slovenije. 
"»Ode V'm° lahko' da )e bilo nekaj makadamskih odsekov že 
Potek rn'2'ran''1, na nekaterih odsekih postopna modernizacija 
dr2av

a'(°
z'roma i0 v P'anu pričetek gradnje. Enako velja za ureditve 

'h cest skozi naselja ter za mostove na državnih cestah. 
^kti 
Plano°S''na VS0h aktualnih projektih potekajo v skladu s sprejetim 
sr6dst

m Oz'roma proračunom. Na pobudo za časovni zamik 
badVo

ev v Proračunu za projekt št. 97-0041 OBJN (most in 
Podrou Preko železnice v Šentjurju) pa vam odgovarjamo pri n®m poročilu o stanju projekta. 

inw?!ievaniu vam podajamo trenutno stanje na aktualnih 
Št DJ

C,lskih Projektih: 
FN

P
2nr

1-0103 KRIŽ Sele 
NRp ^ 55.8 mio SIT 
V Pre?fiu 5°'° mi0 SIT 

d°i(U 
Kleni letu je bila izdelana izvedbena projektna 

128q Q?,ac'ia za krožno križišče na regionalni cesti R3-686/ 
d°|(a'j. km 0+000 v dolžini 300 m. Trenutno so v pridobivanju 

a 0 razpolaganju z zemljišči. 

Investicijski program je izdelan. Projekt ne predvideva 
sofinanciranja Občine Šentjur. Sredstva za gradnjo so planirana 
v letih 2005 in 2006 tako, da bo na podlagi sprejetega proračuna 
za leto 2006 lahko pričet postopek javnega naročila - oddaje del 
za gradnjo s podpisom dvoletne pogodbe. Po projektantskem 
predračunu je gradnja ocenjena na 98 mio SIT. 

Št. proj. 95-0161 MODE Sevnica - Planina 
FN 2005: 0 mio SIT 
V proračunu Republike Slovenije za leto 2005 za modernizacijo 
regionalne ceste R2-424/1166, od km 12+900 v dolžini 1100 m, ni 
zagotovljenih finančnih sredstev. Pred dokončanjem modernizacije 
na tem odseku se je sprožil plaz, ki onemogoča dokončanje 
modernizacije pred njegovo sanacijo. V preteklem letu je bil 
pridobljen geološko-geotehnični elaborat s predlogom rešitev. 
V izdelavi je izvedbena projektna dokumentacija za sanacijo plazu. 
Zaradi nujnosti dokončanja tega odseka se finančna sredstva 
prerazporejo iz projekta št. 96-0162 MODE Sevnica - Planina. 
Projekt ne predvideva sofinanciranja Občine Šentjur. 

Št. proj. 96-0162 MODE Sevnica - Planina 
FN 2005: 69,2 mio SIT 
NRP 2006: 100,0 mio SIT 
Za celoten makadamski odsek regionalne ceste R2-424/1166 je 
izdelan idejni projekt. Izdelana je tudi izvedbena projektna 
dokumentacija za modernizacijo naslednje etape regionalne ceste, 
to je od km 16+350 v dolžini 1650 m, ki smo jo pridobili v lanskem 
letu. Trenutno poteka oddaja del za pridobitev izvajalca za 
akontativno pridobivanje zemljišč. 
Investicijski program je v izdelavi. Projekt ne predvideva 
sofinanciranja Občine Šentjur. Sredstva za gradnjo so planirana 
v letih od 2005 do 2007. 
Po projektantskem predračunu je gradnja modernizacije naslednje 
etape ocenjena na 308 mio SIT. 

Št. proj. 97-0041 OBJN Most in nadvoz v Šentjurju 
FN 2005: 98,8 mio SIT 
NRP 2006: 203,7 mio SIT 
Na podlagi sprejetega lokacijskega načrta ter predhodno izdelane 
projektne dokumentacije je bila v letih 2003, na pobudo Občine 
Šentjur, pričeta novelacija oziroma sprememba projektne 
dokumentacijo, ki je upoštevala željo občine po zamenjavi 
klasičnega križišča na glavni cesti s krožnim križiščem. V letu 
2004 je bila pridobljena tako novelirana izvedbena projektna 
dokumentacija. Celotna investicija je ocenjena na 1.530 mio SIT. 
Gradnja se v lanskem letu ni pričela, ker so se pogoji za njeno 
gradnjo, po sprejetem dopolnilnem programu, Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest, z vključitvijo navezovalne ceste 
Dramlje - Šentjur, spremenili. Počakati je bilo potrebno na zaključke 
prometne študije. 
Glede na dejstvo, da se občina odreka projektu 'most in nadvoz 
v Šentjurju' in daje prednost novi cestni povezavi iz glavne ceste 
proti Črnolici, je nadaljevanje tega projekta nesmiselno; izvedba 
dveh finančno zahtevnih projektov, na oddaljenosti nekaj sto 
metrov, za državo namreč ni racionalna. Ob tem dejstvu pa se je 
potrebno zavedati, da sta, tako občina, kot tudi država, v preteklih 
letih v ta projekt vložili vsaka svoj del finančnih sredstev, ki pa jih 
ne bo mogoče uporabiti pri novem projektu. 
Samo Direkcija Republike Slovenije za ceste je, v letih od 1999 do 
2004, v predhodna dela, to je v nakup zemljišč ter projektno 
dokumentacijo, vložila 44,1 mio SIT. Prav tako je tudi Občina 
Šentjur k realizaciji tega projekta vložila svoj delež sredstev: v 
lokacijski načrt, nakupe zemljišč, ter v predhodna dela in geologijo 
za predobremenilne nasipe za nadvoz, ki sedaj stojijo. 
Ko bo v Proračunu Republike Slovenije odprt nov projekt, bodo 
zanj za to zagotovljena sredstva, ki bodo potrebna. Tu ni mogoče 
govoriti o časovnem zamiku sredstev, ampak, o popolnoma 
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novem projektu. Pri tem ne bo šlo le za povezavo nadvoza čez 
železniško progo ter mostu čez Voglajno, s čimkrajšo priključitvijo 
na regionalno cesto, ampak, za daljši, trenutno variantno še 
neizbran, potek novogradnje v smeri proti Črnolici. Investicija bo 
že zaradi dolžine novogradnje višja. 

Št. proj. 98-0245 OBND Most čez Voglajno v Črnolici 
FN 2005: 45,9 mio SIT 
NRP2006: 31,5 mio SIT 
Most na regionalni cesti R2-423/1281, v km 0+020, je lesen in 
dotrajan ter omejene nosilnosti 10 ton. Izdelana je PGD, PZI 
projektna dokumentacija za gradnjo nadomestnega mostu. 
Začetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2005 in zaključek 
v letu 2006. 

Št. proj. 98-0246 OBND Most čez Voglajno v Gorici 
FN 2005: 49,8 mio SIT 
NRP 2006: 100,8 mio SIT 
Most na regionalni cesti R2-423/1281, v km 1+600, je lesen in 
dotrajan ter omejene nosilnosti 10 ton. Izdelana je PGD, PZI 
projektna dokumentacija za gradnjo nadomestnega mostu in 
ureditev ceste ter krožišča v Gorici pri Slivnici. Trenutno se 
pridobivajo zemljišča. Izdelati je potrebno še investicijski program 
in z občino skleniti "sofinancerski" sporazum. Začetek gradnje je 
predviden v drugi polovici leta 2005 in zaključek investicije v letu 
2006. 

Št. proj. 98-0512 URED Nova vas - Črnolica 
FN 2005: 65,2 mio SIT 
NRP 2006: 59,6 mio SIT 
Občina je že v letu 1998 pridobila izvedbeno projektno 
dokumentacijo za ureditev regionalne ceste R2-423/1226, od km 
0+210, v dolžini 1390 m. ' 
Trenutno poteka oddaja del za pridobitev izvajalca za akontativno 
pridobivanje zemljišč. Investicijski program je izdelan. Projekt 
predvideva sofinanciranje Občine Šentjur pri Celju. Izdelan je 
osnutek sporazuma o sofinanciranju, ki je v pregledu. Sredstva 
za gradnjo so planirana v letih od 2005 do 2007. Po podpisu 
sporazuma o sofinanciranju bomo pričeli postopek javnega 
naročila - oddaje del za gradnjo ureditve. 
Po projektantskem predračunu je gradnja ocenjena na 176 mio 
SIT, od tega je sredstev, ki bremenijo Republiko Slovenijo, 134 
mio SIT. 

Št. proj. 04-0031 MODE Loke - Ledinščica 
FN 2005: 40,0 mio SIT 
Za celoten makadamski odsek regionalne ceste R3-682/1441 je 
izdelan DI-IP. Modernizacija je razdeljena na več etap. Izdelana je 
tudi izvedbena projektna dokumentacija za modernizacijo prve 
etape regionalne ceste, to je od km 0+000, v dolžini 2200 m, ki 
smo jo pridobili v lanskem letu. Trenutno poteka oddaja del za 
pridobitev izvajalca za akontativno pridobivanje zemljišč. 
Investicijski program še ni izdelan. Projekt ne predvideva 
sofinanciranja Občine Šentjur. Sredstva za gradnjo so planirana 
le v letu 2005 in ne zadoščajo niti za modernizacijo celotne prve 
etape. 
Po projektantskem predračunu je modernizacija odseka v dolžini 
1000 m ocenjena na 60 mio SIT. 

Št. proj. 98-0177 MODE Karluzija - Dramlje 
FN 2005: 49,8 mio SIT 
NRP 2006: 50,3 mio SIT 
Za celoten makadamski odsek regionalne ceste R3-686/1279 je 
izdelan DI-IP. Modernizacija je razdeljena na več etap. Izdelana je 
tudi izvedbena projektna dokumentacija za modernizacijo prve 

ki etape regionalne ceste, to je od km 9+700, v dolžini 1900 m, 
smo jo pridobili v lanskem letu. Trenutno poteka oddaja delza 

pridobitev izvajalca za akontativno pridobivanje zemljis ■ 
Investicijski program še ni izdelan. Projekt ne predvideva 

sofinanciranja Občine Šentjur. Sredstva za gradnjo so planirana 
v letih 2005 do 2007. Po projektantskem predračunu !® 
modernizacija odseka v dolžini 1900 m ocenjen na 271 mio S 

Št. proj. 00-0072 URED Dole - Šentjur 
FN 2005: 60,5 mio SIT - 
Trenutno poteka gradnja ureditve regionalne ceste R1-234/14 

skozi naselje Dole, od km 1+500, v dolžini 950 m. Stroške g(a°n}.g 
za ureditev skozi naselje bremenijo investitorja Republiko Sloven'P 
ter sofinancerja Občino Šentjur. Na podlagi predhod 
podpisanega sporazuma o financiranju bremenijo sredst 
vezana na izgradnjo vozišča Republiko Slovenijo, vsa sredstv 
vezana na izgradnjo komunalne infrastrukture pa Občino Sentj • 
Ostala sredstva, ki so vezana na izgradnjo hodnikov za Pe= 
ter odvodnjavanja, se delijo po predhodno dogovorjenih delezin 
podpisanega sporazuma. Dela izvaja, na podlagi podpis3 

dvoletne pogodbe, izbrani izvajalec. 

Št. proj. 98-0806 URED Vrbno 
FN 2005: 0 mio SIT ^ 
V letošnjem letu ni zagotovljenih sredstev za ureditev hodnika\ 
pešce ob glavni cesti G2-107/1274, od km 7+760, v dolžini 1 ^ 
m. V lanskem letu je bil projekt zaključen. Na podlagi spreme"1 

že podpisanega sporazuma o sofinanciranju med Ministrstv ^ 
za promet in Občino Šentjur, za katero je zaprosila o^ina' e 
prišlo pravočasno do podpisa aneksa za 100% an9a*ira.'n 
sredstev. Zato bodo bremenile lanskoletne obveznosti prora . 
Republike Slovenije za leto 2005. Sredstva bodo prerazpomi® 
iz drugega projekta. 

Št. proj. 02-0075 OBND Most čez Drameljski potok v TrnovcU 

FN 2005: 21,1 mio SIT 
NRP 2006: 26,4 mio SIT . n 
Most na regionalni cesti R3-687/7207, v km 0+356, je d°tr®i 
Izdelana je PGD, PZI projektna dokumentacija za 9ra j 
nadomestnega mostu. Začetek gradnje je predviden v d 
polovici leta 2005 in zaključek v letu 2006. 

Št. proj. 98-0235 OBND Most čez Jezerščico v Vodicah 
FN 2005: 16,4 mio SIT 
NRP 2006: 32,5 mio SIT in 
Most na regionalni cesti R2-424/1225, v km 8+080, je ,ese p^| 
dotrajan ter omejene nosilnosti 10 ton. Izdelana je P^D' 
projektna dokumentacija za gradnjo nadomestnega m°^ 
Začetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2005 in zakl) 
v letu 2006. 

Št. proj. 98-0342 OBND Most čez Sevnično v Stari žagi 
FN 2005: 12,6 mio SIT 
NRP 2006: 52,5 mio SIT . p. 
Most na regionalni cesti R2-424/1166, v km 17+460, je d°trjnj0 
Izdelana je PGD, PZI projektna dokumentacija za 9ra g| 
nadomestnega mostu. Začetek gradnje je predviden v 
polovici leta 2005 in zaključek v letu 2006. 

Na koncu pregleda stanja aktualnih projektov na območju v 
Šentjur pa je potrebno opozoriti, da Imajo navedeni Pro,0

ajgn 
glavnem, predvideno dvoletno financiranje izgradnje. Ker P'0<^ 
Republike Slovenije za leto 2006 še ni sprejet, je zato rea'lZ^unU 
projektov močno odvisna od tega, ali bodo zanje v Pr0'a bn$ 
Republike Slovenije za leto 2006 tudi zagotovljena p°,r 

sredstva. 
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poslanska pobuda poslanca Srečka 
r'jatelja Vladi Republike Slovenije, z dne 

20^2005:     

^nano je, de ja javni Zavod Lipica, kot turistični biser Slovenije, v 
avidljivo slabem stanju; kulturna dediščina Lipice je nezadostno 

■sir,rZevana' realsocialistične hotelske skulpture, okolica je aino zanemarjena,... 

2 omenjenih zadev je evidentno, da država, kot lastnik, slabo 

net '>OC'ar' s svojim premoženjem, kar potrjuje tudi 
kot ansparenten in nezakonit finančni položaj samega zavoda, 
2at

S° u9°t°vili tudi revizorji. 
zahtev ' Fiepu^'''<e Slovenije podajam sledeče predloge oziroma 

Vlada Republike Slovenije, kot lastnik Lipice, naj takoj 
tokovno pristopi kreševanju problematike Kobilarne Lipica, 
/ pri tem obvezno upošteva nacionalni interes in zaščiti 

2 ~P'co pred razprodajo! 
pOS,insko hotelski del naj se loči od Kobilarne Lipica, 

o vseh predvidevanjih ne bo težko, zaradi že uveljavljene 
a3ovne znamke Lipice, najti strateškega partnerja, ki bo 

pazvi'in posodobil hotelsko turistični delin razširil golf igrišče. 
°vsem normalno je razmišljanje, da v takem stanju, 
akršnem so hotelske zmogljivosti danes, ni moč računati na 

3 Pe,ićne goste, ki bi morali Lipici pomeniti ciljno skupino. 
celostno podobo in turistično ponudbo Lipice se mora vključiti 

,'a kraška krajina (jahalne poti, ki že obstajajo) in agrokultura 
4 Ueran, pršut). 

a Lipico odgovarja kar nekaj ministrstev v vladi, zato bi bilo 
azeleno, da se nadnevni red ene od sledečih sej vlade, uvrsti 

b'ematika Lipice, z obiskom le-te. 

Pričak°d ^>redsec'n'k Vlade Republike Slovenije, od vaše vlade 
k rex u,GrT1 večjo ekspeditivnost, od prejšnje, in takojšnji pristop 

evaniu omenjene problematike. 

Ugovor z dne 17/2-2005:  

obvgf jU'emo se skrt>i za usodo tega slovenskega bisera in vas 
storila am°' da 'e v'acla že pred prejemom vaše pobude 
Poti K t,™6 korake v smeri reševania ,ežav in določitve nadaljnje 

Vlada RS je na svoji januarski seji 13.1. 2005, s sklepom št. 117- 
5/2005, imenovala delovno komisijo za dolgoročno ureditev 
Kobilarne Lipica, v sestavi: dr. Miha Brejc - predsednik, dr. Jelka 
Pirkovič (MK) - podpredsednica, Janez Glavač (MKGP), Marjan 
Hribar (MG), Miroslav Klun (Občina Sežana), Marko Starman 
(MOP), Rajko Vojtkovski (Kobilarna Lipica), z nalogo, da v roku 
dveh mesecev predloži predlog konkretnih kratkoročnih in 
dolgoročnih ukrepov za sanacijo in razvoj Kobilarne Lipica. 
Komisija se je prvič sestala 21.1.2005, do svoje druge seje 18. 2. 
2005 pa bo pripravila predlog ukrepov, ki jih bo, po presoji, predala 
v vladno obravnavo. Na delovni ravni je že opredeljeno, da morajo 
iti ukrepi v naslednje smeri: 

v času prvega trimesečja letos bo država, v okviru svojih 
proračunskih možnosti, podprla sanacijo likvidnosti javnega 
zavoda; 
vodstvo javnega zavoda v zelo kratkem roku dopolni svoje 
predloge za kratkoročne ukrepe za povečevanje tržnega 
prihodka iz dejavnosti in zazniževanje stroškov poslovanja, 
ter jih začne takoj izvajati oziroma pospešinjihovo dosedanje 
izvajanje; 
na podlagi izračunov izpada prihodkov Kobilarne Lipica od 
ustanovitelja, zaradineupoštevanja ukinitve vira iz igralniške 
koncesnine od leta 2003 naprej, seizdela predlog za pokritje 
tovrstnega primanjkljaja; 
prouči se predlog že pripravljenega razpisa za oddajo 
gostinsko turističnihzmogljivosti javnega zavoda v dolgoročni 
komercialni najem, še v letošnjem letu, s čimer si Kobilama 
Lipica pridobi prihodke od najemnine in zmanjša poslovne 
težave, povezane z nezadovoljivim poslovanjem tega dela 
zavoda; 

- pospeši se obravnava in sprejem državnega lokacijskega 
načrta, katerega idejnaskica je že v obravnavi na pristojnem 
ministrstvu in lokalni skupnosti, da se z njim začrta, z 
zakonodajo predpisane, dolgoročne prostorsko razvojne 
smernice; 
v izhodiščih je Lipica upoštevana kot pomembna prvina v 
mrežni turistični ponudbi celega Krasa in Slovenije. 

Vlada RS bo, kot predstavnik RS - ustanovitelja javnega zavoda, 
o celoti ukrepov odločala predvidoma aprila letos, pred tem pa 
bodo pristojna ministrstva dolžna zavodu pomagati pri sanaciji 
likvidnosti in pripravi odločitev, pomembnih za uspešno delovanje 
in razvoj Kobilarne Lipica. 

i 
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Poslansko vprašanje poslanca Sama Bevka 
ministru za gospodarstvo mag. Andreju 
Vizjaku, z dne 20/1-2005: 

V zadnjem času smo lahko v medijih zasledili polemike glede 
sprejemanja evropske direktive o patentnem varstvu programske 
opreme, ki bi lahko močno prizadela poslovanje malih in srednjih 
podjetij. Prav v to kategorijo spadajo slovenska podjetja. Glede na 
to, da sta glavna cilja, predloga direktive o patentiranju programske 
opreme poenotenje prakse v Evropski uniji in zaščita naložb v 
razvoj te opreme, so seveda s tem povezani tudi visoki dodatni 
stroški, ki bi jih podjetja nosila. 

V Sloveniji je bilo patentiranje programske opreme do sedaj 
prepovedano in je drago že samo preverjanje patenta. Takšno 
patentno zaščito bi zmogla le največja podjetja. 

Skupina poslancev v Evropskem parlamentu (med njimi tudi Borut 
Pahor) je podpisala pobudo, v kateri evropski Komisiji predlaga 
naj znova razmisli o smiselnosti predloga v zdajšnji obliki. 

Kakšno je stališče Ministrstva za gospodarstvo do tega 
vprašanja? 

Odgovor z dne 9/2-2005: 

Najprej bi želel pojasniti, da gre za predlog Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o patentibilnosti računalniško izvedenih izumov. 
Ta direktiva ne govori o patentiranju programske opreme, ampak 
določa pravila za patentibilnost računalniško izvedenih izumov. 
Predlagano besedilo jasno določa, kaj sodi med patentibilne izume 
in kaj ne. 

Cilj tako pripravljenega besedila direktive je poenotiti pravno 
varstvo računalniško izvedenih izumov znotraj EU, kajti, v sedanjih 
upravnih in sodnih praksah posameznih držav članic glede varstva 
omenjenih izumov obstajajo razlike. Cilj te direktive je tudi preprečiti 
različne razlage določb Evropske patentne konvencije glede meja 
patentibilnosti. 

Opozoriti želimo, da za pravno varstvo računalniško izvedenih 
izumov ni potrebno izoblikovati posebnih pravnih predpisov, ki bi 
nadomestili pravila nacionalnega patentnega prava. Nacionalno 
patentno pravo predstavlja osnovo pravnega varstva teh izumov. 

V tej direktivi je torej zgolj razjasnjen sedanji pravni položaj, dase 

zagotovi pravna varnost, preglednost in jasnost zakonodaje m 
prepreči odklone glede patentibilnosti nepatentibilnih metod,na 

primer očitnih ali netehničnih postopkov in poslovnih metod. 
ki Patentibilen je torej računalniško izveden izum, to je vsak izum, 

je izveden s pomočjo računalnika ali programljive naprave, z eno 
ali več značilnostmi, ki so delno ali v celoti izvedene s pomoči0 

računalniškega programa, in ki izpolnjuje vse tri P°9°je 

patentibilnosti, kot so novost, inovativnost in industrijska 
upoorabljivost. Posebno je poudarjeno, da je takšen izum na 

inventivni ravni, če daje tehnični prispevek stanju tehnike- 
Računalniški program kot tak ne predstavlja patentibilnega izu^j®- 
Še dodatno je pojasnjeno, da tehnični prispevek računalnik 
izvedenega izuma ne pomeni samo uporabe računalnika, omreži 
ali programljive naprave. Zato niso patentibilni izumi, ki vsebuje! 
računalniške programe, če vključujejo poslovne, matematične a 
druge metode in ne dajejo tehničnega prispevka, ki Prese^v 
normalno fizično interakcijo med programom in računalnikom, 
katerem se izvaja. 

Ministrstvo za gospodarstvo podpira sprejem direktive, kot ga le 

pripravila komisija. 

Poudariti želimo, da je bil v novembru 2004 organiziran sesta"® 
s predstavniki Združenja za informatiko in telekomunikacije n 

Gospodarski zbornici, v okviru katere deluje. V mesecu decem 
je Združenje posredovalo pisno stališče, da podpira sPre'jLi 
predlagane direktive, čeprav ima Sekcija KODA.SI, ki deluje zno 
združenja, nekaj pomislekov. 

V septembru 2004 je bil organiziran sestanek s predstavi* 
Ministrstva za informacijsko družbo, ki so zagovarjali sta,lS|ga 
odprtokodne skupnosti in proizvajalcev programske opreme- 
tem sestanku so predstavniki MID izrazili podporo predl°9 
direktive in niso imeli dodatnih pripomb. 

Dne 19.1.2005 je Združenje za informatiko in telekomunikacij 
skupaj z Uradom RS za intelektualno lastnino, °r9aniz!Ln 
srečanje z naslovom Predstavitev pravnega varstva računalni 
programov na področju intelektualne lastnine. Na sre<'an'Unj|< 
sodeloval tudi predstavnik Evropske komisije, Preds,aV

oVi 
Združenja evropske industrije informacijskih sistem 
komunikacijske tehnologije in potrošniške elektronike, 
predstavnik Avtorske agencije Slovenije. Predstavljeni so bili vi 
pravnega varstva računalniških programov na p°dr° ,0 
intelektualne lastnine, ter vpliv direktive na informacijsko indus 

i 
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poslanska pobuda poslanca Sama Bevka 
-Jgdi Republike Slovenije, z dne 20/1-2005: 

Dajem poslansko pobudo, da Vlada RS nadaljuje s postopkom za 
rt„.iS. 6v Partizanske bolnice Franja na seznam svetovne dediščine pri Unescu. 

SDo,'2anS'<a bolnica F1"3"]3 ie bila že leta 1999 razglašena za 
je 

rnen'k državnega pomena. Gre za nadaljevanje projekta, ko 3 mojo pobudo Vlada Republike Slovenije, v začetku leta 2000, 
na 

Vor''3 pritrdilno, ter tako pričela dolgotrajni postopek za vpis 
u 

s®*nam svetovne dediščine, dokler ni bil junija 2003 začasno 
njen iz procedure. 

Kratek opis spomenika 

obisk)9 Fran'a i® najt>olj celovito in avtentično ohranjen zgodovinski 
Voj ' k' simbolizira partizansko zdravstvo med drugo svetovno 
larori na slovenskem narodnostnem ozemlju. Med 
slo« noosv°bodilno borbo zoper fašizem in nacizem je bilo na 
v |<a,8ns'<erri ozemlju zgrajenih okrog 120 tajnih partizanskih bolnic, 
B0I 8nh Se ie zdravilo več kot 15.000 ranjenih in bolnih partizanov, 
ie vs'00 '6 decembra 1943 ustanovil dr. Viktor Volčjak, delovala pa 
Upr 

0 d° 5- m3i3 1945. Poimenovana pa je bila po zdravnici in 
Op V"!ci dr. Franji Boje Bidovec. Bila je ena izmed najbolje 
0pe m Jenih Partizanskih bolnic, saj je imela v svojem sklopu 
cent af'Sl(0 S0t)0' rentgen, invalidski dom in celo električno 
ve.ik

ra0'cel°tni komPleks pa sestavlja 13 lesenih barak, različnih 
kons St' 'n.namembnosti, ter več pomožnih objektov. Obramba in 
b0rciPlraci'a bolnice sta bili do potankosti organizirani, tako so 
Pom kar dva napada nemških vojakov. V Franji in njenih 
Slove oddelkih se je zdravilo skoraj 1000 ranjencev. Poleg 
Tied n°ev in Pripsdnikov drugih jugoslovanskih narodov je bilo 
Arrie a"71' nad Italijanov, Francozov, Rusov, Poljakov, dva 
v°jak k"9 'n Sn ^vs,r'|ec- Med r3njenci je bil tudi ujeti nemški 
konr-' k' 'e' po ozdravitvi, v bolnici ostal, kot član osebja, do ca vojne. 

Taki 
javni P° končani v°ini so Partizansko bolnico Franjo odprli za 
°bjgVi|09'ede- Leta 1952 je Svet vlade LRS za prosveto in kulturo 
ldrjja 

PrV° od'°čbo o zavarovanju spomenika, Skupščina občine 
*ava Pa 'e.Ie,a 1986 sprejela še poseben občinski odlok o 
znarTi

r°vaniu kulturno-zgodovinskih objektov in naravnih 
občinipM,OS,i na ni0nem območju. Danes bolnica Franja leži v 
ra, 'C^no. Vlada Republike Slovenije je leta 1999 bolnico Franja Sl|a za kulturn' spomenik državnega pomena. 
Uta 1907 ■ 
2c)ruž '6 nica prejela priznanje, ki ji ga je podelilo Ameriško 
Zdravr"'8 'e,alcev " vojnih veteranov, v zahvalo za pomoč in 
HaroJ

en'e sestreljenemu ter ranjenemu ameriškemu pilotu 
*boiryUAdamsu- lste93 ,e,a je bil Mestni muzej Idrija, ki upravlja 
in teh'C« Fran'0, razglašen za najboljši evropski muzej industrijske 
Partiza dedi^čine- K nagradi je brez dvoma prispevala tudi 
^ed Q

nS'<a bolnica Franja, saj so si jo strogi evropski eksperti 
navdušenn'0Van'em muze'a ,udi °9ledali in bili nad obiskom 

dedijfjj^ 0 2aSčiti svetovne kulturne in naravne 

kon,erenca Unesca (Organizacija združenih narodov 
sPora/a29Vanie' znanost in kulturo) je leta 1972 v Parizu sprejela 
Sp0ra2

Urri 0 zaščiti svetovne kulturne in naravne dediščine. 
d6di§ » i® do sedaj podpisalo 178 držav, na seznam svetovne 

ne Pa je uvrščenih 788 znamenitosti izredne svetovne 

vrednosti (611 kulturnih, 154 naravnih in 23 mešanih znamenitosti) 
iz 134 držav članic. Od moje pobude decembra 1999. leta se je 
seznam povečal kar za 206 vpisov. Konvencija v 4. členu določa, 
da morajo države podpisnice, predvsem, same poskrbeti za vpis, 
zaščito, vzdrževanje in negovanje naravne in kulturne dediščine 
in si prizadevati, da bo prešla v roke zanamcev. 

Slovenija in sosednje države 

Slovenija ima na seznamu zgolj naravno znamenitost Škocjanske 
jame, ki je bila vpisana leta 1986. Na poskusnem seznamu 
svetovne dediščine pa so od leta 1995 rudarsko mesto Idrija, 
matični Kras in Bohinjske pastirske planine, od leta 2000 pa tudi 
Partizanska bolnica Franja. Sosednje države imajo na seznamu 
bistveno več spomenikov: Avstrija (8), od leta 2000 tri nove vpise; 
Hrvaška (6), od leta 2000 en nov vpis; Italija (39), od leta 2000 
osem novih vpisov; Madžarska (8), od leta 2000 tri nove vpise. 

V Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2004 - 2007 
smo, kot enega izmed ciljev, zapisali promocijo uspešnih 
dediščinskih projektov v tujini, vpis enega ali več spomenikov 
oziroma spomeniških območij na seznam svetovne dediščine pri 
Unescu; kot prednostni ukrep, pa pripravo projektov oziroma 
nominacij za vpis spomenikov, ki so na poskusni listi svetovne 
dediščine, ter oblikovanje novih predlogov. 

Kratek historiat kandidature bolnice Franje od 
poslanske pobude decembra 1999 do začasnega 
umika kandidature junija 2003 

3. decembra 1999 sem na Vlado Republike Slovenije naslovil 
poslansko pobudo za uvrstitev Partizanske bolnice Franja na 
seznam svetovne dediščine pri Unescu. Vlada je v začetku leta 
2000 sprejela mojo pobudo in v ta namen imenovala posebno 
ekspertno skupino, ki je najprej pripravila gradivo za vpis na 
poskusno listo, kamor je bila uvrščena junija 2000. Spomenik je 
pomladi 2001, v okviru priprav na nominacijo, obiskal švedski 
strokovnjak za spomeniško varstvo Bengt O.H. Johansson in 
podal pozitivno mnenje ter podprl kandidaturo. Ministrstvo za 
kulturo je januarja 2002 na Unescov Center za svetovno dediščino 
poslalo nominacijo za Franjo, skupaj z osnutkom načrta 
upravljanja. Od 35 predlogov, ki so do predvidenega roka prišli na 
Unesco v Pariz, jih je 26, med njimi tudi bolnica Franja, šlo v 
postopek sprejemanja. Julija istega leta je Slovenijo in bolnico 
Franjo obiskal ekspert ICOMOS-a, mednarodnega sveta za 
varstvo spomenikov, Christoph Machat iz Koelna, ki je bil uradni 
ocenjevalec. Na podlagi njegovih pripomb je ministrstvo decembra 
2002 na Center za svetovno dediščino v Pariz poslalo dopolnjeno 
nominacijo, načrt upravljanja in konservatorski načrt. Šele maja 
2003 pa je bila naša država, ko je prejela gradivo za zasedanje 
Odbora za svetovno dediščino, tudi uradno seznanjena, da je 
ocena ICOMOS-a za uvrstitev bolnice Franja negativna. Kljub 
intenzivni kampanji in iobiranju, Republika Slovenija ni dobila dovolj 
podpore med 21 državami, članicami Odbora za svetovno 
dediščino. 

Junija 2003 je zato Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu 
Centru za svetovno dediščino poslalo pismo, v katerem je 
predlagalo, da se nominacija Partizanske bolnice Franja ne uvrsti 
na dnevni red 27. zasedanja Odbora za svetovno dediščino (30. 
junij - 5. julij 2003, Pariz). V obrazložitvi umika je bilo zapisano: 
"Republika Slovenija se je seznanila z oceno ICOMOS-a, glede 
predloga za vpis Partizanske bolnice Franja na seznam svetovne 
dediščine pri Unescu. Ker je ocena v bistvenem nasprotju z obema 
evalvacijama. ki sta bili izvedeni v postopku uvrstitve spomenika 
na poskusni seznam (Tentative List) in v okviru pomoči za pripravo 
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kandidature (Preparatory Assistance), Republika Slovenija 
začasno umika iz obravnave na Odboru za svetovno dediščino 
svoj predlog za vpis Partizanske bolnice Franja na seznam 
svetovne dediščine pri Unescu." 

Avgusta 2003 je Unescov Center za svetovno dediščino pisno 
pozval Republiko Slovenijo, da sporoči, ali namerava Partizansko 
bolnico Franja ponovno nominirati. 

Zakaj bolnica Franja ustreza univerzalnim merilom 

Spomenik, ki je predlagan za vpis na seznam svetovne dediščine, 
mora ustrezati vsaj enemu izmed petih meril za določanje kulturne 
dediščine. (Ob tem pa moram še posebej poudariti, da se svetovna 
dediščina loči od znamenitosti narodne dediščine tudi po "izjemni 
splošni vrednosti".) Iz obdobja druge svetovne vojne sta na 
seznamu svetovne dediščine uvrščeni samo dve enoti, in sicer 
Koncentracijsko taborišče Auschwitz na Poljskem (1979) in mesto 
Hirošima na Japonskem (1996). Če obe enoti, na eni strani, 
ponazarjata predvsem strahote, ki so se dogajale v času 
največjega svetovnega spopada v zgodovini naše civilizacije in 
sta predvsem v opomin človeštvu, da se kaj podobnega ne bi 
več zgodilo, je Partizanska bolnica Franja, na drugi strani, primer 
izjemnega sočutja in človeške plemenitosti, primer iznajdljivosti in 
domiselnosti, ter prizadevanja za ohranitev človeških življenj, ne 
gleda na narodnost in vojskujočo se stran. 

Vladi Republike Slovenije predlagam, da nadaljuje s prizadevanji 
za vpis Partizanske bolnice Franje na seznam svetovne dediščine 
pri Unescu in pripravi nov nominacijski dosje, kjer bodo vključena 
vsa nova spoznanja ter dosedanje bogate izkušnje, ki so jih v 
okviru tega projekta pridobili naši strokovnjaki. 

Uvrstitev na Seznam svetovne dediščine pri Unescu pomeni za 
državo in lokalno skupnost veliko promocijo v svetovnem merilu, 
večjo prepoznavnost, ter priložnost za razvoj turizma in z njim 
povezanih gospodarskih panog. 

Odgovor z dne 21/2-2005: . 

Vlada Republike Slovenije je leta 1999 Partizansko bolnico Frapla 

razglasila za spomenik državnega pomena in leta 2000 spr°zl 

postopek za vpis spomenika na listo svetovne dediščine P 
UNESCU. Partizanska bolnica Franja je bila v letu 2003 resn 
kandidatka za vpis na seznam. Vendar je presenetljivo negat|vn^ 
mnenje ICOMOS-a, kot strokovne mednarodne institucije 
področja varstva nepremične kulturne dediščine, povzročilo upa 
podpore držav članic Odbora za svetovno dediščino. Repub" 
Slovenija je junija 2003 predlog za vpis na seznam sama umakni 
in s tem omogočila, da po svoji presoji nadaljuje postopek Pr 

odborom. 

Republika Slovenija se zaveda univerzalnega pomena kul,ur"g 
in naravne dediščine, ki jo UNESCO vpisuje na seznam svetov ^ 
dediščine, v skladu s Konvencijo o varstvu svetovne kulturne 
naravne dediščine in njenimi kriteriji. Ker gre za dediščino najvišjeg 
ranga, ki po svojem pomenu nujno presega okvir Slovenije, m° 
država, v mejah možnosti, zagotoviti celosten in stabilen sist 
organizacijskih in strokovnih ukrepov. 

Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za kultur0' ^ 
predloži medresorsko usklajen predlog za: |n 

postopke za izbor potencialnih objektov, serijskih objemov 
območij za uvrstitevna nacionalni poskusni seznam, od ko 
bi se izbirali kandidati za vpis na UNESCOv poskusni sezn 
in UNESCOv seznam; 
organizirano skrb za obnovo spomenikov; 
načine upravljanja in gospodarjenja; v jn 
vlogo in odgovornost lastnikov, lokalnih skupnosti, države 
strokovnih služb; - 
pričakovane učinke vpisa na poskusni seznam in sezn 
svetovne dediščine. 

V tem okviru bo potem lahko opravljena presoja o more')i,n® ^ 
nadaljevanju postopka, za vpis Partizanske bolnice Franja 
seznam, in potrebnih dejavnostih. 

Poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike 
Slovenije, z dne 21/1-2005:  

Vlado Republike Slovenije pozivam, da namesto povišanja 
finančnih sredstev za izboljšanje izobrazbene ravni, bivanjskih 
razmer, ureditev infrastrukture romskih naselij in druga področja, 
raje poskrbi, da bodo pripadniki romske skupnosti v rednem 
delovnem razmerju. 

Dejstvo je, da lahko v medijih vsakodnevno zasledimo prispevke 
o razraščajočem nasilju, ogrožanju slovenskih državljanov, 
kriminalu, s strani pripadnikov romske skupnosti, živečih 
predvsem na območju Dolenjske. 

Po nam znanih podatkih, novomeški Revoz, po novem, zaposluje 
predvsem hrvaške državljane. V izogib prej omenjenim anomalijam, 
zato Vladi Republike Slovenije predlagam, da pri omenjenem 
podjetju posreduje v skladu s svojimi pristojnostmi, da bodo v 

Revozu, ki je nedavno od države prejelo tudi ogromna finan «0 
sredstva, namesto tujih državljanov, zaposlovali, če je le 01 s0(ti 
v nočni izmeni, pripadnike romske skupnosti. Prepričan 
namreč, da je to eden izmed nadvse primernih načinov re ® (a|<o 
omenjene problematike, saj bo omenjena skupina 'iud'bo(jo 
primorana ponoči delati, podnevi pa spati. Na ta način pa 
slovenski državljani v veliki meri bolj varni pred njihovo nasilno 

Odgovor z dne 21/2-2005: -— 

Iz prvega dela pobude je razvidno, da poslanec obraVg(jK0 
področje zaposlovanja kot prednostno pri reševanju Prot}'e'T1

{jajo 
Romov. Tudi pristojni državni organi in službe se zave 
pomembnosti tega področja, zato že vrsto let izvajajo u ,g 
pospeševanja zaposlovanja Romov in ukrepe zniževanja s r ^ 
brezposelnosti Romov. Žal pa je izobrazbena struktura P° ^ 
povprečju nižja od izobrazbene strukture drugih prebivalcev 
kar pogosto otežuje njihovo zaposlovanje. 
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'nistrstvo za delo, družino in socialne zadeve ima dokaj natančne 
ri. ^e o izobrazbeni strukturi brezposelnih Romov, ki so 
Javljeni na Zavodu RS za zaposlovanje. Postopek prijave na 

na* namreč nalaga izdelavo individualnega zaposlitvenega 
teh Za vsal<0 Plavljeno osebo. Na podlagi zbirnih podatkov na«ft°v je mogoče pridobiti informacije o pripadnosti romski 

Rom' vendar> z9oli za tiste osebe, ki se sami identificirajo kot 

Dri'3 so območne službe Zavoda RS za zaposlovanje pravile posebno analizo stanja na področju zaposlovanja 
br 

rnov' in sicer na podlagi podatkov 1.650 registrirano 
br 

Zposelnih Romov, kar predstavlja 72% vseh registrirano zP°selnih Romov v Republiki Sloveniji. 

®P'ošna slika brezposelnosti Romov kaže na koncentracijo 

Dol °V na ne'<ai področjih, predvsem v Prekmurju in na 
str /1)sl<ern' kar predstavlja tudi regionalni problem. Izobrazbena 
Dol 3 Romov ie dejansko izredno slaba - na področju 
šoIp n'Sl<e 9®'^% brezposelnih Romov nima končane osnovne 
Slu-'na Področju Prekmurja pa 90%. Po informacijah območnih 
nek lnurac'ov za delo, kjer so prijavljeni brezposelni Romi, imajo 
tem deloda)alci dejansko odklonilen odnos do Romov. Kljub 
Prav" u?otav'jam°. da je glavni vzrok visoke brezposelnosti Romov 
iftia n'illova izredno nizka izobrazbena struktura. Na Dolenjskem 
bre_Pol<l'cno izobrazbo (II. stopnja) samo 1,5% registrirano 

Poselnih Romov, IV. stopnjo pa 0,3%. 

ili«6"1" menimo, da se bo večletni trud Republike Slovenije, za 
ra*m n'6 ^obfazbene ravni Romov ter njihovih bivanjskih 
tudi 9r 'm.'ras,ruktura v romskih naseljih,...), dolgoročno odražal 
ne, 

v V0oji zaposlitveni zmožnosti Romov, kar bo zmanjšalo 
Poslenost pripadnikov romske etnične skupnosti v RS. 

Oseba n v 
ijobr - 1 v neurejenih bivalnih razmerah, je težko uspešna v 

Sevalnem procesu, kar vodi v neuspeh tudi pri iskanju 

zaposlitve in pri navajanju na zaposlitev. Zato menimo, da finančna 
sredstva, namenjena izboljševanju izobrazbene ravni romske 
etnične skupnosti v RS in urejanju njihovih bivalnih razmer, vodijo 
ravno k večjemu številu zaposlenih pripadnikov romske etnične- 

skupnosti v RS, ter s tem k razbremenitvi državnega proračuna. 

Pobuda se nanaša tudi na morebitno posredovanje Vlade RS pri 
zaposlovanju Romov v podjetju Revoz Novo mesto. Podjetje 
Revoz je javno objavilo pogoje zaposlovanja, med katerimi je bila 
posebej poudarjena zahteva, da morajo imeti kandidati končano 
osnovnošolsko izobrazbo. 

V evidenci brezposelnih oseb območne službe Zavoda RS za 
zaposlovanje je bilo takrat med kandidati za zaposlitev 17 Romov. 
Zavod je z vsemi kandidati pred napotitvijo v Revoz opravil 
motivacijski razgovor. Od 17 oseb je 1 oseba ponudbo zavrnila 
zaradi podkvalificiranosti delovnega mesta (ima IV. stopnjo 
izobrazbe), 2 osebi se na vabila nista odzvali in jih je zato zavod 
prenehal voditi v evidenci brezposelnih oseb, 3 osebe niso opravile 
zdravstvenega pregleda, 1 oseba pa se je zaposlila drugje. 

Od 10 zaposlenih jih danes dela še šest, štiri osebe pa so prekinile 
z delom, in sicer zaradi samovoljne odsotnosti z dela in 
neupravičene večdnevne bolniške odsotnosti. 

Spremembe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, ki jih že načrtuje Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, bodo vsebovale tudi sodobnejše ukrepe 
(delovnega, zaposlitvenega) aktiviranja brezposelnih oseb, s 
skupno določitvijo smiselnih in pravičnejših razmerij med prihodki 
iz naslova brezposelnosti, socialnimi pomočmi in minimalno plačo, 
ter strožjimi pogoji za pridobitev socialnih pomoči, v primerih 
zavračanja ali svojevoljne prekinitve delovnega razmerja (denarno 
nadomestilo in denarna pomoč v primeru brezposelnosti, denarna 
socialna pomoč). 

Je?la"?ko vPrašanje poslanca Zmaga 
2 'n®'ča Plemenitega ministru za zunanje 

dr. Dimitriju Ruplu, z dne 21/1-2005: 
Kdaj bo n ra*r t na nivoju Vlade RS ustanovljena t.i. mešana komisija za 

8V mejnih vprašanj z republiko Hrvaško? 

času°'ni m'n'ster i® namreč ustanovitev take komisije obljubljal v 
A|i boTr svojega položaja. 
do|0£ ' ake so bile obljube) v omenjeni komisiji sodelovali tudi 
svojo n' pos|anci (PS SNS je že v prejšnjem mandatu ponudila 
dokaj 0l<ovno Porn°č 'n zgodovinske listine, ki nedvoumno 
s'rokoU'e'0 me'e slovenskega ozemlja) in ostali predstavniki Vne javnosti (seveda, z močno slovensko zavestjo)? 

"snS0na-z9°raJ omenjena komisija naj bi svoje delovanje 
ia| 

la.ključno v pripravo in zbiranje ustrezne dokumentacije 
bo n 

lžča za arbitražo o določitvi meja z R Hrvaško, do katere v°mno prej ali slej prišlo. 
se ob{as 

av0date, da hrvaška stran, z namerno povzročenimi 
fias jn 

1111 ekscesi in incidenti na slovenskem ozemlju, pridobiva Sl nabira "točke" v svojo korist? 

Ali se zavedate, da z odlašanjem zaostritve omenjenih vprašanj, 
umirjate situacijo in se s tem Hrvaški omogoča lažje približevanje, 
tako Evropski uniji, kot NATO paktu? 

Odgovor z dne 21/2-2005: 

Glede ustanovitve mešane komisije za razrešitev mejnih vprašanj 
z Republiko Hrvaško, ki naj bi svoje naloge usmerila izključno v 
pripravo in zbiranje ustrezne dokumentacije za morebitno 
arbitražo, želimo poudariti, da Ministrstvo za zunanje zadeve, v 
sodelovanju z drugimi pristojnimi organi, vseskozi zbira gradivo 
in ustrezne dokumente, ki bi lahko v prihodnosti pripomogli k 
ustrezni dokončni rešitvi vprašanja meje med državama. Zbrano 
gradivo je Republika Slovenija uporabila v procesu pogajanj z 
Republiko Hrvaško o ugotovitvi in označitvi slovensko-hrvaške 
meje, ki so se končala s parafiranjem in potrditvijo Pogodbe med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o skupni državni meji, 
s strani vlad obeh držav. Glede na dejstvo, da je Republika 
Hrvaška enostransko odstopila od omenjene pogodbe Ministrstvo 
za zunanje zadeve kontinuirano nadaljuje z zbiranjem in urejanjem 
arhivskega in drugega gradiva, ki bi lahko dodatno potrdilo 
slovenske argumente in stališča. V ta namen je bila ustanovljena 
tudi Delovna skupina za Hrvaško, ki se je že sestala in katere 
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naloga je, da koordinira in usmerja delo v zvezi s pripravo 
arhivskega gradiva in ostale dokumentacije. 

Ministrstvo za zunanje zadeve vse incidentne situacije obravnava 
z vso resnostjo in reagira v skladu z uveljavljeno diplomatsko 
prakso in določili mednarodnega prava, ter na ta način ščiti vitalne 

interese Republike Slovenije. O preteklih incidentih je Repub^a 
Slovenija obvestila tudi partnerje v Evropski uniji in Nato, ter o 
tem posebej opozorila na nesprejemljivost hrvaških enostrans*1 

potez, ki so v nasprotju z evropskim duhom sporazumneg3 

reševanja odprtih vprašanj. 

Zahteva poslanca Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega, z dne 24/1-2005, za dopolnitev 
odgovora ministra za pravosodje dr. Lovra 
Šturma na poslansko pobudo v zvezi s 
prijavo nepravilnosti v Kliničnem centru 
(objavljeno v Poročevalcu 10/05):   

S tem v zvezi je Ministrstvo za pravosodje dvakrat zaprosilo 
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, da, v smislu 66. d člena 
Zakona o državnem tožilstvu, posreduje poročilo o tej zadevi. 

Iz zadnjega odgovora vodje Okrožnega državnega tožilstva 
Ljubljani je razvidno, da je tožilstvo kazensko ovadbo, ki jo omen> 
poslanec, prejelo dne 9.6.2004. Kazensko ovadbo je bilo potre"" 
v fazi predkazenskega postopka dopolnjevati, nakar je držav 
tožilstvo dne 11.1. 2005 vložilo na Okrajno sodišče v Ljubtja 
obtožni predlog s kaznovalnim nalogom zaradi kaznivega dejanJ 
poneverbe po I. in III. ods. 245. čler.a KZ. 

V zvezi s premestitvijo delavke na drug oddelek pa 
za pravosodje ne more dati odgovora, saj to ni v nje9° 
pristojnosti. 

Poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka 
ministru za okolje in prostor g. Janezu 
Podobniku, z dne 26/1-2005:  

16.7.2003 je bil sprejet Stanovanjski zakon, s katerim se je želelo 
bolj natančno oziroma precizneje urediti mnoge vsebine 
zahtevnega stanovanjskega področja, s čemer bi se, ob 
doslednem izvajanju določil zakona, izognili številnim težavam in 
problemom, povezanih z gradnjo, z najemniškimi razmerji, s 
subvencijami, z denacionalizacijo, z upravljanjem,... Za izvajanje 
zakona je bilo potrebno sprejeti precej podzakonskih predpisov, 
rok za večino pa se je iztekel konec leta 2003. 

Zakon v 48. členu za vse stavbe, ki imajo več kot dva lastnika in 
več kot osem posameznih delov, predpisuje oz. določa, da morajo 
imeti te stavbe upravnika, čigar nalogo lahko prevzame tudi 
skupnost lastnikov (72. člen). Rok za določitev upravnika je bil 
šest mesecev po uveljavitvi zakona (torej, do marca 2004). 

Zakon pa je upravniku, poleg izvajanja upravniških nalog, v 41. 
členu tudi naložil, da mora, v skladu s podzakonskim predpisom 
iz 119. člena stvarno pravnega zakonika, zbirati sredstva 
rezervnega sklada na posebnem računu. Ta sredstva se 
namensko v skladu s sprejetim programom porabljajo, 
poenostavljeno rečeno, za investicijsko vzdrževanje objektov. 
Od zadnjih rokov za sprejem podzakonskih aktov je minilo 1 leto. 

Ali so sprejeti vsi podzakonski akti, ki omogočajo izvajanje 
stanovanjskega zakona? 
Ali imajo vse večstanovanjske stavbe določenega upravnika 
oziroma jih upravlja skupnost lastnikov? 

Ali se zbirajo sredstva rezervnega sklada v vS ( 
večstanovanjskih stavbah na posebnih računih, kot je Precivl 

zakon? . 
Ali je vzpostavljen kataster stavb in register stanovanj (161. cl 
ter posebni registri (o najemnih pogodbah in upravnikih)? . 
Ali je zagotovljen nadzor nad izvajanjem določb Stanovanjs* 9 
zakona? 

Odgovor z dne 3/2-2005: .  

Stanovanjski zakon, sprejet 19. junija 2003 (Ur. I. RS, št. 69/0$'^ 
postavil rokov za sprejetje podzakonskih predpisov, razeJ? jf1 
vladno Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v nepf°1 . 
stanovanjih, ter merilih in postopku za uveljavil3 ^ 
subvencioniranih najemnin (Ur. I. RS, št. 131/2003 in 142/200 )■ 
pa je bila v šestmesečnem predpisanem roku tudi spreje'3' 

■-rreC Za ostale podzakonske predpise Stanovanjski zakon w jn 
rokov ni predvidel, so pa bili do konca leta 2004 vsi izda"' 
sicer: , ;n 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanova 
stanovanjskih stavb (Ur. I. RS, št. 127/04); ,jt0v 
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za 9ra.. nja 
oskrbovanih stanovanj zastarejše, teronačinuzagotavl 
pogojev za njihovo obratovanje (Ur. I. RS, št. 110/04); p 
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih "^„ju 
izpolnjevati bivalne enote,namenjene začasnemu re^® g jt. 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. '■ " 
123/04); 
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Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. I. RS, št. 
108/04); 
Poslovnik o delu stanovanjskega sveta (Ur. I. RS, št. 35/04); 
P|pavilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. I. RS, št. 125/03); 
Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. I. 
RS, št. 134/03); 
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in 
stanovanj (Ur. I. RS, št. 20/04); 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. I. 
RS, št. 14/04 in 34/04); 
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih, ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencionirani najemnin (Ur. I. RS, št. 131/03 in 142/04). 

javilnft o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih 

del n'2ac'i' 9a Stanovanjski zakon ohranja v veljavi, pa bo 
akt' <° $prernenien in dopolnjen, z namenom, da bi spodbudili 
ji 'nos" neprofitnih stanovanjskih organizacij, katerim želimo 
Pra i°'' raz®'r''i možnosti za njihovo delovanje, hkrati pa s 
Za 

Vl nil<om zagotoviti sistemske možnosti, tudi za večji interes Dnega kapitala pri zagotavljanju najemnih stanovanj. 
2. 

novanjski zak0n in stvarnopravni zakonik sta določila, da , 
lagt

a'° 'me'i vse večstanovanjske stavbe, z več kot dvema 
pj^ma in več kot osmimi posameznimi deli, upravnika. 
nj 

a kov 0 tem, koliko je v državi tovrstnih stanovanjskih stavb, 
info

am°' sai uradna statistika tega podatka ne spremlja. Po naših 
Upr. 

ci'a'1 in ocenah ima velika večina večstanovanjskih stavb 
ured>mka' ali pa iih uPravlja skupnost lastnikov, saj je bila takšna 
^akorfj uprav'iania sistemsko urejena že v starem stanovanjskem 

sta
P>rih. kjer upravnik še ni imenovan, pa lahko ukrepa 

2ak°vaniska inšpekcija. Od sredine aprila 2004, ko je potekel 
stan • rol< za imenovanje upravnikov, je republiška 
°(jl .^aniska inšpekcija prejela 38 prijav in v vseh primerih izdala 

e' s katerimi je imenovala začasne upravnike. 
3. 

Voditi Vaniski zakon je v 42. členu predpisal, da morajo upravniki 
račun Sreds,va rezervnega sklada na posebnem transakcijskom 
preko* V Primeru' da upravnik izvaja vplačila etažnih lastnikov 
sred« svo'e9a transakcijskoga računa, mora tako zbrana 
trans.Va v roku 10-ih dni od posameznega vplačila odvesti na 

acijski račun rezervnega sklada. 

S,an
nažih Podatkih, upravniki dosledno izvajajo to določilo 

pređ 
Vaniskega zakona, saj je za tovrstno kršitev zakona 

d0 3QSana visoka globa za upravnika, in sicer od 1.000.000 SIT 
■ 000.000 SIT. Republiška stanovanjska inšpekcija je do 

sedaj prejela okrog 15 tovrstnih prijav, ki jih je temeljito preverila in 
v vseh primerih ugotovila, da kršitev ni bilo. 

4. 
Kataster stavb je evidenca v vzpostavljanju. Za celotno Slovenijo 
so zajeti podatki o 1,2 milijona stavb in 1,6 milijona delov stavb, 
kar predstavlja ves fond stavb in delov stavb v Sloveniji. Večina 
podatkov v tako vzpostavljeni bazi je bilo prevzeto iz različnih 
evidenc in vezano na obris stavbe, zajet preko fotogrametričnega 
zajema obrisov stavb. Izvajali pa so se tudi redni vpisi po Zakonu 
o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih 
delih stavb v zemljiško knjigo (zakon prenehal veljati novembra 
2004, rezultat po tem zakonu je 60.956 vpisanih delov stavb) in 
Zakonu o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih 
enot (zakon je v izvajanju, do sedaj vpisanih 105.632 delov stavb). 

Ocenjujemo, da je z rednimi vpisi v kataster stavb vpisanih 60% 
vseh stanovanj v večstanovanjskih objektih v Sloveniji. 

Kataster stavb hkrati predstavlja podatkovno osnovo za 
vzpostavitev registra stanovanj, za katerega vodenje je po 
Stanovanjskem zakonu pristojna občina, na območju katere 
stanovanje leži. V registru stanovanj se poleg podatkov, prevzetih 
iz katastra stavb, lahko vodijo tudi drugi podatki o stavbah in 
stanovanjih, ki jih z odlokom določi občina, ali pa so določeni z 
drugimi predpisi. 

Register upravnikov in najemnih pogodb vodijo upravne enote, 
oziroma organ mestne občine. Po naših podatkih in ocenah so ti 
registri vzpostavljeni in delujejo. 

5. 
Nadzor nad izvajanjem stanovanjskega zakona opravlja 
republiška stanovanjska inšpekcija. V skladu s Stanovanjskim 
zakonom inšpekcija izvaja nadzor nad: 

vzdrževanjem objektov in stanovanj (inšpekcija ukrepa kadar 
skupni deli niso usposobljeni za normalno rabo); 
ukrepa kadar lastnik ne zagotovi popravila v lastnem 
stanovanju; 
nadzira vodenje sredstev rezervnih skladov, njihovo 
namensko porabo in način gospodarjenja; 
preverja opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja; 
imenuje začasnega upravnika. 

Nadzor nad izvajanjem določil stanovanjskega zakona pa opravlja 
tudi tržna inšpekcija, kadar gre za obračunavanja stroškov in 
Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če 
gre za ukrepanje v zvezi z večstanovanjsko stavbo (požarno 
varstvo). 

Da bi stanovanjska inšpekcija lahko učinkovito izvajala vse naloge, 
se predvideva v letošnjem letu zaposlitev vsaj še enega delavca. 
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Poslansko vprašanje poslanca Mirana 
Potrča Vladi Republike Slovenije, z dne 
26/1-2005:  

Slovenska javnost se zelo občutljivo in zaskrbljeno odziva na 
vsa vprašanja, povezana z nastankom in načinom reševanja 
"iraške krize". Pogledi in stališča o tem so ves čas različna. Enotno 
pa je bilo doslej stališče pristojnih državnih organov, političnih 
strank in javnosti, da se Slovenija ne sme in ne bo vojaško 
angažirala v Iraku. 

Glede na naše članstvo v Natu je bilo, kot še sprejemljivo, sprejeto 
stališče vlade predsednika Ropa, da bo Slovenija sodelovala v 
procesu zavezniškega usposabljanja iraških varnostnih sil, tudi 
vojaških, kakor so se v Carigradu dogovorili voditelji zveze Nato, 
vendar, le na območju tretjih držav, saj ni potrebe, da bi se 
angažirala v samem Iraku, ali da bi usposabljanje potekalo v 
Sloveniji. 

Na to vprašanje sta nesporno odgovorila tudi pristojna ministra 
sedanje vlade na zaslišanjih pred njuno izvolitvijo. Ministra Rupel 
in Erjavec sta decidirano izjavila, da Slovenija ne bo pošiljala 
svojih vojakov v Irak. 

Glede na take izjave in stališča smo bili toliko bolj presenečeni 
nad izjavo gospoda predsednika vlade Janeza Janše, po 
razgovorih z generalnih sekretarjem zavezništva Nata g. J. de 
Hoop Schefferjem, da bo Slovenija premislila o napotitvi vojakov 
Slovenske vojske v misijo usposabljanja varnostnih sil v Iraku 
samem. 

Ta najava zahteva takojšnje pojasnilo in odgovor vlade. 
Pričakujemo, da bo vlada sledila dosedanjim usmeritvam in 
sporočila slovenski javnosti, da Slovenija tudi v bodoče ne bo 
pošiljala svojih vojakov v Irak. 

Ali je, v pripravah na razgovore na sedežu misije Nata, vlada dala 
pooblastila svojemu predsedniku, da najavi ponovni razmislek 
vlade, da bi Slovenija poslala svoje vojake v misijo usposabljanja 
varnostnih sil v Iraku samem? 
Kako in kdaj se bo vlada odzvala na to dvoumno napoved 
predsednika vlade Janeza Janše in sporočila slovenski javnosti, 
da vojaki Slovenske vojske ne bodo sodelovali v vojaški misiji v 
Iraku? 

Pričakujemo, da bo zaradi seznanitve slovenske javnosti vlada 
to storila takoj. 

Odgovor z dne 3/3-2005:  

Predsedniki držav in vlad članic Nata so se, na vrhunske'1^ 
zasedanju v Istanbulu 28. in 29. junija 2004, dogovorili o okrepi]0" 
vlogi Nata, ki naj bi nudil pomoč pri urjenju iraških varnostnih s 
(vojakov, policije, varnostnikov) v in izven Iraka. 

Eden ključnih elementov za to odločitev je bila resolucij® 
Varnostnega sveta OZN (1546), sprejeta 8.6.2004. V njej s0. 
drugim, pozivajo države članice OZN in relevantne mednarod 
organizacije, da prispevajo svoje sile za stabilizacijo razm0r 

Iraku. 

Vlada Republike Slovenije je, 24.6.2004 (št. 803-09/2001 -10). ^ 
izhodiščih za udeležbo delegacije Republike Slovenij0 ^ 
vrhunskem zasedanju v Istanbulu napovedala, da bo 
konkretnem prispevku Republike Slovenije razmišljala po odl°cl ^ 
zavezništva o vsebini njegove vloge pri stabilizaciji v I rasu- 
te m razmisleku je navedla dva elementa, in sicer oceno varnos 
situacije in oceno o tem, kako lahko Republika Slovenija naib° L 
prispeva k umirjanju razmer v Iraku. Na zasedanju je predsed 
Vlade RS najavil sodelovanje Republike Slovenije v Natovi nni^ 
urjenja iraških varnostnih sil, vendar, zaenkrat samo v tretji drz 

* Najava prispevka Republike Slovenije je bila konkretizirana s 
sklepom Vlade RS, 18. novembra 2004 (št. 802-02/2002-2).^ 
katerim soglaša s ponudbo do petih (5) inštruktorjev Slov0ns 

vojske za urjenje iraških varnostnih sil v tretji državi. 

Nedavna izvedba volitev v Iraku in nadaljnji koraki, ki peljejo lfa 

k stabilizaciji, so pozitiven znak za celotno mednarodno skup" ^ 
o namenu iraškega ljudstva, da varovanje in vodenje drža 
prevzame v svoje roke. Vlada Republike Slovenije je v izhodi 
24. junija 2004 podala usmeritev, da bo obliko in vsebino ®Y ca0 
angažiranja v prizadevanjih mednarodne skupnosti za stabiliz0 ^ 
Iraka prilagodila varnostnim pogojem v Iraku. Pogovori 
generalnim sekretarjem Nata in predsednikom Vlade R0PU ^ 
Slovenije so potekali v času pričakovanja izvedbe volitev v ir 
in že oblikovane Natove misije urjenja v in izven Iraka, za 
potrebno izjavo slovenskega predsednika Vlade razumeti, 
izraz resnosti uresničevanja sprejetih odločitev v državi in v o 
zavezništva oz. mednarodni skupnosti nasploh. 

• 200$ 
V skladu z navedenimi dejavniki, se je Vlada RS 20. januarja 
in 17. februarja 2005 odločila, da misijo Nata v Iraku, poleg P°nU cjj0 
petih inštruktorjev za urjenje v tretji državi, podpre še z c'°na v 
orožja in opreme (5,2 mio. EVR), ter finančnim Pr'sPeVJ?°tove 
Natov sklad za izvajanje programov usposabljanja v okviru Nf . 
misije usposabljanja iraških varnostnih sil (100.000 E 
Odločitev o sodelovanju pripadnikov oziroma enot Slov0 

vojske v Natovi misiji v samem Iraku pa, zaenkrat, o 
nespremenjena. 
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°slanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike 
Slovenije, z dne 26/1-2005:  

^ Vlado Republike Slovenije naslavljam pisno poslansko pobudo 
I. skladno s svojimi pristojnostmi, ustrezno spremeni 195. člen 

'ablic ° Varnost' cestne9a prometa, ki govori o vsebini registrskih 

^enjeni člen namreč določa, da bodo registrske tablice 

arh 8nsl^ V02il v bodoče brez črkovnih oznak upravnih enot in a. ki jih predstavlja. 

re^
0s'anski skupini SNS, namreč, ne moremo sprejeti vsebine 

met rS^ih ^"c. ki bodo znakovno "pozabile" na občinske, ,ne in druge črkovne in znakovne oznake slovenske države. 

Smo prepričani, da bi se moral omenjeni člen, v prvem 
£*vku glasiti: 
jn 9ls,rska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike Slovenije 
6n 9ls,rsko označbo, ki jo sestavljajo črkovna oznaka upravne 
pr ®" kombinacija črk in številk oziroma kombinacija črk, ter 

0r predviden za grb in prometno nalepko..." 
p0n 

R 
avliaj°fii se argumenti za obstoj trenutnih določb, češ, da se 

ozn t Sl0veniia z registrskimi tablicami približuje ureditvi teh 
pri | * v Evropski uniji, so popolnoma neresnični in za "lase 
grb eCeni"- Slovenija z izgubo črkovnih oznak upravnih enot in 
pre 

v Posameznih področij naše države izgublja svojo 
P°znavnosti in identiteto, ki je edina izključno naši državi. 

Nai 
vrstg ®Vedem I® primer Avstrije, ki je članica Evropske unije že 
oznai, na re9is,rskih tablicah pa je obdržala svoje lokalne 

Ugovor z dne 24/2-2005:  
V 1g5 . 
Ple . ' c|enu 2VCP-1 je določena vsebina registrskih tablic, 
in rer/^3 ta^'ica vsebuje razpoznavni znak Republike Slovenije 

9'strsko označbo, ki jo sestavljajo kombinacija črk in številk 

oziroma kombinacija črk ter prostor predviden za grb Republike 
Slovenije in prometno nalepko. Registrska tablica, izdana za 
označitev vozila, ki ga uporablja predsednik Republike Slovenije, 
vsebuje, namesto razpoznavnega znaka Republike Slovenije, 
zastavo Slovenije. 

Za nove registrske tablice je predpisano, da ne vsebujejo več 
oznake registracijskega območja in grba mesta, v katerem je 
sedež organa, ki vodi vozilo v evidenci in v kateri ima lastnik 
vozila, ob izdaji registrskih tablic, svoje stalno prebivališče oziroma 
začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega 
prebivališča oziroma svojega sedeža. Razlog za spremembo 
vsebine registrskih tablic v ZVCP-1 je bil, predvsem, ukinitev 
krajevne pristojnosti. Z novim zakonom postopek registracije vozil 
ni več vezan na prebivališče oziroma sedež lastnika vozila in je 
mogoče vozilo registrirati pri katerikoli registracijski organizaciji v 
Republiki Sloveniji. S tem želimo poenostaviti postopke registracije 
vozil in jih približati državljanom. 

S preoblikovanjem vsebine registrskih tablic ni omogočena le 
ukinitev krajevne pristojnosti. Takšna vsebina registrskih tablic 
omogoča tudi enostavnejši postopek naročanja in izdajanja 
registrskih tablic. V nasprotnem primeru bi morale imeti vse 
registracijske organizacije na zalogi registrske tablice z označbami 
vseh 11 -ih registracijskih območij države Slovenije. 

Predpisi EU prepuščajo podrobnejšo ureditev registracijskega 
sistema posameznim državam članicam, zato tudi vsebina 
registrskih tablic ni urejena enotno. Z uredbo EU 2411/98 je 
določena le obvezna uporaba razpoznavnega znaka države 
članice, v kateri je vozilo registrirano, določitev vsebine registrskih 
tablic pa je odvisna od odločitve v posamezni državi članici EU. 

Ob tem je vredno poudariti, da je Vlada Republike Slovenije dne 
10.2.2005 sprejela sklep, s katerim določa besedilo predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah ZVCP-1 in ga poslala v 
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, ker želimo 
postopke registracije še poenostaviti, ter s tem zmanjšati stroške 
državljanov. Besedilo prvega odstavka 195. člena ZVCP-1 se 
spreminja le v tem, da vsebina registrskih tablic ne vsebuje 
prostora, predvidenega za prometno nalepko. Podrobnejšo 
vsebino registrskih tablic pa bo, skladno z 203. členom ZVCP-1, 
določil minister, pristojen za notranje zadeve. 
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Poslanska pobuda poslanca Srečka 
Prijatelja Vladi Republike Slovenije, z dne 
26/1-2005: 

Glede na to, da predlagani zakon o romski skupnosti, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predlagala Poslanska 
skupina Slovenske nacionalne stranke, po katerem bi se pravice 
Romov izenačile s pravicami državljank in državljanov Republike 
Slovenije, ni bil sprejet, postavljam Vladi Republike Slovenije 
sledeče vprašanje. 

Ustava Republike Slovenije v 65. členu določa, da položaj in 
posebne pravice romske skupnosti, ki živijo v Sloveniji ureja 
poseben zakon. Glede na to, da je Republike Slovenije članica 
EU sprašujem: Ali bo imel vsak Rom iz EU posebne pravice? 

V Ustavi Republike Slovenije, namreč, ni dikcije, ki bi omenjene 
posebne pravice omejevala samo na Rome, ki imajo državljanstvo 
Republike Slovenije. 

Zato pozivam Vlado Republike Slovenije, naj čim prej pripravi 
ustrezno zakonodajo, ki bo omenjeno problematiko zakonsko 
uredila! Obenem pa jo pozivam, naj, končno, že prične z 
izplačevanjem odškodninske rente okoliško prizadetim občanom 
iz 20-ih občin, ki živijo v sosedstvu z romskimi skupnostmi, v 
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije - s 1.7.1999' 

Odgovor z dne 24/2-2005: 

L 

Pravna osnova za urejanje položaja romske etnične skupnosti v 
Republiki Sloveniji je v 65. členu Ustave RS, ki določa: «položaj in 
posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji ureja zakon« 
(Ustava Republike Slovenije - Ljubljana: Ur. I. RS, 2002, str. 30). 

Določba 65. člena vsebuje pooblastilo zakonodajalcu, da romski 
skupnosti, ki živi v Sloveniji, kot posebni etnični skupnosti z 
zakonom zagotovi, poleg splošnih pravic, ki gredo vsakomur, še 
posebne pravice. Gre za zagotovitev posebnega (dodatnega) 
varstva, ki je v pravni teoriji znano kot t.i. »pozitivna diskriminacija« 
ali pozitivno varstvo in pomeni, da pri urejanju posebnega položaja 
in posebnih pravic romske skupnosti zakonodajalec ni omejen z 
načelom enakosti, ki mu pri urejanju človekovih in temeljnih 
svoboščin prepovedujejo vsako diskriminacijo, ki bi temeljila na 
narodnosti, rasi ali drugih okoliščinah, določenih v prvem odstavku 
14. člena ustave** (Glej L. Šturm, Komentar Ustave RS, Fakulteta 
za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002. F. 
Zakrajšek, 65. člen (Položaj in posebne pravice romske skupnosti), 
str. 630-633). 

Ob pripravi ustave so se o urejanju posebnega varstva romske 
skupnosti, predvsem v primerjavi ustavnega varstva, ki ga uživata 
italijanska in madžarska narodna skupnost, pojavila različna 
vprašanja. Upoštevajoč temeljno stališče, da romska skupnost, 
zaradi svojih specifičnih, etničnih značilnosti, zahteva posebno 
ureditev, je bil predlagan poseben »romski zakon«, ki naj bi 
celostno uredil položaj in posebne pravice tej skupnosti. 
Kasneje pa je prevladalo stališče, naj se položaj in posebne pravice 
urejajo v področni zakonodaji, tako, kot to velja tudi za italijansko 
in madžarsko narodno skupnost. 

Implementacija 65. člena ustave se tako še vedno uveljavlja preko 
področne zakonodaje, doslej je zaščita romske skupnosti vgrajena 

v devetih (9) zakonih (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
lokalnih volitvah, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon 0 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcin. 
Zakon o osnovni šoli, Zakon o medijih, Zakon o knjižničarstvu. 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo). 

Vlada pa je 6. 1. 2005 nasprotno sklenila, da pristopi k pnpraVI 

temeljnega zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji 

V okviru urejanja položaja in posebnih pravic romske skupno®''; 
na podlagi 65. člena Ustave RS, je zagotovo naipomernbngli 
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 72/93, 57/94,14/95,2 
97, 70/97,10/98, 74/98, 70/00,51/02). Ta v svojem 39. členu praVj' 
»Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupn°Sf 

imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika" 
(Glej Zakon o lokalni samoupravi; Ur. I. RS, št. 72/93 ... 70/2000)- 

Ureja torej eno od pomembnih posebnih pravic romske skygn&^' 
določenih na podlagi pooblastila 65. člena ustave, in sicer PraVlC 

romske skupnosti do zastopstva v predstavniških organih lokain 
samouprave. 

Določba 39. člena Zakona o lokalni samoupravi kaže na to, da i 
ustavodajalec imel namen urediti zaščito romske etnične skupn° 
v RS na podlagi 65. člena ustave, na enak oz. podoben način.K 

zaščito italijanske in madžarske narodne skupnosti v RS na P°"la^ 
64. člena ustave. V to smer so tekle tudi vse razprave ob 
nove slovenske ustave (1989-1990), vendar se je ta ureditev 
neznanih razlogov, zamaknila v poznejši čas. 

Da se posebne pravice, v skladu s 65. členom ustave, nana^ 
le na avtohtone, tradicionalno živeče Rome v Sloveniji, izhaja u 
iz nekaterih odločb Ustavnega sodišča (odločba št. U-I-416' „ 
38 z dne 22.3.2001, odločba št. U-l-315/02-11 z dne 17.10. 20° ' 
odločba št. U-l-345/02-9 z dne 14.11.2002). 

Na primer - v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 
pobudo R. Š. iz Novega mesta, je Ustavno sodišče RS, v doio 
(U-l-416/98-38) z dne 22. 3. 2001, med drugim ugotovilo, dfH 
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 72/93 ... 70/200°)^ 
delu določbe petega odstavka 39. člena, ki ustvarja obvezno ^ 
da občine, na območjih, katerih živi avtohtona naseljena ro"1 ^ 
skupnost, zagotovijo tej skupnosti najmanj enega predstavni 
občinskem svetu, v neskladju z ustavo. Ta določba, na,Tir ko 
nima določil oz. naštetih pogojev, pod katerimi so občine z rom 
skupnostjo dolžne zagotoviti v svojih statutih izvolitev posebn 9 
romskega svetnika ob volitvah v lokalno samoupravo. Državne 
zboru je Ustavno sodišče naložilo, da to neustavnost odpra 

Ustavno sodišče ni zavzelo stališča, da je peti odstavek 39- č'®" 
navedenega zakona neustaven, ker ustvarja obveznos 
upravičenost Romov do lastnega predstavnika v občinskih sv ' 
izključno v tistih občinah, kjer Romi živijo avtohtono, pač Pa 1 v 
ker ta člen nima še nekaterih drugih določil in naštetih P°90' 
pod katerimi se to upravičenje zagotavlja. 

Zakonodajalec je neustavnost odpravil dne 30. 5. 200flg» 
veljavnostjo od 12. 6. 2002, s tem, ko je v 101.a členu is 
zakona določil 20 občin, kjer Romi živijo avtohtono in hkrati v 
izpolnjujejo vse pogoje do svojega posebnega svetnika. Tak*,0(1u 
a člen Zakona o lokalni samoupravi, ki je bil uveden v 14- .„j 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o l° a, 
samoupravi (Ur. I. RS, št. 51/02), določa: »Občine Beltinci, Can ^ 
Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, *^1, 
Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, ^ 
Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče so d ^ 
zagotoviti pravico v občini naseljene romske skupnosti do e ^ 
predstavnika v občinskem svetu do rednih lokalnih volitev 
2002.«. 
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iub nasprotovanju in ponovni vložitvi zahteve po presoji 
avnosti in zakonitosti spremenjenega 14. člena Zakona o 

Fr„emembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi nekaterih 
n' ie Ustavno sodišče, v odločbi (U-l-315/02-11) z dne 17. 

sd ^002, ugotovilo, da osporavana določba Zakona o P emembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ni v 
neskladju z ustavo 

p 6ri'o na podlagi katerega pripada romski skupnosti posebna 
a 

v'Ca 39. člena Zakona o lokalni samoupravi, je kriterij 
I^Dtoliaga orehiuanj? v natančno navedenih 20-ih občinah. S 

I6 zakon (na podlagi pooblastila ustavodajalca) določil teritorij, 

trari"1' na katerem Rom' v Sloveniji prebivajo zgodovinsko. JjH^iSnajno, torej, avtohtono, in le na teh področjih, določenih z 

Preh Gm 0^'n' v veljavi na dan 12. 6. 2002, Romom, ki tam 
ust 'Va'0, 9redo Posebne pravice, ki jih zakonodajalec zanje anavlja s posameznimi zakoni. 

ta|f°Vedane9a izhaja, da Romi v Republiki Sloveniji, ki živijo izven 
pa 

no naštetih 20-ih občin, ne uživajo posebnih pravic, pač 
imi-!ma'° vse pravice, kot vsak državljan Republike Slovenije, v r imajo ta status. 

člarf more')it' P"dejo v Republiko Slovenijo iz drugih držav 
(jrj ^vropske unije, imajo enake pravice, kot vsak drug 

lan posamezne države članice Evropske unije, v Republiki 

Sloveniji (niso, seveda, upravičeni do nobenih posebnih pravic, ki 
gredo Romom, ki v Republiki Sloveniji živijo avtohtono, na točno 
določenih področjih). Republika Slovenija je tovrstno problematiko 
uredila v Zakonu o tujcih, predvsem v 100. členu (Ur. I. RS, št. 
108/02). 

II. 

Sklep Vlade RS, z dne 1. 7. 1999, izrecno ne vsebuje določila o 
izplačevanju odškodninske rente prizadetim prebivalcem 20-ih 
občin, ki živijo v sosedstvu z romskimi skupnostmi. Teh 20 občin 
z avtohtono naseljeno romsko skupnostjo je decidirano naštela 
šele novela Zakona o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 51/2002). 
Daje pa vladni sklep iz leta 1999 napotek, da se tudi ta razmerja 
v področni zakonodaji, ali posebnem, temeljnem romskem zakonu, 
normativno uredijo. 

Vlada Republike Slovenije je dodatno k povedanemu dne 7. 10. 
2004 (št. 018-09/2005-5) sprejela nove sklepe v smeri reševanja 
romske tematike v Republiki Sloveniji. Ob doslednem 
uresničevanju omenjenih sklepov, tako s strani državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in samih tradicionalno živečih Romov 
v Republiki Sloveniji, se bo izboljšal, tako položaj romske etnične 
skupnosti v RS, kot tudi njihovih okoliških prebivalcev. 

planska pobuda poslanca Jožeta Tanka 

<J,n'stru za obrambo g. Kralu Erjavcu, z dne 
£8/^2005: 

Prern^0ClU SV iz Ribnice. i® v Ribnici ostalo precej vojaškega 
cesti*-ZSn'a ^om JLA, kasarna, stanovanjski blok na Majnikovi, 
uPorahr'k' 93 niti SV in ni,i dru9' državni or9ani niso več 
razni '">el ,e9a Pramoženja v kasarni se je, sicer, prodal 
Pa in 2asebnim interesentom, stanovanjski blok na Majnikovi 
°bčin'a*a po,rebe Vgradnje Športnega centra, pred leti odkupila 

p^no Pa so v kasarni obširne površine, na katerih je, 
asfalt Sern'.^Por,na infrastruktura - stadion, tribune, nekaj 
Ta dG|ran'^ s,eza za skok v daljino in troskok, odbojko,... 
giaVj PrecJstavlja celotno desno stran kasarne, gledano skozi 
Povrjj 0d' Ta del infrastrukture nima (resnega) najemnika, 
in nek

ne in objekti propadajo, čedalje več je primerov vandalizma 
nasta°n,r0''rane<Ja zbiranja mladine. Menim, da, po nepotrebnem, 
ovirg13 2e'° velika Skoda za državo, ki ima to premoženje v lasti, 
^Zviiat3 'UC" °kčin°. ki zaradi lastništva ne more investirati in 
rekrg ' pros,ora, ter posledično razširiti tudi družbeno potrebnih 
*a na in ,eklT|ovalnih programov, ne more ustvarjati pogojev an®k novih športnih društev itd. 

ciosfiH 
Ve^no Prodaje je bilo izvzeto tudi cestno omrežje, ki je še 
bce2D| \ las,i MORS in ga, za potrebe novih lastnikov, že leta 
tega n vzdržuje občina. Ne glede na to, da so bili, prav glede 
(o<tkun\8rnoženia' dogovori MORS-a z občino pred realizacijo 
v°litvah da so S0, zaradi personalnih sprememb po lokalnih 
Potreb v le,u 2002, postopki zaustavili, sem prepričan, da je 0 v kratkem času to urediti. 

Predlagam, da se omenjene »vojaške« površine in objekti 
prenesejo na občino Ribnica neodplačno, podobno, kot se je to 
storilo ponekod drugod (npr. v Mariboru), saj bodo služili izključno 
javnemu interesu, potrebni pa so tudi temeljite obnove. 

Menim, da je pobuda vredna razmisleka. Prav je, da država pokaže 
gesto dobre volje tudi v okoljih, ki so deprivilegirana, in ki izpada 
vojske niso mogla nadomestiti z drugimi javnimi ali gospodarskimi 
programi, niti jim, do sedaj, tudi država še ni pomagala prebroditi 
težavnih razmer še z nobeno podporo. 

Odgovor z dne 18/2-2005: 

Aktivnosti, v zvezi z odprodajo, za obrambne potrebe 
neperspektivnih nepremičnin v občini Ribnica, dejansko potekajo 
že več let. Z namenom, da bi te aktivnosti pospešili, je bil v januarju 
2005 na Ministrstvu za obrambo opravljen razgovor z županom 
in njegovimi sodelavci. Dogovorjene so bile aktivnosti glede 
odprodaje nekdanjega doma JLA in postopek za urejanje lastništva 
poslovnega objekta na Gorenjski cesti 9a, ki ga uporablja 
Ministrstvo za obrambo. Obravnavana je bila tudi problematika 
nepremičnin na območju nekdanje vojašnice. V tem okviru so bili 
sprejeti tudi ustrezni dogovori glede športne infrastrukture. V 
pristojnih službah Ministrstva za obrambo pa so v teku priprave, 
da se na občino prenese upravljanje cestnega omrežja na območju 
nekdanje vojašnice. V Ministrstvu za obrambo ocenjujemo, da bo 
mogoče še nerešena vprašanja, glede vojaškega premoženja v 
občini Ribnica, v naslednjem obdobju dokončno urediti. 

V zvezi s predlogom, da se vojaško premoženje neodplačno 
prenese na občino, podobno, kot je bilo to v nekaterih drugih 
občinah, pa je treba ugotoviti, da v konkretnem primeru za to ne 
obstajajo ustrezne podlage Prenos neperspektivnih vojaških 
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objektov, oziroma nepremičnin v upravljanju Ministrstva za 
obrambo, na nekatere občine (npr. Bovec), je bil izvršen na podlagi 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. I. RS, 
št. 60/99 in 56/03), Uredbe o pogojih in merilih za dodeljevanje 
spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. I. RS, št. 

110/04) in ustreznih regionalnih razvojnih programov. V Mesn 
občini Maribor takih prenosov ni bilo. V skladu s predp'S' 
upravljanju z državnim premoženjem, pa so bili nekateri opuse® 
vojaški objekti preneseni drugim ministrstvom (šolstv0, 

zdravstvo). 

Poslanska pobuda poslanca Srečka 
Prijatelja ministru za zdravje mag. Andreju 
Bručanu, z dne 28/1-2005:  

Pozivam vas, da zagotovite sežanski bolnišnici finančno pomoč 
za izgradnjo centra za dializo in nabavo potrebne opreme, v 
vrednosti 150 milijonov SIT! V bolnišnici so z gradbenimi deli že 
pričeli, in sicer na podlagi leasing pogodbe. 

Dejstvo je, da se je Bolnišnica Sežana v poslovnem letu 2004 
znašla v finančnih težavah, na kar je vodstvo bolnišnice redno 
pisno in ustno opozarjalo Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Republike Slovenije. Program podaljšanega 
bolnišničnega zdravljenja (PBZ), namreč, predstavlja polovico 
stroškov bolnišničnega programa. Bolnišnica Sežana danes 
izkazuje finančni primanjkljaj, ki pa je posledica neusklajenosti 
cen, v skladu s porastom materialnih stroškov in plač, vse od 
leta 2002. 

Ob sprejemanju področnega dogovora za leto 2004 je vodstvo 
bolnišnice podalo pisni predlog in tudi večkrat ustno zahtevalo, 
da se cena BOD-a ustrezno uskladi, vendar so bili pri tem 
neuspešni. 

V letu 2004 je bil za bolnišnice sprejet program neakutne 
obravnave. Država je za ta program namenila dodatna sredstva 
v višini 540 milijonov SIT. Podatki, ki so bili zbrani s strani 
izvajalcev, pa so pokazali, da številnim bolnišnicam ni uspelo 
realizirati navedenega programa. 

Tako je bil sprejet predlog bolnišnic, ki izhaja iz 2. točke 18. člena 
Aneksa št. 2 k področnemu dogovoru za bolnišnice za leto 2004, 
da se neporabljena sredstva, iz naslova neakutne obravnave, 
prenesejo oziroma se namesto tega poveča planska vrednost 
akutne bolnišnične obravnave in planirano število primerov akutne 
bolnišnične obravnave. Na podlagi navedenega in sprejetih 
dokumentov je bilo ugotovljeno, da je Bolnišnica Sežana program 
PBZ v celoti realizirala, oziroma celo presegla plan za 2114 
BODO-v oziroma 81 primerov, poleg tega pa tudi 51 primerov 
akutne bolnišnične obravnave. 

V bolnišnici sedaj ugotavljajo, da iz naslova dodatnih sredstev, ki 
jih država zagotavlja za neakutno obravnavo, ne bodo dobili 
ničesar, saj naj bi se ta sredstva porazdelila med bolnišnice. Zato 
ocenjujem, da je navedena razdelitev sredstev nelogična oziroma 
celo krivična, saj bodo sredstva dobile tudi tiste bolnišnice, ki 
programa neakutne obravnave niso realizirale. 

V nadaljevanju navajam finančne posledice in pozivam ministra 
za zdravje, da, glede na omenjene razmere, čim prej ukrepa 
oziroma nudi ustrezno pomoč! Prepričan sem, da je bilo s strani 
bolnišnice narejeno vse, kar je bilo v njeni moči, vendar, brez 
uspeha. 

V letu 2004 je bil, zaradi neusklajene cene in neplačane realizam 1 

izpad dohodka v višini: ^ 
izpad zaradi preseženega programa, po ceni 18-' 
(33.722.422,00 SIT); w 
izpad dohodka v letu 2004, zaradi neusklajene cene v 
2003, izračunana 20.983,65 (41.023.541,00 SIT); 

- skupaj (74.745.963,00 SIT). 

V primeru, da bi bil plačan tudi presežek programa v letu 2004. Pjj 
cenah iz leta 2003, bi to skupaj znašalo dodatnih 4.685.998' 
SIT, kar pa predstavlja izredno veliko denarja za bolnišnico- 

-glOti 
Iz slednjega izhaja, da bi bolnišnice, v primeru, da bi se jim * 0 0 
pokril presežek programa in uskladile cene za leto 2004, p°s'° 
leto zaključile brez večjih problemov. To je tudi pokazatelj, d . 
jim, kot izvajalcu dejavnosti, ni prisluhnilo, brez uP0^,eva

eni 
najosnovnejših kriterijev, kot so jih bile, glede določanja 
deležne ostale bolnišnice. 

Ponovno poudarjam, da, glede na že dodeljeno dejavnost bo'"'®n^0 
s strani Ministrstva za zdravje, upravičeno pričakujem, °a ^ 
minister, pristojen za področje zdravstva, Bolnišnici Sežan0' 
izvajanje omenjene dejavnosti, zagotovil potrebna fina 

sredstva. 

Odgovor z dne 28/2-2005: —- 

Glede na to, da Bolnišnica Sežana v veljavnem načrtu razV°'ga 
programov Proračuna RS nima predvidenega noben ^ 
investicijskega projekta, ki bi se lahko izvedel iz, tudi sic®, 
dovolj velikih sredstev za investicije v javne zdravstvene za (j 
je investicijski projekt ureditve dializnega centra začela lZ

)v£)(T, 
sama. Pred njegovim začetkom se je posvetovala z Ministr® 0(n 
za zdravje, glede načina njegove izvedbe v javno zase roni3 
partnerstvu, za kar ni zadržkov. Če je projekt vzdržen ozi ^ 
gospodaren po predpisanih merilih, ki veljajo za investic'J ^ 
področju javnega zdravstva, je v sedanjih gospodarskih raz1* za 
zelo verjetno vzdržen tudi ob uporabi zasebnih sredst®^a 
njegovo financiranje. Ministrstvo od Bolnišnice Sežana ^ 
novejših podatkov o izvedbi projekta, vendar zanj, tako, ^ 
vrsto drugih zelo potrebnih novih investicij, ob nespreman) jti 
obsegu proračunskih sredstev ni mogoče za9°,8iv 
proračunskega financiranja, dokler ne bodo končane ,e Jjje 
načrt razvojnih programov Proračuna RS že vključene, inv0 

v državne javne zdravstvene zavode. 

V zvezi s poslansko pobudo, ki se nanaša na Prob'enlanju: 
programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja (v nadaija (j ^ 
PBZ), vas obveščamo, da se je le ta v Sloveniji pričel [zV ^a| 
letu 2001. Skupni načrtovani obseg programa v letu 2001 je z^|n0 
47.957 bolnišnično oskrbnih dni (v nadaljevanju: BOD),vre p8ga 
pa 5E'4 milijonov tolarjev. Zaradi nedoseganja načrtoma ^ 
obsega programa PBZ, izvajalci so v letu 2001 realizirali ^ 
načrtovanega obsega programa, je Ministrstvo za zdravja 
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2qqp 
d i PHstopilo k ponovni opredelitvi programa PBZ, in sicer na 

'agi obstoječih in predvidenih dodatnih zmogljivosti izvajalcev 
potreb prebivalcev, kar je predstavljalo osnovo za ustrezno 

i Predelitev obsega programa, ter na podlagi stroškovne analize 
a'an)a programa, ki je predstavljala osnovo za ustrezno 

predelitev cene BOD. Na podlagi navedenega, se je načrtovani 
Seg programa PBZ v letu 2002, v primerjavi s preteklim letom, 

to/
zal za 21 %, cena BOD pa povečala z 12.386 tolarjev na 18.767 

p ^ kar pomeni za 51,5%. Znižanje načrtovanega obsega 
D| ?.[amaie izvajalcem povečalo možnosti za 100% realizacijo in 
om °te®a' višJa stimulativna cena BOD pa je izvajalcem 
p °9°čila nadaljnji kakovostni razvoj obravnave bolnikov v 
Po ®?rnu Povišanega bolnišničnega zdravljenje. Takratni predlog ecanja cene BOD, ki je temeljil na stroškovni kalkulaciji Zavoda 

BonraVStV0no zavarovanie Slovenije, je bil za 20% nižji od cene 
zdr V V'^'n' 1 tolarjev, ki jo je podprlo tudi Ministrstvo za 
kal<aV|e' Prec*vsern z ze omenjenim namenom nadaljnjega 
tud°H°Stne9a razvoia Programa. Zdravstveni partneri so sprejeli 
re ' "O'očilo, da se cena BOD, ob takem povečanju le te, ne 
Se . orizira. Ob dodatnih sredstvih, v višini 115 milijonov tolarjev, 
v lef mreza izveijalcev programa razširila za dva nova izvajalca, 
2qq.

u je omenjeni program tako izvajalo 5 bolnišnic. V letu 
<v 

Se i® programu PBZ namenilo dodatnih 115 milijonov tolarjev 
je v |n°St na®rtovane9a obsega programa v višini 43.907 BOD 
leto znašala 824 milijonov tolarjev, kar v primerjavi z 
vre<i . Porneni 39% povečanje, v primerjavi z realizirano n°stjo programa v letu 2001 pa kar 267% povečanje), kar, je 
Se . aćr,ovanem in realiziranem obsegu programa pomenilo, da 
Proo prebivalcem Slovenije bistveno povečala dostopnost do 
20oiama ^tev''° obravnavanih bolnikov se je v obdobju 
dob skoraj podvojilo (ob upoštevanju povprečne čakalne 
sl. e |e bilo v letu 2001 obravnavanih 830 bolnikov, v letu 2003 pa 0ral 1.500). 

Zdra^6 s')rememb0 cene BOD programa PBZ, Ministrstvo za 
na n 18 men'' mora le ta 'a"161)'1' na Primerni stroškovni analizi 
floracionalni ravni za ustrezno dolgo časovno obdobje. Le ta a vabova,i natančen prikaz, tako stroškov dela, stroškov 

take r'a ^ot ,ud' stroškov amortizacije. Ministrstvo za zdravje (j0 
analiza ni prejelo, ne v okviru sprejemanja Področnega 

p0st 
Vora za pogodbeno leto 2004, kot tudi ne v okviru že začetega 

'eto 2Qka Za sPreiemanie Področnega dogovora za pogodbeno 

V Sloveniji je plačevanje večine bolnišničnih programov vnaprej 
omejeno na raven s plačnikom pogodbeno dogovorjenega števila 
storitev. Tako imenovani prospektivni modeli plačevanja, z vnaprej 
dogovorjeno največjo obveznostjo plačnika oz. pravico izvajalca 
do finančnih sredstev (ob pogoju realizacije planiranega obsega 
programa), zagotavljajo finančno stabilnost sistema financiranja. 
Izdatki za zdravstveno varstvo na nacionalni ravni tako naraščajo 
bistveno počasneje, kot sicer, saj omejevanje plačevanja izvajalce 
zdravstvenih programov sili v ustrezno obvladovanje stroškov. Z 
dodatnimi stroški preseganja programa se tako sooča izvajalec 
programa, vendar pa ne v višini 100% cene storitve. Ob dejstvu, 
da se iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 
plačajo vse opravljene storitve (tudi tiste nad planiranim obsegom 
programa) in več kot 50% deležu dela stroškov v celotnih stroških 
storitve, je breme izvajalca bistveno manjše. 

V letu 2004 se je v Sloveniji začel ločeno izvajati in plačevati 
program neakutne bolnišnične obravnave. Za izvajanje le tega so 
izvajalci neakutne bolnišnične obravnave namenili 1.702 milijonov 
tolarjev lastnih sredstev, za vzpostavitev programa neakutne 
bolnišnične obravnave, ustrezno vrednotenje danega 
načrtovanega obsega programa ter stimulativni in kakovosti razvoj 
le tega, pa je bilo izvajalcem namenjenih 540 milijonov tolarjev 
dodatnih sredstev. Omenjena sredstva predstavljajo sredstva iz 
naslova zdravstvenega zavarovanja. Ker se je omenjeni pro- 
gram pričel izvajati s 1.7.2004, je bilo izvajalcem namenjenih 270 
milijonov tolarjev. Skupna vrednost obsega programa neakutne 
bolnišnične obravnave v drugi polovici leta 2004 je tako znašala 
1.121 milijonov tolarjev, pri čemer 851 milijonov tolarjev 
predstavljajo lastna sredstva izvajalcev programa neakutne 
bolnišnične obravnave. Le ti so v letu 2004 realizirali 66% celotnega 
programa, vrednost nerealiziranega programa je znašala 382 
milijonov tolarjev. Glede na to, da so izvajalci programu neakutne 
bolnišnične obravnave namenili 851 milijonov tolarjev lastnih 
sredstev, (iz naslova zmanjšanja vrednosti programa akutne 
bolnišnične obravnave, kar je za izvajalce posledično pomenilo 
nižje cene storitev v okviru tega programa), so se nerealizirana 
lastna sredstva v programu neakutne bolnišnične obravnave 
namenila izvajalcem za program akutne bolnišnične obravnave. 

Podatki o preseganju programa v letu 2004 bodo uporabljeni pri 
opredelitvi programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja v 
pogodbenem letu 2005, v katerem bo opredeljena tudi morebitna 
sprememba cene BOD, in sicer na podlagi že omenjene primerne 
stroškovne analize na nacionalni ravni. 

j°s'ansk° vprašanje poslanca Zmaga 

? !nč'ča Plemenitega ministru za notranje 

2005^6 ^ Dra9utinu Mateju, z dne 28/1- 

g°Spa'8re mere boste pustil generalnemu direktorju policije, 
protj2 

u Anželju nekontrolirano "tolči" na vse strani, v zvezi z 
denari 

0nit° preiskavo proti meni, kot prodajalcu privatne zbirke 
Narodnemu muzeju? 

°d Postavljam iz naslednjega razloga. Policisti so, namreč, 
r°dnega muzeja zahtevali celo akt o sistematizaciji delovnih 

mest, kar evidentno kaže na zlorabo policijskih pooblastil, z 
namenom diskreditacije kompletnega Narodnega muzeja, seveda, 
pod taktirko ZLSD in njihovih užaljenih veličin. 

Kako je mogoče, da si nekateri policijski uradniki lastijo takšne 
velike kompetence, ki jim jih ne daje niti zakon niti Ustava Republike 
Slovenije? 

Morda bi bilo dobro, če bi, poleg uvedbe notranje preiskave proti 
gospodu Anželju in še nekaterim njegovim najtesnejšim 
sodelavcem, zaradi zlorabe položaja, odprli tudi vprašanje 
smiselnosti trošenja proračunskih sredstev. Očitno je namreč, 
da je njihov edini namen diskreditirati drugačno politično opcijo, 
kot jo zagovarjajo omenjeni gospodje. 
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Smiselno bi bilo tudi, da se minister za notranje zadeve prepriča 
tudi o dejanskem ozadju zaplembe kovancev na ljubljanskem 
"bolšjem trgu", ko so morali naknadno ves odvzeti material vrniti 
lastnikom, ki bodo svojo zadoščenje zahtevali tudi na sodišču. 
Stroškov pa, seveda, ne bodo pokrivali gospodje, ki so krivi za 
napačen pristop, temveč davkoplačevalci. 

Prosil bi ministra za notranje zadeve, naj taiste gospode tudi 
povpraša, zakaj ničesar ne storijo v zvezi s tatvino Petkovškove 
slike iz Narodne galerije, navkljub temu, da je skoraj polovica 
Slovenije vedela, kje je bila omenjena slika ponujena v nakup. 

Ministru za notranje zadeve predlagam, naj po možnosti takoj, po 
sprejemu novega Zakona o javnih uslužbencih v Državnem zboru, 
prične z uresničevanjem njegovih določb in naj tako čimprej 
odstrani neustrezne kadre iz Ministrstva za notranje zadeve 
oziroma naj jih razporedi na, za njihovo sposobnost, primerna 
delovna mesta. 

Odgovor z dne 18/2-2005: 

Zakon o kazenskem postopku v 148. členu določa naloge, ki jih 
mora opraviti policija, ko so podani razlogi za sum, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delo 
policije pri preiskovanju konkretnih kaznivih dejanj pa usmerja 
državno tožilstvo. 

Na podlagi usmeritev Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, 
ter Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva in policije pri 
odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, je kriminalistična 

policija pridobila tudi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaCIJ' 
delovnih mest Narodnega muzeja Slovenije. 

Dne 23/5-2004 je Inšpektorat za kulturo in medije opravil na^ 
nad trgovanjem s kulturno dediščino na Cankarjevem nabrežju 
Ljubljani in pri tem ugotovil, da obstaja utemeljen su 
nedovoljenega trgovanja s predmeti kulturne dediščine, in sicer 
kovanci, ki izvirajo iz starejših zgodovinskih obdobij. Na podlag 
določil 75. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine je Inšpekto 
za kulturo in medije zaprosil za pomoč kriminalistično policijo, WJ 
dvema osebama zasegla večje število kovancev, saj je bil P°°a 

utemeljen sum storitve kaznivega dejanja nedovoljenega izv0 

in uvoza stvari, ki so posebnega kulturnega ali zgodovinskeg 
pomena ali naravne dobrine, po členu 222/I in II Kazenske!) 
zakona Republike Slovenije. Slovenija je namreč P°dP'sn!jn 
Konvencije o varstvu arheološke dediščine (Ur. I. RS, št. 24/99) 
Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevali 
nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter pren° 
lastninske pravice na njih (Ur. I. SFRJ, št. 50/73). Zoper obe ose 
je bila na ODT v Ljubljani podana kazenska ovadba, katero pa I 
ODT, na podlagi okoliščin, ki izključujejo pregon, zavrglo 
naročilo, da se zaseženi predmeti vrnejo. 

V zvezi tatvine umetniške slike pod naslovom PISMO, s'ikar|afa 
P., iz prostorov Narodne galerije v Ljubljani, kriminalistična P0" 1. 
do sedaj ni pridobila koristne informacije, ki bi pripomogla k ") 
najdbi, še posebej ne v tem smislu, da bi bila ponujena v odkup 
območju Slovenije. 

Policija in delavci policije so vse naloge izvršili na podlagi zakonsk' 
določil. , 

Poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega Vladi Republike 
Slovenije, z dne 31/1-2005:  

Državni zbor je dne 17. junija 2004 sprejel Zakon o ratifikaciji 
okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, Protokola o režimu 
plovbe k okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in Sporazuma 
o spremembah in dopolnitvah okvirnega sporazuma o savskem 
bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o 
Savskem bazenu (MOSSB). Zakon vzpostavlja okvir za 
dejavnosti na področju vodne politike v državah Sloveniji, Hrvaški, 
BiH in Jugoslaviji (danes Srbija in Črna Gora). Navkljub temu, da 
je tok reke Save v večji meri v drugih državah, pa je povirje Save 
v Sloveniji, kakor tudi največji dotok sveže vode. Zato je nesmiselna 
odločitev slovenske vlade, da je pristala na zahtevo Hrvaške, da 
je sedež savske komisije, ki se v skladu s 1. točko 19. člena 
zakona (MOSSB) določi po diplomatski poti, v Zagrebu na 
Hrvaškem. Slovenska vlada, ki je depozitar sporazuma o 
Savskem bazenu v skladu s Sporazumom o spremembah in 
dopolnitvah okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola 
o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu, je 
na ta način prepustila Hrvaški upravljanje 
1. s finančnimi sredstvi, 
2. z izbiro izvajalcev del in nalog, 
3. z izbiro samih del in nalog, 
ter s tem prepustila iniciativo drugi državi. 

Zato predlagamo, da se sedež Savske komisije Presta.VnjC 
Zagreba v Ljubljano, saj je Slovenija edina, od P0'*'3' v 
sporazuma, članica EU, ki bo zagotavljala tudi večji del sr<8(3 r 
za delovanje in izpolnjevanje okvirnih nalog sporazuma. V ko 
se podpisnice sporazuma s premestitvijo sedeža ne bi s,rin'vo 
naj vlada ustanovi, v povezavi z Evropsko komisijo, izp°® 
sedeža Savske komisije v Ljubljani, ki bi skrbela za ko" ,g 
pretok in pravilno usmerjanje finančnih sredstev, za kate 
danes znano, da so se v nekaterih državah podpisnicah <r 

neustrezno in izginjala neznano kam. 

Kot primer, ki utemeljuje našo zahtevo, navajamo 
fitopatološke postaje na Obrežju, kjer je dela dobil danski izv®l iz 
ki je, kot podizvajalca, najel slovensko firmo SAVAPRO^ ^ 
Krškega, medtem, ko so bili nadzorniki pripeljani iz Irske- " v 
pri katerem je šlo tudi za velik delež slovenskega denarja^ |0 
88% bilo transferirano na Dansko, le 12% denarja pa j0 0 nCj 
slovenski firmi. Ni nam, seveda, znano, koliko odstotkov so 
nakazali Hrvatom za to uslugo 

mef" 
Drugi primer je razpis za sanacijo reke Krke, ki je bil na |8 
narejen tako, da se nobena od slovenskih firm na razpis ni ^ 
prijaviti. Na isti način, torej, da onemogočijo sodelovanje slove ^..g 
firm in strokovnjakov, pravzaprav potekajo razpisi za.saj!acije 
vseh slovenskih rek, ki se iztekajo v Savo, ravno tako tudi sa ^ 
slovenskih vodovodov in gradnje čistilnih naprav. Kot PrirT1 ^0* 
navedemo Koprski vodovod, kjer ne bo mogla sodelovati no ^ 
slovenska firma, kajti, sanacijo že izvajajo Francozi, v nap 
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j? đela' P° naših podatkih, tudi že oddana tujcem; na način, da Venske firme ne ustrezajo razpisnim pogojem. 

Ugovor z dne 3/3-2005:  

n'a za sklenitev Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, 

okr i ' št'19/04 ^ nadaljevanju sporazum) so potekala pod 
p l,em Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo (PS JVE). 
vod n°S!te mednarodne pobude je t.i. "regionalno lastništvo in 
p 6n|e"' kar pomeni, da države regije, oziroma prejemnice 
p . Ps JVE same sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi 
V Ju ' s ^erner prevzemajo tudi odgovornost za njihov uspeh. 
Post adU S 1em' na^e"' v okviru Pakta stabilnosti za JVE poteka 
Bru <i>Pen prenos aktivnosti iz Sekretariata PS JVE s sedežem v 
so- rU'V re9'onalne centre (Opomba - Primeri obstoječih centrov 
JVE fRn,Sr Za ^°' P™1' ,r90vanju z ljudmi (Albanija), Pisarna e- 
Verif' 

osna in Hercegovina), Regionalni center za pomoč pri 
nad ''' nadzora orožia (Hrvaška), Clearinghouse za nadzor 
za mma'irn in lahkim orožjem (Srbija in Črna Gora), Center Pobude 
v re '?

rac'ie. azil in vračanje beguncev (Makedonija)), ki so locirani 
Hrvasil^,a,u? Prejemnic v PS JVE ima osem držav, to so: 
Alba Srbi'a 'n <-'rna G°ra, Bosna in Hercegovina, Makedonija, 
Sav k ^omun'ia. Bolgarija in Moldavija. Tudi pri določanju sedeža 
izmen k.omis'ie i® veljalo izhodišče, da se sedež določi v eni 
sede' re9'ie JVE-Vlada RS je ponudila možnost določitve 
dnn *a V '-iu')'iani, v primeru, da se ostale pogodbenice ne uspejo govoriti o sedežu. 

v°?na Sodišča za financiranje Savske komisije so določena 
v 6 sP°razuma " Statutu mednarodne komisije za reko Savo 
(1) »pU| ki ^a Povzemamo: " °9odbenice v enakih deležih prispevajo k financiranju 
(2) avske komisije. 

avska komisija sprejme letni ali dveletni proračun 
Predlaganih izdatkov in prouči proračunske načete za 

(3) p
aslednie finančno obdobje. 
ogodbenice krijejo stroške, povezane z udeležbo njihovih 

(4) pdslavnikov, izvedencev in svetovalcev v Savski komisiji. 
ogodbenice krijejo stroške dejavnosti rednega spremljanja 
ania in presoj, ki se opravljajo na njihovem ozemlju.« 

O* 
ne p^0rT1090ča enakopravno sodelovanje pogodbenic in Hrvaški 
P0 s 

Pušča v upravljanje izbiro del in nalog ter njihovih izvajalcev. 
iarri0a

t
,U,U vsaka pogodbenica imenuje člana in njegovega 

pS^ka v Mednarodno komisijo za reko Savo. Vlada RS je v 
Uveiia r imenovanja člana in njegovega namestnika, ki bosta 

ia'a interese Slovenije. 

Vlada rq , (ned ■ Kot depozitarka sporazuma, pospešuje sodelovanje 
pra Pogodbenicami in ima pomembno vlogo pri oblikovanju 
bi|a n' poc"a9 delovanja Savske komisije. Republika Slovenija je 

Jv
r'pripravl sporazuma aktivna partnerica Pakta stabilnosti 

Vsebin Lter EU in usP0la vzpostaviti aktivno organizacijsko, 
reko D '8r pro'ek,no povezavo z Mednarodno komisijo za 
rabi jn°

navo/|CPDR (6. člen). Pogodbenice Konvencije o trajnostni 
varstvu reke Donave so, na ministrskem zasedanju pod 

predsedovanjem EU (Dunaj, 13. do 14. december 2004), 
»pozdravile Savski sporazum, kot velik dosežek sub- 
regionalnega sodelovanja, in pozvale druge države, ki si delijo 
podporečja, da sledijo savskemu zgledu« (Donavska deklaracija). 
Sporazum uvaja namreč izvajanje vsebin evropske Direktive o 
zmanjševanju pritiskov in vplivov na skupno vodno telo (EU WFD) 
v celotno porečje Save. 

Ministrstvo za okolje in prostor je, z željo po čim bolj aktivnem 
vključevanju slovenske znanosti in gospodarstva v pripravo 
načrtov za trajnostno upravljanje Save, vzpostavilo sodelovanje 
z Inštitutom Jožef Štefan. Inštitut od leta 2004 koordinira izvajanje 
evropskega raziskovalnega projekta o kakovosti sedimentov v 
porečju Save (SARIB). 

Vlada RS je o gospodarskem in prometnem pomenu sporazuma 
obveščala javnost. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v 
letu dni organiziralo štiri sestanke z GZS, s ciljem, da slovensko 
gospodarstvo organizirano nastopa v Posavju (načrtovanje, 
komunalni sistemi čistilne naprave, ravnanje z odpadki, plovba, 
hidroelektrarne, čiste tehnologije..). Na pobudo MOP je GZS na 
posvet »Slovenski inženiring v evropski uniji« (Zbornik referatov, 
Velenje 27. januar 2005) uvrstila predstavitev prispevka »Okvirni 
sporazum za Savski bazen - priložnost za slovensko 
gospodarstvo«. 

Za dodelitev in porabo sredstev sofinanciranja programov 
Evropske komisije, kot so bili v obdobju do vstopa Republike 
Slovenije v Evropsko unijo (2. maja 2004) PHARE in ISPA, so 
veljala pravila dodeljevanja in porabe, ki jih je narekovala Evropska 
komisija. To pomeni, da Republika Slovenija, oziroma pristojna 
ministrstva za izvedbo posameznih programov sofinanciranja 
niso samostojno odločala o obliki razpisne dokumentacije, 
predvsem ne pogojih za potencialne ponudnike, in tudi niso sama 
potrjevala izbora najugodnejšega ponudnika. Komisijo za izbor je, 
na predlog pristojnega ministra, potrdila Delegacija evropske 
komisije v Sloveniji, prav tako razpisno dokumentacijo, kot tudi 
najugodnejšega ponudnika na predlog ocenjevalne komisije. Do 
1. maja 2004 so bili vsi razpisi pripravljeni in izvedeni po sistemu 
PRAG in ne po nacionalnem Zakonu o javnih naročili, Ur. I. RS, št. 
39/00, ker države pristopnice do vstopa v EU niso smele uporabljati 
nacionalne zakonodaje na področju javnih razpisov za sredstva 
sofinanciranja, ki jih je dodeljevala Evropska komisija. 

Torej, razpisni pogoji, po katerih je izvedbo fitopatološke postaje 
na Obrežju dobil, kot najugodnejši ponudnik, danski izvajalec, 
niso bili v pristojnosti razpisne komisije pristojnega ministrstva, 
ampak, v pristojnosti Evropske komisije. Opozoriti je treba, da je 
izvedbo projekta načrta porečja in sanacije komunalnih virov 
onesnaženja reke Krke, preko javnega razpisa po sistemu PRAG, 
kot najugodnejši ponudnik, dobil konzorcij slovenskih firm 
(Hidroinženiring Ljubljana in IEI Maribor), z vodilno slovensko 
firmo (Hidroinženiring Ljubljana). Slovenska podjetja so lahko 
enakovredno kandidirala tudi na razpisih, ki jih je vodila oz. 
potrjevala Evropska komisija in v primeru dobrih ponudb delo tudi 
dobila v izvedbo, kot najugodnejši ponudnik. 
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Poslanska pobuda poslanke Barbare 
ŽgajnerTavš Vladi Republike Slovenije, z 
dne 31/1-2005:  

Podatki mednarodnih študij kažejo, da se Slovenija uvršča med 
visoko koruptivne države. Korupcija je prisotna v veliki meri na 
najvišjih položajih na lokalnem nivoju. Da bi to problematiko nekoliko 
zajezili, je Slovenija, tudi po priporočilih Evropske unije, zakonsko 
uvedla institute za preprečevanje korupcije, oziroma za 
omejevanje te težave na različnih področjih. 

Komisija za preprečevanje korupcije ima sicer, po Zakonu o 
preprečevanju korupcije, pristojnosti in naloge, s katerimi opozarja 
na določene nepravilnosti pri delovanju državnih oziroma lokalnih 
institucij, funkcionarjev in drugih, vključenih v omenjeni zakon. 

Težava nastane takrat, ko je zakonodaja na tem področju 
preohlapna, zato nemalokrat prihaja do nejasnosti pri obravnavi 
korupcije. Tako ima Komisija za preprečevanje korupcije, v okviru 
svoje svetovalne - izobraževalne funkcije (18. člen), možnost 
podajanja načelnih mnenj in pojasnil o nezdružljivosti, ne more, v 
imenu kolizije interesov, določenih nepravilnosti oz. kršitev 
sankcionirati. 

Konkretno gre za nivo lokalne samouprave, ko, na primer javno 
podjetje, ustanovljeno s strani lokalne skupnosti, deluje v javnem 
interesu. Direktor (ali član nadzornega sveta) istega podjetja pa 
je človek, ki je obenem tudi član občinskega sveta, kjer se, med 
drugim, sprejemajo tudi letni proračuni lokalnih skupnosti. 

Ker gre za očitno kolizijo interesov na lokalnem nivoju, delovanje 
s koruptivnimi vzgibi in, nenazadnje, za "nehigienične" povezave, 
na vlado naslavljam pisno poslansko pobudo, da, v okviru svojih 
pristojnosti, v imenu preprečevanja korupcije, pripravi konkretne 
zakonske določbe, ki bodo omenjena oziroma podobna dejanja 
in povezave preprečevala. 

Zakon o preprečevanju korupcije, sicer, v svojem 21. členu 
preprečuje funkcionarju, ki funkcije ne opravlja poklicno, opravljanje 
dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem 
podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji 
opravlja nadzor nad njihovim delom. To določilo pa se v praksi 
dosledno ne uveljavlja. Pod vprašaj se, ravno zaradi tega, postavlja 
tudi delovanje represivnih organov pregona. 

Zgolj priporočila, o neustreznosti opravljanja obeh funkcij, torej, 
niso garant za spoštovanje etičnih in moralnih načel! 

Odgovor z dne 3/3-2005: 

Glede na navedbo iz pobude, "da ima sicer Komisija za 
preprečevanje korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije 
določene pristojnosti in naloge, vendar pa ne more določenih 
nepravilnosti tudi sankcionirati", v zvezi s prav tako navedenim 
konkretnim primerom iz nivoja lokalne samouprave, pojasnjujemo, 
da so, v skladu s prvo alineo 2. člena Zakona o preprečevanju 
korupcije, funkcionarji po tem zakonu tudi funkcionarji 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Nadalje 21. člen Zakona o 
preprečevanju korupcije, tudi za funkcionarja, ki funkcije ne 
opravlja poklicno, jasno določa, da ne sme opravljati dejavnosti 
upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, 
javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor 
nad njegovim delom. 

V zvezi s sankcioniranjem ravnanja v nasprotju z navedeno 
določbo 21. člena, sta pomembni tudi določbi 22. in 23. člena 
Zakona o preprečevanju korupcije. V skladu z določbo 22. člena 

mora, namreč, funkcionar, ki je pred nastopom določene funkcij0 

že opravljal dejavnost ali funkcijo, ki po Zakonu o preprečevanju 
korupcije ni združljiva z opravljanjem njegove "nove" funkcije- 
najkasneje v osmih dneh po izvolitvi ali imenovanju, oziroma P° 
potrditvi mandata, prenehati opravljati "prejšnjo" funkcijo ali 
dejavnost. 

Posledice ne-spoštovanja navedene določbe 22. člena nato določa 
23. člen Zakona o preprečevanju korupcije. Če funkcionar po 
izteku osemdnevnega roka še naprej opravlja dejavnost a i 
funkcijo, ki ni združljiva z opravljanjem njegove "nove" funkcij®' 
oziroma takšno dejavnost ali funkcijo celo naknadno začne 
opravljati, ga Komisija za preprečevanje korupcije najprej na 10 

opozori in mu določi dodaten rok za prenehanje opravljanja'e 

dejavnosti ali funkcije. Če funkcionar, kljub opozorilu, po iz'0'1" 
dodatnega roka še naprej opravlja nezdružljivo dejavnost a' 
funkcijo, pa Komisija za preprečevanje korupcije, v skladu 
drugim odstavkom 23. člena Zakona o preprečevanju korupciJ6, 

pristojnemu organu poda zahtevo za začetek postopka z« 
prenehanje funkcije obravnavanega funkcionarja. V skladu 
določbo četrtega odstavka istega člena, pristojni organ m°ra 

pričeti s postopkom za prenehanje funkcije in o končni odločitv 

tudi obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije. 

Smiselno enak postopek in pristojnosti Komisije za preprečevanj® 
korupcije, kot v zvezi s kršitvijo določb o nezdružljivosti (19- " * ' 
člen Zakona o preprečevanju korupcije), določa Zakon 
preprečevanju korupcije tudi v zvezi s kršitvami prepov®^ 
oziroma omejitve sprejemanja daril (24. - 27. člen Zakona 
preprečevanju korupcije), ter v zvezi s kršitvami določb o nadzo 
nad premoženjskim stanjem funkcionarjev (32. - 39. člen Zakon 
o preprečevanju korupcije). 

Prav tako je sankcija predpisana tudi v zvezi s kršitvami 
o omejitvi poslovanja naročnikov po predpisih o javnih naroči |j ■ 
saj četrti odstavek 28. člena Zakona o preprečevanju koWPc'^ 
določa, da je pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjen® 
nasprotju z določbami tega zakona, nična. V zvezi z naveden' 
je pomembna tudi določba 30. člena Zakona o preprečevanj 
korupcije, v skladu s katero poslovni subjekti, v ka,eri^i0 
funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposre 1 

imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, 
podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kap'1 ^ 
poslovnega subjekta v višini več kot 20%, niso upravičen1 

državnih pomoči. 

Glede omejitev za naročnike, ki poslujejo v skladu s P'e^Sil 
javnih naročilih, je pomemben tudi drugi odstavek 28. člena 0 
o preprečevanju korupcije, ki določa, da taki naročniki ne sm 
preko javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v ka a 
je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega °r9 
tega naročnika, član poslovodnega organa, ali imetnik določen 9 
poslovnega deleža. 

K' 
V zvezi s kršitvami določb o omejitvi poslovanja naročnikov' 
poslujejo po predpisih o javnih naročilih, je v 47. členu Zako^ ^ 
preprečevanju korupcije predpisan tudi prekršek, v skla 
katerim se z globo kaznuje pravna oseba, razen neposredn q 
uporabnika proračuna, ki, kot naročnik, ki posluje po Pre^pl^' \i 
javnih naročilih, odda javno naročilo poslovnemu subjek Q 
prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakon 
preprečevanju korupcije. V skladu z določbo drugega oC,st® :a 
47. člena Zakona o preprečevanju korupcije se z globo kaz 
tudi odgovorna oseba naročnika, če stori navedeno dejanj0' 

. i 
Poleg tega je Komisija za preprečevanje korupcije - tako, K - 
državni organi in organizacije z javnimi pooblastili, v skla 
prvim odstavkom 145. člena Zakona o kazenskem postopku l 
I. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeni besedilo 2), dolžna nazn 
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kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
e ie o njih obveščena, oziroma, če kako drugače (torej, tudi pri 
Povijanju svojih nalog po Zakonu o preprečevanju korupcije) 

2ve zanje. 

^6. torej, Komisija za preprečevanje korupcije, pri izvrševanju 
vojih pristojnosti, zazna dejanja funkcionarjev na nivoju lokalne 
amouprave, ki jih v pobudi opredeljujete, kot "očitno kolizijo 
6resov, možnost delovanja s koruptivnimi vzgibi in "nehigienične" 

Povezave", in ocenjujete, da gre pri teh dejanjih lahko tudi za sum 
ntve kaznivega dejanja, jih mora, v skladu s prej navedeno 
°cbo Zakona o kazenskem postopku, naznaniti pristojnim 

r9anom. V skladu s 147. členom Zakona o kazenskem postopku 
Pnstojni organ za sprejem ovadbe državni tožilec. 

^Pfašanje nezdružljivosti občinskih funkcij (torej funkcije člana 

občinskega sveta, župana in podžupana) z opravljanjem 
poslovodnih nalog v javnih podjetjih in javnih zavodih, katerih 
ustanoviteljica je občina, je bilo izpostavljeno ob vsakokratnem 
spreminjanju oziroma dopolnjevanju Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. I. RS, št. 72/93 in nadaljnji). Vsakokrat pa je bilo ugotovljeno, 
da bi bila določitev take nezdružljivosti nesorazmeren poseg v 
pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v občini, saj 
določitev nezdružljivosti ni potrebna, ker gre za poslovodenje v 
osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, ki je tudi 
lastnica večinskega deleža kapitala, in ne gre za nasprotje med 
javnim in zasebnim interesom, oziroma za nevarnost pridobivanja 
premoženjske ali druge koristi. 

Glede na navedeno, Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da 
tovrstne spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju 
korupcije, kakor jih predlagate v pobudi, niso potrebne. 

oslansko vprašanje in pobuda poslanca 
^lrana Potrča ministru za javno upravo dr. 

Slggorju Virantu, z dne 1/2-2005:  

Na ? r„ j , 
0r 

reani seji Državnega zbora je kolegica Cveta Zalokar - 
i *em postavila ustno poslansko vprašanje, ali ni z 

Sekn°Van'em 9" Pukšifia' župana Občine Destrnik, za državnega r®tarja prišlo do konflikta interesov. 

°d9ovoru na p0S|ansk0 Vprašanje ste ocenili, da državni 
Sv 

re,ar' 9- Pukšič, vodi Urad za Slovence v zamejstvu in po 
U' kar ni takšna služba in takšna funkcija, kjer bi bil g. Pukšič 
nfliktu interesov z župansko pozicijo." 

^ °đ9ovoru se sklicujete na veljavno zakonodajo, predvsem na 
tem°n ° '°'<a'n' samoupravi (37/a člen) in Zakon o Vladi RS. Pri 
se fPa ne uP°š,evate Zakona o državni upravi, po katerem so 
sprem i0, v'°9a in pristojnosti državnih sekretarjev bistveno 

prejemu Zakona o državni upravi, ki je prinesel natančnejšo 
v «)"ev med političnimi funkcijami in strokovnimi, uradniškimi, 
p0|,;

enimi položaji v državni upravi, "politični del ministrstva, 
SQk' n' I?6' izvršilne oblasti sedaj predstavljajo ministri in državni 
Seb t Da i® v vsakem ministrstvu lahko največ en državni 
na 'n se na ta način politični del izvršilne oblasti zreducira 
severi dnika vlac|e, resorne ministre, ministre brez resorja in 
drža 3 0meieno število državnih sekretarjev". Po Zakonu o 
Drj 

Vni uPravi, ki je bil sprejet 31. 5. 2002, na 16. redni seji 
t6r _VrJe9a zbora (Ur. I. RS, št. 52/2002) ministrstvo vodi minis- 
t®ni s n' ^e' vocls,va Pa predstavlja še en državni sekretar. S 
Od vi 9 V'°®a in nalo9e državnega sekretarja bistveno razlikujejo, 
drjav in nalog, ki jih je imel in opravljal do uveljavitve Zakona o 
aiine 

n'Upravi in kakršnega upošteva v svoji opredelitvi tudi prva 
o Ud 

a člena Zakona o lokalni samoupravi. Z novim Zakonom 
v katjaVl Se'tore'' funkcija državnega sekretarja v ministrstvu in 
'unk ll1e,U Predsednika, približuje vlogi ministra oziroma politični 
Pr©ds h* ■,Udi' 9re za državnega sekretarja v kabinetu 
Prib|i-ednika vlade, s tem pa tudi njegov položaj in vpliv v vladi. 
viade 

U'6 se torej vlogi, ki pomeni uresničevanje politične funkcije 
najvi*V Ce'01'- vlado pa 1. člen Zakona o vladi RS določa, da ja 
RS- 1JI0r9an izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave v 
opr'av|.' *'en pa, da predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati 

la,i funkcij v državnih organih, sodiščih, organih lokalnih 

skupnosti,... Glede na novo politično funkcijo državnih sekretarjev, 
bi tako določena nezdružljivost morala veljati tudi za njih. 

Rad bi vas opozoril, da je Vlada Republike Slovenije 3. decembra 
2004, na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. 
I. RS, št. 123/2004), sprejela sklep o ustanovitvi Kabineta 
predsednika Vlade Republike Slovenije. G. Pukšič pa je, kot član 
kabineta predsednika vlade, po 2. členu zgoraj navedenega sklepa 
dolžan, skupaj z ostalimi člani, opravljati naslednje usklajevalne 
in strokovne naloge za predsednika vlade: 
- pripravljati strokovne podlage za ukrepe in odločitve 

predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade, ter 
za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in 
upravnih usmeritev vlade, 
pripravljati strokovne in organizacijske podlage za sodelovanje 
predsednika vlade s predstavnikom Republike Slovenije, 
predstavniki drugih držav,mednarodnih organizacij in drugih 
institucij, 
pripravljati strokovne in organizacijske podlage za sodelovanje 
predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, 
organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z mediji, 
spremljati izvajanje obvezujočih napotkov, ki jih predsednik 
vlade da ministrom, vzvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev 
in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih 
ministrstev, 
organizirati medresorska sodelovanja pri zadevah, ki sodijo 
v delovno področjeveč ministrstev, in pripravlja izhodišča za 
rešitev spornih vprašanj med ministrstvi, 
usklajevati in opravljati naloge za strateške svete in državne 
sekretarje v kabinetu, 

- usklajevati dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo 
predsednika vlade, 
organizirati in zagotavljati administrativno tehnične podpore 
delu kabineta, 
opravljati druge naloge po nalogu predsednika vlade. 

Poleg navedenih nalog, ki jih, kot državni sekretar, opravlja, pa ga 
lahko vodja kabineta pooblasti, da ga, v primeru odsotnosti, 
nadomešča v pravicah in obveznostih, ki mu jih določi (drugi 
odstavek 3. člen). 

Vse te naloge jasno kažejo na njegovo pomembno vlogo in 
odgovornost, ki postavlja pod resen vprašaj trditev, da je funkcija 
državnega sekretarja, torej tudi g. Pukšiča, lahko kompatibilna s 
funkcijo župana. Ni dobro, da se določbe zakona uporabljajo tako, 
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da se razlagajo v korist osebnim In političnim interesom 
posameznika ali politične stranke. V dvomu, najmanj za to gotovo 
gre, se morajo razlagati restriktivno. 

Na podlagi vseh teh ugotovitev vas sprašujem: 
Ali še vedno trdite, da je funkcija državnega sekretarja v kabinetu 
predsednika vlade takšna služba, da ni v konfliktu z župansko 
pozicijo? 

V kolikor boste še vztrajali pri vašem odgovoru, pa vam dajem 
poslansko pobudo, da preverite skladnost veljavne zakonodaje, 
ki ureja vlogo in naloge državnih sekretarjev z Zakonom o državni 
upravi, v katerem se funkciji ministra in državnega sekretarja ne 
razhajata več v tolikšni meri, da za državnega sekretarja ne bi 
veljale enake prepovedi glede hkratnega opravljanja funkcij, kot 
so, v 10. členu Zakona o Vladi Republike Slovenije, določene za 
ministra oziroma predsednika vlade in v tem smislu predlagate 
dopolnitev veljavne zakonodaje. 

Odgovor z dne 23/2-2005: 

1. V veljavni zakonodaji nezdružljivost opravljanja obeh funkcij ni 
določena. Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 4/93, 
71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 123/04) določb o 
združljivosti oziroma nezdružljivosti funkcije državnega sekretarja 
z drugimi funkcijami ne vsebuje, v Zakonu o lokalni samoupravi 
(Ur. I. RS, št. 72/93, 6/94,45/94, 57/94,14/95, 20/95,63/95, 73/95, 
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/ 
99, 70/00, 100/00, 28/16/02, 51/02 in 108/03) pa ni določeno, da 
funkcija župana ni združljiva s funkcijo državnega sekretarja. V 
skladu z omenjenim zakonom županu mandat preneha le, če je 
imenovan na funkcijo, položaj ali drugo uradniško delovno mesto, 
v okviru katerega se izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma 
primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske 
uprave. Funkcija državnega sekretarja, ki je odgovoren za 
Slovence v zamejstvu in po svetu ni take narave, da bi županu 
mandat avtomatično prenehal, menim pa tudi, da v primeru ne 

moremo govoriti niti o konfliktu interesov. 

Opozoriti velja tudi, da določitev nezdružljivosti različnih funkcu 
predstavlja poseg v ustavne pravice posameznika, tak poseg Pa 

mora biti natančno in jasno določen z zakonom, zato 
nezdružljivosti, funkcije državnega sekretarja v kabinetu 
predsednika vlade s funkcijo župana Občine Destrnik, ni mog<"- 
izpeljati zgolj iz dejstva, da so se funkcija, vloga in pristojnos 
državnega sekretarja, na podlagi Zakona o državni uprav, 
spremenile in se približale vlogi ministra. 

2. Dejstvo je, da bi v primerih, ko župani sodelujejo pri odločanj 
v različnih državnih organih, lahko prišlo do konflikta interese^ 
zato bi bila določitev nezdružljivosti, opravljanja funkcije državneg 
sekretarja in funkcije župana, v posameznih primerih lan 
upravičena. Poleg situacije, na katero opozarjate, pa bi "J 
vprašanje združljivosti funkcij potrebno zastaviti tudi v vseh tis 
primerih, ko župan hkrati opravlja funkcijo poslanca. Osebi, 
vlogi župana, se v večji meri postavljajo v ospredje lokalni intere . 
medtem, ko bi, kot poslanec, moral zastopati interese vs 
državljanov, zato je v teh primerih bolj verjeten tudi korit' 
interesov. 

Menim, da bi bilo, v okviru preverjanja ustreznosti sedanje Prf x 
ureditve nezdružljivosti posameznih funkcij, potrebno preučiti 
možnosti za določitev nezdružljivosti funkcije župana in poslan 

Dopolnitev odgovora, z dne 23/3-2005: 

Spremembe in dopolnitve zakona, ki ureja vlogo in 
državnih sekretarjev, torej Zakon o Vladi Republike Slovenije ( ^ 
I. RS, št. 4/993, 71/94, 23/96, 47/97,23/999, 119/00, 30/01 in ™ 
04), v zgoraj navedenem smislu niso v programu dela v a 
Republike Slovenije za leto 2005. Celovito obravnavo in ure"1 ^ 
zakonodaje, ki ureja združljivost opravljanja različnih 
Vlada Republike Slovenije v svoj program dela uvrstila v 

2006. 

Poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka 
ministru za promet mag. Janezu Božiču, z 
dne 2/2-2005:  

29.11.2004 so name naslovili pismo stalni in začasni prebivalci 
(27 podpisov) naselja Črni potok iz občine Loški potok, v katerem 
predlagajo, da se zaustavijo vse aktivnosti v zvezi s predvideno 
traso ceste, ki naj bi naselje po slovenski strani navezala na R-3 
pred mejnim prehodom Podplanina. 

Predlagajo torej, da se ustavijo aktivnosti, povezane s postopkom 
razlastitve zemljišč tistih vaščanov in lastnikov zemljišč, ki so 
odklonili podpise pri sklenitvi kupoprodajnih pogodb za zemljišča. 

Ocenjujejo, da se bo leta 2007 Hrvaška priključila Evropski uniji, 
in da bodo lahko brez posebnih ovir uporabljali obstoječo 
prometnico, ki poteka po hrvaški strani. Če postopkov in namere 
države nikakor ni možno zaustaviti, pa predlagajo "nižinsko" 
varianto. 

Kaj nameravate storiti, ker se velika večina ne strinja s potekom 
trase ceste? 

Odgovor z dne 25/2-2005:  

Za gradnjo lokalne cestne povezave, od mostu čez ČebranM? 
Črnem Potoku do priključka na regionalno cesto R3/653/136 
- Podplanina, je lokacijski načrt sprejela Občina Loški Potok. 
o lokacijskem načrtu je objavljen v Ur. I. RS, št. 22/2003. 
investiejski projekt iz programa "zelena meja", izvaja, v °e^e 
načrta razvojnih programov proračuna Republike Sl°v 

Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

Za morebitne spremembe navedenega lokacijske gana^^ 
pristojna Občina Loški Potok. Predlagamo, da P0^ ^0 
navedenega dopisa, usmerite na pristojno občino, ki i® 
pristojna za spreminjanje navedene odločitve. 

Ministrstvo za promet, oziroma Direkcija Republike Slov0n''®j|3i 
ceste s strani Občine Loški Potok ni prejela nobenega °v®(<cija 
da namerava občina spreminjati navedeni lokacijski načrt. Dirr ^ 
Republike Slovenije za ceste bo realizirala navedeni inves 1 ^ 
projekt v rokih in okviru zagotovljenih sredstev v pr°ra 

Republike Slovenije. 
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Osjansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka 
'nistru za deio, družino in socialne zadeve 

-jg^Janezu Drobniču, z dne 15/2-2005: 

žrtve" ° *rtva'1 v°ine9a nasilja daje osebam, ki pridobijo status 
škod V°'n®9a nasilja, določene pravice, kot povrnitev nematerialne 
bj|a ' i'm ie bila med vojno povzročena. Mnogim žrtvam pa je 
niso °^°fiena tudi velika gmotna škoda, za katero pa nikoli 
bre2 °s '' odškodnine, čeprav so po vojni mnogi ostali popolnoma 

Zane"0 '-0 stal'šče vlade do omenjene problematike, ki ni 
Ali Se

mar''iva' kajti, takšnih primerov ni malo? P^dvideva sprejem posebnega zakona o pravici do vojne 
naSj|ja?

nine' v smislu 6. točke 8. člena Zakona o žrtvah vojnega 

Ugovor z dne 1/3-2005:  

doloma ° ŽrWah v°jne9a nasilja (Ur. I. RS, št. 18/2003 - UPB1) 
Pravic V- ol<v'ru varstva žrtev vojnega nasilja (8. člen zakona), 
v°jneort-rteV v°ine9a nasilja, med drugim, določa pravico do 
rento n S..ocln'ne P° posebnem zakonu, in doživljenjsko mesečno 
2ak0na 0*iv'ien'ska mesečna renta, ki je opredeljena s 16. členom 
nasj|ia '•18 °^lika delnega materialnega zadoščenja žrtvi vojnega 
Navede* 2' Člena tega zakor|a. ki se valorizira tako kot pokojnina. 
nasi|ia

eni zak°n pa v 15. členu določa, da ima žrtev vojnega 
Pravic^ rt odstavka 2. člena, 4. in 5. člena tega zakona, 

vojne odškodnine po posebnem zakonu. 
Glede n 
Poplav 3 navedeno' ie bil sprejet posebni Zakon o Skladu za 
Rs, §| 0 °dškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. I. 
Odj'kod -8/2?01)' s katerim se je ustanovil Sklad za poplačilo 
škodo- rt?.Žr1vam vojnega in povojnega nasilja za negmotno 

očilo se je poslovanje in obveznosti sklada, ter vrste in 

višina odškodnin, ki jih bo izplačeval sklad. Iz sklada se izplačujejo 
odškodnine za telesno in duševno trpljenje, ter odškodnina za 
izgubo bližnjega. Navedeni zakon tudi določa postopek za 
uveljavitev pravice do odškodnine, v 12. členu, kjer je navedeno, 
da akt, s katerim je pristojni organ odločil o upravičencih in njihovih 
pravicah po Zakonu o popravi krivic, po Zakonu o žrtvah vojnega 
nasilja, ter akt, s katerim se je pristojni organ odločil o upravičenosti 
oseb do odškodnine po Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni 
za Slovenijo leta 1991, pošlje navedeni organ po uradni dolžnosti 
Slovenski odškodninski družbi (v nadaljevanju SOD), ki, na 
podlagi navedenega akta ter meril, določenih s tem zakonom, 
izračuna višino odškodnine in o tem izda odločbo. Kasneje je bil 
sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu za 
poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, s 
katerim se je spremenil naslov v Zakon o plačilu odškodnine 
žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. I. RS, št. 11/2001 in 67/ 
2002). 

Za obravnavo vprašanj vojne škode je bila ustanovljena, za 
določen čas, Medresorska komisija Vlade Republike Slovenije, ki 
jo je od 20. 11. 2003 vodil mag. Ivan Bizjak, takratni minister za 
pravosodje. Ustanovljena je bila za preučitev problematike ter 
priprave predlogov za nadaljnje aktivnosti vlade. 

Iz navedenega izhaja, da je še vedno odprto varstvo pravic 
materialnih oškodovancev okupatorjev druge svetovne vojne. Ni 
pa mogoče prezreti stališča iz sodbe Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, da »odgovornost za vojno škodo med 
državama ureja mednarodno pravo; fizične in pravne osebe 
praviloma nimajo pravice zahtevati odškodnine od druge države, 
od lastne države pa le, če to zakon posebej določa«. Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve je, v skladu s pristojnostmi iz 
28. člena Zakona o državni upravi (Ur. I. RS, št. 52/2002, 61/ 
2004), svoj prispevek, k zagotovitvi posebnega varstva žrtev 
vojnega nasilja, dalo s sprejetjem in izvajanjem obstoječih »vojnih 
zakonov«. 
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