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Dejavnost Zdravstvene asisten-
ce, ki sta jo prejšnji teden predsta-
vila zdravnika Marko Bitenc in Vi-
to Vidmar, ponuja za mesečno
»članarino« 5500 tolarjev brez-
plačne nenujne reševalne prevoze
in obisk zdravnika na domu 24 ur
na dan. Poleg tega je v tem znesku
zajet tudi obisk 13 različnih specia-
lističnih ambulant in dostop do 17
diagnostičnih postopkov. Za pod-

jetje izvaja naštete dejavnosti 75
zdravnikov na območju Ljubljane
in bližnje okolice, sčasoma pa na-
merava dejavnost razširiti po vsej
državi, je napovedal Bitenc. Prej-
šnji teden so imeli v Zdravstveni
asistenci 1300 »članov«, vsak dan
pa se menda včlani deset novih.
»Gre za samoplačniške storitve, ki
dopolnjujejo sistem zdravstvene-
ga varstva,« je na predstavitvi pod-
jetja dejal Bitenc.

»Gre za storitve, ki so jih vse,
brez izjeme, izvajalci dolžni zago-
tavljati v okviru obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja,« so zapisa-
li v ZZZS. »Za storitve, ki jih ponu-
ja podjetje, so vsi državljani že za-
varovani in plačujejo prispevke.
Vse, kar ponuja Zdravstvena asi-
stenca, je le lažja dostopnost do
teh storitev in preskakovanje mo-
rebitne čakalne dobe za nekatere
preiskave. To je značilno vzpore-
dno (prostovoljno) zdravstveno
zavarovanje, ki ga ponekod v
Evropi poznajo, na primer v Veliki
Britaniji,« ugotavlja ZZZS. Letna

»članarina« 60 tisočakov je poskus
uvedbe dodatnega in vzporednega
prostovoljnega zdravstvenega za-
varovanja. »Za opravljanje takšne
dejavnosti bi moral ustanovitelj
podjetja ali zavarovanja ravnati
skladno s predpisi, ki urejajo zava-
rovalništvo.« Zdravstvena asisten-
ca ne deluje v skladu z naštetimi
predpisi, saj je registrirana kot sto-
ritveno podjetje za opravljanje zu-
najbolnišnične zdravstvene dejav-
nosti.

Na ZZZS opozarjajo, da Zdra-
vstvena asistenca, ki je zasebno
podjetje, zahteva za specialistične
ambulantne preglede in diagno-
stične postopke pri njihovih
zdravnikih ter nenujne reševalne
prevoze napotnice. To je nedopu-
stno, saj je napotnica dokument,
ki se uporablja izključno v obve-
znem zdravstvenem zavarovanju
in se ne sme uporabljati v zasebni
zdravstveni dejavnosti. Isto velja
za kartico zdravstvenega zavaro-
vanja, piše v dopisu. Podjetji Paci-
ent in Zdravje nimata zadostnih
zmogljivosti za storitve, ki jih po-
nuja Zdravstvena asistenca, zato
na ZZZS domnevajo, da bodo ne-
katere storitve opravljali zdravni-
ki iz javne zdravstvene službe.
Mogoče je, da bodo javna sredstva
(zdravila, napotitve, konsultacije,
diagnostika in terapije) uporablje-
na v zasebne namene. Lahko se
začneta mešati javna in zasebna
dejavnost ali celo podvajajo plači-
la, ugotavljajo na ZZZS. Pričakuje-
jo, da bo Zdravstvena asistenca po-
pravila pogodbe z zavarovanimi
osebami in zastavila svojo dejav-
nost tako, da bo jasno razmejila
storitve in pravice obveznega
zdravstvenega zavarovanja. »Za-
radi varstva pravic zavarovanih
oseb bi bilo nujno, da Zdravstvena
asistenca korektno obvesti svoje
člane in javnost o pravicah in bo-
nitetah, ki bi jih pridobili s skleni-
tvijo pogodbe z njo,« je zapisano v
dopisu.
Milena Zupanič

ZZZS ne nasprotuje postopkom
privatizacije v zdravstveni
dejavnosti v okviru veljavne
zakonodaje. Pravno in
organizacijsko urejena družba,
ki opravlja zasebno zdravstveno
dejavnost, je lahko ustrezno
dopolnilo in izziv javni
zdravstveni službi, so zapisali na
ZZZS. Toda Zdravstvena
asistenca to ni.

ZZZS o podjetju Zdravstvena asistenca

Polzi javni denar
v zasebne žepe?
Zdravstvena asistenca je zavarovanje,
ki omogoča preskok morebitnih čakalnih vrst
Ljubljana – »Predvideno izvajanje dejavnosti podjetja Zdravstvena asi-
stenca omogoča mešanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti in
uporabo ter prelivanje javnih sredstev v zasebna,« je med drugim zapisa-
no v dopisu, ki ga je včeraj Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) po-
slal podjetju Zdravstvena asistenca. Od podjetja pričakuje, da bo temelji-
to spremenilo sedanje pogodbe z zavarovanci in svojo dejavnost zastavi-
lo drugače. S svojimi ugotovitvami – med drugim, da gre za vzporedno
zdravstveno zavarovanje in ne za članstvo – je ZZZS seznanil tudi ministr-
stvo za zdravje, Agencijo za zavarovalni nadzor, Zvezo potrošnikov in
oba zasebna ustanovitelja podjetja, Pacient in Zdravstveni zavod Zdrav-
je. Oba sta namreč tudi pogodbena partnerja ZZZS.

Ministrstvo za šolstvo v najno-
vejšem predlogu sprememb pra-
vilnika ne predvideva odprave
spornega člena, temveč ga le po-
pravlja. Očitno je pritegnilo obči-
nam, ki so najbolj zainteresirane
za to, da so uvrstitve v plačilne ra-
zrede čim bolj ustrezne in pravič-
ne, saj so njihovi proračuni obre-
menjeni za razliko do polne cene
programa. Ker že več let ugotavlja-
jo, da nekatere kategorije staršev
le na podlagi formalno izkazanih
dohodkov pristanejo v najnižjih
plačilnih razredih, čeprav je nji-
hov dejanski materialni položaj
veliko boljši kot v družinah iz iste-
ga plačilnega razreda, ki ne morejo
prirejati podatkov o svojih prihod-
kih, so se zavzeli za ustrezne do-
polnitve pravilnika.

»O vnovični spremembi, ki bi
bila bolj prizanesljiva do podjetni-
kov, se predstavniki naših članic
niso hoteli niti pogovarjati. Izra-
čuni kažejo, da so rešitve v noveli
pravilnika še preblage in da ena-
kopravnosti vseh kategorij staršev
še vedno nismo dosegli,« je menila
generalna sekretarka SOS Jasmi-
na Vidmar.

Konkretni primeri uvrstitve
družin v plačilne razrede v eni od
slovenskih občin (njenega imena
ne navajamo, čeprav ga poznamo)
so bili za člane predsedstva SOS
dovolj prepričljivi. Pokazali so , da
štiričlanska kmečka družina s ka-
tastrskim dohodkom 4983 tolar-
jev na leto kljub upoštevanju spor-
nega faktorja 2,6 in 93.948 tolarjev
bruto pogodbenega dohodka na
leto tudi po novem plačuje najniž-
ji znesek (približno 7.000 tolar-
jev).

Štiričlanska družina, v kateri je
oče samostojni podjetnik in ima
izbrano najnižjo zavarovalno
osnovo, njegov letni prihodek je
22 milijonov tolarjev, prikazan do-
biček pa 900.900 tolarjev na leto,
pri čemer mati zasluži bruto 3,3
milijona tolarjev na leto, pa je le-
tos napredovala za dva plačilna ra-
zreda in plačuje 40 odstotkov ce-
ne, približno 29 tisoč tolarjev (brez
4.a člena bi napredovala le za en
razred). Za primerjavo: samohra-
nilka z enim otrokom, ki zasluži
2,1 milijon bruto na leto, prejema
24.500 tolarjev preživnine na me-
sec in nima premoženja, plačuje
30 odstotkov cene programa.

Stališča občin do novele pravil-
nika so sicer zelo različna in so od-
visna predvsem od politične drže
župana. Volitve so pač blizu. »Ve-
mo za primer občine, v kateri je
župan ugodil vsem pritožbam
kmetov,« je povedala Polona Dro-
fenik, generalna sekretarka Zdru-
ženja občin Slovenije (ZOS), v ka-
terem so zlasti manjše občine.
Predsedstvo tega združenja bo o
spremembah pravilnika razpra-
vljalo prihodnji teden.

Predlagane vnovične spremem-
be pravilnika, ki bodo v usklajeva-
nju do 4. aprila, se nanašajo le na
lestvico katastrskega dohodka
(KD) in skoraj v celoti povzemajo
predlog združenja staršev Družin-
ska pobuda: če KD presega
200.000 tolarjev na leto, se plačilo
poveča za en plačilni razred, če
presega 300.000, se plačilo poveča
za dva, če KD presega 500.000 to-
larjev, se plačilo poveča za tri pla-
čilne razrede, za KD nad en mili-
jon tolarjev se plačilo poveča za
štiri plačilne razrede, za KD nad 1,5
milijona tolarjev pa bi bilo plačilo
staršev 80 odstotkov cene progra-
ma, kar pomeni najvišji plačilni
razred.
Nevenka Žolnir

Nizka plačila kmetov in podjetnikov za vrtce

Po pravilniku ali po srcu?
Ministrstvo je pripravilo kompromisni predlog sprememb novele pravilnika
Občine se z njim deloma strinjajo, kmetje in obrtniki pa sploh ne
Ljubljana – Skupnost občin Slovenije (SOS) podpira novelo pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki
zadeva kmete in podjetnike. Če bi se morali med pogajanji strinjati s spremembo, bi se zavzeli le za spremenje-
no lestvico uvrščanja kmetov v plačilne razrede po katastrskem dohodku, vendar naj se ta začne pri 100.000 to-
larjih in ne pri 200.000, kot zdaj predlaga ministrstvo, je stališče, ki ga je na včerajšnji seji sprejelo predsedstvo
SOS. To pomeni, da bo usklajevanje morebitne vnovične spremembe pravilnika še trajalo, saj na drugi strani
stanovska združenja kmetov in podjetnikov vztrajajo pri odpravi 4.a člena, zaradi katerega se nekateri od njih
uvrščajo v višje plačilne razrede.

Hitreje do registracije vinarjev
in denacionalizacijskih zahtevkov
Ljubljana – Pridelovalci grozdja in vina se lahko zdaj
vpišejo v register pridelovalcev na kateri koli od 30
upravnih enot, ki tak register vodijo, saj je vlada spre-
menila uredbo o upravnem poslovanju in pri omenje-
nem registru odpravila krajevno pristojnost upravnih
enot za vpis v register. Na 30 upravnih enotah na po-
dročju registra dela 50 referentov. Vlada je krajevno
pristojnost upravnih enot odpravila tudi pri reševanju
denacionalizacijskih zadev: tako namerava pospešiti

reševanje teh zahtevkov, saj se bodo z njimi zdaj lahko
ukvarjali tudi uslužbenci upravnih enot, ki imajo na
tem področju izkušnje, niso pa več obremenjeni z zah-
tevki s svojega območja. Po spremembah in dopolni-
tvah uredbe o upravnem poslovanju bodo odslej dr-
žavne ustanove, ki poslujejo s strankami, vsak mesec
preverjale zadovoljstvo strank s krajšim in preprostej-
šim vprašalnikom od doslej veljavnega.
Katarina Fidermuc

Tasič je že dlje časa opozarjal
novomeško občino, da je objekt
potreben prenove. Pred kratkim je
v vrtcu pregorela električna nape-
ljava, pušča tudi streha, okna ne
tesnijo, vrtec nima otroškega igri-
šča. Na vprašanje, zakaj občina ni

zagotovila denarja za popravila, je
svetovalec za romsko tematiko
novomeške občine Avgust Fink
povedal: »Na to ne morem odgo-
voriti, ker sem se šele pred krat-
kim začel ukvarjati s to tematiko.
Treba pa je enotno pristopiti k re-
ševanju romske problematike v
občini in tudi državi.« Povedal je
še, da so začeli priprave za prostor-
skoureditveni načrt tega območja.
Občina bo v prehodnem obdobju
ugotovila, ali se lahko objekt upo-
rabi za kakšno drugo dejavnost.

Po besedah ravnateljice vrtca
Pedenjped Milene Novak, kamor
sodi tudi enota v Brezju, bo njiho-
va socialna delavka začela v pone-
deljek zbirati podpise romskih
staršev zaradi prevoza otrok v dva
novomeška vrtca. Podpise naj bi
zbrali do konca prihodnjega te-
dna, do takrat pa 28 romskih otrok

ne bo hodilo v vrtec. Z ministrstva
za šolstvo in šport so tudi že poslali
navodila, naj bodo otroci v dveh
samostojnih oddelkih z istimi
vzgojiteljicami, kot so bili do zdaj.
Novomeški podžupan Alojz Mu-
hič, pristojen za romsko tematiko,
je povedal, da bo občinska uprava
pripravila terminski plan za gra-
dnjo novega vrtca ali večnamen-
skega objekta. Reakcija romskega
svetnika, ki je pozval starše rom-
skih otrok, naj jih ne pošljejo v
druga dva vrtca, je neprimerna, je
še dejal. Tasič je na pomoč poklical
tudi Mirovni inštitut. Na zaprtje
vrtca se je odzvala tudi novome-
ška LDS, ki je v obvestilu za jav-
nost napisala, da podpira integra-
cijo romskih otrok v vrtce, vendar
meni, da je treba vrtec v Brezju
ohraniti.
Petra Bezjak

V naselju Brezje zbirajo podpise staršev 28 otrok

Romski vrtec so zaprli
Trinajst let staro na črno zgrajeno stavbo so z odločbo gradbenega inšpektorja,
izdano marca letos, zaprli – Romski svetnik si bo prizadeval, da vrtca ne bi podrli
Novo mesto – Romski vrtec Pikapolonica v naselju Brezje je od ponedeljka zaprt, ker že 13 let nima gradbenega
in uporabnega dovoljenja. Odločba gradbenega inšpektorja Tončka Žiganteja, izdana 10. marca letos, zahteva,
da se objekt poruši v treh mesecih, zemljišče pa postavi v prejšnje stanje. Kar 28 otrok zato že pet dni ne hodi
v vrtec, prihodnji teden pa bo socialna delavka začela zbirati podpise romskih staršev, da dovolijo prevoz svojih
otrok v dva novomeška vrtca. Romski svetnik Roman Tasič tej odločitvi nasprotuje in bo uporabil vsa sredstva,
da vrtca ne bi podrli.

»Razširjeno ponudbo« za doho-
dninske zavezance so včeraj sku-
paj predstavili državni sekretar
Roman Rep, prvi mož davčne
uprave Ivan Simič in Jožef Pre-
skar, načelnik uprave enote Novo
mesto, kjer so dohodninske napo-
vedi včeraj sprejemali na šestih
uradih, do konca meseca pa jih bo-
do na vseh enajstih. V davčni
upravi pričakujejo, da jih bodo
krajevni uradi razbremenili, ker se
bo tako povečalo število mest za
sprejemanje napovedi. »Zadnji te-
den pred 31. marcem pričakujemo
še približno 800 tisoč napovedi,
kar je veliko in jih bo težko spreje-
ti. Krajevni uradi so bili ena od re-
šitev,« je včeraj povedal Ivan Si-
mič.

Krajevni uradi bodo zbrane na-
povedi dostavili davčnim uradom.
Ministrstvi za finance in javno
upravo sta, kakor je bilo mogoče
izvedeti od njunih predstavnikov,
pripravili »natančna navodila o

sprejemanju dohodninskih napo-
vedi v krajevnih uradih«, s kateri-
mi uslužbencem krajevnih uradov
med drugim pojasnjujeta, da je
»javni uslužbenec dolžan zavezan-
ca opozoriti na morebitne po-
manjkljivosti pri napovedi (pod-
pis, zavezanec ni priložil doku-
mentov ...). Na pomisleke novi-
narjev, ali bodo uslužbenci krajev-
nih uradov, ki pač niso izurjeni za
davčne težave, znali odgovarjati
na vprašanja o izpolnjevanju do-
hodninskih napovedi, je Ivan Si-
mič odgovoril: »Uslužbenci kra-
jevnih uradov bodo napovedi le
pobirali. Lahko pogledajo, ali kaj
manjka, pomembno pa je pred-
vsem, da ljudje napovedi lahko
oddajo. Od uslužbencev krajevnih
uradov ne moremo pričakovati, da
bodo zavezancem svetovali, kam
naj vpišejo podatke.« Tudi po be-
sedah državnega sekretarja Roma-
na Repa od krajevnih uradov ni

mogoče pričakovati »vsebinskega
svetovanja in pregledov«.

Davčna uprava je do konca fe-
bruarja od zavezancev dobila pri-
bližno 68.000 vprašanj, zdaj pa jih
ne štejejo več, vendar jih je gotovo
že okoli 100.000. Okoliščine leto-
šnje napovedi je po Simičevih be-
sedah mogoče opisati kot izredne
razmere, na vprašanje, kaj povzro-
ča težave zavezancem, pa je odgo-
voril: »Glavna težava je v zakono-
daji. Hranim vse pripombe, ki pri-
hajajo. Kaj bi šele bilo, če bi morali
zavezanci poročati tudi o vseh
oproščenih dohodkih!«

Davčni uradi so doslej dobili
485 tisoč dohodninskih napovedi.
Lani v tem času je bilo pri njih pri-
bližno 450 tisoč obrazcev, a bo za
leto 2005 vseh napovedi gotovo
več, saj je novi dohodninski zakon
uvedel nove davčne vire in z njimi
nove zavezance. Med napovedmi,
ki so jih uradi dobili doslej, je bilo
samo 14.063 elektronskih. Davčna
uprava bi bila zelo razbremenjena,
če bi jih bilo več, saj na poti do ra-
čunalniške obdelave z njimi sko-
raj nima opravkov. Približno 85
dohodninskih zavezancev napo-
vedi običajno odda osebno v ura-
dih in njihovih izpostavah. Davčni
uradi in njihove izpostave bodo od
27. do 30. marca dohodninske na-
povedi sprejemali od 8. do 18. ure,
31. marca, ko poteče zakonski rok
zanje, pa do 24. ure.

Do 31. marca je mogoče tudi do-
hodninske napovedi, ki so jih za-
vezanci že oddali, spremeniti in
dopolniti. Ivan Simič svetuje zave-
zancem, naj oddajo nov obrazec in
na njem s pripisom opazno opozo-
rijo, da je to nova napoved. Pri
elektronskih napovedih velja za-
dnja oddana napoved. Dohodnin-
ske napovedi je mogoče oddati tu-
di po pošti, v vsaki ovojnici naj bo
ena: običajne poštne pošiljke mo-
rajo biti v davčnem uradu do
vključno 31. marca, priporočene
poštne pošiljke, za katere zavezan-
ci dobijo potrdilo, pa je mogoče
oddati še 31. marca, da bodo velja-
le za pravočasne.

Na vprašanje, ali bo davčna
uprava letos s posebnim razume-
vanjem obravnavala zavezance, ki
bodo katerega od podatkov poza-
bili vpisati v napoved, je Ivan Si-
mič odgovoril: »Lahko rečem, da
bomo ravnali življenjsko.«
Katarina Fidermuc

Ivan Simič o obrestih za obveznice Soda
Pri v. d. generalnega direktorja
davčne uprave Ivanu Simiču
smo preverili, kam naj vpišejo
obresti lastniki obveznic
Slovenske odškodninske družbe
SOS2E, ki so obveznice kupili in
jih torej niso dobili kot
odškodnino v postopku
denacionalizacije: pod oznako
9015 dohodninskega obrazca,
kamor jih vpisujejo
denacionalizacijski upravičenci,
ki imajo pravico do 50
odstotkov nižje davčne osnove,
ali pod oznako 4302, kamor

zavezanci vpisujejo druge obresti. »Pod oznako 9015 vpišejo obresti
zavezanci, ki imajo pravico do nižje davčne osnove,« nam je
odgovoril Ivan Simič. Toda v Sodu so nam rekli, da naj vsi lastniki
obveznic obresti vpišejo pod oznako 9015, ni pomembno, ali so jih
kupili ali dobili za odškodnino. Kot pravijo, so se tako dogovorili z
davčno upravo. »Če so tako rekli, bo tako držalo,« je menil Ivan
Simič. »Ali se torej niso dogovorili z vami?« je zanimalo še kolegico
z Večera. »Tega ne bi komentiral, ker vsi poznamo težavo. Torej naj
bo, kakor so svetovali: vsi naj obresti za obveznice SOS2E vpišejo
pod 9015,« je odločil prvi mož davčne uprave. Sod iz svojih zbirk
podatkov ne more ugotoviti, kateri lastniki so njegove obveznice
dobili za odškodnino in kateri so jih kupili, zato je vsem lastnikom
sporočil, naj obresti vpišejo v vrstico 9015 na 6. strani
dohodninskega obrazca. Bralec nam je sporočil, da so mu v
davčnem uradu svetovali drugače: obresti naj vpiše v vrstico z
oznako 4302! Zdaj naj torej tudi oni upoštevajo navodilo svojega
prvega moža!

Dohodninska napoved za leto 2005

Obrazce bodo prevzemali
tudi krajevni uradi
Doslej vsaj 100.000 vprašanj o napovedi – Preverjeno: Vse obresti
za obveznice Soda v vrstico 9015! – Krajevni uradi ne bodo dajali nasvetov
Ljubljana – Dohodninske napovedi bo do 31. marca mogoče oddati tudi na vseh 203 krajevnih uradih. Spreje-
mali jih bodo med uradnimi urami, torej med 7.30 in 15.00. »V upravnih enotah napovedi ne bomo sprejemali,
ker so tam, kjer so upravne enote, tudi davčni uradi ali izpostave, mi pa želimo povečati število vstopnih točk
za napovedi,« je včeraj novinarjem povedal državni sekretar v ministrstvu za javno upravo Roman Rep. Prvi
mož davčne uprave Ivan Simič je v zvezi z dohodninskimi napovedmi za leto 2005 govoril o izrednih razmerah
– davčna uprava je doslej od zavezancev dobila približno 100.000 vprašanj o napovedih.

Policisti so Zavašnika, direktor-
ja in ustanovitelja družbe ROTO,
ki je v Lipi opravljala gostinsko de-
javnost, pridržali dan po tragediji
in ga nato k preiskovalnemu so-
dniku pripeljali z ovadbo zaradi
suma povzročitve splošne nevar-
nosti. Preiskovalni sodnik ga je 26.
decembra lani po zaslišanju poslal
za en mesec za rešetke, sredi janu-
arja je bila uvedena preiskava, na-
to pa mu je zunajobravnavni senat
pripor podaljšal še za dva meseca.
Pripor se mu je iztekel včeraj po-
poldne, ko so ga tudi spustili. Vr-
hovni sodniki so namreč pritrdili
zagovorniku Milanu Vajdi, da pri-
pornih razlogov ni več.

Vrhovni sodniki se strinjajo s
preiskovalno sodnico, da se Zava-
šnik glede poslovanja Lipe ni pu-
stil motiti. Niso ga ovirale ne
odločbe ne ukrepi policije ali in-
špekcijskih služb, vendar pa so
okoliščine, ki so narekovale odre-
ditev pripora zaradi ponovitvene
nevarnosti, že izzvenele. Lipa je
zaprta, inšpekcijske službe so
odločneje ukrepale, mediji so o
tragediji obširno poročali. Poleg
tega so vrhovni sodniki poudarili,
da je policija zasegla materialne

dokaze, priče so bile že zaslišane.
Okoliščin, ki bi kazale na nevar-
nost vplivanja na priče, pa prei-
skovalna sodnica ni ponudila, so
na četrtkovi seji sklenili vrhovni
sodniki.

Prav tako v četrtek so o Zavašni-
kovi ustavni pritožbi odločali
ustavni sodniki in razveljavili
sklep zunajobravnavnega senata o
podaljšanju pripora in dva sklepa
višjega sodišča, s katerima je bila
zavrnjena Zavašnikova pritožba.
Po mnenju ustavnih sodnikov iz
spornih sklepov namreč ni videti,
da bi okrožno in višje sodišče za-
dostili ustavnim pogojem za po-
daljšanje pripora zaradi koluzijske
in ponovitvene nevarnosti. Okro-
žno sodišče bi moralo o dvomeseč-
nem podaljšanju pripora zato še
enkrat razmisliti. Ker vrhovno so-
dišče pripora ni podaljšalo in bi
Zavašnik včeraj pozno popoldne,
ko se je izteklo dvomesečno po-
daljšanje pripora, v vsakem pri-
meru odkorakal na prostost, okro-
žno sodišče ni še enkrat odločilo.

V trenutku, ko so sledovi kazni-
vega dejanja zavarovani in priče
zaslišane, je treba pripor, odrejen
zaradi koluzijske nevarnosti, od-

praviti, je v odločbi zapisalo ustav-
no sodišče. To tudi poudarja, da
bojazni, da bo osumljenec uničil
sledove kaznivega dejanja, sodišči,
ki sta tehtali podaljšanje pripora,
ne moreta utemeljevati z istimi ra-
zlogi kot pri odreditvi pripora.
Prav tako ustavno sodišče poudar-
ja, da je treba o obstoju nevarnosti
sklepati na podlagi konkretnih
okoliščin, samo abstraktna mo-
žnost namreč ni dovolj. Enako ve-
lja za presojo ponovitvene nevar-
nosti. Zunajobravnavni senat je
razloge zanjo videl tudi v Zavašni-
kovem dolgoletnem kršenju pred-
pisov in preziranju pravnega reda,
nekritičnosti in socialni neobču-
tljivosti. Organizator usodnega ve-
čera namreč ni takoj prekinil za-
bave, prav tako ni umaknil nadalj-
njega reklamiranja. A ustavno so-
dišče je odločilo, da iz spornih
sklepov ni videti, zakaj in kako naj
bi te okoliščine upravičevale ne-
varnost, da bo Zavašnik ponovil
kaznivo dejanje. Sama teža očita-
nega kaznivega dejanja in smrt
treh deklet ne moreta biti podlaga
za sklepanje o ponovitveni nevar-
nosti, je še zapisano v odločbi
ustavnega sodišča.
Olga Cvetek

Pripornih razlogov ni več

Lastnik Lipe na prostosti
Robert Tomaž Zavašnik je popoldne odkorakal s Povšetove, ker se vrhovno
sodišče ni strinjalo s predlogom preiskovalne sodnice za podaljšanje pripora
Ljubljana – Tri mesece po tragediji pred lokalom Lipa v Spodnjih Pirničah, kjer je množica 23. decembra lani do
smrti poteptala tri dekleta, je 33-letni lastnik Lipe Robert Tomaž Zavašnik odkorakal na prostost. Vrhovno sodi-
šče je namreč zavrnilo predlog preiskovalne sodnice za podaljšanje pripora še za dva meseca zaradi ponovitve-
ne nevarnosti in tako imenovane koluzijske nevarnosti oziroma bojazni, da bo Zavašnik vplival na priče in uničil
dokaze. Vrhovni sodniki so svoj sklep utemeljili z odločitvijo, da sta priporna razloga že izzvenela.

Na prostost – Včeraj nekaj čez 17. uro je Robert Tomaž Zavašnik (desno, levo njegov zagovornik Milan Vajda)
po treh mesecih odkorakal na prostost. Iz pripora je večkrat pisal in zatrjeval, da ni kriv, včeraj pa je bil redko-
beseden.
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Kritično o prenovi gimnazij
Ljubljana – Včeraj se je svet RS za znanost in tehnolo-
gijo dolgo prebijal skozi dnevni red, ki se je še podaljše-
val z nekaterimi razpravami, med njimi o tem, kaj bi
načrtovana prenova gimnazij pomenila za naravoslov-
je. Razprava je temeljila na predlaganih vladnih izhodi-
ščih in analizi prenove, ki jo načrtuje skupina profesor-
jev UL. Člani sveta so se strinjali z mnenjem predsedni-
ka sveta prof. dr. Tomaža Pisanskega, da bi prenova
gimnazij lahko bila ponekod v nasprotju z evropskimi
cilji razvoja izobraževanja in tudi z našo visokošolsko
politiko. Člani sveta so se zavzeli, da je treba v gimna-
zijah ohraniti sedanji obseg ur naravoslovnih predme-
tov. Resorni minister Jure Zupan jih je seznanil s pred-
videnimi vladnimi ukrepi do leta 2013 za uspešno
vključitev v skupni evropski raziskovalni in visokošol-

ski prostor. Temu je še najbližji skupni zakon, ki bo
hkrati uredil raziskovalno in visokošolsko področje.
Ministrstvo bo po Zupanovih napovedih ogrodje tega
zakona pripravilo do srede aprila, do poletja želijo pri-
praviti delovno verzijo zakona za vlado, jeseni naj bi se
začel še parlamentarni postopek in se morda končal še
letos. Od včerajšnjih tem velja omeniti tudi stališča
članov sveta do izvajanja decembra lani sprejete nove-
le zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Svet je
namreč predvidel, da morajo v roku petih mesecev, ki
bo potekel maja, vsi javni raziskovalni zavodi imeno-
vati nove upravne odbore, v katerih mora biti zagoto-
vljena večina predstavnikov ustanovitelja, to je drža-
ve. Tej odredbi je nasprotoval le predstavnik resorne-
ga sindikata prof. dr. Matjaž Gams. J. K. S.

Srečko Valič z inšpekcije za
okolje je dejal, da so uvedli posto-
pek o ravnanju z odpadno zemljo.
Podjetju Tehnopolis so izdali opo-
zorilo, da mora z izkopano zemljo
ravnati kot z nevarnim odpad-
kom. Pri prvem pregledu so ugoto-
vili, da tega ni upošteval, in bodo
ukrepali. Predvčerajšnjim je pred-
sednik republiškega sveta za var-
stvo okolja dr. Franc Lobnik opo-
zoril državnozborski odbor za
okolje in prostor, da gradijo Teh-
nopolis na onesnaženem obmo-
čju, in to brez projekta, kako rav-
nati z onesnaženo zemljo. Nero-
dno je, ker so projekt Tehnopolis
osebno spoznali in podprli tudi
nekateri najvišji evropski komi-

sarji. Zato bosta o tem kmalu raz-
pravljala svet in odbor.

Predstavljena ocena onesnaže-
nosti zemlje in vode z območja
Stare Cinkarne je bila do začetka
tedna zaupen dokument. Delu ga
je v torek uspelo tudi uradno dobi-
ti od Mestne občine Celje, v vladni
službi za regionalni razvoj in lo-
kalno samoupravo pa so trdili, da
ga nimajo. Včeraj je vodja projekta
Tehnopolis Jože Lorbek dejal, da
so oceno poslali službi že 8. okto-
bra lani. Marina Rojko iz vladne

službe nas je obvestila, da so oceno
dobili 10. novembra, da so jo res
sofinancirali, čeprav so nam še v
četrtek zatrjevali, da je niso. Oce-
na, ki jo je izdelal Kemijski inštitut
Ljubljana, je datirana z decem-
brom 2005, torej ni mogla biti ni-
komur poslana prej. Lorbek je vče-
raj novinarjem zatrjeval, da Teh-
nopolis gradijo z vsemi predpisa-
nimi dovoljenji, za okoljevarstve-
no soglasje pa niso zaprosili, ker ga
Upravna enota Celje od njih ni
zahtevala. Silvo Plesnik z Mestne
občine Celje je zatrdil, da bodo
imenovali skupino strokovnja-
kov, ki bo skrbela za študije, kako z
zemljo na območju Stare Cinkarne
ravnati in kako to plačati. Ne zdi se
mu sporno, ker izkopano zemljo z
gradbišča odvažajo na občinsko
zemljišče.

Direktor velenjskega inštituta
Erico Marko Mavec je povedal, da
so pogodbo o okoljskem monito-
ringu izkopane zemlje res podpisa-
li šele štiri dni po začetku del na
gradbišču. Za zdaj gradbišča ne
nadzorujejo, so pa v stikih z grad-
benim nadzorom. Nives Kugonič
Vrbič z Erica je dodala, da je podla-
ga za njihovo delo pravilnik o
obravnavi tal z odpadki, ki zahteva
izdelavo načrtov ravnanja in odla-
ganja.

Če torej inšpekcija ugotavlja, da
investitor z zemljo ne ravna pri-
merno, če izvedenci zagotavljajo,
da so za odlaganje s težkimi kovi-
nami onesnažene zemlje potrebni
načrti, je vprašanje, zakaj za dela
na območju Stare Cinkarne pred
izdajo gradbenega dovoljenja ni bi-
lo potrebno tudi okoljevarstveno
soglasje. Pa tudi, zakaj niti občina
tega od RRAC ali Tehnopolisa ni
odločneje zahtevala, ko je bil še
čas. Novinarske konference se ni-
so udeležili ne avtorji ocene one-
snaženosti ne občinska svetovalka
za okolje Nina Mašat, da mestnega
župana Bojana Šrota ali direktorja
RRAC Borisa Klančnika niti ne
omenjamo. Brane Piano

Tehnološki park Tehnopolis Celje

Onesnaženo zemljo
odvažajo z gradbišča
Celje – Namesto da bi včerajšnja novinarska konferenca v prostorih Regi-
onalne razvojne agencije Celje (RRAC) osvetlila ravnanje vpletenih ali od-
vrnila dvome o njihovem pravilnem ravnanju, je le še poglobila bojazen
javnosti, da območje Stare Cinkarne ne smrdi samo zaradi strupov v ze-
mlji. Agencija oziroma njena družba Tehnopolis s tiho privolitvijo Mestne
občine Celje z gradnjo prve stavbe Tehnopolisa krši predpise. To je včeraj
potrdil tudi republiški inšpektorat za okolje.

Jože Lorbek
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