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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI MEDNARODNE 

KONVENCIJE EDROCONTROL 

0 SODELOVANJD ZA VARNOST 

ZRAČNE PLOVDE 

- EPA 909 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji 13. aprila 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 
KONVENCIJE EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA 
VARNOST ZRAČNE PLOVBE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Ludvik BOKAL, direktor Republiške uprave za zračno 
plovbo, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI MEDNARODNE KONVENCIJE 
EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE 

PLOVBE 

1. člen 

Ratificira se Mednarodna konvencija Eurocontrol o sodelova- 
nju za varnost zračne plovbe, sprejeta v Bruslju 13. decembra 
1960 in spremenjena z Dodatnim protokolom k Mednarodni 
konvenciji Eurocontrol o sodelovanju za varnost na zračnih 
poteh, sprejetim v Bruslju 6. julija 1970, Protokolom o dopol- 
nitvi Dodatnega protokola k mednarodni konvenciji Eurocon- 
trol o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 6. julija 
1970, sprejetim 21. novembra 1978 in Protokolom, ki spremi- 
nja Mednarodno konvencijo Eurocontrol o sodelovanju za 
varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, sprejetim 
v Bruslju 12. februarja 1981. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem 
prevodu glasi: 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku 

MEDNARODNA KONVENCIJA EUROCONTROL 
O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE 

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA 
KRALJEVINA BELGIJA 
REPUBLIKA FRANCIJA 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE 
IRSKE 
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 
KRALJEVINA NIZOZEMSKA 

so se: 
upoštevaje, da lahko začetek splošne uporabe turbinskih 
transportnih zrakoplovov povzroči daljnosežne spremembe 
v organizaciji nadzora zračnega prometa, 

upoštevaje, da so za sodobne tipe zrakoplovov z operativnega 
stališča značilne: 

- visoke hitrosti, 
- nujnost, da se jim iz razlogov gospodarnosti poleta omo- 
goči neprekinjeno vzpenjanje pri visoki hitrosti do optimalne 
višine letenja in ostajanje na tej višini do točke, ki je čim bliže 
cilju leta, 

upoštevaje, da te značilnosti silijo ne le k prilagoditvi oziroma 
reorganizaciji sedanjih metod in postopkov zračnega nad- 
zora, temveč tudi k ustvaritvi novih letalsko informativnih 
območij nad določeno višino, v celoti ali delno vključenih 
v nadzorovana območja, 

upoštevaje, da glede na hitro napredovanje tehničnega raz- 
voja takih zrakoplovov nadzor zračnega prometa v velikih 
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višinah v primeru večine evropskih držav ne more biti več 
predviden v omejenem okviru državnih meja, 

upoštevaje, da bi bilo torej nujno ustvariti mednarodno nad- 
zorno organizacijo, ki bi delovala v okviru zračnega prostora, 
ki presega meje ozemlja posamezne države, 

upoštevaje, da bi bilo v določenih primerih koristno tudi 
v pogledu spodnjega zračnega prostora zaupati zgoraj ome- 
njeni mednarodni organizaciji ali kaki drugi pogodbenici var- 
nost zračnega prometa na delu ozemlja kake pogodbenice, 

upoštevaje, da internacionalizacija zračnega nadzora predpo- 
stavlja sprejem skupne politike in standardizacije predpisov 
na podlagi Standardov in Priporočene prakse Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva (ICAO) ob sočasnem upošte- 
vanju potreb državne obrambe, 

upoštevaje, da bi bilo zelo zaželeno uskladiti postopke, ki jih 
države izvajajo za usposabljanje osebja služb zračne plovbe 
in na področju študij ter raziskav v zvezi s problemi v zračnem 
prometu, 

DOGOVORILE o naslednjem: 

1. člen 

1. Pogaodbenice s strinjajo, da bodo okrepile svoje sodelova- 
nje na področju zračne plovbe, in zlasti, da bodo poskrbele za 
skupno organizacijo storitev zračnega prometa v zgornjem 
zračnem prostoru. 

2. V ta namen se ustanovi »Evropska organizacija za varnost 
zračne plovbe« (EUROCONTROL), v nadaljnjem besedilu 
»Organizacija«. Organizacijo sestavljata dva organa: 

- »stalna Komisija za varnost zračne plovbe«, v nadaljnjem 
besedilu »Komisija«; 
- »Agencija za službe zračnega prometa«, v nadaljnjem bese- 
dilu »Agencija«, katere statut je priloga te konvencije. 

3. Sedež Organizacije je v Bruslju. 

2. člen 

1. Vsaka pogodbenica lahko v pogledu spodnjega zračnega 
prostora in ob upoštevanju zahtev praktičnega dela zaprosi za 
odločitev Komisije, da se službe zračnega prometa v celoti ali 
v delu njenega spodnjega zračnega prostora zaupa Organiza- 
ciji ali kaki drugi pogodbenici. 

2. V slednjem primeru vzdržani glas kake tretje pogodbenice 
ne pomeni ovire za veljavnost odločitve Komisije, ne glede na 
določbe drugega odstavka 8. člena te konvencije. 

3. Določbe tega člena, ki so povezane z možnostjo pogodbe- 
nic, da zaupajo službe zračnega prometa v celoti ali v delu 
svojega spodnjega zračnega prostora kaki drugi pogodbe- 
nici, ne omejujejo pravice pogodbenic, da med seboj sklepajo 
dvostranske dogovore v enak namen. 

3. člen 

V namene te konvencije izraz »zračni promet« zajema civilne 
zrakoplove in tiste vojaške, carinske in policijske zrakoplove, 
ki se ravnajo po postopkih Mednarodne organizacije civil- 
nega letalstva (ICAO). 

4. člen 

Organizacija je pravna oseba.' Na ozemlju pogodbenic ima 
največjo pravno sposobnost, ki jo za pravne osebe dovoljuje 
nacionalna zakonodaja: med drugim ima pravico pridobiti in 
prenašati lastništvo premičnin in nepremičnin in nastopiti kot 
stranka na sodišču. Razen v primerih, ko ta konvencija ali 
priloženi statut navajata drugače, jo zastopa Agencija, ki 
deluje v njenem imenu. Agencija upravlja premoženje Organi- 
zacije. 

5. člen 

Komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenic. Vsaka pogod- 
benica ima pravico do dveh predstavnikov, vendar ima samo 
en glas. 

6. člen 

Cilj Komisije je v sodelovanju z državnimi vojaškimi organi 
podpirati sprejemanje ukrepov in nameščanje ter uporabo 
opreme z namenom: 

- zagotovitve varnosti zračne plovbe; 
- zagotovitve urejenega in hitrega pretoka zračnega promet 

v določenem zračnem prostoru, ki je v suverenosti pogodbe- 
nic ali v katerem so bile službe zračnega prometa zaupane 
pogodbenicam v skladu z mednarodnimi sporazumi. 

V ta namen je Komisija odgovorna za naslednje naloge: 

a) proučevanje standardizacije državnih predpisov, ki urejajo 
zračni promet, in standardizacije delovanja služb, odgovornih 
za zagotavljanje varnosti in upravljanje zračnega prometa, 
v skladu s Standardi in Priporočeno prakso Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva in ob upoštevanju zahtev naci- 
onalne varnosti; 
b) podpiranje skupne politike na področju radijske opreme, 
telekomunikacij in ustrezne letalske tehnike, namenjene 
zagotavljanju varnosti zrakoplova; 
c) podpiranje in usklajevanje študij, povezanih s službami in 
napravami zračne plovbe ter z uvajanjem tehničnih inovacij, 
po potrebi pa tudi študij sprememb regionalnih načrtov 
zračne plovbe, ki se jih predloži Mednarodni organizaciji 
civilnega letalstva; 
d) določanje oblike zračnega prostora, v kaMrem je varnost 
zračne plovbe zaupana Agenciji, v skladu z določbami 38. 
člena te konvencije; 
uveljavljanje pooblastil Komisije po 2. členu konvencije; 
e) zastavljanje politike Agencije v pogledu plačil za storitve, 
opravljene za uporabnike, in, kjer je to relevsutno, odobrava- 
nje tarif in pogojev pobiranja pristojbin, ki jih določa Agen- 
cija; 
f) proučevanje ukrepov, ki so bili pripravljeni ja pospeševanje 
financiranja naložb, potrebnih za delovanje Agencije ali širše 
služb, ki v pogodbenicah sodelujejo pri zagotavljanju varnosti 
zračne plovbe; 
g) izvajanje pooblastil splošnega nadzora dejavnosti Agencije 
pri uveljavljanju 20. člena te konvencije in 8, člena, 9. člena, 
10. člena, 11. člena, 12. člena, točke a) tretjega odstavka 13. 
člena, drugega odstavka 14. člena, drugega odstavka 17. 
člena, drugega in četrtega odstavka 23. člena, tretjega 
odstavka 28. člena, prvega in tretjega odstavka 29. člena, 
prvega odstavka 30. člena, prvega odstavki 34. člena in 37. 
člena priloženega statuta. 

7. člen 

Pri opravljanju svojih nalog Komisija: 

a) oblikuje priporočila v primerih iz točk a), b) in c) drugega 
odstavka 6. člena te konvencije; 
b) sprejema odločitve v primerih iz prvega odstavka 2. člena, 
točke d) drugega odstavka 6. člena, drugega odstavka 9. 
člena, drugega odstavka 12. člena in 13. člena te konvencije; 
c) izdaja navodila Agenciji v primerih iz točk e) in f) drugega 
odstavka 6. člena, 20. člena in 31. člena te konvencije; 
d) sprejema vse ukrepe, potrebne za opravljanje nalog po 
točki g) drugega odstavka 
6. člena te konvencije; 

e) po potrebi posreduje nesoglasja razsodišču, ki ga predvi- 
deva prvi odstavek 33. člena te konvencije. 

8. člen 

1. Priporočila oblikuje večina članov Komisije. Predstavniki 
pogodbenic, na katere se nanaša priporočilo, predlagajo pri- 
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stojnim organom v svojih državah vse ukrepe, potrebne za 
uveljavitev priporočil, o katerih so se dogovorili na Komisiji. 

2. Odločitve se sprejemajo s soglasnim sklepom vseh članov 
Komisije. Zavezujoče so za vse pogodbenice. 

3. Navodila Komisije se sprejemajo z večino glasov pogodbe- 
nic, pod čemer se razume: 

- da se te glasove ponderira po postopku, predpisanem 
v razpredelnici v 9. členu spodaj; to ponderiranje temelji na 
bruto nacionalnem proizvodu pogodbenic, 
- da ti glasovi predstavljajo večino pogodbenic. 

4. Sklepe, ki izhajajo iz odstavkov d) in e) 7. člena, se sprejema 
v skladu s pravili, navedenimi v tretjem odstavku tega člena, 
razen v primerih, ko veljajo drugačna pravila po izrecnih 
določbah te konvencije ali priloženega statuta. 

9. člen 

1. Razpredelnica za ponderiranje, omenjeno v prejšnjem 
členu, je naslednja: 

TABELA ZA PONDERIRANJE 

BRUTO NACIONALNI PROIZVOD (BNP) 

glede na faktor stroškov in trenutne cene 
v milijardah novih francoskih frankov število glasov 
Manj kot 10 1 
Od vključno 10 do manj kot 20 2 
Od vključno 20 do manj kot 30 3 
Od vključno 30 do manj kot 46 2/3 4 
Od vključno 46 2/3 o manj kot 631/3 5 
Od vključno 631/3 do manj kot 80 6 
Od vključno 80 do manj kot 110 ,1 
Od vključno 110 do manj kot 140 8 
Od vključno 140 do manj kot 200 9 
Od vključno 200 do manj kot 260 10 
Od vključno 260 do manj kot 320 11 
Od vkl j učno 320 do man j kot 380 12 

dalje pa po en dodaten glas za vsakih dodatnih šestdeset 
milijard novih francoskih frankov ali delež tega zneska BNP, 
kot je naveden zgoraj. 

2. Bruto nacionalni proizvod (BNP), ki se uporablja za izra- 
čun, se pridobi iz statističnih podatkov, ki jih zbira Organiza- 
cija za evropsko gospodarsko sodelovanje (OEEC) - ozi- 
roma, če to ni mogoče, kako drugo telo, ki lahko ponudi 
enakovredna jamstva in ki se v ta namen pooblasti z odlokom 
Komisije - z izračnom aritmetičnega povprečja za zadnja tri 
leta, za katera so statistični podatki dostopni. Veljavno vred- 
nost bruto nacionalnega proizvoda se izračuna na podlagi 
faktorja stroškov in trenutnih cen. 

3. Število glasov se določi v skladu z zgornjo razpredelnico 
za ponderiranje in v skladu s postopkom za ugotavljanje bruto 
nacionalnega proizvoda, ki je naveden v drugem odstavku 
tega člena. Tako določene številke začno veljati na dan 
začetka veljavnosti te konvencije. 

4. V primeru pristopa nove države se število glasov pogodbe- 
nic določi na novo v skladu z enakim postopkom. 

5. Število glasov se v vsakem primeru na novo določi pod 
enakimi pogoji po preteku treh let od dne, ko so bile te 
številke nazadnje določene. 

10. člen 

1. Komisija sestavi in soglasno sprejme svoj poslovnik. 

2. Poslovnik med drugim vsebuje pravila o uradu predsed- 
nika, o ustanavljanju delovnih skupin in o delovnih jezikih 
Komisije. 

11. člen 

Osebje in pripomočke, potrebne za delo Komisije, zagotovi 
Agencija. 

12. člen 

1. Komisija z ustreznimi državami in mednarodnimi organiza- 
cijami vzdržuje stike, ki so potrebni za uresničevanje ciljev 
Agencije. 

2. Komisija je še posebej, v skladu s pravicami, ki jih ima 
Agencija po 31. členu te konvencije, izključno pooblaščena za 
sklepanje tistih sporazumov v imenu Organizacije z medna- 
rodnimi organizacijami, državami članicami Organizacije ali 
drugimi državami, ki so potrebni za opravljanje nalog, ki so ji 
zaupane v skladu s to konvencijo, in za delovanje organov, 
ustanovljenih po tej konvenciji ali ustanovljenih v namene 
njenega uresničevanja. 

13. člen , 

Organizacija lahko sklepa sporazume z državami, ki niso 
pogodbenice te konvencije, vendar si želijo uporabljati stori- 
tve Agencije. V teh primerih ukrepe sprejema Komisija na 
podlagi poročila, ki ga predloži Agencija. 

14. člen 

Pogodbenice zaupajo Agenciji službe zračnega prometa 
v zračnem prostoru, določenem v skladu z določbami točke d) 
drugega odstavka 6. člena in določbami 38. člena te konven- 
cije. 

15. člen 

1. Kjer je to potrebno, se v skladu z državno zakonodajo in 
s posledicami, ki izhajajo iz določb te zakonodaje v zvezi 
z razlastitvijo v javnem interesu, prizna status javnega inte- 
resa za pridobitev nepremičnin, potrebnih za namestitev 
naprav Organizacije, če s tem soglaša zadevna vlada. Če 
pridobitev takega premoženja s prijateljskim sporazumom ni 
mogoča, lahko postopek razlastitve zaradi javnega interesa 
v skladu s svojo državno zakonodajo sprožijo pristojni organi 
v zadevni državi. 

2. Na ozemlju pogodbenic, kjer niso določeni postopki, ome- 
njeni v prejšnjem odstavku, lahko Organizacija uporabi tiste 
postopke prisilnega odkupa, ki se lahko uporabijo v korist 
civilnega letalstva in, telekomunikacij. 

3. Pogodbenice priznavajo Organizaciji pravico, da glede 
katerih koli naprav in služb, nameščenih oziroma ustanovlje- 
nih v njenem imenu na njihovem ozemlju, uporabi državno 
zakonodajo, ki se nanaša na omejitve pravic lastnikov nepre- 
mičnin, kot velja v primeru javnega interesa za domače službe 
z enako nalogo, posebej glede služnosti v javnem interesu. 

4. Organizacija bo poravnala stroške, ki izhajajo iz uresniče- 
vanja določb tega člena, Skupaj z izplačili odškodnin v skladu 
z zakonodajo države, na ozemlju katere je premoženje. 

16. člen 

Pogodbenice v okviru svojih pristojnosti, še zlasti pri dodelje- 
vanju radijskih frekvenc, sprejemajo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo, da lahko Organizacija opravi tiste operacije, 
s katerimi izpolnjujejo svoj namen. 

17. člen 

1. Agencija pri opravljanju svojih nalog v namene nadzora 
zračnega prometa uveljavlja predpise, ki veljajo na ozemljih 
pogodbenic in v zračnem prostoru, v katerem so bile le-tem 
zaupane službe zračnega prometa z mednarodnim sporazu- 
mom, katerega pogodbenice so. 

2. V primeru težav pri uveljavljanju določb prejšnjega 
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odstavka Agencija predloži zadevo Komisiji, ki izda pogodbe- 
nicam priporočila v zvezi s potrebnimi ukrepi pod pogoji, 
predpisanimi v točki a) drugega odstavka 6. člena te konven- 
cije. 

18. člen 

Pri opravljanju svojih nalog in v okviru pooblastil služb zrač- 
nega prometa Agencija izdaja vsa potrebna navodila vodjem 
zrakoplovov. Vodje zrakoplovov morajo ta navodila izpolnje- 
vati, razen v primeru višje sile, predvidene v predpisih, ome- 
njenih v prejšnjem členu. 

19. člen 

Kršitve predpisov zračne plovbe, zagrešene v zračnem pro- 
storu, v katerem so službe zračnega prometa zaupane Agen- 
ciji, se evidentirajo v poročilih uslužbencev, ki jih Agencija 
posebej pooblasti v ta namen. Pri tem ne bodo kršene pravice 
uslužbencev pogodbenic, da v skladu z državno zakonodajo 
poročajo o enakih kršitvah. Zgoraj omenjena poročila imajo 
pri državnih sodiščih enako veljavo kot tista, ki jih sestavijo 
državni uslužbenci, pooblaščeni za poročanje o enakih krši- 
tvah. 

20. člen 

Kjer je to predvideno, Agencija pri uresničevanju navodil 
Komisije, oblikovanih v skladu z določbami točke e) drugega 
odstavka 6. člena te konvencije, določi tarife in pogoje pobira- 
nja tistih pristojbin, ki jih je Organizacija pooblaščena pobirati 
od uporabnikov. Agencija te tarife in pogoje predloži v odobri- 
tev Komisiji. 

21. člen 

1. Organizacija je v državi, kjer je njen sedež, in v državah 
pogodbenicah oproščena vseh dajatev, davkov in pristojbin 
pri njeni ustanovitvi, razpustitvi ali likvidaciji. 

2. Organizacija je oproščena vseh dajatev, davkov in pristoj- 
bin pri pridobitvi nepremičnin, potrebnih za opravljanje nje- 
nih nalog. 

3. Organizacija je oproščena vseh neposrednih davkov, ki 
veljajo zanjo in za njeno premoženje, sredstva in dohodke. 

4. Organizacija je oproščena vseh posrednih fiskalnih pristoj- 
bin, ki izhajajo iz izdaje posojil in ki bremenijo Organizacijo. 

5. Organizacija je oproščena vsakršnega obdavčenja izjemne 
ali diskriminacijske narave. 

6. Oprostitve, predvidene v tem členu, ne veljajo za davke in 
pristojbine, ki se pobirajo kot plačilo za komunalne storitve. 

22. člen 

1. Organizacija je oproščena vseh carinskih dajatev in davkov 
ali pristojbin z enakim učinkom, razen pristojbin za opravljene 
storitve. Izvzeta je iz vseh uvoznih ali izvoznih prepovedi ali 
omejitev glede materialov, opreme, zalog in drugih predme- 
tov, ki jih uvozi za uradno uporabo Organizacije in ki so 
namenjeni za stavbe in naprave Organizacije ali za njeno 
delovanje. 

2. Tako uvoženo blago se na ozemlju pogodbenice, v katero 
je bilo veneseno, ne sme prodajati, posojati ali odtujiti brez- 
plačno ali za plačilo, razen pod pogoji, ki jih določi vlada 
zadevne pogodbenice. 

3. Za zagotovitev, da bodo materiali, oprema, zaloge in drugi 
predmeti, omenjeni v prvem odstavku in uvoženi za uporabo 
Organizacije, dejansko dostavljeni Organizaciji in dejansko 
uporabljeni v njenih uradnih stavbah in napravah ali za njeno 
delovanje, se lahko izvajajo kakršni koli nadzorni ukrepi, za 
katere se meni, da bodo učinkoviti. 

4. Poleg tega je Organizacija oproščena vseh carinskih daja- 
tev in izvzeta iz vseh uvoznih ali izvoznih prepovedi ali omeji- 
tev za publikacije, na katere se nanaša 36. člen priloženega 
statuta. 

23. člen 

1. Organizacija lahko poseduje katero koli valuto in ima 
račune v kateri koli valuti, če je to potrebno za izvrševanje 
transakcij za lastne potrebe. 

2. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo v skladu s pogoji, 
predpisanimi v državni zakonodaji ali v mednarodnih spora- 
zumih, izdale Organizaciji potrebna dovoljenja za vsa nakazila 
sredstev, potrebnih za ustanovitev in delovanje Organizacije, 
skupaj z izdajo in odplačevanjem posojil, če je izdajo teh 
posojil odobrila vlada zadevne države članice. 

24. člen 

1. Agencija lahko zaposli strokovne delavce, ki so državljani 
držav pogodbenic. 

2. Pogodbenice za osebe, omenjene v prejšnjem odstavku, 
uveljavljajo predpise v zvezi s priseljevanjem in druge formal- 
nosti, ki veljajo za prijavljanje tujcev, tako da omenjeni pred- 
pisi ali formalnosti ne pomenijo ovire za vstop v državo, 
delovanje Agencije ali repatriaciio. 

3. Pri določbah prvega in drugega odstavka tega čelna niso 
dovoljene nikakršne izjeme, razen iz razlogov javne morale, 
javne varnosti ali javnega zdravja. 

4. Osebje Organizacije: 

a) je oproščeno carinskih dajatev in pristojbin, razen tistih, ki 
se nanašajo na opravljene storitve, v primeru uvoza osebnih 
predmetov, premičnin in drugih gospodinjskih potrebščin, ki 
niso novi in ki jih prinesejo iz tujine, ko se prvič priseljujejo na 
zadevno ozemlje, in v primeru ponovnega izvoza istih pred- 
metov ali premičnin, ko prenehajo opravljati svojo funkcijo; 

b) lahko ob prevzemu svojih dolžnosti na ozemlju katere koli 
države pogodbenice začasno uvozi svoj osebni avtomobil 
brez plačila carine in ga pozneje, vendar najkasneje ob prene- 
hanju opravljanja svoje funkcije, znova izvozi brez plačila 
dajtev; v obeh primerih se ob tem uveljavljajo vsi pogoji, za 
katere vlada zadevne pogodbenice v vsakem posameznem 
primeru meni, da so potrebni. 

5. Pogodbenice zgoraj omenjenih ugodnosti niso obvezane 
podeliti svojim državljanom. 

6. Zadevne vlade sprejmejo vse ukrepe, potrebne za neovi- 
rana nakazila neto plač. 

25. člen 

1. Pogodbene obveznosti Organizacije ureja zakon, ki velja 
za zadevno pogodbo. 

2. Kar zadeva nepogodbene obveznosti Organizacija plača 
odškodnino za škodo, nastalo zaradi malomarnosti njenih 
organov ali njenih zaposlenih med opravljanjem njihovih služ- 
benih dolžnosti, če jim je to škodo mogoče pripisati. Zgornja 
določba ne izključuje pravice do drugih odškodnin po državni 
zakonodaji pogodbenic. 

26. člen 

1. Naprave in arhivi Organizacije so nedotakljivi. Premoženje 
in sredstva Organizacije so oproščene kakršne koli zasege, 
razlastitve ali zaplembe z administrativnim ukrepom. 

2. Premoženja in sredstev Organizacije ni mogoče zaseči niti 
nad njimi izvrševati sodb, razen s sodno odločbo. Naprav 
Organizacije ni mogoče v nobenem primeru zaseči niti nad 
njimi izvrševati sodb 
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3. Določbe tega člena ne preprečujejo, da bi imeli pristojni 
organi države, v kateri ima Organizacija sedež, in drugih 
držav, v katerih se nahajajo te naprave in arhivi, dostop do 
naprav in arhivov Organizacije, in sicer v namene sodne 
preiskave in zagotavljanja izvršbe sodnih odločb na njihovih 
ozemljih. 

27. člen 

1. Organizacija bo vedno sodelovala s pristojnimi organi 
pogodbenic, da bi olajšala normalno delovanje sodišč, zago- 
tovila spoštovanje policijskih predpisov in preprečila zlorabe, 
ki bi lahko bile posledica privilegijev, imunitet, oprostitev ali 
olajšav, določenih s to konvencijo. 

2. Organizacija v največji možni meri olajšuje izvajanje javnih 
del znotraj in v bližini nepremičnin, ki so ji bile dodeljene 
v uporabo na ozemlju pogodbenic. 

28. člen 

1. V namene opravljanja svojih nalog je Agencija pooblaš- 
čena, da gradi stavbe in naprave, ki jih potrebuje, in da 
neposredno izvaja storitve zračnega prometa, ki so ji bile 
zaupane. 

2. Da zmanjša porabo v zvezi z naložbami in administracijo, 
se Agencija obrača na državne tehnične službe in uporablja 
državne naprave, kadar koli je to mogoče, da se tako izogne 
nepotrebnemu podvajanju. 

29. člen 

Mednarodni sporazumi in državni predpisi, ki se nanašajo na 
vstop, prelet in varnost ozemlja države članice, so za Agencijo 
zavezujoči, zato mora uveljavljati vse ukrepe za zagotovitev 
uresničevanja takih sporazumov in predpisov. 

30. člen 

Da se lahko pogodbenice prepričajo, ali se državni predpisi in 
mednarodni sporazumi izvajajo, mora Agencija posredovati 
pogodbenicam, ki to zahtevajo, vse potrebne podatke v zvezi 
z zrakoplovi, za katere je pristojna pri opravljanju svojih 
nalog. 

31. člen 

V okviru navodil, ki jih izda Komisija, lahko Agencija vzpostav- 
lja stike, ki so nujni za koordinacijo zračnega prometa in 
delovanje služb Agencije, z ustreznimi javnimi ali zasebnimi 
tehničnimi službami pogodbenic, tretjih držav in mednarod- 
nih organizacij. V ta namen lahko Agencija v imenu Organiza- 
cije podpisuje pogodbe povsem administrativne, tehnične ali 
gospodarske narave, če je to potrebno za njeno delovanje in 
če o tem obvesti Komisijo. 

32. člen 

Pogodbenice priznajo, da si mora Agencija zagotoviti 
finančno ravnotežje, zato se zavezujejo, da ji bodo ob upošte- 
vanju njenih lastnih prihodkov namenile ustrezna finančna 
sredstva v mejah in pod pogoji, ki so navedeni v priloženem 
statutu. 

33. člen 

1. Vsa nesoglasja, ki se lahko v zvezi s tolmačenjem ali 
uveljavljanjem te konvencije ali njenih prilog pojavijo med 
samimi pogodbenicami ali med pogodbenicami in Organiza- 
cijo, ki jo predstavlja Komisija, in ki jih ni mogoče poravnati 
z neposrednimi pogajanji ali kako drugače, se na zahtevo 
katere koli izmed strani v sporu posredujejo rasodišču. 

2. V ta namen vsaka stran v posameznem primeru imenuje po 
enega razsodnika, oba razsodnika pa se dogovorita o imeno- 
vanju tretjega razsodnika. Če katera od strani v dveh mesecih 
po prejemu zahtevka druge strani ne imenuje svojega razsod- 

nika ali če imenovana razsodnika v teh dveh mesecih ne 
dosežeta sporazuma o tretjem razsodniku, lahko katera koli 
stran zahteva od predsednika Mednarodnega sodišča, da 
opravi ustrezna imenovanja. 

3. Razsodišče samo določi svoj poslovnik. 

4. Vsaka stran nosi stroške svojega razsodnika in svojega 
zastopanja v postopku pred razsodiščem; stroške tretjega 
razsodnika in druge stroške si obe strani v sporu enako- 
pravno razdelita. Razsodišče lahko, če meni, da je to pri- 
merno, določi tudi drugačno delitev stroškov. 

5. Odločitve razsodišča so zavezujoče za strani v sporu. 

34. člen 

1. Statut Agencije in vse njegove spremembe, uvedene pod 
pogoji, predpisanimi v tej konvenciji in v priloženem statutu, 
veljajo in se uporabljajo na ozemlju držav pogodbenic. 

2. Vse spremembe določb statuta mora odobriti Komisija 
s soglasnim sklepom svojih članov. 

3. Določb 1. člena, 22. do vključno 26. člena in 30. člena 
priloženega statuta ni mogoče spremeniti. 

35. člen 

O ukrepih, ki so potrebni v primeru izrednega stanja ali vojne, 
se ob upoštevanju težav pri uveljavljanju določb te konvencije 
skupaj posvetujejo vlade prizadetih pogodbenic. 

36. člen 

Pogodbenice se obvezujejo, da bodo za zagotovitev kontinu- 
itete javnih služb v pogledu Agencije zagotavljale uveljavlja- 
nje veljavnih statutarnih določb. 

37. člen 

1. Ta konvencija velja: 

a) (I) za pogodbenice, navedene v Prilogi II, za njihova ozem- 
lja, kot so definirana v omenjeni prilogi; 

(II) za druge pogodbenice, za njihova ozemlja, kot jih defini- 
rajo same, s soglasjem Komisije, soglasno izglasovanem ob 
pristopu teh pogodbenic; 

b) za vsa ozemlja, za mednarodne odnose katerih je odgo- 
vorna kaka pogodbenica in na katera je bila razširjena veljav- 
nost te konvencije v skladu z drugim odstavkom tega člena. 

2. a) Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
lahko ob podpisu ali ratifikaciji te konvencije ali kadar koli 
pozneje s pisnim obvestilom, posredovanim vladi Kraljevine 
Belgije, razlgasi, da se veljavnost te konvencije razširi na 
celoto ali del Kanalskih otokov in na otok Man; konvencija se 
razširi na ozemlja, navedena v obvestilu, na dan prejema 
obvestila oziroma ob kakem drugem datumu, ki je naveden 
v obvestilu. 

b) S soglasnim sklepom Komisije in sklenitvijo preliminar- 
nega finančnega sporazuma z Organizacijo lahko vsaka 
pogodbenica kadar koli po začetku veljavnosti te konvencije 
razširi veljavnost te konvencije na vsako ozemlje, za katerega 
mednarodne odnose je odgovorna. O tej razširitvi mora obve- 
stiti vlado Kraljevine Belgije; konvencija se razširi na ozemlja, 
navedena v obvestilu, na dan prejema obvestila oziroma ob 
kakem drugem datumu, o katerem se dogovori s Komisijo. 

3. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vse pogodbenice o vsaki 
razširitvi veljavnosti te konvencije po drugem odstavku tega 
člena in v vsakem primeru navede datum, ko je bila veljavnost 
konvencije razširjena. 
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38. člen 

Agencija skrbi za službe zračnega prometa: 

a) v zgornjem zračnem prostoru nad ozemlji, omenjenimi 
v prejšnjem členu, in v zgornjem zračnem prostoru, ki se stika 
z zgoraj omenjenim zračnim prostorom in za katerega so bile 
službe zračnega prometa zaupane pogodbenicam z medna- 
rodnim sporazumom v skladu s pravicami Komisije po 6. 
členu te konvencije; 

b) v spodnjem zračnem prostoru, kot je določen v 2. členu te 
konvencije; 

c) v zračnem prostoru, ki je predmet sporazuma s tretjimi 
državami, pri uveljavljanju določb 13. člena te konvencije. 

39. člen 

1. Ta konvencija velja dvajset let od dne začetka svoje veljav- 
nosti. 

2. To obdobje se avtomatično podaljšuje za obdobja po pet 
let, razen če kaka pogodbenica s pisnim obvestilom vladi 
Kraljevine Belgije najmanj dve leti pred iztekom veljavnega 
obdobja izrazi svoj namen, da odpoveduje konvencijo. 

3. Če se pri uveljavljanju zgornjih določb Organizacija razpu- 
sti, se bo štelo, da obstaja do zaključka postopka likvidacije. 

40. člen 

1. To konvencijo morajo pogodbenice ratificirati. 

2. Ratifikacijske listine se deponirajo pri vladi kraljevine Bel- 
gije. 

3. Konvencija začne veljati prvi dan drugega meseca po tem, 
ko ratifikacijsko listino deponira zadnja podpisnica, ki izpolni 
to formalnost. 

4. Čim konvencijo ratificirajo prve štiri države podpisnice, 
katerih ozemlja s stališča organizacije služb zračnega pro- 
meta tvorijo povezano celoto in od katerih mora biti ena 
država, v kateri je sedež Organizacije, vlada Kraljevine Belgije 
stopi v stik z zadevnimi vladami, da se, če menijo, da je to 
primerno, in ob upoštevanju zahtev varnosti, odločijo, da 
začno to konvencijo med seboj nemudoma uveljavljati. V pri- 
meru države podpisnice, katere ratifikacijska listina je deponi- 
rana šele po začetku veljavnosti te konvencije, začne ta veljati 
za to državo šele na dan podpisa finančnega sporazuma med 
to državo podpisnico in Organizacijo. 

5. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vlade drugih držav podpis- 
nic o vsakem deponiranju ratifikacijskih listin in o dnevu 
začetka veljavnosti. 

41. člen 

1. O pristopu vsake nove države k tej konvenciji odloča Komi- 
sija s soglasnim glasovanjem. Tak pristop je predmet prelimi- 
narnega finančnega sporazuma med to državo in Organiza- 
cijo v skladu s 24. členom priloženega stauta. 

2. Predsednik Komisije obvesti državo, ki ni podpisnica 
o odločitvi, da se sprejme njen pristop h konvenciji. 

3. Pristopna listina se deponira pri vladi Kraljevine Belgije, ki 
o tem obvesti vlade drugih držav podpisnic in držav, ki so 
v postopku pristopanja h konvenciji. 

4. Pristop začne veljati prvi dan drugega meseca po deponi- 
ranju pristopne listine. 

42. člen 

Vlada Kraljevine Belgije bo to konvencijo registrirala pri Med- 
narodni organizaciji civilnega letalstva. 

V potrditev dogovorjenega so podpisani pooblaščeni pred- 
stavniki po predložitvi svojih pooblastil, ki so bila ocenjena 
kot pravilna in v zahtevani obliki, podpisali to konvencijo in jo 
opremili s svojimi pečati. 

SKLENJENO v Bruslju dne 13. decembra 1960 v nemškem, 
angleškem, francoskem in nizozemskem jeziku, v enem izvir- 
niku, ki ostane deponiran v arhivih vlade Kraljevine Belgije, ki 
bo posredovala overovljene kopije vsem državam podpisni- 
cam. V primeru neskladnosti je veljavno francosko besedilo. 

DODATNI PROTOKOL K MEDNARODNI KONVENCIJI 
EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE 
PLOVBE 

Države pogodbenice Mednarodne konvencije UROCONTROL 
o sodelovanju za varnost zračne plovbe, podpisane v Bruslju 
13. decembra 1960 (v nadaljevanju: Konvencija), s katero je 
bila ustanovljena Evropska organizacija za varnost zračne 
plovbe EUROCONTROL (v nadaljevanju: Organizacija), 

so se sporazumele o naslednjem: 

1.člen 

1. Ne glede na davčne oprostitve, določene v 21. in 22. členu 
Konvencije, morajo vlade držav članic Organizacije v prime- 
rih, kadar Organizacija pri opravljanju svojih uradnih dejavno- 
sti pridobi premoženje večje vrednosti ali naroči storitve večje 
vrednosti, glede katerih so plačane oziroma se plačujejo 
posredne dajatve, davščine ali druge obveznosti (skupaj 
s takšnimi dajatvami, davščinami in drugimi obveznostmi 
glede uvoza, ki niso zajete s prvim odstavkom 22. člena 
Konvencije), kadar koli je to mogoče, ustrezno ukrepati za 
finančno razbremenitev Organizacije glede plačila takšnih 
dajatev, davščin oziroma drugih obveznosti bodisi z ustrezno 
prilagoditvijo finančnih prispevkov Organizaciji bodisi 
z odpustom ali povračilom zneskov teh davščin, dajatev ali 
drugih obveznosti Organizaciji. 

2. Pri plačilih, ki jih Organizacija opravi državam članicam 
zaradi kapitalskih investicij, ki jih te države izvedejo, morajo 
omenjene države v obsegu investicijskih stroškov, ki jih je 
dolžna povrniti Organizacija, zagotoviti, da v obračunskih 
bilancah, ki jih v zvezi s tem predložijo Organizaciji, ni daja- 
tev, davščin ter drugih obveznosti, ki bi jih bila Organizacija 
bodisi oproščena bodisi bi jih bili povrnjeni oziroma bi glede 
njih prišlo do prilagoditev finančnih prispevkov Organizaciji, 
če bi te investicije izvedla sama. 

3. Določbe tega člena ne veljajo za dajatve, davščine ter 
druge obveznosti, ki se zaračunavajo kot plačila javnih sto- 
ritev. 

2. člen 

Prodaja oziroma drugačno razpolaganje s premoženjem, ki 
ga pridobi Organizacija in za katerega veljajo določbe prvega 
odstavka 1. člena, je mogoče le v skladu s pogoji, ki jih 
določijo vlade zadevnih držav. 

3. člen 

1. Kadar generalnemu direktorju Agencije oziroma drugemu 
uradniku ali uslužbencu, za katerega veljajo Pravila o oprav- 
ljanju službe, predvidena v 14. členu Agencije oziroma 
Splošni pogoji službe za osebje Centra EUROCONTROL 
v Maastrichtu, država članica obdavči plačo ali honorar, ki mu 
ga izplača Organizacija, mora zadevna država članica 
ustrezno ukrepati, tako da za ta znesek davka v korist rele- 
vantnega proračuna Organizacije izvede najtočnejšo 
finančno prilagoditev, ki je v danih okoliščinah možna. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za pokoj- 
nine in rente, ki jih izplačuje Organizacija. 
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4. člen 

V namen tega Protokola bo Organizacija ravnala v dogovoru 
z ustreznimi oblastmi zadevnih držav članic. 

5. člen 

Vsi spori, ki nastanejo med pogodbenimi strankami oziroma 
med pogodbenimi strankami in Organizacijo, ki jo zastopa 
Komisija, v zvezi z razlago ali uporabo tega Protokola, se 
rešujejo v skladu s postopkom, ki ga določa 33. člen Konven- 
cije. 

6. člen 

Ta Protokol velja, dokler ne poteče veljavnost Konvencije. 

7. člen 

1. Ta Protokol se ratificira. 

2. Ratifikacijske listine se deponirajo pri vladi Kraljevine Bel- 
gije- 

3. Ta Protokol začne veljati prvi dan naslednjega meseca po 
deponiranju ratifikacijske listine zadnje države pogodbenice 
Konvencije, ki s tem izpolni ta formalni pogoj. 

4. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vlade drugih držav pogod- 
benic Kovnencije o vsakem deponiranju rafitikacijske listine 
ter o datumu začetka veljavnosti. 

8. člen 

1. K Protokolu lahko pristopi vsaka država, ki ni podpisnica 
Konvencije, ki vloži prošnjo za pristop h Konvenciji v skladu 
z določbami 41. člena. 

2. Za pristop zadevne države k temu Protokolu je potrebno 
soglasje Komisije, ki ga zahteva 41. člen. 

3. Listina o pristopu k temu Protokolu se deponira hkrati 
z listino o pristopu h Konvenciji pri vladi Kraljevine Belgije, ki 
o tem obvesti druge države podpisnice in pristopnice. 

4. Pristop k temu Protokolu postane veljaven na dan pristopa 
h Konvenciji. 

V potrditev dogovorjenega so podpisani pooblaščeni pred- 
stavniki po predložitvi svojih pooblastil v pravilni in zahtevani 
obliki podpisali ta Protokol in ga opremili s svojimi pečati. 

Sklenjeno v Bruslju, dne 6. julija 1970 v angleškem, nemškem, 
francoskem in nizozemskem jeziku, v enem izvirniku, ki 
ostane deponiran v arhivu vlade Kraljevine Belgije, ki pošlje 
overjene kopije vsem državam podpisnicam. V primeru nes- 
kladnosti je veljavno francosko besedilo. 

PROTOKOL O DOPOLNITVI DODATNEGA PROTOKOLA 
K MEDNARODNI KONVENCIJI EUROCONTROL 
O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 6. 
JULIJA 1970 

DRŽAVE POGODBENICE DODATNEGA PROTOKOLA 
K MEDNARODNI KONVENCIJI EUROCONTROL 
O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE, 
PODPISANE V BRUSLJU DNE 6. JULIJA 1970 (V 
NADALJEVANJU: DODATNI PROTOKOL), 

so se sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

Z dnem uveljavitve tega Protokola se besedilo 3. člena Dodat- 
nega protokola nadomesti z naslednjim besedilom: 

1. Pod pogoji, ki jih določi stalna komisija, so generalni 

direktor Agencije ter člani osebja Organizacije, skupaj s stal- 
nim predstavnikom, glede njihovih plač in honorarjev, ki jih 
izplačuje Organizacija, zavezani davku v korist Organizacije, 
ki začne veljati v enem letu po datumu uveljavitve te določbe. 
Od dneva, ko začne veljati ta davek, so omenjene plače in 
honorarji prosti davkov na dohodek, ki veljajo v matičnih 
državah osebja, vendar pa smejo države pogodbenice ne 
glede na navedeno upoštevati te plače in honorarje pri ugo- 
tavljanju davčne osnove za plačilo davka na prejemke iz 
drugih virov. 

2. Določba prvega odstavka ne velja za pokojnine in rente, ki 
jih izplačuje Organizacija. 

3. Imena, funkcije, naslovi ter nagrade in, v ustrezmh prime- 
rih, pokojnine uslužbencev oziroma nekdanjih uslubencev, za 
katere veljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena, 
se periodično posredujejo državam pogodbenicam. 

2. člen 

Ne glede na določbe 1. člena tega Protokola ostanejo obvez- 
nosti iz 3. člena Dodatnega protokola veljavne do polne izpol- 
nitve zahtevkov in dolžnosti, vsebovanih v navedenem členu. 

3. člen 

1. Ta Protokol se ratificira, sprejme ali odobri. 

2. Listine o ratifikaciji, sprejemu oziroma odobritvi se deponi- 
rajo pri vladi Kraljevine Belgije. 

3. Ta Protokol začne veljati prvi dan naslednjega leta po 
deponiranju listine o ratifikaciji, sprejemu oziroma odobritvi 
zadnje države članice, ki s tem izpolni ta formalni pogoj. 

4. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vlade drugih držav pogod- 
benic Dodatnega Protokola o vsakem deponiranju listine 
o ratifikaciji, sprejemu oziroma odobritvi ter o datumu nje- 
gove uveljavitve. 

V potrditev dogovorjenega so podpisani pooblaščeni pred- 
stavniki po predložitvi svojih pooblastil v pravilni in zahtevani 
obliki, podpisali ta Protokol in ga opremili s pečati. 

Sklenjeno v Bruslju, dne 21. novembra 1978, v angleškem, 
nemškem, francoskem in nizozemskem jeziku, v enem izvir- 
niku, ki ostane deponiran pri vladi Kraljevine Belgije, ki posre- 
duje overjene kopije vsem državam podpisnicam. V primeru 
neskladnosti je veljavno francosko besedilo. 

PROTOKOL 
KI DOPOLNJUJE MEDNARODNO KONVENCIJO 
EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE 
PLOVBE 
Z DNE 13. DECEMBRA 1960 

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA 
KRALJEVINA BLEGIJA 
REPUBLIKA FRANCIJA 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE 
IRSKE 
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 
KRALJEVINA NIZOZEMSKA 
REPULBIKA PORTUGALSKA, 

so se: 

upoštevaje, da razvoj zračnega prometa zahteva revizijo Med- 
narodne konvencije UEROCONTROL o sodelovanju za var- 
nost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, s katero je 
ustanovljen evropski sistem, ki ga skupno organizirajo države 
članice za nadzor splošnega zračnega prometa v zgornjem 
zračnem prostoru, 

upoštevaje, da bi bilo zaželeno nadaljevati in okrepiti sodelo- 
vanje med državami v okviru Eurocontrola, zlasti z oblikova- 

9 poročevalec, št. 27 



njem skupnih dolgoročnih ciljev in srednjeročnih načrtov ob 
posvetovanju z uporabniki storitev zračnega prometa, da bi 
dosegli kar največjo učinkovitost ob kar najmanjših stroških 
pri ponudbi storitev zračnega prometa, 

v želji, da bi razširile in okrepile sodelovanje z drugimi drža- 
vami, ki imajo interes pri izvrševanju nalog, zaupanih Euro- 
controlu, da bi povečali njegovo učinkovitost, zlasti kar 
zadeva urejanje pretoka prometa, 

v želji, da bi spodbudile zainteresirane države, da postanejo 
članice Eurocontrola, 

dogovorile o naslednjem: 

I. člen 

Mednarodna konvencija EUROCONTROL o sodelovanju za 
varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, kot je bila 
dopolnjena z dodatnim protokolom, podpisanim v Bruslju 
dne 6. julija 1970, in s protokolom, podpisanim v Bruslju dne 
21. novembra 1978, v nadaljnjem besedilu »Konvencija«, se 
s tem dopolni, kot je navedeno v naslednjih členih. 

II. člen 

1. člen Konvencije se zamenja z naslednjim besedilom: 

»1. člen 

1. Pogodbenice se strinjajo, da bodo okrepile svoje sodelova- 
nje in razvile skupne dejavnosti na področju zračne plovbe ob 
ustreznem upoštevanju obrambnih potreb in omogočanju kar 
največje svobode vsem uporabnikom zračnega prostora 
v skladu z zahtevami varnosti. V skladu s tem so se dogovo- 
rile: 

(a) za zastavnitev skupnih dolgoročnih ciljev na področju 
zračne plovbe in v tem okviru za pripravo srednjeročnega 
skupnega načrta za storitve in naprave zračnega prometa: 
(b) za izdelavo skupnih načrtov za višješolsko usposabljanje, 
za proceduralne ukrepe in za raziskovalne in razvojne pro- 
grame v zvezi s pripomočki in storitvami za varnost, učinkovi- 
tost in hitrost pretoka zračnega prometa: 
(c) za uskladitev vseh drugih ukrepov, ki so potrebni za 
zagotovitev varnega in urejenega pretoka zračnega prometa; 
(d) za ustanovitev skupnega sklada izkušenj v operativnih, 
tehničnih in finančnih vidikih zračne plovbe; 
(e) za usklajevanje svojih dejavnosti v zvezi z upravljanjem 
pretoka zračnega prometa z ustanovitvijo mednarodnega 
sistema za upravljanje pretoka zračnega prometa, da bi zago- 
tovile kar najučinkovitejšo uporabo zračnega prostora. 

2. V ta namen ustanavljajo »Evropsko organizacijo za varnost 
zračne plovbe (Eurocnotrol)«, v nadaljnjem besedilu »Organi- 
zacijo«, ki bo delovala v sodelovanju z državnimi civilnimi in 
vojaškimi organi. Organizacijo sestavljata dva organa: 

- »stalna Komisija za varnost zračne plovbe«, v nadaljnjem 
besedilu »Komisija«, ki je organ, odgovoren za oblikovanje 
splošne politike Organizacije; 
- »Agencija za varnost zračnega prometa«, v nadaljnjem 
besedilu »Agencija«, katere statut je Priloga 1 te konvencije. 
Agencija je organ, odgovoren za opravljanje nalog, ki so 
predpisane v tej konvenciji in ki jih ji v skladu z njo zaupa 
Komisija. 

3. Sedež Organizacije je v Bruslju.« 

III. člen 

2. člen Konvencije se črta. 6. člen postane 2. člen, katerega 
besedilo je naslednje: 

»2. člen 

1. Komisija opravlja naslednje naloge: 

a) analizira prihodnje potrebe zračnega prometa in nove teh- 
nike, potrebne za izpolnjevanje teh potreb; 

b) razvija in sprejema skupne dolgoročne cilje na področju 
zračne plovbe; 
c) usklajuje srednjeročne nacionalne načrte, da bi ustanovila 
skupni srednjeročni načrt za storitve in naprave zračnega 
prometa v okviru dolgoročnih ciljev, omenjenih v točki (b); 
d) spodbuja skupno politiko na področju sistemov zračne 
plovbe na tleh in v zraku ter na področju usposabljanja osebja 
služb zračnega prometa: 

e) proučuje in spodbuja ukrepe za izboljšanje finančne in 
splošne učinkovitosti na področju zračne plovbe; 

f) spodbuja in vodi študije, teste in raziskave v zvezi z zračno 
plovbo; zbira in razpečuje rezultate raziskav, testov in razi- 
skav, ki jih opravljajo pogodbenice na področju zračne 
plovbe; 
g) usklajuje raziskave in razvojne programe pogodbenic 
v zvezi z novimi tehnikami na področju zračne plovbe; 
(h) proučuje zadeve na področju zračne plovbe, ki jih razi- 
skuje Mednarodna organizacija civilnega letalstva in druge 
mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s civilnim letal- 
stvom; 
(I) proučuje amandmaje regionalnih načrtov za zračno 
plovbo, ki so predloženi Mednarodni organizaciji civilnega 
letalstva; 
(j) opravlja vse druge naloge, ki se ji lahko zaupajo v skladu 
s točko (c) prvega odstavka 1. člena; 

(k) pomaga pogodbenicam in zainteresiranim tretjim drža- 
vam pri uvajanju in delovanju mednarodnega sistema za 
upravljanje pretoka zračnega prometa; 

(I) določa in pobira pristojbine, zaračunane uporabnikom 
storitev zračnega prometa v skladu z Večstranskim sporazu- 
mom o pristojbinah za zračne poti in v imenu pogodbenic in 
tretjih držav, ki so pogodbenice Sporazuma. 

Organizacija lahko sklepa posebne sporazume s tretjimi drža- 
vami, ki jih zanima sodelovanje pri izvajanju teh nalog. 

2. Na zahtevo ene ali več držav pogodbenic se lahko Organi- 
zaciji zaupajo tudi naslednje naloge: 

(a) da tem pogodbenicam pomaga pri opravljanju specifičnih 
nalog zračne plovbe, kot je načrtovanje in postavljanje naprav 
in služb zračnega prometa; 

(b) da organizira in upravlja, v celoti ali delno, službe in 
pripomočke zračnega prometa v imenu teh pogodbenic; 

(c) da pomaga tem pogodbenicam pri izračunavanju in pobi- 
ranju pristojbin, ki jih zaračunavajo uporabnikom storitev 
zračnega prometa in ki niso zajete v Večstranskem spora- 
zumu o pristojbinah za zračne poti. 

Opravljanje teh nalog v vsakem posameznem primeru ureja 
poseben sporazum med Organizacijo in zadevnimi pogodbe- 
nicami. 
3. Organizaciji se lahko dalje na zahtevo ene ali več tretjih 
držav zaupa tudi naslednje naloge: 

(a) da pomaga tem državam pri upravljanju pretoka zračnega 
prometa in pri načrtovanju in ponujanju storitev in opreme 
zračne plovbe; 
(b) da pomaga tem državam pri izračunavanju in pobiranju 
pristojbin, ki niso zajete v Večstranskem sporazumu o pristoj- 
binah za zračne poti in ki jih zaračunavajo uporabnikom 
storitev zračnega prometa. 

Opravljanje teh nalog v vsakem posameznem primeru ureja 
poseben sporazum med Organizacijo in zadevnimi pogodbe- 
nicami.« 
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IV. člen 

3. in 37. člen Konvencije se združita v nov 3. člen, katerega 
besedilo je naslednje: 

»3. člen 

1. Ta konvencija velja za storitve zračne plovbe na zračnih 
poteh, s tem povezane storitve ob pristajanju in vzletanju in 
storitve zračnega prometa na letališčih v letalskih informativ- 
nih območjih, navedenih v Prilogi 2. 

2. Vsak amandma, ki ga želi uvesti kaka pogodbenica v sez- 
nam letalskih informativnih območij v Prilogi 2, mora biti 
sprejet s soglasnim sklepom Komisije, če bi imel za posledico 
spremembo skupnih meja zračnega prostora, ki ga pokriva ta 
konvencija. Vsak amandma, ki nima za posledico take spre- 
membe, mora zadevna država pogodbenica sporočiti Organi- 
zaciji. 

3. V namene te konvencije izraz »zračni promet« zajema 
civilne zrakoplove in tiste vojaške, carinske in policijske zra- 
koplove, ki se ravnajo po postopkih Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva.« 

V. člen 

5. člen Konvencije se zamenja z naslednjim besedilom: 

»5. člen 

1. Komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenic. Pogodbe- 
nice lahko imenujejo več delegatov, zlasti da omogočijo 
zastopanje interesov tako civilnega letalstva kot državne 
obrambe, vendar pa ima vsaka pogodbenica le en glas. 

2. V namene točke (I.) prvega odstavka 2. člena se Komisija 
razširi, tako da vključuje tudi člane tretjih držav, ki so pogod- 
benice Večstranskega sporazuma o pristojbinah za zračne 
poti. Tako razširjena Komisija odloča v skladu z določbami 
omenjenega Sporazuma. 

3. Če to zahtevajo določbe drugih sporazumov, sklenjenih 
med Organizacijo in tretjimi državami v skladu s prvim odstav- 
kom 2. člena, zlasti v zvezi z upravljanjem pretoka zračnega 
prometa, se Komisija razširi in odloča v skladu z določbami 
teh sporazumov.« 

VI. člen • 

7. člen Komnvencije postane 6. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»6. člen 

1. Za izpolnjevanje nalog, ki jih Organizaciji nalaga prvi 
odstavek 2. člena, Komisija sprejema naslednje ukrepe: 

(a) za pogodbenice: 

odloča: 

- v primerih, omenjenih v točkah (b) in (c) prve točke 2. 
člena; 
- v primerih, omenjenih v točkah (a) in (d) do (k), ko Komisija 
oceni za potrebno, da se države pogodbenice obvežejo 
k skupnemu delovanju; v takih primerih lahko tudi izdaja 
priporočila pogodbenicam; 

(b) za Agencijo;. 

- odobrava letne delovne programe ter naložbene in delovne 
programe za več let, ki jih predloži Agencija z namenom 
izpolnjevanja nalog, omenjenih v prvi točki drugega odstavka, 
ter proračun in poročilo o delovanju; Agenciji izdaja direktive, 
kadar ugotovi, da je to potrebno za Izpolnjevanje nalog, 
zaupanih Agenciji; 
- sprejema vse potrebne ukrepe pri uveljavljanju nadzornih 

pooblastil v skladu s to konvencijo in statutom Agencije; 
- Agenciji izdaja potrdila o upravljanju s proračunom. 

2. Poleg tega Komisija: 

(a) odobrava kadrovske in finančne predpise in ukrepe, ki se 
jih sprejema v skladu z drugim odstavkom 7. člena in tretjim 
odstavkom 19. člena statuta Agencije: 
(b) imenuje člane nadzornega odbora za obdobje pet let 
v skladu s prvim odstavkom 22. člena statuta Agencije. 

3. Komisija izdaja dovoljenja za pogajanja agencije v poseb- 
nih sporazumih, omenjenih v 2. členu, in odobrava spora- 
zume, za katere se Agencija dogovori. 

4. Komisija lahko v imenu Organizacije sproži postopke pred 
razsodiščem, omenjenim v 31. členu.« 

VII. člen 

8. člen Konvencije postane 7. člen, katerega besedilo je na- 
slednje: 

»7. člen 

1. Komisija sprejema svoje odločitve s soglasnim sklepom 
držav pogodbenic. Sklepi komisije so za države pogodbenice 
obvezujoči. Če pa kaka pogodbenica obvesti Komisijo, da ji 
nujni državni oziri preprečujejo, da bi ravnala v skladu 
s soglasnim sklepom, sprejetim v zvezi z zadevami, ki jih 
omenjata točki (b) in (c) prvega odstavka 2. člena, lahko 
odstopi od te odločitve po posredovanju razlogov za to odsto- 
panje Komisiji. V roku šest mesecev po takem obvestilu Komi- 
sija bodisi revidira svojo odločitev bodisi odloči, ali naj za 
odstopanje veljajo določeni pogoji ali omejitve. V vsakem 
primeru je za odločitev Komisije potreben soglasen sklep 
držav pogodbenic. 

2. Komisija odloča o ukrepih, omenjenih v točki (a) drugega 
odstavka 6. člena, tretji točki 6. člena in tretji točki 11. člena, 
s soglasnim sklepom. 

3. Razen če je določeno drugače, direktive in ukrepi, ome- 
njeni v točki (b) prvega odstavka 6. člena in v četrtem 
odstavku 6. člena, zahtevajo večino glasov Komisije, kar po- 
meni: 

- da glasovi zapadajo ponderiranju, ki ga predpisuje 8. člen 
te konvencije, 
- da ti glasovi predstavljajo večino glasujočih pogodbenic. 

4. Ukrepe, omenjene v točki (b) drugega odstavka 6. člena, 
sprejme Komisija v skladu s tretjim odstavkom zgoraj, če 
ustrezno izračunana večina ni manjša od 70% ponderiranih 
glasov glasujočih. 

5. Priporočila Komisije se izglasujejo z večino glasov pogod- 
benic.« 

VIII. člen 

9. člen Konvencije postane 8. člen, katerega besedilo je na- 
slednje: 

»8. člen 

1. Ponderiranje, omenjeno v 7. členu, se opravi v skladu 
z naslednjo tabelo: 

LETNI PRISPEVEK POGODBENICE KOT ODSTOTEK VSOTE 
LETNIH PRISPEVKOV VSEH POGODBENIC 

Število glasov 

Manj kot 1% 1 
Od 1 do manj kot 2% 2 
Od 2 do manj kot 3% 3 
Od 3 do manj kot 4 1 /2% 4 

poročevalec, št. 27 



Od 41/2 do manj kot 6% ' 5 
Od 6 do manj kot 7 1/2% 6 
Od 7 1/2 do manj kot 9% 7 

Od 9 do manj kot 11% 8 
Od 11 do manj kot 13% 9 
Od 13 do manj kot 15% 10 

Od 15 do manj kot 18% 11 

Od 18 do manj kot 21% 12 
Od 21 do manj kot 24% 13 
Od 24 do manj kot 27% 14 
Od 27 do manj kot 30% 15 
30% 16 

2. Število glasov se prvič ugotovi na dan začetka veljavnosti 
tega protokola, ki se začne podpisovati v Bruslju leta 1981, 
v skladu z zgornjo tabelo in v skladu z določbami 19. člena 
statuta Agencije za ugotavljanja letnih prispevkov pogodbe- 
nic v proračun Organizacije. 

3. V primeru pristopa nove države se število glasov pogodbe- 
nic določi na novo v skladu z enakim postopkom. 

4. Število glasov se na novo določi vsako leto v skladu z zgo- 
raj navedenimi določbami.« 

IX. člen 

10. in 11. člen Konvencije postaneta 9. in 10. člen. 

X. člen 

12. člen Konvencije postane 11. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»11. člen 

1. Komisija z ustreznimi državami in mednarodnimi organiza- 
cijami vzdržuje stike, ki so potrebni za izpolnjevanje ciljev 
Organizacije. 

2. Komisija je, ne da bi to škodovalo določbam tretjega 
odstavka 6. člena in 13. člena, izključno pristojna za sklepanje 
tistih sporazumov v imenu Organizacije z mednarodnimi 
organizacijami, pogodbenicami in tretjimi državami, ki so 
potrebni za opravljanje nalog Organizacije v skladu z 2. 
členom. 

3. Na predlog Agencije lahko Komisija prepusti Agenciji odlo- 
čitev, da začne pogajanja in sklepa sporazume, potrebne za 
opravljanje nalog, omenjenih v 2. členu«. 

XI. člen 

V Konvencijo se vstavi nov 12. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»12. člen 

»15. člen 

Ko Organizacija opravlja naloge, predvidene v točki (b) dru- 
gega odstavka 2. člena, se Agencija ravna po predpisih, ki 
veljajo na ozemljih pogodbenic in v zračnem prostoru, v kate- 
rem so jim zaupane službe zračnega prometa z mednarodnim 
sporazumom, katerega pogodbenice so.« 

XIV. člen 

18. člen Konvencije postane 16. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»16. člen 

Ko Organizacija opravlja naloge, predvidene v točki (b) dru- 
gega odstavka 2. člena, Agencija v mejah svojih pooblastil 
daje vsa potrebna navodila vodjem zrakoplovov. Vodje zrako- 
plovov morajo ta navodila izpolnjevati, razen v primeru višje 
sile, predvidene v predpisih, omenjenih v prejšnjem členu.« 

XV. člen 

19. člen Konvencije postane 17. člen, katerega besedilo je 
naslednje 

»17. člen 

Ko Organizacija opravlja naloge, predvidene v točki (b) dru- 
gega odstavka 2. člena, se kršitve predpisov zračne plovbe, 
zagrešene v zračnem prostoru, v katerem so službe zračnega 
prometa zaupane agenciji, evidentirajo v poročilih uslužben- 
cev, ki jih Agencija posebej pooblasti v ta namen. Pri tem ne 
bodo kršene pravice uslužbencev pogodbenic, da v skladu 
z državno zakonodajo poročajo o enakih kršitvah. Zgoraj 
omenjena poročila imajo pri državnih sodiščih enako veljavo 
kot tista, ki jih sestavijo državni uslužbenci, pooblaščeni za 
poročanje o enakih kršitvah.« 

XVI. člen 

V Konvencijo se vstavi nov 18. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»18. člen 

1. Kroženje publikacij in drugih informativnih gradiv, ki jih 
razpečuje Organizacija v zvezi s svojo uradno dejavnostjo, se 
ne sme z ničimer omejevati. 

2. Pri svojih uradnih sporočilih in prenosu vseh svojih doku- 
mentov Organizacija uživa obravnavo, ki ni manj ugodna od 
tiste, ki jo vsaka pogodbenica dodeluje primerljivim medna- 
rodnim organizacijam.« 

XVII. člen 

Sporazumi med Organizacijo in eno ali več državami pogod- 
benicami, med Organizacijo in eno ali več tretjimi državami ali 
med Organizacijo in kako drugo mednarodno organizacijo 
v zvezi z nalogami, omenjenimi v 2. členu, morajo predpiso- 
vati naloge, pravice in dolžnosti strank v sporazumu, vsebo- 
vati finančne uredbe in določati ustrezne ukrepe. O takih 
sporazumih se lahko dogovori Agencija v skladu z določbami 
tretjega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 11. člena.« 

XII. člen 

13. in 14. člen Konvencije se črtata. 31. člen Konvencije 
postane 13. člen, 15. člen Konvencije postane 14. člen. 16. 
člen Konvencije se črta. 

XIII. člen 

17. člen Konvencije postane 15. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

20. člen Konvencije se črta. 21., 22. in 23. člen Konvencije 
postanejo 19., 20. in 21. člen. V četrtem odstavku starega 22. 
člena se sklic na 36. člen statuta Agencije spremeni v sklic na 
25. člen statuta. 

XVIII. člen 

24. člen Konvencije postane 22. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»22. člen 

1. Agencija lahko zaposli strokovne delavce, ki so državljani 
pogodbenic. 

2. Osebje Organizacije in člani njihovih družin, ki tvorijo del 
njihovega gospodinjstva, so izvzeti iz ukrepov, ki omejujejo 
priseljevanje in urejajo prijavljanje tujcev, enako kot osebje 
primerljivih mednarodnih organizacij. 
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3. (a) Pogodbenice med mednarodnimi Krizami osebju Orga- 
nizacije in članom njihovih družin, ki tvorijo del njihovega 
gospodinjstva, dodeljujejo enake možnosti za repatriacjo kot 
osebju drugih mednarodnih organizacij. 

(b) Določbe točke (a) zgoraj ne prizadevajo dolžnosti osebja 
do Organizacije. 

4. Pri določbah prvega in drugega odstavka tega člena niso 
dovoljene nikakršne izjeme, razen iz razlogov javne morale, 
javne varnosti ali javnega zdravja. 

5. Osebje Organizacije: 

a) je oproščeno carinskih dajatev in pristojbin, razen tistih, ki 
se nanašajo na opravljene storitve, v primeru uvoza osebnih 
predmetov, premičnin in drugih gospodinjskih potrebščin, ki 
niso novi in ki jih prinesejo iz tujine, ko se prvič priseljujejo na 
zadevno ozemlje, in v primeru ponovnega izvoza istih pred- 
metov ali premični, ko prenehajo opravljati svojo funkcijo; 

b) lahko ob prevzemu svojih dolžnosti na ozemlju katere koli 
države pogodbenice začasno uvozi svoj osebni avtomobil 
brez plačila carine in ga pozneje, vendar najkasneje ob prene- 
hanju opravljanja svoje funkcije, znova izvozi brez plačila 
dajtev; v obeh primerih ob tem uveljavljajo vse pogoje, za 
katere vlada zadevne pogodbenice v vsakem posameznem 
primeru meni, da so potrebni. 

6. Pogodbenice ugodnosti, omenjene v točkah (a) in (b) 
petega odstavka, niso obvezane podeliti svojim državljanom. 

7. Poleg zgoraj navedenih privilegijev, oprostitev in ugodno- 
sti za osebje Organizacije generalni direktor Agencije uživa 
imuniteto pred kazenskim pregonom za dejanja, skupaj z izre- 
čenimi in zapisanimi besedami, opravljena pri opravljanju 
svojih dolžnosti; ta imuniteta ne velja za prometne prekrške 
ali za škodo, ki jo povzroči njegovo motorno vozilo ali 
motorno vozilo, ki ga vozi. 

8. Zadevne vlade sprejmejo vse ukrepe, potrebne za neovi- 
rana nakazila neto plač.« 

XIX. člen 

V Konvencijo se vstavi nov 23. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»23. člen 

Predstavniki držav pogodbenic pri opravljanju svojih dolžno- 
sti, med potovanjem do kraja setanka in med vračanjem 
uživajo nedotakljivost vseh svojih uradnih papirjev in doku- 
mentov.« 

XX. člen 

V Konvencijo se vstavi nov 24. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»24. člen 

Ker ima Organizacija svojo shemo socialnega zavarovanja, so 
Organizacija, generalni direktor in osebje Organizacije izvzeti 
plačila obveznih prispevkov v državne organe socialnega 
zavarovanja, ne da bi to škodovalo sporazumom med Organi- 
zacijo in pogodbenicami, ki obstajajo ob začetku veljavnosti 
tega protokola, ki se začne podpisovati v Bruslju leta 1981.« 

XXI. člen 

26. člen Konvencije se popravi v naslednjo obliko: 

1. (a) Naprave in arhivi Organizacije so nedotakljivi. Premo- 
ženje in sredstva Organizacije so oproščeni kakršne koli 
zasege, razlastitve ali zaplembe. 

» 
(b) Arhivi Organizacije in vsi uradni papirji ter dokumenti, ki 
so njena last, so nedotakljivi, ne glede na to, kje so. 

2. Premoženja in sredstev Organizacije ni mogoče zaseči niti 
nad njimi izvrševati sodb, razen s sodbo odločbo. Naprave 
Organizacije ni mogoče v nobenem primeru zaseči niti nad 
njimi izvrševati sodb. 

3. Določbe tega člena ne preprečujejo, da bi imeli pristojni 
organi države, v kateri ima Organizacija sedež, in drugih 
držav, v katerih se nahajajo te naprave in arhivi, dostop do 
naprav in arhivov Organizacije, in sicer v namene sodne 
preiskave in zagotavljanja izvršbe sodnih odločb na njihovih 
ozemljih. O tem morajo prej obvestiti generalnega direktorja 
Agencije. 

XXII. člen 

28. člen Konvencije se črta. 

XXIII. člen 

29. člen Konvencije postane 28. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»28. člen 

Ko Organizacija opravlja naloge, predvidene v točki (b) dru- 
gega odstavka 2. člena, so mednarodni sporazumi in državni 
predpisi, ki se nanašajo na vstop, prelet in varnost ozemlja 
države članice, zanjo zavezujoči, zato mora uveljaiti vse 
ukrepe za zagotovitev uresničevanja takih sporazumov.« 

XXIV. člen 

30. člen Konvencije postane 29. člen, ki se glasi: 

»29. člen 
Ko Organizacija opravlja naloge, predvidene v točki (b) dru- 
gega odstavka 2. člena, mora Agencija posredovti tistim 
pogodbenicam, ki to zahtevajo, vse potrebne informacije 
v zvezi z letalom, s katerimi je bila seznanjena pri opravljanju 
svojih funkcij, zato da pogodbenice lahko preverijo ali se 
upoštevajo mednarodni sporazumi in nacionalni predpisi.« 

/ 

XXV. člen 

32. člen Konvencije postane 30. člen 

XXVI. člen 

33. člen Konvencije postane 31. člen 

XXVII. člen 

34. člen Konvencije postane 32. člen; njegov tretji odstavek se 
zamenja z naslednjim besedilom: 

»3. Določb 1., 11., 19. in 20. člena priloženega statuta ni 
mogoče spremeniti.« 

XXVIII. člen 

35. člen Konvencije postane 33. člen, katerega besedilo je 
naslednje: 

»33. člen 
V primeru izrednega stanja ali vojne določbe te Konvencije ne 
prizadevajo svobode delovanja zadevnih držav pogodbenic.« 

XXIX. člen 

36. člen Konvencije postane 34. člen 

XXX. člen 

38. člen Konvencije se črta. 
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XXXI. člen 

39. člen Konvencije postane 35. člen; prvi in drugi odstavek se 
zamenjata z naslednjim besedilom: 

»1. Ta Konvencija, kot je bila dopolnjena s Protokolom, ki se 
je začel podpisovati v Bruslju leta 1981, velja dvajset let po 
dnevu veljavnosti omenjenega Protokola. 

2. Veljavnost te Konvencije se avtomatično podaljšuje za 
obdobja petih let, razen če kaka pogodbenica s pisnim obve- 
stilom vladi Kraljevine Belgije najmanj dve leti pred iztekom 
trenutnega obdobja izrazi svoj namen, da izstopi iz te konven- 
cije. Vlada Kraljevine Belgije o tem obvestilu obvesti vlade 
drugih držav pogodbenic te konvencije.« 

XXXII. člen 

40. člen Konvencije se črta. 
XXXIII. člen 

41. člen Konvencije postane 36. člen; prvi in četrti odstavek se 
zamenjata z naslednjim besedilom: 
»1. Pristop k tej Konvenciji, kot je bila dopolnjena s Protoko- 
lom, ki se je začel podpisovati v Bruslju leta 1981, katere koli 
države, ki ni podpisnica omenjenega Protokola, zapada: 

(a) odobritvi Komisije, ki mora biti sprejeta s soglasnim skle- 
pom, in 

(b) zahtevi, da država sočasno deponira listino o pristopu 
k Večstranskemu sporazumu o pristojbinah na zračnih poteh, 
ki je bil odprt za podpis v Bruslju leta 1981. 

4. Pristop začne veljati prvi dan drugega meseca po deponira- 
nju pristopne listine.« 

XXXIV. člen 

42. člen Konvencije se črta. 

XXXV. člen 

Priloga I Konvencije, ki vsebuje statut Agencije, se zamenja 
s Prilogo 1 tega protokola. 

XXXVI. člen 

Priloga II Konvencije se zamenja s Prilogo 2 tega protokola 
z naslovom »Letalska informativna območja (3. člen Konven- 
cije)«. 

XXXVII. člen 

Protokol o podpisovanju Konvencije se črta. 

XXXVIII. člen 

Dodatni protokol h Konvenciji, podpisan v Bruslju 6. julija 
1970, kot je bil dopolnjen s protokolom, podpisanim v Bruslju 
21. novembra 1978, se dopolni z naslednjimi amandmaji: 

1. Sklicevanje na 21. in 22. člen ter prvi odstavek 22. člena 
Konvencije v prvem odstavku 1. člena protokola iz leta 1970 
se zamenja s sklicevanjem na 19. in 20. člen Konvencije, kot je 
bila dopolnjena s tem protokolom, ki se je začel podpisovati 
v Bruslju leta 1981, in prvi odstavek 20. člena Konvencije, kot 
je bila dopolnjena z istim protokolom. 

2. V namene uveljavljanja 2. člena protokola iz leta 1978 se 
sklicevanje na 14. člen statuta Agencije v prvem odstavku 3. 
člena protokola iz leta 1970 zamenja s sklicevanjem na 12. 
člen statuta Agencije, navedenega v Prilpgi 1 Konvencije, kot 
je bila popravljena s tem protokolom, ki se je začel podpiso- 
vati v Bruslju leta 1981. 

3. Sklicevanje na 33. člen Konvencije v 5. členu protokola iz 
leta 1970 se zamenja s sklicevanjem na 31. člen Konvencije, 

kot je bila popravljena s tem protokolom, ki se je začel 
podpisovati v Bruslju leta 1981. 

4. Sklicevanje na 41. člen Konvencije v prvem in drugem 
odstavku 8. člena protokola iz leta 1970 se zamenja s skliceva- 
njem na 36. člen Konvencije, kot je bila popravljena s tem 
protokolom, ki se je začel podpisovati v Bruslju leta 1981. 

XXXIX. člen 

Prehodne določbe, ki pokrivajo prehod iz določb, veljavnih po 
Konvenciji, v odločbe, veljavne po Konvenciji, kot je bila 
popravljena s tem protokolom, so navedene v Prilogi 3 tega 
protokola. 

XL. člen 

1. TA protokol je odprt za podpis za vse države pogodbenice 
Konvencije do 28. februarja 1981. 

Do dne začetka njegove veljavnosti je odprt za podpis tudi za 
druge države, ki se jim da pravica do podpisa s soglasnim 
sklepom stalne Komisije. 

2. Ta protokol mora biti ratificiran. Listine o ratifikaciji se 
deponirajo pri vladi Kraljevine Belgije. 

3. Ta protokol začne veljati 1. marca 1983, če ga do tega 
datuma ratificirajo vse države pogodbenice Konvencije. Če se 
to ne zgodi, začne veljati bodisi 1. julija bodisi 1. januarja po 
deponiranju zadnje listine o ratifikaciji, glede na to, ali je bil 
deponiran v prvem ali drugem šestmesečju v letu. 

4. V primeru države podpisnice tega protokola, ki ni pogod- 
benica Konvencije, njena listina o ratifikaciji pa je bila deponi- 
rana po začetku veljavnosti tega protokola, ta protokol začne 
veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko je listina 
o ratifikaciji deponirana. 

5. Vsaka država podpisnica tega protokola, ki ni pogodbe- 
nica Konvencije, ob ratifikaciji tega protokola postane tudi 
pogodbenica Konvencije, kot je bila dopolnjena s tem proto- 
kolom. 

6. Vlada Kraljevine Belgije obvešča vlade drugih pogdobenic 
Konvencije in vlade vseh držav podpisnic tega protokola 
o vsakem podpisu, vsakem deponiranju listin o ratifikaciji in 
o datumih začetka veljavnosti tega protokola v skladu s 3. in 4. 
odstavkom zgoraj. 

XLI. člen 

Ratifikacija tega protokola velja tudi kot ratifikacija Večstran- 
skega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh, ki je bil 
odprt za podpis leta 1981. 

XLII. člen 

Konvencija in ta protokol predstavljata enoten dokument, ki 
se imenuje »Mednarodna konvencija EUROCONTROL 
o sodelovanju za varnost zračne plovbe, kot je bila dopol- 
njena v Bruslju leta 1981«. 

XLIII. člen 

Vlada Kraljevine Belgije bo ta protokol registrirala pri general- 
nem sekretarju združenih narodov v skladu s 102. členom 
Ustanovne listine Zdrilženih narodov in pri Svetu Medna- 
rodne organizacije civilnega letalstva v skladu s 83. členom 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisane 
v Chicagu 7. decembra 1944. 

V potrditev dogovorjenega so spodaj podpisani pooblaščeni 
predstavniki po predložitvi svojih pooblastil, ki so bila oce- 
njena kot pravilna in v ustrezni obliki, podpisali ta protokol. 

Sklenjeno v Bruslju, dne 12. februarja 1981 v nemškem, angle- 
škem, francoskem, nizozemskem in portugalskem jeziku 
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v enem samem izvirniku, ki ostane deponiran v arhivih vlade 
Kraljevine Belgije, ki bo posredovala overovljene kopije vsem 
državam podpisnicam. V primeru neskladnosti je veljavno 
francosko besedilo. 

PRILOGA 1 

Statut Agencije 

1. člen 

Delo Agencije, ustanovljene s 1. členom Konvencije, ureja ta 
Statut. 

2. člen 

1. Agencija je organ, odgovoren za opravljanje nalog, ki so ji 
poverjene s Konvencijo ali s strani Komisije. 

1. Ko Agencija opravlja storitve zračne plovbe, so njeni cilji: 

(a) da preprečuje trčenja med zrakoplovi; 
(b) da zagotovi urejen in hiter pretok zračnega prometa; 
(c) da daje nasvete in informacije, potrebne za varno in učin- 
kovito opravljanje poletov; 
(d) da obvešča ustrezne organizacije o zrakoplovih, ki potre- 
bujejo pomoč pri iskanju ali reševanju, in po potrebi tem 
organizacijam pomaga. 

3. Agencija namesti vse potrebne naprave za opravljanje svo- 
jih nalog in zagotavlja njihovo zadovoljivo delovanje. 

4. V ta namen Agencija tesno sodeluje z vojaškimi oblastmi, 
da kar najučinkoviteje in najgospodarneje izpolni vse potrebe 
zračnega prometa in posebne potrebe vojaškega letalstva. 

5. Za izpolnjevanje svojih nalog pod pogoji, določenimi v dru- 
gem odstavku 7. člena spodaj, lahko Agencija med drugim 
gradi in upravlja stavbe in naprave, ki jih potrebuje, zlasti 
raziskovalne in eksperimentalne centre zračnega prometa, 
centre za upravljanje pretoka zračnega prometa in šole za 
višje in specializirano usposabljanje osebja služb zračne 
plovbe. Pri tem pa se, kjer je to le mogoče, opira na državne 
tehnične službe in uporablja obstoječe državne naprave, da bi 
se izognila podvajanju. 

3. člen 

V skladu s pooblastili, ki jih ima Komisija, Agencijo upravljata 
Upravni odbor, v nadaljnjem besedilu »Odbor«, in generalni 
direktor. 

4. člen 

1. Odbor sestavljajo predstavniki vseh pogodbenic, ki 
lahko imenujejo po več predstavnikov, da omogočijo predsta- 
vitev interesov tako civilnega letalstva kot obrambe države. Le 
eden od predstavnikov ima pravico glasovanja; ta predstavnik 
mora biti visok uslužbenec, ki v svoji državi opravlja dolžnosti 
v zračni plovbi. Vsak predstavnik ima svojega namestnika, ki 
ga lahko veljavno zastopa, kadar sam ne more biti navzoč. 

2. V namene alinee (I) prvega odstavka 2. člena Konvencije se 
Odbor razširi s predstavniki držav nečlanic, ki so pogodbe- 
nice Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih 
poteh. Tako razširjeni Odbor odloča v skladu z določbami 
omenjenega Sporazuma. 

3. Kjer to določajo določbe drugih sporazumov, ki jih Organi- 
zacija sklepa z državami nečlanicami v skladu s prvim odstav- 
kom 2. člena Konvencije, zlasti v zvezi z upravljanjem pretoka 
zračnega prometa, se Odbor razširi in odloča v skladu 
z določbami teh sporazumov. 

5. člen 

1. Na sestankih Odbora je za sklepčnost potrebna navzoč- 

nost predstavnikov, ki so pooblaščeni za glasovanje, vseh 
držav pogodbenic, razen ene. 

2. Če Odbor ni sklepčen, se razpravljanje preloži do sestanka, 
ki se skliče najmanj deset dni po prejšnjem sestanku; na tem 
sestanku je za sklepčnost potrebna navzočnost najmanj polo- 
vice vseh predstavnikov, ki imajo pravico glasovanja. 

6. člen 

1. Odbor sestavi svoj poslovnik, skupaj s pravili v zvezi z izvo- 
litvijo predsednika in podpredsednika ter z imenovanjem taj- 
nika. 

2. Ta poslovnik mora zajemati določbe v zvezi z diskvalifika- 
cijami. Predpisovati mora tudi, da se vabila na sestanke poši- 
ljajo v pismu oziroma v nujnih primerih s telegramom in da 
morajo vključevati dnevni red. 

3. Poslovnik mora odobriti Komisija. 

7. člen 

1. Odbor odloča o organiziranosti Agencije na osnovi predlo- 
gov, ki jih predloži generalni direktor. 

2. Vendar pa mora Odbor ukrepe, ki jih sprejema v skladu s 5. 
odstavkom 2. člena zgoraj, predložiti v odobritev Komisiji. 

8. člen 

Odbor vsako leto poroča Komisiji o dejavnosti in finančnem 
stanju Organizacije. 

9. člen 

1. Na zahtevo Komisije Odbor pripravi naložbene in delovne 
programe za več let. Programe mora odobriti Komisija. 

2. Za predložitev v odobritev Komisiji Odbor v skladu z določ- 
bami Konvencije še posebej: 

(a) izdela program nalog, predvidenih v alineah (a), (e), (f) in 
(j) prvega odstavka 2. člena Konvencije; 
(b) formulira dolgoročne skupne cilje, predvidene v alinei (b) 
prvega odstavka 2. člena Konvencije; 
(c) proučuje raziskovalne in razvojne programe, predvidene 
v alinei (g) prvega odstavka 2. člena Konvencije; 
(d) izdela srednjeročne skupne načrte, predvidene v alinei (c) 
prvega odstavka 2. člena Konvencije, in oblikuje skupno poli- 
tiko glede zemeljskih in zračnih sistemov in usposabljanja 
osebja, omenjenega v alinei (d) prvega odstavka omenjenega 
člena; 
(e) sprejema sporazume, predvidene v 2. členu Konvencije; 
(f) organizira študije, predvidene v alineah (h) in (i) prvega 
odstavka 2. člena Konvencije. 

3. Odbor v mejah zadolžitev, ki mu jih poveri Komisija v skladu 
s tretjim odstavkom 11. člena Konvencije, odloča o začetku 
pogajanj z namenom sklenitve sporazumov, omenjenih v 2. 
členu Konvencije, in po potrebi odobri dogovorjene spora- 
zume. 

10. člen 

Odbor izdela in predloži Komisiji v odobritev: 

- predpise v zvezi z razpisi, z najemi pogodb za dobavo blaga 
in storitev Organizaciji in s pogoji, ki urejajo take pogodbe; 
- splošne pogoje pogodb o storitvah Organizacije. 

11. člen 

Odbor izdela in predloži Komisiji v odobritev finančni pravil- 
nik, ki določa predvsem računovodske postopke za evidenti- 
ranje prihodkov in odhodkov, pogoje, ki urejajo plačevanje 
prispevkov držav, in pogoje, po katerih lahko Organizacija 
najema posojila. 
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12. člen 

1. Odbor izdela in predloži v odobritev Komisiji kadrovski 
pravilnik Agencije: 

- ki mora zajemati zlasti določbe v zvezi z državljanstvom 
osebja, lestvicami plač, pokojninami, diskvalifikacijami za 
delo, poslovno tajnostjo in kontinuiteto službe; 
- ki mora določati položaje, ki jih ni mogoče zasedati obe- 
nem z drugimi položaji brez posebnega dovoljenja general- 
nega direktorja. 

2. Administrativno razsodišče Mednarodne organizacije dela 
ima izključno pristojnost v sporih med Organizacijo in oseb- 
jem Agencije. Za te spore niso pristojna nobena druga 
sodišča ali razsodišča, ne državna ne mednarodna. 

13. člen 

1. Agencija je pooblaščena za neposredno zaposlovanje 
osebja le, če ji države pogodbenice ne morejo dati na razpo- 
lago usposobljenega osebja. Agencija pa se lahko dogovori 
z državami, ki niso članice Organizacije, da dovolijo zaposli- 
tev usposobljenega osebja iz teh držav v zvezi z uveljavlja- 
njem sporazumov, omenjenih v drugem in tretjem odstavku 5. 
člena Konvencije 

2. Osebje, ki ga da na razpolago državna uprava, je ves čas 
svoje zaposlitve pri Agenciji podvrženo kadrovskemu pravil- 
niku Agencije, kar pa ne izključuje ohranitve ugodnosti v zvezi 
z delovno dobo, ki jih zagotavljajo državni predpisi. 
3. Osebje, ki gđ da na razpolago državna uprava, se lahko 
kadarkoli vrne upravi, ne da bi ta vrnitev veljala kot disciplin- 
skih ukrep. 

14. člen 

1. Odbor sprejema odločitve s ponderirano večino glasov. 

2. Ponderirana večina glasov pomeni kot polovica vseh odda- 
nih glasov, kar pomeni, da: 

- so ti glasovi ponderirani v skladu z 8. členom Konvencije; 
- da ti glasovi predstavljajo večino vseh glasujočih držav 
pogodbenic. 

3. Če se za predlog in proti njemu našteje enako število 
glasov, predsednik odloči, ali naj se glasovanje na istem 
sestanku ponovi ali naj se vključi na dnevni red naslednjega 
sestanka, za katerega določi datum. Če je tudi na naslednjem 
sestanku oddano enako število glasov, odloči glas predsed- 
nika. 

15. člen 

1. Generalnega direktorja za dobo petih let imenuje Odbor 
z glasovanjem v skladu z drugim odstavkom 14. člena pod 
pogojem, da večina, izračunana v skladu z omenjenim drugim 
odstavkom, ni manjša od 70% ponderiranih glasov vseh gla- 
sujočih. V ta mandat je lahko imenovan na enak način. 

2. Generalni direktor predstavlja Organizacijo v sodnih 
postopkih in v vse civilne namene. 

3. V skladu s splošno politiko, ki jo zastavita Odbor in Komi- 
sija, je generalni direktor tudi: 

(a) odgovoren za učinkovito delovanje Agencije; 
(b) lahko imenuje osebje in prekine njihovo službo v skladu 
s kadrovskim pravilnikom; 
(c) lahko najema posojila za rok, ki ne presega enega leta, 
v skladu s finančnimi predpisi in v mejah, ki jih v ta namen 
določi Komisija 
(d) lahko sklepa pogodbe tako za dobavo blaga in storitev 
Organizaciji kot za prodajo blaga in storitev Organizacije 
v skladu s predpisi, omenjenimi v 10. členu, in v mejah, ki jih 
v ta namen določi Komisija. 

4. Generalni direktor lahko opravlja zgoraj navedene funkcije 
brez poprejšnje predložitve zadev Komisiji, vendar pa mora 
v vseh primerih obveščati Komisijo o svojem ravnanju pri 
uveljavljanju zgoraj omenjenih pooblastil. 

5. Odbor določa pogoje, pod katerimi se lahko imenuje 
namestnik generalnega direktorja, če ta ne more opravljati 
svojih dolžnosti. 

16. člen 

1. Za vsako finančno leto se pripravijo ocene prejemkov in 
izdatkov Agencije. 

2. Proračun mora biti uravnotežen med prejemki in izdatki. 
Prejemki in izdatki Agencije v zvezi z raziskovalnimi in ekspe- 
rimentalnimi centri, šolami in drugimi ustanovami, ustanovlje- 
nimi v skladu s 5. odstavkom 2. člena zgoraj, se podrobno 
evidentirajo v posebnem poročilu. 

3. Finančni predpisi, sprejeti v skladu z 11. členom zgoraj, 
morajo vsebovati določbe za ocenjevanje, uresničevanje in 
revizijo prejemkov in izdatkov Agencije v skladu z določbami 
tega statuta. 

17. člen 

1. Finančno leto se začne 1. januarja in konča 31. decembra. 

2. Ocene za vsako finančno leto Odbor predloži v odobritev 
Komisiji najkasneje do 31. oktobra vsako leto. 

18. člen 

Odbor predloži v odobritev Komisiji predloge v zvezi z obliko 
~ proračuna in računovodskimi enotami, ki na) se jih uporablja. 

19. člen 

1. Brez prejudiciranja določb drugega odstavka spodaj se 
letni prispevek vsake pogodbenice v proračun za vsako 
finančno leto določi v skladu z naslednjo formulo: 

(a) začetnih 30% prispevka se izračuna v razmerju z vred- 
nostjo bruto nacionalnega proizvoda pogodbenice, kot je 
definiran v tretjem odstavku spodaj; 
(b) preostalih 70% prispevka se izračuna v razmerju z vred- 
nostjo stroškovne osnove naprav za zračne poti pogodbenice, 
kot je definirana v četrtem odstavku spodaj. 

2. Nobeni državi pogodbenici ni treba v nobenem finančnem 
letu plačati prispevka, ki bi presegal 30% celotnega zneska 
prispevkov vseh pogodbenic. Če bi prispevek kake pogodbe- 
nice, izračunan v skladu s prvim odstavkom zgoraj, presegal 
30%, se presežek razdeli med druge pogodbenice v skladu 
s pravili, določenimi v zgoraj omenjenem odstavku. 

3. Bruto nacionalni proizvod, ki se uporablja za izračun, se 
pridobi iz statističnih podatkov, ki jih zbira Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj - oziroma, če to ni 
mogoče, kako drugo telo, ki lahko ponudi enakovredna jam- 
stva in ki se v ta namen pooblasti z odlokom Komisije - z izra- 
čunom artimetičnega povprečja za zadnja tri leta, za katera so 
statistični podatki dostopni. Veljavno vrednost bruto naci- 
onalnega proizvoda se izračuna na podlagi faktorskih stro- 
škov in trenutnih cen, izraženih v evropskih računovodskih 
enotah. 

4. Stroškovna osnova naprav za zračne poti, ki se uporablja 
pri izračunih, je stroškovna osnova, ugotovljena v predzad- 
njem letu pred zadevnim finančnim letom. 

20. člen 

1. Organizacija lahko najema posojila na mednarodnih 
finančnih trgih, da pridobi sredstva, ki so potrebna za izvaja- 
nje njenih nalog. 
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2. Organizacija lahko izdaja posojila na finančnih trgih držav 
pogodbenic v skladu z državno zakonodajo, ki ureja notranja 
posojila, ali, če takih zakonov ni, s soglasjem pogodbenice. 

3. Finančni predpisi morajo določiti postopke, po katerih 
Organizacija najema in odplačuje posojila. 

4. Vsak proračun mora določati najvišji znesek, ki si ga lahko 
Organizacija izposodi v letu, ki ga pokriva ta proračun. 

5. Pri zadevah, ki spadajo v pristojnost tega člena, Organiza- 
cija deluje v dogovoru s pristojnimi organi držav pogodbenic 
ali z njihovimi emisijskimi bankami. 

21. člen 

Če okoliščine to zahtevajo, se lahko proračun med finančnim 
letom popravi v skladu z zahtevami, ki so predpisane za 
njegovo pripravo in odobritev. 

22. člen 

1. Evidenco vseh proračunskih prejemkov in izdatkov vsako 
leto prouči nadzorni odbor, ki ga sestavljata dva uradna 
izvedenca, ki pripadata upravi pogodbenic. Ta izvedenca, ki 
morata biti različnih državljanstev, imenuje Komisija na pred- 
log Odbora v skladu z alineo (b) drugega odstavka 6. člena 
Konvencije. Izdatke v zvezi z nadzornim odborom krije Orga- 
nizacija. 

2. Finančna revizija, opravljena na podlagi dokumentov in po 
potrebi na kraju samem, se določi za ugotovitev pravilnosti 
prejemkov in izdatkov in za potrditev, da je finančno poslova- 
nje sprejemljivo. Nadzorni odbor Komisiji po koncu vsakega 
finančnega leta predloži poročilo. 

23. člen 

1. Upravne ali tehnične inšpekcije služb Agencije se lahko 
opravi, če tako zahteva Komisija bodisi na lastno pobudo 
bodisi na zahtevo Odbora ali generalnega direktorja. 

2. Take inšpekcije opravljajo uradniki iz uprav pogodbenic. 
Vsak inšpekcijski odbor mora biti sestavljen iz najmanj dveh 
oseb različnih državljanstev in mora, če je to le mogoče, 
vključevati osebo, ki je sodelovala pri prejšnji inšpekciji. 

24. člen 

Odbor določi delovne jezike Agencije. 

25. člen 

Agencija izdaja publikacije, ki so potrebne za njeno delo- 
vanje. 

26. člen 

Odbor predloži v odobritev Komisiji vse spremembe tega 
statuta, za katere oceni, da so potrebne, v skladu z določbami 
3. odstavka 23. člena Konvencije. 

PRILOGA 2 

Letalska informativna območja 
(3. člen Konvencije) 

Država pogodbenica 

Zvezna republika Nemčija 

Kraljevina Belgija 
Veliko vojvodstvo 
Luksemburg 

Republika Francija 

Letalska informativna območja 

Zgornje letalsko informativno 
območje Hanover 
Zgornje letalsko informativno 
območje Ren 
Letalsko informativno območje 
Bremen 
Letalsko informativno območje 
Dusseldorf 
Letalsko informativno območje 
Frankfurt 
Letalsko informativno območje 
MCinchen 

Zgornje letalsko informativno 
območje Bruselj 
Letalsko informativno območje 
Bruselj 
Zgornje letalsko informativno 
območje Francija 
Letalsko informativno območje 
Pariz 
Letalsko informativno območje 
Brest 
Letalsko informativno območje 
Bordeaux 
Letalsko informativno območje 
Marseille 
Zgornje letalsko informativno 
območje Škotske 
Letalsko informativno območje 
Škotske 
Zgornje letalsko informativno 
območje London 
Letalsko informativno območje 
London 
Zgornje letalsko informativno 
območje Shannon 
Letalsko informativno območje 
Shannon 
Letalsko informativno območje 
Amsterdam 
Zgornje letalsko informativno 
območje Lizbona 
Letalsko informativno območje 
Lizbona 
Letalsko informativno območje 
Santa Maria 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske 

Irska 

Kraljevina Nizozemska 

Republike Portugalska 
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Eurocontrol - Evropska organizacija za varnost zračne 
plovbe (Eruopean Organization for the Safely of Air Naviga- 
tion) je mednarodna organizacija z regulalornimi pooblastili, 
ki se nanašajo na zgornji zračni prostor držav članic. Nastala 
je leta 1960. ko jo je ustanovilo naslednjih šest držav: Belgija, 
Francija, Luksemburg, Nizozemska, Velika Britanija in Zvezna 
republika Nemčija. 

Temeljni akt organizacije je Mednarodna konvencija Eru- 
ocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe, sprejeta 13. 
decembra 1960 v Bruslju, ki je bila potem že nekajkrat dopol- 
njena in spremenjena s protokoloma 1970 ter 1978 ter nazad- 
nje s Protokolom, podpisanim 12. februarja 1981. Danes šteje 
omenjena organizacija 17 držav članic (Nemčija, Belgija, 
Francija, Luksemburg, Nizozemska, Velika Britanija, Irska, 
Portugalska, Grčija, Turčija, Malta, Ciper, Madžarska, Švica, 
Avstrija, Norveška in Danska). Republika Slovenija z aktivnim 
odnosom do te mednarodne organizacije uresničuje priporo- 
čilo prometnih ministrov držav članic ECAC - Evropske 
civilne letalske konference (European Civil Aviation Confe- 
rence), da naj bi vse države članice ECAC postale članice 
Eurocontrola. Pogoj, da Republika Slovenija postane polno- 
pravna članica je pristop k Mednarodni konvenciji Eurocon- 
trol o sodelovanju za varnost zračne plovbe in k Večstran- 
skemu sporazumu o pristojbinah na zračnih poteh. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol bo imela Republika Slovenija 
dostop do novih znanj in možnost neposredno sodelovati 
v mednarodnih delovnih skupinah pri načrtovanju, uvajanju in 
nadzorovanju delovanja služb in opreme kontrole letenja, 
radarskih sistemov in avtomatskih sistemov za koordinacijo. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol bo Republiki Sloveniji dana mož- 
nost brezplačnega nadaljevanja šolanja kontrolorjev letenja 
in tehničnega osebja. S sodelovanjem v Eurocontrolu bo 
zagotovljen dostop do tehnične ekspertne pomoči oziroma 
svetovanja in pripravi projektov in pogajanj s proizvajalci 
opreme. 

S pristopom k Večstranskemu sporazumu o pristojbinah na 
zračnih poteh se bo Republika Slovenija vključila v CRCO 
- centralni urad za pobiranje taks na zračnih poteh (Central 
Route Charge Office), ki zagotavlja veliko učinkovitost pri 
zaračunavanju in izterjavi taks za prelete. Pri tem so stroški 
pod 1% vrednosti taks in se zaračunavajo direktno koristni- 
kom. Po dosedanjih podatkih je CRCO zelo uspešen, saj 
izterjajo 98% taks v šestdesetih dneh. 

Letna članarina Republika Slovenije v Eurocontrol bo znašala 
okrog 130.000 ECU. Sredstva za članarino se zagotavljajo iz 
postavke »članarine mednarodnih organizacij- Ministrstva za 
zunanje zadeve. Znesek se vključi v formulo za izračunavanje 
cene izhodiščne enote za obračunavanje taks za prelete, ki se 
na tak način povrne preko pobranih taks za prelete. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol ne bo potrebno spreminjati 
veljavne zakonodaje. 
Za včlanitev niso potrebna dodatna pogajanja. 

Za izvajanje Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelova- 
nju za varnost zračne plovbe in protokolov k konvenciji ter 
Multilateralnega sporazuma o taksah na zračnih poteh skrbi 
Ministrstvo za promet in zveze. 

BELEŽKE: 
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Deveto poročilo o 

URESNIČEVANJU ZAKONA 

0 DENACIONALIZACIJI 

- EPA 1148 

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 8. junija 1995 
sprejela: 
- DEVETO POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O DENACIONALIZACIJI, 
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi sklepa 19. seje Držav- 
nega zbora Republike Slovenije z dne 21/4-1994. 

Pošiljamo vam tudi sklepe, ki jih je Vlada Republike Slove- 
nije sprejela ob obravnavi navedenega gradiva. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
— Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

1. UVOD 
Zakon o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. I. RS, štev. 276/91 in 31/ 
93) je pričel veljati 7. 12. 1994. 64. člen tega zakona je določil 
24 mesečni rok za vložitev zahtev za denacionalizacijo. Ta rok 
je potekel (razen za pravne osebe za katere se rok izteče 13. 5. 
1995) 7. 12. 1993. Omenjeno dvoletno obdobje je bilo zajeto 
v šestem poročilu o uresničevanju zakona o denacionalizaciji. 
To, deveto poročilo, pa se nanaša na obdobje od uveljavitve 
zakona (t. j. 7. 12. 1991) do 31. 12. 1994. 

Tako kot v predhodnih poročilih, so tudi v tem poročilu zajeti 
podatki, ki so jih posredovali vsi organi, pristojni za reševanje 
zadev v postopkih denacionalizacije. To so upravni organi 
vseh 62 občin, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za finance, 
ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo v upravnem 
postopku na prvi stopnji; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministr- 
stvo za gospodarske dejavnosti, ki kot upravni organi druge 
stopnje odločajo o pritožbah; ter vsa temeljna sodišča, ki so 
pristojna za odločanje o zahtevah za denacionalizacijo po 5. 
členu ZDEN in za izvrševanje odločb o denacionalizaciji. 

URESNIČEVANJE ZAKONA SKUPNO IN NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

1. Splošno 

V nadaljevanju sledi prikaz nekaterih najpomembnejših ugo- 
tovitev ankete o izvajanju zakona o denacionalizaciji ter pri- 

merjava podatkov iz posameznih obdobij za katera so bila 
poročila že izdelana: 
II. poročilo je zajelo obdobje od uveljavitve ZDEN (7.12.1991) 
do 20. 6. 1992, 
III. poročilo je zajelo obdobje od 21. 6. 1992 do 15.10 1992, 
IV. poročilo je zajelo obdobje od 16.10. 1992 do 31. 12. 1992, 
V. poročilo, ki vsebuje le podatke občinskih upravnih orga- 
nov, je zajelo obdobje od 1. 1. 1993 do 30. 9. 1994, 
VI. poročilo je zajelo obdobje od 1. 10. 1993 do 7. 12. 1993 (v 
tistih tabelah, v katerih ni podatkov za obdobje petega poro- 
čila, je prikazan podatek za obdobje od 1. 1. 1993 do 7. 12. 
1993), 
VII. poročilo zajema obdobje od 1. 1. 1994 do 31. 5. 1994, 
VIII. poročilo zajema obdobje od 1. 6. 1994 do 31. 8. 1994, 
IX. poročilo zajema obdobje od 1.9. 1994 do 31. 12. 1994. 

Od 7. 12. 1991 do 31. 12. 1994 je bilo skupno vloženih 41088 
zahtev za denacionalizacijo, od katerih je bilo 24.683 popol- 
nih, t.j. 60% vseh vloženih. V tem obdobju so pristojni prvo- 
stopni organi izdali skupno 14.821 odločb. Od tega je bilo 
izdanih 3.546 sklepov o zavrženju zahtev, 964 odločb s .kate- 
rimi so bile zahteve zavrnjene in 10.187 odločb s katerim je 
bilo zahtevam ugodeno. Podatke po zgoraj navedenih obdob- 
jih nadzorno prikazuje tabela I.a, tabela I. pa zaradi kumulativ- 
nega načina prikazovanja podatkov omogoča tudi pregled 
odstotkov izdanih odločb na vseh vložene zahteve in na vse 
popolne zahteve po obravnavanih obdobjih. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da pristojni organi lahko meritorno odlo- 
čajo le o popolnih vlogah strank. 
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TABELA I. PRIMERJALNI PODATKI O URESNIČEVANJU 
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI 

SKUPNO 

1. št vseh vloženih zahtev 

2. št. popolnih zahtev 

3. odstotek popolnih zahtev 

III. 

9.413 12.616 

OBDOBJE URESNIČEVANJA 

IV. V. VI. 
0» obi. 

upf. organi) 
16.021 31.957 

VII. VIII. IX. 

39.947 40.262 40.503 41.088 

3.685 6.090 8.576 15.421 20.148 22.620 23.166 24.683 

39 48 54 48 50 56 57 60 

primerjava 
obdobij 

DC/VIII 
Indeks 

101 

107 

105 

4. št. izdanih odločb 

zavrženih zahtev 

zavrnjenih zahtev 

ugodenih zahtev 

496 1.531 2.771 7.496 8.859 11.483 12.936 14.821 

161 

27 

435 617 1.686 1.991 2.843 3.164 3.546 

43 144 358 562 789 818 964 

301 1.006 2.000 5.452 6.306 7.857 8.927 10.187 

115 

112 

118 

114 

- 5. % izdanih odločb na 
vse vložene zahteve 

6. %izdanih odločb na 
popolne zahteve 

5 12 17 23 22 29 32 36 

13 25 32 49 44 51 56 60 

Rimske številke (II.III.IV.V.VI.VII.VHI.in IX.) 
označujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera so bila izdelana 
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TABELA la PRIMERJALNI PODATKI O URESNIČEVANJU 
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI 

OBDOBJE URESNIČEVANJA 

SKUPNO 

it VMh vio ionih zahtev 

it popolnih zahtsv 

9.413 

3.685 

IIL 

3.203 

2.405 

IV. V. 
(Kobi. 

upr. organi) 
3.405 18.188 

2.488 8.845 

VI. 

7.738 

4.727 

VII. 

315 

2.472 

VIII. 

241 

548 

K. SKUPAJ 

585 41.088 

1.517 24.883 

it izdanih odločb 

- zavrženih zahtsv 

- zavrnjenih zahtsv 

- ugodenih zahtsv 

181 

27 

301 

1.035 

274 

18 

705 

1 240 

182 

101 

994 

Rimske itsvilks (II. III. [V.V.VI.VII.VIII.in IX) 
označujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera so bila izdelana 

4.725 

1.069 

214 

3.452 

1.363 

305 

204 

854 

2.624 

852 

227 

1.551 

1.453 

321 

29 

1.070 

1.885 

382 

146 

1.260 

14.821 

3.548 

964 

10.187 

VLOŽENE,IN POPOLNE ZAHTEVE TER 
IZDANE ODLOČBE " 

vložene zahteve popolne zahteve —izdane odločbe 

Iz podatkov, ki jih vsebuje tabela II.. je razvidno, da potekajo 
postopki denacionalizacije na prvi stopnji'v glavnem pri 
občinskih upravnih organih. 
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TABELA II. URESNIČEVANJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI 

PO PRISTOJNIH ORGANIH 

(obdobje od 7.12.1991 do 31.12.1994) 

št *t it št št št 

vloženih popolnih Izdanih zavrženih zavrnjenih ugodenih 

zahtev vlog odločb 

UPRAVNI ORGANI 

OBčIN 

MIN. ZA KULTURO 

MIN. ZA FINANCE 

SODIŠČA 

38.552 24.535 13.864 

717 

149 

1.670 

148 244 

46 

667 

3.321 

28 

43 

154 

626 

18 

1 

319 

9.917 

198 

2 

70 

SKUPAJ 41.088 24.683 14.821 3.546 964 10.187 

Podatki občinskih upravnih organov o vloženih zahtevah in 
popolnih vlogah ter izdanih odločbah po obdobjih, so prika- 

zani v tabeli III., v kateri so za vsako obdobje vnešena tudi 
mesečna povprečja. 

TABELA III MESEČNA POVPREČJA PO OBDOBJIH URESNIČEVANJA 
PRI OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANIH 

D. lil. IV. V. VI. VII. 
razmer]« 

VIII. K. SKUPAJ K/VIII 
indeks 

it vtož. zahtev 
na mesec 

it popolnih vlog 
na mesec 

it Izdanih odločb 
na mesec 

9.174 
1.343 

3.394 
497 

489 
72 

3.041 
780 

2.622 
•72 

1.001 
257 

3.288 
1.281 

2.478 
965 

1.183 
461 

16.188 
1.77» 

8.845 
752 

4.725 
51« 

6.183 
2.728 

4.585 
2.021 

1.117 
493 

198 
34 

2.462 
422 

2.382 
408 

32 
11 

614 
205 

1.294 
431 

447 38.552 
112 1.018 

1.535 24.535 
384 

1.673 13.864 
418 

187 

97 

Ugotovimo, da je bilo v obdobju od 1.10.1 993 do 7. 12. 1993 
(VI. poročilo) največji pripad zadev na mesec (2.728). Prav 
tako je bilo v tem obdobju izredno visoko število popolnih 
vlog na mesec (2.021). Razumljivo je, da se po 7. 12. 1994 
število vloženih zahtev skoraj ni spremenilo. Rok za vlaganje 
zahtev je namreč, kot že rečeno, potekel 7. 12. 1994, po tem 
datumu pa lahko vlagajo zahteve za denacionalizacijo le še 
pravne osebe. Že v obdobju od 8. 12. 1993 do 31. 5. 1994 je 
bilo malo popolnih vlog (2.462 oz. 422 na mesec), v zadnjih 
štirih mesecih pa le 1.535 oziroma 384 na mesec. Največ 

izdanih odločb na mesec je bilo v obdobju od 1.1.1993 do 30. 
9.1993 (519). Do takrat je pJovprečno število izdanih odločb na 
mesec nenehno naraščalo, že v obdobju od 1. 10. 1993 do 7. 
12. 1993 je nekoliko padlo (493), v obdobju od 8. 12. 1993 do 
31. 5. 1994 je to povprečje padlo kar na 408 odločb na mesec, 
v predzadnjem obdobju je bilo v povprečju izdanih 431 odločb 
na mesec, v zadnjih štirih mesecih pa 418 odločb na mesec. 
Gibanje mesečnih povprečijh izdanih odločb pri občinskih 
upravnih organih je tudi grafično prikazano. 
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ŠTEVILO IZDANIH ODLOČB NA MESEC 
mesečna povprečja po obdobjih 

Iz tabele 6., ki je v prilogi tega poročila, je razvidno, da je pri 
teh občinskih upravnih organih redno zaposlenih 247 delav- 
cev, ki delajo na področju denacionalizacije. To pomeni, da je 
v zadnjem obdobju, t.j. do 31. 12. 1994, na področju denaci- 
onalizacije delalo 247 redno zaposlenih delavcev pri pristoj- 
nih občinskih upravnih organih, ki so skupaj izdali 1.673 
odločb ali 6,8 odločbe na delavca v času od 1. 9. 1994 do 31. 
12. 1994. To tudi pomeni, da je v povprečju en redno zapo- 
sleni delavec izdal 1,7 odločbe na mesec. 

Iz anket ob izdelavi šestega in sedmega poročila je razvidno, 

da je takrat, glede na število redno zaposlenih delavcev, 
v povprečju en zaposleni delavec prav tako izdal 1,7 odločbe 
na mesec. V obdobju iz osmega poročila pa 1,8 odločbe na 
mesec. 

Že v predhodnih poročilih smo ugotavljali, da je to vsekakor 
zelo nizko povprečje za katerega je morebitni razlog v tem, da 
zaposleni delavci pri občinskih upravnih organih delajo na 
področju denacionalizacije poleg svojega sicer drugega red- 
nega dela. Nadalje je postopek denacionalizacije eden naj- 
zahtevnejših, saj upravičenci uveljavljajo premoženjsko- 
pravne zahtevke, torej klasične pravice civilnega prava, 
o katerih praviloma odločajo sodišča in ne upravni organi. 
Pomanjkanje tovrstnih izkušenj je toliko večje, ker so poo- 
blaščene osebe za vodenje postopkov na prvi stopnji poleg 
dipl. pravnikov pogosto tudi dipl. ekonomisti in osebe z višje- 
šolsko izobrazbo. Dodatna ovira za hitro ugotavljanje dejan- 
skega stanja v konkretnih primerih je tudi časovna odmaknje- 
nost podržavljenja in razpršenost dokumentacije, ki jo je 
potrebno zbrati; nemalokrat pa dokumentacije v arhivih niti 
ni. Takrat je dokazovanje še bolj zapleteno in dolgotrajno. 

2. Uresničevanje zakona na posameznih področjih 

2.1. pri občinskih upravnih organih 

Pristojni občinski upravni organi so, po uveljavitvi zakona, na 
področju denacionalizacije: 

a) kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev pre- 
jeli 20.777 zahtev za denacionalizacijo, od katerih je bilo 
15.129 popolnih. Skupno so izdali 8.088 odločb, od katerih je 
bilo 1.380 sklepov o zavrženju zahtev, 333 zahtev je bilo 
zavrnjenih, v 6.375 primerih pa so bile izdane odločbe, s kate- 
rimi je bilo zahtevam ugodeno. Poravnave so bile sklenjene 
v 436 primerih. Med vsemi izdanimi odločbami je bilo 3.856 
delnih odločb. 

Denacionalizirano je bilo skupaj: 

- 22.801 ha kmetijskih zemljišč, od tega 20.856 v last in 
posest oziroma z vzpostavitvijo lastninske pravice, 1.786 ha je 
bilo vrnjeno v obliki solastninskega deleža. 116 ha je bilo 
denacionalizirano z nadomestnimi zemljišči, za 43 ha kmetij- 
skih zemljišč pa so bile izdane odločbe za plačilo odškodnine 
v skupni vrednosti 52.833.820 SIT. 
- 57.272 ha gozdov, od katerih so bili praktično vsi vrnjeni 
v last in posest oziroma z vzpostavitvijo lastninske pravice. 
- 133 kmečkih gospodarstev in prav tako 133 objektov 
v okviru kmečkih gospodarstev. 

V 76 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premože- 
nje ob podržavljenju obremenjeno s hipoteko, v 83 primerih 
pa je bilo.premoženje bremenjeno s hipoteko po podržavlje- 
nju. Na tem področju denacionalizacije so zavezanci v 1.356 
primerih pridobili premoženje na odplačen način in lahko 
uveljavljajo odškodnino po 73. členu ZDEN. 

kmetijstvo —•— stanov, področje —*»- podjetja 

.a 
«5 
•s 

obdobja uresničevanja zakona 

MESEČNA POVPREČJA IZDANIH ODLOČB 
po posameznih področjih 

obdobja uresničevanja 
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TABELA IV DENACIONALIZIRANO PREMOŽENJE 

VRSTA PREMOŽENJA II III IV V VI VII VIII IX SKUPAJ 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA ha ha ha 

(leobč. 
upr.organi) 

ha ha ha ha ha ha 
obč.upr.organi 
Min. za kulturo 
sodišča 

497 
0 
0 

1.286 
0 
0 

5.055 
0 

30 

5.432 1.392 
86 

1 

2.431 
62 
16 

1.854 
1.235 

44 

4.854 
22 
45 

22.801 
1.405 

136 

SKUPAJ 

GOZDOVI 

497 

ha 

1.286 

ha 

5.085 

ha 

5.432 

ha 

1.479 

ha 

2.509 

ha 

3.133 

ha 

4.921 

ha 

24.342 

ha 
obč.upr.organi 
Min. za kulturo 
sodišča 

4.370 
0 

6.166 
0 

8.303 
0 

23 

20.719 
0 
0 

1.005 
115 

0 

10.985 
17 
0 

3.062 
812 

4 

2662 
212 

44 

57.272 
1.156 

71 
0 

SKUPAJ 

KMET.GOSPOD. 

4.370 

št. 

6.166 

št. 

8.326 

št. 

20.719 

št. 

1.120 

št. 

11.002 

št. 

3.878 

št. 

2.918 

št. 

58.499 

št. 
obč.upr.organi 

OBJEKTI V KMET1J.GOSP 

0 

št. 

13 

št. 

13 

št. št 

53 

št. 

41 

št. 

4 

št. 

9 

št. 

133 

ftt 
obč.upr.organi 0 8 34 .37 41 4 9 133 

b) stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih 
prostorov in stavbnih zemljišč prejeli 16.119 zahtev, od kate- 
rih je bilo le 8.307 popolnih. Skupno število izdanih odločb je 
bilo 5.121, od katerih je bilo izdanih 1.833 sklepov o zavrženju 
zahtev, 282 odločb s katerimi so bile zahteve zavrnjene in 
3.006 odločb s katerimi je bilo zahtevam ugodeno. V 192 
primerih so bile te odločbe izdane na podlagi poravnave. Med 
vsemi izdanimi odločbami je bilo 719 delnih odločb. 

Denacionalizirano je bilo skupaj: 

- 2.358 stanovanj v skupni površini 136.195 m2, od tega je bilo 
158 stanovanj vrnjenih v last in posest, 2.198 stanovanj pa 
z vzpostavitvijo lastninske pravice, le v dveh Drimerih ie bila 

izdana odločba za plačilo odškodnine v višini 1.250.000 SIT. 
- 443 hiš s skupno površino 109.232 m2, od katerih je bilo 85 
hiš vrnjenih v last in posest, 356 hiš pa je bilo vrnjenih 
z vzpostavitvijo lastninske pravice, v treh primerih je bila 
izdana odločba za plačilo odškodnine. 
- 1.223 poslovnih stavb in poslovnih prostorov v skupni 
površini 339.926 m2, od katerih je 354 poslovnih prostorov 
vrnjenih v last in posest v 862 primerih z vzpostavitvijo lastnin- 
ske pravice, v 7 primerih pa s plačilom odškodnine v skupni 
vrednosti 58,221.500 SIT. 
- 2,733.866 m2 stavbnih zemljišč, od katerih je bilo 2,141.585 
po 31. členu ZDEN, 570.503 m2 pa po 32. členu ZDEN. Za 
21.778 m2 so bile izdane odločbe za plačilo odškodnine 
v vrednosti 57,986.507 SIT. 
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V 291 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premo- 
ženje obremenjeno s hipoteko ob podržavljenju, v 31 primerih 
pa je bilo premoženje obremenjeno s hipoteko po podržavlje- 
nju. Na tem področju denacionalizacije so zavezanci v 697 
primerih pridobili premoženje na odplačen način in lahko 
uveljavljajo odškodnino po 73. členu ZDEN. 

c) podjetij in kapitala 
Prejeli 1.656 zahtev, od tega je bilo 1.099 popolnih. Skupno je 
bilo izdanih na tem področju denacionalizacije 655 odločb, 
od katerih so bile zahteve zavržene s 108 sklepi, z 11 odloč- 
bami so bile zahteve zavrnjene, s 536 odločbami pa je bilo 
zahtevam ugodeno. V 339 primerih so bile te odločbe izdane 
na podlagi poravnav. Med vsemi izdanimi odločbami je bilo 
193 delnih odločb. 

Denacionalizirano je bilo skupaj: 

- 44 podjetij v last in posest v skupni vrednosti 1,441,055,174 
SIT. 
- 277 podjetij z vzpostavitvijo lastninskega deleža na kapitalu 
v skupni vrednosti 5,001,316,932 SIT. 
- V 100 primerih je šlo za denacionalizacijo po 38. členu, to je 
z vrnitvijo nepremičnin v skupni vrednosti 2.950,290.103 SIT. 
- v 31 primerih pa je bila za vrednost podržavljenega premo- 
ženja izdana odločba za plačilo odškodnine v vrednosti 
514,375.837 SIT. 

V 23 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premože- 
nje ob podržavljenju obremenjeno s hipoteko, v 22 primerih 
pa je bilo premoženje obremenjeno s hipoteko po podržavlje- 
nju. Na tem področju so zavezanci v 80 primerih pridobili 
premoženje na odplačen način in lahko uveljavljajo odškod- 
nino po 73. členu ZDEN. 

Podrobneje so podatki o izvajanju zakona o denacionalizaciji, 
tudi glede drugih vprašanj, razvidni iz tabel od 1 do 20, ki 
prikazujejo tudi podatke po občinah in občinskih upravnih 
organih (tako kot v predhodnih poročilih). 

2.2. Pri Ministrstvu za kulturo, 

ki je na prvi stopnji pristojno za odločanje o denacionalizaciji 
predmetov umetniške, kulturne in zgodovinske vrednosti in 
nepremičnin, ki so kulturni spomeniki oziroma naravne zna- 
menitosti, je bilo vloženih 697 zahtev, od tega je bilo 148 
popolnih vlog. Izdanih je bilo 244 odločb, od tega 28 sklepov 
o zavrženju zahtev, 18 odločb, s katerimi so bile zahteve 
zavrnjene in 198 pozitivnih odločb. 

Denacionalizirano je bilo: 

- 1.405 ha kmetijskih zemljišč 
- 1.156 ha gozdov 
- 125 stanovanj v skupni površini 8.496 m2 

84 hiš v skupni površini 31.149 m2 

- 148 poslovnih prostorov v skupni površini 13.465 m2 

- 46.722 m2 stavbnih zemljišč 

2.3 Pri Ministrstvu za finance, 

ki je na prvi stopnji pristojno odločati o denacionalizaciji 
premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organiza- 
cij, je bilo vloženih 149 zahtev za denacionalizacijo. Praviloma 
so vse vloge nepopolne, te pa večinoma še niso dopolnjene. 
34 zahtev je bilo odstopljenih pristojnim organom. Izdano je 
bilo skupaj 46 upravnih aktov, od katerih je bilo 43 sklepov 
o zavrženju zahteve za denacionalizacijo, ena odločba, 
s katero je bila zadeva zavrnjena in dve s katerima je bilo 
zahtevam ugodeno. S tema dvema odločbama je bilo denaci- 
onalizirano premoženje v vrednosti 280.000,00 SIT v vrednost- 
nih papirjih. 

2.4. Pri temeljnih sodiščih, 

(tabela »denacionalizacija po sodiščih, ki je v prilogi) je bilo 
na podlagi 5. člena zakona (izpodbijanje pravnega posla, 
sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa 
oziroma predstavnikov oblasti) vloženih skupno 1.670 zahtev. 
Izdali so 667 odločb, od tega so bile v 158 primerih zahteve 
zavržene, 319 zahtev je bilo zavrnjenih v 70 primerih pa je bilo 
zahtevam ugodeno. V 120 primerih so bili postopki ustavljeni 
ali pa je bila zahteva umaknjena. 

S pravnomočnimi odločbami sodišč je bilo denacionalizirano 
89 ha kmetijskih zemljišč, 71 ha gozdov, tri hiše, 7 poslovnih 
prostorov in 18.532 nv stavbnih zemljišč. 

Na podlagi posebnih določb zakona o denacionalizaciji, 
o dedovanju, je bilo uvedenih 2.435 zapuščinskih postopkov, 
od tega je 1.729 končanih (1.520 pravnomočno končanih). 
Sodišča so izvršila 7.459 odločb o denacionalizaciji. 

Denacionalizacija premoženja po področjih, po obdobjih in 
po organih odločanja je prikazana v tabeli IV. in V. Tabeli V.a 
in VI. pa se nanašata na denacionalizacijo v občinskih uprav- 
nih organih, na kar se nanašata tudi prikazana grafa o meseč- 
nih povprečjih izdanih odločb po posameznih področjih in 
pregled uresničevanja ZDEN do 31. 8. 1994 po področjih. 
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TABELA Va URESNIČEVANJE ZAKONA PO PODROČJIH 

KMETIJSTVO 

1 Al vseh vloženih zahtev 
I 

2. it popolnih zahtev 

3. odstotek popolnih zahtev 

4. it izdanih odločb 

5. % izdanih odločb na vsa 
vložene zahteve 

S. % izdanih odločb na 
popolne zahteve 

5.937 

2.685 

45 

314 

12 

III. 

7.882 

4.154 

53 

976 

12 

23 

IV. V. 

10.116 9. porotno 
ni« 

5.747 podatkov po 

57 
tMMipO 

1.749 trum—gjih 

17 

30 

VI. 

20.927 

11.667 

56 

5.293 

25 

45 

VII. 

20.753 

14.263 

69 

6.540 

32 

46 

VIII. 

20.685 

14.568 

70 

7.246 

35 

50 

IX. 

20.777 

15.129 

73 

8.088 

39 

53 

STAN. PODROČJE 

1. št vseh vloženih zahtev 

2. it popolnih zahtev 

3. odstotek popolnih zahtev 

4. it izdanih odločb 

5. % izdanih odločb na vse 
vložene zahteve 

6. % izdanih odločb na 
popolne zahteve 

2.715 

855 

31 

163 

3.652 

1.581 

43 

458 

19 

13 

29 

4.624 

2.384 

52 

861 

19 

36 

15.314 

7.469 

49 

2.991 

20 

40 

15.719 

7.217 

46 

4.048 

26 

56 

15.808 

7.407 

47 

4.547 

29 

61 

16.119 

8.307 

52 

5.121 

32 

62 

PODJETJA 

1. it vseh vloženih zahtev 

2. it popolnih zahtev 

3. odstotek popolnih zahtev 

4. it izdanih odločb 

5. % izdanih odločb na vse 
vložene zahteve 

6. % izdanih odločb na 
popolne zahteve 

522 

112 

21 

12 

681 

281 

41 

56 

11 20 

764 

363 

48 

79 

10 

22 

1.634 

788 

48 

231 

14 

29 

1.601 
t 

906 

57 

309 

19 

34 

1.612 

1 025 

64 

398 

25 

39 

1.656 

1.099 

66 

655 

40 

60 

Rimsko itevilke (ll.lll.IV.V.VI.VII.VIII.in IX.) 
označujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera so bila izdelana 

27 



pregled izvajanja ZDEN do 31.12.1994 
po področjih 

SSSSS vložene zahteve Hi popolne vloge ES3S3 izdane odločbe 

% 
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TABELA VI 

KMETIJSTVO 

št. vseh vloženih zahtev 

VIII. 

20.685 

IX. 

20.777 

razlika 

92 

mesečno 

povprečje 

23 

2. št. popolnih zahtev 

3. št. poslanih v dopolnitev 

4. št. izdanih odločb 

zavrženih zahtev 

zavrnjenih zahtev 

ugodenih zahtev 

5. št. delnih odločb 

6. poravnave 
7. pritožbe 

8. pravnomočne odločbe 

9. št. ustnih obravnav 

10. skrajšani postopek 

11. končane zadeve 

12. pravnomočne 

14.568 

6.333 

7.246 

1.248 

268 

5.730 

3.468 

427 

1.011 

5.408 

7.575 

433 

15.129 
6.534 

8.088 

1.380 

333 

6.375 

3.856 

436 

1.159 

5.983 

8.209 

520 

3.677 

3.336 

561 

201 

842 

132 
65 

645 

388 

9 

148 

575 

634 

87 

140 

50 

211 

33 

16 

161 

97 

2 
37 

144 

159 

22 

STAN. PODROČJE 

1. št. vseh vloženih zahtev 

VIII. 

15.808 

IX. 

16.119 

razlika 

311 

mesečno 

povprečje 

78 

2. št. popolnih zahtev 

3. št. poslanih v dopolnitev 

7.407 

4.924 

8.307 

5.128 

900 

204 

225 

51 

4. št. izdanih odločb 

zavrženih zahtev 

zavrnjenih zahtev 

ugodenih zahtev 

5. št. delnih odločb 

6. poravnave 

7. pritožbe 

8. pravnomočne odločbe 

9. št. ustnih obravnav 

10. skrajšani postopek 

11. končane zadeve 

12. pravnomočne 

4.547 

1.608 

252 

2.687 

580 

166 

669 

3.146 

2.366 

1.675 

5.121 

1.833 

282 

3.006 

719 

192 

791 

3.621 

2.671 

1.784 

4.147 

3.606 

574 

225 

30 

319 

139 

26 

122 

475 

305 

109 

144 

56 

8 

80 

35 

7 

31 

119 

76 
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PODJETJA 

1. št. vseh vloženih zahtev 

VIII. 

1.612 

IX. 

1.656 

razlika 

44 

mesečno 

povprečje 

11 

2. št. popolnih zahtev 

3. št. poslanih v dopolnitev 

4. št. izdanih odločb 

zavrženih zahtev 

zavrnjenih zahtev 

ugodenih zahtev 

5. št. delnih odločb 

6. poravnave 

7. pritožbe 

8. pravnomočne odločbe 

9. št. ustnih obravnav 

10. skrajšani postopek 

11. končane zadeve 

12. pravnomočne 

1.025 

903 

398 

96 

10 

292 

151 

133 

85 

247 

1.023 

27 

1.099 

951 

655 

108 

11 

536 

193 

339 

104 

456 

1.284 

32 

441 

354 

74 

48 

257 

12 

1 

244 

42 

206 

19 

209 

261 

5 

19 

12 

64 

3 

0 

61 

11 

52 

5 

52 

65 

1 

OBČINSKI UPRAVNI ORGANI 

SKUPAJ 

1. št. vseh vloženih zahtev 

VIII. IX. razlika mesečno 

povprečje 

38.105 38.552 447 112 

2. št. popolnih zahtev 

3. št. poslanih v dopolnitev 

23.000 

12.160 

24.535 

12.613 

1.535 

453 

384 

113 

4. št. izdanih odločb 

zavrženih zahtev 

zavrnjenih zahtev 

ugodenih zahtev 

12.191 

2.952 

530 

8.709 

13.864 

3.321 

626 

9.917 

1.673 

369 

96 

1.208 

418 

92 

24 

302 

5. št. delnih odločb 

6. poravnave 

7. pritožbe 

8. pravnomočne odločbe 

9. št. ustnih obravnav 

10. skrajšani postopek 

11. končane zadeve 

12. pravnomočne 

4.199 

726 

1.765 

8.801 

10.964 

2.135 

4.768 

967 

2.054 

10.060 

12.164 

2.336 

8.265 

>.296 

569 

241 

289 

1.259 

1.200 

201 

142 

60 

72 

315 

300 

50 
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3. Pri organih druge stopnje 

Ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za denaci- 
onalizacijo so prejela skupaj 3.202 pritožbi. Od tega jih je 
rešenih 2.301 in sicer tako, da je bilo v 1.026 primerih pritožni- 
kom ugodeno, 1.219 je bilo zavrnjenih, 51 pritožb pa je bilo 
zavrženih. Skupaj je bilo vloženih 47 pritožb zaradi molka 
upravnega organa prve stopnje. 

3.1. Pri Ministrstvu za okolje in prostor kot drugostopenj- 
skemu organu za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih 
hiš, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč 
je bilo vloženih 1.443 pritožb, od tega je bilo rešenih 1.112 in 
sicer tako, da je bilo v 455 primerih pritožnikom ugodeno, 639 
pritožb je bilo zavrnjenih, 18 pa zavrženih. Zaradi molka 
upravnega organa je bilo vloženih 14 pritožb. 

3 2. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
je pristojno za odločanje na drugi stopnji v zadevah denaci- 
onalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodar- 
stev, je bilo vloženih 1.366 pritožb. Rešenih je bilo 898 pritožb, 
od tega je bilo 472 zavrnjenih, 416 pritožb je bilo ugodno 
rešenih, 5 pritožb pa je bilo zavrženih. Zaradi molka uprav- 
nega organa prve stopnje je bilo vloženih 8 pritožb. 

3.3. Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, ki je pri- 
stojno za odločanje na drugi stopnji o zadevah denacionaliza- 
cije podjetij in kapitala, je bilo vloženih 393 pritožb. Rešenih je 
bilo 291 pritožb, od tega je bilo 155 ugodenih, 108 zavrnjenih 
in 28 zavrženih. Zaradi molka upravnega organa prve stopnje 
je bilo vloženih 25 pritožb. 

4. Pri organih za notranje zadeve, geodetski upravi, Arhivu 
RS 

4.1. Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo v letu 1994 378 
pritožb na ugotovitvene odločbe občinskih upravnih organov, 
od teh je bilo 108 rešenih (v 32 primerih je bilo pritožbi 
ugodeno, v 71 primerih je bila pritožba zavrnjena, v 3 primerih 
je bila pritožba zavržena in v 2 primerih se je postopek 
ustavil). 

Občinski upravni organi za notranje zadeve Republike Slove- 
nije so v ugotovitvenih postopkih o državljanstvu RS v zvezi 
z denacionalizacijo do 31.8.1994 izdali 61.726 potrdil o držav- 
ljanstvu, 218 odločb, s katerimi so zavrnili zahtevana potrdila, 
4.364 negativnih potrdil, 655 odločb, s katerimi je bilo ugotov- 
ljeno, da oseba ni državljan RS, 1.803 odločb, s katerimi so 
ugotovili, da oseba je državljan RS oz. da je bila jugoslovanski 
državljan. 629 zahtevkov oz. vlog je še v postopku pri občin- 
skih upravnih organih za notranje zadeve. 

4.2. Republiika geodetska uprava je posredovala zbirne 
podatke občinskih geodetskih uprav od 1. 1. 1992 do 31. 8. 
1994. Do takrat je bilo vloženo 34.914 zahtevkov za izdajo 
zemljiškokatastrskih podatkov. Novih zahtevkov ni veliko, 
prav tako ni veliko novih zahtevkov za izvedbo geodetskih 
posegov. Po njihovem mnenju izgleda, da reorganizacija 
občinskih upravnih organov zavira izvajanje upravnih postop- 
kov. Nerešenih je le cca. 50. 

4.3. Na arhiv Republike Slovenije je bilo vloženih 4.488 zah- 
tev, od katerih je bilo pozitivno rešenih 2.753. Na Inštitut za 
novejšo zgodovino je bilo 2. 11. 1992 vloženo 420 vlog, pozi- 
tivno je bilo rešenih 171 le-teh. Na Zgodovinski arhiv v Celju 
je bilo 1.201 vlog, pozitivno rešenih 841. Na Pokrajinski arhiv 
v Kopru je bilo vloženih 52 vlog, pozitivno rešenih 29. Na 
Zgodovinski arhiv Ljubljana oziroma na vse njegove enote je 
bilo vloženo 2.208 zahtev, pozitivno rešenih pa je bilo 1.646. 
Na Pokrajinski arhiv Maribor je bilo vloženih 3.148 vlog, 
pozitivno rešenih 2.683. Na Pokrajinski arhiv Nova Gorica je 
bilo vloženo 348 vlog, pozitivno rešenih 270. Na Pokrajinski 
arhiv Ptuj je bilo vloženo 1.077 vlog, pozitivno rešenih 944. Na 
Arhiv Ministrstva za notranje zadeve je t}iio vloženo 2.229 
vlog, pozitivno rešenih 1.325. Na nadškofijski arhiv Ljubljana, 
je bilo vloženih 726 vlog, pozitivno rešenih 504. 

Skupno število vlog pri navedenih arhivih je bilo 16.097, 
pozitivno rešenih pa 11.166. 

Vpogled v dokumentacijo arhiva Ministrstva za pravosodje je 
želelo 963 strank. 

KONČANE ZADEVE 

UPRAVNI ORGAN I. STOPNJE JE O ZAHTEVI ZA 
DENACIONALIZACIJO ODLOČIL V CELOTI 

Na področju denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in 
kmečkih gospodarstev so upravni organi I. stopnje do 31. 12. 
1994 (do 31. 12. 1994 so to bili občinski upravni organi) 
v celoti odločili od 3.677 zahtevah za denacionalizacijo, od 
tega 3.336 pravnomočno 

Na področju denacionalizacije stanovanj, stanovanjskih hiš, 
poslovnih stavb in poslovnih prostorov ter stavbnih zemljišč 
so upravni organi I. stopnje do 31. 12. 1994 v celoti odločili 
o 4.147 zahtevah za denacionalizacijo, od tega 3.606 pravno- 
močno. 

Na področju denacionalizacije podjetij in kapitala pa so 
upravni organi I. stopnje do 31. 12. 1994 v celoti odločili o 441 
zahtevah, od tega 354 pravnomočno. 

Skupaj so torej takratni občinski upravni organi, do 31. 12. 
1994, v celoti odločili o 8.265 zahtevah za denacionalizacijo, 
od tega 7.296 pravnomočno. 

Podatki so vključeni v tabelo VI tako, da je možna primerjava 
z vloženimi zahtevami, popolnimi vlogami, izdanimi odloč- 
bami itd. 

UPRAVNI SPORI O ZAKONU O DENACIONALIZACIJI 

Po podatkih upravnega oddelka Vrhovnega sodišča Repu- 
blike Slovenije je bilo v zadevah ugotovitve državljanstva 
v letu 1994 vloženih 42 tožb, v letu do 31. 5. 1995 pa 29 tožb. 
Te tožbe še niso rešene. Iz leta 1993 je ostalo nerešenih še 16 
tožb. O tem, koliko teh zadev je povezanih z denacionaliza- 
cijo, nimajo podatkov. 

V denacionalizacijskih zadevah je bilo v letih 1993,1994, 1995 
(do 31. 5. 1995) vloženih 626 tožb, v letu 1993 - 207, v letu 
1994 - 280 in v letu 1995 - 139 tožb). Nerešene so zadeve iz 
leta 1994 in 1995 ter 33 zadev iz leta 1993. V letu 1994 je bilo 
s sodbo rešenih 147 zadev. Od teh je bilo tožbam ugodeno in 
izpodbijana odločba odpravljena v 32 zadevah. 

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ODLO- 
ČALO O NASLEDNJIH DOLOČILIH ZAKONA O DENACIONA- 
LIZACIJI: 

3. čl., 6. čl., 9. čl., prvi odst. 10. čl., 11. čl., 12. čl., 13. čl., 14. čl. 
in V. poglavje, 16. čl., 20. čl., 22. čl., 27. čl., 28. čl., 29. čl., 33. 
čl., četrti odst. 42. čl., 47. čl., 48. čl., 51. čl., tretji odst. 63. čl., 
67. čl., 72. čl., 81. čl., 92. Čl. 

Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-10/ 
92-19 z dne 5. 11. 1992 je bil razveljavljen 92. člen, z odločbo 
št. U-l-25/92-27 z dne 4. 3. 1993 je bila razveljavljena beseda 
»fizične« v prvem odst. 3. čl. in drugi odst. istega člena, 
beseda »fizične« v 4. členu, beseda »fizična« v 5. členu, 
beseda »fizične« v drugem odst. 10. člena in drugi odst. 13. 
člena, z odločbo št. U-l-72/93 z dne 20. 4. 1995 pa je bila 
razveljavljena določba četrtega odstavka 16. člena ZDEN, 
kolikor se nanaša na pravne osebe v mešani lastnini, v katerih 
je zasebni oziroma tuji kapital udeležen z bagatelnimi vložki. 
V ostalem delu ta določba ni v nasprotju z Ustavo, če se 
razlaga in uporablja tako, kot je navedeno v obrazložitvi te 
odločbe. 

V ostalih, zgoraj navedenih primerih je Ustavno sodišče Repu- 
blike Slovenije odločilo, da navedene določbe niso 
v nasprotju z Ustavo. 
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PROBLEMATIKA URESNIČEVANJA ZAKONA 
O DENACIONALIZACIJI 

1. Kadrovski problemi 

Kadrovski problemi so na področju denacionalizacije že ves 
čas izvajanja zakona o denacionalizaciji eni izmed najbolj 
izpostavljenih in perečih. Dejstvo je, da je podatek o številu 
redno zaposlenih delavcev, ki delajo na področju denacionali- 
zacije (247 delavcev, število delavcev po stanju na dan 28. 2. 
1995 pa je 233) potrebno posebej obravnavati, saj ti delavci 
praviloma ne delajo le na področju denacionalizacije, temveč 
upravljajo tudi druga dela v okviru pristojnosti upravnega 
organa, kjer so zaposleni. Kadrovsko problematiko, kot naj- 
večji in najbolj pogost problem navaja tudi večina upravnih 
organov. Pri navajanju problematike veliko število občin ugo- 
tavlja izredno veliko kadrovsko fluktuacijo. To pa pomeni, da 
se morajo na novo zaposleni kadri najprej seznaniti z delom, 
kar ob vsaki kadrovski zamenjavi lahko pomeni celo začasen 
zastoj pri izvajanju zakona. Kot razloge za tako pogosto 
fluktuacijo so najbolj pogosto omenjeni preobremenjenost 
teh delavcev in prenizke plače. 

Kot že rečeno, je tudi kadrovska zasedba upravnih organov, ki 
na prvi stopnji po posameznih občinah odločajo o zahtevah 
za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih 
prostorov, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč (po ugotovi- 
tvah iz pritožbenih postopkov) neprimerna, kar se odraža tako 
v kvaliteti kot na kvantiteti izdanih odločb. Poleg že omenjene 
preobremenjenosti, velike fluktuacije, je vzrok za tako stanje, 
po ugotovitvah Ministrstva za okolje in prostor, tudi v pomanj- 
kanju ustreznih strokovnih kadrov, zlasti diplomiranih pravni- 
kov. Tako te postopke na prvi stopnji velikokrat vodijo osebe 
brez ustreznih izkušenj. Zato je v pritožbenih postopkih 
mogoče ugotoviti veliko napak, zlasti bistvenih kršitev pravil 
postopka, zaradi katerih je potrebno prvostopne odločbe 
odpravljati in jih vračati v dopolnitev postopka in v ponovno 
odločanje. Velikokrat pa upravni organi prve stopnje tudi 
pomanjkljivo ugotovijo dejansko stanje zadeve. Zato se zgodi, 
da se vračajo stvari, ki sploh niso bile podržavljene, ali pa ne 
v takem obsegu, kot se vračajo. 

Postopki so izjemno zahtevni tudi za pravnike, ne samo za 
druge strokovne profile, tako n.pr. na področju kmetijstva, 
rešujejo zadeve na prvi stopnji občinski upravni organi, pri- 
stojni za kmetijstvo, kjer so praviloma zaposleni samo dipl. 
agronomi, ki za take postopke nimajo ustrezne izobrazbe. 
Zato so morale občine dodatno zaposlovati diplomirane prav- 
nike, med katerimi so tudi taki brez delovnih izkušenj, kjer pa 
jih niso uspeli dobiti, so zaposlili delavce z višjo pravno šolo, 
prav tako brez prakse. 

Na področju denacionalizacije podjetij in kapitala med zapo- 
slenimi delavci pri upravnih organih prve stopnje sicer prevla- 
dujejo osebe z visoko izobrazbo pravne smeri, pred diplomi- 
ranimi ekonomisti in osebami z višješolsko izobrazbo, a tudi ti 
upravni organi navajajo kadrovsko problematiko kot enega 
izmed pomembnih razlogov za zastoje v vodenju postopkov. 

S kadrovsko problematiko, zlasti glede premajhnega števila 
zaposlenih delavcev, se srečujejo tudi pritožbeni upravni or- 
gani. 

UGOTOVITVE: 

1. zahtevnost postopka 

Že sam postopek denacionalizacije je bolj zahteven in zaple- 
ten, kot so običajni upravni postopki. Denacionalizacijski 
postopek je namreč kontradiktoren, kar je sicer pravilo sod- 
nih in ne upravnih postopkov. Poleg tega gre za klasična 
civilno-pravna, premoženjska vprašanja, o katerih praviloma 
prav tako odločajo sodišča. V primeru denacionalizacije pa se 
je zakonodajalec odločil, da o zahtevah za vračanje podržav- 
ljenega premoženja odločajo upravni organi po splošnem 
upravnem postopku (z izjemo pristojnosti sodišča za zahteve, 
vložene po 5. členu ZDEN, ko gre za denacionalizacijo premo- 

ženja, ki je prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, 
sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa 
oziroma predstavnika oblasti). 

2. usposobljenost kadrov 

Gre torej za neko novost v vsebini in obliki denacionalizacij- 
skih postopkov, od tistih, ki jih je poznala pravna teorija in 
praksa. Zato je bilo potrebno kadre usposobiti za to delo. 
Dejstvo pa je, kar je vsem znano, da teh postopkov ne vodijo 
le diplomirani pravniki, temveč tudi upravni delavci z dru- 
gačno izobrazbo (ekonomisti, agronomi,...). Ves čas od uve- 
ljavitve zakona o denacionalizaciji smo beležili organizacij- 
sko-kadrovsko problematiko in nanjo vedno v poročilih 
o uresničevanju ZDEN tudi opozarjali. Upravni delavci so 
namreč denacionalizacijske zadeve praviloma opravljali 
poleg siceršnjega dela, ki so ga opravljali že pred sprejemom 
ZDEN. Kadrovska izpopolnitev pa je otežena, ker se na objav- 
ljena prosta delovna mesta kandidati niti ne prijavljajo, ozi- 
roma umaknejo svojo kandidaturo, ko izvejo, da gre za vode- 
nje postopkov denacionalizacije. Velika fluktuacija pa 
pomeni, da se mora vsak novo zaposleni najprej usposobiti za 
delo v denacionalizacijskih postopkih in seznaniti s konkret- 
nimi zadevami. 

3. primanjkovanje kadrov 

Kadrovska problematika se je v zadnjem času še povečala, saj 
je veliko kadrov, ki so bili že usposobljeni za delo na denaci- 
onalizacijskih postopkih, zaposlilo v novih občinah, kjer pa 
seveda opravljajo drugo delo, upravne enote pa so prisiljene 
zopet iskati nove kadre, ki jih je ponavadi, kot že prej ome- 
njeno, potrebno usposobiti. V vsakem primeru pa se morajo 
novi delavci seznaniti s konkretnimi zadevami, kar vzame 
določen čas pred nadaljevanjem upravnega postopka v kon- 
kretni zadevi. 

Po sklepu Vlade Republike Slovenije ter skupnih navodilih 
Ministrstva za notranje zadeve in Kadrovske službe Vlade 
Republike Slovenije, upravne enote pripravljajo sistemizacijo 
delovnih mest v skladu z zahtevami posameznih ministrstev. 
Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za zadeve, ki se 
nanašajo na sistem, organizacijo in delovanje upravnih orga- 
nov, pa ugotavlja, da je v povprečju v upravnih enotah po 
zahtevah ministrstev predvidenih od 10 do 15 dodatnih zapo- 
slitev, kar po oceni omenjenega ministrstva pomeni nad 500 
novo zaposlenih v državni upravi. Zahteve se pojavljajo pred- 
vsem po strokovnem kadru - diplomirani pravniki in diplomi- 
rani ekonomisti - in sicer za vodenje upravnih postopkov za 
področja, za katera so pristojne upravne enote. Največje 
potrebe po strokovnem kadru pa se po informacijah Uprave 
za sistem in delovanje državne uprave na Ministrstvu za notra- 
nje zadeve pojavljajo prav po strokovnem kadru za vodenje 
denacionalizacijskih postopkov, saj je to področje specifika 
v strukturi upravnega organa in denacionalizacijskih komisij 
za vodenje postopka. 

Ministrstvo za notranje zadeve je za delno izboljšanje stanja 
Vladi Republike Slovenije že predlagalo spremembo uredbe 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uprav- 
nih organih, po kateri bo možno v upravnih enotah imenovati 
tudi višje upravne delavce, s čimer je želelo vsaj delno pripo- 
moči k reševanju nastale kadrovske problematike. Plačilni 
sistem v državni upravi namreč ne pozna veliko možnosti 
plačevanja posebej omenjenih delavcev in delavcev, ki oprav- 
ljajo posebej zahtevne naloge. Tako tudi v primerih denaci- 
onalizacijskih postopkov ni možno posebej in dodatno plače- 
vati delavcev. 

2. Problemi, povezani s pravnimi vprašanji 

Precej težav pri hitrejšem uresničevanju zakona so predstav- 
ljali problemi, povezani s pravnimi vprašanji, zlasti pa nedore- 
čenost posameznih zakonskih določb. Prav zaradi navede- 
nega so ministrstva, pristojna za odločanje o pritožbah 
v postopkih denacionalizacije in Ministrstvo za pravosodje, 
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posredovali prvostopnim upravnim organom precej pisnih in 
ustnih stališč v zvezi z uporabo materialnih določb ob izvaja- 
nju denacionalizacijskih postopkov. Z izvajanjem zakona, 
torej s samo prakso na tem področju, pa so se ti problemi 
v glavnem rešili. Temu je pripomogla tudi že sodna judikatura. 

Seveda pa vsi problemi še vedno niso rešeni. Zahtevnost teh 
postopkov je namreč toliko večja, ker vsebuje zakon kar nekaj 
določil v obliki pravnih standardov, npr.: bistveno okrnjena 
možnost za opravljanje dejavnosti državnih organov in javnih 
služb (1. tč. prvega odst. 19. člena), opustitev pomembnega 
dela proizvodnje ali storitvene dejavnosti, znatno število 
delavcev, bistveni izpad prihodka (drugi odst. 21. člena), raci- 
onalnejša in ekonomsko uspešnejša uporaba nepremičnine 
(23. člen), bistveno povečanje ali bistveno zmanjšanje vredno- 
sti nepremičnine po podržavljenju (25. in 26. člen) in 
podobno. Uporaba pravnih standardov kot določil v katerem- 
koli predpisu pa seveda od organa, pristojnega za odločanje, 
zahteva dobršno mero strokovne usposobljenosti. Vsebino 
tako oblikovanim zakonskim določilom daje organ, ki 
o nekem konkretnem primeru odloča in to glede na vse 
pravno relevantne okoliščine primera. Res je, da so pravni 
standardi znana oblika oziroma način urejanja neke zakonske 
materije, vendar so bili v materialnih predpisih, ki so jih do 
sedaj izvajali upravni organi, bolj izjema kot pravilo. 

Ponovno, kot že v prejšnjem poročilu, navajamo tudi proble- 
matiko, kot jo zaznavajo ministrstva, ki so pristojna za izvaja- 
nje zakona o denacionalizaciji, kot upravni organ II. stopnje: 

a) Denacionalizacija kmetijskih zemljišč in gozdov 
Na področju denacionalizacije kmetijskih zemljišč in gozdov 
še vedno ostaja problem izvajanja 27. člena zakona, po kate- 
rem se v korist upravičencev vzpostavi solastninska pravica 
na kompleksu kmetijskih zemljišč, na katerem ima družbeno- 
pravna oseba sklenjene zakupne pogodbe s fizičnimi ose- 
bami, v idealni površini in z različnimi roki trajanja zakupa, del 
tega kompleksa pa še vedno upravlja pravna oseba. Po 24. 
členu zakona imajo fizične osebe pravico uporabljati zem- 
ljišče do izteka pogodbenega roka, oziroma največ 10 let od 
pravnomočnosti odločbe, pravne osebe pi v skladu z 22. 
členom zakona 7 let od uveljavitve zakona. Največ nejasnosti 
in težav je na tem področju denacionalizacije, po navedbah 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, pri vračanju podržav- 
ljenih zemljišč na območjih, ki so bila po podržavljenju koma- 
sirana, zlasti tam, kjer komasacije še niso pravnomočno kon- 
čane (čeprav že najmanj eno leto pred uveljavitvijo ZDEN ni 
bila uvedena nobena nova komasacija, je v RS, po podatkih 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, 132 nedokončanih 
komasacij). Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je že v letu 
1992 pripravilo neobvezno pravno mnenje o tem, kako naj se 
izvaja postopek komasacije in denacionalizacije. To mnenje 
je bilo sprejeto tudi na vladni medresorski komisiji za sprem- 
ljanje in izvajanje ZOEN, vendar ga niso izvajale vse občne 
enako. 

Od uveljavitve ZDEN do 28. 2. 1995 je bilo vloženih 131 
upravnih sporov zoper drugostopne odločbe Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljubljani, od tega je bilo 
rešenih 37 sporov. Največ tožb so vložile osebe, ki po ZDEN 
ne izpolnjujejo pogojev za vračanje podržavljenega premože- 
nja, ker jim je bilo le to podržavljeno po 7. a členu Zakona 
o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, ali gre za 
»optantsko premoženje«, ali so bile nepremičnine podržav- 
ljene zaradi neplačanih davkov oziroma so za podržavljeno 
premoženje dobili ustrezno nadomestno premoženje. 

Večje število tožb so vložili dosedanji imetniki pravice upo- 
rabe na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki po zakonu sicer 
niso zavezanci za vrnitev podržavljenih nepremičnin, ker so 
kmetijska zemljišča in gozdove zgubili na podlagi Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, Zakona o zadrugah ali 
Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, vendar v postopku denacionalizacije lahko uveljav- 
ljajo odškodnino v smislu 25. člena ZDEN, zaradi bistveno 
povečane vrednosti vrnjene nepremičnine; na račun novih 
investicij v zemliišča. kot npr. agromelioracije, gozdne ceste 

in vlake ter drugo ali odškodnino v smislu 72. člena zakona. 
72. člen ZDEN določa, da se odškodnine za podržavljeno 
premoženje pri odločanju o denacionalizaciji upoštevajo, 
razen če so presegle 30% vrednosti podržavljenega premože- 
nja. ZDEN ne določa načina izračuna sedanje vrednosti te 
odškodnine, niti ne določa upravičence do te odškodnine in 
tudi ne ali se vračuna celotna dana odškodnina ali samo tisti 
del, ki presega 30% vrednosti podržavljenega premoženja. 
Upravni organ, ki rešuje denacionalizacije na prvi stopnji, na 
različne načine izračunavajo navedeno odškodnino. Večina 
jih ugotavlja tako, da takratno vrednost izplačane odškodnine 
preračuna po Odredbi o koeficientu povečanja dolarskih cen 
nacionaliziranega premoženja, čeprav je to odredba, po 
izrecni določbi 5. odstavka 44. člena ZDEN, predvidena le za 
ugotavljanje denarne vrednosti podjetij v času podržavljenja, 
medtem ko druge upravne enote izplačano odškodnino pri- 
merjajo s takratnimi cenami takega premoženja. Po odloku 
izračunane odškodnine v glavnem izkazujejo, da le ta ni 
presegla 30 procentov vrednosti, medtem ko po drugi metodi 
izračunavanja so te odškodnine znašale v povprečju nad 60 
odstotkov vrednosti podržavljenega premoženja. Kljub temu, 
da je bilo o tem pri Vrhovnem sodišču sproženih in tudi 
rešenih več upravih sporov, nismo dobili sodne prakse, kajti 
sodišče je odpravilo drugostopno odločbo zaradi drugih 
pomanjkljivosti in v nobenem primeru ni presojalo, ali je način 
izračuna odškodnine pravilen. Odločilo je le, da se plačana 
odškodnina upošteva, če je ta presegla 30 procentov vredno- 
sti preračunano na današnjo vrednost, pri izračunu obsega 
dane odškodnine, pa se upošteva vrednost plačane odškod- 
nine v denarju in vrednost nadomestnega zemljišča, če je bila 
dana odškodnina v takšni obliki. 

Precej tožb so vložila Gozdna gospodarstva v zvezi z uveljav- 
ljanjem odškodnine zaradi bistveno povečane vrednosti goz- 
dov, zaradi izgradnje gozdnih prometnic, še zlasti po tem, ko 
je Ustavno sodišče Republike Slovenije s svojo odločboi št. U- 
1-72/92-23 razveljavilo 2. odstavek 9. člena Navodil o merilih za 
ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin 
oz. premoženja, da se povečanje oziroma zmanjšanje vredno- 
sti podržavljenih gozdov ne ugotavlja, če je bilo z gozdovi od 
podržavljenja dalje gospodarjeno v skladu z gozdno gospo- 
darskimi načrti. Ne glede na navedeno, da je bilo mnenje 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, da se 
povečanje vrednosti gozdov na račun prometnic ne ugotavlja, 
ker je bilo odpiranje gozdnih cest po veljavnem zakonu o goz- 
dovih, dejavnost posebnega družbenega pomena, za katero 
so se sredstva zagotavljala z zakonom in to iz družbenih in 
zasebnih gozdov. Takšno stališče je bilo ovrženo s sodbo 
Vrhovnega sodišča, kajti tudi v teh primerih je potrebno, 
v smislu 25. člena ZDEN, ugotavljati, ali se je, na račun 
gozdnih poti, povečala vrednost vrnjenih gozdov. 

V zvezi s 27. členom, ki se nanaša na vračanje podržavljenih 
kmetijskih zemljišč iz kompleksov, je Vrhovno sodišče odlo- 
čilo, da se v korist upravičenca, čigar podržavljeno zemljišče 
leži v območju kompleksa kmetijskih zemljišč v družbeni 
lastnini, kjer je ostalo stanje parcel v zemljiškem katastru 
nespremenjeno in neusklajeno s stanje v naravi, vzpostavi 
solastninska pravica na vseh parcelah znotraj kompleksa. 

Tudi večina nerešenih tožb se nanaša na podobne zadeve. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije že od uveljavitve ZDEN opozarja na probleme pri 
vračanju kmetijskih zemljišč, zaradi neusklajenega zemlji- 
škoknjižnega in zemljiškokatastrskega stanja s stanjem 
v naravi, ki je nastalo kot posledica neodmerjenih cest, poti, 
jarkov in drugih infrastrukturnih objektov ter novih stanovanj- 
skih naselij. Takšno neusklajeno stanje povzroča največ težav 
pri vračanju podržavljenih zemljišč, ki ležijo v območju kom- 
pleksa, ker tega ni možno opredeliti niti po površini, niti po 
vrednosti. Poleg navedenega pa zaradi takšnega stanja posa- 
mezen kompleks obsega zelo veliko število parcel (tudi več 
kot 500), kar pomeni, da je treba, glede na 27. člen ZDEN, 
v korist upravičenca, čigar podržavljeno zemljišče leži v tem 
kompleksu, vzpostaviti solastninsko pravico na vseh parcelah 
znotraj kompoleksa. Da bi na teh območjih zagotovili nemo- 
teno izvajanje denacionalizacije, mora geodetska služba izve- 
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sti odmero vseh infrastrukturnih objektov in vskladiti stanje 
parcel znotraj samega kompleksa. Seveda je vse to povezano 
s precejšnjimi stroški, ki jih ni dolžna plačati stranka 
v postopku denacionalizacije, temveč bi sredstva za te 
namene morala zagotoviti država. 

Zaradi navedenega MKGP predlaga, da Vlada Republike Slo- 
venije sprejme sklep, s katerim nalaga: 

- Ministrstvu za promet in zveze, da sprejme program ureja- 
nja zemljiškoknjižnega in zemljiškokatastrskega stanja zem- 
ljišč uporabljenih za gradnjo cest in v te namene zagotovi 
potrebna finančna sredstva. 
- Ministrstvu za okolje in prostor, da sprejme program izvaja- 
nja geodetskih del v zvezi z odmero infrastrukturnih in drugih 
objektov ter zagotovi sredstva za izvajanje ostalih del, potreb- 
nih za ureditev uradnih evidenc o zemljiščih. 
- Ministrstvu za notranje zadeve in kadrovski službi Vlade 
Republike Slovenije, da odobri Upravnim enotam in Ministr- 
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaposlitve strokov- 
nih kadrov za delo na področju denacionalizacije. 
- Ministrstvu za finance, da zagotovi v proračunu za Upravne 
enote, za potrebe denacionalizacije, sredstva za delo po 
pogodbi in delo preko polnega delovnega časa. 

Upravičenci že dlje časa postavljajo zahteve po nadomestnih 
zemljiščih in odklanjajo povračilo podržavljenega premoženja 
v obliki vrednostnih papirjev Slovenskega odškodninskega 
sklada. Zakon sicer v tretjem odstavku 42. člena določa, da se 
lahko upravičenec in zavezanec sporazumeta, da da zaveza- 
nec upravičencu nadomestno nepremičnino, vendar te 
določbe objektivno ni možno izvajati dokler zavezanec (Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS) ne bo vedel, s kakšnim 
premoženjem bo razpolagal, kar po mnenju Ministrstva za 
kmetijsko in gozdarstvo pomeni šele po zaključku vseh 
postopkov vračanja podržavljenih kmetijskih zemljišč in goz- 
dov. Pa še tedaj ne bo mogoče dajati kot nadomestnih zem- 
ljišč, zemljišč, ki jih podjetja obdelujejo sama kot dobri 
gospodarji, saj jim tako zakon o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, kot tudi zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in goz- 
dov RS jamčita nadaljnjo obdelavo takih zemljišč, če ta niso 
pod denacionalizacijo. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdar- 
stvo ocenjuje, da za vse interesente ne bo dovolj nadomestnih 
zemljišč, zato so predlagali Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, da pripravi predlog kriterijev za dodeljevanje 
nadomestnih zemljišč, ki naj bi jih sprejela Vlada RS. 

b) Denacionalizacija podjtij in kapitala 

Med pomembnimi problemi na področju denacionalizacije 
podjetij in kapitala je, po mnenju Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti, zlasti problem neusklajenosti ZDEN in zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij in to predvsem glede 
neusklajenosti roka za vložitev zahteve za denacionalizacijo 
(7.12. 93.) in roka za vložitev predloga za zavarovanje denaci- 
onalizacijskih upravičenj na družbenem kapitalu zavezancev 
(7. 6. 1993), kar ob razmerju specialnosti lastninskega zakona 
do denacionalizacijskega pomeni, da vlagatelji zahteve po 7. 
6. 1993 ni omogočeno vračilo podržavljenega premoženja 
v naravi v primeru, da je zavezanec za vračilo podjetje, ki se 
lastninsko preoblikuje. To pa ni v skladu z načelno opredeli- 
tvijo ZDEN, da je vračanje v naravi primarna oblika denaciona- 
lizacije. 

V dosedanjih postopkih na Vrhovnem sodišču je končano le 
17 upravnih sporov, ki so sproženi zoper odločbe Ministrstva 
za gospodarske dejavnosti. 

Večina upravnih sporov (ki so že rešeni) je sprožena v zvezi 
z začasnimi odredbami, ki so izdane na podlagi 68. člena 
ZDEN in 12. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. Qpl 17 rešenih zadev je 9 postopkov ustavljeno s skle- 
pom, ker je tožeča stranka tožbo umaknila. Le v dveh primerih 
je odločba Ministrstva za gospodarske dejavnosti bila odprav- 
ljena, v ostalih primerih pa je odločitev Ministrstva za gospo- 
darske dejavnosti bila potrjena. 

Po Podatkih Ministrstva za gospodarske dejavnosti je 
v postopku pri Vrhovnem sodišču še 39 zadev. 

Pri nedokončanih zadevah je 21 tistih, ki se nanašajo na 
uporabo določb ZDEN (44. čl. - ugotavljanje vrednosti, 19. 
člen bistvena okrnjenost kompleksa, 16. čl. vračanje nepre- 
mičnin, 33. čl. jamčevanje RS, 40 čl. vprašanje odškodnine, 
25. in 26. člen bistveno povečanje oz. bistveno zmanjšanje 
vrednosti, 2. odst. 32. čl. zazidana stavbna zemljišča itd ). V 18 
primerih je sprožen upravni spor zaradi odločb, ki so izdane 
v zvezi z uporabo 12. člena Zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij in 68. či. ZDEN (zaradi izdanih začasnih 
odredb). Nekaj spornih vprašanj se nanaša na uporabo 1. 
odst. 33. čl. ZDEN zlasti glede pristojnosti za odločanje, pri 
čemer je v cca 90% sproženih sporov sporno vprašanje višine 
vrnjenega ali zavarovanega premoženja. Pri nerešenih zade- 
vah so v 26 primerih sprožili upravni spor upravičenci oziroma 
vlagatelji, v 10 primerih pa podjetja (kot zavezanci), v 2 prime- 
rih Slovenski odškodninski sklad in v enem primeru Repu- 
blika Slovenija. 

c) Denacionalizacija stanovanj, hit, poslovnih stavb in 
poslovnih prostorov ter stavbnih zemljišč 

Na problem v zvezi z roki za odločanje v denacionalizacijskih 
postopkih opozarja tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki 
navaja, da imajo upravni organi prve stopnje rok za izdajo 
odločbe podaljšan iz dveh mesecev (ki ga določa ZUP) na eno 
leto (ki ga določa ZDEN), za drugostopne upravne organe pa 
zakonodajalec roka ni podaljšal, zato je potrebno o pritožbi 
odločiti v dveh mesecih. Ministrstvo za okolje in prostor tako 
trenutno rešuje pritožbe s trimesečno zamudo, pripad pritožb 
pa po znanih podatkih ne kaže, da bi se število pritožb 
zmanjšalo. 

Problemi zaradi nedorečenosti zakona o denacionalizaciji se 
pojavljajo tudi pri izvajanju zakona na področju denacionali- 
zacije stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslov- 
nih prostorov in stavbnih zemljišč. Eden izmed takih primerov 
sta tudi določili 25. in 26. člena ZDEN. Navedena člena smi- 
selno določata, da ni potreben poračun razlik vrednosti, če se 
vrednost nepremičnine po podržavljenju ni bistveno povečala 
oziroma bistveno zmanjšala. Zakon torej določa le pravni 
standard (bistveno povečanje, bistveno zmanjšanje vrednosti 
nepremičnine), ki si ga pa upravni organi razlagajo različno. 

V obdobju, ki ga 9. poročilo zajema, je bilo zoper odločbe, ki 
jih je naše ministrstvo izdalo na drugi stopnji s področja 
denacionalizacije stavbnih zemljišč, stanovanjskih hiš in sta- 
novanj ter poslovnih stavb in prostorov sproženih skupno 123 
upravnih sporov, od tega je bilo do 31. 12. 1994 končanih 56 
upravnih sporov. 

Nekateri členi ZDEN, na katere so se končani upravni spori 
nanašali ter v zvezi z njimi rešena pravna vprašanja: 

Največ upravnih sporov se je nanašalo na 31. člen. Vrhovno 
sodišče RS je zavzelo stališče, da je vzpostavitev lastninske 
pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču možna samo 
v primeru, če ima na takšnem zemljišču pravico uporabe še 
vedno prejšnji lastnik. ZDEN ne ureja lastninjenja tistih stavb- 
nih zemljišč, na katerih je bila pravica uporabe že prenesena, 
bodisi z dedovanjem ali na podlagi sklenjenega pravnega 
posla. 15. člen; pravni nasledniki, ki so upravičeni za uveljav- 
ljanje pravic iz ZDEN, so tudi oporočni dediči denacionaliza- 
cijskega upravičenca. 4. odstavek 16. člena: pri presoji oblike 
in načina vračanja podržavljenega premoženja je potrebno 
upoštevati obliko statusne organiziranosti pravnih oseb, ki so 
v postopku denacionalizacije zavezanci, tistega dne, ko je bil 
uveljavljen ZDEN, torej 7. 12. 1991, pri čemer je merodajen 
vpis pravne osebe v sodni register. 1 točka 1. odstavka 19. 
člena; ali so podani pogoji za uporabo navedene zakonske 
določbe je možno ugotoviti samo na podlagi izvedenega 
dokaznega postopka, sama izjava ne zadostuje. (1. odstavek 
24. člena v zvezi z 29. členom; najemnik ni stranka v denaci- 
onalizacijskem postopku, ker se z vrnitvijo nepremičnine 
samo v last, ne posega v obstoječe najemno razmerje. 25., 26. 
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člen; Kot bistveno povečanje vrednosti je šteti povečanje, ki 
dosega ali presega 30% vrednosti podržavljene nepremičnine 
v času podržavljenja. Enako merilo velja po mnenju Vrhov- 
nega sodišča RS tudi za razlago pojma bistveno zmanjšane 
vrednosti, ker gre v obeh primerih za objektivno kategorijo. 
73. člen; določitev odškodnine ni stvar denacionalizacijskega 
postopka. Postopek za določitev odškodnine za nepremič- 
nine, ki jih je zavezanec pridobil odplačno, se izvede po 
pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, po določbah 
zakona o razlastitvi. 

Do 31. 12. 1994 je bilo nerešenih 67 tožb, 28 s področja 
denacionalizacije stavbnih zemljišč, 22 s področja vračanja 
poslovnih stavb in prostorov, 17 pa s področja vračanja stano- 
vanjskih hiš in stanovanj. Večina nerešenih upravnih sporov 
se nanaša na podobne zadeve. Vrhovno sodišče pa še ni 
zavzelo stališča glede vračanja stanovanjskih hiš in stanovanj. 
Večina nerešenih upravnih sporov se nanaša na podobne 
zadeve. Vrhovno sodišče pa še ni zavzelo stališča glede vrača- 
nja premoženja v lasti tujih pravnih oseb (16. člen ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti RS). Ravno tako še ni stališča glede uporabe 
določb 1. točke 1. odstavka 19. člena v primerih, če nepremič- 
nino uporabljajo najemniki (knjižnice, PTT, zdravstveni 
domovi). Zaradi nedorečenosti zakona je pri bistvenem pove- 
čanju prednosti (25. člen) dilema v tem, komu upravičenec 
plača odškodnino v višini razlike v vrednosti, ali neposredno 
zavezancu iz katerih sredstev se mu nepremičnina vrne, ali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu; oziroma obratno, pri 
bistvenem zmanjšanju vrednosti (26. člen), kdo plača nave- 
deno odškodnino upravičencu, Slovenski odškodninski 
sklad, ali zavezanec. 

d) Denacionalizacija premičnin kulturne, zgodovinske ali 
umetniške vrednosti in nepremičnin, ki so razglašene za 
kulturne spomeike ali naravne znamenitosti. 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(Uradni list Republike Slovenije št. 75/94) je določil, da so 
z dnem njegove uveljavitve nepremičnine in oprema v javni 
oziroma družbeni lastnini po samem zakonu postale javna 
infrastruktura na področju kulture. S tem so podvržene 
posebnemu režimu in med drugim tudi temu, da je spre- 
memba njihove namembnosti mogoča le ob ugotovitvi pristoj- 
nega državnega organa oziroma organa lokalne skupnosti, da 
nepremičnina ni več potrebna za izvajanje kulturnih dejavno- 
sti. Samo v tem primeru pride v poštev vračanje dela javne 
infrastrukture na področju kulture v naravi. 

Pred uveljavitvijo citiranega zakona je prišlo v nekaterih pri- 
merih do vračanja nepremičnin, ki so sicer služila javnim 
zavodom na področju kulture oziroma dejavnostim, ki so bile 
do sprejema tega zakona opredeljene kot dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena in so v skladu z 64. členom Zakona 
o zavodih (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/91) veljale za 
javne službe. V teh primerih je šlo za presojo, da je te nepre- 
mičnine mogoče nadomestiti in da zato ni podana ovira za 
vračanje v naravi po 19. členu Zakona o denacionalizaciji. 
Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da je sedaj problem priti do 
teh prostorov in da se pristojni poskušajo sklicevati na objek- 
tivne težave za ureditev teh vprašanj. To pa seveda ogroža 
doseženi kulturni standard in bistveno krni možnost za oprav- 
ljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju kulture. 
Zato bi morali v takih primerih hkrati, ko se sprejema odloči- 
tev za vračanje v naravi, tudi že zagotoviti nadomestne pro- 
store. 

e) Upoštevanje odškodnin, določenih ob podržavljenju 

Ob reševanju pritožb, izvajanju nadzorstveno-inštruktažnih 
pregledov pri organih prve stopnje ter številnih pritožbenih 
vprašanj v zvezi s pojasnili posameznih zakonskih določb 
opažamo, da povzroča precejšnje težave, na vseh področjih 
denacionalizacije, izvajanje prvega odstavka 72. člena zakona 
o denaciconalizaciji. Ta določa, da se odškodnine, dane na 
podlagi predpisov iz 3. in 4. člena ZDEN ter odškodnine, dane 
za premoženje, ki je bilo podržavljeno na način, določen v 5. 

členu ZDEN, pri odločanju o denacionalizaciji ne upoštevajo, 
razen, če so presegle 30 odstotkov vrednosti podržavljenega 
premoženja. Ker za izračun odškodnine, dane za podržav- 
ljeno premoženje, ni predviden podzakonski predpis, občine 
na različne načine ugotavljajo višine izplačane odškodnine, 
večina na podlagi odredbe o koeficientu povečanja dolarskih 
cen nacionaliziranega premoženja, po kateri se valorizirajo 
ob podržavljenju ugotovljene denarne vrednosti podržavlje- 
nih podjetij. 

Zaradi različnega razumevanja in izvajanja navedene zakon- 
ske določbe je vložeih precej pritožb s strani zavezancev 
oziroma uporabnikov kmetijskih zemljišč in sproženih tudi 
precej upravnih sporov, vendar rešen še ni nobeden. Prav 
tako je pri Ustavnem sodišču RS že dlje časa vložena pobuda 
za oceno ustavnosti te zakonske določbe, vendar Ustavno 
sodišče RS o tem še ni odločilo. 

Ob vse pogostejših trditvah, da se vrednost že plačanih 
odškodnin ob podržavljenju, ne upošteva tudi, če so presegle 
30 odstotkov vrednosti podržavljenega premoženja, velja pri- 
pomniti, da lahko plačilo te odškodnine dokazujejo stranke 
v postopku, torej tudi zavezanec. Kot stranka v postopku ima 
izkazan pravni interes za vpogled v arhivsko dokumentacijo. 
Dejstvo pa je, da te možnosti, razen Slovenskega odškodnin- 
skega sklada, zavezanci praviloma ne izkoristijo. Res je, da 
arhivski spisi niso popolni in da je potrebno precej časa in 
truda, da se zbere vsa potrebna dokumentacija in da je 
v nekaterih primerih niti ni. Vendar pa je izveden dokazni 
postopek, v katerem so predloženi vsi razpoložljivi dokazi, 
potrebni za ugotovitev dejanskega stanja, eden od najpo- 
membnejših pogojev za pravilnost odločitve. 

Vsebinsko je problem upoštevanja odškodnin, določenih ob 
podržavljenju, predstavil tudi Slovenski odškodninski sklad 
v svojem 2. poročilu o delu, z dne 19. 9. 1994. 

f) Hipoteke 

Ministrstvo za pravosodje je že v sedmem poročilu o uresniče- 
vanju zakona o denacionalizaciji od pristojnih upravnih orga- 
nov zbralo podatke o številu primerov, v katerih je bilo premo- 
ženje obremenjeno s hipoteko pred podržavljenjem in o šte- 
vilu primerov, ko je premoženje obremenjeno s hipoteko, 
nastalo po podržavljenju. 

Upravni organi so te podatke sporočili tudi tokrat in so nave- 
deni v prvem delu tega poročila in sicer za vsako področje 
denacionalizacije posebej. Število teh primerov je relativno 
majhno v primerjavi s številnimi govoricami o obsegu teh 
obremenitev ob podržavljeju. Res pa je, da se navedeni 
podatki nanašajo le na tiste primere, v katerih je bila že izdana 
odločba o denacionalizaciji in da bo ta številka rasla ob 
reševanju preostalih zahtev za denacionalizacijo. Dejstvo, da 
je bila hipotečna obremenjenost premoženja ob podržavlje- 
nju, v postopkih denacionalizacije upoštevana, pa kaže na to, 
da se upravni organi zavedajo, da so te okoliščine, ki so 
pomembne za ugotavljanje vrednosti podržavljenega premo- 
ženja. obstajale. 

Preverjanje pravilnosti odločitve, ki temelji tudi na popolni 
ugotovitvi dejanskega stanja, pa je največkrat odvisna od 
uporabe rednih in izrednih pravnih sredstev strank 
v postopku, saj je tako preverjanje izdanih odločb po uradni 
dolžnosti ali na predlog javnega tožilca bolj izjema kot pra- 
vilo. To je sicer razumljivo, saj je pričakovati tudi v postopku 
denacionalizacije, da imajo, oziroma bi morale imeti, vse 
stranke v tem postopku močan interes za izdajo pravilne in 
zakonite odločbe. V primerih, ko je prekršen zakon v korist 
posameznika ali pravne osebe v škodo družbene skupnosti, 
pa lahko pritožbo zoper tako odločbo vloži tudi javni tožilec 
oziroma javni pravobranilec (drugi odst. 223. člena Zakona 
o splošnem upravnem postopku). 

Za vrednost hipotek, nastalih po podržavljenju, seveda ni 
mogoče obremeniti upravičencev, ki se jim vrača nepremič- 
nina. Zato je zakon določil, da se vrača premoženje prosto 
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bremen, nastalih po podržavljenju, ne pa tistih, ki so obstajale 
ob podržavljenju. 

g) Odškodnina družbenopravnim osebam, ki so zavezanci 
za vrnitev premoženja 

Težave povzroča tudi izvajanje prvega odstavka 73. člena 
zakona, po katerem pripada zavezancem odškodnina v skladu 
s predpisi o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini. 

Po določbi 73. člena 2DEN pripada zavezancem, katerih 
nepremičnina se vrne po določbah tega zakona, če so jo 
pridobili odplačno, odškodnina po predpisih o razlastitvi in 
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini v obliki 
obveznic in v breme Sklada. Problematika omenjenega vpra- 
šanja je razvidna iz obširnega pojasnila, ki ga je Slovenski 
odškodninski sklad zapisal v svojem poročilu o delu z dne 19. 
9. 1994. Poleg tega je Slovenski odškodninski sklad Ustav- 
nemu sodišču Republike Slovenije že predlagal oceno ustav- 
nosti 73. člena ZDEN. 

Upravni organi I. stopnje so v podatkih za obdobje od uveljavi- 
tve zakona do 31. 12. 1994 navedli, da so zavezanci v 2.133 
primerih pridobili premoženje na odplačen način v skopni 
vrednosti 2.426,761.000,00 SIT. Ob slednjem podatku pa je 
potrebno opozoriti, da ni popoln, saj navedene vrednosti ne 
zajemaio vseh 2.133 primerov, kot je razvidno iz skupne 
tabele št. 18. 

h) Vrednotenje podržavljenega premoženja 

Na problematiko vrednotenja premoženja opozarjajo tako 
upravni organi prve stopnje, kot tudi Slovenski odškodninski 
sklad. Problematika pa izvira iz določil podzakonskih predpi- 
sov, predvsem Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti 
podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma pre- 
moženja. Dejansko so cenitve podržavljenega premoženja 
zelo različne. To prihaja zlasti do izraza, ko so za isto premo- 
ženje izdelani dve ali celo več cenitev s popolnoma različnimi 
vrednostmi. 

Menimo, da bi morala ministrstva, pristojna za izdajo teh 
podzakonskih predpisov, ponovno proučiti določila le-teh in 
jih glede na znane probleme in zaplete po potrebi spremeniti 
oziroma dopolniti z jasnejšimi formulacijami. 

i) Pristojnost upravnih organov in komisije za 
denacionalizacijo 

Kot že zgoraj omenjeno, so dodatni problemi nastali tudi kot 
posledica reorganizacije uprave in lokalnih skupnosti. S tem 
v zvezi je bil v začetku leta 1995 najbolj izpostavljen problem 
denacionalizacijskih komisij pri upravnih organih I. stopnje. 
Zakon o denacionalizaciji v 54. členu namreč določa, da 
občinski upravni organi, sedaj upravne enote, odločajo o zah- 
tevah na prvi stopnji. Zadnji odstavek navedenega člena pa 
določa, da se za pomoč pri vodenju postopka ustanovijo 
strokovne komisije. Za sestavo strokovnih komisij so sedaj 
pristojne upravne enote. 55. člen ZDEN določa tudi strukturo 
komisij, ki štejejo pet članov, s tem da je predsednik komisije 
delavec upravnega organa, pri katerem je komisija ustanov- 
ljena. Člani komisij imajo položaj uradnih oseb in so pooblaš- 
čeni za vodenje postopkov in opravljanje uradnih dejanj 
v postopku, pri čemer mora biti en član komisije diplomirani 
pravnik, en član pa izvedenec ustrezne stroke. V skladu s pod- 
zakonskimi predpisi morajo imeti člani komisij opravljen stro- 
kovni izpit oziroma preizkus usposobljenosti za to delo. 
Zaradi ekonomičnosti ali drugih tehtnih razlogov zakon omo- 
goča tudi ustanovitev skupne komisije za več upravnih po- 
dročij. 

Eden obnovitvenih razlogov iz sedme točke 249. člena zakona 
o splošnem upravnem postopku zajema primer uzurpacije 
pooblastila za izdajo odločbe nepooblaščene uradne osebe 
pristojnega organa. Prav tako mora pristojno ministrstvo, kot 
drugostopni organ, v primeru obnove postopka paziti na 

določeno sestavo organa, ki vodi postopek in je določena 
s specialnim zakonom. Kljub temu, da so strokovne komisije 
iz zadnjega odstavka 54. člena zakona o denacionalizaciji 
ustanovljene le za pomoč upravnemu organu, so določbe 
zakona prav tako obligatorne glede njihove sestave. 

Pomembni pa sta tudi določbi 68. in 69. člena zakona 
o upravi, ki govorita o tem, da lahko vodi upravni postopek in 
odloča v upravnih stvareh le uradna oseba, ki je v skladu 
z zakonom pooblaščena za opravljanje teh zadev. Zakon 
predpisuje tudi zahtevano izobrazbo in preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Nenazadnje pa je potrebno omeniti tudi odločbo Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije št. U-l-285/94, z dne 30. 3. 1995, 
s katero se s 1. 6. 1995 razveljavita prvi odstavek 101. člena 
Zakona o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) in tretji odstavek 99. 
a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 72/93, 57/94 
in 14/95). Prvi odstavek 101. člena Zakona o upravi določa, da 
s 1. januarjem 1995 prevzame država od občin vse upravne 
naloge in pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena 
posamezna ministrstva, ter vse druge z zakonom določene 
upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti občin. 
Kot posledico omenjene odločbe Ustavnega sodišča je priča- 
kovati zastoj v izvajanju zakona, če do 1. 6. 1995 zakonodaja- 
lec ne bo določil pristojnosti upravnih enot. 

3. PREGLED DOLOČIL ZAKONA O DENACIONALIZACIJI, 
PRI KATERIH SE POJAVLJA NAJVEČ PRAVNIH VPRAŠANJ 
V ZVEZI Z NJIHOVIM IZVAJANJEM 

2. odst. 10. člena 

»Niso pa upravičenci v smislu tega zakona tiste osebe, ki so 
dobile ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premo- 
ženje od tuje države.« 

Kot upravičenci so torej izključene vse tiste osebe, ki so imele 
možnost pridobiti odškodnino od tuje države ne glede na to 
ali so to možnost izkoristile ali ne. Ugotavljanje dejstev, ali je 
določena oseba dobila odškodnino, kakor tudi ali je imela 
pravico do odškodnine za podržavljeno premoženje, pride 
v poštev samo v primerih, ko je postopek za denacionalizacijo 
uveden v korist oseb, ki bi po tem zakonu po izjemnih določ- 
bah kot tujci utegnili priti v poštev kot upravičenci (t.j. položaj 
upravičenca po prvem oziroma drugem odstavku 9. člena ter 
prvem odst. 10. člena ZDEN). Med primere, ko naj bi jugoslo- 
vanski državljani dobili odškodnino od tuje države po njenih 
predpisih, pa bi mogli uvrstiti tudi take, ko je tuja država po 
svojih predpisih o državljanstvu priznavala jugoslovanskim 
državljanom svoje državljanstvo, ne da bi te osebe izgubile 
jugoslovansko državljanstvo. Morebitne tovrstne nepravilne 
odločitve v denacionalizacijskih postopkih se po veljavnih 
predpisih lahko odpravijo z uporabo rednih oziroma izrednih 
pravnih sredstev. 

14. člen 

Ta člen določa, da gre pravica do vrnitve premoženja cerkvam 
in drugim verskim skupnostim, njihovim ustanovam oziroma 
redom, ki ob uveljavitvi tega zakona delujejo na območju 
Republike Slovenije. 

Vprašanje je aktualno predvsem v luči vračanja večjega 
obsega gozdov Katoliški cerkvi. 

3. odst. 16. člen 

»Premoženja ni mogoče vrniti, če je na njem lastninska pra- 
vica fizičnih ali civilnih pravnih oseb.« 

Vprašanje je, kakšen premoženjskopravni status ima pravica 
uporabe tujih pravnih oseb (pravne osebe s sedežem v drugih 
republikah bivše SFRJ). S stališča veljavnih predpisov so to 
sedaj tuje pravne osebe, torej civilnopravne osebe in ne več 
družbenopravne osebe. Njihovo premoženje v Republiki Slo- 
veniji tudi ni predmet lastninskega preoblikovanja po Zakonu 
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o lastninskem preoblikovanju podjetij. V zvezi z 51. členom se 
zastavlja tudi vprašanje, ali so tuje pravne osebe sploh lahko 
zavezanci za denacionalizacijo. 

Odgovor na to problematiko bo znan, ko bo z ustreznim 
zakonom opredeljen stvarnopravni status tega premoženja. 

21. člen 

Zakon določa v 20. in 22. členu poseben režim za vrnitev tistih 
nepremičnin, ki služijo za namene gospodarstva, oziroma so 
v ekonomski ali tehnološki funkciji neke širše gospodarske ali 
druge dejavnosti. Namen je zavarovati gospodarske in druge 
interese pravne osebe, ki upravlja tako nepremičnino za svojo 
dejavnost, tako da takojšnja izločitev nepremičnine iz njenih 
sredstev ne bi povzročila posledic, navedenih v drugem 
odstavku 21. člena. 

21. člen torej določa kriterije za izvajanje 20. člena, po kate- 
rem nepremičnine ni mogoče vrniti v last in posest, če bi bila 
z vrnitvijo nepremičnine bistveno okrnjena ekonomska ozi- 
roma tehnološka funkcionalnost kompleksov. Vendar pa so ti 
kriteriji določeni v obliki pravnih standardov: 

2. alinea 2. odstavka: pomemben del proizvodnje ali stori- 
tvene dejavnosti 
3. alinea 2. odstavka: znatno število delavcev 
4. alinea 2. odstavka: bistveni izpad prihodka 

Razumeti je, da se kritike s strani zavezancev nanašaio ravno 
na taka in podobna določila (ki so bila v glavnem tudi predmet 
sprememb predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o denacionalizaciji) in sicer kot posledica neuspešnih 
prizadevanj, da bi v dosedanjih postopkih uveljavili argu- 
mente za obstoj ovir za vračanje premoženja v naravi na 
podlagi obstoječih določil zakona. 

Glede na to bi bilo dejansko potrebno proučiti možnosti za 
določitev natančnejših kriterijev oziroma meril za izpeljavo 
obstoječih določb ZDEN, ki so oblikovane kot pravni stan- 
dardi. Po vsebini so to večinoma gospodarske oziroma 
finančno-ekonomske kategorije, zato bi bilo za to delo 
potrebno angažirati strokovnjake s tega področja. Obenem pa 
bi bilo potrebno proučiti tudi obliko take podrobnejše uredi- 
tve omenjenih določb zakona (z obvezno razlago, uredbo 
vlade ali morebiti celo z dopolnitvijo nekaterih zakonskih 
določil). 

Z ustrezno izdelanimi merili in kriteriji se ne bi povečala le 
pravna varnost zavezancev, temveč bi se na ta način postopke 
odločanja o zahtevah za denacionalizacijo olajšalo in s tem 
nedvomno tudi pospešilo. 

22. člen 

Problematika 22. člena se kaže v dveh pomembnih vprašanjih. 
Eno je v določitvi absolutne dobe, v kateri ima zavezanec še 
nadalje pravico uporabljati nepremičnino za svojo dejavnost, 
drugo pa je sporno določanje višine najemnin za poslovne 
prostore. 

Določbe tega člena namreč dajejo zavezancu pravico nadal- 
nje uporabe nepremičnine, na kateri se vzpostavi lastninska 
pravica v korist upravičenca za dobo, ki je nujno potrebna za 
prilagoditev njegovega poslovanja spremenjenim razmeram. 
Ta pa ne more biti daljša od pet let od pravnomočnosti 
odločbe o denacionalizaciji oziroma največ sedem let od 
dneva uveljavitve tega zakona, če se upravičenec in zaveza- 
nec ne sporazumeta drugače. 

Dejstvo je, da zaradi določenega maksimalnega absolutnega 
roka sedmih let od uveljavitve zakona ta doba danes brez 
sporazuma ne more biti več daljša od treh let in pol, z vsakim 
dnem pa se seveda še skrajšuje. To pomeni, da bi morale 
pravne osebe, ki so opredeljene kot zavezanke, za vračilo 
nepremičnin iz 20. člena dejansko že sedaj prilagajati svoje 
poslovanje spremenjenim razmeram, za katere pa niti ni 

gotovo, da bodo nastale. To je namreč ugcptovljeno šele 
s pravnomočno odločbo o denacioalizaciji. Če bi se torej 
s pravnomočno odločbo ugotovilo, da niso zavezane za vra- 
čilo nepremičnin, bi seveda vsaka prej omenjena aktivnost za 
pravno osebo pomenila nepotreben strošek. Po drugi starni 
pa je res, da je tudi od sodelovanja oziroma nesodelovanja teh 
strank v postopku nemalokrat odvisno, kako hitro bo lahko 
pristojni organ izpeljal ugotovitveni postopek, na podlagi 
katerega bo izdal odločbo. Zlasti nezainteresiranost in s tem 
nesodelovanje zavezancev v postopku denacionalizacije veli- 
kokrat botruje zamudam pri izdajanju odločb o denacionali- 
zaciji. 

Pripomniti velja tudi, da bi s potekom roka sedmih let od 
uveljavitve tega zakona, postal ta člen neizvedljiv in bi se 
morala nepremičnina takoj vrniti upravičencu v last in posest, 
to pa bi pomenilo, da bi postale odveč tudi določbe členov 
20., 21., 23. in 27. 

Vsekakor je omenjeni problem z zakonom določenih rokov 
potrebno rešiti, najbrž pa to ne bo mogoče brez sprememb 
določb tega člena, obenem pa bo potrebno na nek način 
zavezance ustrezno stimulirati k sodelovanju v teh postopkih. 
Očitno je namreč, da ostro postavljeni roki v tem členu tega 
učinka niso imeli. 

Drug problem, na katerega opozarjajo zavezanci v zvezi s tem 
členom, je določanje višine najemnine za uporabo predmet- 
nih nepremičnin. Zakon namreč določa, da najemno razmerje 
uredita upravičenec in zavezanec s pisni pogodbo, če pa ne 
skleneta pogodbe, se šteje, da je najemno razmerje nastalo 
po samem zakonu, o spornih vprašanjih pa na predlog enega 
ali drugega odloči sodišče v nepravdnem postopku. Upraviče- 
nec in zavezanec z najemno pogodbo določita rok trajanja 
najema, plačilo najemnine in druge elemente najemnega raz- 
merja. Če to ne storita, nastane najemno razmerje po samem 
zakonu z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, 
o spornih vprašanjih pa, kot omenjeno, na predlog zavezanca 
ali upravičenca odloči sodišče, ki o trajanju najemnega raz- 
merja odloči glede na oceno, kakšna doba je nujno potrebna, 
da zavezanec prilagodi poslovanje spremenjenim razmeram 
oziroma v mejah absolutnih rokov, določenih v drugem 
odstavku obravnavanega člena. Prav tako odloči sodišče 
o višini najemnine, če je to vprašanje sporno. 

23. člen 

Kot v 21. členu je tudi problem določil 23. člena v pravnih 
standardih, saj ta člen določa, da ni ovire za vrnitev nepremič- 
nine v last in posest, če upravičenec izkaže, da bo zagotovil 
vlaganja ali druge potrebne pogoje za racionalnejšo in eko- 
nomsko uspešnejšo uporabo nepremičnine. Ni pa natančnej- 
ših kriterijev za določitev racionalnejše in ekonomsko uspeš- 
nejše uporabe nepremičnine v konkretnih primerih. Vsebino 
tako oblikovanemu zakonskemu določilu daje torej organ, ki 
o konkretnem primeru odloča in to glede na vse pravno 
relevantne okoliščine primera. To pa zahteva veliko strokovne 
usposobljenosti, tako na pravnem, kot na ekonomskem po- 
dročju. 

Res je, da so pravni standardi znana oblika oziroma način 
urejanja neke zakonske materije, vendar so bili v materialnih 
predpisih, ki so jih do sedaj izvajali upravni organi, bolj izjema 
kot pravilo. Ugotavljanje vseh relevantnih okoliščin je odvisno 
tudi od uspešnega vodenja samega postopka, ki pa je v pri- 
meru denacionalizacije kontradiktoren, kar prav tako ni pra- 
vilo v upravnih postopkih. 

Glede na zaplete in težave pri odločanju v primerih, ko bi bilo 
potrebno uporabiti 23. člen, bi kazalo, podobno kot pri 21. 
členu, določiti natančnejše kriterije in merila za ugotavljanje 
utemeljenosti izkaza o zagotovitvi vlaganj in drugih potrebnih 
pogojev za racionalnejšo in ekonomsko uspešnejšo uporabo 
nepremičnin. 

24. člen 

V zvezi s 24, členom velja opozoriti na problematiko najemnih 
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razmerij po denacionalizaciji, zlasti na vprašanje spremembe 
višine najemnine po končanem denacionalizacijskem po- 
stopku. 

Prvi odstavek 24. člena ZDEN, po katerem vrnitev v smislu 
ZDEN ne vpliva na najemna, zakupna in tem podobna raz- 
merja, ki so bila ustanovljena z odplačnimi pravnimi posli, če 
pravni posel ali zakon ne določata drugače, pomeni le, da se 
z odločbo o denacionalizaciji ne posega v veljavnost skle- 
njene najemne ali zakupne pogodbe. 

Oblikovanje najemnih razmerij je prosto in s tem tudi višina 
najemnine. Ukrepi države, s katerimi bi se na upravno-admini- 
strativen način določala maksimalna višina najemnine, ki jo 
lahko lastnik nepremičnine po denacionalizaciji zahteva od 
najemnika, je vprašljiva z vidika poseganja države v civilno- 
pravno razmerje, t. j. v avtonomijo strank obligacijskega raz- 
merja. Pomeni pa tudi nevarnost odškodninskih zahtevkov 
lastnikov teh nepremičnin do države zaradi takega zmanjše- 
vanja najemnine glede na višino najemnin na tržišču. 

Velikokrat je zadrega najemnikov toliko večja, kolikor so 
opremo, npr. poslovnega lokala, povsem prilagodili prostoru 
in so na nek način pred dilemo pristati na zvišanje najemnine 
ali odstopiti od najema tega prostora in s tem dejansko nositi 
včasih zelo visoke stroške neamortizirane opreme »po meri«, 
ki pa ne sodi med investicijska vlaganja v nepremičnino. 

Pri spremembi lastnika v najem ali zakup dane nepremičnine 
je dejansko stanje podobno kot pri odtujitvi v ?akup (najem) 
dane stvari v smislu določil 591. člena Zakona o obligacijskih 
razmerjih. Po tem določilu ZOR pri pridobitvi stvari, ki je bila 
pred tem izročena nekomu drugemu v zakup, stopi pridobitelj 
stvari na mesto zakupodajalca (najemodajalca) in nastanejo 
potem pravice in obveznosti iz zakupa med njim in zakupni- 
kom. Po 592. členu ZOR ima pridobitelj v zakup dane stvari 
pravico do zakupa od prvega naslednjega roka po pridobitvi 
stvari, če ni bilo drugače dogovorjeno, če pa je prenosnik 
prejel zakupnino vnaprej, mu jo mora odstopiti. Od trenutka, 
ko je zakupnik obveščen o odtujitvi v zakup dane stvari, sme 
plačati zakupnino samo pridobitelju. Po 583. členu ZOR »je 
zakupnik dolžan plačevati zakupnino (najemnino) v rokih, ki 
jih določa pogodba ali zakon, če ni pogodbe in zakona, pa 
tako, kot je navada v kraju, kjer je bila stvar izročena. Ce ni 
drugače dogovorjeno ali drugačna navada v kraju izročitve in 
je stvar dana v zakup za eno ali več let, se plačuje zakupnina 
polletno; če je dana v zakup za krajši čas, pa po izteku tega 
časa«. Stranki se glede zneska plačila uporabe prosto dogo- 
vorita, če ni odločbo državnega organa rabnina določena ali 
omejena. Će cena ni bila določena kot nespremenljiva za vso 
dobo trajanja zakupa, lahko zakupodajalec zahteva višjo rab- 
nino, vendar samo tako, da začne ta večja obveznost teči po 
sporazumu, ali pa se pogodba razveže po pravilih, ki veljajo za 
razvezo tega razmerja med pogodbeniki. Razen v teh primerih 
se lahko rabnina spremeni samo glede na spremenjene oko- 
liščine. Pri presoji obveznosti zakupnika, ki ni privolil v večjo 
zakupnino, je treba upoštevati načelo pravičnosti pri preraču- 
navanju zakupnine do časa, ko se predmet vrne. 

25. in 26. člen 

25. člen se nanaša na bistveno povečanje vrednosti, 26. člen 
pa na bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnin po podr- 
žavljenju. Pri čemer pa zakon ne določa, kdaj gre za bistveno 
povečanje oziroma bistveno zmanjšanje vrednosti. Pove le, da 
gre za bistveno povečanje vrednosti nepremičnin zaradi novih 
investicij, ne pa tudi kaj se šteje za nove investicije. Ti določbi 
torej vsebujeta pravne standarde, kar pomeni, da mora pri- 
stojni organ v vsakem konkretnem primeru posebej ugotav- 
ljati spremembo vrednosti nepremičnine. Pri povečanju vred- 
nosti razumljivo ne gre zgolj za nominalno spremembo denar- 
nega izraza vrednosti nepremičnine ob odločanju glede na 
njeno denarno vrednost v času podržavljenja, temveč za 
povečanje realne vrednosti nepremičnine. Zakon določa 
posebna pravila za ugotavljanje vrednosti stvari posameznih 
vrst oziroma premoženja podjetij. Kljub temu pa mora pri- 
stojni organ, po ugotovitvi te spremembe, odločiti tudi ali je ta 
sprememba bistvena ali ne. 

Kljub nekaterim stališčem, da bi bilo potrebno približno 
oceno deleža vrednosti nepremičnine, ki jo zakonodajalec 
označuje z bistveno spremembo vrednosti izvajati analogno 
z določbo prvega odstavka 72. člena ter določbo drugega 
odstavka 90. člena (v obeh primerih govori zakon o 30 odstot- 
kih vrednosti podržavljenega premoženja kot pravnorelevant- 
nem cenzusu za uporabo posameznih določb zakona), je 
najbrž potrebno upoštevati tudi absolutno vrednost nepre- 
mičnine. V nasprotnem bi se namreč primerilo, da bi se 
v nekem primeru določena vrednost štela za bistveno poveča- 
nje oziroma zmanjšanje vrednosti, v drugem primeru pa taista 
vrednost ne bi pomenila bistvene spremembe vrednosti 
nepremičnine. Tako za upravičenca kot za zavezanca je spre- 
memba vrednosti bistvena že ob nižjem odstavku, če bi šlo za 
nepremičnino zelo velike vrednosti. 

Kazalo bi razmisliti ali spremeniti ti dve zakonski določbi tako, 
da bi bil določen odstotek spremembe vrednosti ali pa, glede 
na različne vrednosti nepremičnin določiti lestvico različnih 
odstotkov. Druga možnost je seveda ustrezna interpretacija 
teh določil, ki pa se po vsej verjetnosti ne more odmakniti od 
zgoraj opisanih okvirov. 

27. člen 

Problem izvajanja 27. člena ZDEN je vzpostavitev solastninske 
pravice upravičencev na kompleksu kmetijskih zemljišč, na 
katerem ima družbenopravna oseba sklenjene zakupne 
pogodbe s fizičnimi osebami, v idealni površini in z različnimi 
roki trajanja zakupa, del tega kompleksa pa še vedno uporab- 
lja pravna oseba. Problematika je zaradi narave stvari (kmetij- 
ska zemljišča) toliko bolj kompleksna, kadar so upravičenci 
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in vztrajajo pri 
vračanju teh nepremičnin v naravi ozoroma v obliki nado- 
mestnih zemljišč. V zvezi s tem členom, ki se nanaša na 
vračanje podržavljenih kmetijskih zemljišč iz kompleksov, je 
Vrhovno sodišče odločilo, da se v korist upravičenca, čigar 
podržavljeno zemljišče leži v območju kompleksa kmetijskih 
zemljišč v družbeni lastnini, kjer je stanje parcel v zemljiškem 
katastru nespremenjeno in neusklajeno s stanjem v naravi, 
vzpostavi solastninska pravica na vseh parcelah znotraj kom- 
pleksa. Da bi na teh območjih zagotovili nemoteno izvajanje 
denacionalizacije, mora geodetska služba izvesti odmero 
vseh infrastrukturnih objektov in uskladiti stanje parcel zno- 
traj samega kompleksa. To pa je povezano s precejšnjimi 
stroški, ki jih ni dolžna plačati stranka v postopku denaciona- 
lizacije, temveč bi sredstva za te namene morala zagotoviti 
država. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zato, 
v dopolnitvi devetega poročila o uresničevanju ZDEN, pred- 
laga, da Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, s katerim 
nalaga: 

- Ministrstvu za promet in zveze, da sprejme program ureja- 
nja zemljiškoknjižnega in zemljiškokatastrskega stanja zem- 
ljišč uporabljenih za gradnjo cest in v te namene zagotovi 
potrebna finančna sredstva. 
- Ministrstvu za okolje in prostor, da sprejme program izva- 
janja geodetskih del v zvezi z odmero infrastrukturnih in 
drugih objektov ter zagotovi sredstva za izvajanje ostalih del, 
potrebnih za ureditev uradnih evidenc o zemljiščih. 
- Ministrstvu za notranje zadeve in kadrovski službi Vlade 
Republike Slovenije, da odobri Upravnim enotam in Ministr- 
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaposlitve strokov- 
nih kadrov za delo na področju denacionalizacije. 
- Ministrstvu za finance, da zagotovi v proračunu za Upravne 
enote, za potrebe denacionalizacije, sredstva za delo po 
pogodbi in delo preko polnega delovnega časa. 

Drug problem, ki se pojavlja ob denacionalizaciji kmetijskih 
zemljišč, pa so zahteve upravičencev po nadomestnih zemljiš- 
čih, kadar vrnitev podržavljenega zemljišča zaradi kakršnih- 
koli ovir ni mogoča. S tem problemom se srečuje Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki pa ne ve 
(ker ne more vedeti, saj še niso izdane vse odločbe o vračanju 
teh nepremičnin), za koliko in za katera zemljišča bo zavezan 
vrniti nepremičnine v naravi po ZDEN in koliko jih bo moral 
vrniti po ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti. 
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36. člen 

Ta člen določa plačilo razlike v vrednosti ob ugotovljeni 
bistveni spremembi (bistveno zmanjšani vrednosti oziroma 
bistveno večji vrednosti) podjetja, ki je predmet vračanja 
v postopku denacionalizacije. Podobno kot v primeru 25. in 
26. člena gre za uporabo pravnega standarda, t.j. za problem 
ugotavljanja v vsakem konkretnem primeru ali gre za bistveno 
spremembo vrednosti podjetja ali ne. 

44. člen 

V prvem odstavku tega člena je opredeljeno načelo, da se 
vrednost podržavljenega premoženja določi po stanju premo- 
ženja v času podržavljenja in ob upoštevanju njegove sedanje 
vrednosti. Nadaljnji odstavki pa pomenijo konkretizacijo 
n ačela iz prvega odstavka in okvir za podzakonske akte, ki so 
bili izdani na podlagi pooblastil v tem času. 

Glede na številne probleme pri ugotavljanju vrednosti podr- 
žavljenega premoženja bi kazalo ponovno pregledati veljavne 
podzakonske akte in jih po potrebi ustrezno dopolniti in 
odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri njihovem izva- 
janju. Ob tem pa bo potrebno posvetiti vso pozornost, da ne bi 
na ta način prišlo do zmanjšanja že pridobljenih pravic strank 
v postopku denacionalizacije oziroma do njihovega neena- 
kega obravnavanja. 

Omenjene akte so izdali pristojni ministri ustreznih resorjev, 
zato bi ob morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih relativno 
hitro lahko realizirali argumentirano potrebo po spremembi 
oziroma dopolnitvi teh aktov. Za proučitev in pripravo ustrez- 
nih predlogov pa bi bilo potrebno angažirati strokovnjake 
ustreznih strok (pravnike, ekonomiste in cenilce). 

54. in 55. člen 

Zadnji odstavek 54. člena in 55. člena določata ustanovitev 
strokovnih komisij za pomoč upravnim organom prve stopnje 
65. člen pa vsebuje nekatera določila postopka za denaciona- 
lizacijo v katerem je ena od faz tega postopka tudi izdelava 
poročila te komisije po končanem ugotovitvenem postopku. 

V zvezi s sestavo in delovanjem teh komisij se je zastavljala 
cela vrsta vprašanj ob uveljavitvi Zakona o upravi in prenosu 
upravnih pristojnosti. Sprejeto je bilo stališče, da imenovani 
člani teh komisij še naprej ostanejo člani, kolikor so sicer 
izpolnjeni pogoji za to, če pa je potrebno imenovati nove 
člane te komisije, pa je ta pristojnost prešla od prejšnjega 
izvršnega sveta občinskih skupščin na sedanje načelnike 
upravnih enot oziroma trenutno na v.d. načelnike. 

Drugo pa je vprašanje umestnosti izdelave poročila teh komi- 
sij, saj se pojavljajo stališča, da je to ena izmed faz, ki posto- 
pek upočasnjuje, zlasti zaradi vmesnega vračanja tega poro- 
čila strankam z osebno vročitvijo in z dodatnim rokom 15 dni 
za njihove predloge za spremembo in dopolnitev poročila 
oziroma dopolnitev ugotovitvenega postopka. Čeprav organ 
na te predloge strank ni vezan, pa mora organ, če stranka 
predlaga potrebno dopolnitev ugotovitvenega postopka, 
postopek seveda dopolniti. V nasprotnem ima namreč stranka 
v pritožbi zoper odločbo možnosti za navedbo novih dejstev 
in dokazov oziroma se bo štelo, da oseba, ki je vodila posto- 
pek, oziroma komisija nista opravila vseh dejanj v postopku, 
ki bi jih morala opraviti. To v praksi pomeni, da lahko stranka, 
ki ni zainteresirana za postopek, šele v tej fazi prvič navede 
nekatere relevantne okoliščine in je zato potrebno ugotovi- 
tveni postopek takorekoč ponoviti. Če oseba, ki vodi posto- 
pek, oziroma komisija na podlagi predloga strank poročilo 
spremeni ali dopolni, ga ponovno pošlje v presojo strankam 
(tudi v tem primeru velja ponovno 15 dnevni rok za predloge). 

58. člen 

Opozoriti velja, da kljub splošnemu mnenju, da so potekli vsi 
roki za izdajo odločb o denacionalizaciji po tem členu, to ne 
drži v celiti. Omenjeni roki za izdajo in vročitev odločbe 

namreč začnejo teči od trenutka vložitve popolne vloge. Iz 
statističnih poročil, ki jih zbiramo po upravnih enotah pa je 
razvidno, da je veliko število vlog še vedno nepopolnih. Pripo- 
minjamo pa, da verjetno veliko teh vlog ni dopolnjenih, ker 
stranke še niso bile pozvane k dopolitvi svoje vloge. Res pa je 
tudi veliko primerov, ko je z zakonom določen rok za izdajo 
odločbe močno prekoračen. O razlogih in vzrokih za tako 
stanje je obširneje navedeno v poglavju o kadrovskoorganiza- 
cijski problematiki devetega poročila o uresničevanju ZDEN. 

60. člen 

V tem členu zakon določa, kdo so stranke v postopku za 
denacionalizacijo. Ob tem gre zlasti za problem oseb, ki niso 
zavezanci ali upravičenci do denacionalizacije. Čeprav je 
v tem členu jasno določeno, da so stranke v teh postopkih 
tudi druge pravne in fizične osebe, ki imajo za varstvo svojih 
pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se postopka, se 
dogaja, da se tak položaj včasih tem osebam odreka. Slo naj 
bi za primere, ko najemnikom ni bil dan položaj stranke 
v postopku, čeprav so uveljavljali investicijska vlaganja 
v najete nepremičnine, ki so predmet denacionalizacije in 
podobno. 

72. člen 

72. člen ZOEN določa, da se odškodnine za podržavljeno 
premoženje pri odločanju o denacionalizaciji upoštevajo, 
razen, če niso presegle 30 odstotkov vrednosti podržavlje- 
nega premoženja. ZDEN ne določa načina izračuna sedanje 
vrednosti te odškodnine, niti ne določa upravičencev dp te 
odškodnine, prav tako pa tudi ne določa ali se vračuna 
celotna dana odškodnina ali samo tisti del, ki presega 30 
odstotkov vrednosti podržavljenega premoženja. Upravni 
organi, ki na prvi stopnji odločajo o zahtevah za denacionali- 
zacijo, izračunavajo navedeno odškodnino na različne 
načine. Večina jih ugotavlja tako, da takratno vrednost izpla- 
čane odškodnine preračuna po Odredbi o koeficientu pove- 
čanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja, čeprav je 
ta odredba, po izrecni določbi petega odstavka 44. člena 
ZDEN, predvidena le za ugotavljanje denarne vrednosti podje- 
tij v času podržavljenja. Druge upravne enote pa izplačano 
odškodnino primerjajo s takratnimi cenami takega premože- 
nja. Po odredbi izračunane odškodnine v glavnem izkazujejo, 
da le ta ni presegla 30 odstotkov vrednosti, medtem ko po 
drugi metodi izračunavanja te odškodnine znašajo v pov- 
prečju nad 60 odstotkov vrednosti podržavljenega premo- 
ženja. 

Kljub temu, da je bilo o tem pri Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije sproženih in tudi rešenih več upravnih sporov, 
sodna praksa na to vprašanje ni odgovorila. Sodišče je 
namreč drugostopno odločbo odpravilo zaradi drugih 
pomanjkljivosti in v nobenem primeru ni presojalo ali je način 
izračuna odškodnine pravilen. Odločilo je le, da se plačana 
odšodnina upošteva, če je ta presegla 30 odstotkov vrednosti 
preračunano na današnjo vrednost, pri izračunu obsega dane 
odškodnine pa se upošteva vrednost plačane odškonine 
v denarju in vrednost nadomestnega zemljišča, če je bila dana 
odšodnina v takšni obliki. 

73. člen 

Problem plačila odškodnine zavezancem, ki so nepremičnino, 
ki se vrača po določbah ZDEN, pridobili odplačano so izpo- 
stavili tako zavezanci kot Slovenski odškodninski sklad, ven- 
dar diametralno nasprotno. 

Zavezanci zahtevajo plačilo odškodnine za nepremičnino, ki 
se vrača po ZDEN, v vsakem primeru, ne glede na način 
pridobitve. Slovenski odškodninski sklad pa v bistvu naspro- 
tuje načinu določanja višine te odškodnine po predpisih 
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lasti 
(za to določbo ZDEN so Ustavnemu sodišču Republike Slove- 
nije predlagali presojo skladnosti z ustavo). Največji pomislek 
pa je v tem, da gre za odplačen način pridobitve tudi takrat, ko 
je bila plačana le simbolična cena, odškodnina, določena po 
predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
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v družbeni lasti pa se določa glede na vrednost potrebno za 
njeno nadomestitev, ne upoštevaje kakšen je bil nabavni 
strošek zavezanca. 

78. člen 

Prvi odstavek tega člena določa, da se dedovanje po umrlem 
v tem postopku uvede z dnem pravnomočnosti odločbe 
o dedovanju, drugi odstavek pa, da pokojnikova zapuščina, 
o kateri se odloča v tem postopku, preide na njegove dediče 
z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. 

Splošno pravilo po Zakonu o dedovanju je, da se dedovanje 
uvede s smrtjo zapustnika ter da pokojnikova zapuščina pre- 
ide na njegove dediče v trenutku zapustnikove smrti. Glede 
denacionalizacije omenjeno splošno pravilo ne more veljati, 
saj postane premoženje, ki je predmet denacionalizacije, 
zapustnikovo šele s pravnomočnostjo odločbe o denacionali- 
zaciji. Ob določbi prvega odstavka pa se (kljub argumentom, 
da so tako rešitev narekovali stvarni razlogi in zahteva, da se 
ureditev dedovanja denacionaliziranoga premoženja čimbolj 
približa ureditvi dedovanja, ki bi prišla v poštev, če premože- 
nje ne bi bilo podržavljeno) zastavlja vprašanje njenega izva- 
janja. Dejstvo je, da ZDEN na vseh drugih mestih govori 
o sklepu o dedovanju, v prvem odstavku 78. člena pa 
o odločbi o dedovanju. Čeprav je odločba generičen pojem za 
vse, tako sodne kot upravne akte, je taka dikcija, glede na 
omenjeno drugačno poimenovanje tega akta v ostalih določi- 
lih ZDEN vsekakor nenavadna. Določba pa pomeni, da se 
dedovanje uvede s trenutkom pravnomočnosti prvega sklepa 
o dedovanju in ne na dan pravnomočnosti odločbe o denaci- 
onalizaciji, ko (po drugem odstavku tega člena) preide pokoj- 
nikova zapuščina na njegove dediče. 

Zaključek 

Gornji pregled določil ZDEN, pri katerih se pojavlja največ 
problemov pri njihovem izvajanju, je bil predstavljen tudi na 
Medresorski komisiji za spremljanje uresničevanja Zakona 
o denacionalizaciji in je bil članom te komisije posredovan 
v dopolnitev. Na Medresorski komisiji je bil namreč med 
drugim sprejet tudi sklep, da se delo te komisije nadaljuje tudi 
na ta način. Pričakujemo, da bodo pristojna ministrstva in 
druge institucije oziroma organizacije k temu dodale svoje 
konstruktivne prispevke. Namen tega pa je, v okviru obstoječe 
zakonodaje najti rešitve in ukrepe, ki bi pospešili izvajanje 
ZDEN, obenem pa nikomur ne bi poslabšali obstoječega polo- 
žaja. Predvsem je bilo sprejeto stališče, da bi bilo potrebno 
izhajati iz možnosti, ki jih daje ZDEN v 84. členu, v katerem 
določa, da Vlada Republike Slovenije lahko s predpisom 
podrobneje uredi vprašanja, povezana z izvajanjem tega 
zakona. Gre zlasti za tiste primere, ko bi z ustreznim predpi- 
som vlade lahko rešili probleme meril in kriterijev za odloča- 
nje o pravnih standardih in za proučitev problematike že 
sprejetih podzakonskih predpisov v zvezi z vrednotenji pred- 
metnega premoženja ter valorizacijo plačanih odškodnin. 

OCENA URESNIČEVANJA ZAKONA 

V četrtem, petem in šestem poročilu smo beležili trende 
čedalje intenzivnejšega uresničevanja zakona o denacionali- 
zaciji, v začetku leta 1994 je povprečno število izdanih odločb 
na mesec sicer upadlo, vendar je potem v celem letu 1994 
ostalo konstantno (cca. 412 odločb na mesec). Iz predstav- 
ljene problematike gre to predvsem pripisati velikim kadrov- 
skim težavam, pa tudi nekaterim pravnim vprašanjem, pove- 
zanih z nejasnostjo zakona oziroma podzakonskih predpisov. 
Predvidevamo namreč, da so bile relativno sproti rešene tiste 
zadeve, ki so bile bolj enostavne, tako s stališča ugotavljanja 
dejanskega stanja kot pravne podlage za odločitev. 

O oceni sedanjega mesečnega povprečja izdanih odločb 
v primerjavi s takim povprečjem v lanskem letu smo že pov- 
prašali občinske upravne organe. Obenem smo jih, ob more- 
bitnem upadu tega povprečja, tudi zaprosili za navedbo razlo- 
gov za tako stanje. Ministrstvo za pravosodje tudi mesečno 
spremlja stanje izvajanja zakona o denacionalizaciji, tako da 

podatke, zbrane od upravnih organov I. stopnje, mesečno 
pošilja pristojnim resornim ministrstvom, skupaj z izvlečki 
nekaterih podatkov, ki so po mnenju teh ministrstev pokaza- 
telj dela posameznega upravnega organa I. stopnje. 

Obseg nerešenih vlog je vsekakor velik, ni pa mogoče predvi- 
deti števila upravnih aktov upravnih organov prve in druge 
stopnje ter sodb oziroma sklepov Vrhovnega sodišča Repu- 
blike Slovenije v denacionalizacijskih zadevah, kot tudi ni 
mogoče realno napovedati časovnega obdobja, v katerem bo 
denacionalizacija končana. V denacionalizacijskih postopkih 
se pogosto izdajajo delne odločbe, v isti zadevi se odloča 
večkrat (zaradi odprave odločbe v zvezi s pritožbo oziroma 
upravnim sporom). 

Glede na zgoraj omenjene kadrovske, vsebinske in postop- 
kovne probleme ugotavljamo, da bo potrebno sprejeti dolo- 
čene ukrepe za reševanje nastale situacije. Kot ena največjih 
ovir za ažurno ukrepanje se kaže v tem, da so za izvajanje 
zakona o denacionalizaciji pristojni različni resorji, ker gre za 
različna področja uresničevanja denacionalizacije. Poleg 
tega pa je pristojnost za zadeve, ki se nanašajo na sistem, 
organizacijo in delovanje upravnih organov, z zakonom 
o organizaciji in delovnem področju ministrstev, prešla na 
Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za pravosodje 
torej z izvajanjem zakona nima takega neposrednega stika, da 
bi lahko operativno in učinkovito koordiniralo aktivnosti, 
potrebne za uspešno izvajanje zakona o denacionalizaciji, ne 
glede na to, da je kot pripravljalec besedila zakona to ministr- 
stvo nosilec le-tega. Poleg tega pa se za določene aktivnosti, 
ki bi jih bilo potrebno opravljati, kaže problematika v obstoje- 
čih pristojnostih ministrstva. 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi proračun- 
skega memoranduma za leto 1995 na 21. izredni seji, dne 9. 
12.1994, sprejel sklep, da naj Vlada Republike Slovenije v letu 
1995, med drugim, zagotovi sredstva tudi za delovanje Agen- 
cije za denacionalizacijo. Zgorej opisana problematika, pred- 
vsem pa novonastale okoliščine pravzaprav tudi narekujejo 
ustanovitev posebnega organa, ki bo lahko, na podlagi 
posebnih pristojnosti, izvajal aktivnosti, potrebne za učinko- 
vito in koordinirano uresničevanje zakona o denacionalizaciji, 
obenem pa bo toliko operativen, da se bo lahko ažurno 
odzival na problematiko in predlagal ustrezne ukrepe. 

Glede na že omenjene pristojnosti lahko Ministrstvo za pravo- 
sodje v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve pri- 
pravi predlog za ustanovitev Agencije za denacionalizacijo le 
v tistem delu, ki se nanaša na vsebino, oziroma vlogo tega 
organa. Možnosti in način ustanovitve agencije, njene pristoj- 
nosti in delovanje pa bo moralo preučiti in predlagati Ministr- 
stvo za notranje zadeve, saj ustanovitev takega organa nedvo- 
mno posega v sistem državne uprave, morebiti pa tudi v že 
predpisane pristojnosti obstoječih organov. 

Zaradi vsega navedenega je Ministrstvo za pravosodje Vladi 
Republike Slovenije za opravljanje strokovnih nalog, ki so 
potrebne za izvrševanje pravic in dolžnosti vlade na področju 
denacionalizacije, predlagalo ustanovitev posebne službe 
vlade za denacionalizacijo. 

SKLEPI 

Iz predloženega 9. poročila o uresničevanju Zakona o denaci- 
onalizaciji je razvidna analiza problemov izvajanja tega 
zakona in opredelitev možnih rešitev, pri čemer so bila upo- 
števana mnenja in stališča, podana v razpravi na Državnem 
zboru Republike Slovenije ob predlogu sprememb in dopolni- 
tev Zakona o denacionalizaciji - prva obravnava (29. seja DZ), 
saj poročilo vsebuje tudi pregled posameznih določil Zakona 
o denacionalizaciji, s katerimi je v praksi pri izvajanju zakona 
povezanih največ pravnih vprašanj. Obenem pa je razviden 
tudi način reševanja navedenih problemov. Predlogi konkret- 
nih rešitev pravnih vprašanj posameznih določb zakona pa 
bodo lahko podani šele po temeljiti strokovni proučitvi, za kar 
je bil sprejet ustrezen sklep vlade. 
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S predložitvijo 9. poročila o uresničevanju Zakona o denaci- 
onalizaciji Državnemu zboru oziroma Komisiji za spremljanje 
in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine bi 
vlada realizirala tudi sklep 61. seje te komisije z dne 18. 5. 
1995, ki se nanaša na izvajanje tega zakona. 

S predložitvijo tega poročila so realizirani tudi sklepi 19. seje 
Državnega zbora z dne 21. 4. 1994, sprejeti ob obravnavi 
šestega poročila o uresničevanju Zakona o denacionalizaciji, 
saj je vlada sprejela ukrepe za pospešitev izvajanja Zakona 
o denacionalizaciji in proučila možnosti ustanovitve Agencije 
za denacionalizacijo kot organa, ki bi pospeševal in nadziral 
izvajanje denacionalizacijskih postopkov. Kot priloga poro- 
čila pa je predložen tudi povzetek informacij o zakonski 
ureditvi in izvajanju postopkov denacionalizacije v nekaterih 
državah. 

Izhajajoč iz podatkov, navedenih v poročilu in na podlagi 
analize ugotovljene kadrovsko-organizacijske ter pravne pro- 
blematke Vlada RS, kot ukrepe za pospešitev izvajanja 
Zakona o denacionalizaciji sprejema naslednje 

SKLEPE 

1. Ministrstvo za notranje zadeve in kadrovska služba Vlade 
Republike Slovenije se zadolži za pripravo in izvedbo ukrepov 
za takojšnjo zaposlitev nadomestnih oziroma dodatnih zapo- 
slitev strokovnih kadrov za delo na področju denacionaliza- 
cije pri vseh upravnih organih, pristojnih za izvajanje Zakona 
o denacionalizaciji. 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministr- 
stvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti se zadolži, da zaradi nuđenja strokovne pomoči in 
hitrejšega uvajanja v delo novozaposlenih delavcev v uprav- 
nih enotah organizirajo strokovna posvetovanja o pravnih 
vprašanjih v zvezi z Zakonom o denacionalizaciji. 

3. Ministrstvo za finance se zadolži, da v sodelovanju z Mini- 

strstvom za notranje zadeve zagotovi v proračunu za Upravne 
enote, za potrebe denacionalizacije, sredstva za delo po 
pogodbi in delo preko delovnega časa ter za druge stroške, 
povezane s postopkom denacionalizacije (stroški geodetskih 
izmer, izvedenskih mnenj ipd.), kadar teh stroškov niso 
dolžne nositi stranke v postopku. 

4. Medresorska komisija za spremljanje uresničevanja Zakona 
o denacionalizaciji se zadolži za pripravo sistematičnega pre- 
gleda in analize določil Zakona o denacionalizaciji, pri katerih 
se pojavljajo pravna vprašanja v zvezi z njihovim izvajanjem in 
do 7. 7. 1995 predlaga ustrezne rešitve v obliki poročila 
o zavzetih stališčih glede pravno-teoretične interpretacije teh 
določil oziroma v obliki predloga za sprejem podzakonskega 
predpisa, s katerim bi se, na podlagi 84. člena Zakona o dena- 
cionalizaciji, podrobneje uredila vprašanje, povezana z izvaja- 
njem tega zakona. 

5. Ministrstvo za promet in zveze se zadolži, da do 7. 7. 1995 
sprejme program urejanja zemljiškokatastrskega stanja zem- 
ljišč, uporabljenih za gradnjo cest in v te namene zagotovi 
potrebna finančna sredstva. 

6. Ministrstvo za okolje in prostor se zadolži, da do 7. 7. 1995 
sprejme program izvajanja geodetskih del v zvezi z odmero 
infrastrukturnih in drugih objektov ter zagotovi sredstva za 
izvajanje ostalih del, potrebih za ureditev uradnih evidenc 
o zemljiščih. 

7. V okviru Ministrstva za pravosodje se organizira posebna 
strokovna služba, v kateri je potrebno zaposliti zadostno 
število kadrov, ki bodo lahko ustrezno pokrili vsa področja 
denacionalizacije. V skladu z določili veljavne zakonodaje bo 
imela ta služba pristojnosti koordinacije in usklajevanja dela 
med pristojnimi resornimi ministrstvi ter statističnega sprem- 
ljanja podatkov o izvajanju zakona in sodelovanje z Medresor- 
sko komisijo za spremljanje uresničevanja Zakona o denaci- 
onalizaciji. Pristojna resorna ministrstva morajo zagotoviti 
kontinuirano sodelovanje. 
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DENACIONALIZACIJA NA SOD4SCIM 
(OD 7121881 DO 31.121904) 

TEMELJNO 
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zahtev 

fedanlh uataMlav 
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9 
9 
2 

3 
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0 
0 

1 
3 
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0 
2 
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4 
0 
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1 

0 
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0 
1 
0 
1 
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2 
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0 
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0 
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1 
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16 
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0 
116 
158 
220 

16360 
2308 
6736 
7707 

TS LJUBLJANA 
anola 

470 221 17 39 134 32 43 96 12 76« 483 364 418 16 3606 61846 

Domlala 
Gfo«upl)> 
Kamn* 
Kočavja 
LjubMna 
Rakak 
Trt>ovV* 
Vmraka 
un* 

27 
19 
30 
23 

291 
32 
39 
» 
19 

10 
9 

23 
19 

129 
19 

7 
9 
5 

2 
1 
9 
0 
3 
0 
0 
0 
3 

2 
1 
1 
4 

24 
1 
3 
2 
0 

6 
2 

13 
14 
79 
11 
3 
9 
2 

1 
2 
1 
1 

21 
4 
1 
1 
0 

2 
3 

15 
1 
9 
6 
4 
2 
2 

9 
4 

19 
1 

11 
10 
3 
7 
3 

4 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
3 

40 
131 

60 
13 

304 
34 
44 
37 
13 

14 
66 
36 

8 
282 

31 
25 
22 
10 

12 
48 
30 

0 
197 

12 
25 
22 

9 

12 
38 
32 
0 

282 
8 

16 
22 

8 

0 
0 
3 
0 
0 
2 

10 
0 
3 

214 
623 
107 

0 
2066 

140 
144 
162 
160 

11103 
6123 
6730 
6143 

34031 
6156 
3460 
6621 
2480 

TS MARIBOR 
anola 

327 125 42 66 23 6 31 99 2 730 607 494 408 80 1633 60463 

Lanari 
Manbor 
Ormol 
PM SI Gradac 
S4 6<stnca 

13 
1&2 
41 
74 
25 
22 

2 
52 

9 
43 
14 

9 

0 
0 
0 

39 
9 
0 

0 
60 
0 
2 
1 
2 

2 
1 
9 
4 s7 
3 

0 
1 
0 
1 
0 
3 

1 
20 

3 
1 
0 
6 

0 
29 
6 

36 
13 
4 

0 
0 
0 
2 
0 
0 

74 
273 

66 
68 

167 
63 

61 
148 
64 
57 

127 
90 

4« 
148 
84 
60 

119 
67 

43 
150 
64 
32 

119 
nI pod 

2 
40 

0 
36 

2 
0 

163 
564 
111 
106 
267 
333 

6340 
34862 

746 
2068 

13322 
3136 

TS M 80B0TA 
anola 

97 36 0 6 30 0 12 19 0 137 90 04 80 37 362 16383 

GL Radgona 
Landava 
Uutomar 
M. Sobota 

9 
4 

99 
19 

9 
0 

22 
7 

0 
0 
0 
0 

6 
0 
0 
0 

1 
0 

22 
7 

0 
0 
0 
0 

6 
0 
6 
1 

0 
0 

13 
6 

0 
0 
0 
0 

81 
8 

27 
21 

90 
24 
16 

60 
19 
16 

80 
24 
15 

36 
1 
0 
0 

163 
44 

125 
40 

6297 
2782 
537 

6767 

TS N OORJCA S6 20 1 2 17 0 9 19 1 88 94 92 60 0 134 7806 

Aidovičma 
Idma 
N.Oonca 
Toknn 

14 
0 

37 
4 

3 
0 

17 
0 

1 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 

0 
0 

17 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
9 
0 

0 
0 

19 
0 

1 
0 
0 
0 

9 
61 
11 
6 

6 
61 
10 
7 

9 
59 
10 
7 

6 
36 
11 
7 

0 
0 
0 
0 

6 
111 

0 
16 

1400 
1106 
4100 
1367 

TS NOVO MES 
anoto 

294 106 49 19 21 19 23 36 16 161 136 122 132 36 604 28683 

Brafcca 
Cmomaf 
Krftko 
Novo maslo 
Savnica 
Trabnp 

19 
131 

1 
39 
17 
99 

15 
42 

0 
19 

7 
24 

4 
37 
0 
7 
0 
0 

10 
1 
0 
0 
1 
6 

0 
2 
0 
7 
9 
9 

1 
2 
0 
4 
0 

12 

4 
0 
0 
3 
4 

12 

10 
5 
0 
9 
7 
7 

0 
0 
0 
2 
0 

14 

19 
22 

1 
48 
16 
73 

13 
16 
0 

23 
15 
67 

10 
19 
0 

17 
16 
64 

11 
13 
0 

23 
16 
67 

0 
0 
0 

21 
16 
0 

46 
123 
57 

186 
66 

216 

2766 
4213 
7161 
8607 
1309 
3756 

TEMELJNA 
SODI SCA 
SKUPAJ 

1970 997 120 169 319 70 199 303 39 2436 1729 1520 1434 181 746« 260712 
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IZVAJANJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI - po upravnih enotah 

UPRAVNA ENOTA 
St zapost., ki dela na 
postopkih denacion. 

5t run. sodelavcev - 
posebne pogodbe 

Fin. sred. namenjena 
plačevanju pogodb 

AJDOVŠČINA 1 
BRE2ICE 3 
CELJE 4 
CERKNICA 3 
ČRNOMELJ 1 7 
DOMŽALE 6 9 2420.000,00 SIT 
DRAVOGRAD 1 1 120.000,00 SIT 
GORNJA RADGONA 4 1 
GROSUPLJE 3 2 
HRASTNIK 1 
IDRIJA 1 4 
ILIRSKA BISTRICA 1 
IZOLA 1 
JESENICE 5 
KAMNIK 7 9 

I KOČEVJE 2 
KOPER 1 
KRANJ 9 6 290.000.00 SIT 
KRŠKO 2 1 
LAŠKO 3 3 
LENART 4 2 110.000,00 SIT 
LENDAVA 3 1 
LITIJA 6 
LJUBLJANA 23 14 4.200.000,00 SIT 
LJUTOMER 3 
LOGATEC 2 
MARIBOR 6 14 568.458.00 SIT 
METLIKA 1 
MOZIRJE 3 3 
MURSKA SOBOTA 5 
NOVA GORICA 4 
NOVO MESTO 3 7 360.000,00 SIT 
ORMOŽ 3 
PESNICA 2 2 108.348,00 SIT 
PIRAN 1 
POSTOJNA 3 
PTUJ 9 3 187.376,00 SIT 
RADLJE OB DRAVI 3 3 53.57S,00 SIT 
RADOVLJICA 3 
RAVNE NA KOROŠKEM 2 3 
RIBNICA 2 
RUSE 1 PODJETJE «07.329,09 SIT 
SEVNICA 6 
SEŽANA S 2 
SLOVENJ GRADEC 1 
SLOVENSKA BISTRICA 6 
SLOVENSKE KONJICE 1 
ŠENTJUR PRI CELJU 4 613.000,00 SIT 
SKOFJA LOKA 1 5 
ŠMARJE PRI JELŠAH l 2 
TOLMIN 
TRBOVLJE 4 
TREBNJE 4 1 
TRZ1C 3 6 199.200,00 SIT 
VELENJE 1 7 
VRHNIKA 4 
ZAGORJE OB SAVI 4 
ŽALEC 2 3 510.000,00 SIT 

1 SKUPAJ 193 129 10.547.286,09 SIT 

UPRAVA ZA SISTEM IN DELOVANJE DRŽAVNE UPRAVE 
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LEGENDA 
(denacionalizacija kmetijskih zemljiič, gozdov in kmetijskih 
gospodarstev) 

I. 

(Tabela 1) 

1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. 61. 

(cerkve, druge verske skupnosti ) 
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo 
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev 
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev 
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni 

dolžnpsti zahteval listine 
6.a Število odstopljenih zahtev 
6.b Število zadev pri katerih je bilo podržavljeno premože- 

nje obremejeno s hipoteko 
6.c Št. zadev pri katerih so nepremičnine obremenjene 

s hipoteko, nastalo po podržavljenju (33. 61.) 
6.d Št. primerov v katerih so zavezanci nepremićnino prido- 

bili na odplačen naćin (73. 61.) 
6.e Zahtevana višina odškod. po 73. 61. ZDEN 
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli pred- 

hodno vprašanje 

(Tabela 2) 

8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni 
postopek o državljanstvu upravićenca 

9. Število vseh izdanih odloćb o denacionalizaciji 
Od tega: 
9./a zavrženih zahtev 
9./b zavrnjenih zahtev 
9./c ugodnih zahtev 
9.a Število vseh izdanih odloćb o denacionalizaciji upravi- 

ćencem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk ) 
Od tega: 

9a/a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a/b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a/c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 

10./1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave 
10./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
II./1 Število izdanih delnih odločb 
11./2 od tega upravičencem iz 14. 61. ZDEN 

(Tabela 3) 

12. Število odloćb izdanih ob upošt. 25. in 26. 61. zakona 
13. Število odločb, kjer je bilo treba upošt. 22. čl. zakona 
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba 
15. Število pravnomočnih odločb 
16. Število odločb poslanih v izvršitev 
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 60. čl. ZDEN 
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine 
v začasno uporabo upravičenca 
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij 
20. Število razpisanih ustnih obravnav 
21. Število opravljenih ustnih obravnav 
22. Število izdanih poročil iz 65. člena 
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku 

II. 
(Tabela 4) 

2/ v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr ha 
2/b/1 v obliki odškodnine (zadnji odst. 27.člena) za .... ha 
2/b/2 v višini .... SIT 
3. Denacionaliziranih kmetijskih gospodarstev skupaj 
4. Štev. vrnjenih objektov v okviru kmetijskih gospodarstev 

(Tabela 5) 

5. Skupno denac. kmetijskih zemljišč upravič. iz 14. čl. ZDEN 
.... v ha 
5/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr ha 
5/b z vzpostavitvijo solastninskega deleža (2. odst. 7. člena 
zakona).... ha 
Od tega: 
5/c vrnitev nadomestne nepremičnine (3. odst 42. čl.) 
. ... ha 
5/d1 v obliki odškodnine za . . . . ha 5/d2 v višini . . SIT 
6. Denac. gozdov upravič. iz 14. čl. ZDEN ... ha 
Od tega: 
6/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr ha 
6/b1 v obliki odškodnine (zadnji odst. 27. člena) za .... ha 
2/b2 v višini .... SIT 
7. Denacionaliziranih kmetijskih gospodarstev upravič. iz 14. 
čl. ZDEN 
8. Število vrnjenih objektov v okviru kmetijskih gospodarstev 
upravič. iz 14. čl. ZDEN 

1. Skupno denacionaliziranih kmetijskih zemljišč . ... v ha 
Od tega: 
1/a v last in posest oz. v vzpost. lastninske pr v ha 
1/b z vzpostavitvijo solastninskega deleža (2. odst. 27. člena 
zakona) .... 
1/c vrnitev nadomestne nepremičnine (3. odst. 42. člena) 
1/d/1 v obliki odškodnine za .... ha 1/d/2 v višini 
. ... SIT 
2. Denacionaliziranih gozdov skupaj .... ha 
Od tega: 
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IV. 

(Tabela 6) 
1. Za izvajanje zakona o denacionalizaciji je občina v prora- 
čunu namenila ... SIT 
2. Število vseh delavcev, ki delajo na področju denacionaliza- 
cije 
Od tega: 
2./a redno zaposlenih pri upravnem organu 
2./b zunanji 
3. Skupno število komisij ustanovljenih pri upravnih organih, 
ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo 
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STANJE : 31/12/94 IV. Tabela 6 SKUPAJ UPRAVNI ORGANI 

z.št. občina 1. 2./a 2./b 3. 

1 AJDOVŠČINA 
2 BREŽICE 
3 CELJE 
4 CERKNICA 
5 ČRNOMELJ 
6 DOMŽALE 
7 DRAVOGRAD 
8 GORNJA RADGONA 
9 GROSUPLJE 

10 HRASTNIK 
11 IDRIJA 
12 ILIRSKA BISTRICA 
13 IZOLA 
14 JESENICE 
15 KAMNIK 
16 KOČEVJE 
17 KOPER 
18 KRANJ 
19 KRŠKO 
20 LAŠKO 
21 LENART 
22 LENDAVA 
23 LITIJA 
24 LJUBLJANA BEŽIGRAD 
25 LJUBLJANA CENTER 
26 LJUBLJANA MOSTE-POLJE 
27 LJUBLJANA ŠIŠKA 
28 LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 
29 LJUTOMER 
30 LOGATEC 
31 METLIKA 
32 MOZIRJE 
33 MURSKA SOBOTA 
34 NOVA GORICA 
35 NOVO MESTO 
36 ORMOŽ 
37 PIRAN 
38 POSTOJNA 
39 PTUJ 
40 RADLJE OB DRAVI 
41 RADOVLJICA 
42 RAVNE NA KOROŠKEM 
43 RIBNICA 
44 SEVNICA 
45 SEŽANA 
46 SLOVENJ GRADEC 
47 SLOVENSKA BISTRICA 
48 SLOVENSKE KONJICE 
49 ŠENTJUR PRI CELJU 
50 ŠKOFJA LOKA 
51 ŠMARJE PRI JELŠAH 
52 TOLMIN 
53 TREBNJE 
54 TRBOVLJE 
55 TRŽIČ 
56 VELENJE 
57 VRHNIKA 
58 ZAGORJE OB SAVI 
59 ŽALEC 
60 MARIBOR 
61 PESNICA 
62 RUŠE 

2,340,000 
1,600,000 
1,500,000 
3,000,000 

271,252 
3,587,000 
1,500,000 

144,000 
665,000 
100,000 

400,000 

1,000,000 

2,000,000 

500,000 
2,673,000 

13,000,000 
7,795,000 
8,082,070 
3,500,000 
4,000,000 

500,000 
693,000 

1,000,000 

4,165,000 
2,500,000 

3,500,000 
2,013,660 
1,000,000 
1,000,000 

500,000,000 
1,800,000 

2,050,000 

5,850,000 
339,000 

1,617,000 

6,500,000 
3,500,000 
1,200,000 
2,000,000 

4 
5 
2 

10 
3 
1 
7 
2 
6 
2 
1 

15 
5 
2 
7 

18 
2 

3 
2 
6 

20 
6 
8 

24 
25 

3 
12 

1 
5 
9 
4 
4 
9 
6 
2 
7 
4 
8 
2 

9 
4 
4 

6 
15 

5 
6 
1 
5 
8 
5 
4 
3 
3 
3 

17 
7 
5 

2 
4 
2 
5 
2 
6 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
5 
3 
2 
3 

13 
2 
3 
3 
2 
6 
9 
6 
5 

15 
11 

2 
2 
1 
4 
9 
4 
4 
9 
3 
2 
4 
4 
3 
2 

6 
4 
4 

5 
8 
2 
3 
1 
5 
5 
3 
3 
3 
3v 
1 
8 
3 
4 

4 
2 

1 
1 
3 
1 

10 
2 

4 
5 

11 

3 
9 

14 
1 

10 

3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 

1 
2 
3 

1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

. 1 
1 
1 
3* 
4 
1 
2 

598,884,982 378 247 133 109 
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LEGENDA 
(denacionalizacija stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih 
stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč) 

I. 

(Tabela 7) 
1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve, 
druge verske skupnosti,..) 
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo 
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev 
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev 
5. število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni 
dolžnosti zahteval listine 
6a število odstopljenih zahtev 
6b Število zadev pri katerih je bilo podržavljeno premoženje 
obremenjeno s hipoteko 
6c Število zadev pri katerih so nepremičnine obremenjene 
s hipoteko nastalo po podržavljenju (33. čl.) 
6d Število primerov v katerih so zavezanci nepremičnino 
pridobili na odplačen način (73. čl.) 
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. 2DEN 
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno 
vprašanje 
(Tabela 8) 
8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni 
postopek o državljanstvu upravičenca 
9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 
Od tega: 
9/a zavrženih zahtev 
9/b zavrnjenih zahtev 
9/c ugodenih zahtev 
9a Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravičen- 
cem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk...) 
Od tega: 
9a/a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZVEN 
9a/b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a/c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
10/1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave 
10/2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
11/1 Število izdanih delnih odločb 
11/2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 

(Tabela 9) 
12. Število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena 
zakona 
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen za- 
kona 
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba 
15. Število pravnomočnih odločb 
16. Število odločb poslanih v izvršitev 
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN 
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine 
v začasno uporabo upravičenca 
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij 
20. Število razpisanih ustnih obravnav 
21. Število opravljenih ustnih obravnav 
22. Število izdanih poročil iz 65. člena 
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku 

II. 

(Tabela 10) 
171 Skupaj denacionaliziranih stanovanj  
172 v izmeri... m* 
Od tega: 
17a v last In posest 
17b z vzpostavitvijo lastninske pravic* 
17c1 v obliki odškodnine 
17c2 v višini... SIT 
271 Število denac. stanovanjskih hiš... 
272 v izmeri... mJ 

Od tega: 
27a v last in posest 
27b z vzpostavitvijo lastninske pravic* 

27c1 v obliki odškodnin* 
27c2 v višini.... SIT 

(Tabsla 11) 
3./1 Število denacionaliziranih poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov... 
3./2 v izmeri... m2 

Od tega: 
3a. v last in posest 
3b. z vzpostavitvijo lastn. pravice 
3c/1 v obliki odškodnine 
3c/2 v višini... SIT 
4. Skupaj denac. stavbnih zemljišč... m2 

Od tega: 
4a. vrnjenih po 31. členu... v m2 

4b. vrnjenih po 32. členu... v m2 

4c./1 v obliki odškodnine za... m2 

4c./2 v višini... SIT 

(Tabela 12) 
5./1 Denac. stanovanj upravič. iz 14. čl ZDEN... 
5./2 v izmeri... m2 

Od tega: 
5./a v last in posest 
5./b z vzpostavitvijo lastn. pravice 
5./c1 v obliki odškodnine... 
5./C2 v višini... SIT 
6./1 Štev. denac. stanov, hiš upravič. iz 14. čl. ZDEN... 

6./2 v izmeri .... m2 

Od tega: 
6./a v last in posest 
6./b z vzpostavitvijo lastn. pravice 
6./C1 v obliki odškodnine .... 
6./C2 v višini.... SIT 

(Tabela 13) 

7./1 Število denacionaliziranih poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov upravič. iz 14. čl. ZDEN .... 

7./2 v izmeri.... m2 

Od tega: 
7./a v last in posest 
7./b z vzpostavitvijo lastn. pravice 
7./c1 v obliki odškodnine .... 
7./c2 v višini.... SIT 
8. Denac. stavbnih zemljišč upravič. iz 14. čl. ZDEN 
 m2 

Od tega: 
8./a vrnjenih po 31. členu .... v m2 

8./b vrnjenih po 32. členu .... v m2 

8./c1 v obliki odškodnine za .... m2 

8./C2 v višini .... SIT 
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(denacionalizacija zasebnih gospodarskih podjetij In kapi- 
tala) 

(Tabela 14) 

1 Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. 

(cerkve, druge verske skupnosti—) 
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo 
3 Število zahtev poslanih v dopolnitev 
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev 
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni 

dolžnosti zahteval listine 
6a Število odstopljenih zahtev 
6b Število zadev pri katerih je bilo podržavljeno premoženje 

obremenjeno s hipoteko 
6c Število zadev pri katerih so nepremičnine obremenjene 

s hipoteko nastalo po podržavljenju (33. čl.) 
6d Število primerov v katerih so zavezanci nepremičnino 

pridobili na odplačen način (73. čl.) 
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN 
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli pred- 

hodno vprašanje 

(Tabela 15) 

8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni 
postopek o državljanstvu upravičenca 

9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 
Od tega: 
9,/a zavrženih zahtev 
9,/b zavrnjenih zahtev 
9./c ugodenih zahtev 
9a Število vseh izdanih odločb o denacionalizacij upravi- 

čencem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk....) 
Od tega: 
9a./a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 

10./1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave 

10./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
11./1 Število izdanih delnih odločb 
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 

(Tabela 16) 

12. Število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena 
zakona 
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen za- 
kona , . 
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba 
15. Število pravnomočnih odločb 
16. Število odločb poslanih v izvršitev 
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl ZDEN 
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine 
v začasno uporabo upravičenca 
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu 
0 lastninskem preoblikovanju podjetij 
20. Število razpisanih ustnih obravnav 
21. Število opravljenih ustnih obravnav 
22. Število izdanih poročil iz 65. člena 
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku 

II 

(Tabela 17) 

1./1 štev. podjetij vrnjenih v last (34. čl. zakona) 
1 ./2 v vrednosti .... SIT 
2./1 Število odločb, kjer se je kapital vrnil z vzpostavitvijo 
lastninskega deleža (1. odst. 37. člena zakona) 
2-/2 v vrednosti.... SIT 
2./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
3./1 štev. odločb, kjer se je kapital vrnil po določbi 38. člena 
zakona 
3./2 v vrednosti.... SIT 
3.13 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
4./1 Število odločb, kjer je bila upravičencu na podlagi porav- 
nave dana odškodnina v vrednostnih papirjih ali v denarju 

4./2 v višini.... SIT 
473 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
5. Število podjetij vrnjenih v last po 1. odst. 36. člena zakona 
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SKUPAJ 

(Tabela 18) 

1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve, 
druge verske skupnosti,..) 
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo 
3. Število zahtev, poslanih v dopolnitev 
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev 
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni 
dolžnosti zahteval listine 
6a Število odstopljenih zahtev 
6b Število zadev, pri katerih je bilo podržavljeno premoženje 
obremenjeno s hipoteko 
6c Število zadev, pri katerih so nepremičnine obremenjene 
s hipoteko, nastalo po podržavljenju (33. čl.) 
6d število primerov, v katerih so zavezanci nepremičnino 
pridobili na odplačen način (73. čl.) 
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN 
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno 
vprašanje 

(Tabela 19) 

8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni 
postopek o državljanstvu upravičenca 
9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 
Od tega: 
9./a zavrženih zatehtev 
9./b zavrnjenih zahtev 

9./c ugodenih zahtev 
9a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji upravičen- 
cem iz 14 čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk ) 
Od tega: 
9a./a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
10./1 Število odločb, izdanih na podlagi poravnave 
10./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
11./1 Število izdanih delnih odločb 
11./2 od tega upravičencem iz 14 čl. ZDEN 

(Tabela 20) 

12. Število odločb, izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena 
zakona 
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen za- 
kona 
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba 
15. Število pravnomočnih odločb 
16. Število odločb, poslanih v izvršitev 
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. či. ZDEN 
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine 
v začasno uporabo upravičenca 
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij 
20. Število razpisanih ustnih obravnav 
21. Število opravljenih ustnih obravnav 
22. Število izdanih poročil iz 65. člena 
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku 
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PRILOGA K 9. POROČILU O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O DENACIONALIZACIJI 

POVZETEK INFORMACIJ O ZAKONSKI UREDITVI IN 
IZVAJANJU POSTOPKOV DENACIONALIZACIJE V SPODAJ 
NAVEDENIH DRŽAVAH 

Ministrstvo za pravosodje je dne 9.10.1994, preko Ministrstva 
zazunanje zadeve RS, posredovalo slovenskim diplomatsko- 
konzularnim predstavništvom v Bolgariji, Češki, Estoniji 
Hrvaški, Latviji, Litviji, Madžarski, Makedoniji, Nemčiji, Polj- 
ski, Romuniji in Slovaški prošnjo, da zberejo in posredujejo 

informacije na naslednja vprašanja v zvezi z vračanjem podr- 
žavljenega premoženja: 

1. Na katero podržavljeno premoženje se nanaša denacionali- 
zacija? Ali na vse premoženje, ki je bilo podržavljeno, ali le na 
določeno vrsto premoženja, n.pr. kmetijska zemljišča, 
podjetja,...? 

2. Kakšne so oblike denacionalizacije? Ali gre za vračanje 
v naravi, za plačilo odškodnin, za vračanje nadomestnega 
premoženja in podobno? 

3. Kakšne so možnosti denacionalizacije, ko podržavljenega 
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premoženja ni več (npr. hiša porušena), ali pa premoženje ni 
več med državnimi sredstvi? 

4. Kdaj je pričela veljati denacionalizacijska zakonodaja in 
kakšni so, ali so bili roki za vlaganje zahtev? 

5. Kdo so zavezanci za vračilo premoženja in kadar to ni 
država, kakšne so njihove pravice? 

6. Kateri so organi, ki odločajo o zahtevah za vračilo premože- 
nja in ali so bili le-ti ustanovljeni posebej za ta namen? 

7. Posredovanje uradnih ocen o stanju izvajanja postopkov 
vračanja premoženja. 

Na zgoraj postavljena vprašanja je Ministrstvo za pravosodje 
prejemalo odgovore iz posameznih držav, zadnji odgovor je 
bil poslan v zvezi z denacionalizacijo na Poljskem, dne 11.4. 
1995. 

Po posameznih državah je povezetek prejetih informacij na- 
slednji: 

MADŽARSKA 

Dopis Veleposlaništva RS v Budimpešti z dne 1. 11. 1994. 
Veleposlaništvo je poslalo nekaj literature o denacionalizaciji 
na Madžarskem, ki je v madžarskem jeziku, na posamezna 
zgoraj navedena vprašanja, je na Državnem uradu za odškod- 
nine, dobilo naslednje odgovore: 

1. Denacionalizacija se nanaša na premoženje, ki je bilo 
podržavljeno po predpisih, naštetih v prilogah zakona št. XXV. 
iz leta 1991. 

2. V RM v načelu ni denacionalizacije, plačuje se le delna 
odškodnina. Tudi naslov zgoraj cit. zakona, ki govori o delni 
odškodnini za podržavljeno premoženje pove, da se nepre- 
mičnine praviloma ne vračajo v naravi. Izjema je cerkveno 
premoženje, ki se vrača v naravi, če je cerkvi potrebno za 
njeno funkcioniranje, sicer se tudi za to odvzeto premoženje 
plačuje odškodnina. 

Odškodnina je po osebi in predmetu omejena na maksimalno 
5 milijonov HUF (1 DEM = 71 HUF). Podrobnejša določila 
vsebuje paragraf 4. prej cit. zakona. 

Odškodnina se poravna v odškodninskih bonih, ki dosegajo 
na trgu približno 30-40% nominalne vrednosti. Uporabiti jih 
je mogoče tudi kot plačilno sredstvo pri dražbah kmetijskih 
zemljišč, ki so ostala v državni lasti. Bivšemu lastniku, s stal- 
nim prebivališčem v kraju, kjer leži kmetijsko zemljišče, je 
zagotovljena predkupna pravica. 

3. Glede na plačilo odškodnine, problem zastavljen pod to 
točko, v RM ni aktualen. 

4. Roki po zakonu, cit. pod tč. 1., so bili podaljšani do 15. 
marca 1994. 

5. Zavezanec za plačilo odškodnine je država. 

6. O zahtevah za odškodnino odloča Državni urad za odškod- 
nine, so pa uradi tudi po županijah (v RM je 19 županij). Ti 
uradi so bili ustanovljeni posebej v ta namen. V njih je zapo- 
slenih približno 1000 oseb. Število odškodninskih zadev 
v zvezi s podržavljenim premoženjem presega 100.000. 

7. Po zakonu št. XXV iz leta 1991, naj bi bilo po oceni 
Državnega urada za odškodnine, končanih približno 90 
% zadev, vse postopke pa naj bi ta urad zaključil do leta 1995. 
Pri tej oceni niso upoštevani postopki za sodno varstvo, ki 
bodo po predvidevanjih tekli še dolgo po koncu leta 1995. 
Postopki po ostalih zakonih še niso končani. 

ESTONIJA 

Veleposlaništvo Estonije v Stockholmu je odgovorilo z dopi- 

som z dne 4. 11. 1994. Kratek dopis se nanaša na postopek 
privatizacije (denacionalizacije), vendar niso posredovani 
nikakršni odgovori napostavljena vprašanja ali podatki. Ome- 
njeno je, da se je privatizacija pospešila v poletju 1994, ko je 
bila dovoljena uporaba t.i. »vavčerjev«. Veleposlaništvo je 
priložilo Zakon o privatizaciji, ki je stopil v veljavo 24. julija 
1993 in kjer je v 5. čl. omenjena dolžnost tistega, ki privatiza- 
cijo izvaja, da najprej uredi vsa vprašanja z upravičenci, kate- 
rim je bilo premoženje nezakonito razlaščeno. Podrobnejših 
določb o tem v omenjenem zakonu ni. Priložen je tudi zakon 
o zemljiški reformi iz 17. oktobra 1991, ki v 22. paragrafu 
opozarja na pravice do nadomestila za nezakonito razlaščeno 
premoženje. 

NEMČIJA 

Veleposlaništvu RS v Bonnu je odgovorilo Zvezno ministrstvo 
za finance dne 1. 12. 1994, z obširnejšim odgovorom, kate- 
remu so kot primer priložena tudi nekatera poročila o izvršeni 
denacionalizaciji in delna statistika za čas do 30. aprila 1994. 

Na posamezna vprašanja je Zvezno ministrstvo za finance 
posredovalo naslednje odgovore: 

1. Uskladitev različnih pravnih sistemov s pravom Zvezne 
Republike Nemčije je zahtevala reguliranje razdelitve držav- 
nega premoženja. 

- Državno premoženje je pripadlo nosilcem javne oblasti 
(zveza, dežela ali občina) za opravljanje nalog v okviru njiho- 
vih pristojnosti (čl. 21 pogodbe o združitvi - v nadaljnjem 
tekstu »EV«. 
- Javno premoženje, ki ni služilo samo za potrebe državnih 
organov (t.i. finančno premoženje), je bilo razdeljeno med 
družbo Treuhand in nosilce javne oblasti (čl. 22 EV). 
- Prejšnja podjetja v t.i. ljudski lasti (znana pod kratico VEB) 
kot tudi kmetijske površine, so bila dodeljena družbi Tre- 
uhand kot njeno premoženje (čl. 25 EV): 
- Premoženje, ki je bilo protipravno odvzeto, se vrača 
v naravi, ali v obliki odškodnine (čl. 41 EV). To se nanaša tudi 
na premoženje oseb preganjanih v letih 1933-1945, glede na 
to, da DDR ni sprejela nobenega predpisa o povračilu škode 
povzročene v času nacionalsocializma. 

2. EV v osnovi spoštuje obstoječe pravno stanje v DDR do 
združitve (člen 19/1 EV). Zakon o ureditvi odprtih premoženj- 
skih vprašanj (premoženjski zakon) predvideva vračilo 
v naravi za posebej določeno premoženje, ki je bilo odvzeto 
s političnimi diskriminacijskimi ukrepi, v kolikor niso podani 
v zakonu določeni izključevalni razlogi, kot n.pr.: 

- če vrnitev stvari v naravi ni več mogoča 
- če je bilo podjetje prodano na podlagi predpisov DDR; 
- če so fizične osebe verske skupnosti ali občinski skladi po 
8. 5.1945 na premoženju zakonito pridobili lastninsko pravico 
ali, 
- če so se nahajala zemljišča ali zgradbe v okviru stanovanj- 
skih kompleksov ali so bila namenjena za stanovanjsko 
gradnjo. 

Iz vračila v naravi je izvzeto tudi premoženje, ki je bilo v letih 
1945-1949 odvzeto na podlagi predpisov in drugih aktov 
zasedbenih oblasti. Za te namene je zakonodajalec predvidel 
popravo povzročenih krivic z Zakonom o popravi krivic 
v obliki odškodnine. 

V primerih, ko je izključeno vračilo v naravi, pripada upravi- 
čencu zahtevek za odškodnino. Upravičenec pa lahko vedno 
zahteva odškodnino namesto vračila v naravi. Odškodnina ni 
nikoli polna, ampak odškodovanje, pri obsegu katerega se 
upošteva osnovno načelo socialne države, ki pomeni, da se 
visoke in izredno visoke premoženjske vrednosti odškodujejo 
primerjalno nižje kot manjše škode (t.i. degresija). 

Če je zemljišče namenjeno za investicije, se lahko omogoči 
prejšnjemu lastniku neodplačna pridobitev nadomestnega 
zemljišča po posebnem postopku, po Zakonu o investicijah. 
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3. V primerih, ko ne obstaja v Nemčiji sicer običajna enotnost 
lastništva na stavbi in stavbnem zemljišču, je potrebno pra- 
vilno pravno stanje ustanoviti po določilih Zakona o ureditvi 
stvarno pravnih razmerij. Pri tem lahko lastnik stavbe izbira 
med nakupom ali stavbno pravico. 

4. Zakon o premoženju je stopil v veljavo skupaj z Zakonom 
o združitvi, dne 29. 9. 1990. Zahtevki za vračilo nepremičnin 
v naravi so bili lahko vloženi do 31. 12. 1992, za premično 
premoženje pa do 30. 6. 1993. Zakon o odškodninah in Zakon 
o izravnavi škode, ki spadata v isto pravno področje, sta 
stopila v veljavo 1.12. 1994. 

5. Nove zvezne dežele, na katere se nanaša izvajanje zakona, 
so pri okrožjih in mestih s statusom okrožja, ustanovile urade 
za premoženjska vprašanja, vsaka dežela pa tudi poseben 
deželni urad. 

6. Z odškodninskimi skladi upravlja Zvezni urad za urejanje 
odprtih premoženjskih vprašanj, ki je podrejen Zveznemu 
finančnemu ministrstvu. 

Iz zbirnega poročila iz junija 1994, ki se nanaša na stanje do 
30. aprila 1994 izhaja, da je bilo do tega dne pri pristojnih 
organih vloženih približno 575400 vlog, od teh je bilo rešenih 
približno 315.400 vlog, kar je približno 55 %. 

ČEŠKA 

Ministrstvo Češke Republike za upravljanje narodnega pre- 
moženja in njegovo privatizacijo je odgovorilo z informacijo 
z dne 24. 11.1994. Uvodoma je navedlo, da predstavlja proces 
privatizacije obsežno preobrazbo lastninskih odnosov na 
vseh področjih (proizvodnih in neproizvodnih), ter da je eden 
od načinov privatizacije, tudi vračanje premoženja. 

Na posamezna vprašanja je posredovalo naslednje odgovore: 

1. Vračanje zadeva premoženje fizičnih in nekaterih pravnih 
oseb, ki jim je bilo lastništvo nad tem premoženjem odvzeto 
v obdobju med leti 1948 in 1989. Nanaša se na stanovanjske 
stavbe, poslovne stavbe in prostore, stavbna zemljišča, kme- 
tijska zemljišča, gozdove, premičnine in podobno. 

2. in 3. V osnovi obstajata dve obliki vračanja: 
- vračanje stvari, ki obstaja 
- denarno nadomestilo v gotovini 
- finančno nadomestilo (v gotovini in vrednostnih papirjih) za 
stvari, ki ne obstajajo ali jih ni mogoče izročiti (n.pr. zazidano 
zemljišče) 
- v omejenem obsegu je omogočeno tudi nuđenje nadomest- 
nega zemljišča. 

4. Vračanje podržavljenega premoženja je urejeno v nekaj 
zakonih, ki so bili sprejeti v letih 1990 in 1991. Roki za 
uveljavljanje pravice do vračanja premoženja, so bili za večino 
primerov, določeni na 6 mesecev, za nekatere primere pa na 
eno leto. 

5. Za izročitev stvari je pristojna organizacija, ki je stvar 
posedovala (ki je imela na stvari lastninsko pravico ali pravico 
do gospodarjenja z državnim premoženjem). Pravice in 
obveznosti teh organizacij urejajo posamezni zakoni. Država 
v razmerje med upravičeni in zavezanci ne posega, razen 
v primerih, ko zakon to izrecno določa. 

6. Upravičenost zahtevka za vračilo premoženja presojajo 
posamezne organizacije, ki to premoženje posedujejo. 

Za vračanje kmečkega (poljedeljskega) premoženja je bil 
ustanovljen poseben organ - Zemljiški urad oz. Zemljiški 
sklad. 

7. Posebna evidenca o premoženju, vrnjenem po zakonu 
o vračanju, se ne vodi. 

MAKEDONIJA 

V informaciji z dne 15. 12. 1994 je bil Ministrstvu za pravoso- 
dje posredovan le predlog zakona o denacionalizaciji z dne 1. 
12. 1993,ki še ni bil sprejet. 

LATVIJA 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Latvije je z dopisom 
z dne 28. februarja 1995 posredovalo Veleposlaništvu RS 
v Stockholmu zakon o ponovni vzpostavitvi lastninskih pravic 
na podjetjih in ostalih predmetih lastnine ter dekret Vlade 
o tem z dne 30. 3. 1993. 

Na posamezna vprašanja je posredovalo naslednje odgovore: 

1. Denacionalizirane so lahko naslednje vrste premoženja: 

- hiše; 
- premoženje verskih organizacij; 
- premoženje tujih držav in tujih fizičnih in pravnih oseb; 
- zemlja na podeželju in v mestih; 
- podjetja (poslovno premoženje) 

Prejšnji lastniki, ki so bili pravne osebe (kot delniške družbe in 
družbe z omejeno odgovornostjo), niso upravičenci do zah- 
tevkov za denacionalizacijo. 

2. Glavno načelo latvijskih zakonov je omogočenje vrnitve 
premoženja v naravi, razen kadar to ni mogoče, ker podjetje 
ali drugo premoženje ne obstaja več, je popolno rekonstru- 
irano, ali pa bivši lastnik ne izrazi želje po prevzemu premože- 
nja. V teh primerih dobi upravičenec odškodnino v obliki 
lastninskih certifikatov. 

3. Če nacionalizirano premoženje ne obstaja več, pripada 
prejšnjemu lastniku odškodnina. 

Če je lastnica nacionaliziranega premoženja družba z držav- 
nim ali občinskim deležem, dobi prejšnji lastnik državni ali 
občinski delež družbe. 

Če je lastnica nacionaliziranega premoženja zasebna družba, 
dobi prejšnji lastnik odškodnino. 

4. Predpisi, ki urejajo vračanje nacionaliziranega premoženja: 

- zakon o lastninskih pravicah v odnosih med tujimi državami 
in Latvijo z dne 4. 9. 1991; 
- zakon o vračanju zgradb njihovim zakonitim lastnikom 
z dne 30. 10. 1991; 
- zakon o vrnitvi premoženja verskim organizacijam z dne 12. 
5. 1992; 
- zakon o ponovni ustanovitvi lastninskih pravic do podjetij 
in drugih premoženjskih objektov z dne 30. 5. 1993. 

Rok za vložitev prijav za vrnitev premoženja je bil večkrat 
spremenjen: 3. 12. 1994 za industrijske objekte, 1. 6. 1994 za 
nepremičnine in zemljišča. Glavni razlogi za upočasnitev pri- 
vatizacijskega procesa v Latviji so bili natančni pogoji za 
vložitev zahtevkov in problemi, ki so se pojavili pri denaciona- 
lizaciji sestavnih delov aktivnih podjetij. 

5. in 6. Poslovni objekti: 

5.1. V lasti države: 
- Agencija za privatizacijo pripravi objekt in dokumentacijo, 
oceni objekt in sprejme odločitev - to velja za objekte, ki 
spadajo pod upravo Agencije za privatizacijo; 
- pristojno ministrstvo ali Državni premoženjski sklad pri- 
pravi objekt in dokumentacijo, Agencija za privatizacijo ga 
oceni, Ministrstvo za fince sprejme odločitev (za vrnitev ali 
plačilo odškodnine). To velja za ostale državne objekte; 
- 5.2. Odločitev sprejme najvišji občinski organ; 
- 5.3. Prejšnji lastnik se lahko obrne na sodišče v primeru, da 
občinske ali državne ustanove ne sprejmejo odločitev v roku, 
ki ga določa zakon. 
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Za nepremičine (hiše in zemljišča) velja isto kot je navedeno 
v tč. 5.2. 

Oddelek za vrnitev premoženja in privatizacijo je pri Ministr- 
stvu za finance, ni pa bilo v ta namen ustanovljeno nobeno 
novo telo. 

POLJSKA 

Ministrstvo za pravosodje je dne 11. 4. 1995 prejelo tudi 
odgovor Veleposlaništva Poljske v Ljubljani z dne 20. 3.1995. 

Iz odgovora je razvidno, da se je nacionalizacija na Poljskem 
izvajala v letih 1944-1960, na podlagi številnih pravnih aktov. 

Poljska doslej še ni sprejela zakona ali drugega pravnega akta 
ovračanju nacionaliziranega premoženja. 

To ne pomeni, da se nacionalizirano premoženje sploh ne 
vrača. Možnost zahtevka za vračilo v naravi ali za odškodnino 
je popolnoma izključena v primerih, ko je bilo premoženje 
nacionalizirano v skladu z veljavnimi predpisi. 

Premoženje se lahko vrača kadar je bila odločba o nacionali- 
zaciji neveljavna. 

Vprašanje vračanja cerkvenega premoženja je urejeno 
s posebnimi zakoni in sicer: 
- z dne 17. 5. 1989 o odnosu države do Katoliške Cerkve 
v Poljski Ljudski Republiki 
- z dne 7. julina 1991 o odnosu države do Poljske Avtokefalne 
Pravoslavne Cerkve; 
- z dne 13. maj 1994 o odnosu države do Evangaličanske 
Reformirane Cerkve v Republiki Poljski. 

Zgoraj navedeni zakoni vsebujejo denacionalizacijske pred- 
pise, vendar se jih uporablja le v omejenem obsegu. 

Posebna vprašanja, na katera odgovor le opozarja, so v zvezi 
sprivatizacijo državnega imetja. Zakon o privatizaciji podjetij 
zdne 13. julija 1990 je uvedel možnost privatizacije državnih 
podjetij. Informacija ne govori o event. posebnih pravicah 
prejšnjih lastnikov premoženja v procesu privatizacije po- 
djetij. 

Ministrstvo za pravosodje ni prejelo zaprošenih informacij iz 
Bolgarije, Hrvaške, Litve, Romunije in Slovaške. 

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji 8. junija 1995 obrav- 
navala deveto poročilo o uresničevanju zakona o denacionali- 
zaciji in sprejela naslednje 

sklepe 

Vlada Republike Slovenije je sprejela deveto poročilo o ures- 
ničevanju zakona o denacionalizaciji v predloženem besedilu 
(gradivo Ministrstva za pravosodje, št. 464-4/95-13 z dne 6/6 in 

7/6-1995) in ga sklenila poslati v obravnavo Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je za pospešitev izvajanja zakona 
o denacionalizaciji sklenila naslednje: 

1. Ministrstvo za notranje zadeve in Kadrovska služba Vlade 
Republike Slovenije sta zadolžena za pripravo in izvedbo 
ukrepov za takojšnjo zaposlitev nadomestnih oziroma dodat- 
nih zaposlitev strokovnih kadrov za delo na področju denaci- 
onalizacije pri vseh upravnih organih, pristojnih za izvajanje 
zakona ter za dodatno nagrajevanje teh delavcev. Sredstva za 
dodatno nagrajevanje se zagotovijo iz mase sredstev za 
delovno uspešnost. 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministr- 
stvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti so zadolženi, da zaradi nuđenja strokovne pomoči in 
hitrejšega uvajanja v delo novozaposlenih delavcev v uprav- 
nih enotah, organizirajo strokovna posvetovanja o pravnih 
vprašanjih v zvezi z zakonom o denacionalizaciji. 

3. Ministrstvo za finance je zadolženo, da v sodelovanju 
z Ministrstvom za notranje zadeve zagotovi v proračunu za 
upravne enote, za potrebe denacionalizacije, sredstva ze delo 
po pogodbi in delo preko delovnega časa ter za druge stro- 
ške, povezane s postopkom denacionalizacije (stroški 
geodetskih izmer, izvedenskih mnenj ipd.), kadar teh stroškov 
niso dolžne nositi stranke v postopku. 

4. Medresorska komisija za spremljanje uresničevanja zakona 
o denacionalizaciji je zadolžena za pripravo sistematičnega 
pregleda in analize določil zakona o denacionalizaciji, pri 
katerih se pojavljajo pravna vprašanja v zvezi z njihovim 
izvajanjem in do 7. julija 1995 predlaga ustrezne rešitve 
v obliki poročila o zavzetih stališčih glede pravno-teoretične 
interpretacije teh določil oziroma v obliki predloga za sprejem 
podzakonskega predpisa, s katerim bi se, na podlagi 84. člena 
zakona o denacionalizaciji, podrobneje uredilo vprašanja, 
povezana z izvajanjem tega zakona. 

5. Ministrstvo za promet in zveze je zadolženo, da do 7. julija 
1995 sprejme program urejanja zemljiškokatastrskega stanja 
zemljišč, uporabljenih za gradnjo cest in v te namene zagotovi 
potrebna finančna sredstva. 

6. Ministrstvo za okolje in prostor je zadolženo, da do 7. julija 
1995 sprejme program izvajanja geodetskih del v zvezi 
z odmero infrastrukturnih in drugih objektov ter zagotovi 
sredstva za izvajanje ostalih del, potrebnih za ureditev urad- 
nih evidenc o zemljiščih. 

7. V okviru Ministrstva za pravosodje se ustanovi posebna 
strokovna služba, ki bo koordinirala in pospeševala delo pri 
izvajanju zakona o denacionalizaciji. Za izvajanje navedenih 
nalog se zaposli ustrezno število kadrov. 

8. Ministrstvo za pravosodje do konca julija 1995 poroča Vladi 
Republike Slovenije o izvajanju sprejetih sklepov. 
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