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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 RADIOTELEVIZIJI 

SLOVENIJA 

- EPA 1153 - hitri postopek 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
(Ur. I. št. 40/93 in 80/94) pošiljam podpisani poslanec 
v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA, 

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18/94, št. 29/94, št. 73/ 
94 - odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-l 172/94. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predla- 

gam, da se zakon obravnava in sprejme po hitrem 
postopku. Sedanja sestava Sveta RTV Slovenije je namreč 
ustvarila neskladje med interesom velikega števila uporab- 
nikov RTV Slovenije in zastopstvom le teh v njenem najviš- 
jem organu. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri 
delu njegovih organov sodeloval kot predlagatelj Ignac 
Polajnar. 

Ignac Polajnar, I. r. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Dejavnost Cerkve v sodobni družbi se mora izražati tudi 
v sestavi najvišjega organa RTV. Njeno predstavništvo v Svetu 
RTV Slovenije mora biti neposredno, ne pa posredno, kot je 
uzakonjeno sedaj, preko verskih skupnosti v Sloveniji. Verske 
skupnosti vsekakor morajo imeti svojega predstavnika, zaradi 
položaja katoliške Cerkve, kot skupnosti vernikov v Sloveniji, 
pa mora le ta imeti v Svetu RTV Slovenije svojega lastnega 
predstavnika 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona izhaja iz dejstva, da je Rimokatoliška Cerkev 
s svojo dejavnostjo navzoča na celotnem območju Slovenije, 
saj se za člane Cerkve deklarira po uradnih podatkih ljud- 
skega štetja preko 70% prebivalcev Slovenije. 

Kriterij števila potencialnih uporabnikov je npr. že pravilno 
uporabljen v zvezi s programsko ponudbo v Zakonu o javnih 
glasilih (52. člen). Ta kriterij je nujno treba uporabiti tudi pri 
sestavi Sveta RTV Slovenije, saj pluralnost ne more biti neod- 
visna od številčne zastopanosti skupine uporabnikov, ki naj 
imajo svojega predstavnika v svetu kot najvišjem organu. 

Sestava Sveta RTV Slovenije brez predstavnika Rimokatoliške 
Cerkve dejansko pomeni nedopustno omejevanje in posega- 
nje v enakopravnost državljanov, članov katoliške Cerkve, to 
pa pomeni kršenje osnovnih ustavnih pravic. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IN DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za proračun RS. 

IV. BESEDILO DOLOČB ZAKONA, ZA KATERE JE 
PREDLOŽENA SPREMEMBA: 

»16. člen 

Organ upravljanja RTV Slovenija je Svet RTV Slovenija, ki 
šteje 25 članov, od katerih: 

1. pet članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije tako, 
da v največji meri upošteva proporcionalno zastopanost pred- 
stavnikov parlamentarnih strank, pri tem pa ne more imeno- 
vati v Svet RTV Slovenija poslancev in državnih funkcionarjev; 

2. enega člana imenuje italijanska narodna skupnost; 

3. enega člana imenuje madžarska narodna skupnost; 

4. po enega člana imenujejo neposredno: 
- Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru, 
- Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
- Društvo slovenskih filmskih delavcev, 
- Društvo slovenskih glasbenikov in Društvo slovenskih skla- 
dateljev, 
- Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih umet- 
nikov Slovenije, 
- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 
- Društvo novinarjev Slovenije, 
- Svet invalidskih organizacij Slovenije, 
- Zveza športnih organizacij Slovenije, 
- Združenje delodajalcev Slovenije, 
- Zadružna zveza in Kmečka zveza 
- Koordinacijski odbor organizacij in strank upokojencev 
Slovenije 
- reprezentativni sindikati kot organizacije delojemalcev, 
- Mladinski svet Slovenije in Zveza prijateljev mladine, 
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- verske skupnosti v Sloveniji, 
pri tem pa za člane Sveta RTV Slovenija po tej točki ne morejo 
biti imenovani poslanci, člani državnega sveta, državni funkci- 
onarji in člani vodstev političnih strank ter osebe, ki so zapo- 
slene v RTV Slovenija oziroma so bile zaposlene v RTV Slove- 
nija v preteklih letih; 

5. tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na 
neposrednih volitvah tako, da so zastopani informativna 
dejavnost, kulturno-umetniška dejavnost in tehnika, pri tem 
pa za člane Sveta RTV Slovenija po tej točki ne morejo biti 
izvoljene osebe, ki jih imenuje Svet RTV Slovenija.« 

BESEDILO ČLENOV 

št. 29/94, št. 73/94 - odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-l 
172/94) se v 16. členu 4. točki doda nova zadnja alinea, ki se 
glasi: 

»- Rimokatoliška Cerkev.« 

2. člen 

Radiotelevizija Slovenija je dolžna uskladiti svoje akte s tem 
zakonom in prilagoditi sestavo svojega sveta temu zakonu 
v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi. 

1. člen 
3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
V Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona v 1. členu spreminja sedaj veljavno določbo 
. Zakona o RTV Slovenija, ki v 16. členu določa sestavo Sveta 

RTV Slovenija. 

V 2. členu je določen rok za uskladitev in prilagoditev seda- 
njega stanja s predlagano spremembo. 

V 3. členu je opredeljen začetek veljavnosti zakona. 

BELEŽKE: 

* 
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POROČILA, KI SE NANAŠAJO NA 

LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
RS - POROČILO 

POROČILO O DELU SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV RS Z REZULTATI POSLOVANJA ZA LETO 1994 

V zvezi s sklepom Komisije za spremljanje in nadzor last- 
ninskega preoblikovanja družbene lastnine, sprejetim na 
65. seji dne 15. 6. 1995, s katerim ste nas seznanili z vašim 
dopisom z dne 15. 6. 1995, vam posredujemo poročilo 
o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Repubike 

Slovenije z rezultati poslovanja za leto 1994. 

Poročilo je obravnaval in sprejel organ upravljanja Sklada, 
to je svet Sklada, na svoji seji dne 27. 2. 1995. 

UVOD 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Sklad) je bil ustanovljen z zakonom o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 10/93). 

V letu 1994 je Sklad gospodaril s kmetijskimi zemljišči, kmeti- 
jami in gozdovi v lasti Republike Slovenije. Naloge, določene 
z zakonom, je opravljal v skladu z razvojno politiko Republike 
Slovenije, veljavnimi predpisi in svojimi akti ter po programu 
ki ga je sprejel Svet Sklada dne 11. 5. 1994 in h kateremu je 
dala Vlada Republike Slovenije svoje soglasje dne 7. 7.1994. 

1 GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI IN 
KMETIJAMI 

Med naloge, za katere je bil z zakonom pooblaščen Sklad, 
sodi dajanje kmetijskih zemljišč in kmetij v zakup v skladu 
s predpisi in akti Sklada. Tako je Sklad na podlagi pravilnika 
o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij, ki ga je dne 24. 12. 
1993 sprejel Svet Sklada, v časopisu KMEČKI GLAS dne 2. 3. 
1994 objavil razpis za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup. 
Razpis je veljal za pravne in fizične osebe, ki so želele dobiti 
v zakup kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije. 

V letu 1994 je Sklad obnovil večino obstoječih zakupnih 
pogodb, ki so jih nekdanji upravljalci kmetijskih zemljišč 
v družbeni lastnini sklenili s fizičnimi osebami. Pri tem je 
sklenil 12.000 zakupnih pogodb, na podlagi katerih je bilo 
oddano v zakup 14.000 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 
povprečno 1,2 ha na pogodbo. 

Strokovni delavci v lokalnih izpostavah Sklada ugotavljajo, da 
se številni obdelovalci, ki obdelujejo zemljišča v lasti Repu- 

blike Slovenije, na razpis niso prijavili oziroma so že v prete- 
klosti obdelovali zemljišča brez sklenjenih zakupnih pogodb. 
Ocenjujemo, da je takih obdelovalcev več tisoč. 

Pri sklepanju zakupnih razmerij s fizičnimi osebami predstav- 
ljajo velik problem nejasne parcelne meje na nekaterih kom- 
pleksih in neusklajeno dejansko stanje parcel s stanjem 
v naravi. Dodatno oviro pri izvajanju zakupov predstavlja tudi 
vračanje zemljišč v postopkih denacionalizacije, zlasti na 
območjih, na katerih se vračajo upravičencem parcele, ki 
v naravi ne obstajajo več. Zemljišča, ki so manj produktivna za 
kmetijsko pridelavo, je težko oddati v obdelavo, še posebej 
zato, ker obdelovalci zaradi previsokih stroškov pridelave ne 
zmorejo še plačila po ceniku izračunane zakupnine. V kolikor 
zakupnina za taka zemljišča ne bo znižana, bodo ta ostala 
neobdelana in se bodo zaraščala. Največ slabo produktivnih 
zemljišč je na območjih s slabo demografsko strukturo prebi- 
valstva, kjer tudi ni kmetij, ki bi želele vzeti v zakup večje 
površine kmetijskih zemljišč. Zaradi težavnega položaja kme- 
tijstva v Sloveniji nekateri zakupniki že odpovedujejo skle- 
njene zakupne pogodbe. 

Sklad je v letu 1994 na podlagi 17. člena zakona o Skladu 
sklenil zakupne pogodbe s 25 pravnimi osebami. Te so v letu 
1994 obdelovale 23.300 ha najboljših kmetijskih zemljišč nek- 
danje družbene lastnine. V letu 1995 je pogodbo s Skladom 
podpisalo tudi podjetje M-KŽK Kranj, v zaključni fazi usklaje- 
vanja pa je tudi Agroemona Domžale. Po sklepu organov 
upravljanja mora Sklad s podjetjema, ki odklanjata podpis 
pogodbe, vložiti tožbo na sklenitev pogodbe, oz. ponoviti 
razpis za oddajo zemljišč v zakup. 

Nekaj kmetijskih podjetij se je odreklo nadaljnji obdelavi 
nekaterih kmetijskih zemljišč, predvsem vinogradov in sadov- 
njakov, zlasti iz ekonomskih razlogov in zaradi denacionaliza- 
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cije, ki je povzročila delitev kompleksov, ki so jih obdelovali. 
Ker so nekdanji upravljalci teh zemljišč ostali lastniki trajnih 
nasadov, ki so jih ti osnovali na zemljiščih, s katerimi so 
upravljali, mora Sklad zemljišča oddajati v obdelavo drugim 
interesentom, vendar le v soglasju s podjetji. 

Sklad je podjetjem, ki so želela na kmetijskih zemljiščih v lasti 
Republike Slovenije ob pomoči države obnoviti trajne nasade, 
izdal ustrezna soglasja. 

Višina zakupnine za kmetijska zemljišča je odvisna od kulture 
in kvalitete zemljišča ter je enaka za pravne in fizične osebe. 
Katastrski razredi in kulture, ki bi morali biti odraz dejanskega 
stanja zemljišč glede na njihovo obdelovalno zmožnost, ne 
upoštevajo vseh za obdelavo pomembnih dejavnikov (npr. 
možnost strojne obdelave), ki izhajajo iz sodobnega načina 
rabe. Pri določanju višine zakupnine se zato upošteva tudi 
dejansko stanje zemljišča v naravi, ki se ugotovi s predhod- 
nimi terenskimi ogledi. 

Sklad poskuša z zakupi zboljševati posestno in parcelno 
strukturo kmetijskih zemljišč, zato je priznaval popust pri 
plačilu zakupnine zakupnikom, ki so vzeli v zakup 5 in več ha 
zemljišč. Do dodatnega popusta pa so bili upravičeni zakup- 
niki, ki obdelujejo zemljišča na demografsko ogroženih ob- 
močjih. 

2 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 

Na Sklad je bilo po stanju v katastru z dne 31. 12. 1992 
prenešeno okoli 350.000 ha gozdov. Po podatkih Ministrstva 
za pravosodje je bilo do konca leta 1994 v postopkih denaci- 
onalizacije vrnjeno okoli 60.000 ha gozdov. V gozdovih, ki so 
še v upravljanju Sklada, so vsa dela - obnovo, nego, varstvo, 
pridobivanje lesa in vzdrževanje ter gradnjo gozdnih promet- 
nic - v skladu s sklenjenimi pogodbami izvajala usposobljena 
izvajalska podjetja, to je vseh 14 nekdanjih gozdnogospodar- 
skih podjetij in 35 drugih izvajalcev - nekdanjih družbenih 
upravljalcev gozdov (predvsem kmetijsko gozdarskih in kme- 
tijskih zadrug), ki so Skladu odvajali obračunane prihodke iz 
gospodarjenja z gozdovi. Na okoli 19.000 ha gozdnih površin 
v lasti RS so do konca leta 1994 dela zagotavljali Ministrstvo 
za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za 
pravosodje. Možni posek in potrebna dela na površinah, kjer 
so posamezna ministrstva sama zagotavljala izvedbo, ni bil 
vključen v program Sklada 1994, v letu 1995 pa je pogodba 
podpisana tudi s Snežnik, p. o  
2.1 Gojenje in varstvo gozdov 

Program del, ki naj bi bila izvedena v letu 1994, so pripravile 
gozdnogospodarske organizacije, ki so do ustanovitve 
Zavoda za gozdove Slovenije vključevale tudi javno gozdar- 
sko službo. Sklad je izvedbo sprejetega programa zagotovil 
skoraj v celoti, in sicer: 

- v intenzivno gospodarjenlh gozdovih 
* nega gozdov 6720 ha 
- 95% načrtovanega v teh gozdovih 
* obnova gozdov 790 ha 
- 97% načrtovanega v teh gozdovih 
* varstvo gozdov 14.000 dni 
- 103% načrtovanega v teh gozdovih 

Program obnove je bil med letom usklajevan s sečnjami. 
Zaradi povečane količine sanitarnega poseka so bila opuš- 
čena sečišča s pomladitveno sečnjo, zato je bil tudi v pro- 
gramu Sklada načrtovani obseg obnove za skoraj četrtino 
znižan. 

- v gozdovih, ki so predmet vračanja v postopkih denaci- 
onalizacije 
* nega gozdov 1070 ha 
* obnova gozdov 11 ha 
* varstvo gozdov 2400 dni 

V gozdovih, ki so predmet vračanja v postopkih denacionali- 
zacije in v katerih redna sečnja ni možna, so bila dela oprav- 
ljena v obsegu sredstev, ki so bila v ta namen določena 
v proračunu. Pri negi in obnovi je bilo porabljenih 95% v pro- 
računu zagotovljenih sredstev, dela pa so opravili izvajalci, ki 
so sicer na določenem območju izvajali dela po pogodbi 
s Skladom. 

- v gozdovih, kjer so dela zagotavljala MO, MNZ in MP 
*nega gozdov 150 ha 
" obnova gozdov 
* varstvo gozdov 650 dni 

Sredstva za izvedbo del so zagotovila omenjena ministrstva. 

2.2 Pridobivanje lesa 

Možni posek je bil v celoti realiziran - okoli 710.000 m3, od 
tega 66% iglavcev in 34% listavcev. V skladu z odločbami 
Zavoda za gozdove Slovenije je Sklad izvajal tudi potrebno 
sanitarno sečnjo. Zaradi močne namnožitve podlubnikov je 
bilo v letu 1994 takih posegov veliko. Pesek iglavcev je bil zato 
za okoli 14% prekoračen, zadrževane pa so bile sečnje listav- 
cev - posekano je bilo 83% načrtovane količine. Sanitarne 
sečnje so vplivale na poslabšanje sortimentne strukture pose- 
kanega lesa, povečan je bil delež celuloze in zmanjšan delež 
kvalitetne hlodovine. Velik delež sanitarne sečnje (okoli 45% 
redne sečnje iglavcev) je zaradi majhnih koncentracij na 
sečiščih povišal stroške proizvodnje v celoti za okoli 7%. 

V gozdovih, kjer so dela zagotavljala že omenjena ministrstva, 
je bilo posekanih okoli 55.000 m3 lesa, od tega 46% iglavcev in 
54% listavcev. 

BELEŽKE: 
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Realizacijo poseka, ločeno po večjih izvajalcih (nekdanje 
gozdnogospodarske organizacije in trije drugi izvajalci), pri- 
kazuje priloga št. 1. 

KZK • Kranj 
JP Snežnik 

Radgona 
ZPMK Sežana 

Murska Sobota 
Maribor 

Slovenj Gradec 
Nazarje 

Celje 
Brezice 

Novo Mesto 
Kočevje 

Postojna 
Ljubljana 

Kranj 
Bled 

Tolmin 

Q LISTAVCI 
B IGLAVCI 

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 

m3 

Grafično prikazujemo tudi sortimentno strukturo načrtova- 
nega in realiziranega poseka - graf št. 2: 

ost. teh. les 
□ Realizirano 
■ Načrtovano 

les za kem. pred. 

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 

m3 

2.3 Odpiranje gozdov 

Za potrebe odpiranja gozdov je bilo zgrajenih okoli 170 km 
vlak, kar je nekoliko manj od načrtovanega, saj se nekatera 
podjetja že preusmerjajo na nekoliko dražje, vendar, na zah- 
tevnejših terenih, ekološko sprejemljivejše žično spravilo. 
Sklad je zagotovil sredstva (219 mio SIT) za redno vzdrževanje 
okoli 3520 km gozdnih cest v državnih gozdovih ter z minimal- 
nimi sredstvi sofinanciral vzdrževanje gozdnih cest (2 mio 
SIT), izjemno pomembnih za gospodarjenje z državnimi goz- 
dovi, v območjih s sicer pretežno zasebnimi gozdovi. 

Sklad je zagotovil tudi izvedbo vzdrževanja gozdnih cest 

v gozdovih, ki so predmet vračanja po predpisih o denaciona- 
lizaciji, kjer redna sečnja ni mogoča, sredstva za vzdrževanje 
(61 mio SIT) pa so bila zagotovljena v proračunu. 

Sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic v goz- 
dovih, kjer so dela zagotavljala posamezna ministrstva, so 
zagotovila ta ministrstva. 

2.4 Investicije v gozdove 

V skladu s finančnim programom je bilo investicij v gradnjo 
gozdnih cest zelo malo - le 3,5 km na blejskem območju. 
Sredstva za premeno so bila načrtovana v majhnem obsegu, 
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vendar zaradi nedokončanega načrta za premeno na eni od 
lokacij niso bila porabljena v celoti. Sklad je v letu 1994 
zagotovil tudi sredstva za najnujnejše vzdrževanje semenskih 
sestojev v Prekmurju. 

2.5 Sanacija gozdov 

Močna neurja so povzročila velike škode na gozdnih cestah. 
Za njihovo sanacijo je bilo v letu 1994 porabljeno okoli 55 mio 
SIT, od tega okoli 45 mio SIT za dodatno vzdrževanje in 
sanacijo gozdnih cest v območjih, ogroženih s podlubniki. 
S tem je bilo omogočeno redno izvajanje sanitarne sečnje. 
Vse poškodbe na gozdnih cestah še niso bile odpravljene, 
zato bodo znatna sredstva potrebna tudi v letu 1995. 

Sklad je v letu 1994 zagotovil dokončanje sanacije pogorišča 
na postojnskem območju in sanacijo vetroloma na Trnovski 
planoti ter nekaj manjših na novomeško - brežiškem ob- 
močju. 

3 DRUGE NALOGE SKLADA 

3.1 Prenos kmetijskih zemljišč in gozdov v last Republike 
Slovenije 

Po 5. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 55/92 in 7/93) morajo podjetja pred ugotovi- 
tvijo družbenega kapitala iz sredstev podjetja izločiti kmetij- 
ska zemljišča in gozdove, ter jih v skladu z navodilom o tem, 
kaj se šteje za dokumentacijo za prenos (Ur. list RS, št. 32/93), 
s pogodbo prenesti v last Republike Slovenije in v upravljanje 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 
Koncem leta 1993 je bil med Agencijo za prestrukturiranje in 
privatizacijo Republike Slovenije in Skladom dosežen pose- 
ben sporazum, po katerem je v letu 1994 Agencija Skladu 
sproti posredovala sezname podjetij, ki so Agenciji predložila 
programe lastninskega preoblikovanja - do 31. 12. 1994 
skupaj 1348 podjetij. Sklad je za vsako podjetje iz posredova- 
nega seznama ugotovil, ali poseduje kmetijsko zemljišče, ki je 
po zakonu postalo last Republike Slovenije in ga je torej 
dolžno v skladu z zakonom prenesti v last Republike Slovenije 
oziroma na Sklad. Iz razpoložljivih podatkov Sklad ocenjuje, 
da bo od podjetij, ki so do konca leta 1994 oddala programe 
na Agencijo, skupaj 400 družbenih podjetij zavezano prenesti 
kmetijska zemljišča in gozdove v last R Slovenije. Do konca 
leta 1994 je opravilo prenos 220 takih podjetij. 

Vzroki, da nekatera podjetja v zakonskem roku in niti do 31. 
12.1994 niso prenesla zemljišč v last R Slovenije, so najpogo- 
steje naslednji: 

• neurejena evidenca o zemljiščih, s katerimi so upravljala 
podjetja, 
• neusklajenost zemljiškoknjižnih in zemljiškokatastrskih 
podatkov ter neusklajeno stanje teh podatkov z dejanskim 
stanjem (po podatkih iz zemljiške knjige ima npr. podjetje 
v upravljanju več kmetijskih zemljišč, čeprav so ta v mnogih 
primerih že več let pozidana), 
• neodmerjeni poslovni objekti in funkcionalna zemljišča 
k tem objektom, 
• nejasna zakonodaja v zvezi z možnostjo lastninjenja kam- 
nolomov, peskokopov, glinokopov itd., 
• hipoteke na zemljiščih, ki so jih podjetja dovolila knjižiti po 
uveljavitvi zakona o Skladu, 
• nedokončani denacionalizacijski postopki, 
• nerešen ustavni spor glede presoje ustavnosti in zakonito- 
sti 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Sklad se je pri svojem delu ves čas dobro zavedal težavnosti 
in obsega dela, ki ga družbena podjetja morajo opraviti v zvezi 
z urejanjem kmetijskih zemljišč oz. prenosom le-teh na R Slo- 
venijo. V vseh primerih, ko so predstavniki podjetij v zvezi 
s tem želeli dodatna pojasnila, jim je zato nudil vso strokovno 
pomoč in z njimi opravili številne razgovore. 

Približno 90 odstotkov kmetijskih zemljišč in gozdov, s kate- 
rimi so upravljala kmetijska podjetja, ki se lastninijo po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju, je bilo do 31. 12. 1994 

že prenesenih. Glede preostalih 10 odstotkov zemljišč je pri- 
čakovati, da bodo prenesena v letu 1995. 

Vsem gozdnogospodarskim organizacijam je Sklad zagotovil 
sredstva za prenos zemljišč v last R Slovenije in se z njimi 
dogovoril, da bodo prenos zemljišč opravile same, kljub temu 
pa sta do konca leta 1994 pogodbo o prenosu podpisali le dve 
podjetji. Podjetja so zbrala le potrebno dokumentacijo in 
izdelala kartografske podlage za gozdove v lasti Republike 
Slovenije. Priprava pogodb o prenosu je sedaj v zaključni fazi 
pri 5 podjetjih, preostalih 7 pa z delom šele pričenja. 

Kmetijske zadruge, razen nekaj izjem, še niso opravile razme- 
jitve zemljišč med zadružno in državno lastnino. Vzrok temu 
je velik obseg dela pri ugotavljanju odplačnosti in neodplač- 
nosti pridobitve zemljišč in zbiranje potrebne dokumentacije. 

Tudi večina občin prenosa kmetijskih zemljišč in gozdov v last 
Republike Slovenije v letu 1994 še ni izvršila, čeprav je Sklad 
z njimi sklenil pogodbe o financiranju stroškov prenosa. 
Sklad predvideva, da bodo tudi občine večino dela v zvezi 
s prenosom opravile v drugi polovici leta 1995. 

3.2. Promet z zemljišči 

Zasebni lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov so Skladu v letu 
1994 ponudili v odkup približno 230 ha kmetijskih zemljišč in 
800 ha gozdov. Glede na razpoložljiva sredstva bi bilo 
mogoče odkupiti več zemljišč, vendar so bile številne 
ponudbe za prodajo preurejene. Ponudniki, najpogosteje 
pravni nasledniki upravičencev, ki so jim bile nepremičnine 
vrnjene v postopku denacionalizacije, namreč še niso bili 
zemljiškoknjižni lastniki nepremičnin, ker še niso bili izpeljani 
postopki dedovanja oziroma še niso bili izvršeni vpisi na 
podlagi sklepov o dedovanju. 

Čeprav je Sklad v letu 1994 prejel preko 100 vlog za odprodajo 
kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije ter 
nekaj vlog za zamenjavo, zemljišč še ni pričel odprodajati in 
menjavati. Izjema so le zemljišča, ki jih investitorji, največkrat 
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, potrebu- 
jejo za gradnjo cest in drugih infrastrukturnih objektov. V teh 
primerih je Sklad z investitorji sklenil pogodbe namesto razla- 
stitve in odprodal približno 3 ha zemljišč. Pogodbe so morali 
na strani Sklada podpisati tudi nekdanji upravljalci, ker so 
v zemljiških knjigah še bili vpisani kot imetniki pravice upo- 
rabe teh zemljišč in ker imajo po zakonu prednostno pravico 
nadaljnje uporabe zemljišč. 

Prošnje za odprodajo in menjave so se nanašale na manjše 
parcele, ki ležijo med zasebno posestjo ali v neposredni 
bližini kmetij oziroma stanovanjskih hiš, na zemljišča, ki pred- 
stavljajo funkcionalna zemljišča k stanovanjskim hišam ali 
poslovnim objektom ter na zemljišča, na katerih so si investi- 
torji brez potrebnih soglasij zgradili objekte, ki jih želijo legali- 
zirati. 

Sklad ni odprodajal in menjaval kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije zaradi naslednjih razlogov: 

• večina nepremičnin še ni bila prenešena v last Republike 
Slovenije in je v zemljiških knjigah zanje še vedno vknjižena 
družbena lastnina, 
• zakon o denacionalizaciji prepoveduje promet z nepremič- 
ninami glede katerih obstaja dolžnost vračila; denacionaliza- 
cijski postopki še niso končani, od upravnih organov, ki 
vodijo postopke vračanja, pa ni mogoče dobiti nedvoumnih 
odgovorov glede možnosti vračila, ker vloženih zahtevkov ne 
vodijo po parcelah, poleg tega rok za vlaganje zahtevkov za 
pravne osebe in agrarne skupnosti še teče, 
• zaradi številnih zahtev po nadomestnih zemljiščih in nejas- 
nosti v zvezi z dodeljevanjem le-teh, Sklad ne more v večjem 
obsegu odprodajati kmetijskih zemljišč in gozdov, 
• glede na spremenjeni zakon o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) promet z zemljiš- 
čem, na katerem stoji nelegalno zgrajen objekt, ni dovoljen; 
po pojasnilu Ministrstva za okolje in prostor zato Sklad s stav- 
bišči in funkcionalnimi zemljišči, na katerih so ti objekti loci- 
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rani, ne more prosto razpolagati, 
• zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in 
premoženja v lasti RS, ki je Skladu povsem omejil razpolaga- 
nje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. 
• zakon o kmetijskih zemljiščih ni usklajen s sedanjo zako- 
nodajo tako, da nekaterih določil, ki se nanašajo na promet 
s kmetijskimi zemljišči, ni mogoče izvajati, Javno pravobranil- 
stvo Republike Slovenije, ki potrjuje prodajne pogodbe, ima 
zato v zvezi s prodajo določene pomisleke. 

3.3 Vzpostavitev evidenc 

Sklad je sofinanciral poenotenje sistema podatkov brez zem- 
ljiškega katastra, ki ga vodijo geodetske uprave, vsaka za 
svojo občino, ponekod pa tudi za več občin skupaj. Poenote- 
nje je bilo opravljeno za vse geodetske uprave, razen v Ljub- 
ljano, Koper in Novo Gorico. 

Sklad ima na centrali in na svojih izpostavah na računalnikih 
že vzpostavljeno evidenco o kmetijskih zemljiščih in gozdovih 
v lasti RS, ločeno po nekdanjih družbenih upravljalcih. Pri 
tem so bili prevzeti podatki poenotene računalniške baze, za 
območja, kjer ta še ni pripravljena, pa so bili podatki geodet- 
skih uprav prilagojeni uporabi Sklada. 

V letu 1994 je Sklad pristopil k projektu vzpostavitve celovi- 
tega upravljalskega sistema poslovanja. Za potrebe knjigo- 
vodske evidence je naročil izdelavo programa za računalni- 
ško podprto evidenco osnovnih sredstev - kmetijskih in 
gozdnih zemljišč. Sistem bo omogočil sprotno nastavljanje 
baze parcel, ki so že bile zemljiškoknjižno prenešene v last 
RS. 

Sklad oziroma predstavniki po lokalnih izpostavah so sodelo- 
vali pri ugotavljanju in zamejničenju meja parcel v lasti RS, 
kadar te mejijo na parcele drugih lastnikov. Sodelovali so tudi 
pri parcelacijah, za katere so pri občinskih organih, pristojnih 
za prostor, zaprosili nekdanji družbeni upravljalci kmetijskih 
zemljišč in gozdov v primerih, ko so želeli lastniniti objekte, ki 
v preteklosti niso bili odmerjeni ali pa niso imeli odmerjenih 
funkcionalnih zemljišč. 

3.4 Delo Sklada na področju denacionalizacije 

Glede na določila zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije je Sklad zavezanec za vračilo 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom po 
predpisih o denacionalizaciji. 

Iz 6. poročila o uresničevanju ZDEN, ki so ga pripravila pri- 
stojna ministrstva, izhaja, da je bilo v času od uveljavitve 
ZDEN do 31.12.1994 v postopkih, ki jih vodijo upravni organi: 

• vloženih 20.777 zahtev za vračilo, od tega je 15.129 po- 
polnih 
• izdanih 8.088 odločb 
• izdelanih 6.676 poročil o ugotovljenem pravnem in dejan- 
skem stanju zadev, ki so še v teku 
• vrnjenih 22.801,17 ha kmetijskih zemljišč in 57.271,73 ha 
gozdov. 

Sklad je v letu 1994 prejel približno 4900 zahtev za vračilo 
nekdanjim lastnikom, od tega 300 primerov rešuje sodišče, 
ker so bile zahteve vložene po 5. členu ZDEN oziroma po 145. 
členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Na podlagi poročil o ugotovljenem dejanskem in pravnem 
stanju zadev, ki so jih upravni organi pošiljali Skladu, je bila 
podana izjava volje zavezanca. Pred izjavo volje, ki je sicer 
podana v določenem 15-dnevnem roku, je Sklad v približno 
15% primerov moral predlagati dopolnitev poročil o ugotov- 
ljenem dejanskem in pravnem stanju, sicer izjave ne bi bilo 
mogoče podati. V okoli 90% primerov so upravni organi 
izdajali delna poročila in delne odločbe, zato je moral Sklad 
izdajati tudi dopolnilne izjave. Glede na to je Sklad v letu 1994 
podal več izjav in raznih stališč od zgoraj navedenega števila 
prejetih zahtev. Sklad ocenjuje, da se je v posameznem pri- 
meru obravnavalo povprečno 8 parcel. 

V zvezi z denacionalizacijo se je v letu 1994 oglasilo na Skladu 
približno 800 strank, okoli 2500 pa je po telefonu želelo 
informacije o svojem primeru. Vsakodnevno so potekali tele- 
fonski posveti z delavci, ki vodijo upravne postopke denaci- 
onalizacije. Organiziranih je bilo tudi več sestankov z obdelo- 
valci zemljišč v kompleksih - nekdanjimi upravljalci teh zem- 
ljišč glede vračila zemljišč v postopku denacionalizacije ter 
v drugih zapletenih primerih. 

V letu 1994 je Javno pravobranilstvo Republike Slovenije 
vložilo 130 pritožb zoper odločbe o denacionalizaciji. 

V postopkih denacionalizacije so bile dane številne zahteve 
po nadomestnih zemljiščih za zemljišča, ki jih v naravi ni 
mogoče vrniti. Zaradi nedokončanih postopkov denacionali- 
zacije, neopravljenega zemljiškoknjižnega prenosa zemljišč 
v last Republike Slovenije in neizdelanih kriterijev za dodeli- 
tev, Sklad še ni pričel z dodeljevanjem nadomestnih zemljišč. 

Zahteve po priznanicah so se v pretežni meri nanašale na 
nepremičnine, ki jih v naravi ni mogoče vrniti. Sklad je zato 
upravne organe, ki vodijo postopke denacionalizacije opozo- 
ril na določila ZDEN, ki omogočajo upravičencem pridobitev 
priznanic. 

Sklad je v letu 1994 prejel le 7 zahtev za izdajo priznanic, torej 
za zemljišča, ki ležijo v območju kompleksov kmetijskih zem- 
ljišč v družbeni lastnini in se upravičenci odrečejo vračilu 
v naravi. Zaradi nedorečene zakonodaje, ki ureja priznanice 
Sklada, in glede na stališče Agencije za trg vrednostnih papir- 
jev, da priznanice niso vrednostni papir v smislu zakona, se je 
interes po priznanicah zmanjšal. Zaradi zavarovanja komplek- 
sov lastne proizvodnje določenih upravljalcev se je Sklad 
z upravičenci sporazumel za dodelitev drugih enakovrednih 
zemljišč, ležečih izven kompleksov. V dveh primerih so upra- 
vičenci namesto priznanice zahtevali izplačilo denarnega 
nadomestila v višini, na katero bi se glasila priznanica. Ker je 
bila taka rešitev ugodna tudi za Sklad, je Sklad zahtevi upravi- 
čencev ugodil. 

3.5 Izdajanje soglasij 

V letu 1994 so fizične in pravne osebe naslavljale na Sklad 
vloge za izdajo najrazličnejših soglasij za posege na zemljišča 
v lasti Republike Slovenije ter za posege na zemljišča, ki 
mejijo z zemljišči v lasti Republike Slovenije. 

V letu 1994 je Sklad tako izdal okoli 300 soglasij za: 

število 
obnovo trajnih nasadov 60 
polaganje cevi za vodovod, kanalizacijo, toplovod 40 
izgradnjo električnih vodov in naprav 40 
posege v zemljišča, ki mejijo na zemlj. v lasti RS 30 
postavitev pomožnih objektov 30 
ureditev poti, cest 30 
izgradnjo PTT omrežja 20 
ureditvene načrte 10 
izgradnjo vodohramov, čistilnih naprav, MHE 10 
izgradnjo namakalnih, zasneževalnih naprav, 5 
akumulacij 
raziskave (zalog naravnih surovin, vrtin,...) 4 
ureditev oziroma uporabo peskokopov 4 
utrditev odlagališč (jalovine, divjih smetišč) 2 

Pri izdajanju soglasij so se pojavljali naslednji večji problemi: 

Zbiranje dokumentacije, potrebne za izdajo soglasja, je bilo 
zamotano in dolgotrajno, ker je potrebno preveriti oziroma 
izključiti možnost vračila nepremičnine po predpisih o dena- 
cionalizaciji, sicer soglasje ne more in ne sme biti izdano 
oziroma je lahko izdano le po pridobitvi predhodnega 
soglasja denacionalizacijskega upravičenca. Izjave pristojnih 
organov v zvezi z vloženimi zahtevki za denacionalizacijo so 
včasih dvoumne, saj izvirajo iz nepopolnih evidenc, ki jih le-ti 
vodijo. 

Če je bilo zemljišče podržavljeno pravni osebi ali agrarni 
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skupnosti, ki še ni registrirana in ne more izkazovati pravnega 
nasledstva, je pridobitev predhodnega soglasja skorajda 
nemogoča ali pa je izdano soglasje pravno sporno. 

Nekateri upravičenci pogojujejo izdajo svojega soglasja 
s pospešitvijo postopka vračila, saj Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije enačijo z upravnimi organi, ki 
vodijo postopke po zakonu o denacionalizaciji. 

Tudi pred izdajo soglasij za obnovo trajnih nasadov je 
potrebno izključiti možnost vračila kmetijskega zemljišča po 
predpisih o denacionalizaciji. V primerih, ko je nekdanji 
upravljalec kmetijskega zemljišča zadruga, je potrebno prido- 
biti še njeno predhodno soglasje, in sicer zato, ker odplačno 
pridobljena zemljišča glede na določila zakona o zadrugah 
ostanejo zadružna lastnina in tudi iz razloga, ker so zadruge 
lastnice nasadov na zemljiščih. Nekatere zadruge zaradi spo- 
rov med vodstvom zadruge, zadružniki in bivšimi zadružniki 
ali nečlani, ta soglasja izdajajo le nekaterim prosilcem. Če 
zadruga z obnovo ne soglaša, Sklad ne izda soglasja, saj ne 
more prevzemati nase tveganja investicije. 

Stranke so želele pridobiti od Sklada tudi soglasja za izkoriš- 
čanje gramoznic in peskokopov na zemljiščih, ki so jih imeli 
v zakupu na podlagi zakupnih oziroma najemnih pogodb, 
sklenjenih z nekdanjimi upravljalci. Sklad je z najemniki 
obnovil le najemna razmerja, izdajo soglasja za izkoriščanje 
pa je odklonil, ker za izdajo takšnih soglasij po zakonu ni 
pristojen. 

3.6 Reševanje premoženjskopravnih zadev v zvezi 
s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti RS 

Sklad se je v letu 1994 ukvarjal s številnimi, velikokrat zaplete- 
nimi problemi urejanja premoženjskopravnih zadev v zvezi 
s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike Slovenije. 

Pred sodišči po Sloveniji tečejo raznovrstni pravdni in 
nepravdni postopki, v katere je Sklad vključen kot stranka. 
Veliko teh postopkov se je začelo v času pred uveljavitvijo 
zakona o Skladu. V letu 1994 pa je Sklad kot stranka sodeloval 
še v 120 novih sporih, ki jih rešujejo sodišča. Stranke, največ- 
krat fizične osebe, v teh postopkih zahtevajo: 

• ugotovitev lastninske pravice na zemljiščih, ki so prešla 
v upravljanje in razpolaganje Sklada, 
• razveljavitev menjalnih in kupnih pogodb oziroma realiza- 
cijo sklenjenih pogodb, 
• razveljavitev zakupne pogodbe oziroma sklenitev take po- 
godbe, 
• plačilo odškodnine, npr. za neamortizirana vlaganja v zem- 
ljišča po prenehanju zakupne pogodbe, 
• izstavitev zemljiškoknjižnih listin, s katerimi bi se uskladilo 
zemljiškoknjižno stanje s stanjem v naravi, 
• razdružitev solastnega premoženja. 

Sklad v postopkih v zvezi z zemljišči v lasti RS pred sodišči 
zastopa Javno pravobranilstvo Republike Slovenije. Sklad mu 
v zvezi s postopki pošilja stališča, mnenja, predloge in prido- 
biva potrebna dokazila. 

V letu 1994 je Sklad odgovoril na najmanj 300 vlog pravnih in 
fizičnih oseb, ki so želeli pojasnila in mnenja v zvezi z zem- 
ljišči v lasti Republike Slovenije. Izdajal je soglasja za vknjižbo 
lastninske pravice na podlagi pogodb, sklenjenih pred uvelja- 
vitvijo zakonov, ki so olastninili kmetijska zemljišča in goz- 
dove v družbeni lastnini, ter sklepal pogodbe o uskladitvah 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem. 

Na podlagi primerov, s katerimi se je Sklad srečeval v prete- 
klem letu, je mogoče ugotoviti, kako slabe oziroma neurejene 
so premoženjskopravne zadeve zemljišč v Sloveniji. Številne 
pravne in fizične osebe so uživale zemljišča, čeprav niso imele 
urejenega lastništva. Zemljišča so kupovale, prodajale in 
menjavale, ne da bi sklepale za zemljiško knjigo sposobne 
listine in poskrbele za ustrezne vpise v zemljiške knjige. 

4 REALIZACIJA FINANČNEGA PROGRAMA v letu 1994 

4.1 Prihodki 

PRIHODKI SKUPAJ v 000 SIT 1.937.875 
Zakupnine - fizične osebe 125.564 
Zakupnine - pravne osebe 241.220 
Prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč 3.511 
Prodaja solastniških deležev 1.558 
Prihodek iz gospodarjenja z gozdovi 1.019.416 
Proračunska sredstva 201.001 
Proračunska sredstva iz leta 1993 (rezervacija) 59.585 
Namenska proračunska sredstva za gozd. s prepoved, sečnje 

122.417 
Prihodki od financiranja 52.848 
Izredni prihodki 110.755 

Višina zakupnine za kmetijska zemljišča je bila določena 
s pravilnikom o zakupih kmetijskih zemljišč. S fizičnimi ose- 
bami je bilo v letu 1994 podpisanih bistveno več pogodb, kot 
je Sklad načrtoval. Prihodki iz zakupnin pravnih oseb so 
manjši, kot je bilo načrtovano. Vzrok so nesklenjene pogodbe 
s štirimi največjimi nekdanjimi upravljalci družbenih zemljišč: 
M - Kmetijsko živilski kombinat Kranj, M - Kmetijsko gospo- 
darstvo Kočevje, Kmetijski kombinat Ptuj in Agroemona Dom- 
žale in štiri manjša podjetja, ki imajo v obdelavi skupaj 14.000 
ha najboljših kmetijskih zemljišč v lasti RS. Zato je bila manjša 
od načrtovane tudi realizacija pobotov zakupnine s kupni- 
nami za odplačno pridobljena zemljišča. 

Vzrok za nizko realizacijo prihodkov iz prodaje kmetijskih 
zemljišč in gozdov ter solastninskih deležev na teh zemljiščih 
je pojasnjen že v poglavju 3.2. 

Finančni program prihodkov iz gospodarjenja z gozdovi v letu 
1994 je temeljil na načrtovanem poseku 610.000 m3. Možni 
posek je bil višji in posekano je bilo okoli 710.000 m3 lesa, zato 
je bil realizirani prihodek večji od načrtovanega. Zaradi veli- 
kega deleža sanitarne sečnje povečanje ni sorazmerno večji 
količini posekanega lesa. 

V letu 1994 je Sklad realiziral poprečno 1450 SIT prihodka na 
m3 posekanega lesa (vključno s prometnim davkom in obvez- 
nostjo do Slovenskega odškodninskega sklada), kar predstav- 
lja okoli 24% rento glede na poprečno prodajno ceno (6100 
SIT na m3 posekanega lesa na kamionski cesti), ki jo je Sklad 
določil v pogodbah, sklenjenih z izvajalci. Za gozdnogojitvena 
in varstvena dela ter dela, potrebna za krepitev varovalne in 
socialne funkcije gozdov, je bilo porabljeno okoli 17,5% pro- 
dajne cene, za pridobivanje lesa in gradnjo gozdnih vlak pa 
58,5% prodajne cene lesa. 

Ministrstva, ki so sama zagotavljala izvajanje del v gozdovih, 
rente Skladu niso plačevala. Po podatkih gozdnogospodar- 
skih načrtov o sečnji v teh gozdovih in opravljenih gojitvenih 
in varstvenih delih je v letu 1994 znašal prihodek iz teh gozdov 
okoli 100 mio SIT. 

Proračunska sredstva so bila Skladu zagotovljena v celoti. Kot 
prihodek je Sklad prikazal tudi rezervacijo neporabljenih 
sredstev iz leta 1993, namenjenih v proračunu R Slovenije za 
začetek delovanja Sklada. 

Med prihodke so všteti tudi prihodki od financiranja - to so 
prihodki iz obresti na kratkoročne presežke prostih likvidnih 
sredstev, ki jih je Sklad v skladu s sklepom Vlade RS nalagal 
kot depozite v banke in v vrednostne papirje R Slovenije in 
izredni prihodki - to so prihodki iz zakupnin za kmetijska 
zemljišča in iz gospodarjenja z gozdovi, zaračunani za leto 
1993. 

V tabeli prihodkov so zajeta še namenska proračunska sred- 
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stva za izvajanje gojitvenih in varstvenih del v gozdovih s pre- 
povedjo sečnje. Sklad je ta sredstva pridobival preko Ministr- 
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi izstav- 
ljenih računov. 

Vsota popustov, ki jih Sklad, v skladu s svojim internim aktom 
- pravilnikom o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij, priz- 
nava zakupnikom, ki imajo v zakupu površino, večjo od 5 ha 
(43 mio) oz. imajo v zakupu zemljišča na demografsko ogro- 
ženih območjih (20 mio), ni prikazana niti med prihodki niti 
med odhodki Sklada, pomeni pa stimulacijo za zaokroževanje 
posesti in vložek v demografsko ogrožena območja. 

4.2 Odhodki 

Odhodki Sklada so bili po posameznih postavkah zelo 
različno realizirani. Pokazalo se je, da na nekatere stroške 
Sklad ne more vplivati in jih zato ni mogoče načrtovati. Taki 
so npr. odhodki v zvezi z obveznostmi po sodnih sklepih, 
obveznostmi iz priznanic, odkupi trajnih nasadov, povezani 
s stečajnimi oziroma zaključenimi likvidacijskimi postopki, 
uvedenimi za kmetijska podjetja, sanacije neurij in drugih 
škod v gozdovih, ipd. 

ODHODKI SKUPAJ V 000 SIT 1451.218 
Stroški prenosa zemljišč in nastavitve evidenc 26.722 
Stroški pri org„ ki se lastninijo po 5. čl ZLPP 
Odkupi namakalnih sistemov 5.750 
Melioracije in sanacije kmetijskih zemljišč 12.389 
Nakupi trajnih nasadov 
Nakupi solastniških deležev 
Nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov 189.078 
Pobot kupnine z zakupnino 142.185 
Vzdrževanje gozdnih cest  221.858 
Gradnja gozdnih cest    22.000 
Sanacija gozdov (pogorišča, vetrolomi ipd.) 30,020 
Premena gozdov  1-336 
Rezervacija sredstev za varstvo gozdov 47.680 
Finančne obveznosti iz priznanic 3-228 
Obveznosti po sodnih sklepih 1 029 
Geodetske storitve  5.052 
Nadstandardne storitve javne gozdarske službe 55.000 
Namenska proračunska sredstva za gozd. s prepoved, sečnje 
 122.417 

Naročanje študij in ekspertiz 1.719 
Službe Sklada 158.847 
Obveznosti do davkov iz naslova kupnin in zakupnin 129.706 
Obveznosti do davka od stroškov sejnin, sodnih cenilcev,... 
 1.235 

Obveznosti do Slovenskega odškodninskega sklada 132.718 
Obveznosti do proračuna 16.121 
Popravek vrednosti terjatev 125.128 
V skladu s programom za leto 1994 je bil del sredstev, ki na 
posameznih postavkah niso bila porabljena, uporabljen za 
nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov. Podrobneje je realiza- 
cija nakupov zemljišč obrazložena v poglavju 3.2. 

Poraba sredstev na področju gospodarjenja z gozdovi je 
obrazložena v poglavjih od 2.1 - 2.5. 

V postavko »popravek vrednosti terjatev« so seštete vse terja- 
tve Sklada, ki so starejše od 60 dni od dospelosti. 

Nadstandardne storitve javne gozdarske službe so bile pla- 
čane v skladu s podpisano pogodbo med Skladom in Zavo- 

dom za gozdove Slovenije. Skoraj v celoti so bila porabljena 
za potrebe dela gozdarskega sektorja Sklada sredstva za 
naročanje študij in ekspertiz. 

Za vsa opravljena dela v gozdovih s prepovedjo sečnje je 
Sklad na podlagi obračunov izvajalskih podjetij Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izstavil račune. Zaradi 
prometnega davka na prefakturiranje kot storitev je prihodek 
(proračunska sredstva) na tej postavki manjši od dejanskih 
stroškov, ki jih je Sklad imel v zvezi z zagotovitvijo del v teh 
gozdovih. Za obnovo gozdov s prepovedjo sečnje je bilo 
dejansko porabljenih 3,792.000 SIT, za nego 57,871.000 SIT, 
za vzdrževanje gozdnih cest pa 60,754.000 SIT. Varstvo teh 
gozdov je bilo financirano neposredno po pogodbah, sklenje- 
nih med izvajalci del in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano (53,362.000 SIT). 

Vzroki manjši porabi sredstev na drugih postavkah so na- 
slednji: 

• stroški prenosa zemljišč in nastavitve evidenc 

Večina dela v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč in gozdov 
je bila opravljena v postopku lastninskega preoblikovanja 
podjetij. V programu je bilo predvideno tudi financiranje pri- 
prave zemljiškoknjižnih predlogov za vpis lastninske pravice 
RS. V letu 1994 so pripravljali predloge večinoma delavci 
Sklada, zato je bilo v ta namen porabljeno manj sredstev kot 
je bilo načrtovano. 

• odkupi namakalnih sistemov 

Obstoječi namakalni sistemi so bili večinoma financirani iz 
proračunskih sredstev, le manjši del so prispevali upravljalci 
zemljišJ. Ta podjetja želijo svoj delež lastniniti. Kdo bo lastnik 
preostalega dela, še ni znano. Zato odkupi namakalnih siste- 
mov v letu 1994 niso bili realizirani. 

• melioracije in sanacije kmetijskih zemljišč 

Melioracije in sanacije kmetijskih zemljišč zahtevajo pripravo 
programov, ki morajo biti usklajeni z usmeritvami družbenih 
planov občin. V večini melioracij, ki naj bi bile financirane 
s prispevkom Sklada, ta pogoj ni bil izpolnjen. 

• nakupi trajnih nasadov 

Nakup trajnih nasadov je bil predviden za primere stečajnih in 
likvidacijskih postopkov podjetij. Ker v letu 1994 ni bil zaklju- 
čen noben tak postopek, do realizacije odkupov trajnih nasa- 
dov ni prišlo. Nekatera podjetja, ki so trajne nasade ponudila 
v odkup Skladu, so postavljala nesorazmerno visoke cene, 
zato Sklad takih nasadov ni odkupoval, večina podjetij pa za 
odprodajo ni bila zainteresirana. 

• finančne obveznosti iz priznanic (obrazložitev pri poglavju 
3.4) 

• obveznosti po sodnih Oklepih 

Večjih obveznosti po sodnih sklepih Sklad v letu 1994 ni imel. 

• geodetske storitve 

Poraba sredstev v ta namen je bila načrtovana za razdružitve 
solastnine na zemljiščih v kompleksih, katerih deleži so bili 
vrnjeni v postopku denacionalizacije. V letu 1994 je bilo malo 
takih odločb pravnomočnih. 

• službe Sklada 

V letu 1994 je bilo pri Skladu zaposlenih manj delavcev kot je 
bilo predvideno (konec leta 1994 je bilo zaposlenih 46 delav- 
cev). Stroški službe Sklada so bili zato manjši od načrtovanih. 

Razliko med bruto prihodkom Sklada - brez prometnega 
davka iz naslova kupnin in zakupnin - (1,808.169.000 SIT) in 
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dejanskimni odhodki (1,171.438.000 Sit) - brez celotnega 
prometnega davka, obveznosti Sklada do Slovenskega 
odškodninskega sklada (132,718.000 SIT) in obveznosti do 
proračuna R Slovenije (16,121.000 SIT), predstavljajo odpre 
terjatve Sklada konec leta 1994 (487.892.000 SIT). 

Znesek investicij v osnovna sredstva Sklada ter odškodnine 
kmetijskim podjetjem za odplačno pridobljena zemljišča 
v letu 1994 znaša skupno 386,022.000 SIT. V bilanci uspeha za 
leto 1994 Sklad zato izkazuje 873,914.000 SIT bruto dobička, 
kar je vsota investicij in odprtih terjatev za leto 1994. 

Iz dobička je Sklad, v skladu s predpisi, oblikoval sredstva za 
rezerve (23,823.000 SIT) in sredstva za povečanje družbenega 
kapitala (850,091.000). 

5 ZAKLJUČEK 

Sklad je naloge, za katere je bil pooblaščen z zakonom, izvajal 
dosledno in v skladu s predpisi. Podjetja, zlasti kmetijska, so 
izražala velik odpor do izvajanja določil lastninskih zakonov, 
ki se nanašajo na kmetijska zemljišča in gozdove. V pogaja- 

njih glede pogojev nadaljnje uporabe je Sklad s podjetji 
v večini primerov dosegel sporazum in podpis zakupnih 
pogodb z dobo trajanja enega leta za zemljišča, ki so predmet 
denacionalizacije oz. za čas neamortiziranih vlaganj v zem- 
ljišča za druge površine. Izjemi sta še dve podjetji, katerih 
zahteve presegajo zakonske možnosti. 

Pri izvajanju nalog se je Sklad znašel v navzkrižnem ognju 
dveh povsem različnih interesov. Na eni strani so podjetja, 
predvsem kmetijska, ki uveljavljajo pravico do posesti in 
nadaljnje uporabe kmetijskih zemljišč, s katerimi so upravljala 
in od katerih je v veliki meri odvisen njihov obstoj. Na drugi 
strani so denacionalizacijSKi upravičenci, ki zahtevajo vračilo 
zemljišč v naravi, od Sklada pa želijo oziroma zahtevajo nado- 
mestna zemljišča, ker jim zemljišč, ki so jim bila podržavljena, 
v naravi ni mogoče vrniti. 

Sklad v zvezi z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči in 
gozdovi opravlja naloge, ki jih pogosto ni mogoče vnaprej 
načrtovati. Nepredvidljivi dogodki vplivajo na delo Sklada in 
s tem na realizacijo načrtovanih nalog ter na porabo predvide- 
nih sredstev. 

BELEŽKE: 

% 
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JAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 
Problematika izvajanja lastninskega preoblikovanje družbene lastnine, dopis št. 715-01/03-3/31 z dne 
18.5.1995 

V zvezi z omenjeno problematiko bo v sredini meseca junija 
1995 izredna seja Državnega zbora, na kateri se bodo obrav- 
navala poročila predstavnikov različnih subjektov, dopol- 
njena z analizami problemov, ugotovljenih na 61. seji komisije 
dne 18. 5. 1995. 

Vlada Republike Slovenije je zadolžena, da za omenjeno 
izredno sejo Državnega zbora predloži celovitno poročilo 
o izvajanju Zakona o denacionalizaciji (v nadaljnjem besedilu 
ZDEN), iz katerega bo razvidna analiza problemov izvajanja 
Zakona o denacionalizaciji in bodo opredeljene možne re- 
šitve. 

V ta namen Javno pravobranilstvo Republike Slovenije naslov 
seznanja z dvema problemoma, s katerima se srečuje pri 
svojem delu v svojstvu zakonitega zastopnika Republike Slo- 
venije, ki v denacionalizacijskih postopkih nastopa kot zave- 
zanec. 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije se zaveda širine 
odprtih problemov, ki se porajajo v zvezi z izvajanjem ZDEN, 
in ki so se že obravnavali v različnih organih, meni pa, da je 
potrebno zaradi celovitosti poročila o izvajanju ZDEN, opozo- 
riti tudi na naslednji odprti vprašanji: 

- odškodninsko razmerje po 72. členu ZDEN-a in 

- pasivna legitimacija v postopkih vračanja nacionaliziranega 
premoženja. 

V določbi 72. člena ZDEN je med drugim določeno, da se 
odškodnine, dane za premoženje, ki je bilo podržavljeno na 
način, določen v 5. členu ZDEN-a, pri odločanju o denaciona- 
lizaciji ne upoštevajo, razen, če so presegle 30% vrednosti 
podržavljenega premoženja. V praksi so primeri, ko so bili 
pravni posli, sklenjeni zaradi grožnje, sile ali zvijače držav- 
nega organa, razveljavljeni, nepremičnine pa vrnjene upravi- 
čencem v last in posest, pri čemer pa so kupnine, ki so jih 
upravičenci prejeli za prodane nepremičnine, presegale 30% 
realne vrednosti nepremičnine. Nastaja vprašanje, ali mora 
tak upravičenec družbeni skupnosti vrniti celotno kupnino, ki 
jo je prejel za prodano nepremičnino ali pa mora vrniti prejeto 
kupnino, zmanjšano za 30%. 

Sodna praksa stoji na stališču, da so upravičenci dolžni vrniti 
zavezancu (družbeni skupnosti) prejeto kupnino, zmanjšano 
za 30%, Javno pravobranilstvo Republike Slovenije pa meni, 
da je sodišče materialno pravo zmotno uporabilo in da je 
upravičenec dolžan zavezancu vrniti celotno prejeto kupnino, 
ki ni zmanjšana za 30%. 

ZDEN namreč niti v 72. čl. niti v kakšni drugi določbi ne 
določa, da zavezanec, ki je pridobil premoženje od upravi- 
čenca odplačano s pogodbo, ni upravičen do vrnitve celotne 
kupnine, če je kupnina presegla 30% vrednosti podržavlje- 
nega premoženja. 

ZDEN v 72. čl. le določa, da se odškonin danih za premoženje, 
ki je bilo podržavljeno med drugim tudi na način iz 5. čl. 
ZDEN, ne upošteva, razen premoženja. Odškodnine, ki so jih 
prejšnji lastniki dobili za podržavljeno premoženje, so bile 
namreč praviloma nizke in v večini primerov niso dosegale 
niti 30% tedanje vrednosti podržavljenega premoženja, zato 
ZDEN določa, da se odškodnine, ki ne dosegajo tega 
odstotka, sploh ne vračajo oz. ne upoštevajo. To pa seveda ni 
razlog oz. iz tega ni mogoče sklepati, da je treba prejeto 
kupnino zmanjšati za 30% tudi v primerih, kjer je bila za 
podržavljeno premoženje prejšnjemu lastniku plačana 
odškodnina, ki je presegla 30% in se je kot v obravnavanem 
primeru, precej približala tedanji realni vrednosti nepremič- 
nine. 

Odstotek 30 je le pomagalo, da se ugotovi, ali je upravičenec 
odškodnino sploh sprejel ali ne. Če odškodnina ni dosegla 
30% vrednosti nepremičnine, se šteje, da oškodovancu ni bila 
plačana in obratno, če je odškodnina presegla 30% vrednosti 
nepremičnine, se šteje, da je upravičenec odškodnino prejel. 

Republika Slovenija meni, da je določbo 72. čl. ZDEN mogoče 
uporabiti le v primerih, ko odškodnine niso presegle 30% 
vrednosti nepremičnine. Ker za ostale upravičence ZDEN 
nima posebnih določb, pa je zanje potrebno skladno s 6. čl. 
ZDEN uporabiti splošne premoženjske predpise. Takšen 
predpis je Zakon o obligacijskih razmerjih, ki v 132. čl. določa, 
da imata stranki, ki sta že izpolnili pogodbo, ki je razdrta, 
pravico do vrnitve tistega, kar sta dali. Brez dvoma gre za 
vrnitev danega v celoti. 

Po mnenju Republike Slovenije je zato v vseh primerih, kjer je 
upravičenec prejel odškodnino, ki je presegala 30% vrednosti 
podržavljenega premoženja, potrebno naložiti upravičencu 
vrnitev celotne odškodnine, ne pa le vrnitev odškodnine 
v znesku, ki presega 30% vrednosti podržavljenega premo- 
ženja. 

Zoper omenjeno sodno odločitev je Javno pravobranilstvo 
Republike Slovenije vložilo revizijo pred Vrhovnim sodiščem 
Republike Slovenije. 

Zavezanec za vrnitev stvari je pravna oseba, v katere premože- 
nju so stvari, ki se po ZDEN vrnejo upravičencem. Kot zave- 
zanci torej nastopajo tudi občine. Če vrnitev premoženja ni 
možna, denacionalizacija obsega plačilo odškodnine. 

V zvezi z Zakonom o lokalni samoupravi se zastavlja vpraša- 
nje, ali so tudi (»nove«) občine, kot temeljne lokalne samou- 
pravne skupnosti pasivno legitimirane za vračanje podržavlje- 
nega premoženja, glede na to, da so občine kot »družbenopo- 
litične skupnosti« prenehale obstajati. 

Družbenopolitična skupnost je pojem, ki je obstajal v državni 
ureditvi, uzakonjeni v Ustavi SFRJ in Ustavah socialističnih 
republik iz leta 1974, pa tudi že v prej veljavnih ustavah. 
Ureditev družbenopolitične skupnosti kot družbenoekonom- 
ske in politične skupnosti, ki je združevala člane družbe na 
teritorialni podlagi, je vsebovalo ustavno in upravno pravo. 
Z vidika civilnega prava so kot osebe civilnega prava (udele- 
ženci premoženjskih razmerij) upoštevane le tiste družbene 
tvorbe, ki so sposobne biti nosilci civilnih pravic in obvezno- 
sti. Pravne osebe javnega prava so bile po cit. ustavah tudi 
krajevne skupnosti. Za razliko od družbenopolitičnih skupno- 
sti krajevne skupnosti niso bile nosilke oblasti, ampak samo- 
stojne, samoupravne skupnosti prebivalcev ločenega 
območja, ustanovljene za zadovoljevanje in uresničevanje 
določenih skupnih potreb in interesov delovnih ljudi in obča- 
nov (glej 73. čl. Ustave RS iz leta 1974). 

Veljavna Ustava RS ne pozna več pojma družbenopolitične 
skupnosti. Državno ureditev in smoupravo obravnava ta 
ustava v dveh ločenih poglavjih. Iz poglavja o javnih financah 
(čl. 146-152) pa je mogoče razbrati, da ustava priznava status 
pravne osebe javnega prava tako državi kot tudi lokalni skup- 
nosti. Temelj pravne osebnosti družbenopolitičnih skupnosti 
v prejšnji ureditvi je bila njihova proračunska avtonomija. Po 
veljavni ustavi država in lokalne skupnosti pridobivajo sred- 
stva za uresničevanje svojih nalog z davki in drugimi obvez- 
nimi dajatvami, ter s prihodki od lastnega premoženja. Država 
in lokalne skupnosti nadalje izkazujejo vrednost svojega pre- 
moženja s premoženjskimi bilancami (glej 146. čl. Ustave RS). 
Država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve; 
lokalne skupnosti pa predpisujejo davke in druge dajatve ob 
pogojih, ki jih določata ustava in zakon (147. čl. Ustave RS). Iz 
148. čl. Ustave RS je razvidno, da imajo država in lokalne 
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skupnosti proračune, v katerih morajo biti zajeti vsi prihodki 
in izdatki za financiranje javne porabe (148. čl.). Po 7. čl. 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. I. RS 72/93 in spremembe) 
so lokalne samoupravne skupnosti osebe javnega prava s pra- 
vico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja. Občine se po 72. čl. istega zakona lahko povezu- 
jejo v pokrajine, ki so prav tako osebe javnega prava. Po 20. čl. 
istega predpisa lahko občina v skladu z zakonom poseduje, 
pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja 
in vodi javna in druga podjetja ter v okviru sistema javnih 
financ določa svoj proračun. 

Gornje določbe zakonitih predpisov kažejo, da so po 1. 1. 
1995 ustanovljene občine osebe javnega prava s proračunsko 
avtonomijo, kot so jo imele občine v času državne ureditve 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Po našem mnenju so nove občine pasivno legitimirane 
v denacionalizacijskih postopkih. 

V praksi se zastavlja vprašanje, kako se obveznosti prejšnjih 
občin za vrnitev podržavljenega premoženja deli med občine, 
nastale po 1. 1. 1995. 

Pravna podlaga za ureditev teh premoženjskih razmerij je 
nedvomno 100. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. I RS 72/ 
93), ki določa, da morajo občinski sveti v 6 mesecih po 
prevzemu funkcij urediti medsebojna premoženjsko-pravna 
razmerja. Cit. člen določa tudi osnovna merila za delitev 
premoženja. Za primer, da se novonastale občine ne bi mogle 
sporazumeti glede delitve premoženja, predvideva zakon 
ustanovitev arbitraže, v kateri sodeluje predstavnik vlade, ter 
enako število predstavnikov sprtih strani. Če spora pred arbi- 
tražo ni mogoče rešiti, odloča o zadevi Vrhovno sodišče 
v upravnem sporu. 

V zvezi z uporabo gornjega zakonitega določila se poraja več 
vprašanj, ki bi jih moral zakonodajalec doreči z dopolnitvijo 
100. čl. Zakona o lokalni samoupravi. Eno od teh vprašanj je, 

kdo sklepa sporazum o premoženju po 100. čl. Zakona 
o lokalni samoupravi. Premoženjskopravna razmerja lahko 
izvirajo iz raznih pravnih situacij, zato tega vprašanja ni 
mogoče rešiti enovito. Pri vračanju podržavljenega premože- 
nja po ZDEN so najpogostejši objekt vračanja nepremičnine. 
Menimo, da bi glede premoženjskih razmerij, ki izvirajo iz 
nepremičnin, morale sporazum iz 100. čl. Zakona o lokalni 
samoupravi skleniti nove občine, nastale na območju občine, 
ki je bila dotlej lastnica te nepremičnine. Kakor hitro bo ta 
sporazum sklenjen, bo tudi jasno, kdo je v postopku vrnitve 
zaplenjenih nepremičnin oz. plačila odškodnine pasivno legi- 
timiran kot pravni naslednik občine, ki je premoženje prevzela 
v upravljanje. Po našem mnenju bi bilo praktično, da bi zakon 
določil, katere lokalne skupnosti so pravni nasledniki premo- 
ženjskih pravic in obveznosti občin, Mesta Ljubljana in krajev- 
nih skupnosti, ki so obstajale do 31. 12. 1994. Glede nepre- 
mičnin teh subjektov, vpisanih v zemljiški knjigi, bi nadalje 
moral zakon določiti, da zemljiška knjiga po uradni dolžnosti 
izvede vpis na pridobitelje lastnine, če ne bo mogoče že ob 
sprejemu zakona določiti deležev posameznih lokalnih skup- 
nosti, naj zakon določi, da je premoženje skupna lastnina 
v njem navedenih subjektov (glej 18. čl. Zakona o temeljnih 
lastninskopravnih razmerjih), in da so skupni lastniki soli- 
darno odgovorni za obveznosti, ki izvirajo iz tega premoženja. 

Potrebno je poudariti, da bo sklepanje sporazumov na pod- 
lagi 100. čl. Zakona o lokalni samoupravi oz. odločanje arbi- 
traž ali sodišč dolgotrajen proces. Razmisliti bi bilo o tem, da 
bi zakon določil, katere lokalne skupnosti so pravni nasled- 
niki premoženjskih pravic in obveznosti občin, ki so obstajale 
do 31. 12. 1994. Zakon naj tudi določi, da je to premoženje 
skupna lastnina pravnih naslednikov bivših občin, dokler ne 
bo sklenjen sporazum o deležih posameznih lokalnih skupno- 
sti; in da pravni nasledniki solidarno odgovarjajo za dolgove 
svojega pravnega prednika. 

Menimo, da bi s predlaganimi spremembami Zakona o lokalni 
samoupravi poenostavili denacionalizacijska kakor tudi šte- 
vilna druga pravna razmerja v državi. 

BELEŽKE: 
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POROČILO DRŽAVNEGA TOŽILSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

V zvezi s sklepom 61. seje Komisije za spremljanje in 
nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine 
z dne 18. 5. 1995 Državno tožilstvo RS pošilja dodatno 

poročilo o delu državnih tožilstev glede problematike last- 
ninskega preoblikovanja podjetij za čas od 1. 1. 1990 do 
31. 1. 1995. 

I Kazensko področje 

Uvodoma je treba ponovno poudariti, da kazenska zakono- 
daja ne pozna posebnih kaznivih dejanj v zvezi z lastninskim 
preoblikovanjem podjetij (»divjo privatizacijo«), zaradi česar 
je treba vsak primer nezakonitosti pri lastninskem preobliko- 
vanju proučiti, ali vsebuje vse znake katerega od »klasičnih« 
kaznivih dejanj, kot npr. zlorabe položaja, sklenitve škodljive 
pogodbe, nevestnega gospodarjenja itd., oziroma ali je bil 
storjen kateri od gospodarskih prestopkov po zakonu o raču- 
novodstvu ali zakonu o gospodarskih družbah. Ker ni defini- 
cije in zato tudi ne enotnih kriterijev, kateri kriminal se 
v ožjem ali širšem smislu nanaša na lastninsko preoblikovanje 
podjetij, se podatki organov odkrivanja (ONZ, Agencija ..) in 
podatki organov pregona (državna tožilstva), ki te primere 
obravnavajo, tudi razlikujejo. 

Pojavne oblike tovrstnega kriminala so zelo različne in zato ni 
mogoče podati enotne slike. V prvem obdobju do sredine leta 
1993, ko je bila uveljavljena druga novela zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij in z njo revizijski postopki, je 
največkrat šlo za ustanavljanje zasebnih ali mešanih podjetij 
(by-pass podjetja), na katera so bili prenešeni donosnejši 
posli in je šlo praviloma za kršitve konkurenčne prepovedi. 
Ponekod že prej, zlasti po kasneje, so se poti prelivanja 
družbenih sredstev v zasebno sfero razširile v najrazličnejše 
oblike: 

- brezplačen prenos družbenega kapitala, 
- nepotrebna vključitev zasebnega podjetja kot posrednika, 
- oddajanje poslovnih prostorov brezplačno ali za nizko 
najemnino, 
- prodaja osnovnih sredstev po prenizki ceni, 
- sistem, da stroški poslovanja bremenijo družbeno podjetje, 
dohodek pa gre zasebnemu podjetju, 
- dajanje posojil po nizki obrestni meri, 
- delitev dobička podjetja v mešani lasti nesorazmerno 
s strukturo kapitala, 
- odkup delnic z brezobrestnim posojilom družbenega po- 
djetja, 
- neutemeljen odpis terjatev, itd. 

Izvedbene oblike navedenih ravnanj so prav tako različne (s 
sklepi organa upravljanja ali brez njih), osumljenci pa so 
praviloma osebe z vrha družbenega podjetja v pogosti pove- 
zavi (pomočniki, napeljevalci) z vodstvom zasebnega ali 
mešanega podjetja, če ne gre kar za iste osebe. 

Zgolj za pojasnilo je treba poudariti, da se pri odločanju 
o posameznih primerih državni tožilci soočajo s številnimi 
pravnimi vprašanji. Treba je namreč upoštevati, da je zakono- 
daja v preteklosti v zvezi z lastninskim preoblikovanjem druž- 
benih podjetij dopuščala (ni jih prepovedovala) mnoga ravna- 
nja, ki jih je mogoče oceniti kot škodljiva za družbeno premo- 
ženje in se da njihovo veljavnost izpodbijati v civilnih postop- 
kih, ne pomenijo pa nujno tudi kaznivo dejanje. Tudi primeri, 
našteti v 48. a členu zakona o lastninskem preoblikovanju, ki 
določajo domneve, kdaj je prišlo do oškodovanja družbene 
lastnine, so za kazensko prakso lahko uporabni šele za daja- 
nja, storjena po 11. 6. 1993, ko je začela veljati ta novela 
zakona, za nazaj pa jih načeloma ni mogoče uporabiti. 
V celoti gre za novo pravno problematiko, ki zahteva od 
državnih tožilcev tudi veliko znanja s področja financ, knjigo- 
vodstva, statusnega prava itd. Poseben problem je še dokazo- 
vanje višine protipravno pridobljene premoženjske koristi. 
V ovadbah postavljene trditve, da je šlo za veliko premoženj- 
sko korist, izvedenci v preiskavah večkrat ovržejo in se tudi 
zato dolgotrajni in obsežni postopki neuspešno končajo. 

Številčni prikaz obravnavanih kazenskih zadev v času od 1.1. 
1990 do 31. 5. 1995. 

1. Kazniva dejanja 
- nevestno gospodarjenje po 127. čl. KZ RS 

prejete ovadbe 20 
v dopolnitvi pri ONZ ali Agenciji 11 
zavržene ovadbe 2 
zahteve za preiskavo 6 
nerešene pri državnem tožilstvu 1 

- povzročitev stečaja po 128. čl. KZ RS 

prejete ovadbe 2 
v dopolnitvi pri ONZ ali Agenciji 1 
zahteva za preiskavo 1 

- sklenitev škodljive pogodbe po 130. čl. KZ RS 

prejete ovadbe 32 
v dopolnitvi pri ONZ ali Agenciji 14 
zavržene ovadbe 2 
zahteve za preiskavo 8 
vložene obtožbe 4 
nerešene na d ržavnem toži Istvu 4 

- zloraba pooblastil po 132. čl. KZ RS 

prejete ovadbe 17 
v dopolnitvi pri ONZ ali Agenciji 2 
zavržene ovadbe 1 
zahteve za preiskavo 10 
vložene obtožbe 4 

- zloraba položaja po 133. čl. KZ RS 

prejete ovadbe 102 
v dopolnitvi pri ONZ ali Agenciji 15 
zavržene ovadbe 10 
zahteve za preiskavo 51 
vložene obtožbe 18 
nerešene zadeve 8 

- druga kazniva dejanja 

prejete ovadbe 11 
v dopolnitvi pri ONZ ali Agenciji 2 

v preiskavi 6 
vložena obtožba 1 
nerešene zadeve 2 

2. Gospodarski prestopki 

- Zakon o računovodstvu 

prejete ovadbe 117 
zavržene ovadbe 6 
vloženi obtožni predlogi 97 
nerešene ovadbe 14 

- Zakon o gospodarskih družbah 

prejete ovadbe 11 
zavržene ovadbe 4 
vloženi obtožni predlogi 6 
nerešene zadeve 1 
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Visoko število ovadb, ki so jih podali Agencija RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje ter organi za notranje 
zadeve zaradi kaznivih dejanj v zvezi z lastninskim preobliko- 
vanjem podjetij zavaja v zmoto oglede obsežnosti tovrstnega 
kriminala. Treba je namreč pojasniti, da Agencija za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje podaja ovadbe na podlagi 
lastne domneve, da je šlo za oškodovanje družbene lastnine 
(člen 48. a zakona o lastninskem preoblikovanju), vendar te 
ovadbe skupaj z dotlej zbranim gradivom ne zadoščajo za 
začetek kazenskega postopka, za katerega ni dovolj dom- 
neva, marveč je potreben utemeljen sum, da je bilo storjeno 
kaznivo dejanje. Tudi sicer te ovadbe ne ustrezajo standar- 
dom, ki so potrebni za sodni postopek. Te ovadbe morajo 
kasneje dopolnjevati organi za notranje zadeve, ki pogosto 
sočasno ali kasneje v isti zadevi podajo svojo ovadbo. Zaradi 
takšnega podvajanja se statistično izkazuje mnogo več 
ovadb, kot pa je v resnici primerov, ki jih obravnavajo državna 
tožilstva. Pogosto pa se tudi zgodi, da organi za notranje 
zadeve pri zbiranju dodatnih obvestil v zadevah, v katerih je 
Agencija že podala ovadbe, ne zberejo dovolj podlage za 
utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, in je zato 
treba te ovadbe zavreči. 

V praktično vseh primerih, v katerih je bil podan utemeljen 
sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, so državna tožilstva 
zahtevala preiskavo. Preiskovalni postopki na sodiščih so 
zaradi obsežnosti zadev (praviloma več osumljencev, več kaz- 
nivih dejanj), pravne zapletenosti (spreminjajoča se finančna 
zakonodaja, vmesne statusne spremembe podjetij, od 1. 1. 
1995 novi kazenski zakoni itd.), potrebne pritegnitve sodnih 
izvedencev, zelo dolgotrajni in znašajo leto, dve ali tudi dalj. 
šele po končani preiskavi državni tožilec lahko odloči o vloži- 
tvi obtožbe. Zaradi tega je glede na število ovadb doslej 
vloženo relativno malo obtožb, saj se večina ovadenih prime- 
rov nahaja še v preiskavi ali v dopolnjevanju pri organih za 
notranje zadeve. Tudi ni utemeljeno pričakovati, da bi bilo 
mogoče tovrstne postopke bistveno pospešiti. Treba je 
namreč upoštevati, da ima pomanjkljivo izvedena preiskava in 
na tako dobljenih pomanjkljivih podatkih vložena obtožba 
lahko samo eno posledico, to je dolgotrajno sojenje in na 
koncu neizogibno oprostilno sodbo. 

II. Civilnopravno področje 

Po določban zakona o lastninskem preoblikovanju javni 
(sedaj državni) tožilec, drugače kot družbeni pravobranilec, ni 
pridobil drugih in novih pristojnosti in pooblastil za ukrepa- 
nje, kot jih ima po splošnih predpisih. Na podlagi določbe 
drugega odstavka 49. člena je bil eden izmed organov, ki so 
upravičeni zahtevati postopek revizije, revizijski organ pa ga 
obvesti o rezultatih izvedene revizije (prvi odstavek 50. člena). 
Drugih določb, ki bi se nanašale na pooblastila javnega 
tožilca, citirani zakon nima. 

V zvezi s pojavnimi oblikami ugotovljenih kršitev, ki jih lahko 
uvrstimo v okvir problematike »nezakonitega lastninjenja«, 
smo ukrepali v okviru pooblastil za ukrepanje javnih (držav- 
nih) tožilstev na prvi stopnji po 205. členu zakona o pravdnem 
postopku in drugem odstavku 109. člena zakona o obligacij- 
skih razmerjih. Tako smo že v letu 1991 opozorili in z vložitvijo 
tožbe pred pravdnim sodiščem tudi dosegli sodno odločitev 
glede presoje »pogodb o vlaganju«, s katerimi so družbeno- 
pravne osebe prenašale na podjetja v mešani lastnini nepre- 
mičnine v družbeni lasti. Tožilstva so obravnavala in ukrepala 
zaradi ničnosti pogodb o prometu z nepremičninami po 8. 
členu zakona o prometu z nepremičninami (prodaja poslov- 
nih prostorov in zgradb v družbeni lastnini fizičnim zasebnim 
pravnim osebam), 16. členu Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (prodaja nepremičnin tujemu državljanu) 
119. členu Stanovanjskega zakona (prodaja stanovanja 
v nasprotju s citirano določbo SZ) in po 1. odst. 88. člena 
v zvezi z 19. členom zakona o denacionalizaciji. Na teh podla- 
gah so bile v letu 1992 vložene tri tožbe, v letu 1993 18 tožb, 
v letu 1994 17 tožb, do trenutka poročanja pa še tri tožbe. 
Zaradi ilustracije omenjamo primer, ko sta sodišči prve in 
druge stopnje zavrnili tožbeni predlog tožilstva za ugotovitev 
ničnosti prodajne pogodbe in je tožilec v obravnavani zadevi 
uspel šele z vložitvijo zahteve za varstvo zakonitosti pred 
Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije. 

V zvezi s problematiko pridobivanja lastninske pravice tujih 
držav na nepremičninah za potrebe delovanja diplomatskih in 
konzularnih predstavništev na podlagi neposredne uporabe 
določbe drugega odstavka 9. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave Republike Slovenije smo vložili dve zahtevi za 
varstvo zakonitosti proti zemljiškoknjižnim sklepom, s kate- 
rim je bil dovoljen prenos lastninske pravice na zemljišču 
v korist tuje države. Več tožb je vloženih v zvezi s pogodbami, 
na podlagi katerih je domača pravna oseba odsvojila nepre- 
mičnino pravni osebi, ki je ustanovljena po predpisih ZGD in 
se statusno pravno šteje za domačo pravno osebo, po še 
veljavnem zakonu o tujih vlaganjih pa jo je obrvnavati kot 
tujega vlagatelja s 100% deležem. Zaradi kršitve določb 1. in 
2. člena uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu 
in pogojih preoblikovanja (Ur. list RS, štev. 1/93) in določb 1. 
in 7. člena zakjona o izvajanju resolucije Varnostnega sveta 
OZN št. 757/1992 (Uradni list RS, št. 53/92) pa smo vložili 
zahtevo za varstvo zakonitosti proti sklepu o vpisu v sodni 
register ustanovitve podjetja, katerega ustanovitelj ima sedež 
na območju Zvezne republike Jugoslavije. 

Čeprav v obravnavanih primerih ne gre za problematiko, ki jo 
direktno obravnava zakon o lastninskem preoblikovanju pa 
gre po naših ugotovitvah nedvomno za protipravna dejanja, 
s katerim je oškodovana družbena lastnina. Na posamične 
pojavne oblike smo s tem v zvezi opozarjali že v letnih poro- 
čilih. 

BELEŽKE: 
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MNENJE DRŽAVNEGA TOŽILSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

V zvezi s sklepi Komisije za spremljanje in nadzor lastnin- 
skega preoblikovanja družbene lastnine z dne 17. 2. 1995, ki 
ste jih poslali z dopisom z dne 21. 2. 1995, štev. 715-01/91 
Državno tožilstvo sporoča: 

I. Po sklepu pod 2. točko c) omenjene komisije posredu- 
jemo zbirne podatke o ukrepih državnih tožilcev v letu 1994 
glede kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov v zvezi 
z revizijskimi poročili Agencije za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje. 

1. Kazniva dejanja 

— Nevestno gospodarjenje po 127. čl. KZ RS: 

Nerešene ovadbe iz prejšnej dobe poročanja 4 
Prejete ovadbe v letu poročanja 6 
V fazi dopolnitve pir ONZ ali Agenciji 2 
Nerešene ovadbe pri državnem tožilstvu 6 
Zahteve za preiskavo 2 

- Sklenitev škodljive pogdobe po 130. čl. KZ RS: 

Nerešene ovadbe iz prejšnje dobe poročanja 12 
Prejete ovadbe v letu poročanja 5 
V fazi dopolnitve pri ONZ ali Agenciji 9 
Nerešene ovadbe pri državnem tožilstvu 6 
Zahteve za preiskavo 2 

- Zloraba pooblastil po 132. členu KZ RS: 

Nerešene ovadbe iz prejšnje dobe poročanja 1 
Prejete ovadbe v letu poročanja 2 
V fazi dopolnitve pri ONZ ali Agenciji 
Nerešene ovadbe pri državnem tožilstvu 1 
Zahteve za preiskavo 1 

- Zloraba položaja odgovorne osebe po 133. členu KZ RS: 

Nerešene ovadbe iz prejšnje dobe poročanja 15 
Prejete ovadbe v letu poročanja 21 
V fazi dopolnitve pri ONZ ali Agenciji 14 
Zavržene ovadbe 2 
Nerešene ovadbe pri državnem tožilstvu 11 
Zahteve za preiskavo 7 
Obtožba 1 

- Odškodovanje upnikov po 140. členu KZ RS: 

Prejete ovadbe v letu poročanja 2 
Nerešene ovadbe pri državnem tožilstvu 1 
2. Gospodarski prestopki 

- Zakon o računovodstvu: 

Prejete ovadbe v letu poročanja 57 
Zavržene ovadbe 2 
Nerešene ovadbe pri državnem tožilstvu 10 
Zahteve za preiskavo 2 
Obtožbe 43 

- Zakon o sredstvih rezerv: 

Prejete ovadbe v letu poročanja 2 
Nerešene ovadbe pri državnem tožilstvu 1 
Obtožbe 1 

- Zakon o gospodarskih družbah: 

Prejete ovadbe v letu poročanja 9 
Nerešene ovadbe pri državnem tožilstvu 2 
Zahteve za preiskavo 5 
Obtožbe 2 

II. Po sklepu pod točko 3. vaše komisije vam sporočamo: 

1. Primex Nova Gorica. Dne 29. 11. 1993 je takratno 
Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica prejelo ovadbo takratne 
SDK zoper tedanje in nekdanje vodilne delavce Primexa (upo- 
števaje statusne spremembe). Dne 6. 12. 1993 je tožilstvo 
zahtevalo od SDK dopolnitev ovadbe, ki je do danes ni pre- 
jelo. Dne 15. 4.1994 je UNZ Nova Gorica podala ovadbo zoper 
tri vodilne delavce Primexa zaradi k. d. po 4. odst. v zvezi z 2. 
odst. 133. čl. KZ RS in istega dne je tožilec zahteval preiskavo, 
ki še ni končana. V zvezi s kasneje opravljeno revizijo v Pri- 
mexu pa tožilstvo še ni prejelo nobene ovadbe. 

2. TAM Maribor. V zvezi z revizijo v tej družbi državno tožilstvo 
še ni prejelo nobeno ovadbo zaradi kaznivih dejanj. Ovadbi 
zoper TAM BUS d. d. in TAM Autotrading d. d., ki ju je podala 
Agencija aprila 1994 zaradi gospodarskih prestopkov po 92. 
čl. zakona o računovodstvu, se nanašata na dejanja, storjena 
v letu 1992 in nista v zvezi z lastninskim preoblikovanjem. 

3. Splošna plovba Porotorož. V zvezi z ugotovitvami revizij- 
skega pregleda v tem podjetju državno tožilstvo še ni prejelo 
nobene ovadbe. 

BELEŽKE: 
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PREDPISI, KI DOLOČAJO PRISTOJNOSTI DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije Komisiji Držav- 
nega zbora Republike Slovenije za spremljanje in nadzor 
lastninskega preoblikovanja družbene lastnine v skladu 
s sklepi, sprejetimi na sestanku dne 16. 5. 1995; sporoča 
seznam zakonskim predpisov, ki poleg Zakona o Družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije (Ur. I. RS 71/94) še dolo- 
čajo pristojnosti in pooblastila družbenega pravobranilca za 
ukrepanje na področju varstva družbene lastnine in pravic 
delavcev. Ti predpisi so naslednji: 

1. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št. 
55/92, 7/93 in 31/93) v 50. členu daje družbenemu pravobra- 
nilcu pristojnost za ukrepanje v primeru ugotovljenih oškodo- 
vanj družbene lastnine po 48. členu cit. zakona; 

2. Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS, št. 32/93 
v 74. členu daje družbenemu pravobranilcu pristojnosti za 
vložitev tožbe zoper odločbo o soglasju k ocenitvi vrednosti 
deležev družbenega kapitala, ki v javnih podjetjih in drugih 
podjetjih in organizacijah, ki opravljajo dejavnosti, ki se šte- 
jejo za gospodarske javne službe, postanejo lastnina repu- 
blike. občin ali mesta; 

3. V določbi 4. odst. 140. člena zakona o obligacijskih raz- 
merjih je po našem mnenju »pristojni organ«, družbeni pravo- 
branilec, ki ima aktivno legitimacijo za vložitev tožb na razve- 
ljavitev pogodbe v posebnih primerih čezmernega prikrajša- 
nja iz 1. in 2. odst. navedenega člena zakona; gre za pravne 
posle o pridobitvi ali odtujitvi osnovnega sredstva in je tisto, 
kar je družbeno pravna oseba s takšnim poslom pridobila 
v očitnem nesorazmerju z vrednostjo ob sklenitvi pogodbe; 

4. V zvezi z 2. odstavkom 578. člena zakona o gospodarskih 
družbah (Ur. I. RS št. 30/93, 29/94 in 82/94), ki določa, da se 

zakon o podjetjih še naprej uporablja za družbene pravne 
osebe z anonimnim kapitalom, ima družbeni pravobranilec 
v zvezi z določbo 196. člena zakona o podjetjih, ki je ohranil 
v veljavi VI. poglavje 2. odd. Zakona o združenem delu z naslo- 
vom »Pravice, obveznosti in odgovornosti družbenih pravnih 
oseb v pravnem prometu družbenih sredstev«, in sicer 
določbe od 200 do 232. člena ZZD, pooblastila za ukrepanje, 
z vlaganjem pravnih in nepravnih sredstev v primerih oškodo- 
vanj družbene lastnine, določenih s temi določbami zakona; 

5. Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. list 
SFRJ št. 60/89 in 62/90), ki se uporablja kot predpis Republike 
Slovenije v 61. členu daje družbenemu pravobranilcu poobla- 
stilo, da vloži zahtevo za začetek disciplinskega postopka 
zaradi kršitev delovnih dolžnosti, po določbi 65. člena istega 
zakona pa lahko pred pristojnim sodiščem začne postopek 
zoper dokončno odločbo disciplinskega organa ali zoper 
sklep disciplinskega organa v primeru molka pritožbenega 
organa. Po določbi 79. člena istega zakona ima delavec pri 
uveljavljanju posamičnih pravic iz delovnega razmerja pra- 
vico zahtevati varstvo svojih pravic tudi pri družbenemu pra- 
vobranilcu; 

6. Z dnem uveljavitve zakona o delovnih in socialnih sodiščih 
(Ur. I. RS št. 19/94), se po določbi 75. člena navedenega 
zakona prenehajo uporabljati določbe zakona o sodiščih 
združenega dela (Ur. I. SFRJ št. 38/94) razen določb 
o postopku. Po tej določbi zakona ima družbeni pravobrani- 
lec še naprej sposobnost biti stranka v postopkih pred delov- 
nimi in socialnimi sodišči, ki so se začeli na njegov predlog in 
se nanašajo na zadeve iz 2. odst. 68. člena zakona, vendar še 
niso pravnomočno končani. Gre za prehodno zakonsko do- 
ločbo. 

BELEŽKE: 
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DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS - PREDLOG 

Predlog za dopolnitev oz. spremembo zakonov 
v zvezi s tožbami, ki jih vlaga Družbeni 
pravobranilec RS po določbi 2. odstavka 50. 
člena ZLPP - realizacija Sklepa komisije, 
sprejetega na 59. seji, dne 5.4.1995 

1. Zakon o delovnih razmerjih — konkurenčna klavzula 

Ustavno sodišče je z odločbo, objavljeno v Ur. I. RS, štev. 29/ 
92, razveljavilo določbi petega in šestega odstavka 7. člena 
zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, štev. 14/90 in 5/91) po 
poteku enega leta od objave odločbe. Razveljavljeni določbi 
sta urejali konkurenčno prepoved delavcev in medsebojne 
obveznosti delavcev in delodajalcev in v zvezi s to prepovedjo 
še dve leti po prenehanju delovnega razmerja. Zakonodajalec 
navedenih določb ni nadomestil z izboljšanim tekstom oz. 
s takšnimi določbami, ki ne bi bile v nasprotju z Ustavo, 
temveč je enostavno ti dve določbi z zakonom o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih črtal (Ur. I. RS, 
štev. 71/93). Tako je ostala konkurenčna klavzula neurejena 
z zakonom za podjetja v družbeni lasti, za katera se, v skladu 
z določbo 2. odstavka 578. člena zakona o gospodarskih 
družbah, le-ta ne uporablja. Ureditev konkurenčne klavzule 
z zakonom je pomembna v zvezi z ustanavljanjem in delova- 
njem vzporednih (by pass) podjetij po določbah 2. odstavka 
48. člena ZLPP. 

2. Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) — prekluzlvnl roki, 
določeni za vlaganje zahteve po razveljavitvi oz. Izpodbija- 
nju pogodb. 

Ker so v dosedanjih sodnih odločbah sodišča zavzela enotno 
prakso, da določbam 48. člena ZLPP ne priznavajo materialno 
pravnih učinkov, temveč le procesno upravičenje, da Druž- 
beni pravobranilec RS lahko sproži spor pred pristojnim 
sodiščem, mora družbeni pravobranilec pri vlaganju izpod- 
bojnih tožb, v primerih čezmernega prikrajšanja družbene 
lastnine, pri oderuških pogodbah in pri drugih pogodbah, 
določenih predvsem v splošnem delu zakona, upoštevati 
roke, ki so v zakonu določeni za vlaganje zahtev po razveljavi- 
tvi oz. izpodbijanju pogodb. Ker zajemajo revizijska poročila 
razdobje, začenši od 1. 1. 1990 naprej, so v razdobju do leta 
1995 in v njem potekli (oz. bodo) enoletni, triletni in petletni 
roki, določeni, da tečejo od dneva sklenitve raznih poslovnih 
pogodb. Zato bi moral ZLPP v 50. členu določiti, da družbeni 
pravobranilec pri vlaganju tožb ni vezan na (po)tek prekluziv- 
nih rokov, določenih v ZOR. 

Gledano pravno formalno je dosti lažje dopolniti s primerno 
določbo ZLPP v enem členu kot pa spreminjati več tozadev- 
nih členov ZOR, ki so trajne vrednosti, medtem ko se bodo 
pravila glede lastninjenja prenehala uporabljati, ko bo ta 
proces zaključen. Z moralnega vidika pa ni sprejemljivo oz. je 
za pravno državo nevzdržno, da se oškodovanje družbene 

lastnine »tolerira« zaradi poteka določenega roka, zaradi 
česar ni moč vložiti tožbe. 

3. Zakon o sodnem registru (prej zakon o vpisih v sodni 
register) 

Navedeni zakon določa triletni prekluzivni rok za vložitev 
tožbe na ničnost vpisa v sodni register od vpisa v register. 
Navedena določba (41. člen) je pomembna za uveljavljanje 
ničnosti vpisa vzporednih podjetij v sodni register. Iz razlo- 
gov, ki so navedeni v tč. 2. bi moral ZLPP določiti, da družbeni 
pravobranilec ni vezan na (po)tek tega roka. 

4.1. odstavek 48. člena ZLPP 

Navedena določba pogojuje preverjanje zakonitosti in pravil- 
nosti poslovanja (postopek revizije), če obstaja utemeljen 
sum, da je prišlo do oškodovanja družbene lastnine pri 
podjetjih, ki so se od 1.1.1990 do uveljavitve ZLPP, kakorkoli 
statusno preoblikovala, reorganizirala, brezplačno prenašala 
družbeni kapital ali ustanavljala in vlagala v nova podjetja ali 
prenašala posamezne poslovne funkcije na druga podjetja in 
je pri tem prišlo do oškodovanja družbene lastnine. Do 
oškodovanja družbene lastnine torej mora priti v zvezi s sta- 
tusnim preoblikovanjem in v zvezi z drugimi dejanji, ki jih 
zakon natančno opredeljuje, če naj družbeni pravobranilec 
vloži tožbo zaradi oškodovanja družbene lastnine. Družbeni 
pravobranilec po določbi 50. člena ZLPP ne more vložiti 
tožbe, če je do oškodovanja družbene lastnine prišlo, vendar 
pa se podjetje ni statusno preoblikovalo. 

Konec zadnjega stavka v 1. odstavku 48. člena ZLPP bi bilo 
treba spremeniti tako, da se preverjanje zakonitosti in pravil- 
nosti poslovanjja lahko opravi vselej, če obstoja utemeljen 
sum, da |e v času od 1.1.1990 do uveljavitve ZLPP prišlo do 
oškodovanja družbene lastnine. Taka sprememba zakona bi 
bila potrebna tako za izdajanje odločb Agencije po 48. c členu 
ZLPP kot tudi za vlaganje tožb družbenega pravobranilca po 
50. členu ZLPP. 

5. Določba 4. odstavka 50. člena ZLPP v povezavi z rokom za 
lastninjenje, določenim v 20. členu ZLPP, ničesar ne določa 
oz. ne ureja lastninjenja po 31. 12. 1994. Gre za pravno 
praznino, ki bi morala biti, z dopolnitvijo ZLPP, zapolnjena. 
Zakon ni računal s tem, da se bodo revizijski postopki in 
lastninjenje zavlekli izven splošnega roka za lastninjenje, ki je 
določen v 20. členu (31. 12. 1994). Po našem mnenju bi bilo 
treba 50. člen ZLPP dopolniti tako, da bodo imela podjetja, 
v katerih Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in infor- 
miranje še ni opravila revizijskega postopka pravico, da se 
v naknadno določenem krajšem roku (morda 6 mesecev) od 
prejema revizijskega poročila lastninijo po metodi, ki jo sama 
izberejo, ne pa da, po stališču Sklada RS za razvoj, preidejo 
v last in posest Sklada in da jih le-ta lastnini. To zahtevata 
načeli pravičnosti in enakosti pred zakonom. 
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DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS - ZBIRNO POROČILO O REŠEVANJU OŠKODOVANJ 
DRUŽBENEGA KAPITALA PO 48. čl. ZLPP IN POROČILO O POSAMEZNIH REVIZIJAH 

V prilogi Družbeni pravobranilec RS posreduje 

1) zbirno poročilo o reševanju oškodovanj družbenega 
kapitala po 48. čl. ZLPP ter 

2 poročilo o ukrepanju na podlagi revizijskih ugotovitev 
pri pravnih osebah PRIMEX, TAM in SPLOŠNA PLOVBA. 

Kot je obvestil z dopisom, zbirnega poročila ni mogel 
posredovati v roku, ker družbeni pravobranilec ni razpola- 

gal s potrebno računalniško opremo (strojno in program- 
sko) za ureditev in izpis takšnih podatkov. Ob zavzetem 
sodelovanju vladnega centra za informiranje je končno le 
uspel, čeprav še vedno z improvizacijami, vsaj začasno 
razrešiti omenjene probleme. 

Kot ste lahko že sami ugotovili, družbeni pravobranilec 
sproti posreduje vse pomembne podatke o revizijskih 
postopkih za posamezne primere, toda zbirnega poročila 
ob najboljši volji brez razrešitve opisanih tehničnih proble- 
mov v roku ni mogel pripraviti. 

ZBIRNO POROČILO O RAZREŠEVANJU OŠKODOVANJA 
DRUŽBENEGA KAPITALA PO 48. ČL. ZLPP (od 1.7.1993 do 
31.1.1995) 

Družbeni pravobranilec je v obravnavanem obdobju proučil 
ugotovitve revizijskih organov v skupno 551 revizijskih poro- 
čilih ter ocenil, da je domneva o oškodovanju družbene last- 
nine, po 48. členu ZLPP utemeljena pri skupno 2111 revizij- 
skih poročilih oz. v skupaj 38 odstotkih vseh revizijskih po- 
ročil. 
1. V primeru osmih revizijskih poročil ali 4 odstotkih, je 
družbeni pravobranilec ugotovil, da ni pristojen za ukrepanje 
po ZLPP zaradi uvedbe stečajnega postopka in je takšna 
revizijska poročila odstopil stečajnemu upravitelju s pisnim 
predlogom, da naj pristojni organ v stečajnem postopku 
zagotovi odpravo z revizijo ugotovljenih domnevnih oškodo- 
vanj družbene lastnine. 

1 Podatki o ukrepih družbenega pravobranilca za posamezna revizijska 
poročila so razvidni iz priložene tabele. 

2. V skupno 203 revizijskih poročilih pa je družbeni pravobra- 
nilec z dopisomn in v neposrednem pogovoru takoj pozval 
pravno osebo, naj posreduje morebitna dodatna pojasnila (in 
verodostojne listine) oz. da naj že v 30 dneh po prejemu 
revizijskega poročila odpravi oškodovanje družbene lastnine 
in to ne glede na okoliščino, da podjetje lahko v istem roku 
pripravlja in predloži revizijskemu organu tudi pripombe na 
samo revizijsko poročilo. 

Odzivi pravnih oseb na takšne zahteve družbenega pravobra- 
nilca so bili dokaj različni, od odločnega zavračanja vseh 
ugotovitev v revizijskem poročilu do pripravljenosti, da na 
primeren način odpravijo očitana oškodovanja družbene last- 
nine, četudi (pripombe pravnih oseb) se z navedbami revizij- 
skega organa ne strinjajo. Družbeni pravobranilec je v sleher- 
nem primeru, ko je pravna oseba to želela, pojasnil tudi 
možnosti oz. predstavil v praksi že uveljavljene postopke za 
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odpravo različnih oškodovanj družbene lastnine. Seveda pa je 
bila končna odločitev vedno na strani same pravne osebe. 
Družbeni pravobranilec je lahko le z argumenti pojasnjeval 
prednosti takojšnje odprave očitanih oškodovanj, ni pa mogel 
neposredno vplivati na samo odločitev pravnih oseb. Slednje 
pa so se dejansko znašle v dokaj protislovnem položaju zaradi 
dileme ali naj v 30 dnevnem roku (po prejemu revizijskega 
poročila) pripravijo pripombe na revizijsko poročilo ali pa naj, 
ne glede na morebitno tehtnost takšnih pripomb, sledijo zah- 
tevi družbenega pravobranilca t.j. v istem roku tudi že odpra- 
vijo očitana oškodovanja družbene lastnine in se tako izog- 
nejo sporu pred sodiščem. 

3. Ne glede na opisano protislovje pa se je kar 58. oz. 27 
odstotkov od skupa| 211 pravnih oseb v reviziji odločilo, da 
takoj odpravijo oškodovanje družbene lastnine. Očitno je 
bila v teh primerih odločilna predvsem volja pravne osebe (da 
kar se da hitro konča revizijski postopek), ne pa zgolj obseg in 
narava ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Med temi 
58 revizijami je namreč tudi 14 primerov, ko so v soglasju 
z družbenim pravobranilcem v 30 dneh odpravili očitek zaradi 
organiziranja skupno kar 26 by paas podjetij. 

4. V preostalih 145 revizijskih poročilih ali 69 odstotkih pri- 
merov je glede na 2. odst. 50. čl. ZLPP nastopil pogoj, da se 
mora odprava oškodovanj družbene lastnine zagotoviti z vlo- 
žitvijo tožbe za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posamez- 
nih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapi- 
tala. 

V primeru 142 revizijskih poročil je družbeni pravobranilec 
glede na ugotovitve revizijskega organa vložil ustrezni tož- 
beni zahtevek. V treh primerih se za tožbo ni odločil, dvakrat 
zaradi naknadne presoje o neutemeljenosti očitanih oškodo- 
vanj, enkrat pa iz razloga, ker je oškodovanje povezano z tran- 
sakcijo prenosa družbenega kapitala domnevno nastopilo pri 
Skladu RS za razvoj. 

Ne glede na vložene tožbene zahtevke pa je družbeni pravo- 
branilec nadaljeval že pred tem vzpostavljene pogovore za 
odpravo ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Na ta 
način je z ustrezno poravnavo hotel zagotoviti sporazumno, 
hitro, vsebinsko primerno in verodostojno odpravo očitanih 
oškodovanj družbene lastnine. Takšen pristop je imel pred- 
nost pred dolgotrajnimi in zapletenimi postopki pred sodišči, 
ki so nenazadnje povezani tudi z visokimi stroški. 

5. Kar v polovici primerov, t. j. skupno pri 74 revizijskih 
poročilih, pri katerih je bila vložena tožba, je bila sklenjena 
poravnava. Seveda pa pot do večine poravnav ni bila kratka 
in enostavna, kar ilustrira tudi podatek, da je poprečen rok od 
prejetja revizijskega poročila do sklenitve poravnave kar 
sedem mesecev. Spor se je le izjemoma dokončno razrešil 
pred sodiščem. V 16 primerih ali 11 odstotkih revizijskih 
poročil je sodišče izdalo pravnomočen sklep oz. sodbo, 
štirinajstkrat v korist tožene stranke (v petih primerih je vlo- 
žena revizija, ki še ni končana), dvakrat pa v korist družbe- 
nega pravobranilca. 

UKREPI DP PRI OŠKODOVANJU 

PO 48. ČL. ZLPP 

OŠKODOVANJE JE 
ODPRAVLJENO V 30 

DNEH 

DP NI 
PRISTOJEN 

VLOŽENA JE TOŽBA 
PO 50. ČL. ZLPP 
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6. Zakonska ureditev zapisana v ZLPP po kateri se mora 
družbeni pravobranilec v roku 30 dni odločiti glede začetka 
postopka pred sodiščem je botrovala temu, da je bila tožba 
tudi v tistih primerih, ko družbeni pravobranilec še ni pridobil 
(vseh) odgovorov, pojasnil ali celo izvedeniških mnenj, da bi 
lahko ocenil utemeljenost očitanih oškodovanj družbene last- 
nine. 

Zlasti v primerih, ko so pravne osebe prejele revizijsko poro- 
čilo šele konec leta 1994 se je ob tem zastavljalo vprašanje 
protislovnosti rokov iz 20. in 50. čl. ZLPP. Dvanajstmesečni 
rok iz 20. člena, ki določa kdaj najkasneje lahko vloži podjetje 
prijavo za vpis v sodni register je namreč (upoštevaje celotno 
lastninsko zakonodajo) »dokončno« potekel 31. 12. 1994. Ob 
takšni razlagi bi torej podjetja, ki bodo prejela revizijsko 

RAZREŠEVANJE ODŠKODOVANJ PO 48. CL. 

ZLPP PO VLOŽENIH TOŽBAH 

PRAVNOMOČNA SODBA 

26% 

POSTOPEK NI 
KONČAN 

TOŽBA JE UMAKNJENA 

OSTALO 

PORAVNAVE 

V skupno 14-tih primerih ali 10 odstotkih revizijskih poročil 
se je po vložitvi tožbe izkazalo, da domneve o oškodovanju 
niso utemeljene (oz. dovolj utemeljene) in v teh primerih je 
družbeni pravobranilec tožbo umaknil. V več primerih so 
pravne osebe v reviziji in druge tožene stranke šele po vložitvi 
tožbe (v enem primeru šele na tretjem naroku) dostavile 
verodstojne dokumente (izvedeniška mnenja, pogodbe, knji- 
govodske listine itd.), ki so dokazovali neutemljenost'očitanih 
oškodovanj družbene lastnine. 

7. Družbeni pravobranilec je pri revizijskih poročilih, za 
katere je ocenil, da gre za oškodovanje, v svojem ravnanju kot 
ključni cilj zasledoval odpravo teh oškodovanj v kar se da 
kratkem roku, na najenostavnejši način in seveda z minimal- 
nimi stroški. Končni razplet spora pred sodiščem je bil dejan- 
sko v vseh primerih predpostavljen le kot zadnja sicer neiz- 
bežna možnost za razrešitev spora, ne pa kot edini ali celo 
temeljni namen vlaganja tožbenih zahtevkov. V praksi je bil 
takšen postopek zato uporabljen le v primerih, ko se je tako 
odločila pravna oseba oz. tedaj, ko uskladitve ni bilo mogoče 
izvesti z ustrezno poravnavo. Opisane okoliščine so botrovale 
temu, da spor pred sodiščem zaradi oškodovanja družbene 
lastnine po 48. čl. ZLPP na dan 31. 1. 1995 ni bil končan 
v primeru 38 revizij aii v 26 odstotkih vseh primerov vloženih 
tožb. 

8. Med omenjenimi 38 revizijskimi poročili pa je bilo po oceni 
družbenega pravobranilca kar 29 primerov, pri katerih je bil 
izpolnjen zakonski pogoj Iz 4. odst. 50. čl. ZLPP, po katerem 
celotni družbeni kapital preide v last in upravljanje Sklada RS 
za razvoj. Glede na strukturo osnovnega kapitala pa je v sku- 
pini omenjenih 29 pravnih oseb nenominirani družbeni kapi- 
tal posedovalo le 21 podjetij. 

poročilo šele v letu 1995 (takšnih je nekaj sto) ne imela 
nobene možnosti, da pripravijo in izvedejo avtonomen pro- 
gram lastninskega preoblikovanja, temveč bi se lahko lastni- 
nila le po zakonu o lastninjenju pravnih oseb, ki so v lasti 
Sklada RS za razvoj. 
9. Med 203 pravnimi osebami, za katere je družbeni pravobra- 
nilec ocenil, da gre za oškodovanje po 48. čl. ZLPP je 65 
primerov ali 32 odstotkov takšnih, ko je podana domneva 
o oškodovanju družbene lastnine zaradi prenosa poslovnih 
funkcij in učinkov za vzporedna by pass podjetja. Skupno je 
ugotovljeno 141 bay pass podjetij, v poprečju dve na vsako 
takšno revizijsko poročilo. Temeljito preverjanje ugotovitev 
revizijskih organov je pokazalo, da zgolj formalna oznaka oz. 
očitek o by pass podjetju pravzaprav še ne pove veliko. 
Dejanska praksa se namreč giblje od ene do druge skrajnosti. 
Prvo predstavljajo primeri, pri katerih gre nedvoumno za 
simbolične vrednosti oškodovanja ali zgolj za potencialno 
možnost, drugo pa primeri, za katere je mogoče z gotovostjo 
trditi, da so pravi primeri divje privatizacije. Seveda pa je med 
opisanima skrajnostima moč najti nešteto različnih izpeljank 
oz. variant. 
Družbeni pravobranilec je zato, ne glede na enake oblikovane 
tožbene zahtevke po 2. odst. 50. čl. ZLPP, za morebitno 
poravnavo predlagal različne načine razrešitve prilagojene 
odpravi ugotovljenih oz. dejanskih oškodovanj družbene last- 
nine. 
10. Pri ocenjevanju obsega oz. utemeljenosti oškodovanj 
zaradi prenosa poslovnih funkcij in učinkov na eno ali več 
podjetij, ki so pod lastniško kontrolo ali v delni ali v popolni 
lasti zaposlenih, njihovih družinskih članov ali drugih pravnih 
ali fizičnih oseb je družbeni pravobranilec uveljavil naslednje 
kriterije: 
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- podatke o dejanskem prenosu poslovnih funkcij na by-pass 
podjetje (in ne le indentičnost dejavnosti, vpisanih v sodni 
register) s presojo morebitnih pogodb o takšni transakciji, 
sklenjenih med matičnim in by-pass podjetjem, 

- obseg poslovanja by-pass podjetja ter delež prihodka, 
ustvarjenega iz naslova prenošenih poslovnih funkcij v struk- 
turi vseh prihodkov by-passa, 

- primerjavo obsega ter uspešnosti poslovanja matičnega ter 
by-pass podjetja s posebnim poudarkom na morebitnem 
nazadovanju uspešnosti poslovanja matičnega podjetja v raz- 
dobju po prenosu poslovnih funkcij in učinkov na by-pass 
podjetje ter 

- obseg in način vplačila in morebitna kasnejša povečanja 
osnovnega kapitala v by-pass podjetju ter odnos upravljalskih 
in drugih razmerij glede na strukturo osnovnega kapitala 
(zlasti izdajo navadnih delnic za zasebni ter prednostnih za 
družbeni kapital). 

Na podlagi tehtanja naštetih bistvenih krlteri|ev ter drugih 
okoliščin in specifičnih podatkov v primeru posameznega 
revizijskega poročila se družbeni pravobranilec praviloma ni 
odločil za ukrepanje v naslednjih primerih: 

- kadar je šlo za prenos dejavnosti, ki so po obsegu prihodka, 
donosnosti, pomembnosti ipd. povsem nepomembne oz. 
obrobne za matično podjetje, 

- kadar se je, očitno - predvsem zaradi sprememb na trgu 
konglomerantna dejavnost družbenega podjetja razdelila oz. 
specializirala v novo organiziranih delniških oz. družbah 
z omejeno odgovornostjo, ki so prevzele tudi vse (ali skoraj 
vse) zaposlene delavce matičnega podjetja in se je ob tem 
vzpostavil v strukturi osnovnega kapitala le manjšinski ali 
nepomemben delež zaposlenih — fizičnih oseb, 

- kadar je šlo za primere ustanavljanja podjetij v mešani lasti 
skupno s tujimi pravnimi (ali fizičnimi osebami) za dejavnost, 
področje ali predmet poslovanja, kot ga je določala pogodba, 
sklenjena s poslovnimi partnerji iz tujine, 

- kadar je prišlo do ustanavljanja by-pass podjetij brez ved- 
nosti in soglasja matičnega podjetja s strani bivših zaposlenih 
in je že matično, t.j. prizadeto podjetje samo sprožilo ustrezne 
postopke (tudi tožbe) oz. je naknadno z ustrezno pogodbo 
zavarovalo svoje poslovne interese ter preprečilo oškodova- 
nje družbene lastnine. 

Iz vsebine opisanih kriterijev oz. primerov je moč ugotoviti, da 
je družbeni pravobranilec poleg formalnih pogojev tehtal oz. 
ocenjeval predvsem prisotnost in obseg dejanskega oškodo- 
vanja družbene lastnine. Takšen pristop se je lahko uveljavil, 
saj je revizijski organ praviloma posredoval tudi podatke 
o poslovanju, ne le za revidirano obdobje, temveč tudi za leto 
1993 ter za del leta 1994. 
V primerih, ko je družbeni pravobranilec ocenil, da je prišlo 
z organiziranjem by-pass podjetij do oškodovanja družbene 
lastnine je pozval pravno osebo, da odpravi takšno oškodova- 
nje družbene lastnine s t.i. podružbljanjem by-pass podjetja 
ali pa s pripojitvijo by-pass podjetja matičnemu podjetju. 

11. Model podružbljanja by-pass podjetja - uporabljen je bil 
v primeru 17.tih revizij - temelji na odkupu v revizijskem 
poročilu neosporjenih deležev fizičnih oseb oz. realne vred- 
nosti vplačanega osnovnega kapitala na dan 31. 12. 1992. 
Deleže fizičnih oseb po tem postopku pridobi matično 
podjetje, vendar praviloma le z vzpostavitvijo medsebojnih 
obveznosti in terjatev, ki se odvisno od programa lastnin- 
skega preoblikovanja, uporabijo v notranjem odkupu ali za 
dokapitalizacijo. Le izjemoma je bil opravljen tudi gotovinski 
odkup deležev fizičnih oseb. S postopkom podružbljanja so 
bila na sorazmerno enostaven in hiter način odpravljena vsa 
morebitna oškodovanja družbene lastnine, saj se je v by-pass 
podjetju vzpostavil v celoti nominiran kapital v lasti matič- 
nega, praviloma 100% družbenega podjetja. Pri takšni porav- 
navi družbeni pravobranilec ni vztrajal, da morajo svoj delež 
odprodati tudi tuje pravne ali fizične osebe. Razumljivo je, da 
je bilo v posameznih najbolj ekstremnih primerih predhod- 
nega lastninjenja, potrebno opraviti pravo množico sestan- 
kov, pojasnjevanj in prepričevanj, da so družbeniki, zlasti pa 
uprava, končno soglašali z opisano rešitvijo. Res pa je, da so 
v marsikaterem podjetju tudi sami prišli do spoznanja, da bi 
prej ali slej morali odpraviti dvojnost oz. vzporednost, ki so jo 
vzpostavili z organiziranjem by-pass podjetij. Družbeni pravo- 
branilec je prav zato, upoštevaje celotno lastninsko zakono- 
dajo, opozarjal pravne osebe, da se podružbljanje by-pass 
podjetij lahko izvede v okviru lastninskega preoblikovanja in 
sicer kot postopek predhodnega statusnega in finančnega 
reorganiziranja. 

12. Model pripojitve by-pass podjetja k matičnemu podjetju 
je bil uporabljen v primeru9 revizij in temelji na pripojitvi 
celotnega by-passa, s tem da družbeniki, fizične osebe, zadr- 
žijo deleže. Seveda ob predpostavki, da knjigovodsko izka- 
zana vrednost deležev fizičnih oseb v by-pass podjetju v otvo- 
ritveni bilanci na dan 1. 1. 1995 bistveno ne odstopa od 
nesporne realne vrednosti vplačanih sredstev. Učinek pri upo- 
rabi takšnega modela je glede odprave oškodovanj družbe- 
nega kapitala podoben prvemu modelu z razliko, da so 
nesporni deleži družbenikov - fizičnih oseb ohranjeni, preo- 
stali - do pripojitve zasebni kapital by-pass podjetja pa s pri- 
pojitvijo postane družbeni kapital. Pravne osebe so same 
izbirale med možnostjo podružbljanja ali pripajanja by-pass 
podjetja z omejitvijo, da družbeni pravobranilec ni pristal na 
pripojitev, kadar je bila višina osnovnega kapitala fizičnih 
oseb z ustrezno transakcijo bistveno povečana. 

Modela podružbljanja in pripojitve my-pass podjetij, sta bila 
uporabljana v primeru 26 revizij ali 40 odstotkih z by-passi 
povezanih oškodovanj. Poleg teh dveh najpogosteje uporab- 
ljenih postopkov so se oškodovanja zaradi organiziranja by- 
pass podjetij razreševala še z vzpostavljanjem terjatev, likvi- 
dacijo by-passa, izbrisom dejavnosti oz. izbrisom by-passa ter 
plačilom dobička oz. tudi z različno kombinacijo opisanih 
postopkov. Od ugotovljenih 65 revizij z oškodovanji družbene 
lastnine zaradi organiziranja by-pass podjetij je bilo na opi- 
sane načine razrešeno 43 primerov oz. 66 odstotkov. V štirih 
primerih je družbeni pravobranilec zaradi neutemeljenosti 
tožbo umaknil, v šestih primerih pa je izdana pravnomočna 
odločba, vendar je družbeni pravobranilec za pet takšnih 
primerov vložil zahtevo za revizijo, ki še ni končana. V dvanaj- 
stih primerih ali 18 odstotkov pa postopek ni končan. 
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PODRUŽBLJANJE BY- 
PASSA 

ODSTOTKI 

Razreševanje ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine 
zaradi ustanavljanja by pass podjetij je bilo še posebej zaple- 
teno v primerih, ko za vzporedno podjetje ni bil opravljen 
postopek revizije. Slednje pomeni, da so vse z zakonom 
določene posledice uvedenega revizijskega postopka veljale 
le za matićno podjetje, ne pa tudi za vzporedno podjetje. 
V takšnih primerih je družbeni pravobranilec uporabil vsa 
možna sredstva (tudi kazenske ovadbe), da je by-pass 
podjetje končno dobesedno »prisilil« k sklenitvi poravnave 
(pripojitev). Omenjamo tudi posebej primer, ko ob ugotovljeni 
pomembni vrednosti oškodovanja družbene lastnine zaradi 
organiziranja by-pass podjetja, matično podjetje ni hotelo 
sodelovati v poravnavi, čeprav je družbeni pravobranilec od 
by-pass podjetja pridobil pisno izjavo o soglasju za takšen 
postopek. Posledica je bila prehod družbenega kapitala 
matičnega podjetja v last in upravljanje sklada, postopek pred 
sodiščem pa še vedno ni končan. 

13. Iz vsebine izdanih pravnomočnih sodnih odločb je 
mogoče razbrati stališče sodišč, da ZLPP nima materialnih 
pravnih učinkov. Določba 48. člena ZLPP zato ni pravna 
podlaga za presojo veljavnosti kateregakoli pravnega dejanja, 
storjenega pred uveljavitvijo ZLPP, pač pa daje družbenemu 
pravobranilcu le procesna upravičenja za ukrepanje (vlaga- 
nje tožb). Iz navedenega stališča posledično izhaja ugotovi- 
tev, da mora zatrjevano oškodovanje družbene lastnine ugo- 
toviti sodišče, pri čemer je družbeni pravobranilec tista 
stranka, ki nosi trditveno in predvsem dokazno breme. Revi- 
zijsko poročilo torej samo po sebi še ne dokazuje oškodova- 

nja družbene lastnine. Ker ZLPP torej nima materialno prav- 
nih učinkov, mora družbeni pravobranilec v vsem primerih, ko 
zahteva ugotovitev ničnosti pravnih poslov in dejanj oz., ko 
izpodbija veljavnost le-teh, dokazati, da so bili sklenjeni oz. 
izvršeni v nasprotju s tedaj veljavnimi zakoni, pri čemer gre 
v večini primerov za ničnost ali izpodbojnost pogodb po 103. 
členu ali 111. členu zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). 

Glede na zgoraj navedeno je potrebno izpostaviti še naslednje 
ugotovitve: 

Vse določbe ZOR obravnavajo pogodbeno razmerje med 
pogodbenimi strankami, pri čemer ZOR izhaja iz načela, da se 
pogodbeno razmerje, če je le mogoče obdrži v veljavi. Kot 
skrajno sankcijo predpisuje ničnost pogodbe, nato izpodboj- 
nost pogodbe, oba inštituta pa prideta v poštev le v primeru, 
če pogodbe ni mogoče sanirati. 

Sodišča torej zasledujejo cilj, da se sklenjene pogodbe obdr- 
žijo v veljavi in le v skrajnih primerih ugotavljajo ničnost oz. 
izpodbojnost pogodb, kar pomeni, da bodo taki tožbeni zah- 
tevki družbenega pravobranilca verjetno dosledno zavrnjeni. 
14. Tudi za družbenega pravobranilca tečejo roki za izpodbi- 
janje pogodb oz. pravica zahtevati razveljavitev pogodb po 
ZOR (čl. 117. in 139.), ker pa gre za enoletni rok, družbeni 
pravobranilec v večini primerov teh zahtevkov zaradi poteka 
roka ni in ne bo mogel uveljaviti, razen tega mora družbeni 
pravobranilec v vsakem primeru dokazati, da ima pogodba 
nedopustno podlago ali nedopusten nagib po pravilih ZOR-a. 
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Revizijska poročila namreč v skladu z ZLPP zajemajo triletno 
obdobje od 1. 1. 1990 do uveljavitve ZLPP decembra 1992. 
Zato je obravnavani enoletni rok po revizijskih poročilih, ki 
smo jih prejemali v letu 1994, potekel že v letu 1993 in 
družbeni pravobranilec po teh določbah ZOR-a ne more ukre- 
pati v zvezi z nastalimi dogodki v času od 1990-1992. leta. 
Nadalje sodišče razloguje, da se naj v primerih, ko gre za 
stvarni vložek, ki je manjši od njegove resnične vrednosti, 
izvrši doplačilo. Sodišče tudi ob ugotovitvi, da gre za nesoraz- 
merno udeležbo pri upravljanju glede na vložena sredstva, 
razloguje, da je sicer res, da imajo vlagatelji pravico do 
udeležbe pri upravljanju sorazmerno z vloženimi sredstvi (22. 
točka XIII. ustavnega amandmaja k Ustavi SRS), vendar pa so 
izjeme predvidene v 1. odst. 1. točke XXXIV. ustavnega 
amandmaja, ki je napotoval na možnost drugačne zakonske 
ureditve, kar je določil zakon o podjetjih. 

15. Poseben problem predstavljajo by-pass podjetja. Izjemno 
redki so primeri, ko je mogoče s tožbo zahtevati ugotovitev 
ničnosti vpisa v sodni register (če je bil vpis opravljen na 
podlagi lažne listine, če so v listini, na podlagi katere je bil 
opravljen vpis, navedeni neresnični podatki, če je bila listina 
izdana v nezakonito izvedenem postopku, če je bilo nezako- 
nito izvedeno dejanje, o katerem se vpisujejo podatki v sodni 
register), zato družbeni pravobranilec kot primaren ali kot 
podrejen tožbeni zahtevek uveljavlja zahtevek na ugotovitev 
ničnosti oziroma razveljavitev sklepov in pogodb o ustanovitvi 
by pass podjetij ali pogodb o poslovnem sodelovanju z by 
pass podjetji ali izbris dejavnosti. Družbena podjetja in by 
pass podjetja največkrat skupaj zastopajo stališče, da gre za 
koristno poslovanje, zato je zelo težko dokazati nedopusten 
nagib, pri čemer je treba pripomniti, da sodišča ugotavljajo, 
da po veljavni zakonodaji ustanavljanje by pass podjetij ni bilo 
prepovedano. V večini primerov vodilni delavci, kot najštevil- 
nejši ustanovitelji by pass podjetij, sploh nimajo konkurenčne 
klavzule v pogodbi o zaposlitvi. Sodišča zato tožbene zah- 
tevke povezane s kršitvijo konkurenčne klavzule, zavračajo. 
Imamo primere, ko je sodišče zavrnilo več alternativno oz. 
podrejeno postavljenih tožbenih zahtevkov, torej vse, ki so 
teoretično možni. 

Potrebno je izpostaviti še dejstvo, da sodišča zahtevajo v vsa- 
kem primeru Izpolnitev predpostavke za revizijo iz 1. odst. 
48. člena ZLPP t. j., da je pri družbenih podjetjih, ki so zajeta 
v revizijskih postopkih prišlo do statusnega preoblikovnaja, 
reorganizacije, brezplačnega prenosa družbenega kapitala ali 
dejanj in ustanavljanj novih podjetij oz. prenašanj poslovnih 
funkcij. V nasprotnem primeru mora družbeni pravobranilec 
tožiti po določbah zakona o družbenem pravobranilcu in ne 
po 50 čl. ZLPP. S tako tožbo pa postopek lastninjenja ni 
zaustavljen in tožimo lahko le na ugotovitev ničnosti. Posto- 
pek tudi ni hiter. Pooblaščeni organ pa opravlja revizijo po 
ZLPP tudi v takih podjetjih, ki se po 1. 1. 1990 statusno niso 
preoblikovala. 

16. Sodišča se ne ukvarjajo z oškodovanji, ki bi naj bila po 
ugotovitvah revizijskih poročil, posledica ftkodljivih oziroma 
neprimernih poslovnih odločitev družbenega podjetja. To je 
tudi razumljivo, saj je npr. nemogoče ugotavljati smotrnost 

dajanja popustov in provizij, kajti gre za ravnanje na tržišču in 
za tržne razmere, ki so veljale v času takih poslovnih odloči- 
tev, pri čemer v postopkih pred sodišči nič ne zaležejo opozo- 
rila, da take pogodbe sklepajo za obe pogodbeni stranki iste 
osebe. 
17. Družbeni pravobranilec lahko postavlja izključno tožbene 
zahtevke, ki jih predpisuje 50. čl. ZLPP, in sicer: razveljavitev 
ali ugotovitev ničnosti posameznih pogodb ali dejanj ali spre- 
membo pogodbeno dogovorjenih velikosti deležev udeležbe 
pri upravljanju oz. delitvi dobička. Sodišča zato dosledno 
zavračajo kakršnekoli drugačne tožbene zahtevke (n. pr. na 
vzpostavitev terjatev podjetja do delavcev ali razveljavitev 
sklepov organov upravljanja). 
V primeru petih revizij je bila vložena revizija kot izredno 
pravno sredstvo zoper pravnomočni sodbi na Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije. Le-to lahko razveljavi pravno- 
močne sodbe in naloži novo sojenje v skladu s stališči, ki bi jih 
Vrhovno sodišče zavzelo v obrazložitvi svoje odločitve in 
nasprotju s stališči nižjih sodišč. In tu je dana zakonita mož- 
nost, da Vrhovno sodišče s svojim gledanjem preokrene opi- 
sano dosedanjo prakso sodišč. Do tega je tudi dejansko 
prišlo, saj je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sodbi opr. 
št. III Ips 76/94, z dne 9. 11. 1994, ki smo jo prejeli dne 15. 12. 
- 1994, zavzelo stališče, da je »revizijsko poročilo javna 
listina, saj ga je sestavila v okviru svoje pristojnosti SDK kot 
organizacija v smislu določbe 230. čl. ZPP. Tožeča stanka je 
ravnala v skladu s svojim trditvenim in dokaznim bremenom, 
ko se je sklicevala na ugotovitve tega poročila. Javna listina 
namreč dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali 
določa (1. odst. 230. čl. ZPP). Vendar pa je dovoljeno dokazo- 
vati, da so v javni listini dejstva napačno ugotovljena (3. odst. 
230. čl. ZPP), pri čemer je trditveno in dokazano breme na 
strani tistega, ki javno listino izpodbija, ne pa na strani tistega, 
ki se nanjo sklicuje« z dostavkom, da »ima revizijsko poročilo 
lastnost javne listine samo glede dejstev, ki jih ugotavlja«. 

Ugotovimo torej lahko, da je Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije s takim stališčem dejansko spremenilo dosedanjo 
sodno prakso, ki je zastopala uvodoma izpostavljeno stališče, 
da revizijska poročila še ne dokazujejo oškodovanja družbene 
lastnine, pri čemer je družbeni pravobranilec tista stranka, ki 
nosi trditveno in predvsem dokazno breme. Pričakujemo, da 
bodo Okrožna sodišča v Republiki Sloveniji, ki so sedaj pri- 
stojna za razsojo v postopkih, ki jih prične družbeni pravobra- 
nilec glede na ugotovljena oškodovanja družbene lastnine, 
sledila temu stališču Vrhovnega sodišča. Seveda pa bodo 
morala revizijska poročila vsebovati čimveč ugotovitev in 
manj domnev, ki jih bo potrebno tudi v prihodnje dokazati. 

* 

Ob vseh predhodno opisanih postopkih in ukrepanjih družbe- 
nega pravobranilca se razumljivo zastavlja vprašanje o tem, 
kakšni so dosedanji učinki razreševanja oškodovanj družbene 
lastnine po 46. čl. ZLPP. Iz tabelarnega prikaza je razvidno, 
kako so bila obravnavana oškodovanja družbene lastnine 
v primeru posameznih revizij oz. kje postopek še ni končan, 
seštevki denarnih vrednosti v posameznih kolonah pa poka- 
žejo naslednje vrednosti: 
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ob 1ika 

oškodovanj a 

oškodovanja 

št.primerov skupna vred. povpreč.vred. 

v SIT v SIT 

Plačane kupnine 10 114.608.794 11.460.875 

Plačilo dobička 5 26.503.294 5.300.699 

Vzpostavi jene 

terjatve 39 881.305.383 22.597.574 

Povečanje deleža 

družb, kapitala 12 373.885.395 31.157.116 

v SIT 

Terjatve iz 

menag. pogodb 6 16.022.903 2.670.704 

Spremembe predn. 

delnic v navadne 5 

Povečanje deleža 

družb, kapitala 36 

Aneks k menag. 

pogodbi 20 

Podružbljanje 

by-passa 17 

Pr ipoj itev 

by-passa 9 
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Vendar se rezultati vseh za odpravo ugotovljenih oškodovanj 
družbene lastnine izpeljanih postopkov ne morejo izraziti 
neposredno v SIT. V primeru podružbljanja ali pripajanja by 
passa - takšnih primerov pa je 26 - so odpravljena vsa s tem 
povezana oškodovanja družbene lastnine, saj so s spornim 
prenosom odtujene poslovne funkcije in učinki formalno na 
dan 1.1.1995 znova povrnjeni matičnemu podjetju in sicer na 
način, da se opisana transakcija izvede v okviru programa 

ZBIRNO POROČILO O REŠEVANJU OŠKODOVANJ 
7.1993 DO 31.1.1995) 

lastninskega preoblikovanja in sicer kot postopek predhod- 
nega finančnega in statusnega reorganiziranja. 

Družbeni pravobranilec podatke o denarnih učinkih takšnih 
postopkov ni posebej zbiral, nedvomno pa so bili družbe- 
nemu kapitalu povrnjeni praviloma vsi učinki, ki so pred tem 
zaradi postopka predhodnega lastninjenja pripadali zaseb- 
nemu kapitalu. 

UŽBENEGA KAPITALA PO 48. ČL. ZLPP (OD 1. 

post odpr. Oblike in ućtnlci odpravljanja oškodovanj družbene lastnine 
oškod. Pri BY-PASSih     PMIottode spr Vzpostavitev az. Menag. pogodba 

vzpostavljena del povečanje deleža 
Zap.it Matična PravnaoMbe,Ujevmisp 30 tož šte po pri lik izb teb Kupnina v SIT Dobiček v SIT terjatev v SIT nic dražb kapitala Terjatev Ane Ostalo/Opombe 
 tovita  dni ba vilo dniž po. vid dej byp vSITv% vSCT ks 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IS 19 
1 5488397 ABC Agrohit, d.o.o. Trbovlje 
2 5151732 ABC Pomur. Vin. g. Kapela p.o. Radenci 
3 5049288 ABC Pomurka MIT Mes. Trbovlje, p.o. 
4 5025346 ABC Porrnif. Trg. pod. Prvi junij Trbovlje 
5 5488419 ABC Tehnohit, d.o.o. Trbovlje 

38,501,838 poravnava 

p. ni končan 
poravnava 
poravnava 

6 5512581 ABK Intemacional, d.o.o. N. Gorica x 
7 5006040 ADRIA, p.o, Ankaran * 
8 5003873 ADRIACOMMERCE d.d. Koper x 7 
9 5409039 A6RARIA Brežice, p.o. x 1 

10 5095450 Agromehanika p.o. Kranj x 

5,054,635 
90 

8,855.999 

p. ni končan 
p. ni končan 
porav. (rok p.) 

11 5033438 ALPOS p.o. Šent. pri Celju 
12 5500036 Alea, d.d. Hran. Ajdovščina 
13 5069319 Alpetour Eurošped, p.o. Š. Loka 
14 5033659 ALPENICA p.o. Solkan 
15 5512328 Areal d.d. Maribor 

100 
30,511,277 

porav.-by pass 

p. ni končan 
16 5144256 AS Domžale p.o. Dom. x 3 
17 5375789 Atac, posl. tetmič. štor, p.o. Ljub. x 
18 5002753 AUTOCOMMERCE d.d. Ljubljana x 
19 5065011 Avt promet d.o.o. Murska S. x 1 
20 5410711 Avt. t. p. KORATUR d.o.o. Prevalje x 

100 

14,677,299 

poravnava 
p. ni končan 
poravnava 
p. ni končan 

21 5300347 Avtoteasing TAM d.d. Maribor x 
22 5400228 Avtomontaža d.o.o. Ljubljana x 
23 5400201 Avtomontaža-bus, d.o.o. Ljubljana x 
24 5400210 Avtomontaža-Cosmos, d.o.o. Ljubljana x 
25 5419999 Avtomontaža-ieasing, d.o.o. Ljubljana x 

7,589,695 
2,672,322 x 

x 
X 
X 

27 
28 
29 
30 

5003687 
5004209 
5107806 
5509319 
5068681 

Avtonabava p.o. Ljub. 
Avtotehna d.d. Ljub. 
BIC d.o.o. Sežana 
BREŽIĆANKA Brežice 
BTC d.d. Ljubljana 

x 1 
x S 

x 
X 
X 

59,544,592 

1,833,006 
p. ni končan 

por.-by pass 
p. ni končan 

31 5037131 Caprice, Konf, Lenart, p.o. L 
32 5517664 CENTROMERKUR d.d. Ljub. 
33 5042206 CETIS, graf. p. d.o.o. Celje 
34 5002052 Chemo d d. Ljubljana 
35 5076927 Creina Krat*, p.o. Kranj 

1,579,944 

DP ni pristojen 
por. (by pass) 
tožba umakn. 

186,339 
19,077 

100 
1,682,513 

36 5627621 DEKOR Friz. d.o.o. Murska S. x 
37 5627591 DEKOR Kamnoseštvo d.o.o. Murska S. x 
38 5627583 DEKOR Kovmarstvo d.o.o. Murska S. x 
39 5627613 DEKOR Slikoplesk. d.o.o. Murska S. x 
40 5627605 DEKOR Steklarstvo d.o.o. Murska S. x 

51 
51 
51 
51 
51 

poravnava 
poravnava 
poravnava 
poravnava 
poravnava 

41 5067901 Dekor, podj. lin. del v gr, p.o. M. Sobota poravnava 
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post. odpr. 
oškod. 

Oblik« in učinki odpravljanj oikodovanj družbene lastnine 
Pri BY-PASS-ih Plačilo ikode     spr Vzpostavite* 01 Itenag. pogodbi 

vzpostavljena del povečanje deleža 
Zap.il Matična Pravna oseba, ki je v reviziji 30 lož Ste po pri lik izb izb Kupnina v SIT Dobiček v SIT terjatev v SIT nic druib. kapitala Terjatev Ane Ostalo/Opombe 

številka dni ba vilo drui po. vid dej byp vSITv% vSIT ks  
i 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 17 18 19 

42 5297753 DELTA Biromatika d.o.o Ruj 
43 5072590 Dimnikarsko podj. p.o., Ljub. 
44 5005019 DOM notr. in zunan. trg. d.o.o. Ljub. 
45 5048265 DROGA, p.o. Portorož 
46 5132088 DZS, Založništvo in trg., d.d. Ljub. 6,132,667 

2,822,350 

p. ni končan 
DP ni pristojen 
p. ni končan 
poravnava 

47 5556465 Elektrotehna INTERSET d.o.o. Ljub. 
48 5198704 Elektrotehna SET p.o. Ljubljana 
49 5024765 ELITA d.o.o. Kranj 
50 5471893 ELLES, d.o.o. Borovnica 
51 5524415 Elektrotehna Blag. promet d.o.o. Ljub. 
52 5524423 Elektrotehna Eltra d.o.o. Ljub. * 
53 5524431 Elektrotehna Informatika * 
54 5524407 Elektrotehna Kontotehna d.o.o. Lj. x 
55 5033829 Elkroj Konfekcija p.o. Mozirje x 1 
56 5519632 Elkroj, d.d. Mozirje * 
57 5617391 EUROCITY d.o.o, Slovenj 6. x 
58 5198747 Euirotehna d.o.o. Ljubljana x 
59 5198976 FARMIN INŽENIRING p.o. Velenje x 
60 5034051 Fecro, Tov. opreme, p.o. Slovenj G. x 
61 5627630 FIRST d.o.o. Murska Sobota x 
62 5066034 GIO, gradb. indust. objek. p.o. Ljub. x 
63 5076064 GIP STAVBENIK d.d. Koper x 
64 5072328 GOP Zidar p.o. Vipava x 
65 5143454 GORJANCI d.o.o. Straža x 
66 5041252 Gorenje, Proc. opr. d.o.o. Velenje x 

1 
10 

67 5048915 Gorenjski tisk, p.o. Kranj x 1 
68 5003121 Gosp. razstavišče, p.o. Ljubljana x 
69 5048524 GRAFIKA SOČA d.o.o. Nova Gorica x 1 x 
70 5036160 GRAFIKA, p.o. Ilirska Bistrica x 
71 5001595 GROSIST p.o. Nova Gorica x 1 x 
72 5075530 Grad. ind. podj. VEGRAD p.o. Velenje x 
73 5489628 GT Center, d.o.o. Ljubljana x 
74 5150973 HMEZAD EXPORT IMPORT Žalec x 
75 5101662 HMEZAD ZANA, p.o. Žalec x 
76 5283973 Hotel Creina, p.o., Kranj x 
77 5132550 HUBELJ.p.o. Trg. Ajdovščina 
78 5036640 IBI Kranj p.o. Kranj 
79 5680948 IBT Projekt, in Inženiring, p.o. Trbovlje 
80 5074602 IBT Trbovlje 
81 5077940 IMP, Inž., mont. proizvod., d.d. ljub. 

x 1 
x 1 
x 9 
X 
x 3 

82 5078091 IMP Montaža p.o., Koper x 5 
83 5226384 IMP TELEKOM d.o.o. Ljubljana x 
84 5034469 INDOS, p.o. gubljana x 
85 5074614 INGRAD KONCERN d.o.o. Celje x 
86 5005558 INO, p.o. Krška vas x 1 

45,798,106 
34 

poravnava 
poravnava 

pravn. sodba 
pr. s. (reviz.) 
p. s. (reviz.) 
p. s. (reviz.) 
p. s. (reviz.) 
poravnava 
por.-by pass 

90 

120,000 3,363,371 

p.(by pass) 
p, s. (reviz,) 
p.-pr. dr. kap. 
poravnava 
poravnava 

100 

250,000 
3,678,896 

825,481 

p. ni končan 

poravnava 
poravnava 
p. ni končan 

90 

90 

p. ni končan 
poravnava 
prav. sodba 
poravnava 

1,094,988 

15,280,000 
156,456 

poravnava 
prav. sodba 
tožba umakn. 

6,279,651 
704,372 

100 

90 

poravnava 
poravnava 
poravnava 
poravnava 
poravnava 

100 

100 

poravnava 

prav. sodba 
p. ni končan 
poravnava 
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posL odpr. 
oškod. 

Oblike in učinki odpravljanja oškodovanj dmžbene lastnine 
Pri BV-PUSSnh Plačilo ttode spr Vzpostavitev oz. Menag. pogodba 

Vzpostavljena del povećanje deleža 
Zap.it Matična Pravna oseba, ki je v reviziji 30 toi to po pri Hk izb izb Kupnina v SfT Dobiček v STT terjatev v SIT nic dražb, kapitala Terjatev Ane OstatoOpombe 
 Številka   dni ba vilo dniž po. vid dej byp   v SIT/% v STT ks 

2 4 S 6 7 8 9 10 11 14 19 
87 

90 
91 

5077761 Ind. gradb. mater. »Gradnja« Žalec x 
5067391 Instal Škofja Loka, p.o. Škofja Loka * 
5500265 Integral d.o.o. Lendava x 
5069530 Integral p. o. Lendava * 1 x 
5091802 Intertrans p.o. Medn. špedicija Ljub. x 1 

6.000,000 

100 

tožba umak. 
tožba umak. 
p. by-pass 
poravnava 
poravnava 

92 5045410 Iskra Avtoelek. d.d. Semp. pri Gorici x 
93 5045738 Iskra Baterije, d.o.o. Ljubljana x 1 
94 5366224 Iskra Oioker d.o.o. Ljubljana x 
95 5045835 Iskra Ke/tec d.o.o. Ljubljana x 1 
96 5185661 Iskra Stikalni elementi p.o. x 1 

16.077,000 
177,142,565 

20 

poravnava 
p. ni končan 
poravnava 
p. ni končan 

97 5480558 ISKRA STIRa d.o.o. x 
98 5366232 ISKRA TEHNOKER d.o.o. Ljubljana x 
99 5286948 ISKRA Zaščite d.o.o. Ljubljana x 

100 5045100 Iskra Kiber., p.o. v stečaju, Kranj 
101 5444527 Iskra, Merilne naprave, d.o.o., Kranj 

1,333,150 

p . ni končan 
p. ni končan 
por. (by pass) 
OP ni pristojen 
DP ni pristojen 

102 5045487 Iskra Antene, d.o.o. Vrhnika 
103 5045789 Iskra Magneti, p.o. Ljubljana 
104 5003938 JEKLOTEHNA d.d Maribor 
105 5226589 JP Parkirišča, p.o., Ljubljana 
106 5037590 Jl/TEKS Žalec, p.o. Žalec 

x 1 

x 1 

26,177,280 
8,122,461 

14,753,617 

poravnava 

poravnava 
DPniprist. 
tožba umak. 

107 5037301 JL/TRANJKA p.o. Sevnica x 
108 5045843 KEKO, T. ker. kond. d.d. Žužemberk x 
109 5001978 Kompas Magis. trg. in gost. p.o. Lj. x 
110 5005647 KOTO p.o. Ljubljana x 
111 5024684 Kočna Trg. podjetje d.d. Kamnik x 

48 
90 

36.057,081 451.648 

prav. sodba 
poravnava 
poravnava 
p. ni končan 

112 5540518 Kontoar, d.o. Ljubljana x 
113 5466156 Kostroj, Tov. str. p.o. Slov. Konjice x 
114 5436931 Kovinarska - Ekologija Krško, d.o.o. x 
115 5436885 Kovin.-Gost. Krško, d.o.o., Krško x 
116 5436907 Kovin.-gradb. op. Krško, d.o.o. Krško x 

424,952 
p. ni končan 
p.-by pass 
p.-by pass 
p.-by pass 

117 5066328 Kovinarska Krško p.o. Krško x 
118 5436923 Kovinarska-Consulting Krško, do.o. x 
119 5436915 Kovin.-intelek. stor. Krško d.o.o. x 
120 5436940 Kovin.-Procesna op. Krško, d.o.o. Krško x 
121 5606497 Kurir Print, d.o.o. Ljubljana x 

100 poravnava 
p.-by pass 
p.-by pass 
p.-by pass 
p.-by pass 

122 5661480 LEKIS, p. za rač. inž. in trg., Maribor x 
123 5145139 UZ INŽENIRING p.o. Ljubljana x 
124 5532019 Linija d.o.o., Murska Sobota x 
125 5504961 Ljubljanski sejem, d.d. Ljubljana x 
126 5519365 MANUFAKTURA, d.d. Nova Gorica x 

48,051 1,380,138 poravnava 
p. ni končan 
p. ni končan 
p. ni končan 

127 5035333 Mariborska liv. d.o.o. Maribor x 
128 5216273 Medobč. račun, center p.o. Kočevje x 
129 5040469 Merinka p.o. Maribor x 
130 5150400 Mesarstvo Šentjur p.o. Šentjur x 
131 5111188 Metalka commerce p.o. Ljubljana x 

61,115 
100 

11,718,442 

6,175,891 

591,242 x 

poravnava 
poravnava 

p. ni po ZLPP 
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post Od)*, 
oškod. 

Oblike in učinki odpravljanja ojfcodovanj družbene lastnine 
Pri BV-PASS-ih Plačilo škode     spr Vzpostavitev az. Ilmj, 

vzpostavljena del povečanje deteta 
Zap.il Matična Pravna oseba, ki je v reviziji 30 tož ite po pri lik izt> izb Kupnina v SIT Dobiček v SIT terjatev v SIT nic družb, kapitala Terjatev Ane Ostalo/Opombe 

številka   dni ba vilo dniž pa vid dej byp    v SfT v % v SIT ki  
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

132 5066011 Metalna Maribor, d.d. x 
133 5382262 Metalna Servis d.o.o., Maribor x 
134 5585082 Metalna servis PKS d.o.o. * 1 
135 5067251 MIK Modna konfekcija Prebold p.o. x 1 
136 5458897 MIR Mesna indust. p.o. Gornja Radgona x 1 x 100 

tožba umak. 
tožba umak. 
tožba umak. 
tožba ni vi. 
poravnava 

137 5171555 Mladinska knjiga trg. d.o. Ljubljana x 1 
138 5071526 Modna konfekcija in trg. d.o.o. Maribor x 
139 5415818 NAUE NTU d.o.o. Slovenj Gradec x 1 
140 5487498 Nieros Niederberger d.o.o. SI. Gr. x 
141 5442729 NIEROSMETAL, d.o.o. Slovenj Gradec x 1 

100 

9,000,000 14,355,555 

9,355,093 

poravnava 
tožba umak. 
poravnava 
porav.-by pass 
poravnava 

142 5035058 NTU, T. gum. žime in p. mas p.o. SI. Gr. x 
143 5005477 ONA ONA Notranja trg. p.o. Ljubljana x 
144 5034574 OPTE p.o. Ptuj x 
145 5144159 Opr. Kočevje, p.o., v steč., Kočevje 
146 5036283 Optiplast Ormož p.o. x 

x poravnava 
p. ni končan 
pravn. sodba 
DP ni pristojen 
pravn. sodba 

147 5578698 Partner Biro, d.o.o. Grosuplje x 
148 5003890 Partner Tisk. in p. stor., p.o. Gros. x 
149 5528038 Pecivo, d.d. Nova Gotica x 
150 5037085 PIK d.d., Maribor x 
151 5034515 Pinus d.d. Rače 

90 
84,076,141 

tožba umak. 
152 5075777 PLANUM, p.o, Radovljica 
153 5094739 PMI, p.o., Maribor 
154 5004365 Postojnska jama Tur. p.o. Postojna 
155 5028825 Posavje p.o. trg. in gost. Brežice 
156 5003113 PPC Gorenjski sejem Kranj, p.o. Kranj 

1,998,700 3,000,000 

162,718 

2,150,974 

p. ni končan 
poravnava 

poravnava 

157 5001609 Primorje export p.o., N. Gorica 
158 5003130 Prospekt biro p.o. Solkan 
159 5041473 Primat, p.o. Maribor 
160 5268770 Progres p.o. Slovenj Gradec 
161 5198798 Protect, p.o. Maribor 873,254 

51 3,980,826 

100 

p. ni končan 
p . ni končan 

p. ni končan 

162 5463262 Purten d.o.o. Lendava 
163 5142156 Ritožnojčan, p.o., v st., Slov. Bis. 
164 5472598 Rogaški vrelci, d.d. Rogaška Slatina x 
165 5186676 Rudnik kalcita d.o.o, Kamnik x 
166 5043816 Salonit Anhovo-Holding, p.o. Anhovo x 

537,994 
470,010,307 

p. ni končan 
DP ni pristojen 
DP ni leg. HR 

167 5000408 SANITA p.o. Ljubljana x 
168 5000823 SANOLABOR, izvoz uvoz p.o. Ljubljana x 
169 5428114 Sava Kranj Trade, d.o.o. Kranj x 
170 5249686 Savaprojekt, p.o. Krško x 
171 5395496 Schiess-Metalna, d.o.o. Maribor x 

937,052 

p. ni končan 
poravnava 

tožba ni vlož. 
tožba umak. 

172 5076447 SGP Gorica, d.o.o. Nova Gorica 
173 5077907 SGP Kograd d.o.o. Dravograd 
174 5067103 SOP IKON p.o. Kostanjevica na Krki 
175 5284333 Sovič, P. za zap. in reh. inv. p.o. Pos. 
176 5514479 Spekter d.o.o. Trbovlje 

595,951 

4,000,000 

prav. sodba 

poravnava 
p . ni končan 
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Zap. it Matična 
itevilka 

Pravna oseba, ki je v reviziji 

post odpr. 
ožkod. 

30 lož 
dni ba 

Oblike in učinki odpravljanj« oikodovanj družbene lastnine 
PriBY-PA5$Hh Plačilo ikode , spr Vzpostavitev 01 Menag. pogodba 

vzpostavljena del povečanje deleža 
ite po pri lik izb izb Kupnina v SIT Dobiček v SIT terjatev v SIT nic družb, kapitala 
vilo druž po. vid dej byp  vStTv% 

Terjatev Ane Ostalo/Opombe 
vsrr ks 

t  
177 
178 
179 
180 
181 

2 i 4 5 6 7 J 9 10 11 12 13 15 17 
5078265 Stavbing Maribor p.o. * 
5442419 TAM BUS d.d. Maribor x 
5005957 Tehnoimpex, p.o. Ljubljana * 
5691460 Teracerstvo in kamn. d.o.o. M. Sobota * 
5357985 Termika, p.o. Ljubljana * 

262,008 

100 
51 
14 

182 5496071 Tesnila Inženiring d.o.o. Trebnje x 
183 5496080 Tesnila TMT d.o.o. Velika Loka x 
184 5043522 Tesnila Trebnje p.o. Trebnje x 
185 5496063 Tesnila Trgovina d.o.o. Šentrupert x 
186 5496055 Tes., T. ind. tes. in or., d.o.o. V. Loka x 

12,030,301 
2,230,800 

16,727,772 
2,235,173 

231,498 
187 5049342 Tiskarna Ljubljana p.o. Ljubljana 
188 5270286 Tiskarna Kurir p.o. Ljubljana 
189 5132533 Tobačna Ljubljana, d.o.o. Ljubljana 
190 5035040 Tov. usnja SI. Gradec, p.o. SI. Gradec 
191 5226546 TRATA d.d. Ljubljana 

1,270,336 90 

9,502,919 
192 5090806 Tromer p.o. Ljubljana x 
193 5477026 Trg. podjetje Zarja d.o.o Jesenice x 
194 5033799 Triglav Konf., p.o. Kranj x 
195 5101646 TUS KO SI d.o.o.. Slovenj Gradec x 
196 5510708 TUS Posl inž. d.o.o., Slovenj Gradec x 

51,274,968 

90 

11,862,990 

197 5036488 TUS Prevent, d.o.o. Slovenj Gradec 
198 5035104 TUS Uteks, d.o.o. Slovenj Gradec 
199 5091004 UNIS TOS, p.o. Ljubljana 
200 5005426 UNIVIT d.d. Ljubljana 
201 5034906 Usnjeplast, p.o. Ljubljana 

7,593,006 7,250,923 110,893,586 
6,477,530 

202 5463254 VARIŠ, d.o.o. Lendava x 
203 5263565 Varnost Tabor p.o. Maribor x 1 
204 5033798 Velana, Tov. zaves p.o. Ljubljana x 
205 5099021 VEPLAS d.o.o., Velenje x 6 
206 5629888 Vegrad Febau GP, d.o.o. Velenje x 

1,717,842 100 

207 5520746 Vinokapela d.o.o. Radenci x 
208 5213622 Zdravilišče Moravska Toplice d.o.o. x 
209 5054974 Zdravilišče Rogaška Holding d.o.o. x 
210 5541042 Zmaj, d.d., Ljubljana, Stegne 31, Ljub. x 
211 5241006 Živ. Kranj, T. za gost. Naklo, p.o. Naklo x 

19 19 
p. ni končan 

poravnava 
poravnava 
prav. sodba 
tožba umak. 
tožba umak. 
prav. sodba 
tožba umak. 
tožba umak. 

poravnava 
Ošk. pri Sk. 

poravnava 
poravnava 
p. ni končan 

DP ni pristojen 
poravnava 
delež je znižan 
p. ni končan 
poravnava 
prav. sodba 
p. ni končan 
porav.-by pass 

p. ni končan 
p. ni končan 
p. ni končan 

LEGENDA 
K TABELRANEMU PRIKAZU PODATKOV 

Št. kolone Vsebina podatkov v koloni 
1. Zaporedna številka revizije 
2. Matična številka pravne osebe 
3. Naziv pravne osebe 
4. Primeri, ko je oškodovanje odpravljeno v 30 dneh 
5. Primeri, ko je bila po 30-dnevnem roku vložena tožba 
6. Število by-pass podjetij pri določeni pravni osebi 
7. Odprava by-pass podjetja s postopkom podružbljanja 
8. Odprava by-pass podjetja s postopkom pripojitve 
9. Odprava by-pass podjetja s postopkom likvidacije 

10. Odprava oškodovanja z izbrisom dejavnosti enake dejav- 
nosti matičnega podjetja 

11. Odprava by-pass podjetja z njegovim izbirom 
12. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine 

z plačilom ustrezne kupnine 
13. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine 

s plačilom dobička by-pass podjetja 
14. Odprava oškodovanja družbene lastnine je izvedena 

z vzpostavitvijo dolžniško-upniškega razmerja 
15. Prednostne delnice za družbeni kapital so spremenjene 

v navadne delnice z upravljalskimi pravicami 
16. Oškodovanje družbenega kapitala je odpravljeno s pove- 

čanjem deleža družbenega kapitala; navedeni so podatki 
v SIT ali v odstotkih . 
Posebnosti: 
- vrednost »100« označuje vzpostavitev nominiranoga 
družbenega kapitala - (podružbljanje by-pass podjetja) 

114,608,749 26,503,294881,305,383 373,888,229 16,022,903 
- vrednost »90« označuje pripojitev by-pass podjetja 
matičnemu podjetju, s čimer se delež zasebnega kapitala 
minimizira 
- vrednost »51« označuje vzpostavitev večinskega dele- 
ža družbenega kapitala 

17. Oškodovanje zaradi sklenjene menagerske pogodbe je 
odpravljeno, z vzpostavitvijo ustrezne terjatve (v primeru 
izplačila police...) 

18. Pri spornih menagerskih pogodbah je sklenjen aneks 
k pogodbi, po katerem se polica izplača v korist sklenite- 
lja - podjetja 

19. V tej koloni navajamo naslednje opombe: 
- postopek ni končan: spor zaradi oškodovanja družbe- 
ne lastnine po tožbenem zahtevku ni razrešen 
- poravnava: v sporni zadevi je sklenjena poravnava; 
njena vsebina je razvidna deloma iz podatkov v kolonah 
6-18 
- poravnava — by-pass: spor je razrešen z poravnavo, 
vendar je njena vsebina razvidna iz podatkov pri matič- 
nem podjetju 
- pravnomočna sodba: izdana je pravnomočna sodba 
oz. sklep sodišča 
- tožba umaknjena: tožbeni zahtevek je zaradi kasneje 
izkazane neutemeljenosti umaknjen 
- by-pass: oškodovanje zaradi by-pass podjetja je od- 
pravljeno v 30 dneh, podatki pa so zapisani pri matičnem 
podjetju 
- tožba ni vložena: pravna oseba ni odpravila oškodo- 
vanj družbene lastnine, vendar tožba ni bila vložena, ker 
je družbeni pravobranilec naknadno ocenil, da domneve 
o oškodovanju niso bile dovolj utemeljene 
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POROČILO 
DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA REPUBLIKE SLOVENIJE 
O UKREPANJIH ZA ODPRAVO DOMNEVNIH OŠKODOVANJ 

DRUŽBENE LASTNINE PRI PRAVNIH OSEBAH 
POSLOVNEGA SISTEMA TAM MARIBOR D.D., KI SO BILE 

V POSTOPKU REVIZIJE 

To poročilo obravnava ugotovljena domnevna oškodovanja 
družbene lastnine po opravljenem postopku revizije pri prav- 
nih osebah poslovnega sistema TAM Maribor, za katere je bilo 
izredno revizijsko poročilo. Družbeni pravobranilec je prejel 
revizijska poročila za pravne osebe: TAM Maribor, d.d., 
družba za upravljanje in financiranje podjetij (poročilo ugo- 
tavlja domnevno oškodovanje družbene lastnine po 1. alinei 
2. odst. 48. čl. ZLPP), TAM BUS, proizvodnja, storitve in 
trgovina d.d. Maribor (poročilo ugotavlja domnevno oškodo- 
vanje družbene lastnine po 1. in 6. alinei 2. odst. 48. I. ZLPP), 
Autoleasing TAM d.d. Maribor (poročilo ugotavlja domnevno 
oškodovanje družbene lastnine po 1. alinei 2. odst. 48. čl. 
ZLPP), TAM AUTOTRADING, notranja in mednarodna trgo- 
vina, d.d. Maribor (poročilo ugotavlja domnevno oškodovanje 
družbene latnine po 8. alinei 2. odst. 48. čl. ZLPP) in TAM, 
Informatika in sistemska logistika d.d. Maribor, za katero 
revizijski organ ni ugotovil oškodovanja družbene lastnine po 
48. čl. ZLPP. Vsa revizijska poročila so bila izdana dne 28.12. 
1993, Družbeni pravobranilec Republike Slovenije pa jih je 
sprejel 29. 12. 1993. 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije s tem poročilom 
daje pregled: 

- domnevnih oškodovanj družbene lastnine po 48. čl. ZLPP, 
kot jih navaja revizijski organ v izdanih poročilih, 

- pripomb in pojasnil pravnih oseb k revizijskim poročilom 
in 

- ocen Družbenega pravobranilca Republike Slovenije glede 
domnevnih oškodovanj družbene lastnine in ukrepov za nji- 
hovo odpravo za vse pravne osebe. 

I. 
UGOTOVLJENA DOMNEVNA OŠKODOVANJA DRUŽBENE 

LASTNINE PO REVIZIJSKIH POROČILIH S PRIPOMBAMI IN 
POJASNILI PRAVNIH OSEB 

1. TAM Maribor, d.d. družba za upravljanje in financiranje 
podjetij 

1.1. Revizijski organ v poročilu ugotavlja, da je TAM Maribor 
d.d. svoje in likvidnostne težave podjetj hčera reševal z naje- 
manjem posojil na vzporednem trgu. Iz tega vira je bila v posa- 
meznih mesecih financirana tudi do polovica izplačanih plač 
v celotnem poslovnem sistemu TAM Maribor d.d. Pretežni del 
teh kreditov je bilo pridobljenih pri podjetju Interkontrakt 
Maribor, v zasebni lasti fizičnih oseb. V tem delu poročila 
revizijski organ ugotavlja, da obrestne mere v primerjavi 
z obrestnimi merami ostalih dajalcev kreditov na vzporednem 
trgu, niso bistveno odstopale, bile pa so višje kot pri depozitni 
banki Kreditni banki Maribor. Revizijski organ pri tem posebej 
ugotavlja, da Kreditna banka Maribor v tem obdobju ni smela, 
mogla ali hotela servisirati poslovni sistem TAM 
Maribor s krediti, glede na njihove potrebe po likvidnostnih 
sredstvih. In to kljub okoliščinam oz. ugotovitvi revizijskega 
organa, da je poslovni sistem TAM sicer svoje zapadle kre- 
ditne obveznosti poravnaval solidno. 

Dana posojila podjetja Interkontrat za ohranjanje likvidnosti 
so bila obrestovana po mesečnih obrestnih merah, upošte- 
vaje porast drobno prodajnih cen (R) in letno obrestno mero 
(r) in sicer 

v letu1991dor=212%letno (do septembra 1991),ko 
se uveljavi R + 40% letno 
- v letu 1992 r + 30% do R + 40% letno 
- v letu 1993 R + 25% letno 

Revizijski organ pri tem navaja še primerjalne podatke 
o obrestni meri za kratkoročne kredite do treh mesecev pri 
depozitni banki, zavarovanih z menico ali akcepnim nalogom, 
kot sledi: 

- v letu 1991 do r = 302% letno (do septembra) 
R + 24% 

- v letu 1992 R + 24% letno 
-v letu 1993 R +23% do 24% 

vendar kot že omenjeno, poslovni sistem, pri bankah ni uspel 
pridobiti takšnih kreditov. 

Od meseca maja 1993 je podjetje posojilodejalec Interkon- 
trakt d. d. poslovnemu sistemu zaračunaval tudi t. i. stroške 
zapiranja finančne konstrukcije od 2,5% do 1,2%. 

Iz posameznih medletnih stanj saldov posojil, najetih pri Inter- 
kontrakt je bilo izračunano povprečno stanje posojila v letih 
1992 in 1993 v višini 36 milijonov SIT. 

Po ugotovitvah revizijskega organa je zaradi zaračunavanja 
dokaj visokih obresti in plačevanja dodatnih stroškov zapira- 
nja finančne konstrukcije za najeta posojila, podana domneva 
oškodovanja družbene lastnine zaradi zmanjšanja premože- 
nja TAM Maribor d. d. 

Revizijski organ domnevnega oškodovanja družbene lastnine 
zaradi zmanjšanja premoženja v tem delu ni specificiral po 
višini, niti se ni izjavil oz. navedel predpisa, ki ne dovoljuje 
najemanja posojil na vzporednem trgu. 
Drugi sklop domnevnega oškodovanja z zmanjšanjem premo- 
ženja, revizijski organ ugotavlja pri prodaji oz. odkupu deviz- 
nih terjatev poslovnega sistema TAM, podjetju Interkontrakt 
Maribor (odkupnik). 

Po ugotovitvah revizijskega organa je navedeno zasebno 
podjetje od druge polovice 1992. leta dalje od poslovnega 
sistema TAM Maribor odkupovalo tudi terjatve do tujine 
z predčasnim izplačilom tolarske protivrednosti. Šlo je za 
odkup terjatev, ki so že nastale in za odkup terjatev z naslova 
bodočih deviznih prilivov iz poslov, na podlagi sklenjenih 
pogodb. Prodajalec terjatev je odprodajal devizne terjatve 
s priznanjem diskontov. Diskont je bil obračunan na naslednji 
način: 
devizna klavzula (D) - revalorizacijske obresti (R) + realne 
obresti (r), oz. devizna klavzula + 80 do 100% realne letne 
obresti (R + r), kar po ugotovitvah revizijskega organa znatno 
presega obrestne mere na finančnem trgu. 
Pod enakimi pogoji je TAM Maribor d. d. v letu 1993 prodajal 
devizne terjatve razen zasebnemu podjetju Interkontrakt, tudi 
podjetju Denori iz Dublina. Terjatve, ki jih je TAM prodajal 
omenjenima podjetjema, je pod istimi pogoji in zneski pred- 
hodno oz. sočasno odkupil od družb hčera. 
V letih 1992 in 1993 je bilo navedenima podjetjima na podlagi 
29-tih pogodb o odpstopu terjatev prodanih za 9.188.000 DEM 
deviznih terjatev, s tem pa zmanjšano premoženje TAM d. d. 
za 29,423.453,00 SIT kar predstavljajo plačane obresti nad 
realno obrestno stopnjo. 
1.2. Pravna oseba v svojem odgovoru v zvezi z ugotovitvami 
revizijskega organa pojasnjuje in navaja, da je finančna sana- 
cija in prestrukturiranje poslovnega sistema TAM potekala 
v nenormalnih pogojih poslovanja. Zaradi nedostopnosti 
bančnih posojil, izgub v tekočem poslovanju, premalo skle- 
njenih poslov v izvozu, stalne nelikvidnosti, so bili zaradi 
potreb oz. zahtev tekočega finansiranja proizvodnje, porav- 
nave zapadlih obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, 
poravnave obveznosti do poslovnih bank in potreb po sred- 
stvih za izplačevanje plač, prisiljeni sprejeti poslovne odloči- 
tve o najemanju sicer neugodnih kreditov in prodaji deviznih 
sredstev pod pogoji, ki so takrat veljali na vzporednem trgu 
kapitala. Takšne odločitve so bile sprejete ob dejstvu, kot 
ugotavlja že revizijski organ, da so bila v tem obdobju poslov- 
nemu sistemu TAM bančna kreditna sredstva skoraj nedo- 
stopna, oz. jih ni mogel pridobiti. Odgovorni v poslovnem 
sistemu TAM Maribor utemeljujejo najemanje kreditov na 
vzporednem trau zaradi zagotavljanja kontinuitete delovnega 
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procesa in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do domačih 
in tujih partnerjev in zagotavljanja sredstev za izplačevanje 
plač. Dejstvo je, da je depozitna banka Maribor takrat zavra- 
čala vse zahtevke po zagotavljanju likvidnostnih sredstev. 
Zato je bila spejeta poslovna odločitev o sodelovanju s podjet- 
jem Interkontrakt, ki je zagotavljalo kreditna sredstva pod 
pogoji, ki so se izoblikovali na vzporednem trgu kapitala. 
Odgovorni posebej poudarjajo, da zasebno podjetje za odo- 
brena posojila ni zahtevalo nobenih posebnih zavarovanj 
v obliki hipoteke ali bančnih garancij, ki jih TAM takrat tako ali 
tako ni mogel pridobiti. Zato je zasebno podjetje zaradi rizič- 
nosti teh kreditnih razmerij terjalo za odobrena posojila pla- 
čilo v obliki dogovorjenih relativno višjih obresti in stroške za 
zapiranje finančnih konstrukcij na odobrena posojila. 

Tudi finančne transakcije z odprodajo deviznih terjatev, so 
imele cilj pravočasno pridobiti sveži kapital za ohranjanje in 
nadaljevanje proizvodnje, reševanje likvidnostnih problemov 
in drugo. Po navedbah revizijskega organa so se terjatve 
prodajale v višini, ki je bila dogovorjena v pogodbi med TAM 
in tujim partnerjem, brez posebnega diskonta. Pogosto je pri 
tej prodaji terjatev šlo tudi za določeno obliko zavarovanja za 
posojila, ki jih je zasebno podjetje odobrilo TAM-u, tako, da je 
bila prodaja terjatev samo nadomestna oblika zavarovanja za 
odobrena posojila. 

Odgovorni v TAM Mariboru v zaključku svojih pripomb in 
pojasnil še navajajo, da TAM v situaciji v kakršni se je nahajal, 
ni mogel, ob zapratih vratih banke, zavrniti pogojev kreditira- 
nja in prodaje terjatev, ki so se takrat ponujali na trgu. Tako je 
pristajal tudi na plačilo revalorizacijskih obresti v okviru R, ki 
so predstavljale kupcu nadomestilo terjatev za razliko, vezano 
za pravočasno izvršitev obveznosti TAMa po temeljni 
pogodbi, upoštevaje pri tem tudi konstantne zamude pri vra- 
čanju posojil. V tem obdobju, ki ga obravnava revizijsko 
poročilo, je znašala povprečna zamuda pri dospetju deviznih 
prilivov iz naslova pogodb o prodaji deviznih terjatev 166 dni. 

2. TAM bus, proizvodnja, storitve in trgovina d. d. Maribor 

2. 1. Revizijski organ pri navedeni pravni osebi ugotavlja 
domnevno oškodovanje družbene lastnine z zmanjšanjem 
premoženja podjetja kot posledico prodaje proizvodov in 
blaga po cenah nižjih od lastne cene proizvodov oz. nabavne 
cene prodanega blaga ter priznavanja posredniških provizij. 
Drug primer domnevnega oškodovanja pa so sklenjene zava- 
rovalne pogodbe z Zavarovalnico Maribora, za t. i. življenjsko 
zavarovanje z dodatnim nezgodnim zavarovanjem. 

Na podlagi teh pogodb gre premija v breme podjetja, zavaro- 
valna vsota pa se ob izteku zavarovanja izplača v korist 
zavarovanca, fizične osebe. Navedene pogodbe je revizijski 
organ ocenil kot škodljive. 

Revizijski organ ugotavlja, da je TAM BUS, d.d. soustanovitelj 
dveh družb v tujini - TAM USA in TAM Deutschland GmbH. 
TAM Deutschland GmbH je eden izmed največjih kupcev 
proizvodov in rezervnih delov TAM BUS, d.d., na drugi strani 
pa tudi eden največjih dobaviteljev. 

Glavnina poslov v katerih se TAM DEUTSCHLAND GmbH 
pojavlja kot kupec proizvodov TAM BUS d.d., temelji na 
pogodbi o zastopanju, sklenjeni med podjetjema 1. 1. 1991. 
V skladu s to pogodbo so obveznosti TAM DEUTSCHLAND 
gmbH predvsem prodaja, distribucija in skladiščenje proizvo- 
dov, tržna analiza, marketing in organiziranja prodajne in 
servisne mreže ter imenovanje zastopnikov in dealerjev. 
Obveznost TAM BUS d.d. pa je, v skladu s to pogodbo, 
izpolnjevanje naročil, informiranje družbe TAM DEUTSC- 
HLAND GmbH o prodajnih pogojih in tehničnih lastnostih 
izdelkov, nuđenje tehnične pomoči in brezplačna dostava 
cenikov katalogov in drugega reklamnega materiala. 

Za izdelke, ki jih TAM DEUTSCHLAND GmbH kupuje od TAM 
BUS d.d. veljajo cene iz veljavnega cenika. Pri poslih, v kate- 
rih ima TAM DEUTSCHLAND GmbH vlogo zastopinika, je upra- 
vičen do provizije, ki je odvisna od vrste posla. 

Po preverjanju faktur izstavljenih TAM DEUTSCHLAND GmbH 
je bilo ugotovljeno, da je TAM BUS d.d. v večini primerov 
odobraval kupcu 17% rabat oziroma provizijo za prodane 
avtobuse in 20% do 40% rabat za prodane rezervne dele. 

Iz podatkov v revizijskem poročilu je nadalje razvidno, da so 
se, predvsem zaradi odobravanja tako visokih rabatov, posa- 
mezni proizvodi prodajali družbi TAM DEUTSCHLAND pod 
lastno ceno. Podobno so se določeni rezervni deli prodajali 
pod ceno po katerih jih je TAM BUS d.d. nabavljal. Omeniti 
velja še ugotovitev revizijskega organa, da so se TAM 
DEUTSCHLAND v določenih primerih odobravali pri prodaji 
avtobusov tudi rabati nižjih od 17% predvsem v primerih, ko je 
bil končni kupec izven Nemčije (npr. iz Rusije). 

V tem delu revizijskega poročila revizijski organ domnevnega 
oškodovanja po višini ni specificiral. 

2.2. Pravna oseba v svojem odgovoru na navedbe v revizij- 
skem poročilu pojasnjuje, in s konkretnimi izračuni dokazuje, 
da je cena, ki jo je TAM BUS iztržil s prodajo avtobusov 
v Nemčiji v prvem letu vstopa na to tržišče, enaka ceni na 
domačem trgu, kar je ob konkurenci na tem trgu šteti za 
uspeh. 

Iz odobrenih višjih rabatov (konkurenca je priznavala rabat 
v višini 8% do 12%), pa je bil posrednik dolžan pokrivati vse 
stroške uvoza, registracije, distribucije in ekonomske propa- 
gande, zlasti pa stroške vzdrževanja, servisne mreže ter rekla- 
macijskih posegov na nemškem tržišču. Nadalje pravna oseba 
pojasnjuje, da je pri prodaji rezervnih delov preko posrednika 
v povprečju doseženo z izkazanim dobičkom, kar za določeno 
skupino rezervnih delov ugotavlja že sam revizijski organ. 

3. AUTOLEASING TAM D.D. MARIBOR 

3.1. Revizijski organ je pri navedeni pravni osebi ugotovil 
domnevno oškodovanje družbene lastnine po 1. alinei 2. odst. 
48. čl. ZLPP, v zvezi s sklepanjem pogodb o leasingu. Na 
podlagi teh pogodb je bila nekaterim leasingojemalcem pri 
plačilu udeležbe upoštevana ocenjena vrednost zamenjanega 
vozila, kar je imelo za posledico zmanjšanje cene leasinga, 
v nekaterih primerih pa odpis terjatev v breme podjetja. 

3.2. Pravna oseba je na poziv Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije pojasnila, da je pripravljena na primeren 
način odpraviti ugotovljeno oškodovanje. 

4. TAM Autotrading, notranja in mednarodna trgovina, d. d. 
Maribor 

4.1 Revizijski upravni organ je pri pravni osebi ugotovil oškodo- 
vanje družbene lastnine po 8. alineji 48. čl. ZLPP z dajanjem 
neupravičene prednosti delavcem v TAM Zagreb. Po zaključ- 
nem računu za leto 1992 je TAM Autotrading d. d., družbi 
z omejeno odgovornostjo TAM Zagreb, katere soustanovitelj 
je s kapitalskim vložkom 99,88% osnovnega kapitala, pri deli- 
tvi dobička priznal 15% svojih pravic, v korist zasebnih sou- 
stanoviteljev oz. zaposlenih delavcev te družbe. Po mnenju 
revizijskega organa bi morala pravna oseba v letu 1993 izka- 
zovati povečanje kapitalskega vložka v navedeni družbi za 
znesek 4,062.009,00 SIT. 

4.2. Pravna oseba v svojih pripombah na revizijsko poročilo 
pojasnjuje, da je z ustanovitvijo in svojim kapitalskim vložkom 
v TAM Zagreb, ohranila vrednost družbenega kapitala in da je 
bilo to dejanje storjeno v skrajni sili, glede na to da lastninsko- 
pravni odnosi med državama niso urejeni. Odpoved pravici za 
15% svojega deleža pri delitvi dobička v korist privatnega 
kapitala pravna oseba pojasnjuje z dejstvom, da so delavci 
navedene družbe v Zagrebu v prejšnji organiziranosti sistema 
TAM prispevali sredstva k premoženju poslovnega sistema 
TAM, da pa pri lastninjenju na podlagi lastninskih certifikatov 
tega kot tuji državljani ne morejo uveljaviti. Zato se ta delež 
priznava kot odškodnina zasebnim soustanoviteljem družbe 
oz. bivšim delavcem poslovnega sistema TAM Maribor. 

37 poročevalec, št. 28 



II. 
OCENA IN UKREPI DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

5. Uskladitve z zahtevo družbenega pravobranilca 

5.1 Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je pravne 
osebe pozval k odpravi oškodovanj družbene lastnine v roku 
30 dni in jim v primerih očitnih oškodovanj, kot jih je ugotovil 
revizijski organ, nakazal tudi možne načine za odpravo oško- 
dovanj. 
Na podlagi priloženih listninskih dokazov, ki so jih posredo- 
vale pravne osebe je DP RS ugotovil, da je pravna oseba TAM 
LEASING d. d. v celoti odpravila očitno ji oškodovanje druž- 
bene lastnine, tako, da je s spremembo leasing pogodb knji- 
žila terjatve v breme leasingojemaicem v znesku 2,849.287,00 
SIT. (knjižila je terjatve v breme leasingojemaicem v znesku 
2.849.287.00 SIT) in s spremembo leasing pogodb. 

5.2. Pravna oseba TAM BUS pa je odpravila oškodovanje 
v delu, ki se nanaša na sklenjene zavarovalne pogodbe 
z aneksom k pogodbi in sicer tako, da gre premija ob poteku 
zavarovanja v korist sklenitelja zavarovanja, t. j. podjetja. 
V konkretnem primeru je bilo sklenjenih 13 pogodb, zavaro- 
valna vsota ob izteku zavarovanja pa je znašala 1,800.000,00 
SIT po zavarovancu. 

6. NI ukrepanja družbenega pravobranilca 

6.1. Pri obravnavi domnevnih oškodovanj družbene lastnine 
z zmanjšanjem premoženja, kar je revizijski organ ugotovil za 
TAM Maribor d. d. in TAM BUS d. d. in se nanašajo na 
sklenjene posle pri najemanju kreditov na vzporednem trgu, 
nadalje na sklenjene pogodbe pri prodaji deviznih terjatev in 
na pogodbe o prodaji proizvodov pod lastno ceno, pa je 
družbeni pravobranilec ocenil, da ni utemeljenih razlogov, da 
bi vložil tožbo. V obravnavanih primerih gre za dejanja, ki 
izvirajo iz poslovnih razmerij in se za presojo pravne dopust- 
nosti oz. neveljavnosti uporabljajo izključno pravila zakona 
o obligacijskih razmerjih. 

Namreč, navedena pravna dejanja oz. poslovne pogodbe po 
sodni praksi ni moč šteti za dejanja, ki bi bila sklenjena 
v neposredni zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij (1* 
odst. 48. čl. ZLPP). Ta okoliščina je pomembna za oblikovanje 
tožbenega zahtevka po družbenem pravobranilcu. Družbeni 
pravobranilec sicer ima pravico, da začne postopek pred 
sodiščem, vendar pa je imel v teh primerih le pooblastila po 
drugem odst. 12. čl. takrat veljavnega zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja (Ur. I. SRS št. 21/75,81/84 in 4/ 
90) in ne po 50. čl. ZLPP. Tožil bi lahko le na ugotovitev 
ničnosti po 109. čl. ZOR, ne pa tudi na izpodbijanje pravnih 
poslov v katerih ne nastopa kot ena izmed pogodbenih strank, 
kajti tak zahtevek imajo le pogodbene stranke (1. odst. 112. čl. 
ZOR), ne pa tudi tretji (v tem primeru družbeni pravobranilec). 

Pri oceni ali obstoje razlogi za vložitev tožbe na ugotovitev 
ničnosti obravnavanih pogodb oz. ali so podani elementi iz 
141. čl. ZOR za obstoj oderuške pogodbe, je družbeni pravo- 
branilec ugotovil, da veljavna zakonodaja ni prepovedovala 
najemanje kreditov na sivem trgu kapitala in tudi ne odpro- 
daje danih terjatev. Tega tudi ne navaja revizijsko poročilo. 

V navedenih primerih domnevnega oškodovanja ne gre zgolj 
za presojo ali so bile obresti na vzporednem trgu kapitala oz. 
priznani diskonti pri odkupu terjatev oderuški, temveč tudi za 
vprašanje ali je imel TAM d.d. kakšne druge možnosti, da bi 
zadovoljil potrebe po svežem kapitalu za normalno poslova- 
nje, zagotavljanje likvidnosti in za pokrivanje drugih obvezno- 
sti. Ob tem velja poudariti, da je bilo javno znano, da vzpo- 
redni trg kapitala obstoja in da se le-ta, po posameznih 
ponudnikih glede kreditnih pogojev, med seboj ni bistveno 
razlikoval. 

Ali je bilo v skladu z moralo, da TAM ni mogel dobiti kreditov 
pri banki, kjer bi bila obrestna mera nižja oz. normalna, je 
odprto vprašanje, kot je tudi odprto vprašanje ali je zasebno 
podjetje ravnalo zoper moralo družbe, ko je v opisanih razme- 

rah, podjetju dalo kredit pač po svojih pogojih. Ali pa je 
ravnalo nemoralno vodstvo podjetja, ko je ocenilo, da je 
stisko treba prebroditi tudi na takšen način, ker ni smatralo, 
da so izpolnjeni pogoji za stečaj. Gmotni položaj poslovnega 
sistema TAM je bil splošno znan in bi bilo zelo težko dokazo- 
vati, da je bilo sklepanje navedenih pogodb posledica TAM- 
ove nezadostne izkušenosti in lahkomiselnosti, kar naj bi 
konkretno zasebno podjetje izkoristilo. To so namreč ele- 
menti, ki po 141. čl. ZOR-a morajo obstojati, da bi ugotovili 
obstoj oderuške pogodbe. 

In ne nazadnje, TAM še vedno lahko sam toži zasebno 
podjetje po določbi 141. čl. ZOR-a, saj je petletni rok še vedno 
odprt in sam najbolje ve ali je pogodbeni partner izkoristil 
stisko in gmotni položaj TAM-a. Ob ocenjevanju navedenih 
pripomb TAM-a na tozadevne ugotovitve v revizijskem poro- 
čilu, družbeni pravobranilec sam, brez sodelovanja TAM-a, na 
sodišču tega ne bi mogel dokazati. 

Vprašanje prodaje proizvodov po domnevno nižjih cenah od 
lastne cene je po mnenju družbenega pravobranilca vpraša- 
nje poslovnih odločitev v politiki cen kot celote. Pri tem gre za 
ocenjevanje smotrnosti poslovnih odločitev v danih trenutkih 
in okoliščinah na trgu. Vprašanje smotrnosti oz. neprimerno- 
sti poslovnih odločitev pa ni v presoji družbenega pravobra- 
nilca niti sodišča. Gre za ravnanje na tržišču in za tržne 
razmere, ki so veljale ob času sprejetja takih poslovnih odloči- 
tev. Tu tudi pridejo v poštev drugačne ekonomske in kazen- 
ske sankcije (stečaj podjetja, kazenska odgovornost odgovor- 
nih oseb). Revizijski organ pa po višini iz tega naslova niti ni 
postavil določnega zahtevka. 

6.2. Za ugotovljeno domnevno oškodovanje družbene last- 
nine pri pravni osebi TAM Autotrading zaradi odpovedi dolo- 
čenega dela dobička v korist privatnega kapitala je družbeni 
pravobranilec ocenil, da ne more poseči v eventuelno favorizi- 
ranje delavcev v TAM Zagreb, ker bi naj šlo v tej zadevi za 
poravnavanje nekaterih prejšnjih prispevkov teh delavcev oz. 
je sprejel argumente pravne osebe. 

Na podlagi ugotovitev revizijskega organa, pripomb in pojas- 
nil pravnih oseb k revizijskim poročilom in opisanih ocen ter 
ukrepov je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije izdal 
obvestila Agenciji Republiki Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo, za pravne osebe Autoleasing TAM d.d. in TAM 
BUS, proizvodnja, trgovina in storitve d.d. Maribor, da je 
odpravljeno oškodovanje družbene lastnine v roku 30 dni 
skladno z zahtevo Družbenega pravobranilca Republike Slo- 
venije, za pravni osebi TAM Maribor d.d. družba za upravljanje 
in financiranje podjetij in TAM Autotrading, notranja in med- 
narodna trgovina d.d. Maribor pa obvestilo, da ni ukrepanja 
Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. Obvestila 
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo so bila izdana 27. 1. 1994. 

LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETJA PRIMEX 
NOVA GORICA - PRIMORJE EXPORT, P. O. - POROČILO 

A. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije 
je prejel dne 15. 10. 1993 revizijsko poročilo o lastninskem 
preoblikovanju pri podjetju Primex Nova Gorica - Primorje 
export, p. o. št. 380-41/2/93-IV/ŠK z dne 12.10. 1993, ki ga je 
izdelala takratna SDK RS - Podružnica N. Gorica. Dne 19.10. 
1993 pa je predmetno zadevo s svojim dopisom, št. R 546/ 
93-JK/MK-2 odstopil Družbenemu pravobranilcu samou- 
pravljanja Koper in mu predlagal, da naj po preučitvi revizij- 
skega poročila v čimkrajšem času ukrepa v vseh tistih prime- 
rih, ko oceni, da gre za oškodovanje družbene lastnine po 48. 
čl. ZLPP in o tem pisno obvesti podjetja, Agencijo in registr- 
sko sodišče, ki postopek izpodbijanja oz. ugotavljanja nično- 
sti zaznamuje v sodni register. 

Prejeto revizijsko poročilo je bilo povezano s poročili pravnih 
oseb: 
a) Primex, mednarodna trgovina, d. d. Nova Gorica, Vipavska 
13, N. Gorica 
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b) Primex Ceport, mednarodni cestni transport, d. d., Šempe- 
ter pri Gorici in 
c) Agro-les, zunanja trgovina, d. o. o. Šempeter pri Gorici 

B. 

V pojasnilo predmetne zadeve podajamo izvleček iz prejetega 
revizijskega poročila podjetja Primex Nova Gorica - Primorje 
export, p. o., št. 380 - 41 /2/93-1V/ŠK z dne 12. 10. 1993 in 
sicer: 

III. 1 Oškodovanje družbenega premoženja po 48. čl. zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij 

Na podlagi ugotovitev v prejšnjih delih revizijskega poročila 
bodo družbeni prvobranilec samoupravljanja in drugi pri- 
stojni organi v nadaljevanju postopka revidiranja lastninskega 
preoblikovanja izhajali iz naslednjih domnev oziroma elemen- 
tov oškodovanja družbenega kapitala pri revidiranih pravnih 
osebah. 

a) PRIMORJE EXPORT p. o. je prvič oškodovalo družbeni 
kapital, ko je v letu 1991 nerazporejeni dobiček preteklih let 
izplačalo zaposlenim z namenom nakupa delnic v novo usta- 
novljenih podjetjih PRIMEX d. d. in PRIMEX CEPORT d. d., 
namesto, da bi nerazporejeni dobiček porabilo za kritje izgub, 
ugotovljenih v letu 1991 v obstoječem družbenem podjetju. 

Pri tem so si vodstveni in vodilni delavci pridobili neupravi- 
čene prednosti, saj so si mimo odločitev delavskega sveta 
razporedili večje osebne dohodke, ki so jim omogočili prido- 
bitev višjih kapitalskih deležev. 

Tako obstaja utemeljen sum oškodovanja družbene lastnine 
po 6. in 8. alinei 2. odstavka 48. čl. zakona (v poglavju 1.1.) 

b) PRIMORJE EXPORT p. o. je vlagalo družbeni kapital 
v prednostne in le delno v navadne delnice novo ustanovlje- 
nih družb PRIMEX d. d. in PRIMEX CEPORT d. d. z nesoraz- 
mernimi upravljalskimi pravicami, zato obstaja utemeljen 
sum, da je oškodovalo družbeno lastnino po 6., 7. in 8. alinei 
drugega odstavka 48. čl. zakona, kar je opisano v poglavju I. 
točkah 1.1. in 2.1. in v poglavju II. točka 1. 

c) PRIMORJE EXPORT p. o. je na novoustanovljene družbe 
prenašalo dotedanjo svojo trgovsko dejavnost promet blaga 
na debelo in drobno, zato je podan utemeljen sum za oškodo- 
vanje družbenega premoženja po 3. in 4. alinei drugega odst. 
48. čl. zakona, kar je opisano v poglavju II. točka 2. 

d) Pri vplačilu prednostnih delnic je Primorje export p. o. na 
podlagi cenitve, ki jo je opravil cenilec, ovrednotilo opremo 
po vrednosti, ki je bila nižja od knjigovodske in za razliko 
zmanjšalo družbeni kapital, zato obstaja domneva, da je še 
dodatno oškodovalo družbeni kapital po 1. alinei drugega 
odstavka 48. čl. zakona, kar je opisano v poglavju II. točka 7. 

e) PRIMORJE EXPORT p. o. je dalo TKANINI d. d. v 50-letni 
brezplačni najem sredstva v obliki počitniških kapacitet, zato 
obstaja sum sklenitve škodljive pogodbe po 6. alinei 48. čl. 
zakona, kar je opisano v poglavju I. 4. 

IV. Neizpolnitev pogojev za ustanovitev novih družb In 
ničnost pogodb 

PRIMEX d. d. je ustanavljal nove družbe, ne da bi upošteval 
določbe statuta in s tem tudi določila 123. čl. zakona o podjet- 
jih, to je, da mora o novih vlaganjih odločati skupščina 
družbe. Zato so izpolnjeni pogoji, da družbeni pravobranilec 
samoupravljanja vloži tožbe o ničnosti vpisa po 71. a členu 
zakona o postopku za vpis v sodni regiter, kar je opisano 
v poglavju 1.11.3. 

Po ugotovitvah revizijskega organa so izpolnjeni tudi pogoji 
za razveljavitev oziroma ničnost pravnih poslov PRIMORJE 
EXPORT p. o. o prodaji hčerinske družbe AGROLES d. o. o. in 
lastniškega deleža v PRIMEX EMILIANA S. r. I. Gorica Italija. 

Potrebna je tudi preveritev pravilnosti in zakonitosti statusne 
spremembe - pripojitve TKANINA MODA p. o. PRIMORJE 
EXPORT p. o. 

V. Sklepne ugotovitve 

Podjetje Primorje export p. o., z več kot 500 zaposlenimi je do 
leta 1990 izkazovalo pozitivni poslovni izid. Podatki računo- 
vodskih izkazov za leta 1987 do 1990 kažejo, da je bilo 
podjetje v tistem času vseskozi poslovno in finančno 
uspešno, z dokaj visoko stopnjo akumulativnosti. Njegov 
delež v dejavnosti zunanja trgovina z neživilskim blagom je bil 
opazen, doseženi rezultati pa nadpovprečni. Tako na primer 
podatki za leto 1990 kažejo, da je podjetje ob 5,8% deležu 
zaposlenih v dejavnosti doseglo kar 7,8% celotnih prihodkov, 
ugotovljeni bruto dobiček pa je pomenil 7,3% bruto dobička 
dejavnosti. Kazalniki premoženjsko finančnega položaja 
podjetja Primorje export p. o. sicer že pred letom 1991 niso 
bili ugodni, vendar pa je bila njihova vrednost bistveno višja 
kot kdajkoli poznaje. Po stanju na dan 31. 12. 1990 je premo- 
ženje podjetja pomenilo 5,9% premoženja dejavnosti, trajni 
kapital pa 3,8% trajnega kapitala dejavnosti. Trajni kapital je 
pomenil 14,9% vseh virov financiranja premoženja podjetja (v 
dejavnosti 22,9%), zadoščal pa je za kritje le 77% stalnih 
sredstev (v dejavnosti 78%). 

Podjetje je negativni poslovni izid začelo izkazovati sredi leta 
1991, konec tega leta pa je izkazalo izgubo 475 mio Sit (to je 
približno 30.000 OEM na zaposlenega). Tako je izguba v letu 
1991 presegla 86% trajnega kapitala, kar pomeni, da je 
podjetje izpolnilo pogoj (50% nekrite izgube v trajnem kapi- 
talu) za uvedbo stečaja po zakonu o finančnem poslovanju. 

Predmet tega poročila ni analiza vzrokov, ki so imeli za 
posledico negativni poslovni izid. Podjetje se je v letu 1991, 
tako kot mnoga druga, sicer soočilo tudi z izgubo trga v repu- 
blikah nekdanje SFRJ. 

Ugotovitve pregleda revizije lastninjenja pa dovoljujejo 
oceno, da ob teh dogodkih niso bili storjeni ukrepi, ki bi 
prispevali k sanaciji nastalega položaja v podjetju in s tem 
k ohranjanju družbenega kapitala. 

Kljub temu, da je bila leta 1991 izkazana izguba, so sredi tega 
leta nerazporejeni dobiček preteklih let razdelili na plače, 
z namenom nakupa delnic v novih podjetjih. Pri tem so si 
vodstveni in vodilni delavci neupoštevaje kriterije delavskega 
sveta za delitev plač iz dobička, za nakup delnic pridobili 
neenakopraven delež. Poslovanje s skrbnostjo dobrega 
gospodarja bi zahtevalo uporabo dobička za kritje izgub pre- 
teklih let. 

Družbeno podjetje PRIMORJE EXPORT p. o. je v letu 1991 
ustanovilo najprej dve delniški bdružbi - Primex d. d. in 
Primex Ceport d. d.. V prvi je bil delež družbenega kapitala 
92%, v drugi pa 97%. Večinskemu družbenemu kapitalu pa so 
bile dodeljene manjšinske upravljalske pravice. Primorje 
export p. o. je ustanavljalo neposredno oziroma prek oenjenih 
družb še nova podjetja doma (12 v R Sloveniji) in v tujini. 
Dokumentiranih podatkov o ustanavljanju podjetij v tujini 
(Italiji in republikah nekdanje SFRJ), glede na svoje pristojno- 
sti, revizijski organ ni mogel pridobiti. 

Na nova podjetja je družbeno podjetje Primorje export p. o. 
prenašalo tudi svojo dejavnost in prerazporejalo zaposlene. 

Nova podjetja so pričela poslovati konec leta 1991, v letu 1992 
pa so že izkazala visoke izgube, tako v Primex d. d. kot 
v Primex Ceport d. d.. K izgubam so največji delež prispevale 
nevnovčene in neizterjane terjatve iz različnih naslovov. 

Omenjeni družbi sta izkazali tolikšno izgubo, da sta že 
v prvem letu poslovanja izpolnili pogoje za uvedbo stečajnega 
postopka. Izgube so presegle 50% trajnega delniškega kapi- 
tala, ki je v večinskem deležu pripadal družbenemu podjetju 
Primorje export p. o.. 

Dejanski viri naložb podjetja Primorje export p. o. v delniški 
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družbi Primex d. d. in Primex Ceport d. d. so bili kratkoročni 
viri (krediti banke, obveznosti do proračuna Republike Slove- 
nije in do drugih dobaviteljev), saj je izguba v samem podjetju 
Primorje export p. o. presegla 86% trajnega kapitala. 

Za obdobje januar - junij 1993 je pravna oseba Primorje 
export p. o. (le še z 10 zaposlenimi delavci) izkazala izgubo 
v znesku 181,m 8 mio Sit. Z upoštevanjem izgub iz preteklih 
let znaša celotna nekrita izguba 1.044 mio Sit oz. 97% traj- 
nega kapitala. 

Pozitivni poslovni izid je bil izkazan v letu 1992 med večjimi 
družbami le v podjetjih SHOPPING CENTER d. o. o. in AGRO- 
LES d. o. o.. 

Primorje export p. o. pa se je v tem času želelo »znebiti« tudi 
svojega deleža (30%) v Primex Emiliani S. r. I. Italija, in ga je 
odprodalo po knjigovodski vrednosti. Organ upravljanja 
podjetja je o tem odločal po že sklenjenih poslih. 

Ob tem pa najbolj preseneča ugotovitev, da je povsem neu- 
spešnim podjetjem, ki so izpolnjevala pogoje za stečaj, odo- 
bravala kratkoročne kredite Komercialna banka Nova Gorica 
in to še v letu 1993, ko se je njihova višina še povečala. Tako 
neuspešnim podjetjem pa je odlagala plačevanje carine tudi 
Republiška carinska uprava. 
V obravnavanih podjetjih je po podatkih računovodskih izka- 
zov in ugotovitvah v tem revizijskem poročilu družbeni kapital 
že »izgubljen«. V teh podjetjih je zaposlenih še okoli 180 
delavcev. 

Ker SDK kot revizijski organ nima pristojnosti, da bi preveril 
odliv kapitala v tujino, na podlagi njegovih ugotovitev pa za to 
obstajajo sumi, bodo ugotovitve SDK podlaga za takojšnje 
nadaljnje ukrepanje drugih pristojnih organov, ki prejmejo to 
revizijsko poročilo. 

Na osnovi v revizijskem poročilu navedenih domnev je Druž- 
beni pravobranilec (samoupravljanja) v Kopru vložil v mesecu 
oktobru 1993 in v novembru 1993 skupno 11 tožb na takratno 
Temeljno sodišče v Novi Gorici - Enota v Novi Gorici, in sicer: 

1. Primex d. d. 
Nova gorica, 

2. Primex Ceport, d.d., 
Šempeter pri Gorici 

3. Agro-ies, d.o.o., 
Šempeter pri Gorici 

4. Primsoft d. o. o. 
N. Gorica 

5. Primorje export, p. o. 
N. G. 
Tkanina Ljubljana, d. d , 

6. Prikont d. o. o. 
N. Gorica 

7. Primex Consulting 
d. o. o., N. Gorica 

8. Primex servis d. o .o. 
Nova Gorica 

9. Primul d. o. o. 
N. Gorica 

10. Ornega GO d. o. o. 
Nova Gorica 

- zaradi ugotovitve ničnosti vpisa v sodni 
register, 
- pcto; 
- tožba* 
- zaradi i 
- PCTOI 
- tožba* 
- zaradi 
deleža, 
- PCTO! 
- tožba \ 

179.542.241,00 Sit, 
i vložena dne 27.10.1992 

i ničnosti vpisa v sodni register, 
• 92.072.672,00 Sit 

i vložena dne 28. 10.1993 
razveljavitve pogodbe o prodaji 

15.014.621,00 Sit 
i vložena dne 3.11. 1993 

- zaradi ničnosti vpisa v sodni register 
- PCTO 280.978,00 Sit 
- tožba vložena dne 3.11.1993 
- zaradi razveljavitve posodbene pogod- 
be in plačila Sit 907.200,00 
- PCTO 907.200,00 Sit 
- tožba vložena dne 4.11.1993 
- zaradi ničnosti vpisa v sodni register 
- PCTO 296.133,30 Sit 
- tožba vložena dne 10. 11. 1993 
- zaradi ničnosti vpisa v sodni register 
- PCTO 195.052,40 Sit 
- tožba vložena dne 10.11.1993 
- zaradi ničnosti vpisa v sodni register 
- PCTO 73.031,00 Sit 
- tožba vložena dne 10. 11.1993 
- zaradi ničnosti vpisa v sodni register 
- PCTO 50.00,00 Sit 
- tožba vložena dne 10.11.1993 
- zaradi ničnosti vpisa v sodni register 
- PCTO 40.00,00 Sit 
- tožba vložena dne 10.11.1993 

II. Primex d. o. o. - zaradi vrnitve 1522 delnic oz. plačilo nji- 
- 83 delavcev hove vrednost 

- PCTO 2.283.000,00 Sit 
- tožba vložena dne 12. 11. 1993 

D. 

Stanje predmetnih pravdnih zadev na dan 31. januar 1995: 
I. a) by pass družbe: 
1. Primex Ceport, d. d., Šempeter pri Gorici 
Višje sodišče v Kopru je s sodbo, opr. št. Cpg 481/94-2 z dne 
19. 1. 1995 potrdilo izpodbijano sodbo Temeljnega sodišča 
v Novi Gorici - Enota v Novi Gorici, opr. št. Pg 243/94 z dne 14. 
10.1994, s katero je to sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče 
stranke za ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register navede- 
nega podjetja. 

2. Primsoft, d. o. o., Nova Gorica 

Višje sodišče v Kopru je s sodbo, opr. št. Cpg 216/94-2 z dne 26. 
5. 1994 pritožbi tožene stranke zpoer sodbo TS v Novi Gorici 
- Enota v Novi Gorici z dne 24. 1. 1994, opr. št. Pg 691/93-10 
ugodilo in zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, da je vpis 
podjetja Primsoft, d. o. o. Nova Gorica v sodni register RS 
v Novi Gorici, Enote v Novi Gorici z dne 23.10.1991, Srg 837/91, 
ničen. 

II. By pass družbe - umik tožbe 

1. Prikont, d. o. o., Nova Gorica 
2. Primex Consulting, d. o. o., Nova Gorica 
3. Primex Servis, d. o. o., Nova Gorica 
4. Primul, d. o. o., Nova Gorica 

5. Ornega GO, d.o.o., Nova Gorica 

V teh 5 (petih) primerih je bila tožba za ugotovitev ničnosti 
vpisov v sodni register by pass družb umaknjena dne 16. 1. 
1995 iz naslednjih razlogov: 

Delavci podjetja Primorje Export p.o. so ustanovili kot družbe- 
niki skupno šest manjših firm, v katere so prenesli različne 
dejavnosti. V vseh teh primerih je bila vložena tožba za ugoto- 
vitev ničnosti vpisa v sodni register. 

V primeru družbe Primsoft d.o.o. Nova Gorica je prvostopno 
sodišče s sodbo z dne 24. 1. 1994 ugodilo tožbenemu zah- 
tevku DPRS in ugotovilo ničnost vpisa te družbe v sodni 
register. Po pritožbi tožene stranke je Višje sodišče v Kopru 
s sodbo z dne 26. 5.1994 sodbo sodišča prve stopnje spreme- 
nilo in je tožbeni zahtevek zavrnilo. Sodišče druge stopnje je 
namreč menilo, da to, da o ustanovitvi podjetja ni odločal 
pristojni organ ustanovitelja ni kršitev take vrste, ki bi lahko 
vplivala na odločitev o ničnosti vpisa v sodni register. V tem 
primeru je bila vložena tudi revizija na Vrhovno sodišče RS, 
vendar je slednje revizijo zavrglo zaradi premajhne vrednosti 
spornega predmeta. 

V primeru petih preostalih družb, kjer je bila tožba umaknjena 
gre za enako vsebino. Glede na stališče Višjega sodišča 
v Kopru, kot je navedeno v prejšnjem odstavku za podjetje 
Primsoft, tudi za družbe Primex Consulting, Prikont, Primul, 
Ornega GO in Primex Servis ni mogoče pričakovati drugačne 
sodne odločitve. Glede na to je bilo smotrno tožbe umakniti, 
da ne bi nastajali nadaljnji stroški, saj v nobenem od navede- 
nih primerov ne bi mogli sprožiti postopka revizije zoper 
sodbo drugostopnega sodišča, ker je vrednost spornega 
predmeta premajhna. 

III. Na dan 31. januarja 1995 so v teku še naslednje pravdne 
zadeve: 

1. by pass družbe: 

Primex, d.o.o., Nova Gorica 

Temeljno sodišče v Novi Gorici - Enota v Novi Gorici je na 
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naroku dne 14. 12. 1994 (opr. št. Pg 533/94) sklenilo, da se 
v predmetni zadevi postavi izvedenca, da poda izvedensko 
mnenje o tem, kaj pomeni pogodba o ustanovitvi podjetja 
v mešani lastnini - delniške družbe Primex v ekonomskem 
smislu. Delo izvedenca je v teku. 

2. drugi postopki: 

a) Agro-les, d.o.o., Šempeter pri Gorici 

Narok za glavno obravnavo je bil dne 23. 12. 1994. Postopek 
se nadaljuje in o zadevi še ni odločeno s sodbo. 
b) Primorje export, p.o., Nova Gorica 
Višje sodišče v Kopru je dne 26. 1. 1995 (opr. št. Cpg 513/94 
oz. Pg 36/95) sklenilo, da se pritožbi tožeče stranke ugodi, 
sodba TS v Novi Gorici, Enota v Novi Gorici z dne 23. 9. 1994, 
opr. št. Pg 699/93-19, se razveljavi in zadeva vrne sodišču prve 
stopnje v novo sojenje. Ponovne obravnave v predmetni 
zadevi doslej še ni bilo. 

BELEŽKE: 

c) Primex, d.d., Nova Gorica 

Narok za glavno obravnavo je bil dne 9.12.1994. Postopek se 
nadaljuje in o zadevi še ni odločeno s sodbo. 

Navedeni povzetek predmetne zadeve temelji na dokumentih 
Družbenege pravobranilca Republike Slovenije - namestnika 
v Kopru, ki jih vsebuje spis VZ 70/93, ki ga vodimo v organu od 
19. 10. 1993 dalje. 

REVIZIJSKO POROČILO ZA PODJETJE SPLOŠNA PLOVBA 
p.o. PORTOROŽ 

V gornji zadevi Družbeni pravobranilec Republike Slovenije ni 
ukrepal, ker revizijski organ na podlagi pregledane dokumen- 
tacije ni ugotovil oškodovanja družbene lastnine po 48. čl. 
ZLPP, za katero odpravo, je po določbah istega zakona, 
dolžan poskrbeti družbeni pravobranilec. 
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DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS - REALIZACIJA SKLEPA 61. SEJE KOMISIJE 

Zbirno poročilo Družbenega pravobranilca Republike Slove- 
nije o razreševanju oškodovanja družbenega kapitala po 48. 
čl. ZLPP z dne 29. 3. 1995 dopolnjujemo z: 

1.) dopisom Družbenega pravobranilca Republike Slovenije 
z dne 10. 5.1995, kjer smo predlagali spremembe oz. dopolni- 
tve zakonodaje, da bi bilo naše delo v zvezi z določbami 50. čl. 
ZLPP učinkovitejše in da bi razrešili tudi dilemo o (po)teku 

BELEŽKE: 

roka iz 4. odst. 50. čl. ZLPP v povezavi z 20. čl. ZLPP; 
2.) ter s predlogom, da bi Državni zbor Republike Slovenije 
čimprej sprejel nov tekst zakona o Družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije, s katerim bi bili rešeni problemi oz. 
dileme, ki jih je zapisalo Ustavno sodišče Republike Slovenije 
ob svoji odločitvi, da z odložnim šest mesečnim rokom, razve- 
ljavi v novembru 1994 sprejeti zakon o Družbenem pravobra- 
nilcu Republike Slovenije. 
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BANKA SLOVENIJE - POROČILI 

Banka Slovenije pošilja na osnovi pisma z dne 22. 02. 1995 
in urgenco z dne 14. 03.1995 Komisiji DZ za spremljanje in 
nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine 
v prilogi: 

— poročilo o danih poroštvih oziroma garancijah podjet- 
jem v tujini; 
- poročilo o nadzoru bank za leto 1994, ki je bilo predlo- 
ženo državnemu zboru v septembru 1994. 

POROČILO O DANIH POROŠTVIH OZ. 
GARANCIJAH PODJETJEM V TUJINI 

Skladno s sklepom komisije za spremljanje in nadzor lastnin- 
skega preoblikovanja družbene lastnine o obravnavi celovite 
problematike s področja preobrazbe družbene lastnine in 
željenimi podatki o danih poroštvih oz. garancijah podjetjem 
v tujini katerih (so)lastniki so slovenska podjetja od leta 1991 
do 1994 v bankah v sanaciji Banka Slovenije sporoča sledeče. 

Banke so skladno s Sklepom o pogojih in načinu registracije 
kreditnih poslov s tujino (Ur. list RS št. 18/91-1, 32/92, 25/93, 
60/93 in 10/95) dolžne pošiljati Banki Slovenije poročila o sta- 
nju in prometu v zvezi z garancijami in poroštvi na obrazcu KP 
2 kjer se ločeno izkazuje tudi stanje izdanih garancij na 
zadnji dan v mesecu za tuje osebe. Banka Slovenije glede na 
prejeta poročila razpolaga samo s stanjem vseh izdanih 
garancij za tuje osebe in ne more posredovati podatka za 
katere posamezne tuje osebe so bile te garancije izdane. 
Glede na informacije, ki smo jih občasno dobivali s strani 
bank vam lahko sporočimo, da je pretežni del teh garancij 

predvidoma izdan za naša lastna ali mešana podjetja v tujini. 
Konkretni podatki pa so na razpolago samo v poslovnih 
bankah. 

Banke in podjetja so bila glede na zgoraj navedeni Sklep prvič 
obvezna podati poročilo v mesecu novembru 1991 za obvez- 
nosti preteklega meseca, to je oktober 1991. 

V pregledu Banka Slovenije posreduje stanje garancij in 
poroštev za vse tuje osebe za banke, ki so v sanaciji: to je LB, 
d.d. Ljubljana (od 27. 8. 1994 Nova LB, d.d. Ljubljana), Kre- 
ditno banko, d.d. Maribor (od 27. 8. 1994 Nova KBM, d.d.) ter 
Komercialno banko Nova Gorica, d.d. (od 1. 1. 1995 dalje 
Nova KBM, d.d. Glavna podružnica Nova Gorica). 

Komercialna banka Nova Gorica, d.d. je pričela samostojno 
(to je ne več v okviru LB, d.d. Ljubljana) izdajati garancije šele 
v februarju 1993. Ker Komercialna banka Nova Gorica, d.d. 
oziroma od 1.1.1995 dalje Nova KBM, d.d. Glavna podružnica 
Nova Gorica ni odobrila garancijskih poslov za druge tuje 
osebe, banka ni podana v tabeli. 
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STANJE GARANCIJ IN POROŠTEV ZA TUJE OSEBE od 31. 
10.1991 do 31. iZ. 1994 

OBDOBJE LB d.d. KBM d.d. 
za druge tuje osebe za druge tuje osebe 

31.10.1991 239.066 11.561 
30.11.1991 245.670 11.571 
31.12.1991 260.671 8.813 
31.01.1992 240.905 8340 
28.02.1992 235.178 8.783 
31.03.1992 234.853 7.874 
30.04.1992 233-500 7.834 
31.05.1992 230.099 7.850 
30.06.1992 238.423 8-330 
31.07.1992 243.133 8.647 
31.08.1992 254.612 8.853 
30.09.1992 242.171 8.857 
31.10.1992 224.139 9.108 
30.11.1992 202-324 9.660 
31.12.1992 175-363 9.572 
31.01.1993 170.980 9.782 
28.02.1993 165.438 9.479 
31.03.1993 163.573 9.551 
30.04.1993 166.038 9.859 
31.05.1993 157.461 9.779 
30.06.1993 146.207 9.174 
31.07.1993 139.644 8.960 
31.08.1993 136.538 8.487 
30.09.1993 131.867 8.791 
31.10.1993 119.402 8.451 
30.11.1993 111.574 8.242 
31.12.1993 104.893 7.577 
31.01.1994 101.601 7.553 
28.02.1994 100.948 7.613 
31.03.1994 102.496 7.763 
30.04.1994 101.010 7.867 
31.05.1994 94.704 7.957 
30.06.1994 97.351 7.988 
31.07.1994 94.774 7.895 

Nova LB d.d. Nova KBM d.d. 
27.08.1994 92.401 7.289 
30.09.1994 82.420 7.410 
31.10.1994 84.024 6.762 
30.11.1994 77.001 7-363 
31.12.1994 72.067 7.408 

Zneski so prikazani v tisočih USD (po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na zadnji dan tekočega meseca) 

Vir podatkov: KP 2 obrazec 
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POROČILO O NADZORU BANK IN HRANILNIC 
v obdobju Januar-avgust 1994 

uvoo 

1. Vrst« in način nadzor« 

Nadzor bank in hranilnic, kot ena od temeljnih nalog cen- 
tralne banke, vključuje dve področji delovanja in sicer: 

1. kontrolo izvajanja ukrepov (50. člen zakona o Banki Slove- 
nije) in 
2. kontrolo poslovanja bank in hranilnic (56. člen zakona 
o Banki Slovenije). 

Banka Slovenije izvaja nadzor bank in hranilnic: 

- s pregledom poročil in druge dokumentacije s katero raz- 
polaga in 
- z neposrednim pregledom v samih bankah in hranilnicah. 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti Banka Slovenije ukrepa 
v skladu z zakonom o bankah in hranilnicah in zakonom 
o Banki Slovenije; v primeru ugotovljenih večjih nepravilnosti 
oziroma večjih težav pri poslovanju pa v skladu z zakonom 
o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic. 

Kontrolo izvajanja ukrepov opravljajo tiste organizacijske 
enote Banke Slovenije, ki ukrepe tudi predpisujejo. Kontrola 
poslovanja oz. bonitetna kontrola pa je organizirana 
v posebni organizacijski enoti. Tuji strokovnjaki, ki so prisotni 
od začetka letošnjega leta, naj bi pripomogli k hitrejši uspo- 
sobljenosti delavcev za izvajanje bonitetne kontrole. 

Nadzor bank se opravlja tudi skozi obvezno revidiranje letnih 
obračunov bank, vendar ga izvajajo pooblaščene revizijske 
organizacije (48. do 53. člen zakona o bankah in hranilnicah). 

Nadzor bank in hranilnic se ne razlikuje; izjema so hranilno- 
kreditne službe, ki se ustanavljajo in poslujejo v skladu 
z zakonom o hranilno-kreditnih službah. Zato Banka Slove- 
nije pri HKS opravlja le kontrolo izvajanja ukrepov monetarne 
politike, ne nadzira pa njihovega poslovanja. Ker so HKS 
finančne institucije, ki v svojem poslovanju prevzemajo rizike 
(enako kot banke in hranilnice) je za transparentno izkazova- 
nje njihove solventnosti in pa tudi izvajanje kontrole njiho- 
vega poslovanja, nujna čimprejšnja uskladitev z zakonodajo, 
ki velja za banke in hranilnice. 

2. Nekatera značilnosti bančnega sistema 

V Slovenji posluje 33 bank, 11 hranilnic in 74 hranilno- 
kreditnih služb. Tržni delež hranilnic in hranilno-kreditnih 
služb, merjen z deležem v skupni bilančni vsoti celotnega 
bančnega sistema, je zanemarljiv, saj je po stanju konec julija 
letos znašal 1,6%. Tržni delež bank je torej znašal kar 98,4%. 

Vendar pa se banke med seboj zelo razlikujejo in sicer po vrsti 
dovoljenja za poslovanje, po obsegu in strukturi poslovanja 
kot po drugih kazalcih. 

Dovoljenje za opravljanje vseh vrst bančnih poslov v državi in 
v tujini ima 20 bank, medtem ko imajo ostale banke omejeno 
dovoljenje za poslovanje. Nove banke pridobijo neomejeno 
dovoljenje za poslovanje, če razpolagajo s 4.080 mio SIT 
ustanovitvenega kapitala, sicer pa so banke omejene pri 
poslovanju glede vrste poslov, kakor tudi regionalno. Banke, 
ki že poslujejo, morajo doseči ustrezen obseg jamstvenega 
kapitala glede na veljavno licenco do septembra 1995. 

Tujci so solastniki 15 bank; v petih bankah so večinski last- 
niki, v ostalih imajo majhen delež, ena banka pa je v popolni 
lasti tujcev. 

Banke zelo različno povečujejo svoj tržni delež, saj smo priča 
intenzivni rasti obsega poslovanja nekaterih bank, medtem ko 
druge stagnirajo ali pa se njihov tržni delež celo zmanjšuje. 

Veliko število bank spodbuja konkurenco, zato se je posebno 
v zadnjem letu izboljšala ponudba bančnih storitev. Banke so 
v letu 1993 dosegle relativno ugodne rezultate poslovanja. 
V realnem izrazu so gledano v celoti bistveno povečale obseg 
poslovanja, znižale so obrestno maržo in število zaposlenih. 

Banke, ki so v letu 1993 ustvarile dobiček, so ga večinoma 
razporedile v rezerve. Razlog je predvsem v tem, da morajo 
banke dosegati ustrezno višino jamstvenega kapitala zaradi 
ohranitve že pridobljenega dovoljenja za poslovanje. Pričako- 
vati pa je tudi, da se bodo manjše banke zaradi te zahteve 
združevale, saj so glede na obseg poslovanja že sedaj preka- 
pitalizirane. 

Sicer pa je precej bank in hranilnic v letu 1993 ustvarjeni neto 
prihodek uporabilo za oblikovanje rezervacij za potencialne 
izgube. Nekatere banke, ki jim poslovni rezultat v letu 1993 ni 
omogočil oblikovanja vseh potrebnih rezervacij, so to morale 
storiti takoj v začetku letošnjega leta. 

Zaradi tega imajo letos štiri banke kar precejšnjo izgubo. Iz 
ostalega poslovanja pa je imelo po stanju konec julija letos 
izgubo še 5 bank, vendar obseg ni zaskrbljujoč. 

Restriktivni pogoji poslovanja in konkurenčne prednosti bank 
pomembno vplivajo na obseg in rezultate poslovanja hra- 
nilnic. 

Kljub vsemu se je njihov obseg poslovanja v povprečju v sed- 
mih mesecih letos povečal v enakem obsegu kot pri bankah; 
nekaj hranilnic je poslovalo z izgubo. 

Glede na zakonsko obveznost povečanja jamstvenega kapi- 
tala na 68 milijonov SIT do konca letošnjega leta pričakujemo 
še nadaljnje pripajanje hranilnic (do avgusta letos sta se 
pripojili dve hranilnici). 

3. Normativna podlaga za izvajan]« nadzora 

Konec leta 1993 oz. v začetku letošnjega leta je Banka Slove- 
nije naredila pomemben korak pri razvijanju podlage za izva- 
janje bonitetne kontrole bank. 

Tako je bil sprejet nov sklep o: 
a) izračunu kapitalske ustreznosti, 
b) razvrščanju bilančnih terjatev in zunajbilančnih obvezno- 
sti in 
c) oblikovanju splošnih in posebnih rezervacij. 

Navedeni sklepi uvajajo strožja, mednarodna merila pri poslo- 
vanju bank in hranilnic. Zato je Banka Slovenije organizirala 
več delovnih posvetov s ciljem približati bankam in hranilni- 
cam načine zmanjševanja rizikov pri njihovem poslovanju. 
Izdelala je tudi več o(>erativnih navodil. 

Na podlagi podatkov o klasifikaciji bilančnih terjatev in zunaj- 
bilančnih obveznosti, ki jih banke in hranilnice večinoma 
pošiljajo na elektronski način, smo oblikovali računalniško 
podprt kreditni biro, ki omogoča kompleksen pregled nad več 
kot 11.000 komitenti, s katerimi poslujejo banke in hranilnice. 
Tako lahko pri posameznemu komitentu spremljamo gibanje 
njegove zadolženosti pri posamezni banki ali vseh bankah in 
hranilnicah, nadzorujemo spreminjanje njegove bonitete pri 
posamezni banki oz. ugotavljamo boniteto istega komitenta 
pri različnih bankah, povezujemo ocenjeno boniteto posa- 
meznega komitenta s podatki o njegovi likvidnostni situaciji, 
ugotavljamo strukturo komitentov po sektorjih in skupinah 
ipd. 

Zaradi zagotovitve podlage za kar najbolj učinkovito izvajanje 
on-site kontrole je Banka Slovenije predpisala bankam in 
hranilnicam, da morajo prvič po stanju konec prvega polletja 
letos zagotoviti minimalni obseg dokumentacije v kreditnih 
mapah. Kreditne mape morajo vsebovati splošne podatke 
o posameznih komitentih in posebne podatke in dokumenta- 
cijo. Banka oz. hranilnica mora imenovati tudi osebo, ki je 
odgovorna za popolnost in ažurnost kreditnih map. 
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Zaradi zagotovitve metodološko konsistentnega evidentiranja 
poslovnih dogodkov smo v Banki Slovenije pripravili tudi nov 
kontni okvir, ki temelji na novih Slovenskih računovodskih 
standardih, ki so začeli veljati z letom 1994. 

Izdelali smo tudi vrsto navodil, ki pomenijo operacionalizacijo 
računovodskih standardov v bankah in hranilnicah, s čimer 
naj bi zagotovili pravilno in pošteno izkazovanje poslovnih 
dogodkov. 

Banka Slovenije je pripravila tudi nove sheme finančnih izka- 
zov, ki temeljijo na mednarodnih standardih. Tako kot doslej 
so banke in hranilnice dolžne mesečno poročati Banki Slove- 
nije o prometu in stanju na vseh računih. V Banki Slovenije 
imamo izgrajen računalniški informacijski sistem, ki omogoča 
izdelavo bilance stanja in uspeha posamezne banke oz. hra- 
nilnice. Na agregiranem nivoju pa pošiljamo te podatke nazaj 
bankam in hranilnicam za njihovo uporabo. 

KONTROLA IZVAJANJA UKREPOV 

Banka Slovenije kontrolira izvajanje ukrepov na podlagi dolo- 
čil 50. do 54. člena zakona o Banki Slovenije in Sklepa 
o kontroli izvajanja ukrepov in o ukrepih proti bankam. 

1. Kontrola izvajanja ukrepov denarne politike 

S posrednim in neposrednim nadzorom Banka Slovenije pre- 
verja izvajanje ukrepov sklepov denarne politike v bankah in 
hranilnicah na predpisani način in če so upoštevani in izpol- 
njeni pogoji in pravila, določena v neposrednih ponudbah pri 
posegu na odprtem trgu. To nalogo opravlja v skladu z zako- 
nom o Banki Slovenije in sklepom o kontroli izvajanja ukre- 
pov in o ukrepih proti bankam in hranilnicam. 

Predmet nadzora pri bankah je obvezna rezerva oziroma 
osnova za obračun obvezne rezerve, podatki o dnevni likvid- 
nosti in drugi podatki o poslovanju bank, knjigovodsko stanje 
računov, desetdnevni podatki o knjigovodskem stanju sred- 
stev in plasmajev bank ter izpolnjevanje pogojev pri ponud- 
bah Banke Slovenije. Pri hranilnicah je predmet nadzora 
izvajanje sklepa o obvezni rezervi in mesečno poročilo o knji- 
govodskem stanju računov. 

V letošnjem letu je bilo s posrednim nadzorom izvajanja 
ukrepov ugotovljenih šest nepravilnosti pri štirih bankah in 
dveh hranilno kreditnih službah, kar je manj kot v prejšnjem 
letu, zlasti pri hranilno kreditnih službah in kar vendarle kaže 
na nekoliko resnejši pristop pri njihovem poslovanju. Vse 
nepravilnosti se nanašajo na neizpolnjevanje obvezne 
rezerve, razen v enem primeru, ko je bilo ugotovljeno, da 
banka ni izpolnila pogojev pri neposredni ponudbi Banke 
Slovenije. 

Izdanih je bilo šest odločb za uskladitev poslovanja s predpisi 
ter izrečeni ukrepi iz 53. člena zakona o Banki Slovenije. 
Sankcije so bile različne glede na vrsto in obseg kršitve 
predpisa ter glede na možnost učinkovanja sankcij pri dolo- 
čeni banki oziroma hranilno kreditni službi. Med ukrepi pre- 
vladuje prepoved vpisovanja tolarskih blagajniških zapisov 
Banke Slovenije za določeno obdobje in predlog za suspenz 
ali razrešitev vodilnega delavca, odgovornega za nastalo 
nepravilnost. V enem primeru sta vodilna delavca banke dala 
odpoved delovnega razmerja, zato organ banke ni predlagal 
suspenza oziroma razrešitve. Banka, pri kateri je nepravilnost 
izhajala iz neizpolnjenega pogoja po posebni ponudbi za 
začasni odkup blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem 
denarju z obveznim povratnim odkupom, je bila za 30 dni 
izključena pri ponudbah Banke Slovenije, poleg tega pa je 
morala plačati še zamudne obresti. 

Zaradi neizpolnjevanja obvezne rezerve so banke in hranilno 
kreditni službi v vseh primerih morale plačati nadomestilo za 
povprečen dnevni primanjkljaj obvezne rezerve za vse dni 
v mesecu in zamudne obresti za nepravočasno plačano nado- 
mestilo. 

Pri bankah v sanaciji, kjer so motnje v poslovanju trajnejše 

narave, poteka poostren stalen nadzor. V skladu s sklepom 
o kontroli poslovanja bank in hranilnic je bil opravljen pri eni 
banki posreden nadzor dnevnega spremljanja denarnih tokov 
za večje komitente banke z namenom, da se preprečijo nepri- 
čakovani odlivi z žiro računa deponentov, katerih posledica je 
lahko negativno stanje na žiro računu banke po končani 
dnevni obdelavi plačilnega prometa oziroma nepričakovani 
prilivi na žiro računu, ki povečujejo stroške poslovanja banke 
zaradi nepotrebnega dodatnega zadrževanja likvidnih virov. 
O ugotovljeni nepravilnosti je bil sestavljen zapisnik in posre- 
dovana zahteva za uskladitev poslovanja. 

Poleg navedenega je Banka Slovenija nekatere banke in hra- 
nilnice pisno opozorila na ugotovljene posebnosti, neko- 
rektno ali neracionalno poslovanje ter zahtevala obrazložitve. 
Zvezo hranilno kreditnih služb pa je seznanila z najpogostej- 
šimi nepravilnostmi in napakami hranilno kreditnih služb. 
Tovrstna aktivnost Banke Slovenije je naravnana k prepreče- 
vanju nadaljnjih nepravilnosti in rizikov v njihovem poslo- 
vanju. 

2. Kontrola dnevne devizne pozicije bank 

V skladu z navodilom o vrsti in načinu dostavljanja podatkov 
o dnevni devizni poziciji bank morajo banke poročati Banki 
Slovenije. 

Pri dnevni kontroli podatkov so bile nekajkrat ugotovljene 
napake v prikazanih podatkih, ki pa so bile tekoče odprav- 
ljene. Zaradi hujših in ponavljajočih nepravilnosti so bile 
opravljene 3 posebne kontrole, na podlagi katerih je bil eni 
banki izdan ukrep ustavitve nakupa vrednostnih papirjev. 

3. Kontrola plačilnega prometa 

Opravljena je bila ena kontrola poslovanja na računu po 26. 
členu zakona o deviznem poslovanju. Postopek je bil zaklju- 
čen brez ukrepa. 

4. Kontrola menjalniškega poslovanja 

V prvih osmih mesecih leta ni bilo kontrol menjalniškega 
poslovanja bank, opravljene pa so bile kontrole menjalni- 
škega poslovanja domačih oseb, ki imajo sklenjene menjalni- 
ške pogodbe z bankami. 

Opravljeno je bilo 8 kontrol, na podlagi katerih je bilo zaradi 
ugotovljenih nepravilnosti vloženih 5 prijav gospodarskega 
prestopka, en postopek je bil s sklepom ustavljen, 2 postopka 
pa še nista zaključena. 

5. Kontrola obveščanja Banke Slovenije 

Banke in hranilnice morajo Banki Slovenije posredovati 
različne podatke o svojem poslovanju (od dnevnih do letnih). 

Pri kontroli teh podatkov se ugotavlja tako nepravočasnost 
dostavljanja kot pogoste nepravilnosti. Na podlagi ukrepanja 
se stanje izboljšuje, vendar še vedno ni zadovoljivo. 

KONTROLA POSLOVANJA BANK IN HRANILNIC 

1. Kontrola predložene dokumentacije za Izdajo dovoljenja 
za poslovanje 

Izdajanje različnih vrst dovoljenj za poslovanje domačih in 
tujih bank ter hranilnic je ena od dejavnosti Banke Slovenije, 
ki sodi v okvir nadzora. 

Zakonska podlaga za to dejavnost je v 55. členu zakona 
o Banki Slovenije in v več členih zakona o bankah in hranilni- 
cah. Natančneje pa je izdajanje dovoljenj in soglasij urejeno 
v sklepu o natančnejši določitvi pogojev in postopka za prido- 
bitev dovoljenja in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri 
Banki Slovenije. 

S kontrolo se ugotavlja skladnost ustanovitvenih aktov 
z veljavnimi predpisi, primernost ustanoviteljev, izvor ustano- 
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vitvenega kapitala, realnost načrtovane poslovne politiko 
glede na obstoječo konkurenco ter ustreznost kadrov in teh- 
nične opremljenosti za načrtovane vrste poslov. 

Ugotovljene so bile različne nepravilnosti in pomanjkljivosti, 
ki so jih predlagatelji vlog v postopku obdelave opravili. 

V prvih osmih mesecih letos je Banka Slovenije izdala štirim 
bankam in eni hranilnici dovoljenje za razširitev poslovanja, 
vloga ene hranilnice pa je bila zavrnjena. Zavrnjena je bila tudi 
vloga ene tuje banke za poslovanje. Za razširitev območja 
poslovanja je dobila dovoljenje ena hranilnica. 

Banka Slovenije je izdala tudi dovoljenje za pripojitev dveh 
hranilnic k bankam. 

Nekaj vlog za dovoljenje poslovanja hranilnic je bilo vrnjenih 
vlagateljem, ker jih niso ustrezno in pravočasno dopolnili. 

Banka Slovenije izdaja tudi dovoljenja domačih delničarjem, 
če njihov kapitalski delež presega 15%. Takšna dovoljenja je 
izdala delničarjem dveh bank. Za kapitalsko udeležbo oz. 
povečanje le-te tujim delničarjem pa je bilo izdano 6 dovoljenj 

Dve banki sta predložili vlogo za dovoljenje za poslovanje 
z manjšim jamstvenim kapitalom kot zahteva poseben sklep 
Banke Slovenije, vendar nista bili pozitivno rešeni. 

2. Kontrola poslovodstva 

Po 44. členu zakona o bankah in hranilnicah daje Banka 
Slovenije soglasje k imenovanju direktorja. 

S kontrolo se ugotavlja skladnost predložene dokumentaoije 
z zakonskimi zahtevami. Strokovna usposobljenost kandidata 
in znanje slovenskega jezika se preverita na razgovoru, ki ga 
s kandidatom opravi posebna komisija. 

Banka Slovenije je izdala trinajst soglasij k imenovanju direk- 
torja banke. 

3. Kontrola skladnosti poslovanja z dovoljenjem za 
poslovanje 

Banke in hranilnice imajo različne vrste dovoljenj za poslova- 
nje. Ugotovljene so bile predvsem naslednje nepravilnosti: 

- neustrezna registracija lastništva, 
- opravljanje poslov mimo dovoljenja, 
- poslovanje s komitenti izven dovoljenja območja poslo- 
vanja, 
- poslovanje z nedovoljenimi vrstami komitentov, 
- neustrezno urejeno jamstvo za hranilne vloge občanov, 
- neustrezni postopki odobravanja kreditov lastnikom ali 
članom upravnih organov, 
- neustrezno zavarovanje kreditov, 
- neustrezna bonitetna analiza kreditojemalcev, 
- neizterjevanje dospelih obveznosti, 
- nepravilno in neažurno evidentiranje poslovnih dogodkov 
in 
- nezadovoljiva organizacija delovnih postopkov. 

Na podlagi zahtev so banke in hranilnice odpravile večino 
ugotovljenih nepravilnosti, za odpravo nekaterih pa so jim 
določeni daljši roki. 

4. Kontrola usklajenosti ustanovitvenih aktov z registracijo 

S kontrolo je bila preverjena višina ustanovitvenega kapitala. 
V skladu z zahtevo Banke Slovenije je večina bank nepravilno- 
sti že odpravila, rok pa še ni iztekel. 

S. Kontrola ohranjanja likvidnosti 

Banke in hranilnice so v skladu z 31. členom zakona o bankah 
in hranilnicah dolžne poslovati tako, da ohranjajo svojo pla- 
čilno sposobnost. Pojav nelikvidnosti ali likvidnostnih težav 

narekuje predsanacijske ukrepe Banke Slovenije. Če ti ukrepi 
ne prinesejo želenih izboljšanj v poslovanju, sledijo nadaljnji 
ukrepi, ki jih poleg Banke Slovenije lahko predlagajo tudi 
drugi subjekti. Oceno učinkov sanacije izdela Banka Slove- 
nije, ki tudi odloči o ekonomski upravičenosti sanacije. Če ta 
ni upravičena, je podan predlog za stečaj. 

Kontrola Banke Slovenije je posebej pomembna zaradi pre- 
prečevanja aktiviranja jamstva države za sredstva prebival- 
stva. 

6. Kontrola ustanovitvenega kapitala hranilnic 

V skladu s 74. členom zakona o bankah in hranilnicah mora 
znašati ustanovitveni kapital hranilnic najmanj 10% ustanovi- 
tvenega kapitala za banke, kar pomeni 68 milijonov tolarjev. 
Že poslujoče hranilnice morajo predpisano višino ustanovi- 
tvenega kapitala doseči do 31. 12. 1994. 

S kontrolo je bilo ugotovljeno, da je do 31. 7. 1994 ena 
hranilnica že izpolnila zakonsko zahtevo. 

7. Kontrola jamstvenega kapitala 
Zaradi zavarovanja obveznosti do upnikov in zavarovanja 
zaupanega premoženja morajo banke razpolagati s primer- 
nim jamstvenim kapitalom, ki mora biti najmanj enak minimal- 
nemu ustanovitvenemu kapitalu (22. člen zakona o bankah in 
hranilnicah). Izračun jamstvenega kapitala je določen s skle- 
pom o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hra- 
nilnic. 

Po stanju konec leta 1993 štiri banke niso izpolnjevale ome- 
njenega zakonskega določila. Na podlagi zahteve so tri banke 
povečale kapital v predpisanem roku, pri eni banki pa posto- 
pek še teče. 

Višina jamstvenega kapitala, s katerim morajo banke razpola- 
gati, pa je odvisna še od vrste poslov, ki jih banke opravljajo. 
V skladu s podzakonskim aktom, ki ureja to področje, bodo 
banke morale predpisano višino vsaj polovično doseči najkas- 
neje do konca septembra letos. 

Zaradi ohranitve dovoljenja za zbiranje deviznih sredstev 
občanov bo moralo do omenjenega datuma povečati jam- 
stveni kapital osem bank, zaradi izognitve regionalnim omeji- 
tvam pa še pet bank. 

Banka Slovenije pričakuje, da bodo navedene kapitalske zah- 
teve delovale v smeri združevanja bank. 

8. Kontrola kapitalske ustreznosti 

V skladu s 26. členom zakona o bankah in hranilnica morajo 
banke in hranilnice razpolagati z ustrezno višino jamstvenega 
kapitala glede na obseg tvegane aktive. 

Brez upoštevanja bank v sanaciji, konec leta 1993 dve banki 
nista dosegli predpisanega koeficienta kapitalske ustreznosti, 
kar še vedno nista uspeli sanirati. Pri večini ostalih bank in 
hranilnic je bil koeficient bistveno višji od predpisanega. 

9. Kontrola kreditnega portfelja in oblikovanja rezervacij 
pred potencialnimi Izgubami 

Temeljno, ne pa tudi edino tveganje, s katerim se banke in 
hranilnice srečujejo pri svojem poslovanju, je kreditno tvega- 
nje. Banka Slovenije je konec leta 1993 predpisala nova 
strožja merila za razvrščenje terjatev in potencialnih obvezno- 
sti v bonitetne razrede (sklep o razvrstitvi akivnih bilančnih in 
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic). 

Ugotovljeno je bilo, da banke v povprečju 80% svojih terjatev 
ocenjujejo kot neproblematične, hranilnice pa kar 90%. Na 
podlagi opravljenih revizij letnih obračunov za leto 1993 je 
bilo ugotovljeno, da nekatere banke in hranilnice predobro 
ocenjujejo boniteto svojih komitentov, zato so revizorji zahte- 
vali popravke in dodatno oblikovanje rezervacij pred potenci- 
alnimi izgubami. 
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Glede na to, da so bile banke in hranilnice seznanjene s pred- 
pisom o obveznem oblikovanju rezervacij pred potencialnimi 
izgubami, jih je velika večina v celoti oblikovala že v letu 1993. 
V začetku leta 1994 je še potrebne rezervacije oblikovalo 
sedem bank in ena hranilnica. 

Pri pregledih se ugotavlja tudi neustrezno preverjanje boni- 
tete kreditojemalcev, neustrezno zavarovanje kreditov, 
neučinkovito in prepočasno izterjevanje dospelih obveznosti, 
kreditiranje insolventnih podjetij, neustrezna organizacija pri 
kreditnem poslovanju ipd. 

10. Kontrola skupne Izpostavljenosti do posameznega 
komitenta 

Zaradi preprečevanja koncentracije izpostavljenosti banke 
oz. hranilnice na manjše število komitentov je s 26. členom 
zakona o bankah in hranilnicah predpisana največja možna 
višina, to je 25% od jamstvenega kapitala. Pri tem se v izpo- 
stavljenost ne štejejo tiste terjatve, ki so zavarovane od Repu- 
blike Slovenije in Banke Slovenije ter z ostalimi prvovrstnimi 
zavarovanji. 

Pri nekaterih bankah je bil problem prevelike izpostavljenosti 
razrešen s sanacijskimi postopki (tako bank kot železarn). 

Dvem hranilnicam pa je bila izdana zahteva za prilagoditev 
zakonskemu določilu do konca leta 1994. 

Odprt ostaja še problem merjenja izpostavljenosti do kapital- 
sko, upravljalsko oz. poslovno povezanih oseb, ki jih je 
potrebno v tem primeru obravnavati kot eno pravno osebo. 
Zakon o gospodarskih družbah in posebno Slovenski računo- 
vodski standardi prinašajo definicije povezanih oseb, kar bo 
podlaga za merjenje izpostavljenosti do takšnih družb. 

11. Kontrola odobravanja kreditov lastnikom bank In 
hranilnic ter članom njihovih organov 

V skladu s 30. členom zakona o bankah in hranilniah je 
odobravanje kreditov lastnikom, članom organov ter članom 
poslovodstva bank ali hranilnic dovoljeno le ob predhodnem 
soglasju nadzornega odbora. 

To zakonsko določilo so kršile predvsem hranilnice, pa tudi 
nekatere banke. V večini primerov je bilo ugotovljeno dajanje 
kreditov delničarjem bank in hranilnic in to predvsem pravnim 
osebam. Na zahtevo Banke Slovenije so bile nepravilnosti 
odpravljene. 

12. Kontrola kapitalskih naložb v osnovna sredstva 

V skladu z 28. členom zakona o bankah in hranilnicah naložbe 
bank in hranilnic v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo ter 
kapitalske naložbe v druge banke in nebančne organizacije 
niso smele presegati njihovega jamstvenega kapitala (od 01. 
08. 1994 smejo znašati le 60% jamstvenega kapitala). 

Brez upoštevanja bank v sanaciji ena banka ne spoštuje 
zakonskega določila. Hranilnica, ki je konec lanskega leta 
kršila omenjeno določilo, pa je nepravilnost že odpravila. 

13. Kontrola višine zavarovanja za sredstva občanov pri 
hranilnicah 

V skladu z zakonom o bankah in hranilnicah so hranilnice 
dolžne zavarovati izplačilo sredstev občanov in društev pri 
bankah ali zavarovalnicah. Banka Slovenije skrbno nadzira 

prilagajanje višine zavarovanja, saj omenjena sredstva pri 
nekaterih hranilnicah hitro naraščajo. 
14. Kontrola knjigovodskih podatkov 

Z začetkom letošnjega leta je začel veljati nov kontni okvir, po 
katerem so banke, hranilnice in HKS dolžne mesečno pošiljati 
podatke o knjigovodskem stanju in prometu računov. 

S kontrolo je bila ugotovljena vrsta nepravilnosti pri izkazova- 
nju poslovnih dogodkov, zato je Banka Slovenije zahtevala 
popravke oz. ponovna poročila. Odpravljanje napak je bilo 
dolgotrajno in zelo zahtevno delo. 

15. Kontrola revizijskih poročil za poslovno leto 1993 

Primerjava podatkov iz revizijskih poročil s podatki s katerimi 
sicer razpolaga Banka Slovenije je pokazala vrsto dvoumnosti 
in tudi nepravilnosti. Zato bo bile izvedene številne aktivnosti 
tako do bank kot do revizorskih institucij. 

Ugotavljamo, da mora Banka Slovenije temu področju posve- 
titi še več pozornosti in da mora za leto 1994 predpisati 
minimalne standarde za revizijo. 

16. Kontrola v bankah in hranilnicah 

Banka Slovenije je opravila 17 pregledov poslovanja oz. pre- 
gledov določenih področij poslovanja v bankah in hranilni- 
cah. Od tega je bilo 14 pregledov v bankah, pri čemer jih je 
bilo 5 informativne narave. V treh hranilnicah so bili opravljeni 
celovitejši pregledi. 

Kontrola je zajemala predvsem naslednja področja: 

- ugotavljanje zanesljivosti poročil banke oz. hranilnice 
glede na kvaliteto računovodskega sistema in sistema infor- 
macij za vodstvo, 
- preverjanje kvalitete kreditnega portfelja glede na poro- 
čila, ki jih prejema Banka Slovenije, 
- ugotavljanje povezanih oseb zaradi deverzifikacije kredit- 
nega rizika, 
- preverjanje izračuna kapitalske ustreznosti, 
- ugotavljanje sposobnosti vodstva za upravljanje z riziki pri 
poslovanju, 
- ovrednotenje sistema interne kontrole in njihovih ugoto- 
vitev, 
- kontrola računalniške podpore poslovanja, 
- kontrola delniške knjige. 

Na podlagi ugotovitve kontrol je bilo bankam in hranilnicam 
izdanih 6 zahtev za sprejem določenih aktivnosti, dve odločbi 
za izvršitev določenih aktivnosti, ena odločba o odvzemu 
dovoljenja za opravljanje bančnega posla, v enem primeru pa 
je bila izdano tudi izvedeniško mnenje o opravljenem pre- 
gledu dokumentacije. 

Zaradi ugotovljenih večjih nepravilnosti sta bili dve banki 
prijavljeni za gospodarski prestopek. 

ZAKLJUČEK 
Banka Slovenije intenzivno razvija sistem nadzora nad ban- 
kami in hranilnicami. Pri tem ugotavlja, da se s sprejeto 
zakonodajo s področja sanacije bank, revidiranja, statusnega 
organiziranja gospodarskih družb uresničujejo pomembni 
predpogoji za izvajanje nadzora. To tudi omogoča Banki 
Slovenije, da izgrajuje takšen sistem nadzora, ki je vse bolj 
primerljiv z ureditvijo, ki jo s svojimi smernicami predpisujeta 
Evropska skupnost in Baselski komite. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE - ODGOVOR 

Vlada RS v prilogi pošilja odgovor Vlade Republike Slove- Republike Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega 
nije na zastavljeno vprašanje Komisije Državnega zbora preoblikovanja družbene lastnine. 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje 
in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine je na 
svoji 53. seji dne 17. 2.1995 sprejela več sklepov. Med drugim 
je pozvala vlado, da odgovori Komisiji, zakaj z izvedbenimi 
akti ni zagotovila izvajanja zakona o deviznem poslovanju in 
31. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju in zakaj 
Slovenija še ni ratificirala evropske konvencije o preprečeva- 
nju pranja denarja. 

V zvezi z navedenimi vprašanji Vlada Republike Slovenije 
posreduje naslednji odgovor: 

1. V 31. členu zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju je 
določeno, da nadzor nad zunanjetrgovinskim poslovanjem, 
izvajajo pristojni inšpekcijski organi, Banka Slovenije in carin- 
ski organi v okviru pooblastil, določenih z zakonom. Poročila 
o nadzoru, pa se po določbah istega člena, posredujejo mini- 
strstvu, pristojnemu za ekonomske odnose s tujino. To 
pomeni, da navedeni organi pri nadzoru delujejo v okviru 
pooblastil in pristojnosti, ki so jim dana z zakoni, ki urejajo 
njihove izvirne pristojnosti, kot npr. pristojnosti carinskih 
organov so določene v carinskem zakonu in zakonu o carin- 
ski službi 

V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na izvajanje zakona 
o deviznem poslovanju, vlada meni, da je zakon zadovoljivo 
urejen s podzakonskimi akti. Področje nadzora in kontrole 
deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja je podrobno 
urejeno v VIII. poglavju zakona o deviznem poslovanju, kjer je 
določeno, da devizna kontrola obsega kontrolo deviznega in 
zunanjetrgovinskega poslovanja, kreditnih odnosov s tujino 
in opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini. V 67. členu 
deviznega zakona, je dana podlaga za ustanovitev posebnega 
upravnega organa - to je Deviznega inšpektorata Republike 
Slovenije. Devizno kontrolo opravljata Devizni inšpektorat 
Republike Slovenije in Banka Slovenije, določen del kontrole, 
v mejah svojih pristojnosti pa tudi carinski organi. Za potrebe 
davčnega in deviznega nadziranja so poslovne banke in carin- 
ski organi dolžni posredovati podatke o zunanjetrgovinskem 
in deviznem poslovanju davčnih zavezancev tudi Agenciji za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje. Banka Slovenije 
posreduje Agenciji podatke o zunanjetrgovinskem poslovanju 
v zvezi z revizijskimi postopki lastninskega preoblikovanja 
podjetij v družbeni lasti, in sicer so bili dosedaj posredovani 
podatki za 894 podjetij. Prav tako je opredeljen način ukrepa- 
nja v primeru posameznih ugotovitev nepravilnosti ali nezako- 
nitosti, oziroma v primerih, ko ukrepi, ki jih je odredil pristojni 
organ za devizno kontrolo, niso bili izvršeni. Zakon o deviz- 
nem poslovanju tako v poglavju VIII., Devizna kontrola, kakor 
tudi v poglavju IX. Kazenske določbe daje pooblastila kot-tudi 
možnosti za korekten nadzor nad izvajanjem predpisov, ki 
urejajo področje poslovanja s tujino. 

Vlada meni, da so ustrezni predpisi, ki urejajo organizacijo in 
način dela Deviznega inšpektorata, kot je določeno v 99. 
členu Zakona o deviznem poslovanju, podani v zakonu 

o upravi. Način dela in naloge organa pa so natančno oprede- 
ljene prav v VIII. poglavju zakona o deviznem poslovanju. 

V postopku priprave je tudi zakon o finančnem poslovanju 
s tujino, ki bo nadomestil veljavne zakone o deviznem poslo- 
vanju, zunanjetrgovinskem poslovanju, o kreditnih odnosih 
s tujino in tujih vlaganjih. S tem zakonom bodo urejena 
področja, ki niso dorečena v sedanji zakonodaji in hkrati 
prilagojen pravni sistem primernim ureditvam v drugih dr' 
žavah. 

2. Konvencijo o pranju, izsleditvi in zaplembi premoženjske 
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (v nadaljevanju: Kon- 
vencija), je Svet Evrope sprejel dne 18. 11. 1990. V veljavo je 
stopila dne 01. 09.1993, ko so bili izpolnjeni zahtevani pogoji 
o najmanj treh ratifikacijah. Konvencijo je doslej podpisalo 22 
držav, le 6 držav pa jo je tudi ratificiralo. Od omenjenih šestih 
držav je kar pet držav zaradi neusklajenosti njihovih nacional- 
nih ustavnih in zakonskih predpisov z določili Konvencije pri 
ratifikaciji izrazilo zadržke do posameznih delov Konvencije. 

Med 22 podpisnicami Konvencije je tudi Slovenija, ki je dne 
23. 11. 1993 s podpisom izrazila pripravljenost prilagoditi 
svojo zakonodajo določilom Konvencije. To svojo dolžnost je 
Slovenija doslej skoraj v celoti že izpolnila s sprejemom 
zakona o preprečevanju pranja denarja, Kazenskega zako- 
nika, zakona o kazenskem postopku, zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (s tem zakonom je bil ustanov- 
ljen Urad RS za preprečevanje pranja denarja), ki so vsi začeli 
veljati v drugi polovici leta 1994 oziroma v začetku letošnjega 
leta. 

Pred dokončno ratifikacijo Konvencije pa je potrebno 
ustrezno dopolniti še določbe sedaj veljavnih zakona o ban- 
kah in hranilnicah in zakona o deviznem poslovanju, ki se 
nanašajo na bančno tajnost in na dolžnost sporočanja dolo- 
čenih podatkov carinskim organom. Oba zakona bosta v tem 
smislu ustrezno dopolnjena ob sprejemu zakona o bančništvu 
in zakona o finančnem poslovanju s tujino, ki sta trenutno še 
v fazi delovnega gradiva. 

Poleg zgoraj omenjenih razlogov bo potrebno še pred ratifi- 
kacijo Konvencije natančno proučiti, ali posamezne določbe 
Konvencije niso v nasprotju z nekaterimi določili naše Ustave 
in zato posledično tudi z nekaterimi drugimi veljavnimi pred- 
pisi. Gre predvsem za določila iz 2. poglavja (ukrepi, ki jih je 
potrebno sprejeti na državni ravni) in 3. poglavja (medna- 
rodno sodelovanje) Konvencije, ki se nanašajo na zaplembo 
premoženja. Zaplemba premoženja je tako v slovenski pozi- 
tivni zakonodaji lahko izvedena samo kot ukrep. V zvezi 
z razrešitvijo omenjenih strokovnih vprašanj bo v kratkem 
v organizaciji Urada RS za preprečevanje pranja denarja ste- 
kla tudi razprava med vsemi zainteresiranimi ministrstvi in 
Vrhovnim sodiščem RS, ki naj bi dala odgovor, ali bo tudi 
Slovenija - tako kot večina drugih držav - dala rezervacijo na 
posamezne določbe Konvencije. 
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SKLAD RS ZA RAZVOJ, d. d. - POROČILO 

v prilogi Državnemu zboru pošilja poročilo o izvajanju blike Slovenije za Razvoj, d.d. in obveznostih Agencije 
zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Repu- Slovenije za Prestrukturiranje in privatizacijo. 

POROČILO 
O IZVAJANJU ZAKONA O PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB 
V LASTI SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ, D.D. 
IN OBVEZNOSTIH AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 

1. UVODNE OBRAZLOŽITVE 

Sklad Republike Slovenije za Razvoj, d.d. (v nadaljnjem bese- 
dilu Sklad) je skladno s podpisanimi pogodbami o prenosu 
družbenega kapitala na Sklad prevzel lastništvo in upravljanje 
nad podjetji, ki so se prostovoljno javila na razpis. V teh 
pogodbah se je Sklad obvezal, da bo skladno z zakonom 
o lastninjenju, ki bo sprejet, oziroma pod ugodnejšimi pogoji, 
omogočil zaposlenim, ki so to bili na dan prenosa kapitala 
družbe na Sklad, pridobitev lastništva do višine 20% vrednosti 
podjetja. Konec leta 1993 in v začetku leta 1994 je Sklad 
pripravljal projekt, ki bo omogočal delavcem pridobitev lastni- 
štva v podjetjih, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad. 

Zaposleni (upravičenci) bi lahko pridobili lastništvo prvič 
v zameno za manj izplačane plače v preteklih letih (razlike do 
80% plače po kolektivnih pogodbah) in drugič s certifikati. Cilj 
Sklada je bil, poleg izpolnitve pogodbenih obveznosti, razbre- 
meniti podjetja predvsem obveznosti do zaposlenih na pod- 
lagi manj izplačanih plač, saj so t.i. »delavske terjatve« ogro- 
žale obstoj podjetij in onemogočale nadaljnjo privatizacijo 
podjetij. Vrsta zaposlenih, predvsem tistih, ki so izgubili zapo- 
slitev, je na sodišču že vlagala tožbe proti podjetjem. 

Aprila in junija 1994 smo projekt, po predhodnem informira- 
nju in posvetovanju s sindikati, predstavili podjetjem, pri 
čemer naj bi privatizacijo s certifikati dovolili šele v primeru, 
ko bi zaposleni izkoristili vse terjatve do podjetij na podlagi 
manj izplačanih plač. Projekt je bil v podjetjih dobro sprejet, 
manjšina podjetij je takoj pripravila podatke za izvedbo tega 
projekta, večina podjetij pa je čakala na napovedano sprejetje 
zakona, ki bi urejal privatizacijo skladovih podjetij. 

Zakon, ki je bil sprejet, upoštevajoč tudi druge spremembe 
zakona o lastninskem preoblikovanju, daje zaposlenim dolo- 
čene dodatne pravice, vendar pa jim jemlje nekatere ugodno- 
sti, ki jim jih je ponudil Sklad. Obnašanje zaposlenih je seveda 
normalno. Njihova želja je pridobiti ugodnosti, ki jim pripa- 
dajo po zakonu in jih kombinirati z ugodnostmi, ki jih je 
ponujal Sklad. Po veljavnosti Zakona, je seveda Skladova 
predhodna ponudba neveljavna, saj Sklad strogo spoštuje 
zakonska določila. 

Prednosti zakona: 

■ notranji odkup s 50% popustom, 
■ novelacija zakona, ki priznava manj izplačane plače do 
100% kolektivne pogodbe. 

Pomanjkljivost zakona (seveda kot jih razumejo zaposleni): 

■ širi se krog udeležencev, tudi na bivše zaposlene in upoko- 
jence, 
■ vrednost podjetja (določena je na dan 1.1. 1993), 
■ nepriznavanje manj izplačanih plač od 1.1.1993 do 31.12. 
1994 in do prevzema lastništva, 
■ in vstopanje pokojninskega sklada v strukturo lastnikov, 
kar seveda zožuje zaposlenim možnost pridobitve lastniškega 
deleža. 
V vrsti podjetij so zato mnenja: 

• da so zakonski pogoji celo manj ugodni, 

• pojavlja se tudi argument pravičnosti (odpuščeni zapo- 
sleni, v principu slabši in manj sposobni, so dobivali odprav- 
nine, vendar pa so po pravicah izenačeni z zaposlenimi, ki so 
še nadalje (v letih 1993 in 1994) prejemali znižane plače, 
• največji kamen spotike pa je seveda ocenjena vrednost 
podjetij, saj je velika večina podjetij tudi v letu 1993 in letu 
1994 še poslovala z izgubo, to pa pomeni, da so seveda 
podjetja danes manj vredna kot na dan 1.1.1993. Sklad jim je 
namreč ponujal realno pošteno tržno vrednost. 

Eden izmed glavnih presedanov, ki nastane z uveljavitvijo 
Zakona, je zavarovanje Skladovih terjatev do podjetij, ki pre- 
hajajo pod nadzor zaposlenih in drugih lastnikov. Potrebno je 
vedeti, da sanacija v vrsti podjetij še ni dokončana in bi izstop 
Sklada iz pozicije nadzornega lastnika lahko povzročil pre- 
urano nervozo med upniki in ostalimi poslovnimi partnerji, 
kar pa bi lahko imelo za podjetje katastrofalne posledice. 
S tem bi bile hkrati ogrožene (pretežno) nezavarovane 
naložbe Sklada v podjetja. Da bi se tej nevarnosti izognili, želi 
Sklad v podjetjih, kjer sanacija še ni končana in predvsem 
v podjetjih, kjer ima nezavarovane terjatve, ohraniti 
pomembno lastniško vlogo tudi na tak način, da bistveno 
vpliva na najpomembnejše odločitve podjetja, ne glede na to 
da bo Sklad ostal le manjšinski lastnik. To je potrebno vsaj 
toliko časa, dokler se ne reši vprašanje zavarovanja Skladovih 
terjatev v podjetja, oz. dokler podjetja ne pokažejo zadostne 
trdnosti za samostojno poslovanje brez podpore Sklada. 

2. POGOJI PONUDBE, PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
UPRAVIČENCEV IN LASTNIKOV GLEDE NA ZAKON 

Na podlagi 12. in 16. člena Zakona o privatizaciji pravnih oseb 
v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo (Ur. list RS št. 71/94) ter sklepov Upravnega odbora 
Sklada z dne 14. 12. 1994, SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
RAZVOJ, D.D. ponuja vsem upravičencem, preko organa 
upravljanja v posameznem podjetju, ODKUP POSLOVNEGA 
DELEŽA DRUŽBE Z UPORABO NAČINOV INTERNE RAZDELI- 
TVE IN NOTRANJEGA ODKUPA. 

2.1 Upravičenci ponudbe 

Ponudba se nanaša izključno na upravičence, kot jih oprede- 
ljuje zakon. Ti so: 

• zaposleni, 
• bivši zaposleni, 
• upokojeni delavci v posameznem podjetju in 
• ožji družinski člani naštetih upravičencev v primeru razde- 
litve preostanka poslovnega deleža pri interni razdelitvi. 

2.2 Časovni roki 

• 1. odstavek 12. člena Zakona je zavezal Sklad, da mora 
v roku 30 dni po uveljavitvi Zakona z javno objavo ponuditi 
upravičencem v odkup delnice do višine 20% vseh delnic 
posameznih pravnih oseb, ki se privatizirajo po Zakonu, ki so 
v lasti Sklada. 

• Sklad je takšno objavo izvršil v časnikih dne 19. in 20. 
decembra 1994, kjer je v 16. točkah povzel glavne elemente 
Zakona, v četrti točki objave pa napovedal še dodatno nepo- 
sredno ponudbo vsaki pravni osebi, ki se privatizira po Za- 
konu. 

• Sklad je neposredne ponudbe posameznim pravnim ose- 
bam pošiljal v času med 1. in 7. februarjem 1995, glede na to: 
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1. Organ upravljanja družbe, ob sodelovanju direktorja 
družbe in sindikatov, v roku 60 dni od prejema ponudbe 
o odkupu poslovnega deleža zbere podpisane izjave upravi- 
čencev, preveri obstoj in višino terjatev upravičencev iz 
naslova premalo izplačanih neto osnovnih plač iz 25.a člena 
ZLPP in na tej osnovi pisno obvesti Sklad o namenu in 
pogojih upravičencev za sodelovanje v interni razdelitvi in 
notranjem odkupu. 

2. Organ upravljanja družbe mora ob sodelovanju direktorja/ 
ev in sindikatov, v roku 60 dni od poslanega obvestila, zbrati 
potrdila oziroma lastniške certifikate ter predložiti Skladu 
potrdilo Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nad- 
ziranje in informiranje o dejansko razknjiženih potrdilih, ozi- 
roma lastniških certifikatih. 

3. V primeru, da organ upravljanja v družbi Skladu ne predloži 
potrdila o razknjiženih potrdilih, oziroma lastniških certifika- 
tih, upravičenci v nadaljnjem roku 60 dni uveljavijo svoje 
pravice po Zakonu neposredno pri Skladu. V tem primeru 
morajo upravičenci pooblastiti skupnega zastopnika za skle- 
nitev in izvedbo pogodbe o odkupu poslovnega deleža 
v okviru interne razdelitve in notranjega odkupa. Obveznosti 
organa upravljanja o predložitvi potrdila o razknjiženih potrdi- 
lih, oziroma lastniških certifikatih, preidejo na skupnega 
zastopnika upravičencev. 

2.3 Določanje vrednosti podjetij 
Zakon določa, da se pri prodaji podjetja upošteva ocenjena 
vrednost podjetja, ki praviloma ni starejša od 6 mesecev. 
Delavci in ostali upravičenci pa imajo prednostno pravico 
privatizacije podjetja z uporabo načinov interne razdelitve in 
notranjega odkupa, vendar po vrednostih na podlagi otvori- 
tvene bilance na dan 1.1.1993 ali pa po ocenjeni vrednosti na 
isti dan, poleg tega se od teh dveh vrednosti uporabi za 
delavce ugodnejša vrednost. 

To določilo zakona je bilo očitno sprejeto brez upoštevanja 
realnosti, saj Skladova podjetja niso pripravljala otvoritvene 
bilance na dan 1.1. 1993, temveč otvoritveno bilanco na dan 
1. 1. 1994, zaradi uskladitve z zakonom. Podatek o vrednosti 
otvoritvene bilance na dan 1.1. 1993 bi zahteval dodatno 
angažiranje računovodskih in cenilskih strokovnjakov 
v podjetjih in to samo zaradi zakona. 
Tudi cenitve Skladovih podjetij so se opravljajo na datum, ki je 
primeren za normalno transakcijo o privatizacijo. Zelo malo 
Skladovih podjetij je bilo ocenjeno na dan 31. 12. 1992, 
oziroma na dan 1.1. 1993, kot predpostavlja zakon. Cenitev 
na dan 1. 1.1993, bi zahtevala posebno angažiranje cenilcev, 
dodatne stroške, predvsem pa bi pomenila časovni zamik 
zaradi cenitve podjetij. Zakon je določil, da se privatizirajo le 
podjetja, ki so prenesla družbeni kapital na sklad. Sklad ima 
od 56 podjetij, ki so v večinski lasti Sklada kar 23 podjetij, ki 
so organizirani kot holdingi. Cenitev holdingov je strokovno 
zelo zahtevna in zapletena naloga, ki lahko daje bolj ali manj 
ustrezne ocene. Cenitve, ki so bile opravljene v preteklosti 
veljajo predvsem za posamezna operativna podjetja. Sklad ni 
predvideval privatizacije holdingov in povezanih podjetij, pač 
pa točno določenih poslovnih dejavnosti, zato je večina hol- 
dingov neocenjenih. 
Omenili smo že, da se zaradi ustvarjenih izgub v večini prime- 
rov vrednosti podjetij stalno znižujejo, zato je vrednost 
podjetja na dan 1.1. 1993 višja kot pa vrednost na dan 1.1. 
1995. 

Na osnovi naštetih dejstev je Sklad z namenom pospešiti 
privatizacijo, pripravil ponudbe zaposlenim in ostalim upravi- 
čencem, ki bazirajo na: 

• v primeru manjšinskega lastništva Sklada ali v primeru že 
izvršene delne prodaje Skladovega deleža v nekem podjetju 
ima ponudba osnovo v doseženem transakcijski ceni za že 
odprodani delež, 

• v primeru da razpolagamo s cenitvijo ima ponudba osnovo 
v ocenjeni vrednosti podjetja (poštena tržna vrednost, ki jo je 
definiral pooblaščeni cenilec), 

• v vseh preostalih primerih ima ponudba osnovo v knjižni 
vrednosti po otvoritveni bilanci izdelani na dan 1.1. 1994. 

Vse te vrednosti so bile z uporabo revalorizacijskih koeficien- 
tov, ki upoštevajo indeks rasti drobnoprodajnih cen pretvor- 
jene v vrednosti v tolarjih na dan 1.1. 1993. 

V primeru, da upravičenci Skladove ponudbe, ponudbo ne 
sprejmejo, mora podjetje na novo izdelati otvoritveno bilanco 
stanja na dan 1.1. 1993 po metodologiji za pripravo otvori- 
tvene bilance in pripraviti novo cenitev vrednosti podjetja, kar 
pa bo trajalo dalj časa. 

2.4 Nadaljnje aktivnosti 

Sklad bo konec marca 1995 za Skladova podjetja organiziral 
seminarje, ki bodo omogočali lažjo izpeljavo postopka lastni- 
njenja v podjetjih, na katera je Sklad naslovil svojo ponudbo. 
Teh seminarjev se bodo udeležili predstavniki - skupine iz 
podjetij, ki so v podjetjih zadolženi za postopek lastninjenja 
(po večini takšno skupino sestavljajo: direktor, vodja financ, 
pravnik, sindikalist, zastopnik ostalih zaposlenih). 

Sklad mora skladno z okviri časovnih rokov navedenih 
v ponudbi upravičencem čakati na način odločitve upravičen- 
cev v posameznem podjetju. Časovni roki za odgovor upravi- 
čencev se iztečejo v začetku aprila 1994 (med 2. in 7. aprilom). 

Sklad je predvidel naslednji tehnični postopek izvebe po- 
nudbe: 

• rok za odgovor na ponudbo iz podjetja je 60 dni; 

• odgovor v podjetju daje v pisni obliki organ upravljanja 
(skupščina) v sodelovanju s sveti delavcev, zaposlenimi in 
sindikatom; 
• po prejetem pozitivnem odgovoru iz podjetja in po spreje- 
tem sklepu UO Sklada o privatizaciji/prodaji poslovnega 
deleža upravičencem skladno z Zakonom, se objavi oglas; 
tako se bodo lahko poleg zaposlenih na ponudbo prijavili tudi 
ostali upravičenci. 
• Podjetje na disketi pripravi seznam upravičencev (ime, 
priimek, EMŠO) disketo dostavi na Ministrstvo za Ekonomske 
Odnose in Razvoj, ministrstvo preveri in potrdi izračun in izda 
pisno soglasje k izdaji potrdil ter odpre posebni evidenčni 
račun za upravičenca; 
• kapitalski sklad pokojninskega in lastninskega zavarovanja 
dobi delnice v višini še neplačanih davkov in prispevkov 
v primeru lastninjenja z »zadolžnicami« (razlika do 100% 
plače po kolektivni pogodbi) tako pri načinu interne razdelitve 
kot pri načinu notranjega odkupa oz. v primeru kombinacije 
obeh načinov. 
• V primeru preplačila se zbrane vrednosti proporcionalno 
znižajo. 

3. SEZNAM PODJETIJ, KI SO PREDMET PONUOBE 

V Tabeli 4, ki je predstavljena v prilogi 1, so natančno 
predstavljena podjetja, na katera je Sklad poslal ponudbo 
o odkupu poslovnega deleža. Sklad je naslovil ponudbo na 71 
podjetij; v 56 podjetjih ima Sklad večinsko lastništvo (pov- 
prečno 93,64%), v 15 podjetjih pa je Sklad pomemben manj- 
šinski lastnik (v povprečju 23,56%). Tabela, ki je v prilogi, pa 
vsebuje tudi podatke kot so: 

• število hčerinskih podjetij posameznega podjetja, ki je 
v lasti Sklada in skupno število zaposlenih v skladovih po- 
djetjih, 
• ocenjeno število zainteresiranih upravičencev v zvezi s po- 
nudbo, 
• lastniški delež Sklada, 
• datum ponudbe in vrednost ponujenega deleža v mio DEM 
ter oceno vsote vrednosti neto zadolžnic in certifikatov v mio. 
DEM, 
• datum odgovora in način odgovora upravičencev. 
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Slika 1: Skladova podjetja 
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Na Sliki 1 je prikaz podjetij, ki so vključena v Skladovo 
ponudbo upravičencem o odkupu navadnega poslovnega 
deleža družbe. 

Slika 2: Razvrstitev zaposlenih v Skladovih podjetjih 

Zaposleni v Skladovih podjetjih 

(92.4%) 

(7.8%) 

Sklad manjšinski bstnk - 2011 zaposlenih-7.8% 
Slaadv»anaKllaslr*-2.4e02z«po»lantl-92.4% 

Vir: Sklad Republike Slovenije za Razvoj d. d., Ljubljana 
marec 1995 

Na sliki 2 je podan pregled števila zaposlenih v podjetjih, kjer 
ima Sklad svoje večinsko ali pa manjšinsko lastništvo. 
V podjetjih, kjer je Sklad večinski lastnik dela 24602 zaposle- 
nih, v podjetjih, kje je Sklad manjšinski, a pomemben lastnik 
pa 2011 zaposlenih. 

4. PRIMER STANJA V SKLADOVIH PODJETJIH 

4.1 Prisilna poravnava v družbi 

A) Stanje pred prisilno poravnavo: 

55 poročevalec, št. 26 



Tabela 1: Stanje v družbi A pred prisilno poravnavo 

Število zaposlenih 215 

Ocena letnih prihodkov 5 mio. DEM 

Dosedanja izguba 504 mio. SIT 

Osnovni kapital podjetja (116) mio. SIT * 

Blokada žiro računa od maja 1991 

Obveznosti do bank, zavarovalnic in dobaviteljev 332,5 mio. SIT 

Obveznosti dol00% kolektivne pogodbe po zakonu o lastninjenju 80 mio. SIT 

Vir: Sklad Republike Slovenije za Razvoj d. d. Ljubljana marec 
1995 
• - negativen osnovni kapital 

• Hipoteka vpisana na 80% zemljišč 

Strojna oprema je 80% odpisana, zadnja večja investicija je 
bila med leti 1985 in 1989. Struktura strojnega parka ni več 
optimalna. 

Ideja razrešitve nastale situacije je bila pot prisilne poravnave. 
Vsi upniki, vključno z zaposlenimi bi tako po dogovoru spre- 
menili svojo terjatev v lastninski delež. 

S pomočjo sindikatov je bila v družbi A izpeljana anketa in 
poimensko glasovanje pripravljenosti spreminjanja terjatev 
delavcev v lastninski delež v podjetju. Analiza kaže, da je 
preko 89% delavcev, ki so do podjetja imeli preko 94% terja- 
tev, zavrnilo možnost spremembe svojih terjatev v lastniški 
delež, navkljub jasni informaciji, da takšna odločitev pomeni 
stečaj podjetja. Odgovora na anketna vprašanja ni poslalo le 
6,1% zaposlenih 

B) Ocena vzrokov za odločitev delavcev: 

• sindikat je zaposlenim podal informacijo, da je v primeru 
stečaja, ko delavci še niso solastniki, njihova terjatev do 
podjetja prednostna in da se poplača pred vsemi ostalimi 
upniki oz. da so v primeru nekonverzije terjatev v lastniške 
deleže, terjatve delavcev prednostne oz. t.i. izločitvene terja- 
tve, ki bodo poplačane pred ostalimi upniki. V primeru kapita- 
lizacije terjatev (pretvorbe terjatev v lastniški delež) in v pri- 
meru kasnejšega stečaja, ko so zaposleni že solastniki, pa bi 
bili zaposleni (kot lastniki) zadnji izplačani (podoben primer 
se je pred nekaj časa že zgodil v občini, kjer je sedež po- 
djetja). 

4.2 Primer družbe B 

Tabela 2: Stanje v družbi B 

Število zaposlenih 600 
Ocena števila vseh upravičencev 1,200 
Vrednost podjetja 16 mio. DEM 
Podjetje posluje z dobičkom 

Vir: Sklad Republike Slovenije za Razvoj d.d., Ljubljana marec 
1995 
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Upravičenci v podjetju si želijo lastninjenje po Zakonu, vendar 
želijo namesto manj izplačanih plač za lastninjenje uporabiti 
lastninske certifikate. Na ta način bi se izognili Kapitalskemu 
skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot solast- 
niku podjetja B, to pa je v nasprotju z Zakonom. 

4.3 Primer družbe C 

Tabela 3: Stanje v družbi C 

Število zaposlenih 1,100 

Ocena letnih prihodkov 205 mio. DEM 

acena števila vseh upravičencev 2,280 

Osnovni kapital podjetja 101 mio. DEM 

Obveznosti do bank, zavarovalnic in dobaviteljev 70 mio. DEM 

Obveznosti do 100% kolektivne pogodbe po zakonu o lastninjenju 16 mio. DEM 

Vir: Sklad Republike Slovenije za Razvoj d.d., Ljubljana marec 
1995 

Upravičenci v podjetju C so pozitivno odgovorili na ponudbo 
Sklada. 

6. ZAKLJUČEK 

V tej točki komentiramo predvsem rezultate, ki so navedeni 
v Tabeli 2, ki se nahaja v prilogi. Izrecno poudarjamo, da sta 
rubriki ocenjeno število zainteresiranih upravičencev in oce- 
njena vrednost vsote neto zadolžnic in certifikatov v tej tabeli 
resnično zelo grobe ocene in da bo dejansko stanje morda 
precej drugačno. V večini podjetij še ni namreč znano, koliko 
upravičencev bo pristalo na kapitalizacijo svojih terjatev in 
koliko upravičencev bo vztrajalo na izplačilu svojih terjatev 
v gotovini ter bo za dosego tega cilja uporabljalo sodne poti. 

V poročilu smo navedli primer družbe A; to žal ni osamljen 
primer, podobnih je veliko. 

Samo šest podjetij se je dosedaj že pisno izjasnilo in odgovo- 
rilo na Skladovo ponudbo. Zaradi 60-dnevnega roka za odgo- 
vor, imajo v podjetjih še 20 dni časa, da se odločijo in podajo 
odgovor na Skladovo ponudbo. 

Po našem mnenju bo kar nekaj takšnih podjetij (predvsem 
tistih, kjer je Sklad manjšinski lastnik), kjer bodo delavci 
z zadolžnicami in lastninskimi certifikati zbrali vrednost, ki je 
večja od tiste, ki jo ima v obliki deleža v podjetju Sklad. 
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priloga 1: 
Tabela 4: Seznam Skladovib podjetij 

1 PODJETE 
itevilo ™" 
hčer« število 

zaposlenih 

OCCOjCM 
h« vilo 

zainteresiranih 
upravičencev 

Sklada 
»(%> 

datum 
ponudb« 

vrednost 
ponujenega 

deleža 
(mio. DEM) 

ocena vrednosti vsote 
neto zadolžuje 

In certifikatov upravic. 
v (mio. DEM) 

odgovora 
nacio 

odgovora 

da ne 
SKLAD - večinski lastnik: 

1 Agis d o.o 5 64« 150 100 01.02.95 5.99 10,00 
2 AJplcs d.o.o. 6 550 800 100 02.02.95 5.57 2.40 
3 Avlo Kočevje d.o.o. 0 188 437 100 04.02.95 4.43 1.65 
4 Bell d.o.o. 0 305 *2.8 01.02.95 5.96 
5 Dekorativna d.o.o. 1 376 752 100 01.02.95 9.78 6.50 
6 Donil d.o.o. 4 650 1000 100 06.02.95 9.07 22.03.95 da 
7 Emo d.o.o. 6 945 1188 100 01.02.95 11.41 2,00 
8 Glin d.o.o. 6 880 1150 100 03.02.95 8.27 3.07 
9 Gorenje Tiki d.o.o. 0 200 493 100 04.02.95 7.21 1.36 15.03.95 da 

10 Gorenje - MclaJplasL do.o 3 179 150 100 05.02.95 0,45 0J1 
1 i Goričane d.d. 0 240 950 75.02 01.02.95 10.62 1.10 
12 GPGd.d. 11 1300 589 100 02.02.95 20,03 2.49 
13 1GM Sava d.o.o 0 96 100 03.02.95 1.46 0.55 
14 Ideja d.o.o. 0 46 100 04.02.95 0.75 
15 . Ikos Kranj d.o.o. 0 118 100 01.02.95 3.56 0.75 
16 . Impol d.o.o. U 1200 2200 100 01.02.95 35,40 10,00 08.03 da 
17 IMV - HoIdiiig d.o.o. 6 840 100 01.02.93 37.91 
18 Iskra ALT d.o.o. 2 300 350 64 02.02.95 0.40 1.27 
19 Iskra ERO d.o.o. 0 476 99.79 03.02.95 6.90 
20 Iskra FfcKITl d.o.o. 1 355 67.55 04.02.95 3.31 
21 Iskra HIPOT d.o.o. 4 402 51.27 05.02.95 0,21 1J1 
22 Iskra INDEL d.o.o. 1 165 51.23 01.02.95 0,25 
23 Iskra Telekom Holding d.d. 0 2 100 01.02.93 4.11 
24 Izolirka d.o.o. 0 165 100 03.02.95 4.94 1.04 
25 Konus d.o.o. 9 980 1200 100 01.02.95 11.89 1.68 
26 Kovinarska d.o.o. 0 100 100 2.16 
27 Kovinar d.o.o. 0 5 100 1.04 
28 Lesna Idrija d.o.o. 3 470 »1.4 01.02.95 4.28 
29 Lesna LIP d.o.o. 10 1100 4.45 
30 Meblo Holding d.o.o. 2 240 100 01.02.95 14.40 
31 MIP d.o.o. 7 990 1271 55 01.02.95 3.44 2.86 
32 Metalflex d.o.o. 0 740 1203 *6.33 02.02.95 1.79 1-37 
33 Metalna d.d. 8 1300 100 03.02.95 5X1 
34 MTT d.o.o. 7 840 0 100 04.02.95 19,95 0,00 

I 35 Nastro d.o.o. 0 76 100 05.02.95 2.00 1.90 
36 PrevoinUtvo Donat d.o.o. 0 101 135 100 02.02.95 1.04 0.73 11.02.95 da 
38 Tovarna Pletenin d.o.o. 0 240 491 100 01.02.95 0,90 4.94 
39 Sipak d.o.o. 1 130 130 100 01.02.95 0.84 0.27 
40 SIP d.o.o. 2 660 877 100 01.02.95 8.3* 3.79 
41 Stil d.o.o. 2 300 96.2 02.02.95 3.94 1.52 
42 Talum d.o.o. g 1600 2300 100 03.02.95 136.74 16,00 
43 Unial d.o.o. 0 14 5 100 04.02.95 0.23 
44 Sukno d.o.o. 0 185 239 100 05.02.95 2,07 1.24 
45 Silkem d.o.o. 0 120 125 100 01.02.95 5.42 0.00 
46 TIK Kobarid d.o.o. 2 355 460 100 01.02.95 4.41 1.60 

I 47 Tovarna kos in srpov d.o.o. 1 98 329 100 03.02.95 1.64 0.96 10.02.95 da 
43 TDR Ruie d.o.o. 8 1250 1925 100 01.02.95 62.71 5.86 
49 Muta livarna Vuzenica d.o.o 0 365 562 100 01.02.95 1.35 0.96 
SO Mula čistilna sredstva d.o.o. 0 98 315 100 01.02.95 3.72 1.40 
51 Muu kmeLtncban. d.o.o. 0 150 156 100 04.02.95 3.06 0.44 
52 Muu kovačija d.o.o. 0 221 330 100 01.02.95 0.83 0.50 
53 TOM Mežica d.o.o. 0 100 127 75 01.02.95 0.72 0.60 

H 54 TV1 Majšperk d.o.o. 0 320 ' 100 01.02.95 1.52 
55 TVT Maribor d.o.o. 2 598 2800 100 04.02.95 10.00 13.00 

! 56 Emona Bernardin d.d. 0 230 47.« 01.02.95 8,04 
SKUPAJ 139 24602 25189 521.74 111.87 
povprečje 447,31 9.66 2.87 

SKLAD • manjšinski lastnik 
1 Iskra Elektroliti d.o.o. 98 21» 17.64 02.02.95 0.14 0,49 

] 2 ISKRA RELEJI d.o.o. 198 295 20 01.02.95 0.27 0.27 
3 VITRINA Ljutomer d.o.o. 56 18,93 06.02.95 0.09 
4 LTH - OL 400 13.02 03.02.95 1.70 1.27 
5 LIP Oplotnica 98 20 04.02.95 0.23 0.23 
6 Hm cz a d Cclcia d.o.o. 160 20 05.02.95 1,00 
7 Iskra Žarnice d.o.o. 148 15.56 06.02.95 0.09 0.50 
S TOBAČNA d.d. 1 100 02.02.95 13.35 
9 Mizarstvo Skala d.o.o. 38 20 01.02.95 0.08 

10 IMONT Dravograd d.o.o. 38 82 20 02.02.95 0.45 0,15 
11 Avtoiapelniitvo d.o.o. 59 20 03.02.95 0.02 
12 Lesnina Veletrgovina d.o.o. 52 16.5*4 01.02.93 0.05 

j 13 Agromerkur d.o.o. 256 350 11 02.02.95 0.88 0.88 10.03.95 da 
14 IPOZ Trbovlje d.o.o. 203 256 17.6 03.02.95 0.09 OJO 

! 15 EEK MONTA2A d.o.o. 206 20 0.37 
SKUPAJ 2011 18.79 4,0* 
povprecie 134.07 1 1.25 0.51 

________ 
SKLAD SKUPAJ I 139 26613 I S40.S* u SM 
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AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO - POROČILO 

POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O LASTNINSKEM 
PREOBLIKOVANJU PODJETIJ 

Na podlagi dne 21. 2. 1995 sprejetih sklepov Komisije za 
spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene 
lastnine, ki v točki 2./d. nalagajo Agencije Republike Slovenije 
za prestruktiriranje in privatizacijo dostavo: 

1. zbirnega poročila o tem, kako bo obravnavala podjetja, za 
katera bodo izdana le delna revizijska poročila, ker le-ta ne 
žele zagotoviti revizije povezanih podjetij v tujini ter 

2. poročila o tem, kako je že pri odobrenih programih LP 
podjetij zagotovila izvajanje 29. člena uredbe o metodologiji 
za izdelavo otvoritvene bilance stanja (revizijska poročila 
povezanih podjetij v tujini), 

vam v nadaljevanju tega dopisa posredujemo zahtevane 
podatke z obrazložitvijo izvajanja tozadevnih postopkov 
s strani Agencije. 

ad 1./ Po vlogah podjetij za odobritev programov preobliko- 
vanja, ki so bili s strani Agencije do dneva sestave tega 
poročila že odobreni, Agenciji še ni bilo posredovano delno 
revizijsko poročilo, ki bi slednji narekovalo izdajo pogojnega 
soglasja k takšnemu programu preoblikovanja. 

Za podjetja, za katera so bodisi že bila ali pa bodo izdana 
s strani Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informi- 
ranje le delna revizijska poročila ter bo Agencija na podlagi 
opravljenih neposrednih stikov z njihovimi pooblaščenimi 
osebami dejansko ugotovila, da ne žele/nameravajo zagoto- 
viti revizije povezanih podjetij v tujini, bo Agencija postopala 
skladno s svojimi na novo pridobljenimi zakonskimi poobla- 
stili, opredeljenimi v Zakonu o privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. I. 
RS št. 71/94). V vseh opisanih primerih bo Agencija za takšna 
podjetja skladno določilu 23. člena citiranega zakona predla- 
gala Vladi RS v soglasje, da se njihov družbeni kapital pre- 
nese na Sklad RS za razvoj. 

Ob tem pa bi želeli naslovno komisijo opozoriti tudi na pri- 
mere, ko je oziroma bo matično podjetje po zagotovilih vod- 
stva teh podjetij sicer voljno zagotoviti revizijski pregled kapi- 
talsko povezanih pravnih oseb v tujini, vendar slednji ne bo 
omogočen zaradi dejstva, da je domača pravna oseba v takšni 
pravni osebi v tujini zgolj manjšinski družbeni/delničar, ter tuji 
partner kot večinski družbenik/delničar bodisi nasprotuje 
opravi revizijskega pregleda v celoti, oziroma nasprotuje 
samo opravi določenih dejanj, zahtevanih od domače pravne 
osebe s strani Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje. 

V konkretnem primeru je Agencija s pravkar opisano proble- 
matiko seznanjena s strani predstavnikov podjetja le za 
podjetje Tehno-lmpex p.o., ki Agenciji RS za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje po njihovih navedbah ni v stanju 
v celotnem obsegu zagotoviti podatkov o poslovanju prete- 
klih let za podjetje v tujini Sateko Ges.m.b.H. Export-lmport, 
Graz v Avstriji, in v katerem ima podjetje Tehno-lmpex manj- 
šinski 10% lastniški delež v višini 1,157.133,00 SIT, saj opravi 
ponovne revizije poslovanja navedenega podjetja v tujini za 
več kot 2 leti nazaj zaradi nesorazmernih s tem povezanih 
stroškov nasprotuje večinski tuji družbenih. V konkretnem 
primeru s strani Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje sicer niti ni bilo izdano delno revizijsko poročilo, 
ki bi Agenciji narekovalo izdajo pogojnega soglasja po 6. 
členu zakona, temveč je bilo z revizijskim poročilom podjetju 

Tehno-lmpex naložena vzpostavitev terjatve do družbe 
Sateko v višini 29,257.458,00 SIT, kar je podjetje v otvoritveni 
bilanci tudi storilo, vlogi pa je glede na v nadaljevanju nave- 
deno podjetje priložilo tudi po predpisih države sedeža 
družbe Sateko overjeni zaključni račun. 

Ker pa smo prepričani, da v nadaljnjem postopku privatizacije 
pravkar navedeni primer ne bo edini, izdano pa bo tudi delno 
revizijsko poročilo, se obračamo na naslovno komisijo kot za 
to pristojni organ s hkratno prošnjo, da zavzame stališče ter 
se opredeli do izvajanja že omenjenega 6. člena zakona, ki 
glede na svojo sedanjo obliko (vsebino) po prepričanju Agen- 
cije vodi v svojevrstno »pat« pozicijo, zaradi katere bodo 
takšna podjetja »obvisela« med prvim in drugim soglasjem 
Agencije, s čimer jim bo v končni posledici preprečeno nji- 
hovo lastninsko preoblikovanje po zakonu. 

ad 2.1 Pri že odobrenih programih lastninskega preoblikova- 
nja podjetij je Agencija zagotovila izvajanje 29. člena uredbe 
o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja tako, kot 
ji to navedeni člen metodologije izrecno nalaga. Tako je 
Agencija v vseh primerih odobrenih programov, v katerih so 
podjetja izkazovala dolgoročne finančne naložbe v povezana 
podjetja v tujini, in katerih znesek posamezne naložbe je po 
vrednosti na dan 31. 12. 1992 presegal 30. mio. SIT, od 
podjetij zahtevala predložitev ter na tej podlagi tudi pridobila, 
s strani v tujini za to pooblaščenega revizijskega organa, 
revidirani zaključni račun takšnega podjetja v tujini. 

Za dolgoročne finančne naložbe podjetij v tujini, ki ne dose- 
gajo zgoraj navedene višine, pa je Agencija od podjetij prav 
tako zahtevala, ter tudi pridobila zaključne račune takšnih 
podjetij za leto 1992, overjene s strani po posameznih državah 
za to pooblaščenih davčnih organov. Naložbe podjetij 
v podjetja v tujini so slednja v svojih otvoritvenih bilancah 
glede na navedeno torej izkazovala v višini, kot je izhajala iz 
predloženih revidiranih oz. overjenih zaključnih računov teh 
povezanih podjetij v tujini. 

Za lažjo predstavo o obsegu tozadevnih naložb podjetij 
v tujini v prilogi tega dopisa dostavljamo tudi preglednico 
podjetij z že odobrenimi programi preoblikovanja, ki imajo po 
navedbah in podatkih iz njihovih programov v tujini povezana 
podjetja, in katerih naložbe v ta podjetja presegajo znesek 30 
mio SIT, kot je bilo to zahtevano v vašem sklepu, z navedbo 
višine posamezne naložbe in odstotkom lastništva. Dodatno 
pa smo, s ciljem nuditi naslovni komisiji čim popolnejše 
informacije, na seznam vključili tudi prikaz ostalih naložb 
podjetij v povezana podjetja v tujini, ki navedenega vrednost- 
nega cenzusa po metodologiji za predložitev revidiranega 
zaključnega računa sicer ne dosegajo, vendar pa jih je 
mogoče bodisi vrednostno ali pa glede % lastništva opredeliti 
kot znatnejše, omembe vredne finančne naložbe v tujini. 

Vsi na tej podlagi pridobljeni revidirani oziroma overjeni zak- 
ljučni računi so, kot sestavni dei dokumentacije k že odobre- 
nim programom preoblikovanja podjetij, na voljo na vpogled, 
v primeru njihove izražene zahteve, vsem za to pooblaščenim 
in zainteresiranim institucijam in organom, vendar do sedaj 
Agencija še od nobene od pristojnih institucij/organov toza- 
devne konkretne zahteve ni prejela. 

Verjetno je, za zaključek, povsem odveč navesti, vendar bi 
vseeno želeli izrecno poudariti, da je omenjena dokumenta- 
cija prav tako na voljo tudi naslovni komisiji, kot so vam na 
voljo tudi vse druge morebitne nadaljnje informacije v tej 
zvezi, ki bi jih želeli, ter s katerimi razpolaga Agencija. 

Priloga - seznam podjetij z naložbami v tujini 

59 poročevalec, št. 28 



=> 
H 

Cd 
sa 

>SJ 

3 
< 
2 

<> 

i 

u 
3 
a O) 
e 

iS 

«> 
•Z? 4> 
*■5* o 

< 
£ 
o 
2 
D 

(A 
O a. 

-J 
■C 
o 06 
2 

2 
ca 
O 
D 
tU 
Z 

00 
rs Ox "*T <N oo rn 

s 

o 
o" 

U] 
O 
►—« 
D 
O 
Z 
< 
a 
oo" 

a. o 
O m 

3 ^ 
U § 

> 

O S 

£ 

w-j ON 
o" 

* 
m 
s o« 
o" 

2 
ffl 
Z 
t/i 
Z 
O 

O 
Z 
a 
—i 
o 

o 
a 
o 
oC 
cu 

ca 
O 
U 

S 
o 
u 

£ 

o* 

Č 
h 3 

>< 
C5 
O 
OS 
a 

poročevalec, št. 28 60 



lm 
3 
s 4) 
E 

• o 

§ a. 
t 
o 

S u) > 
O 

O 
0 

1 
a 
at 
N 

2 
2 H 
2 

1 « 
e N O 

>(N 

"3 G 

5 00 rn 
rn m 

s 

H 
5? 
m »o 

fc en 

*o 
»H 
vo 

«9 O 
a ■o 
2 > 

a 68 N (U > O 

* 
v> 
o" 

s 
o 

s s 
CJ\ o\ 

z 
00 
o* 

* 

M4 J* 
^5 

4> 
•zf <u 

0 01 
o e 

<u > 
o 

ct 
•s v 
& o o. 

O 
Z 
D 
X 
< 
O 
o 
Oh 
Q 

fitf 
3 
P 
Z 
U 
x» 

o£ 
W 
m M 
-1 a. 

2 
O 
H 
BJ 
O 0- 
VJ a. 
O 
H 

« 
Cd 
U 
U 

< 
3 

£ 
> 
< 

U 

1 
s 
o 
2 

3 
ee 

u 
u 

0 
S 
E 
u 

1 co 

i 
=) 
OS 
ta. 

N 
S 
O 
O 

to 
iti 
U 
a: 
u 
s 
s 

§ 
D 
Oi 
ta, 

* 
«3 
H 

2 
W3 
z 
Cd 
CS 
o 
o 

* 
u 
=3 
Oi 
Q 
H 
O 

61 poročevalec, št. 28 



C a> 
£ o 

CC 
O H * UJ a. */> Z 

2 N 
> uJ 
D 

Q oć H 
o 

ca 

.2 C5 
S N O 

0) 
JS H* 
jD 
"3 s 

H «—< co 

s CM «n 

S 
* 

o m 

ll. 
X 
(J 
S 00 vo 

n ll 
C/) in 
D U VI oo o w-> m 

QJ u > 

cs N a> ► o 
a 

s 
00 o 

* 

m 
s 
o" 

* s s? s s s 

v 
"O 

Z 
LU 

■O O a. 
e e a N V >• 
O cu 

•a e o. 

O 
O 

< 
> 
oo 
O 
S 
* 
o 
o 
BQ 
a 
u 

z 
u 

X 
m 
S 
O 
X 
u 
2 
Z 

< 
O 

cu 
H *-> 
2 
CQ 

y 
5 
=} 
N 
O 
< 
O 
Z 
a 
-j 
c 

o 
Z 

S 
H 
5 

< 
H 

O 
U 
Z 

< oo 
D 
X 
Lil 

U 
z 
D 
S 
I 
s 
S 
a 
x 
tu 
H 
O 
cC 
LU 
D 
S 

z 
a 

3 
sa 
=3 
3 
M 
O 
S 

poročevalec, št. 28 62 



u 
3 
e v 
S o ■m 

o e ■o 

ct NI 

2 H 
P 

2 

UJ > 
O 

3 UJ 
> 
O 

ce >■ 
08 -a: 
08 
C N O 

ž *sJ 

"3 
s 

r>< ON 00 
00 rsj r- o\ 

co 
oo w> 

r*» <N 

co 
CM 
\D vn 

o rn 

.C 
S 

4> > O o. 

s 
rs rs 
o" 

S S 
o 

s 
r- O r«"> 

S 
S rn o 
©~ 

s 

»M J0J 
"S 
"O 

o 
a. 
o e 
C8 N 4> > 
O 
a- 

2 
o Ou 
co 
O 
S *■< 
u 
u 
£ 
< 
£ 

a« 
O 
UJ 

H 
Z 
O 
S 
a. 
S 

< •—< 
os 
H t/3 
> 
< 

1 
2 
a. 
2 

H 
* 
w —5 
O 
as 
eu 
a. 
S 

{2 
s 
a. 
5 

I 
U 
ai 
D 
N 

i 
. C < oo 
^ OS 

-t a- S 
as ~ 
O 
> 
< 

j 
u 
sa 
O 
s 
UJ 
2 
H oo 
D 

< £ 
3Š 
3 
® x 

3 s — a. 
2 ~ 
O 
-J 
3 

u. 
OS 
O 
Q 
Z3 
u oo oo 
D 

a Q 

S o 
ca u: 
z 
j 
o 

63 

I 

poročevalec, št. 28 



Im 
2 
"c a> 
S • O 

C3 > 
C9 
eo 
S N 
O 

o 

c/3 
r- CM t ON 04 
<N 

£ 
C/5 
a 
m 
§ rN 

H 
Jo (O 

vo M OO 
S St 

H 
S? 

S 

H 
Eo 

rv| On 
2 £ 

»3 O C ■o 
u >■ 

C 
08 N 4> >• O 
a 

S 
OO On 

S * s 
N 
3 

s 

rn o 
o" 

s 
V-l rvj 

S 

>N <U 
<u 

•tj 

O a. 

N a> >» O 
Cu 

m 
«5 
o a. 

H 
CC 
O cu 
2 

S 
2 

gi 
s s 
co o 

s 
o 

d 
> 

KO 

O 
J < 
ca < 
=> J 
3-1 U1 

Ž 8 

g 
O 
* 

a 
2 
O 
f- 
Dtf 
0 Ou 
Z 

1 
2 
S 

g 

S 

2 
tU 
S 
u 
z 
D 

->2 
U f_ 
u s 
-I« <-> ^ oi 
£ u 
S § 
H 2 
O D 
Z 
> 
O 

< 
> I—* 
-J Cu 

3 
a 
3 

* 
Cd 
J 

U 
tU 
u 

s 
oi 
H (/) 
z> 
< 
X 
ca 
S 
O 

Iti 
u 

poročevalec, št. 28 64 



s 
S 
o 

08 >> 

S 
H 
2 

N O 

ž »N O 
"3 s 

H «—« c/j 

*n r- On 

CO 
O *o ro VO rn O 

H 
53 
s 

vn Q w* o -« oo 

on 
rN rn 
"TT <N 0\ 

H N—« co 

fM <N 

O C 
•o a> u > 

C a N 4> ► o 

s s 

CM 
cf 

s 
vo 
o" 

s 
oo 

s s £ 
— ON T O —« cn o 

cT o" © 

S 
o> t 
o" 

S 
Os PNJ 

S 
m 

8 
o" 

»H O) 

D u- 

•a o a. 

s 4> > O 
O. 

ta o a. 

2 
2 
o Ol. 

UJ 
U 

V5 
a 
3 
oŠ 
a 

u 
u 
o 
o 

>« 

1 I 
2 r 

5 I 
u 
z 
S 
u 

UJ 
H 
Z 
UJ 

3 UJ 
± as 
Z D 

X p 
> ^ 

O 
£ 
□ 

S 9 

u U. 

(U 
2 
H oo 
D 
Q 
Z 
N 
_J 
O 

X o. 

S £ 

i § 

> i 

i 

z 
o 
o 
< 
z 
0Ć 

H 
z 

LL. 
U 
3 

1X1 
X 
u 
z 
D 
S 
X 
03 
S 
O 

S 
« 0,5 
"S m 
u S 
Ca ^ 
O z 
M D 

5 
J 

55 poročevalec, št. 28 



! 

o C 
T3 <u 

HM 4> 

01 
Z 

o z 
o od os 
> 

< > Ul H * LJ 

U 
69 
C 0> 
E o 

0» 
3 

"3 > 

C9 
e N O 

XM 
O 

"3 
s 

H 
53 
s oo -*r —« on *n NO —• 

C/i 
o 
s 

on 
NO 
O 
oo 
<N 

H 
35 
s ON ro 
8 

tO 

ON ON <N r- 

</> 
CM 

H •—« 73 
S CM T CM 

S cs N «w >• O 
O- 

S 
*n *r» 
m 

* 
On 
o" 

S 
NO 
o" 

s 
r«"> 

S 
ON 
O 

s 
On 
T 
o" 

S 
O 

s 
o 

co 
co co 

•o o o. 

co (M o> > o 

« 
0» 
o a. 

* * 
z 
o 

z 
OS 
UJ 

OS 
D 
* 
cS 
UJ 
s 

z 
o 

< 
z 
os 
UJ 

£ g 
CS 
D 
*: 
os 
UJ 
s 

< 

i 

•U g 
*<J D 

OS 
H 
O 
UJ 
U 
su 

O 
* 
H 

< 2 
y 2 ^ M ON -U 
O O V) 

4 
g 
oŠ 
O 
X 

S 5 

Cd 
•O 

O 
OS 
D 
a 
S 
UJ 
X 
D 
-J 
O 
OS 
< 
o- 

«> 

Z 

OS 
0 

1 
ctf 
U 
S 
co 
su 

O 
UJ 
> 
O 
_j 
UJ 
0 
oŠ 

1 
oŠ 
UJ 
S 
oŠ 
UJ 

3S 
3 
Q 
O 

* 
U 
S 
so 
2 

poročevalec, št. 28 66 





u 
08 -w 
e 
S o 

a> 

>• 

JS eo 
e 

4> 
-Q 
-2 
T5 
a 

s 
2 H 
2 

O* 
li- ti- 

»/■* r- 

C/3 
O 
ON rN 

O 2 
"S u ► 

C 
« N <D > O a. 

S 
^r 
© & Os 

S 
oo Os 

>N 41 

U 
•3» 4> 
•5* o o. 
o 
C ca N V >■ O 
D. 

O 

Z 
LU 
S 
U 
2 
D 
S 
K 
ca 

So 

iS u 5 
H 2 
o H 

s 
s 
H 

00 

1 CU 

3 
a: 
O 

H 
> 
5 
H 

O 
0 
a 
os 

1 

o 
LU 
> 
O 
u 
Ud 
O 
X 
ca 
S 
O 
Q£ 
O 
S 
LU 
> 

poročevalec, št. 28 68 



OCENA MOŽNOSTI RAZŠIRITVE 

POORLASTIL CARINSKE SLUŽBE ZA 

OPRAVLJANJE MEJNE KONTROLE NA 

MEJNIH PREHODIH 

k EPI - 621 

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 1. junija 1995 
obravnavala: 

- Oceno možnosti razrešitve pooblastil carinske službe 
za opravljanje mejne kontrole na mejnih prehodih, 

ki jo pošilja na podlagi sklepa 25. seje Državnega zbora 
Republike Slovenije z dne 8/11-1994. 

Pošilja tudi sklepe, ki jih je Vlada Republike Slovenije 
sprejela ob obravnavi navedenega gradiva. 

I. UVOD 

Državni zbor Republike Slovenije je ob drugi obravnavi pred- 
loga Carinskega zakona, na 25. seji dne 8. 11. 1994 sprejel 
naslednji sklep: »Državni zbor nalaga Vladi Republike Slove- 
nije, da pripravi predlog sprememb zakona o carinski službi in 
zakona o prehodu državne meje, s katerim se bodo razširila 
pooblastila carinske službe na mejnih prehodih tako, da bo 
prevzela od Ministrstva za notranje zadeve rutinsko kontrolo 
prehoda meje. Predlog sprememb naj Vlada Republike Slove- 
nije predloži Državnemu zboru v roku 6 mesecev«. 

Namen sprememb, po sklepu Državnega zbora Republike 
Slovenije, naj bi bil torej v razširitvi pooblastil carinske službe 
na mejnih prehodih za opravljanje rutinske kontrole prehoda 
meje, ki jo sedaj opravlja policija na mejnih prehodih. 

Prav tako je Vlada Republike Slovenije ob obravnavi poročila 
o problematiki pri delu policijskih in carinskih organov na 
mejnih prehodih, na 79. seji, dne 21. 4.1994 sprejela sklep, da 
se pred vsako nadaljno reorganizacijo mejnih služb in preno- 
som pristojnosti z ene službe na drugo izdela celovita infor- 
macija o stroških oz. prihrankih, varnostnih vidikih, integracij- 
skih procesih Slovenije ter o prednosti za potnike oz. hitrejše 
odvijanje prometa. 

Namen predložene informacije je v tem, da iz različnih vidikov 
prikaže možnosti in posledice uresničitve sprejetega sklepa 
Državnega zbora Republike Slovenije. Ministrstvo za notranje 
zadeve, Ministrstvo za finance in Carinska uprava Republike 
Slovenije so pri pripravi te informacije ugotovili, da obstojijo 
pomembni razlogi, ki nasprotujejo razširitvi pooblastil carin- 
ske službe. Navedeni razlogi so predvsem v razvojni strategiji 
obeh služb, integracijskih procesih, varnostni problematiki na 
državni meji, kadrovski problematiki, strokovni usposobljeno- 
sti, tehnični opremljenosti in negativnih finančno-materialnih 
posledicah. Zato ocenjujejo, da je smiselna in potrebna pred- 
hodna obravnava te informacije v Državnem zboru Republike 
Slovenije še predno Vlada Republike Slovenije predloži spre- 
membe in dopolnitve konkretnih zakonov. 

II. STRATEGIJA RAZVOJA OBEH SLUŽB 

ll/A Schengenski sporazum - usmeritev za delo obeh služb 

Junija 1990 so pooblaščeni ministri nekaterih držav podpisali 
dogovor o izvedbi sporazuma o postopni odpravi mejnih 
kontrol v osebnem prometu na skupnih notranjih mejah ter 
olajšavah pri transportu in blagovnem prometu, tako imeno- 
vani Schengenski sporazum. Določbe tega sporazuma so se 
v praksi pričele izvajati 26. 3. letos, na podlagi dodatnih 
navodil za izvajanje. Vsebina navedenega sporazuma pomeni 
na eni strani.velike organizacijske in vsebinske spremembe, ki 
se za delo policijskih in carinskih organov na notranjih in 
zunanjih mejah, v začetku izvajajo samo v državah Beneluxa, 
Nemčije, Francije, Španije, Portugalske, kasneje pa ga je 
podpisalo še nekaj drugih držav v okviru Evropske unije. 
Dejstvo je, da so posamezna enotna načela in standardi 
policijskega in carinskega delovanja v Evropi prenosljivi tudi 
v naš prostor, zato so se načela Schengenskega sporazuma 
deloma že upoštevala pri sprejemu zakonodaje na področju 
prehajanja in varovanja državne meje, gibanja in prebivanja 
tujcev, kakor tudi v novi carinski zakonodaji. 

Osnovni princip ureditve kontrole prehajanja državne meje 
temelji na delitvi meja na notranje in zunanje. Notranje meje 
so skupne meje pogodbenih strank. Zunanje meje so meje 
držav pogodbenic z državami, ki niso pogodbene stranke. 
Notranje meje se lahko prestopajo brez osebne kontrole na 
kateremkoli mestu. Če to terja javni red in mir ali nacionalna 
varnost, lahko pogodbena stranka po posvetu z drugimi 
pogodbenimi strankami sklene, da bo v omejenem času 
skladno z okoliščinami opravljala mejno kontrolo na notranjih 
mejah. Odprava osebne kontrole na notranjih mejah ne vpliva 
na izvajanje policijskih pooblastil pristojnih organov pogod- 
bene stranke, ki izhajajo iz nacionalnega prava pogodbene 
stranke in zadevajo obveznosti prijavljanje bivanja tujcev iz 
tretjih držav (osebe, ki niso državljani ene od članic Evropske 
skupnosti) in obveznosti glede posesti in nošenja orožja. 
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Zunanje meje se načelno smejo prestopati samo na mejnih 
prehodih. Tujcu iz tretje države varnostni organ prehod meje 
in bivanje dovoli do treh mesecev le če izpolnjujejo pogoje 
(veljaven dokument, vizum, po potrebi dokument, ki dokazuje 
namen in okoliščine bivanja, ne sme predstavljati nevarnost 
za javni red in mir, nacionalno varnost ali mednarodne 
odnose pogodbenih strank). Posebej je določeno da je 
potrebno tujca iz tretje države, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, 
zavrniti, kar pomeni zavrnitev vstopa na ozemlje vseh pogod- 
benih strank. Enotna načela izvajanja kontrole pomenijo, da 
pristojni organi na zunanjih mejah opravljajo osebno kon- 
trolo, ki zaobjema preverjanje dokumentov za prestop meje in 
drugih pogojev za vstop in bivanje, sprejem zaposlitve, tira- 
lično preverjanje in kontrolo v duhu obrambe nacionalne 
varnosti in javnega reda in miru. Kontrola se nanaša tudi na 
pregled vozila oseb, ki prestopajo mejo ter kontrolo stvari 
(blaga), ki jih imajo s seboj. Vsaka pogodbena stranka izvaja 
kontrolo po merilih svojega nacionalnega prava, zlasti kar 
zadeva preiskavo. 

Vsem osebam, ki prestopajo zunanje meje, se kontrolirajo 
najmanj dokumenti s katerimi se ugotavlja njihova identiteta. 
Velja načelo, da ima kontrola vstopa prednost pred kontrolo 
izstopa. Tujci iz tretjih držav so ob vstopu in izstopu deležni 
temeljite kontrole. Pristojni varnostni organi pa kontrolo meja 
izven mejnih prehodov nadzirajo s patrolami z namenom 
preprečevanja prehajanja državne meje izven mejnih pre- 
hodov. 

Il/B Mejna policijska kontrola 

Kot je navedeno v l/A, je Ministrstvo za notranje zadeve že pri 
sprejemanju zakonodaje na področju varovanja državne meje 
upoštevalo osnovne naloge varnostne kontrole, ki je predvi- 
dena v Schengenskem sporazumu. 

Vzpostavilo je tudi dobro sodelovanje s tujimi varnostnimi 
organi, s katerimi redno usklajuje nekatere postopke na mej- 
nih prehodih (prepoved prehajanja posameznih kategorij pot- 
nikov.. .), da ne prihaja do nepotrebnih zavračanj potnikov in 
vozil s strani varnostnih organov sosednjih držav. Ta oblika 
sodelovanja je namreč predvidena tudi v Schengenskem spo- 
razumu. Poleg navedenega sodelovanja se je ministrstvo 
dogovorilo za izmenično mejno kontrolo t. i. zelene meje 
z avstrijskimi organi, dogovarja pa se za podobne oblike dela 
tudi z italijanskimi in madžarskimi mejnimi organi. Predstav- 
niki ministrstva sodelujejo tudi v evropskih oblikah skupnega 
dogovarjanja o enotnih ukrepih pri preprečevanju ilegalnih 
migracij in poenotenju postopkov kontrole na mejnih pre- 
hodih. 

Policija na mejnih prehodih že sedaj izvaja kontrolo v skladu 
s standardi, ki so jih sprejele zahodnoevropske države. Ta je 
usmerjena predvsem na preprečevanje ilegalnega prehajanja 
s ponarejenimi in tujimi dokumenti, odkrivanje ukradenih 
vozil, preprečevanje prevozov mamil in odkrivanje ilegalnega 
prevoza orožja in streliva preko državne meje, pri tem, kot je 
bilo že navedeno, uspešno sodelujejo s sosednjimi varnost- 
nimi organi. 

Ministrstvo za notranje zadeve bo še naprej, pri sprejemanju 
nove in dopolnjevanju veljavne zakonodaje, ter pri skupnih 
dogovarjanjih z drugimi varnostnimi organi upoštevalo in 
vključevalo v svoje delo vse ostale evropske standarde. Zaradi 
tega, v primeru vključitve Slovenije v EU, to ne bo zahtevalo 
večjih posegov, v organizacijo in delo policije na mejnih 
prehodih in pri varovanju zelene meje. 

Il/C Carinska služba 

a) Osnovna kratkoročna in razvojna naloga carinske službe je 
uresničitev nove carinske zakonodaje oz. »Programa teh- 
nične in kadrovske usposobitve carinske službe in programa 
prilagoditve organizacije novemu Carinskemu zakonu«, ki je 
bil v drugi obravnavi predloga Carinskega zakona predložen, 
na njegovo zahtevo, tudi Državnemu zboru Republike Slove- 
nije (Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije št. 36/ 
94). 

Carinska služba bo predvidoma s 1. januarjem 1996 delala na 
podlagi že sprejetega novega carinskega zakona in vseh 
podzakonskih aktov. Največ novosti bo v blagovnem prometu, 
manj pa v potniškem. Z novo zakonodajo bo lažje zagotoviti 
hitrejši carinski postopek na mejnih prehodih, tako v potni- 
škem, kot v blagovnem prometu. K temu bo veliko pripomoglo 
tudi delovanje računalniške mreže, torej povezave vseh mej- 
nih prehodov z notranjostjo. Na ta način bo omogočen hiter 
prenos podatkov, zagotovljen bo boljši carinski nadzor. 

Ob pričakovanih začetanih težavah pri izvajanju nove carin- 
ske zakonodaje, pa le-ta v integracijskih procesih Slovenije 
predstavlja pomembno prednost, saj je že v celoti usklajena 
s carinsko zakonodajo Evropske unije oziroma njenim carin- 
skim kodeksom. 

Uveljavljanje novih carinskih predpisov oziroma navedenega 
programa objektivno pomeni korenit poseg v doslej premalo 
razvito informatizacijo carinske službe in terja dodatno stro- 
kovno usposabljanje carinskih delavcev ter vseh udeležencev 
v carinskem postopku. Program kadrovske usposobitve bo 
v izobraževanje praktično zajel vse carinske delavce in druge 
udeležence v carinskih postopkih. Poleg tega pa bodo, zaradi 
razčiščevanja nejasnosti pri izvajanju carinskega zakona in 
številnih podzakonskih aktov, nujno potrebna zelo pogosta 
dodatna usposabljanja carinskih delavcev ob delu. To bo 
terjalo, ob rednem izpolnjevanju delovnih nalog, izjemne in 
dodatne napore celotne carinske službe. 

b) Dolgoročnejša naloga carinske službe, ki pa se začenja že 
z uresničevanjem pravkar sprejete carinske zakonodaje in 
pričetkom pogajanj za pridruženo članstvo Slovenije v Evrop- 
ski uniji, je dograjevanje take njene organizacije, ki bo kom- 
patibilna z »evropsko« carinsko službo. Nekatera določila 
Dogovora o izvajanju Schengenskega sporazuma o postopni 
odpravi kontrole na skupnih mejah bodo po vključitvi Slove- 
nije v Evropsko unijo posledično vplivala tudi na bodoče delo, 
organizacijo in postavitev carinske službe. Zmanjševanje šte- 
vila in intenzivnosti kontrol blaga oz. končna odprava mejnih 
kontrol v potniškem prometu preko notranjih in krepitev kon- 
trol na zunanjih mejah Evropske unije bo v carinski službi 
povzročilo določeno kadrovsko prestrukturiranje v smislu 
prerazporeditve carinikov z notranjih meja na zunanje meje 
Evropske unije oz. mejne prehode. Na zunanjih mejah se bo 
zlasti okrepil nadzor nad ilegalnim uvozom mamil in psiho- 
tropnih snovi vseh vrst, tako nad osebnim in blagovnim pro- 
metom kot tudi nad transportnimi sredstvi, kar bo zahtevalo 
povečano število carinikov na teh mejah, moderne metode 
ugotavljanja prisotnosti mamil ter uporabo slednih psov. Pre- 
selitev odpreme blaga, ki ni strateško industrijsko blago in 
tehnologija, z zunanjih meja v notranjost države ali na notra- 
njo mejo, bo povzročilo oz. zahtevalo kadrovsko krepitev 
carinskih organizacijskih enot v notranjosti države. Podobne 
učinke, to je kadrovska, organizacijska in tehnična krepitev 
carinskih organizacijskih enot v notranjosti, bo imela usmeri- 
tev, da se bodo kontrole legalnega prometa z mamili in 
psihotropnimi snovmi (uvoz, izvoz), ki so se pred odpravo 
notranjih meja izvajale v skladu s konvencijo Združenih naro- 
dov, premestile v notranjost države. Carinska služba se bo 
morala kadrovsko okrepiti in strokovno usposobiti za sodelo- 
vanje na carinsko-pravnem področju z drugimi članicami 
Evropske unije in nuđenje pravne pomoči v skladu z Evrop- 
skim sporazumom o nuđenju pravne pomoči v kazenskih 
zadevah ter v zvezi z zagotavljanjem medsebojne pomoči med 
carinskimi upravami. Prav tako bo morala zagotoviti ustrezno 
tehnično opremljenost, ki bo olajšala policijsko in carinsko 
pravno sodelovanje, t. j. vzpostavitev direktnih telefonskih, 
radijskih, teleks in drugih zvez, razširitev frekvenčnih trakov 
v mejnih regijah, vzpostavitev skupne povezave med policij- 
skimi in carinskimi službami v isti regiji, pridobitev komunika- 
cijskih naprav in kompatibilnih komunikacijskih sistemov. 
Določene stroške, organizacijske in kadrovske priprave bo 
carinski službi povzročilo tudi vključevanje v t. i. Schengenski 
informacijski sistem (SIS), saj mora vsaka država podpisnica 
Schengenskega sporazuma z lastno odgovornostjo in na 
lastne stroške oblikovati in vzdrževati svoj nacionalni del 
Schengenskega informacijskega sistema, ki pa mora biti 
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kompatibilen s sistemi drugih držav pogodbenic. Poleg tega 
pa morajo države pogodbenice s skupno odgovornostjo in na 
skupne stroške oblikovati in vzdrževati enoto za nuđenje 
tehnične pomoči tega informacijskega sistema (za to enoto je 
zadolžena Republika Francija, namestitev enote je v Strassbo- 
urgu). Natančneje bo potrebno opredeliti in razširiti tudi poo- 
blastila carinske službe za primere kaznivih dejanj v zvezi 
s prepovedano trgovino z mamili, orožjem, razstrelivi ter stru- 
penimi in škodljivimi odpadki (opazovanje in zasledovanje 
osumljenca preko notranje meje oz. na teritoriju druge dr- 
žave). 

c) Naslednja usmeritev carinske službe je izredna kritičnost 
pri odpiranju novih mejnih prehodov katerekoli kategorije ter 
pri ustanavljanju novih carinskih organizacijskih enot, to je 
carinarnic, carinskih izpostav ter carinskih referatov, kakor 
tudi izredno racionalno zaposlovanje. Carinska uprava Repu- 
blike Slovenije ocenjuje, da je dosežena ustrezna pokritost 
Slovenije s carinskimi organizacijskimi enotami. Izjema je 
ustanovitev nove carinarnice nekje na območju Brežic, ki bo 
pokrivala mejo z Republiko Hrvaško ter s tem razbremenila 
Carinarnico Ljubljana, ki sedaj pokriva to mejo ter reševanje 
prostorskih problemov Carinarnice Ljubljana in Carinske 
uprave Republike Slovenije (gradnja nove carinarnice). Tako 
usmeritev po eni strani nujno narekuje bodoče članstvo Slo- 
venije v Evropski uniji, ko bo po vstopu v njo potrebno 
preusmeriti delo carinskih delavcev (z vsako novo odprto 
carinsko oranizacijsko enoto ali mejnim prehodom samo še 
povečujemo ta problem), po drugi strani pa to omogoča 
pravkar sprejeti Carinski zakon. Z njegovim izvajanjem se bo 
objektivno zmanjšala potreba po blagovnem carinjenju 
v carinskih izpostavah, ker bodo številna podjetja, ki bodo 
izpolnjevala določene pogoje, opravila carinske postopke pri 
izvozu in uvozu blaga kar v podjetju. 

Nasploh pa je v carinski uniji med članicami EU prost promet 
blaga, kar pomeni, upoštevaje pretežno zunanjetrgovinsko 
usmerjenost slovenskega gospodarstva na evrpske države, da 
bo odpadla potreba po carinjenju velike količine blaga. Tudi 
carinski mejni prehodi na notranjih mejah EU bodo po vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo izgubili svoj pomen (z Avstrijo, 
Italijo, Madžarsko), saj bo prestop meje mogoč na katerem- 
koli mestu brez vseh carinskih in drugih formalnosti. 

Upoštevaje sedanje prioritetne naloge in razvojne usmeritve 
carinske službe, to je izvedbo številnih zahtevnih nalog v zvezi 
z uresničitvijo nove carinske zakonodaje, kakor tudi njeno 
bodoče dograjevanje in organizacijsko izpopolnjevanje, 
s ciljem doseganja kompatibilnosti s carinskimi službami 
v Evropski uniji, v sedanjih razmerah niso podani pogoji za 
širitev pooblastil carinske službe na mejnih prehodih v tem 
smislu, da bi od Ministrstva za notranje zadeve prevzela, 
poleg izvajanja lastnih nalog, še opravljanje rutinske kontrole 
prehoda meje oz. dodatnih policijskih nalog. 

III. OCENA MOŽNIH POSLEDIC RAZŠIRITVE POOBLASTIL 
CARINSKE SLUŽBE 

lll/A Varnostna ocena 

Policisti na mejnih prehodih opravljajo osnovne naloge na 
podlagi Zakona o nadzoru državne meje in Zakona o tujcih, 
poleg tega pa izvajajo naloge na podlagi številnih drugih 
predpisov, ki urejajo področje dela organov za notranje za- 
deve. 

Te naloge so zlasti ugotavljanje pogojev za vstop tujcev 
v državo, izdajanje vizumov, tiralično-tehnično preverjanje 
oseb, kontrola tehnične brezhibnosti in zavarovanja vozil, 
predlaganje postopkov za uvedbo postopka o prekršku, poda- 
janje kazenskih ovadb idr. 

V ilustracijo navajamo nekaj najbolj varnostno zanimivih 
podatkov o varnostni situaciji in ukrepih, ki jih je realizirala 
policija na mejnih prehodih v letu 1994. 

Preko mejnih prehodov je v obe smeri potovalo 190.922.032 

potnikov, od tega 131.721.639 tujcev. Zaradi neizpolnjevanja 
zakonskih pogojev za vstop v državo je bilo na mejnih preho-' 
dih zavrnjenih 37.337 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško 
- 18.151 in na meji z Madžarsko - 8.289. Večina tujcev 
(14.078) je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev za 
potovanje v tretje države (vizumi tretjih držav), v ostalih prime- 
rih pa je bilo največ zavrnjenih tujcev zaradi pomanjkanja 
sredstev za preživljanje (12.360). 

Odkrito je bilo 711 oseb, ki so državno mejo poskušale presto- 
piti z uporabo tujih, ponarejenih oz. prenarejenih dokumen- 
tov. Zaseženo je bilo (v sodelovanju s carino) 541 kosov 
različnega orožja in 54.913 kosov streliva. Na mejnih prehodih 
in zeleni meji je bilo odkritih 133 ukradenih vozil, od tega 123 
na meji z Republiko Hrvaško. 

Zaradi kaznivih dejanj, odkritih na mejnih prehodih in zeleni 
ter modri meji je bilo ovadenih 173 oseb (uporaba ponareje- 
nih in tujih potnih listov, ilegalno tihotapljene ukradenih vozil, 
organiziranje ilegalnih prehodov) sodnikom za prekrške pa je 
bilo podanih 9.709 predlogov za uvedbo postopkov (nedovo- 
ljeno vnašanje orožja, pretečen rok bivanja v R Sloveniji, 
neveljavnost potnih listin, kršitev CPP). 

Poleg navedenega je policija na mejnih prehodih izdala tudi 
2.422.689 turističnih prepustnic, 66.538 vizumov ter preko 
80.000 različnih dovoljenj in izvedla številne druge ukrepe 
v skladu s svojimi pooblastili. Pri tem opozarjamo na to, da 
izdaja vsakega dovoljenja zahteva dodatno preverjanje oseb, 
ki zajema tudi tiralično tehnično preverjanje, za kar so poo- 
blaščeni organi za notranje zadeve. 

* 

Cariniki na mejnih prehodih opravljajo osnovne naloge na 
osnovi pooblastil, ki jim jih dajejo Zakon o carinski službi, 
Carinski zakon, Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o zuna- 
njetrgovinskem poslovanju, Zakon o prevozu v cestnem pro- 
metu ter drugi predpisi. 

Naloge, ki jih opravlja carinska služba na mejnih prehodih, so 
vezane na kontrolo vnosa in iznosa blaga, ki ga potniki nosijo 
ali vozijo s seboj, kontrolo dokumentov o blagu, izračunava- 
nje carinskih dajatev in davkov, izdelavo dokumentov za pre- 
napotitev blaga, kontrolo vnosa in iznosa denarja, orožja, 
mamil itd., pisanja zapisnikov o carinskih in deviznih prekr- 
ških in začasnem zasegu blaga in deviz, pregled dovolilnic za 
avtobuse in tovorna vozila, izračunavanje zneska pristojbine 
za ceste, kontrolo carinskih obeležij. 

Carinska služba je ob kontroli že navedenega števila potnikov 
(glej lll/A) kontrolirala v letu 1994 51.189.000 osebnih vozil, 
428.436 avtobusov, 3.190.000 tovornih motornih vozil, 888.000 
vagonov. Izstavila je 505.501 račun v vrednosti 
62.144.820.327,00 SIT. Napisanih je bilo 1.140.317 enotnih 
carinskih dokumentov (ECL), obdelanih 412.589 TIR karnetov, 
12.954 ATA karnetov, 122.629 poštnih pošiljk, obračunanih 
391.358 primerov cestnih taks, uvedenih 5.441 carinskih pre- 
krškov na I. stopnji, izdanih 2.947 primerov odločb fizičnim 
osebam z izrečeno kaznijo in 377 odločb pravnim osebam, 
uvozno ocarinjeno 9.229.083.766 kg blaga v vrednosti 
995.522.062.504 SIT. 

Ill/B Ocena stanja na posameznih mejah 

Na meji z Avstrijo, ki je od 01. 01.1995 članica Evropske unije 
se je mejna kontrola poostrila tako v potniškem, kot v blagov- 
nem prometu. To pa pomeni povečanje dela tudi s strani 
slovenske mejne policije in carine. Policisti morajo temeljiteje 
kontrolirati izstop potnikov iz države in ugotavljati pogoje za 
vstop potnikov v države članice Evropske unije, saj bo more- 
bitno večje število zavrnjenih oseb s strani avstrijskih mejnih 
organov pokazatelj učinkovitosti slovenske mejne policijske 
kontrole. 

Povečanje dela pri opravljanju mejne kontrole slovenskih 
carinikov na meji z Avstrijo se pojavlja pri kontroli blaga 
v tovornih vozilih, zaradi tega, ker je avstrijska meja postala 
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zunanja meja EU. Zato prihaja blago na mejo brez carinskih 
obeležij, ki so jih prej dajali v vseh državah v notranjosti EU. 
Zato je potrebno večjo pozornost namenjati usklajenosti 
dokumentov z dejanskim stanjem blaga v vozilih. 

Po podpisu Schengenskega sporazuma s strani Avstrije in 
z začetkom njegovega uveljavljanja (vse priprave mora 
Avstrija opraviti do leta 1997) se bo kontrola na avstrijsko- 
slovenski meji še poostrila. Slovensko-avstrijska meja bo 
namreč postala zunanja meja »Schengenskih« držav (s t. i. 
tretjimi državami). Opravljeni preizkus schengenske kontrole 
na avstrijsko-madžarski meji to potrjuje (večurni zastoji na 
meji zaradi izvajanja poostrene kontrole potnikov in blaga). 

Na meji z Italijo, ki je že dalj časa članica Evropske unije, ne 
bo večjih sprememb do začetka izvajanja Schengenskega 
sporazuma, kasneje pa je pričakovati poostritev mejne kon- 
trole. Zato ni mogoče razmišljati o kadrovskih racionalizaci- 
jah pri policijski in carinski mejni kontroli, saj lahko pričaku- 
jemo le še zaostritev mejne kontrole in več dela za mejne 
organe, podobno kot na meji z Avstrijo, ko bo začela izvajati 
Schengenski sporazum. 
Na mejnih prehodih z Madžarsko je nujno potrebno planirati 
kadrovske okrepitve zaradi strukture potnikov in povečanih 
blagovnih tokov in ureditev mejnih prehodov (Dolga vas in 
novi mejni prehod na bodoči avtocestni povezavi). Po pri- 
stopu Madžarske k Schengenskemu sporazumu je pričako- 
vati podobne razmere kot na mejah z Avstrijo in Italijo (poo- 
streno mejno kontrolo in več dela za mejno policijo in carino). 

Meja s Hrvaško še ni definirana, prav tako pa tudi mejni 
prehodi niso urejeni v celoti. Glede na obseg nespoštovanja 
predpisov in število neurejenih mejnih prehodov, bo potrebno 
tako policijski kot tudi carinski kadrovski sestav še okrepiti. 
Še posebej, če bodo odprti prometni tokovi preko celega 
Balkana. Na tem delu državne meje pa se predvideva, v skladu 
z osnutkom sporazuma o obmejnem prometu, odprtje še cca 
28 mejnih prehodov za obmejni promet. 
Na mejnih prehodih za obmejni promet na meji z Italijo in 
Avstrijo je carina prevzela naloge opravljanja mejne kontrole 
s strani policije. Na tem področju bi bilo potrebno dokončati 
usposabljanje carinikov in opremiti ter posodobiti mejne pre- 
hode za obmejni promet. 

Upoštevaje prikazani obseg dela in vrsto nalog mejne policije 
in carine, specifičnost nalog in pooblastil vsake službe, kakor 
tudi obstoječe varnostne razmere in pričakovano poostritev 
mejne kontrole na podlagi uveljavitve Schengenskega spora- 
zuma na mejah s sosednjimi državami, ni opravičljivo razširja- 
nje pooblastil carinske službe. Celo nasprotno: na nekaterih 
mejah se bo povečalo delo obeh služb in bodo za določen čas 
potrebne kadrovske okrepitve. Je pa tudi nerealno, da bi tak 
obseg in vrsta nalog, ki jih opravlja mejna policija bil prene- 
šen na carinsko službo brez negativnih posledic za kvaliteto 
dela službe na carinskem področju in za varnost državne 
meje. 

Potrebno je opozoriti, da bi morali biti zelo racionalni pri 
odpiranju novih mejnih prehodov katerekoli kategorije ter 
novih carinskih izpostav ali referatov v notranjosti države. 
Novi predpisi bodo omogočali tako organizacijo dela, ki bo 
sprejemljiva za carino in za podjetja ob zagotavljanju naj- 
manjših stroškov in največjem varovanju plačila carinskih 
dajatev in ob upoštevanju drugih predpisov, ki urejajo uvoz in 
izvoz blaga. 

Ill/C Ocena kadrovskih in materialnih posledic prenosa 
pooblastil 
Upoštevaje naloge, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi 
opravlja mejna policija (ugotavljanje pogojev za vstop tujcev 
v državo, izdajanje vizumov, tiralično-tehnično preverjanje 
oseb, kontrola tehnične brezhibnosti in zavarovanja vozil, 
predlaganje postopkov za uvedbo postopka o prekršku, poda- 
janje kazenskih ovadb idr.) ocenjujemo, da pri širokem 
obsegu nalog mejnega policista ne gre za »rutinsko kontrolo 
prehoda meje«, ki bi jo lahko samo na podlagi zakonsko 
razširjenih pooblastil carinska služba prevzela od Ministrstva 

za notranje zadeve. Policisti so za te naloge strokovno uspo- 
sobljeni in razpolagajo s potrebnimi podatki in evidencami, 
kakor tudi z ustrezno tehnično opremljenostjo (povezanost 
v računalniško mrežo) ter imajo vsa zakonska pooblastila in 
znanja za izvedbo drugih ukrepov (pridržanje, uporaba prisil- 
nih sredstev...). 

Carinska služba vsega naštetega nima. Deluje in usposob- 
ljena je za kontrolo potnikov in blaga, v skladu s pooblastili iz 
Zakona o carinski službi in Carinskega zakona ter drugih 
predpisov, kot je prikazano v lll/a. Izjema so mejni prehodi za 
obmejni promet, na katerih carina opravlja tudi varovanje in 
kontrolo prehajanja državne meje. r 

Ocenjujemo, da bi se morala carinska služba za prevzem 
omenjenih policijskih nalog in pooblastil strokovno dodatno 
usposobiti, kadrovsko okrepiti in tehnično opremiti, kar pa 
narekuje odgovor na vprašanje, ali je to še racionalno ravna- 
nje. Izkušnje carinske službe pri prevzemu mejnih prehodov 
za obmejni promet opozarjajo, da so v zvezi s tem določeni 
problemi, ki jih ni mogoče hitro razrešiti in narekujejo dolo- 
čeno mero preudarnosti v bodočem ravnanju. Vsaka spre- 
memba pooblastil pa zahteva tudi ustrezno zakonsko ure- 
ditev. 

V primeru, da bi carinska služba od Ministrstva za notranje 
zadeve pridobila vsa tehnična sredstva za opravljanje novih 
oz. dodatnih policijskih nalog na mejnih prehodih, menimo, 
da ne bi bilo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 
sredstev za nabavo nove oz. dodatne tehnične opreme, 
v nasprotnem primeru pa bi bilo potrebno ta sredstva zagoto- 
viti. Na to kažejo tudi izkušnje pri prevzemu mejnih prehodov 
za obmejni promet. Pojavili pa bi se očitno, tako, kot na 
mejnih prehodih za obmejni promet, tudi problemi v zvezi 
z zagotavljanjem finančnih sredstev za investicijsko in tekoče 
vzdrževanje mejnih prehodov. 

Kombinacija pooblastil mejnega delavca v osebi carinik- 
policist, ki ga je doslej poznala predvsem avstrijska carinska 
služba (Zollvvache), je z novo evropsko ureditvijo v precejšnji 
meri preživela. Z vstopom Avstrije v Evropsko unijo se to 
potrjuje, saj avstrijske oblasti na južno mejo razporejajo 
močne enote policije, ki bodo skrbele za varnost državne 
meje. S kombiniranjem policijsko-carinskih pooblastil bi se 
lahko celo oddaljevali od evropske usmeritve o izvirnih pri- 
stojnostih obeh služb. Schengenski sporazum to potrjuje. 

Več kot očitno je, da carinska služba na mednarodnih, pa tudi 
nekaterih meddržavnih mejnih prehodih policijskih nalog ne 
bi mogla opraviti z istim kadrovskim sestavom - potrebno bi 
bilo novo zaposlovanje carinskih delavcev, kar pa bi kasneje, 
ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, povzročalo dodatne 
težave z njihovim prezaposlovanjem. To bi povzročilo tudi 
težave pri razreševanju stanovanjske problematike v carinski 
službi, tako ob prenosu pooblastil, kot pozneje pri prezapo- 
slovanju carinikov. Trenutno pa primanjkuje carinskih delav- 
cev in stanovanj. 

Težko pa je realno oceniti, kakšni bi bili finančni učinki 
navedene razširitve pooblastil carinske službe oz. za koliko bi 
se na račun prenešenih nalog zmanjšalo število zaposlenih 
policistov in povečalo število carinskih delavcev na mejnih 
prehodih. Ocenjujemo pa, da zaradi dodatnega izobraževanja 
carinikov za opravljanje novih nalog ter potrebnega novega 
zaposlovanja, zagotavljanja novih stanovanj in dodatne teh- 
nične opreme, vsaj v prvi fazi to iz finančnega vidika ne bi bilo 
smotrno. 

Upoštevati pa je potrebno, da tudi varnostne razmere na 
posameznih mejah ne dopuščajo prenašanja pooblastil na 
carinsko službo. 

* 

Pri delu policijskih in carinskih organov na mejnih prehodih 
obstajajo nekatere nedorečenosti v ravnanju enega in dru- 
gega organa ali v medsebojnem sodelovanju (nuđenje asi- 
stence, odstop od mejne kontrole idr.). Te nedorečenosti pa 
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niso predmet sprememb in dopolnitev Zakona o carinski 
službi in Zakona o nadzoru državne meje, temveč sodelovanja 
Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za finance in 
Carinske uprave Republike Slovenije in priprave ustreznih 
navodil za ravnanje v navedenih situacijah, kar pa se že ureja. 

SKLEPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji 1. junija 1995 obrav- 
navala oceno možnosti razširitve pooblastil carinske službe 
za opravljanje mejne kontrole na mejnih prehodih in sprejela 
naslednje 

sklep« 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela gradivo 'Ocena mož- 
nosti razširitve pooblastil carinske službe za opravljanje 
.rutinske mejne kontrole' (gradivo Ministrstva za notranje 
zadeve in Ministrstva za finance, št. 0213-2 z dne 21/4-1995). 

2. Vlada Republike Slovenije se strinja z ugotovitvami In 

ocenami Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za 
finance in Carinske uprave Republike Slovenije, da obstoje 
utemeljeni razlogi razvojne, varnostne, kadrovske in tehnične 
narave, da se ne širijo pooblastila carinske službe v smislu 
prenosa kontrole prehajanja državne meje iz organov za 
notranje zadeve na carinske organe. 

3. Mejno kontrolo na mejnih prehodih za obmejni promet 
opravlja na meji z Italijo in Avstrijo še naprej carina. Potrebno 
je izpeljati ustrezno usposabljanje in zagotoviti potrebno 
opremo in urediti objekte na mejnih prehodih. 

4. Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za notra- 
nje zadeve, Ministrstvo za finance in Carinsko upravo Repu- 
blike Slovenije, da svojo organizacijo in delo na mejnih preho- 
dih prilagajajo evropskim standardom mejne kontrole. 

Vlada Republike Slovenije pošlje gradivo 'Ocena možnosti 
razširitve pooblastil carinske službe za opravljanje mejne kon- 
trole na mejnih prehodih' in navedene sklepe v obravnavo in 
sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. 

BELEŽKE: 
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VEČSTRANSKI SPORAZUM 

O PRISTOJBINAH NA ZRAČNIH POTEH 

k EPI - 909 

V zvezi z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora Republike Slovenije Št. 436-02/ 
84-7/2 z dne 15. 5. 1995 Vlada RS pošilja popravljeno 
besedilo prevoda Večstranskega sporazuma o pristojbi- 
nah na zračnih poteh, s katerim nadomeščamo besedilo 
prevoda sporazuma, ki ga je poslala dne 19. aprila 1995 
z dopisom št. 900-05/94-28/5-8. 

Mednarodna konvencija Eurocontrol o sodelovanju za 

varnost zračne plovbe in Večstranski sporazum o pristoj- 
binah na zračnih poteh tvorita celoto (za pridobitev član- 
stva v Eurocontrol je potrebno ratificirati obe navedeni 
mednarodni pogodbi), zato prosimo, da se predlog 
zakona o ratifikaciji Večstranskega sporazuma o pristojbi- 
nah na zračnih poteh in predlog zakona o ratifikaciji 
Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za 
varnost zračne plovbe obravnavata hkrati na junijski seji 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, 
REPUBLIKA AVSTRIJA, 
KRALJEVINA BELGIJA, 
ŠPANIJA, 
REPUBLIKA FRANCIJA, 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE 
IRSKE, 
IRSKA 
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG, 
KRALJEVINA NIZOZEMSKA, 
REPUBLIKA PORTUGALSKA, 
ŠVICARSKA KONFEDERACIJA, 

v nadaljnjem besedilu »Države pogodbenice«, in 

EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA VARNOST ZRAČNE 
PLOVBE, 

v nadaljnjem besedilu »Eurocontrol«, so se 

glede na to, da je potrebno zaradi dopolnitve Mednarodne 
konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe z dne 13. decembra 1960 nadomestiti sporazume, 
sklenjene med evropskimi državami in Eurocontrolom za 
pobiranje pristojbin na zračnih poteh; 

priznavajoč, da je bilo sodelovanje pri določaju in pobiranju 
pristojbin na zračnih poteh v preteklosti učinkovito; 

v želji nadaljevati in okrepiti vzpostavljeno sodelovanje; 

odločeni vzpostaviti enoten evropski sistem pristojbin na 
zračnih poteh, ki bo dostopen čimvečjemu številu evropskih 
držav, ob upoštevanju smernic, ki jih priporoča Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva; 

prepričani, da bo taka enotnost tudi poenostavila pogajanja 
z uporabniki; 

glede na to. da države udeleženke v sistemu pristojbin na 
zračnih poteh Eurocontrol želijo okrepiti pooblastila organi- 
zacije glede izterjave pristojbin; 

priznavajoč, da tak sistem zahteva novo pravno podlago; 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

1. Države pogodbenice se strinjajo, da sprejmejo skupno 
politiko glede pristojbin za navigacijske naprave in storitve na 
zračnih poteh, v nadaljnjem besedilu »pristojbine na zračnih 
poteh«, v zračnem prostoru na letalsko informativnih območ- 
jih v njihovi pristojnosti. 

2. V skladu s tem se strinjajo z ustanovitvijo skupnega sistema 
za določanje in pobiranje pristojbin na zračnih poteh in v ta 
namen uporabljajo storitve Eurocontrola. 

3. S tem namenom bosta Stalna komisija in Upravni odbor 
Eurocontrola razširjena z vključitvijo predstavnikov držav 
pogodbenic, ki niso članice Eurocontrola in se v nadaljnjem 
besedilu imenujeta »Razširjena komisija« in »Razširjeni 
odbor«. 

4. Letalska informativna območja, omenjena v prvem 
odstavku tega člena, so našteta v prilogi 1 tega sporazuma. 
Katero koli spremembo, ki jo država pogodbenica želi opraviti 
na seznamu svojih letalskih informativnih območij, bo pred- 
met soglasnega dogovora Razširjene komisije, če bi se s tem 
spremenile globalne meje zračnega prostora, ki ga zajema ta 
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Sporazum. Katero koli spremembo, ki ne spremeni globalne 
meje, bo zadevna država pogodbenica sporočila Eurocon- 
trolu. 

2. člen 

V Razširjeni komisiji bo imela, v skladu z določili točke (b) 
drugega odstavka 6. člena, vsaka država pogodbenica en 
glas. 

3. člen 

1. Razširjena komisija bo določila tak skupni sistem pristojbin 
na zračnih poteh, da: 

(a) bodo take pristojbine določene v skladu s skupno formulo, 
ki upošteva stroške, ki jih imajo države pogodbenice z napra- 
vami in službami za zračno plovbo na zračnih poteh in 
z upravljanjem tega sistema, kot tudi stroške, ki jih ima 
z upravljanjem sistema Eurocontrol; 

(b) te pristojbine pobira Eurocontrol kot enotno pristojbino za 
vsak polet. 

2. Razširjena komisija bo s tem ciljem: 

(a) določila načela pri ocenitvi stroškov iz točke (a) prvega 
odstavka tega člena; 

(b) določila formulo, ki se bo uporabljala pri izračunu pristoj- 
bin na zračnih poteh; 

(c) odobrila za vsako obračunsko obdobje razmerje, po kate- 
rem bodo stroški iz točke (a) prvega odstavka tega člena 
povrnjeni; 

(d) določila denarno enoto, v kateri so izražene pristojbine na 
zračnih poteh; 

(e) določila pogoje uporabe sistema, vključno s plačilnimi 
pogoji, merskimi enotami in tarifami in obdobje, za katero 
veljajo; 

(f) določila načela, ki urejajo izjeme pri plačilu pristojbin na 
zračnih poteh; 

(g) odobrila poročila Razširjenega odbora; 

(h) sprejela finančne predpise, ki se uporabljajo v sistemu 
plačevanja pristojbin na zračnih poteh; 

(i) odobrila sporazume med Eurocontrolom in katero koli 
državo, ki želi uporabljati Eurocontrolove vire ali tehnično 
pomoč, glede pobiranja pristojbin za zračno plovbo, ki niso 
zajete v tem Sporazumu; 

(j) odobrila dopolnitve proračuna, ki jih predlaga Razširjeni 
odbor v skladu s točko (c) prvega odstavka 5. člena. 

3. Razširjena komisija bo določila svoj poslovnik s soglasnim 
glasovanjem vseh držav pogodbenic. 

4. člen 

Vsaka država pogodbenica ima v Razširjenem odboru, 
v skladu z določili točke (b) drugega odstavka 6. člena, en 
glas. 

5. člen 

1. Razširjeni odbor bo: 

(a) pripravljal odločitve za Razširjeno komisijo; 

(b) nadzoroval delovanje sistema pristojbin na zračnih poteh, 
vključno z rabo sredstev, ki jih Eurocontrol uporablja v ta 
namen, in vseh potrebnih ukrepov, še posebej glede izterjave 
pristojbin na zračnih poteh, v skladu z odločitvami Razširjene 
komisije; 

(c) poročal Razširjeni komisiji o sredstvih, potrebnih za delo- 
vanje sistema pristojbin na zračnih poteh in predložil dodatek 
k proračunu glede aktivnosti Eurocontrola v zvezi s pristojbi- 
nami na zračnih poteh; 

(d) izvrševal katere koli druge naloge, ki mu jih poveri Razšir- 
jena komisija. 

2. Razširjeni odbor bo določil svoj poslovnik v skladu z dolo- 
čili točke (a) drugega odstavka 6. člena. 

6. člen 

1. Razširjena komisija sprejema odločitve na naslednje na- 
čine: 

(a) Odločitve o zadevah iz točk (a) do (f) in točke (h) drugega 
odstavka 3. člena zahtevajo soglasno glasovanje vseh držav 
pogodbenic in so za vse države pogodbenice obvezujoče; če 
soglasna odločitev ni mogoča, bo Razširjena komisija odlo- 
čala z dvotretjinsko večino oddanih glasov. Katera koli država 
pogodbenica, ki zaradi prevladujočih nacionalnih interesov 
ne more uveljaviti take odločitve, bo Razširjeni komisiji pred- 
ložila pisno obrazložitev. 

(b) Odločitve o zadevah iz točk (I) in (j) drugega odstavka 3. 
člena zahtevajo dvotretjinsko večino oddanih glasov, pri 
čemer morajo glasovi vsebovati ponderirano večino držav 
članic Eurocontrola v skladu z določili iz priloge 2 tega 
Sporazuma. Vsako leto bo Eurocontrol obvestil države 
pogodbenice, ki niso članice Eurocontrola, o številu glasov, 
do katerih imajo države članice pravico v skladu z navedenimi 
določili. 
(c) Odločitve o zadevah iz točke (g) drugega odstavka 3. 
člena zahtevajo dvotretjinsko večino vseh glasov. Isto velja za 
postopke, ki jih v imenu Eurocontrola pred arbitražo, ome- 
njeno v 25. členu, vodi Razširjena komisija. 
2.(a) Poslovnik Razširjenega odbora, vključno s pravili 
o sprejemanju odločitev, zahteva soglasno glasovanje vseh 
držav pogodbenic v Razširjeni komisiji. 

(b) Vendar pa se bodo odločitve Razširjenega odbora iz 
točke (c) prvega odstavka 5. člena sprejemale v skladu z dolo- 
čili točke (b) prvega odstavka tega člena. 

7. člen 

Eurocontrol bo v skladu z ustreznimi pravili določil pristoj- 
bino na zračnih poteh za vsak polet v zračnem prostoru, 
določenem v 1. členu. 

8. člen 

Eurocontrol bo pobiral pristojbine na zračnih poteh, navede- 
nih v 7. členu. V ta namen je pristojbina enotna dajatev za 
posamezni polet in bo predstavljala enotni zahtevek Eurocon- 
trola, plačljiv na njegovem sedežu. 

9. člen 

Dolžnik za plačilo pristojbine je oseba, ki je upravljala zrako- 
plov v času poleta. 

10. člen 

Če identiteta upravljalca ni znana, se bo smatralo, da je 
upravljalec zrakoplova njegov lastnik, razen če dokaže, katera 
druga oseba ga je upravljala. 

11. člen 

Če dolžnik ne plača dolgovanega zneska, se lahko uporabijo 
ukrepi za prisilno izterjavo. 

12. člen 

1. Postopke za izterjavo dolgovanih zneskov bo vodil Euro- 
control ali na Eurocontrolovo zahtevo država pogodbenica. 
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2. Izterjava bo opravljena ali po sodnem ali upravnem po- 
stopku. 

3. Vsaka država pogodbenica bo seznanjala Eurocontrol 
o postopkih, ki se uporabljajo v tej državi in o pristojnih 
sodiščih, razsodiščih ali upravnih organih. 

13. člen 

Postopki izterjave bodo potekali na ozemlju države pogodbe- 
nice: 
(a) v katerem ima dolžnik bivališča ali registriran urad; 

(b) v kateri ima dolžnik svoj poslovni sedež, če nima bivališča 
ali registriranega urada na ozemlju države pogodbenice; 

(c) če ni osnove za pravno pristojnost v skladu s točkamu (a) 
in (b) zgoraj, v državi, kjer ima dolžnik svoje premoženje; 

(d) če ni osnove za pravno pristojnost v skladu s točkami od 
(a) do (c) zgoraj, na sedežu Eurocontrola. 

14. člen 

Eurocontrol ima pravno sposobnost pričeti postopke pri pri- 
stojnih sodiščih, razsodiščih in upravnih organih držav, ki 
niso podpisnice tega Sporazuma. 

15. člen 

Naslednje odločitve, sprejete v državi pogodbenici, bodo priz- 
nane in uveljavljene v drugih državah pogodbenicah; 

(a) dokončne odločitve sodišč ali razsodišč; 

(b) odločitve upravnih organov, o katerih lahko odloča 
sodišče ali razsodišče, pa to ni mogoče, ali zaradi tega, ker je 
sodišče ali razsodišče odločilo o pritožbi s končno odloči- 
tvijo, ali ker je bila pritožba umaknjena, ali ker je pretekel čas, 
v katerem je dovoljeno vložiti pritožbo. 

16. člen 

Odločitve, o katerih govori 15. člen, ne bodo priznane ali 
uveljavljene v naslednjih primerih: 

(a) če sodišče, razsodišče ali upravni organ države izvora ni 
pristojen v skladu s 13. členom; 

(b) če je odločitev očitno nezdružljiva z javno politiko države, 
na katero je naslovljena; 

(c) če dolžnik ni prejel obvestila o odločitvi upravnega 
organa ali o pričetku postopka v zadostnem času, da bi lahko 
pripravil obrambo primera ali se pritožil na sodišče ali razso- 
dišče; 

(d) če je bil postopek glede istih pristojbin na zračni poti 
predhodno pričet in še vedno o njem ni odločeno na sodišču, 
razsodišču ali pri upravnem organu, na katero je naslovljen; 

(e) če je odločitev nezdružljiva z odločitvijo, ki je bila o isti 
pristojbini na zračni poti sprejeta v državi, na katero je naslov- 
ljena; 

(f) če je sodišče, razsodišče ali organ države izvora, z name- 
nom, da bi prišel do odločitve, odločal o predhodnih vpraša- 
njih, ki zadevajo status ali pravno sposobnost oseb, pravic in 
premoženja, ki izhaja iz zakonske zveze, oporok ali dediščine 
na način, ki je nasproten z določili mednarodnega zasebnega 
prava v državi, v kateri se priznanje išče, razen če bi bil enak 
rezultat dosežen z uporabo pravil mednarodnega zasebnega 
prava te države. 

17. člen 

Če so odločitve, na katere se nanaša 15. člen, uveljavljene 
v državi izvora, bodo uveljavljene v skladu z zakonom države, 

na katero so naslovljene. Ce je potrebno, bo na zahtevo 
izdana odločba o uveljavitvi s strani sodišča, razsodišča ali 
upravnega organa države naslovnice. 

18. člen 

1. Zahtevku bodo priloženi: 

(a) overjena kopija odločitve; 

(b) v primeru, da je odločitev sodišča ali razsodišča izdana 
zaradi neizpolnitve, original ali overjena kopija dokumenta, 
s katerim je bil dolžnik pravočasno obveščen o pričetku 
postopka; 

(c) v primeru upravne odločbe dokument, ki dokazuje, da so 
bile izpolnjene zahteve iz 15. člena; 

(d) dokument, ki dokazuje, da je odločitev izvršljiva v državi 
izvora in da je dolžnik pravočasno prejel obvestilo o odločitvi. 

2. Pravilno overjen prevod vseh dokumentov bo dostavljen, 
če to zahteva sodišče, razsodišče ali upravni organ države 
naslovnice. Nobena legalizacja ali podobna formalnost ne bo 
potrebna. 

19. člen 

1. Zahtevek je lahko zavrnjen samo zaradi razlogov, navede- 
nih v 16. členu. V nobenem primeru odločitev glede bistvenih 
sestavin ne more biti spremenjena v državi naslovnici. 

2. Postopek priznanja in izvršitve odločitve bo potekal 
v skladu z zakoni države naslovnice, v kolikor ta Sporazum ne 
določa drugače. 

20. člen 

Znesek, ki ga izterja Eurocontrol, bo izplačan državam pogod- 
benicam v skladu z odločitvami Razširjenega odbora. 

21. člen 

Če je dolg izterjala država pogodbenica, bo dobljeni znesek 
brez odlašanja plačala Eurocontrolu, ki bo ravnal v skladu 
z 20. členom. Stroški izterjave, ki jih je imela država, bodo 
bremenili Eurocontrol. 

22. člen 

Pristojni organi držav pogodbenic bodo sodelovali z Euro- 
controlom pri določanju in pobiranju pristojbin na zračnih 
poteh. 

23. člen 

V kolikor se Razširjeni odbor soglasno odloči, da opusti 
izterjavo pristojbin, lahko prizadete države pogodbenice upo- 
rabijo katero koli sredstvo, ki se jim zdi primerno. V takem 
primeru se določila tega Sporazuma, ki se nanašajo na izter- 
javo in priznanje in izvršbo nehajo uporabljati. 

24. člen 

V primeru izrednega stanja ali vojne določila tega Sporazuma 
ne bodo vplivala na svobodo ukrepanja vpletenih držav po- 
godbenic. 

25. člen 

1. Katerikoli spor, ki bi lahko nastal med državami pogodbe- 
nicami ali med državami pogodbenicami in Eurocontrolom, ki 
ga predstavlja Razširjena komisija, glede razlage ali uporabe 
tega Sporazuma ali njegovih prilog, ki ga ni mogoče rešiti 
z direktnimi poganjanji ali na kateri koli drugačen način, bo 
predložen v arbitražo na zahtevo katere koli strani. 

2. V ta namen bo vsaka od strani v vsakem primeru določila 
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svojega razsodnika in oba razsodnika bosta določila tretjega 
razsodnika. 

3. Arbitraža bo določila svoj postopek. 

4. Vsaka stran bo nosila stroške svojega razsodnika in svo- 
jega zastopanja v postopku pred arbitražo. Stroške tretjega 
razsodnika in druge stroške bosta enakomerno nosili stranki 
v sporu. Arbitraža lahko sama določi drugačno razdelitev 
stroškov, če meni, da je to primerno. 

5. Odločitve Arbitraže so obvezujoče za stranke v sporu. 

26. člen 

Ta Sporazum nadomešča Večstranski sporazum o pobiranju 
pristojbin na zračnih poteh z dne 8. septembra 1970. 

To določilo nima vpliva na kateri koli sporazum med Eurocon- 
trolom in državo nečlanico Eurocontrola, glede pobiranja 
pristojbin na zračnih poteh, ki zadevajo letalska informativna 
območja, omenjena v 1. členu tega Sporazuma. Le-ta ostane 
v veljavi, dokler država ne postane pogodbenica tega Spora- 
zuma. 

27. člen 

1. Ta Sporazum bo, pred datumom njegove uveljavitve, odprt 
za podpis za katero koli državo, ki ob datumu podpisa sode- 
luje v Eurocontrolovem sistemu pobiranja pristojbin na zrač- 
nih poteh ali ji je dovoljena pravica podpisa s soglasno odloči- 
tvijo Stalne komisije. 

2. Ta Sporazum je predmet ratifikacije. Ratifikacijski instru- 
menti bodo deponirani pri Vladi Kraljevine Belgije. Ratifika- 
cija Protokola, odprtega za podpis v Bruslju 12. februarja 
1981, ki dopolnjuje Mednarodno konvencijo Eurocontrol 
o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 
1960, v nadaljnjem besedilu imenovan »Protokol«, bo tudi 
sestavni del ratifikacije tega Sporazuma. 

3. Ta Sporazum prične veljati na dan uveljavitve Protokola za 
Eurocontrol, države članice Eurocontrola in države, ki so 
svoje ratifikacijske dokumente deponirale pred tem da- 
tumom. 

4. Će katera koli država deponira svoj ratifikacijski instrument 
po datumu uveljavitve tega Sporazuma, bo ta Sporazum pri- 
čel veljati za to državo prvega dne drugega meseca po 
datumu, ko je bil ratifikacijski instrument deponiran. 

5. Eurocontrol postane pogodbenica tega sporazuma s pod- 
pisom Sporazuma. 

6. Vlada Kraljevine Belgije bo obvestila vlade ostalih držav 
pogodbenic tega Sporazuma o vsakem podpisu tega spora- 
zuma, o deponiranju katerega koli ratifikacijskega dokumenta 
in datumu uveljavitve tega Sporazuma. 

28. člen 

1. Katera koli država lahko pristopi k temu Sporazumu. 

Z izjemo evropskih držav, ki pristopajo k dopolnjeni Konven- 
ciji, kot je navedeno v drugem odstavku 27. člena, lahko 
države pristopijo k temu Sporazumu samo s soglasno odobri- 
tvijo Razširjene komisije. 

2. Listina o pristopu se deponira pri Vladi Kraljevine Belgije, ki 
bo obvestila vlade vseh ostalih držav pogodbenic. 

3. Pristop bo začel veljati s prvim dnem drugega meseca po 
deponiranju listine o pristopu. 

29. člen 

1. Države pogodbenice dopolnjene Konvencije bo vezal ta 

Sporazum, dokler bo omenjena dopolnjena Konvencija v ve- 
ljavi. 

2. Države, ki niso pogodbenice dopolnjene Konvencije, bo ta 
Sporazum vezal za obdobje 5 let od dneva uveljavitve Spora- 
zuma za zadevno državo ali dokler ne poteče veljavnost Kon- 
vencije, odvisno od tega, kaj bo prej. To petletno obdobje se 
bo avtomatično podaljševalo za petletna obdobja, v kolikor ne 
bodo zadevne države s pisno notifikacijo, poslano Vladi kra- 
ljevine Belgije, najmanj dve leti pred iztekom tekočega 
obdobja sporočile svojega namena o umiku iz Sporazuma. 
Vlada Kraljevine Belgije bo pisno obvestila vlade drugih držav 
pogodbenic o taki notifikaciji. 

3. Vlada Kraljevine Belgije bo pisno obvestila vlade drugih 
držav pogodbenic o vsakem sporočilu države pogodbenice 
dopolnjene Konvencije o njenem namenu izstopiti iz ome- 
njene Konvencije. 

30. člen 

Vlada Kraljevine Belgije bo ta Sporazum registrirala pri Gene- 
ralnem sekretariatu Združenih Narodov v skladu s 102. čle- 
nom Ustanovne listine Združenih Narodov in pri Svetu Med- 
narodne organizacije civilnega letalstva v skladu s 83. členom 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisane 
v Chicagu 7. decembra 1944. 

V potrditev dogovorjenega so podpisani pooblaščeni pred- 
stavniki po predložitvi svojih pooblastil, ki so bila ocenjena 
kot pravilna in v zahtevani obliki, podpisali ta Sporazum. 

Sestavljeno v Bruslju 12. februarja 1981 v nemškem, angle- 
škem, španskem, francoskem, holandskem in portugalskem 
jeziku, pri čemer je vseh šest besedil enako verodostojno, 
v enem izvirniku, ki bo deponiran v arhivih Vlade Kraljevine 
Belgije, ki bo posredovala overjene kopije vladam drugih 
držav podpisnic. V primeru kakršne koli neskladnosti bo odlo- 
čujoče besedilo v francoskem jeziku. 

PRILOGA 1 

LETALSKO INFORMATIVNA OBMOČJA 

DRŽAVE LETALSKO INFORMATIVNA OBMOČJA 
POGODBENICE 

Zvezna Republika Hannover - zgornje letalsko 
Nemčija informativno območje 

Rehein - zgornje letalsko informativno 
območje 
Bremen - letalsko informativno območje 

Dusseldorf-letalskoFrankfurt - letalsko informativno 
informativno območje 
območje Munčhen - letalsko informativno 

območje 

Republika Avstrija Dunaj - letalsko informativno območje 

(Kraljevina Belgija Bruselj - zgornje letalsko informativno 
(Veliko vojvodstvo območje 
Luksemburg Bruselj - letalsko informativno območje 

Madrid - zgornje letalsko informativno 
Španija območje 

Madrid - letalsko inforamtivno območje 
Barcelona - zgornje letalsko 
inforamtivno območje 
Barcelona - letalsko informativno 
območje 
Kanarski otoki - zgornje letalsko 
informativno območje 
Kanarski otoki - letalsko informativno 
območje 
Zgornje francosko letalsko informativno 
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Združeno kraljestvo 
Velike Britanije 
in Severne Irske 

Irska 

Kraljevina 
Nizozemska 
Republika 
Portugalska 

Republika Francija območje 
Pariz - letalsko informativno območje 
Brest - letalsko informativno območje 
Bordeaux - letalsko informativno 
območje 
Marseille - letalsko informativno 
območje 
Škotksa - zgornje letlasko informativno 
območje 
Škotksa - letalsko informativno 
območje 
London - zgornje letalsko informativno 
območje 
London - letalsko informativno območje 
Shannon - zgornje letalsko informativno 
območje 
Shannon - letalsko informativno 
območje 
Amsterdam - letalsko informativno 
območje 
Lisobna - zgornje letalsko informativno 
območje 
Lisbona - letalsko informativno 
območje 
Santa Maria - letalsko informativno 
območje 
Zurich - zgornje letalsko informativno 
območje 
Zurich - letalsko informativno območje 

PRILOGA 2 
(točka (b) prvega odstavka 6. člena) 

Izpisi Iz Mednarodne konvencije Eurocontrol 
o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 
1960, dopolnjeni s Protokolom, odprtim za podpi« v Bruslju 
1981 

Tretji odstavek 7. člena Konvencije 

3. Če ni drugače določeno, morajo biti navodila in ukrepi 
v primerih, navedenih v točki b) prvega odstavka 6. člena in 
četrtega odstavka 6. člena sprejeti z večino glasov Komisije, 
pri čemer velja, da bodo: 

- glasovi ponderirani v skladu z 8. členom, 

- glasovi predstavljajo večino glasujočih držav pogodbenic. 

8. člen Konvencije 

1. Pondeniranje, navedeno v 7. členu, se določa v skladu 
s tabelo: 

Letni prispevek države pogodbenice 
kot odstotek skupnih letnih prispevkov 
vseh držav pogodbenic 
Manj kot 1% 
Od 1 do manj kot 2% 
Od 2 do manj kot 3% 
Od 3 do manj kot 4 1/2% 
Od 4 1/2 do manj kot 6% 
Od 6 do manj kot 7112% 
Od 7 1/2 do manj kot 9% 
Od 9 do manj kot 11% 
Od 11 do manj kot 13% 
Od 13 do manj kot 15% 
Od 15 do manj kot 18% 
Od 18 do manj kot 21% 
Od 21 do manj kot 24% 
Od 24 do manj kot 27% 
Od 27 do manj kot 30% 
30 

Število glasov 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

2. V začetka bo število glasov določeno v skladu z zgornjo 
tabelo in vs kladu s pravilom iz 19. člena statuta Agencije 
o določitvi letnih prispevkov pogodbenic v proračun organi- 
zacije in bo veljalo od datuma uveljavitve protokola, odprtega 
za podpis v Bruslju leta 1981. 

3. Ob pristopu nove države bo število glasov pogodbenic 
ponovno določeno po enakem postopku. 

4. Število glasov bo ponovno določeno vsako leto v skladu 
s prejšnjimi določili. 

19. člen Priloge 1 Konvencije (Statut Agencije) 

1. Ne da bi bila kršena določila drugega odstavka tega člena, 
bo letni prispevek vsake pogodbenice v proračun določen za 
vsako finančno leto na naslednji način: 

(a) začetni 30% prispevek se izračuna v sorazmerju z zne- 
skom bruto narodnega dohodka pogodbenice, kot je oprede- 
ljeno v tretjem odstavku tega člena. 

(b) nadaljnjih 70% prispevka se izračuna v sorazmerju z vred- 
nostjo naprav na zračnih poteh posamezne pogodbenice, kot 
določa četrti odstavek tega člena. 

2. Prispevek katere koli pogodbenice v posameznem finanč- 
nem letu ne sme presegati 30% skupnih prsipevkov vseh 
pogodbenic. Če prispevek katere koli pogodbenice, izraču- 
nan v skladu s prvim odstavkom tega člena, presega 30%, se 
ta presežek razdeli med druge pogodbenice v skladu s pravili, 
določenimi v prejšnjem odstavku. 

3. Bruto narodni dohodek, ki se uporablja pri izračunih, se 
ugotavlja iz statistik, ki jih objavlja Organizacija za gospodar- 
sko sodelovanje in razvoj - oziroma katera koli druga organi- 
zacija, ki daje enakovredno jamstvo in jo določi Komisija 
- z izračunom aritmetične sredine za zadnja tri leta, za katera 
so statistike na razpolago. Vrednost bruto narodnega 
dohodka bo izračunana na podlagi stroškovnih faktorjev in 
tekočih cen, izraženih v evropskih obračunskih enotah. 

4. Stroškovna osnova za naprave na zračnih poteh, ki se 
uporablja za izračune, bo določena glede na predzadnje leto. 
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