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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Poročilo o 

DELU DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 

■EPA 175 -III 

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SV 6/01-2 AP/vk 
11.4.2001 

- Poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije 
za leto 2000 

Družbeni pravobranilec RS dostavlja na podlagi določbe 11. 
člena Zakona o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije 

navedeno poročilo v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije ter njemu priloženo Zbirno poročilo št. 9 o 
razreševanju oškodovanj družbenega kapitala po 48. členu 
ZLPP oziroma 63. členu ZZLPPO za obdobje od 1.7.1993 do 
31.12.2000. 

Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije 

Mag. Anica Popovič, l.r. 

) 
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I. UVOD 

Po uveljavitvi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v 

lasti Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju: ZZLPPO) s 1. 5. 1998, se pri 

delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije (v nadaljevanju: družbeni 

pravobranilec) in njegovih zakonskih pooblastil glede varstva družbene lastnine 

v letu 2000, ni nič spremenilo. Navedeni zakon je namreč v svojih prehodnih in 

končnih določbah sicer razveljavil Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, 

(v nadaljevanju: ZLPP), vendar pa je hkrati v 63. členu tudi določil, da se 

določbe členov 48, 48a ter drugi in tretji odstavek 50. člena smiselno 

uporabljajo še naprej, tako za postopke revizij, ki jih opravlja Agencija RS za 

revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, kot za postopke in stroške 

družbenega pravobranilca. 

Ob ugotovitvi, da tudi v letu 2000 še ni bil sprejet novi Zakon o delovnih 

razmerjih, ostajajo v veljavi pooblastila družbenemu pravobranilcu pri varstvu 

pravic delavcev po določbah Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 

razmerja, ki se v skladu s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 

ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, uporablja 

kot republiški predpis. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji iz leta 1998 pa 

je družbenemu pravobranilcu dodal še pooblastilo za vlaganje izredne obnove v 

denacionalizacij skih postopkih. 

Obseg opravljenega dela in učinki po vseh navedenih področjih dela so 

prikazani in razdelani v nadaljnjih poglavjih poročila družbenega pravobranilca 

za leto 2000, ki vključuje tudi zbirno poročilo o razreševanju oškodovanj 

družbene lastnine po 48. členu ZLPP za obdobje od 1. 7. 1993 do 31. 12. 2000. 

Na področju organiziranosti družbenega pravobranilca in števila ter statusa 

zaposlenih v primerjavi z letom 1999 ni bilo sprememb. Tako so bili na sedežu 

organa v Ljubljani zaposleni trije funkcionarji (družbena pravobranilka in dva 

namestnika) ter šest strokovnih in administrativnih delavcev, izven sedeža 

organa in sicer v Kopru, Novem mestu, Postojni, Radljah ob Dravi, pa štirje 

namestniki ter dve administrativni delavki ali skupaj petnajst zaposlenih. 
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II. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE 

1. AKTIVNOSTI V ZVEZI Z REVIZIJSKIMI POROČILI 

V času od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2000 je družbeni pravobranilec prejel 43 novih 

revizijskih poročil, iz leta 1999 je prenesel v reševanje v leto 2000 dve 

revizijski poročili, torej je skupaj obravnaval 45 revizijskih poročil, od katerih 

je eno poročilo prenesel v reševanje v leto 2001. Na podlagi 11 revizijskih 

poročil je vložil 14 tožb. V 30 primerih revizijskih poročil ni ugotovil 

oškodovanja družbenene lastnine po določbah 48. člena ZLPP v 3 primerih pa 

je ugotovil, da ni pristojen za reševanje in je revizijska poročila odstopil 

pristojnim stečajnim upraviteljem z zahtevo po ukrepanju. * 

Tekom leta je družbeni pravobranilec v 12 primerih umaknil tožbe, ki jih je 

vložil v zadnjem ali v prejšnjih poročevalskih obdobjih, ker je s toženimi 

strankami sklenil sodne ali izvensodne poravnave v posledici dejstva, da so 

tožene stranke po vložitvi tožbe odpravile ugotovljena oškodovanja družbene 

lastnine ali pa je družbeni pravobranilec na podlagi sodišču predloženih listin 

moral ugotoviti, da v revizijskih poročilih zatrjevana oškodovanja družbene 

lastnine niso bila podana. 

K poročilu za delo, opravljeno v letu 2000, družbeni pravobranilec prilaga še 

Zbirno poročilo št. 9 za obdobje od 1. 7. 1993 do 31. 12. 2000 **. Iz 

navedenega zbirnega poročila je moč ugotoviti za vsako revidirano pravno 

osebo način in učinke odprave ugotovljenega oškodovanja družbenega kapitala 

po 48. členu ZLPP oziroma ZZLPP, kakor seveda tudi nekatere pomembne 

vsebinske ugotovitve in zaključke. Ti so podlaga za oceno opravljenega dela 

družbenega pravobranilca na tem področju oziroma za razreševanje oškodovanj 

družbenega kapitala nasploh za celotno obdobje. Dela družbenega 

pravobranilca v letu 2000 namreč ni moč ocenjevati le na podlagi statističnih 

podatkov za to leto, kajti v naravi dela je, da je bilo treba v letu 2000 tudi 

zaključevati dela, začeta v prejšnjih poročevalskih obdobjih. Tako se pred 

sodišči obravnava še 83 primerov revizijskih poročil, kjer so bile vložene tožbe. 

* Vsi statistični podatki iz tega poglavja so zbrani v priloženi tabeli I. 

** Zbirno poročilo št. 9 o razreševanju oškodovanj družbenega kapitala po 

48. členu ZLPP oziroma ZZLPPO za obdobje od 1. 7. 1993 do 31. 12. 2000 
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2. ZNAČILNOSTI REŠEVANJA SPOROV PRED SODIŠČI 

V letu 2000 so sodišča na prvi stopnji izdala 28 odločb v zadevah, ki jih je po 

50. členu ZLPP začel družbeni pravobranilec. Višja sodišča so po pritožbah 

pravdnih strank izdala 15 odločb. Navedeni statistični podatki zajemajo 

odločbe, ki jih je družbeni pravobranilec prejel v letu 2000, nanašajo pa se na 

tožbe, ki jih je vložil v letu 2000 in v prejšnjih letih. V letu 2000 je postalo 

pravnomočnih 12 sodnih odločb. 

Zakon o podjetjih načeloma ni prepovedal ustanovitve novega podjetja z enako 

dejavnostjo, kot jo je imelo obstoječe podjetje, pa čeprav je novo podjetje 

(so)ustanavljal (tudi) delavec obstoječega podjetja. Samo ob izpolnitvi pogoja iz 

prvega odstavka 178a člena Zakona o podjetjih je bilo direktorju ali drugim 

delavcem prepovedano ustanoviti podjetje, ki bi z opravljanjem dejavnosti 

utegnilo povzročiti škodo že obstoječemu podjetju. Pogoj je izpolnjen, če 

podjetje v skladu s svojim aktom sklene pogodbo o pogojih, pod katerimi 

direktor in drugi delavci, dokler so v delovnem razmerju, najdlje pa do dve leti 

po prenehanju delovnega razmerja v tem podjetju, ne smejo ustanoviti podjetja, 

ki bi z opravljanjem dejavnosti utegnilo povzročiti škodo podjetju. 

V sodni register vpisane dejavnosti je mogoče izbrisati le na način, ki ga 

določajo predpisi, ki urejajo vpis v sodni register in sicer samo v roku treh let 

od vpisa ustanovitve. Časovna omejitev pomeni, da po preteku treh let tožba na 

ugotovitev ničnosti vpisa ni več možna, s čimer je družbeni pravobranilec 

postavljen pred dejstvo v primerih, ko prejme revizijsko poročilo po preteku 

treh let od vpisa by-passa v sodni register. Sodišče je tudi odklonilo vero v 

dokazno vrednost revizijskega poročila kot javne listine v primeru presoje o 

škodljivosti ustanovitve by-passa po zaposlenih delavcih podjetja v družbeni 

lasti. V takih primerih mora zatrjevano oškodovanje družbene lastnine s 

prenosom poslovnih funkcij na podjetje v zasebni lasti ugotoviti sodišče, ker 

ugotovitve v revizijskem poročilu ne učinkujejo neposredno. Pri ugotavljanju, 

ali je prišlo do oškodovanja družbenega kapitala, je sodišče sledilo navedbam 

tožene stranke (by-pass), da je podjetje v družbeni lasti opustilo dejavnost 

zaradi objektivnih razmer na trgu in zato z ustanovitvijo by-passa, ki je prevzel 

opuščene dejavnosti,-ni prišlo do oškodovanja družbenega kapitala. V drugem 

podobnem primeru je sodišče poudarilo, da ni predpisa, na podlagi katerega bi 

bilo mogoče prepovedati opravljanje neke dejavnosti zgolj zato, ker gre za 

enake dejavnosti v družbeni lasti. Hkrati pa je tudi ugotovilo, daje odločitev o 

dejavnosti nove registrirane družbe domena ustanoviteljev. Sodišče je prav tako 

zavrnilo pritožbene navedbe tožeče stranke, da je družbeni kapital oškodovan za 

višino dobička, ustanovljenega pri by-passu, ker to revizijski organ le domneva 
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in pri domnevi revizijsko poročilo ne more imeti dokazne vrednosti kot javna 

listina. 

V obravnavanih primerih družbeni pravobranilec ni mogel vložiti izredno 

pravno sredstvo na Vrhovno sodišče, ker je prenizka vrednost spora 

onemogočila vložitev revizije (vrednost pod 450.000 sit). To je potrebno 

poudariti zato, ker je Vrhovno sodišče na podlagi vloženih revizij po družbenem 

pravobranilcu v nekaj drugih primerih tu izpostavljena stališča okrožnih in 

višjih sodišč, ovrglo. 

3. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE - DRUGO 

Družbeni pravobranilec je v skladu z določbo 8. člena zakona o Družbenem 

pravobranilcu Republike Slovenije v funkciji varovanja družbene lastnine 

deloval tudi izven postopkov po 50. členu ZLPP v skupaj 23 primerih, od 

katerih je 9 zaključil in 14 prenesel v reševanje v leto 2001. Gre za naloge, ki jih 

je opravljal družbeni pravobranilec do uveljavitve ZLPP ***. Tako je: 

- vložil 6 ovadb zaradi suma oškodovanja družbene lastnine, 

storjenega s kaznivim dejanjem. V teh primerih gre za sume storitev kaznivih 

dejanj nevestnega gospodarjenja, razsipništva na škodo družbenega premoženja, 

zlorabe položaja in pravic ter sklenitev škodljivih pogodb; 

- po določbi 2. odstavka 74. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah sodeloval kot stranka v pravdni zadevi v zvezi z ugotavljanjem višine 

državnega deleža v ugotovljenem družbenem kapitalu, pri čemer je izpodbijal 

odločbo vlade. Zadeva še ni pravnomočno zaključena; 

- po določbi 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o denacionalizaciji sodeloval kot stranka v postopku obnove zoper 

pravnomočno odločbo, izdano v postopku denacionalizacije. Zadeva še ni 

pravnomočno zaključena; 

- sodeloval pri denacionalizacijskih postopkih v zvezi 

z določitvijo deležev družbenega oziroma državnega kapitala; 

*** statistični podatki iz tega dela poročila so vključeni v tabeli II. pod I. 
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- sodeloval v postopku ugotavljanja nenominiranega družbenega 

kapitala in ugotovitvi lastniških deležev ter v postopku uveljavljanja pravice do 

lastninskih certifikatov; 

- obravnaval več primerov domnevnega oškodovanja družbenega 

premoženja po prijavah zaposlenih ter pomagal pri urejanju določenih zadev, ki 

so v interesu delavcev - delničarjev; 

- sodeloval na organih upravljanja zavodov (vrtci, osnovne šole, 

zdravstveni dom, muzej, glasbena šola) z namenom svetovanja glede uporabe 

predpisov. 
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III. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 

Družbeni pravobranilec je v letu 2000 obravnaval na področju varstva pravic 

delavcev iz delovnega razmerja (dalje: varstvo pravic delavcev) 769**** zadev, 

od tega je ostalo nerešenih 13 zadev, ki se prenašajo v rešitev v leto 2001. 

Število obravnavanih zadev je glede na število tovrstnih zadev v letu 1999 

skoraj enako (758 zadev). Evidentirajo se le zadeve, kjer gre po oceni 

družbenega pravobranilca za kršitve pravic delavcev in je ukrepanje 

utemeljeno. 

Delavci pogosto iščejo pravno pomoč pri družbenem pravobranilcu tudi iz 

drugih pravnih področij (upravne, civilnopravne in kazenske zadeve). V takih 

primerih (53 zadev) družbeni pravobranilec predvsem svetuje, pri katerem 

organu in kako ukrepati ali pa napoti prizadeto osebo k odvetniku. Teh 

razgovorov ne evidentiramo, ker gre za krajše razgovore in se prizadeti v isti 

zadevi praviloma ponovno ne oglašajo. 

Predlog za obnovo postopka po 23. členu Zakona o denacionalizaciji v tako 

imenovani zadevi Perčič iz Celja še ni pravnomočno končan. 

Največ kršitev pravic delavcev je bilo ugotovljenih v zvezi s prenehanjem in 

sklepanjem delovnega razmerja, določanjem presežnih delavcev, pri 

razporejanju delavcev, izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov, kjer tudi v 

letu 2000 izstopajo kršitve, storjene z nezakonitim posegom v plače, 

izplačevanje odpravnin, jubilejnih nagrad, regresa za letni dopust itd. 

V nadaljevanju navajamo najbolj značilne ugotovitve v zvezi s kršitvami 

predpisov s področja delovnih razmerij. 

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 

Družbeni pravobranilec je obravnaval 128 zadev zaradi prenehanja delovnega 

razmerja. Delodajalci v nasprotju z veljavnimi predpisi delavcem, ki zbolijo, 

doživijo nesrečo pri delu ali izven dela, so na porodniškem dopustu, delavkam v 

času nosečnosti, izdajo sklep o prenehanju delovnega razmerja v nasprotju z 

zakonom. Še posebej so pogosto kršene pravice tistim delavcem, ki imajo 

sklenjeno delovno razmerje za določen čas. Bojazen teh delavcev, da bi izgubili 

****statistični podatki iz tega poglavja so vključeni v tabeli II. pod II. 
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delovno razmerje, je prisotna v številnih primerih. Čeprav je očitno, da 

delodajalec delavcu ne zagotavlja pravic, ki jih ima v delovnem razmerju, 

delavec zoper tako ravnanje ne ukrepa. Tudi potem, ko pri družbenem 

pravobranilcu ugotovi obseg kršitev delodajalca iz bojazni, da bo izgubil 

sklenjeno deloVno razmerje za določen čas, se za uveljavljanje svojih pravic ne 
odloči. Delodajalci na delovna mesta, iz katerih so na nezakonit način odslovili 

delavce, sprejmejo druge delavce. Brez dela pa ostanejo delavci, ki jih veljavni 

predpisi še posebej varujejo, npr. invalidi, starejši delavci, noseče ženske, 

delavke na poi-odniškem dopustu, itd. 

V več primerih je ugotovljeno, da delodajalec delavcu izda sklep o določitvi 

presežnega delavca za nazaj, celo za šest mesecev in tako takoj prekine z 

delovnim razmerjem. Odpravnina, ki jo v zvezi s tem določa zakon, je večkrat 

predmet sodnega spora, ker se ne izplača ali pa se izplača v manjšem znesku, 

kot je določeno. 
Cš 

Problemi delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, ostajajo 

še vedno veliki. S tem, ko na osnovi zakona z uvedbo stečaja preneha delovno 

razmeije vsem zaposlenim delavcem, so posebej prizadeti težko zaposljivi 

delavci (invalidi, starejši delavci itd.), ki jih zakonodaja posebej varuje. V 

večini primerov se po uvedbi stečaja zaposli v takem podjetju, za določen čas, 

manjše število delavcev, med katerimi po pravilu ni navedenih delavcev. 

Pogosti so tudi primeri kršitev zakona in kolektivnih pogodb v zvezi z 

odpovedjo delovnega razmerja. Delavca, ki si je sam našel boljše delovno 

mesto, v nasprotju z veljavnimi predpisi ovirajo, da bi prenehal z delovnim 

razmerjem in se zaposlil pri novem delodajalcu. Največkrat se v zvezi s takim 

prenehanjem delovnega razmerja delavcu postavljajo kot pogoj za prenehanje 

delovnega razmerja razne denarne oziroma odškodninske zahteve, ki niso 

utemeljene in ne morejo biti razlog, da delavec ne bi prekinil z delovnim 

razmerjem. 

SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 

Za obravnavo 52 zadev s področja sklenitve delovnih razmerij je značilno, da 

je večina kršitev ugotovljenih pri sklenjenih delovnih razmerjih za določen čas. 

Nezaposlenost v RS, še posebej pa v krajih, ki odstopajo od povprečja 

nezaposlenosti v RS je razlog, da delavci pristajajo ob sklenitvi delovnega 

razmerja za določen čas tudi na pogoje, za katere vedo, da so določeni v naspro- 
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tju z zakonom in kolektivno pogodbo. Delodajalci, ki zlorabljajo ta institut, 

očitno izkoriščajo sklepanje delovnega razmerja za določen čas zato, da bi si na 

račun zasluženega s strani delavcev zagotovili večji dobiček. Vsaka kršitev 

zakona in drugih predpisov, ki jo stori delodajalec delavcu s tem, ko ga 

neutemeljeno materialno prikrajša, pomeni zanj večji dobiček. Nekateri izmed 

delodajalcev so pri tem ravnanju skrajno neodgovorni. Velikokrat se za te 

kršitve iz delovnega razmerja izve šele, ko delavcu preneha delovno razmerje. 

Se vedno se pogodbe o zaposlitvi pri Upravnih enotah evidentirajo le v 

primerih, ko jih sklepajo zasebni podjetniki in delavci. Pogodb o sklenitvi 

delovnega razmerja, ki jih sklepajo delavci v delniških družbah, družbah z 

omejeno odgovornostjo itd., razen v primerih, ko pride do sporov, nihče ne 

evidentira, niti nadzira. Razlog za veliko število sporov v zvezi s sklenitvijo 

delovnega razmerja je prav gotovo v nezakonitih določbah v pogodbah o 

zaposlitvi. Tako v teh pogodbah namenoma ali iz malomarnosti (največkrat se 

uporabljajo tipske pogodbe) ni določb o vrsti delovnega razmerja, o višini plače, 

trajanju letnega dopusta, delovnem Času itd. Po oceni družbenega pravobranilca 

bi bilo koristno določiti poseben organ, kateremu bi bili brez izjeme dolžni vsi 

delodajalci predložiti npr. v roku 8 dni po sklenitvi delovnega razmerja, v oceno 

zakonitosti, vsako sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Z vsebinsko kontrolo 

pogodb o zaposlitvi bi se učinkovito, že vnaprej izognili številnim kršitvam 

temeljnih pravic delavcev ter prispevali k temu, da bi se število zadev, ki jih s 

področja delovnih razmerij obravnavajo sodišča, bistveno zmanjšalo. 

PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

Število zadev v zvezi s kršitvami pravic delavcem, obravnavanih v zvezi z 

izplačili plač (90 zadev) in drugih osebnih prejemkov (129 zadev) je v porastu. 

Pri obravnavanih kršitvah zakona in kolektivnih pogodb na tem področju so bile 

ugotovljene kršitve v zvezi z izplačili plač, ki so bile izplačane z 

neupravičenimi zaostanki in neredko tudi nižje od plač določenih v kolektivni 

pogodbi oziroma pogodbi o zaposlitvi. Ugotovili smo več primerov izplačila 

plač, ki so bile nižje od zajamčene oziroma minimalne plače. Še vedno se 

najdejo delodajalci, ki izplačujejo delavcem zajamčeno oziroma minimalno 

plačo, drugi del plače pa izročajo delavcem na roko. Tako se za drugi del plače 

izognejo plačilu prispevkov. Slabe možnosti za zaposlitev neodgovorni 

delodajalci izkoriščajo tudi tako, da z izplačili plač zamujajo po več mesecev. 
Tudi odtegljaji od plače, ki nimajo osnove v veljavnih predpisih, so razlog 

pritožb delavcev. Se vedno se ugotovijo primeri, ko delodajalec delavcu ob iz- 
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plačilu plače ne izroči pisnega obračuna plače. Tudi razvrščanje delavca v 

tarifni razred, ki ne ustreza njegovi delovni usposobljenosti in strokovni 

izobrazbi, je večkrat razlog za spore med delodajalcem in delavcem. 

Delodajalci večkrat kršijo pravice delavcu tudi tako, da svoje poslovne rezultate 

izboljšujejo na račun delavcev s tem, ko jim ne izplačujejo odpravnin ob 

upokojitvi, jubilejnih nagrad, dodatkov za delovno dobo, plačilo stroškov za 

prehrano, dodatkov za posebne obremenitve in solidarnostne pomoči v 

primerih, ko so za to izpolnjeni pogoji, določeni v kolektivnih pogodbah. 

Pogosto pa navedene osebne prejemke izplačuje z zamudo ali pa v manjšem 

znesku. 

Značilno za vse obravnavane kršitve je, da delavci družbenega pravobranilca le 

redko seznanijo s kršitvami tedaj, ko so dejansko storjene. Največkrat se za te 

kršitve izve, ko je delavcu delovno razmerje že prenehalo. V posameznih 

primerih so se kršitve zakona in kolektivnih pogodb na tem področju dogajale 

že toliko časa, da vseh obveznosti delodajalca delavec, zaradi zastaralnega roka 

5 let, v celoti niti ne more izterjati. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da 

nekateri delodajalci še niso dojeli, da je spoštovanje veljavnih predpisov, ki 

urejajo vprašanje delitve in izplačevanja plač ter drugih osebnih prejemkov, ena 

izmed pomembnih osnov za dobro poslovno uspešnost. 

PRESEŽNI DELAVCI 

V zvezi z določanjem delavcev, katerih delo v podjetju postane nepotrebno (69 

zadev) zaradi ekonomskih in tehnoloških razlogov, delodajalci pogosto 

namenoma kršijo zakon in kolektivne pogodbe. Največ ugotovljenih kršitev 

izhaja iz nepoznavanja oziroma neupoštevanja predpisov, ki natančno določajo, 

kako se določijo presežni delavci. V obravnavanih zadevah delodajalci niso 

upoštevali predpisanih postopkov za ugotavljanje presežnih delavcev. Pogosti 

so primeri, ko se v postopku ugotavljanja presežnih delavcev ne zagotavlja 

sodelovanje sveta delavcev. Med delavce, katerih delo v podjetju ni več 

potrebno, se uvršča delavce, ki jim delovno razmerje kot presežnim delavcem 

po zakonu ne sme prenehati brez njihovega soglasja (invalidi, starejši delavci). 

Ne upošteva se varstvo, ki ga daje zakon delavcem v času bolniškega staleža in 

delavkam na porodniškem dopustu. Že vnaprej določene izločitvene kriterije, 

na podlagi katerih se izvaja izbira presežnih delavcev, se vedoma ne upošteva 

zato, da bi se med presežne delavce uvrstilo delavce, ki vodstvu podjetja niso 

všeč. 
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Razporejanje presežnih delavcev se v posameznih primerih izvaja samo na 

podlagi programa o razreševanju problema zaposlitve presežnih delavcev in 

presežni delavci niso seznanjeni z možnostjo sklepanja sporazumov o prevzemu 

presežnih delavcev na delo k drugemu delodajalcu. Če pa že do tega pride, pa se 

zgodi, da novi delodajalec delavca razporedi v svojem podjetju na nižje 

ovrednoteno delovno mesto, ali pa mu za enako delo določi nižjo plačo. V 

posameznih primerih novi delodajalec pri navedenih razporeditvah presežnih 

delavcev prej sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, spremeni v delovno 

razmerje za določen čas. Odločanje o presežnih delavcih je po oceni družbenega 

pravobranilca večkrat nestrokovno in v nasprotju s tem, kar za določanje 

presežnih delavcev delodajalca zavezujeta zakon in kolektivna pogodba. 

RAZPOREJANJE DELAVCEV IN DELOVNIH INVALIDOV 

Razporejanje delavcev in delovnih invalidov (78 zadev), ki je v nasprotju z 

veljavnimi predpisi, je prav tako razlog za pritožbe delavcev. Največkrat so bile 

pritožbe zaradi razporeditve invalida na njemu neustrezno delovno mesto. 

Problem v podjetjih je, da ni delovnih mest, na katere bi lahko zaposlili 

invalide. Največkrat smo ugotovili, da delovnim invalidom tudi več mesecev 

po pravnomočnosti odločbe IK ZPIZ ni bil izdan sklep o ustrezni razporeditvi 

ali sklep o čakanju na ustrezno razporeditev. Pogosto se sili delavca na sicer 

ustrezno delovno mesto, ki pa je v kraju z večjo oddaljenostjo od doma invalida. 

Delavci so neredko izigrani v primerih razporejanja k drugemu delodajalcu. 

Ustni dogovori o enakih pravicah, ki jih bo imel delavec pri drugem 

delodajalcu, se izkažejo za neizvedljive. Delavec največkrat nepravočasno 

ugotovi, daje bil prevaran. Zavarovanje pridobljenih pravic, ki si jih je pridobil 

iz dela pri prejšnjem delodajalcu, pa zaradi poteka časa ni več mogoče. 

Pritožbe delavcev v zvezi z razporejanjem znotraj podjetja so manjštevilne in 

zadevajo predvsem primere, ko delavec ne soglaša z razporeditvijo na drugo 

delovno mesto, ki je praviloma slabše plačano ali pa se zahteva za enako plačo 

večje delovne napore. Največkrat pomeni pritožba delavca zoper razporeditev 

hkrati tudi pritožbo v zvezi z določitvijo nižje plače. 

i 

i 
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DISCIPLINSKI POSTOPKI 

Disciplinski postopki (25 zadev), zaradi kršitve disciplinske odgovornosti 

zaposlenih v zvezi z njihovim delom v podjetju, niso številni. Razlog za tako 

stanje je po oceni družbenega pravobranilca dejstvo, da delodajalci svoj cilj, to 

je, kaznovanje delavca zaradi, po njihovem mnenju kršitev disciplinske 

odgovornosti, dosežejo na drug, največkrat nezakonit način. Tako se delavce, ne 

da bi se jim dejansko dokazala kršitev disciplinske odgovornosti, kaznuje z 

nižjo plačo, ali pa s prenehanjem delovnega razmerja. 

Delavcem, ki so bili kaznovani na način, ki ga zakon ne dovoljuje, smo dali 

pravno pomoč tako, da smo jim svetovali, kako ravnati. Številni delodajalci se 

želijo podrobno seznaniti s postopkom ugotavljanja kršitev disciplinske 

odgovornosti delavca ter z možnostmi, ki jih imajo v zvezi z izrekanjem 

disciplinskega ukrepa. V takih primerih jih seznanimo s tozadevnimi veljavnimi 

predpisi. Navedeni način sodelovanja z delodajalci zagotavlja zakonito vodenje 

disciplinskih postopkov. 

Družbeni pravobranilec lahko vloži zahtevo za začetek disciplinskega postopka, 

ugovor zoper odločbo disciplinske komisije I. stopnje ter začne postopek pred 

pristojnim sodiščem zoper odločbo disciplinskega organa, izdano na II. stopnji, 

če je s kršitvijo prišlo do oškodovanja družbene lastnine. Tako je bila npr. 

vložena tožba pri delovnem sodišču zaradi razveljavitve sklepa o izreku 

disciplinskega ukrepa v primeru, ko je pritožbeni organ delodajalca delavko 

oprostil in razveljavil disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja zaradi 

oškodovanja družbene lastnine. 

LETNI DOPUST IN DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA 

Na tem področju smo obravnavali 39 zadev. Največ kršitev zakona in 

kolektivnih pogodb je bilo storjenih v zvezi z določanjem števila dni letnega 

dopusta. Za neizkoriščene dni letnega dopusta, ki ga delavci niso izkoristili v 

zakonsko določenem roku, brez svoje krivde, delavcem ni bila plačana 

odškodnina oziroma se jim ni omogočilo, da neizkoriščeni letni dopust 

izkoristijo v naslednjem letu. Pogosti so primeri, ko se delavcem s sklenjenim 

delovnim razmerjem za določen čas, odreka pravica do celotnega oziroma 

sorazmernega dela letnega dopusta. Z določitvijo plana izrabe letnega dopusta, 
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bi se lahko izognili nepotrebnim zapletom pri izrabi letnega dopusta. Brez 

razloga se odreka pravica do izrabe letnega dopusta delavcem, ki odhajajo iz 

podjetja kot presežni delavci, zaradi upokojitve, porodniškega dopusta itd. 

DRUGO IZ DELOVNIH RAZMERIJ 

V tej skupini 57 zadev s področja varstva pravic delavcev so zajete zadeve kot 

so: pripravništvo, delovni čas, odmor med delom, odškodnine zaradi nesreče pri 

delu, za katere ni kriv delavec, postopki v zvezi z delnicami delavcev po 

zaključenem lastninskem preoblikovanju podjetja, vprašanja, ki zadevajo status 

tujca zaradi želene zaposlitve itd. Evidentirane zadeve na navedenih področjih 

kažejo na dejstvo, da delavcem ne priznavajo pravic iz delovnega razmerja. 

Največkrat se delodajalci izgovarjajo, da so kršili zakon oziroma kolektivno 

pogodbo, ker so jih v to prisilili slabi poslovni rezultati, ki ne omogočajo, da bi 

delavci dobili, kar jim pripada. Večkrat je očitno, da delodajalec namenoma ne 

izpolnjuje svojih obveznosti do delavcev zato, da bi sam imel večji dobiček. Za 

delavce, ki so dobiček pomagali ustvariti, pa delodajalcu ni mar. Zato, 

praviloma delavci s svojimi zahtevami za varstvo pravic v postopkih pri 

delodajalcih niso uspešni in morajo svoje pravice uveljavljati na pristojnem 

sodišču. 

SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Pri obravnavanju posameznih zadev je očitno, da se nekateri delodajalci 

namerno pustijo tožiti in tako izkoriščajo trajanje sodnih postopkov. Računajo z 

veliko verjetnostjo, da se zadeva zaradi katere poteka sodni spor, ne bo rešila v 

kratkem času, medtem pa se lahko zgodi marsikaj, kar bo po oceni delodajalca, 

v njegovo korist. Dokler se bodo taka predvidevanja delodajalcev izšla v 

njihovo korist, ni pričakovati izboljšanje stanja v zvezi s kršitvami delovnih 

razmerij. Stečaji in razne statusne spremembe podjetij povzročajo 

nesprejemljive situacije, ko delavec s svojim zahtevkom do delodajalca po dalj 

časa trajajočem sodnem postopku v celoti uspe, sodbe iz navedenih razlogov pa 

ni mogoče izvršiti. 

Neukrepanje delavcev v primerih kršitev njihovih pravic z namenom, socialna 

varnost za vsako ceno, je ugotovitev, ki velja tudi za leto 2000. Evidentirani 
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primeri, ko delavci izrecno prosijo za anonimnost, so v porastu. Neodzivanje na 

kršitve veljavne zakonodaje na področju delovnih razmerij, je potuha 

delodajalcem, ki namenoma kršijo pravice delavcev. Zakonodaja bi morala 

zagotavljati, da se razmere delavcem, ki se borijo za svoje pravice, ne bi smele 

poslabšati. Družbeni pravobranilec je s svojim delom pri odpravi kršitev pravic 

delavcev, ko je zanje izvedel, deloval tako, da je dal delavcem brezplačno 

pravno pomoč. V posameznih zadevah je o kršitvah pravic delavcev pisno ali 

ustno seznanil tudi delodajalca ter zahteval odpravo nezakonitega ravnanja. 

Večinoma so delodajalci dane predloge oziroma zahteve upoštevali in svoje 

nezakonite odločitve nadomestili z odločitvami, ki so bile v skladu z veljavno 

zakonodajo. Upoštevajoč navedeno je utemeljen zaključek, da družbeni 

pravobranilec svoje delo na področju varstva pravic delavcev uspešno opravlja. 

Vse zadeve, ki so se razrešile s posredovanjem družbenega pravobranilca, so 

bile rešene v kratkem času, brez posredovanja sodišča in v interesu obeh strani 

v sporu. Zato si bo družbeni pravobranilec tudi v bodoče intenzivno prizadeval, 

v kolikor bo imel za to dana pooblastila, da bo dosegel odpravo kršitve pravic 

delavcev izven sodnih postopkov. Pri tem bo uporabil vse možnosti, ki mu jih 

omogoča veljavna zakonodoja. Tudi v bodoče se bo uveljavljala praksa, da se 

med delavcem in delodajalcem v sporu čimprej doseže sporazum, ki bo 

sprejemljiv za obe strani in bo pomenil rešitev, ki ne bo nasprotovala veljavnim 

predpisom. Ker dosedanje izkušnje v zvezi s takim delom kažejo, da je tak 

pristop k delu v interesu obeh strani, ki sta v sporu, ne pričakujemo težav pri 

reševanju spornih razmerij. Vsaka rešitev sporne zadeve na opisan način, 

pomeni tudi manjše število zadev, ki bi jih sicer moralo obravnavati pristojno 

sodišče in v povezavi s tem tudi prihranek znatnih denarnih sredstev. 

Na osnovi navedenih ugotovitev družbeni pravobranilec ocenjuje, da bi se 

varstvo pravic delavcev v delovnem razmerju in s tem v zvezi dosledna uporaba 

Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodb in drugih predpisov s 

področja delovnih razmerij, morala bistveno izboljšati. To so med drugim tudi 

večkrat javno izražene zahteve zaposlenih, ki v zaostrenih ekonomskih 

razmerah vidijo razlog za ekonomske težave tudi v nespoštovanju veljavnih 

predpisov. Z vidika zaščite delavcev v delovnem razmerju daje družbeni 

pravobranilec naslednje predloge: 
. o, >:•, . ij! Itfi/jirt • a. ' 

- V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR), ki je v postopku sprejemanja v 

Državnem zboru, naj se opredeli kot cilj zakona tudi pravno varstvo delavca v 

funkciji preprečevanja kršitev pravic delavca. 
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- V ZDR naj se bistveno zaostri odgovornost delodajalcev glede izvajanja ZDR, 

kolektivnih pogodb in odločitev sodišč v delovnih sporih. 

- Za bistveno zmanjšanje števila sporov iz delovnih razmerij, bi bilo nujno z 

zakonom določiti poseben predsodni postopek poravnave v vseh ali le v 

določenih vrstah delovnih sporov. Začeti postopek poravnave v delovnem sporu 

naj bi bil predpogoj za sodno varstvo pravic. Poravnavo naj bi vodil poseben 

organ. Glede na več kot 20 letne delovne izkušnje na področju varstva pravic 

delavcev, bi to delo lahko bilo zaupano sedanjemu družbenemu pravobranilcu, 

ki bi ga bilo potrebno v tej zvezi preimenovati oziroma preoblikovati. 

- Upoštevajoč neresnost, s katero delodajalci sklepajo pogodbe o zaposlitvi, je 

nujno, da bi vse sklenjene pogodbe posredovali določenemu organu v strokovno 

presojo o zakonitosti zapisanih določb. Večkrat delavci niti ne vedo, da imajo v 

svojih pogodbah o zaposlitvi določbe, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi. 

Tako stanje traja tudi po več let in ko se to ugotovi, je največkrat delovni spor 

edini način, da se zadeva uredi. Poleg tega tako stanje utrjuje številna mišljenja, 

da se splača kršiti zakon, še posebej, če ustreznega nadzora v zvezi s tem ni. 

Razlog za veliko število sporov v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja je prav 

gotovo tudi v nezakonitih določbah v pogodbah o zaposlitvi. Z vsebinsko 

kontrolo pogodb o zaposlitvi bi se učinkovito že vnaprej izognili številnim 

kršitvam pravic delavcev ter prispevali k temu, da bi se število zadev, ki jih s 

področja delovnih razmerij obravnavajo sodišča, bistveno zmanjšalo. 

- ZDR naj bi določil, da je treba pogodbo o zaposlitvi izročiti delavcu takoj ob 

sklenitvi delovnega razmerja. V praksi večkrat prihaja do primerov, ko nekateri 

delodajalci pozneje dopisujejo posamezna določila v pogodbo, kar ob sklenitvi 

delovnega razmerja ni bilo dogovorjeno. Na primer, ob podpisu pogodbe o 

zaposlitvi (tipska pogodba) se ne zapiše, ali se sklepa delovno razmerje za 

določen ali nedoločen čas, temveč se to naknadno dopiše. 

- Koristno bi bilo sankcionirati neizročitev pisnega obračuna plače delavcem. V 

praksi je mnogo primerov, ko delodajalec sicer izplača plačo, pisnega obračuna 

pa ni ali pa ga delavcu ne izroči. V primeru spora je v takih primerih težko 

dokazovati, kakšna plača je bila delavcu dejansko izplačana. 

- Predlagane kazenske določbe v ZDR so lahko pomemben dejavnik pri 

zagotavljanju varstva pravic delavcev. Pogoj za realizacijo te ugotovitve pa je 
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dosledno predlaganje v postopek in kaznovanje delodajalcev oziroma 

odgovornih oseb za vsako kršitev, ki jo kot prekršek določa ZDR. 

- Država bi morala čimprej organizirati brezplačno pravno pomoč tudi za 

delavce, ki glede na svoje prihodke ne zmorejo najeti odvetnika za uveljavljanje 

varstva svojih pravic iz področja delovnih razmerij in zaposlovanja. 

t 

n 
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Tabela I. 

PREGLED OBDELAVE REVIZIJSKIH POROČIL, VLOŽENIH 
TOŽB IN DRUGIH AKTIVNOSTI DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2000 

(za čas od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) 

i:if;! i 
Zap. štev, 

1. 

• - 1 ' • : . .v • • •. . ' • • . • V: '*• "!/*!'.!'"• !!'!!!.!: : V: 

Vsebina 

Pre jeta RP v letu 2000 

....... .. . . ..... . _ 
K:.:":'; 

Število 

43 

2. Prenos iz leta 1999 2 

3. Skupaj (1+2=5+6) 45 

4 ♦ RP na podlagi katerih je DP RS vložil tožbo 11 

4. a RP kjer DP RS ni ugotovil oškodovanja družbene lastnine 30 

4. b RP kjer DP RS ni pristojen 3 

4. c 
RP kjer so pravne osebe odpravile oškodovanje družbene 
lastnine, na zahtevo DP RS, brez vložitve tožbe 

5. SKUPAJ v obdelavi RP (4+4a+4b+4c) 44 

6. RP, ki jim 30-dnevni rok za ukrepanje še ni potekel 1 

7. * Vložene tožbe 14 

8 Umiki tožb 12 

* Podatka pod zaporedno številko 4 in 7 nista identična, saj je lahko na posamezno 

revizijsko poročilo vloženih ena ali več tožb, lahko pa je na več revizijskih poročil 
vložena le ena tožba. 
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Tabela II. 

OBRAVNAVANE ZADEVE V LETU 2000 

Vsebina 
. v 

(1) 

Nedokončane .- 
zadeve iz leta 

1999 
(2) 

• - Prejete • 
-zadevev'!etu,- 

2000 A-;': " 
m&m 

Zaključene 
"zadeve v letu 
' 2000 

^ (4) 

Prenos " 
zadev v leto,; 

2001 
- (S) 

SKUPAJ 
£ (2+3=4+5) 

(6) 

LVarstvo družbene 
lastnine - 17 51 53 15 68 

-poZLPP 2 43 44 *1 45 

- drugo _ 15 8 9 14 23 

II.Varstvo pravic:;
: 

delavcev - 18 751 756 13 769 

m ■- ? s« 
- delovna razmerja ; 18 698 704 12 716 

-drugo, y- 53 52 1 53 

S K1! P A J (L. II.) _ 35 802 809 28 837 

Predstavlja le število revizijskih poročil na dan 31. 12. 2000, ki smo jih prejeli v 

letu 2000 in jim 30-dnevni rok za ukrepanje DP RS, še ni potekel. 
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OCENA DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA RS 

GLEDE NA UGOTOVITVE REVIZIJSKIH ORGANOV 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je v obravnavanem obdobju proučil 

ugotovitve pravnega, finančnega in računovodskega pregleda, zapisane v 

revizijskih poročilih za obdobje od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 ter v revizijskih 

poročilih za obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni 

register, pri skupno 1142 pravnih osebah. Pri tem je ocenil, da je domneva o 

oškodovanju družbene lastnine po 48.1 členu ZLPP utemeljena pri skupno 4652 

revizijskih poročilih oz. v 41 odstotkih vseh revizijskih poročil. 

Oškodovanja po 48.a členu, ki niso v pristojnosti družbenega pravobranilca, so 

po podatkih Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja ugotovljena 

pri 60 % vseh revidiranih pravnih oseb. 

■ JE 
OŠKODOVANJE 

PO 48. ČLENU 
ZLPP 
41% 

NI 
OŠKODOVANJA 
PO 48. ČLENU 

ZLPP 
59% 

' Od 1. 5. 1998 naprej se 48. člen in drage še veljavne določbe ZLPP iz ZPPOLS uporabljajo v povezavi s 63. in 
65. členom ZZLPPO 
* Osnovni podatki o ukrepih družbenega pravobranilca v primeru posameznih revizijskih poročil so razvidni iz 
priloženega tabelaričnega pregleda, podrobnejši podatki pa so razvidni iz spisa o posamezni revizijski zadevi 

24. april 2001 23 poročevalec, št. 29 



1. V primeru 58 revizijskih poročil ali pri 12 odstotkih je družbeni 

pravobranilec ugotovil, da zaradi izvajanja stečajnega ali likvidacijskega 

postopka ne more neposredno sam ukrepati. V teh primerih je družbeni 

pravobranilec revizijsko poročilo odstopil stečajnemu oz. likvidacijskemu 

upravitelju s pisno zahtevo, da na podlagi pooblastil, kijih ima le-ta po zakonu, z 

vlaganjem pravnih sredstev zagotovi odpravo z revizijo ugotovljenih oškodovanj 

družbene lastnine. Oškodovanje v teh primerih je namreč pogosto izkazano kot 

odprta terjatev stečajnega dolžnika oz. revidirane pravne osebe do upnikov, za 
kar pa je po specialni določbi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 

dolžan poskrbeti stečajni oz. likvidacijski upravitelj. Družbeni pravobranilec 

praviloma ni seznanjen z ukrepi likvidacijskega oz. stečajnega upravitelja. 

V primerih ko je družbeni pravobranilec že vložil tožbo in je nato prišlo do 

uvedbe stečaja ali likvidacije v revidiranem podjetju, se je po zakonu pravdni 

postopek prekinil in se nadaljuje, če in ko stečajni oz. likvidacijski upravitelj 

prevzame pravdo. 

2. Družbeni pravobranilec je že pri "prvih" revizijskih poročilih uveljavil 

prakso, da je (z dopisom in v neposrednem pogovoru) pozval pravno osebo, naj 

že v 30-dnevnem roku po prejemu revizijskega poročila sama odpravi 

ugotovljena oškodovanja družbene lastnine in se tako izogne sporu pred sodiščem 

oz. naj posreduje morebitna dodatna pojasnila in listinske dokaze. 

Družbeni pravobranilec m čakal na potek 30-dnevnega roka, temveč je pravnim 

osebam v tem roku pojasnjeval in utemeljeval prednosti takojšnje odprave 

očitanih oškodovanj družbene lastnine. Odločitev o uporabi postopka za 

sporazumno odpravo oškodovanj družbene lastnine pred vložitvijo tožbe je bila 

odvisna od volje revidirane pravne osebe. 

ZLPP družbenemu pravobranilcu sicer obveznosti za takšno ravnanje ni 

predpisal. Vendar je družbeni pravobranilec tako ravnal že od prvih revizij 

naprej, ker je ocenil, da je ključno vprašanje, da se po opravljeni reviziji v čim 

krajšem roku odpravijo ugotovljena oškodovanja družbene lastnine. 

3. Ravnanje in postopki družbenega pravobranilca, izpeljani že v 30-dnevnem 

roku pred vložitvijo tožbe in tudi ustrezno sodelovanje pravnih oseb so 

omogočili, da je bilo v primeru 112 revizijskih poročil oz. 28 odstotkov od 

skupno 407 revizijskih poročil, oškodovanje odpravljeno že pred potekom 30- 

dnevnega roka. Pravna oseba je lahko v takšnem primeru takoj pristopila k 

lastninskemu preoblikovanju. V tej skupini revizij ne gre le za lažje oz. manj 
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zapletene primere, saj je med njimi tudi 27 primerov revizij z enim ali več by- 

pass podjetji. V vseh teh primerih so bili tako družbenemu pravobranilcu kot 

revidirani pravni osebi prihranjeni vsi pravdni stroški. 

4. Posebna pozornost, ki jo je družbeni pravobranilec po lastni presoji 

namenjal sporazumnemu razreševanju oškodovanj družbene lastnine takoj po 

prejetju revizijskega poročila, tj. že v 30-dnevnem roku je zagotovila hitro in 

učinkovito odpravo oškodovanj in ustrezno zmanjšala število vloženih tožb. Tako 

so bile tožbe po 2. odst. 50. čl. ZLPP vložene v primeru 294 revizij ali 63 

odstotkih vseh primerov, ko je družbeni pravobranilec ocenil, da je podan 

utemeljen sum oškodovanja družbene lastnine po 48. členu ZLPP. 

Ugotovitve revizijskih organov, na podlagi katerih so vloženi 

tožbeni zahtevki družbenega pravobranilca po 48. členu ZLPP 

Alineja Elementi oškodovanja družbene lastnine Pogostost % 
48. člena 

1. Zmanjšanje premoženja 82 11,4 
2. Nakup premoženja s krediti brez revalorizacije 3 0,4 
3 By-pass podjetje , 146 20,5 
4. Prodaja podjetja 6 0,7 
5. Podjetje v zasebni ali mešani lasti 82 11,4 
6. • Sklenitev škodljivih pogodb 354 49,4 
7. Prednostne delnice za družbeni kapital 4 0,5 
8. Neupravičena prednost skupine ali posameznika 9 1,3 
9. Brezplačni prenos družbenega kapitala 9 1,3 
10. Neustrezna upravljalska razmerja 13 1,8 
11. Nadtretjinsko oškodovanje 9 1,3 

Sku p7j~: 717 ioČT 

Tožbeni zahtevki za odpravo ugotovljenih oškodovanj so oblikovani ob 

upoštevanju načela, da je sum o oškodovanju utemeljen le v primerih, ko sporno 

ravnanje oz. ugotovljene transakcije niso bile dopustne po takrat veljavni 
zakonski ureditvi. Revizijski organ tudi sicer ugotavlja le elemente oškodovanj 

družbene lastnine, ki so podani v 48. čl. ZLPP (enajst alinej), družbeni 

pravobranilec pa oceni utemeljenost podanih oškodovanj (tabelarični prikaz). 
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Tožbeni zahtevki družbenega pravobranilca v skupno 294 revizijah temeljijo na 

skupno 717 takšnih elementih o oškodovanjih družbene lastnine. V primeru 

posamezne revizijske tožbe se le-ta nanaša poprečno na 2,4 v 48 členu našteta 

elementa oškodovanja družbene lastnine. 

Najpogosteje, skoraj v polovici primerov, nastopa sklenitev škodljivih pogodb 

(49,4 %), sledijo očitki o ustanavljanju by-pass oz. o zasebnih ali mešanih 

podjetjih (31,9 %) ter očitek o zmanjšanju premoženja (11,4 %). Ostali elementi 

oškodovanja družbenega kapitala, našteti v preostalih sedmih alinejah, se 

pojavljajo le izjemoma (skupno 7,3 %). 

ELEMENTI IZ 48. ČLENA ZLPP V TOŽBENIH ZAHTEVKIH 

DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

BY-PASS, 
ZASEBNO ALI 

MEŠANO 
PODJETJE 

32% 

ZMANJŠANJE OSTALO 
PREMOŽENJA 8% 

11% 

Kljub vloženim tožbenim zahtevkom za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti 

posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala, je 

družbeni pravobranilec nadaljeval neposredne pogovore z revidirano pravno 

osebo za sporazumno odpravo ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Glede 

na številne že v začetku revidiranja izpeljane postopke poravnav je družbeni 

pravobranilec pravnim osebam lahko ponudil tudi praktično uveljavljene rešitve. 

Stališče družbenega pravobranilca pri tem je, da ima sporazumna verodostojna 

odprava oškodovanj družbene lastnine prednost pred dolgotrajnimi in zapletenimi 

SKLENITEV 
ŠKODLJIVIH 

POGODB 
49% 
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postopki pred sodišči. Med drugim gre za okoliščino, daje po več letih pravdanja 

takšna oškodovanja skoraj nemogoče v celoti odpraviti. Praksa je opisano 

ravnanje družbenega pravobranilca potrdila kot pravilno. 

UKREPI PRI OŠKODOVANJU PO 48. ČLENU ZLPP 

DP NI 
PRISTOJEN 
UKREPATI 

12% 

OŠKODOVANJE 
ODPRAVLJENO 

V 30 DNEH 
25% 

VLOŽENA 
TOŽBA PO 50. 
ČLENU ZLPP 

63% 

5. Na podlagi opisane aktivnosti družbenega pravobranilca neposredno po 

vloženi tožbi je bilo v primeru 147 revizijskih poročil ali v 50 % primerov, ko je 

bila vložena tožba, oškodovanje družbene lastnine odpravljeno s sklenitvijo 

sodne ali izvensodne poravnave. 

6. Podatki o prejetih pravnomočnih sodbah kažejo, da se spon na podlagi 

tožb po 2. odstavku 50. člena ZLPP po sodni poti končajo le izjemoma. Na 

takšen način se je po vloženih tožbah družbenega pravobranilca namreč spor 

doslej razrešil le v primeru 27 revizijskih poročil oz. v 9 odstotkih takšnih 

revizijskih poročil. 

7. Sorazmerno kratek 30-dnevni rok, ki ga ima na voljo pravna oseba, da 

odpravi očitana oškodovanja družbene lastnine, če se hoče izogniti uveljavitvi 

določbe 2. odstavka 50. člena ZLPP, tj. sporu pred sodiščem, ima določene 

prednosti pa tudi pomanjkljivosti. V nekaterih primerih namreč pospešuje 

postopke za odpravo oškodovanj, vendar družbenemu pravobranilcu hkrati ne 

dopušča, da bi lahko v slehernem primeru v tem sorazmerno kratkem roku 
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dokončno ocenil utemeljenost v revizijskem poročilu podanih ugotovitev o 

oškodovanjih družbene lastnine. 

Iz tega razloga je družbeni pravobranilec v primeru 35-ih oz. 12 % revizijskih 

poročil že vloženo tožbo kasneje umaknil, saj je po pridobitvi odgovorov, 

pojasnil, verodstojnih listin ali izvedeniških mnenj ocenil, da ugotovitve o 

oškodovanju družbene lastnine niso utemeljene. 

RAZREŠEVANJE OŠKODOVANJ PO 48. ČL. ZLPP 

PO VLOŽENIH TOŽBAH 

SODNA ALI 
IZVENSODNA 

POSTOPEK NI 
KONČAN 

29% 

PORAVNAVA 
50% 

T02BAJE 
UMAKNJENA 

12% PRAVNOMOČNA 
SODBA 

9% 

8. Družbeni pravobranilec je ocenil, da je med skupno 465 revizijskimi 

poročili, pri katerih gre za oškodovanje po 48. členu ZLPP tudi 117 primerov oz. 

25 odstotkov takšnih poročil, ko je oškodovanje povezano z organiziranjem 

enega ali več bv-pass podjetij. Skupno je ugotovljeno 232 bv-pass podjetij ali 

povprečno dve by-pass podjetji na vsako revidirano podjetje, v katerem so se 

odločili za takšno obliko predhodnega lastninjenja. 

Ob podatkih o številu by-pass podjetij je potrebno upoštevati, da zgolj utemeljeni 

sum o organiziranju by-pass podjetja še ne razkrije obsega oškodovanja 

družbenega kapitala. V teh primerih gre za by-passe, pri katerih je ugotovljena 

verjetna možnost oškodovanja, do druge skrajnosti, ko so bile praktično vse 

poslovne funkcije in pripadajoči učinki v postopku predhodnega lastninjenja z 

različnimi spornimi transakcijami prenešeni na by-pass podjetja. Matičnemu 

podjetju je v slednjih primerih ostala največkrat le še pravica razpolaganja z 
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večjo ali manjšo vrednostjo družbenega kapitala, praviloma le z vrednostjo 

nepremičnin, včasih pa je matično podjetje iz lastnika postalo celo najemnik 

svojih nepremičnin. Revizijska poročila kažejo, da so se v praksi uveljavile 

številne izpeljanke različnih zamisli oz. modelov prehodnega lastninjenja, ki se v 

bistvu razlikujejo predvsem po izpeljanem obsegu "divje" privatizacije. 

9. Zakon o lastninskem preoblikovanju ne podaja podrobnejših meril za 

oceno dejanskega obsega oškodovanja pri organiziranju by-pass podjetij. 

Družbeni pravobranilec je zato za svoje ravnanje na podlagi obdelave številnih 

primerov revizijskih poročil) za utemeljenost takšnih oškodovanj uveljavil 

naslednje kriterije: 

podatke o dejanskem prenosu poslovnih funkcij na by-pass podjetje 

(in ne le primerljivost 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, ki ga by-pass 

v strukturi vseh prihodkov ustvarja iz naslova prenešenih poslovnih funkcij, 

primerjavo obsega ter uspešnosti poslovanja matičnega ter by-pass 

podjetja v revidiranem obdobju s posebnim poudarkom na morebitnem 

nazadovanju uspešnosti poslovanja matičnega podjetja v razdobju 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 upravljalska in druga razmerja glede na strukturo 

osnovnega kapitala (zlasti izdajo navadnih delnic za zasebni ter prednostnih 
delnic za družbeni kapital). 

Na podlagi tehtanja naštetih bistvenih kriterijev ter drugih okoliščin in specifičnih 

podatkov v primeru posameznega revizijskega poročila se družbeni pravobranilec 

praviloma ni odločil za ukrepanje po 48. oz. 50. členu ZLPP zaradi suma o 

organiziranju by-pass podjetij v naslednjih primerih: 

kadar je Šlo za prenos dejavnosti, ki so po obsegu prihodka, 

donosnosti, perspektivnosti ipd. povsem nepomembne za matično podjetje, 

kadar je očitno, da se je predvsem zaradi sprememb na trgu 

konglomerantna dejavnost družbenega podjetja razdelila oz. specializirala v novo 

organiziranih delniških družbah 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, 
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kadar gre za primere ustanavljanja podjetij v mešani lasti skupno s 

tujimi pravnimi ali fizičnimi osebami za dejavnost, področje ali predmet 

poslovanja, kot ga določa pogodba, sklenjena s poslovnimi partnerji iz tujine 111 

pri tem ne gre za prenos določene poslovne funkcije in pripadajočih učinkov na 

takšna podjetja, 

kadar gre za ustanavljanje by-pass podjetij brez vednosti in soglasja 

matičnega podjetja s strani zaposlenih oz. bivših zaposlenih in je že matično, tj. 

oškodovano podjetje samo sprožilo ustrezne postopke (tudi tožbe) oz. je 

naknadno z ustrezno pogodbo zavarovalo svoje poslovne interese ter preprečilo 

oškodovanje družbene lastnine. 

Iz vsebine opisanih kriterijev oz. primerov je moč ugotoviti, da družbeni 

pravobranilec poleg formalnih okoliščin ocenjuje predvsem obseg dejanskega 

oškodovanja družbene lastnine. Takšen pristop se je pri revizijah za obdobje od 

1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 lahko uveljavil, ker je revizijski organ praviloma 

posredoval tudi ustrezne podatke o poslovanju za obdobje po 31. 12. 1992, 

čeprav le-to vse do leta 1996 ni bilo predmet revidiranja. Za končno presojo je 

bilo pri kompleksnejših primerih po opravljeni reviziji pripravljeno tudi 

izvedeniško gradivo z analitično razčlembo poslovanja oz. prihodkov in 

odhodkov by-passa in matičnega podjetja. 

POGOSTOST BV-PASS PODJETIJ 

OŠKODOVANJE 
PO 48 ČLENU 

Z BY-PASS 
PODJETJI 

PO 48 ČLENU 
BREZ BY-PASS 

PODJETIJ 
75% 
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10. Odprava oškodovanj družbene lastnine s podružblianiem by-pass podjetja 

je bila izvedena v primeru 21 revizij. Na ta način so bila po oceni družbenega 

pravobranilca na sorazmerno preprost način z eno samo transakcijo odpravljena 

praktično vsa oškodovanja družbene lastnine. 

Prednost takšnega postopka je, da brez postopka revizije od 1. 1. 1993 do vpisa 

lastninskega preoblikovanja v sodni register v celoti odpravlja tudi tista 

oškodovanja, ki so sicer nastala po 31. 12. 1992. Slednjih namreč pri večini 
revizij ni bilo mogoče razreševati po določbah ZLPP, saj je bila njihova uporaba 

do leta 1996, ko so bile uvedene tudi revizije za obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa 

lastninskega v sodni register omejena le na razdobje treh let, tj. 1990, 1991 in 

1992. 

S postopkom podružbljanja se v by-pass podjetju na dan 1. 1. 1993 v celoti 

vzpostavlja nominirani družbeni kapital v lasti matičnega podjetja. Za nesporno 

vplačani zasebni kapital fizičnih oseb, se praviloma v takšnih primerih vzpostavi 

obveznost na strani podjetja oz. terjatev na strani fizičnih oseb. V programu 

lastninskega preoblikovanja pa se določi način uporabe oz. kapitalizacije (notranji 

odkup, dokapitalizacija) teh sredstev. 

11. Model pripojitve by-pass podjetja za odpravo ugotovljenih oškodovanj 

družbene lastnine je bil uporabljen v primeru 18 revizij. Razlika od postopka 

podružbljanja je v tem, da družbeniki, tj. fizične in pravne osebe, zadržijo 

nesporno vrednost zasebnega kapitala oz. vplačanih deležev ali delnic, preostali 

kapital by-pass podjetja pa se s pripojitvijo k matičnemu podjetju v družbeni lasti 

podružbi. 

12. Oba opisana postopka, tj. podružbljanje ali pripojitev by-pass podjetja sta 

bila uporabljena v primeru 39 revizij ali skupno 33 odstotkih primerov takšnih 

oškodovanj, ki so nastala zaradi prenosa poslovnih funkcij in pripadajočih 

učinkov na vzporedno oz. by-pass podjetje. Pri tem so pravne osebe, odvisno od 

svojih razvojnih namer, zapisanih v program lastninskega preoblikovanja, lahko 

izbirale med prvo ali drugo obliko poravnave. 

Prednost obeh postopkov je zlasti v tem, da se z njima odpravljajo tudi 

oškodovanja po 31. 12. 1992. "Divja" privatizacija z organiziranjem by-pass 

podjetij se je namreč nadaljevala tudi po letu 1992. Včasih so bile po tem roku 

izpeljane celo odločilne privatizacijske transakcije, vendar glede na zakonsko 

ureditev, zapisano v ZLPP, vse do ustanovitve Agencije RS za revidiranje 
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lastninskega preoblikovanja podjetij oz. do začetka njenega delovanja v 1. 1996, 

torej v več kot skoraj v triletnem razdobju, ni bilo mogoče uvesti ustrezne revizije 

predhodnega lastninjenja oz. ukrepati po ZLPP za odpravo oškodovanj 

družbenega kapitala. 

Podrobnejši podatki za posamezne primere revizij so razvidni iz priloženega 

tabelaričnega prikaza (oblike in učinki odpravljanja oškodovanj družbene lastnine 

(kolona 5 - 14). Iz slednjega je moč tudi povzeti, da so oškodovanja zaradi 
organiziranja by-pass podjetij v drugih primerih odpravljena z različno 

kombinaciio drugih ukrepov, in sicer z vzpostavljanjem terjatev, plačilom 

dobička, likvidacijo, izbrisom dejavnosti, izbrisom by-pass podjetja ipd. Vsi 

opisani postopki so v primerih revizij z ugotovljenimi oškodovanji zaradi 

organiziranja by-pass podjetij uporabljeni kar stokrat. V primeru petih revizij z 

by-passi je družbeni pravobranilec tožbo zaradi neutemeljenosti domneve o 

oškodovanju umaknil, v primeru sedmih revizij pa je izdana pravnomočna sodba. 

13. Usmeritev družbenega pravobranilca, da je osnovni namen njegovega 

ukrepanja v realnem času doseči verodostojno odpravo oškodovanj družbene 

lastnine po 48. Členu ZLPP, se je sedaj, ko je bistveni del procesa lastninjenja 

opravljen, izkazala kot pravilna. Od skupno 465 revizijskih poročil pri katerih je 

bilo ugotovljeno oškodovanje po 48. členu ZLPP, je bilo namreč v 30 dneh, tj. 

pred vložitvijo tožbe, oškodovanje sporazumno odpravljeno v primeru 112 

revizijskih poročil, po vloženi tožbi pa s sklepanjem sodnih ali izvensodnih 

poravnav v primeru 147 revizijskih poročil. Skupaj je bilo torej oškodovanje 

družbene lastnine po 48. členu ZLPP sporazumno, brez dokončnega odločanja 

sodišč, odpravljeno v 259 primeri, ali 56 odstotkih revizijskih poročil, za katera 

je družbeni pravobranilec ocenil, da so domneve o oškodovanju družbene lastnine 

utemeljene. Na ta način proces lastninskega preoblikovanja ni bil blokiran oz. 

bistveno moten, prihranjeni so znatni pravdni stroški, že sicer tako obremenjenim 

sodiščem pa ni bilo treba razreševati številnih tudi kompleksnih revizijskih 

pravdnih primerov. 
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RAZREŠEVANJE OŠKODOVANJ 

ZARADI ORGANIZIRANJA BY-PASS PODJETIJ 

PLAČILO 
DOBIČKA 

16% 

IZBRIS 
BY-PASSA 

5% IZBRIS 
DEJAVNOSTI 

5% 
UMIK 

TOŽBE 
5% 

LIKVI- 
DACIJA 

4% 

PODRUŽBUANJE 
BY-PASSA POSTOPEK NI 

KONČAN 
11% 

PRAVNOMOČNA 
SODBA 

5% 

PRIPOJITEV 
BY-PASSA 

VZPOSTAVLJENA 
TERJATEV 

16% 

14. V manjšem številu revizijskih poročil pravne osebe po vloženih tožbah niso 

sprejele predloga družbenega pravobranilca za sporazumno odpravo (izvensodna 

ali sodna poravnava) oškodovanj družbene lastnine, temveč se spor razrešuje 

pred sodiščem. Določba ZLPP, po kateri naj bi se postopki v zvezi z revizijskimi 

tožbami odvijali hitro, je kolikor toliko upoštevana le pri razpisu prvega naroka, 

vsi nadaljnji postopki pa se, to kaže sodna praksa, odvijajo z enako dinamiko 

(počasi), kot vsi drugi primeri. 

Iz podatkov o doslej izdanih sodbah oz. sklepih sodišč izhaja, da so okrožna 

sodišča izdala sodbo v posamezni zadevi v poprečnem roku devetih mesecev, 

višja sodišča v poprečnem roku šestih mesecev, Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije pa v poprečnem roku devetih mesecev. V primeru, da seje o posamezni 

revizijski zadevi odločalo na vseh treh stopnjah, je bilo v poprečju potrebno dve 

leti, daje ista zadeva, kadar je bilo reviziji ugodeno, prišla v ponovno odločanje 

na pristojno okrožno sodišče. Navedeni roki predstavljajo seveda le poprečne 

vrednosti, od katerih so v posameznih primerih velika odstopanja. Obstaja pa 

nekaj primerov "starih" revizij, ko okrožno sodišče sploh še ni izreklo sodbe. To 

pomeni, da so ob upoštevanju teh okoliščin navedeni poprečni roki dejansko 

bistveno daljši. 
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15. Sodišča so v zvezi s tožbami družbenega pravobranilca po 50. členu ZLPP 

v obravnavanem razdobju sprejela doslej skupno 200 sodb. Okrožna sodišča so 

na prvi stopnji razsodila 115-krat. V 80 primerih so tožbene zahtevke zavrnila, v 

sedemindvajsetih primerih pa je bilo tožbenim zahtevkom v celoti ali delno 

ugodeno. Izid teh sporov kaže, da okrožna sodišča praviloma ne sprejemajo 

ugotovitev oz. podatkov, zapisanih v revizijskih poročilih, ki utemeljujejo 

oškodovanje družbene lastnine. 

Število sporov, o katerih so po pritožbi razsojala višja sodišča - skupno je bilo 

izdanih 72 sodb - kažejo, da je družbeni pravobranilec praktično v 90 odstotkih 

primerov, ko so okrožna sodišča zavrnila zahtevke, vložil pritožbo na višje 

sodišče. Višja sodišča so triintridesetkrat delno ali v celoti ugodila pritožbi 

družbenega pravobranilca, v devetintridesetih primerih pa je bila pritožba 

zavrnjena. 

O uporabi izrednega pravnega sredstva po zakonu o pravdnem postopku, tj. 

revizije, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije odločalo trinajstkrat, petkrat je 

bilo zahtevi družbenega pravobranilca v celoti ali delno ugodeno, sodbe sodišča 

prve oz. druge stopnje delno razveljavljene, primeri pa vrnjeni v ponovno sojenje 

okrožnim sodiščem, v dveh primerih je bila v reviziji uspešna tožena stranka, v 

petih primerih je bila zahteva po reviziji zavrnjena, v enem pa zavržena kot 

nedovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta. 

Revizije so bile vročene tudi Državnemu tožilstvu Slovenije, ki pa se o njih ni 

nikoli izjavilo. 

Podatki o postopkih pred sodišči se nanašajo le na primere obravnavanih 

revizijskih poročil in jih ni mogoče posploševati. 

16. V primerih tistih revizijskih poročil, ko spornih vprašanj iz različnih 

razlogov ni bilo mogoče sporazumno razrešiti ali pa se je pravna oseba odločila, 

da o sporu odloči sodišče, postopki še niso končani. Takšnih primerov je skupaj 

83 oz. 29 odstotkov, glede na skupno število revizij, pri katenh so bile vložene 

tožbe. V šestintridesetih primerih gre za oškodovanja, ugotovljena s "prvo" 

revizijo (revidimo obdobje od 1. 1990 do 1992), v sedeminštiridesetih primerih pa 

za oškodovanja, ugotovljena s t i. "drugo" revizijo (od 1. 1. 1993 do vpisa 

lastninskega preoblikovanja v sodni register). 

17. V priloženem tabelaričnem pnkazu so za sleherno revizijsko poročilo 

navedeni vsi pomembnejši podatki o postopkih in ukrepih, ki so bili uporabljeni 

za odpravo oškodovanj družbene lastnine po 48. členu ZLPP. Iz tabele je mogoče 
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razbrati tudi osnovne podatke o učinkih takšnih postopkov. V grafikonu na strani 

15 (Načini in učinki odprave oškodovanj po 48, členu ZLPP) so prikazani zbirni 

podatki za skupno 263 revizijskih poročil. Vendar pa, kot je razvidno iz priložene 

tabele, učinka vseh ukrepov na dan 31. 12. 1992 (otvoritvena bilanca stanja na 

dan 1. 1. 1993 je po ZLPP osnova za lastninsko preoblikovanje podjetja) ni 

mogoče v slehernem primeru izraziti tudi vrednostno. Pri nekaterih ukrepih 

vrednostnega učinka uporabljenega ukrepa ni mogoče neposredno ugotoviti (npr. 

sprememba prednostnih delnic v navadne in aneks k managerski pogodbi v korist 

pravne osebe kot sklenitelja zavarovanja), pri drugih pa je takšen podatek 

mogoče razbrati šele iz otvoritvene bilance stanja na dan 1. 1. 1993 oz. programa 

samega lastninskega preoblikovanja revidirane pravne osebe (npr. podružbljanje 

oz. pripojitev by-passa, povečanje deleža družbenega kapitala), ki pa v času 

sklepanja poravnav še ni bil pripravljen oz. še ni bilo izdano ustrezno soglasje 

Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. 

Najcelovitejši učinki so doseženi pri postopku podružbljanja ali pripajanja by- 

pass podjetij, takšnih postopkov ie bilo 39. Vendar v času sporazumnega 

odpravljanja takšnih oškodovanj, tj. sklepanja poravnav, ki vključujejo postopke 

podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij niso poznani končni podatki o 

vrednosti povečanja družbenega kapitala. Že samo po sebi pa je pomembno 

dejstvo, da so s takšnim postopkom odpravljena praktično vsa oškodovanja 

družbene lastnine Prenešene poslovne funkcije ter pripadajoči učinki so namreč 

na dan 1. 1. 1993 znova povrnjeni družbenemu kapitalu oz. matičnemu podjetju. 

S takšnim postopkom so bila odpravljena tudi oškodovanja, ki so nastala po 1. 1. 

1993, čeprav formalno od 1. 1. 1993 pa vse do sredine 1. 1996 - ko je začela 

delovati Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij - 

revizijskega pregleda lastninskega preoblikovanja ni bilo mogoče izpeljati in 

družbeni pravobranilec ni mogel ukrepati po ZLPP. 
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NAČIN IN UČINKI ODPRAVE OŠKODOVANJA PO 48. ČLENU ZLPP 

POVEČANJE 
DELEŽA 

DRUŽBENEGA 
KAPITALA 

66 rev. 
24% 

445 mio SIT 
PLAČILO 
KUPNINE 

33 rev. 
12% 638 mio SIT 

PLAČILO 
DOBIČKA 

27 rev 
10% 

ANEKS K 
MANAGERSKI 

POGODBI 
25 rev. 

9% 

SPREMEMBE 
PREDNOSTNIH V 

NAVADNE 
DELNICE 

6 rev. 

17 mio SIT 
TERJATVE IZ 

MANAGERSKE 
POGODBE 

10 rev. 
3% 

2.085 mio SIT 
POVEČANJE 
VREDNOSTI 

DRUŽBENEGA 
KAPITALA 

25 rev. 
9% 

1.857 mio SIT 
VZPOSTAVLJENE 

TERJATVE 
86 rev. 
31% 

Osnovni podatki o tem, kateri ukrepi so bili uporabljeni v primeru posamezne 

revidirane pravne osebe oz. kakšni učinki so doseženi s temi ukrepi, so razvidni 

iz priloženega tabelaričnega pregleda. Podrobnejše podatke pa je mogoče razbrati 

le iz dokumentov v posameznem revizijskem spisu. 

Pripravila: 

Meta Hfcffepfe. svetovalka 
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LEGENDA 

K TABELARNEMU PRIKAZU PODATKOV 

Štev. kolone Vsebina podatkov v koloni 

1. Zaporedna številka revizije 

2. Matična številka pravne osebe 

3. Naziv pravne osebe 

V primerih revizije za obdobje po 1. 1. 1993 je pripisana oznaka 93 

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 dejavnosti 
matičnega podjetja 

11. Odprava by-pass podjetja z njegovim izbrisom 

12. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine s plačilom 
ustrezne kupnine 

13. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine s plačilom 
dobička by-pass podjetja 

14. Odprava oškodovanja družbene lastnine je izvedena z vzpostavitvijo 
dolžniko-upniškega razmerja 

15. Prednostne delnice za družbeni kapital so spremenjene v navadne 
delnice z upravljalskimi pravicami 

16. Oškodovanje družbenega kapitala je odpravljeno s povečanjem deleža 
družbenega kapitala; navedeni so podatki v SIT ali v odstotkih 
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Posebnosti: 
vrednost "100" označuje vzpostavitev nominiranega družbenega 
kapitala (podružbljanje by-pass podjetja) 
vrednost "90" označuje pripojitev by-pass podjetja matičnemu 
podjetju, s čimer se delež zasebnega kapitala minimizira 
vrednost "51" označuje vzpostavitev večinskega deleža 
družbenega kapitala 

17. Oškodovanje zaradi sklenjene managerske pogodbe je v primeru že 
izplačane police odpravljeno, z vzpostavitvijo ustrezne terjatve 

18. Pri spornih managerskih pogodbah je sklenjen aneks k pogodbi, po 
katerem se polica izplača v korist sklenitelja - podjetja 
(in ne zavarovanca) 

19. V tej koloni navajamo naslednje opombe: 

postopek ni končan: spor zaradi oškodovanja družbene lastnine 
po revizijski tožbi družbenega pravobranilca 

postopek ni končan 93; spor zaradi oškodovanja družbene 
lastnine po reviziji za obdobje po 1. 1. 1993 do vpisa v sodni register 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 s poravnavo, vendar je 
njena vsebina razvidna iz podatkov, zapisanih pri matičnem podjetju 

pravnomočna sodba: izdana je pravnomočna sodba oz. sklep 
sodišča 

tožba umaknjena: tožbeni zahtevek je zaradi kasneje izkazane 
neutemeljenosti suma oškodovanj umaknjen 

by-pass: oškodovanje zaradi by-pass podjetja je odpravljeno v 
30 dneh, podatki pa so zapisani pri matičnem podjetju 

postopek ni po ZLPP; tožba je vložena na podlagi določb 
zakona o Družbenem pravobranilcu RS 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT POTEKA 

DALJNOVODA DV 2 X 110 KV 

TOPLARNA - POLJE - BERIČEVO 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 350-19/2001-1 
Ljubljana, 05.04.2001 

Vlada Republike Slovenije se je na 20. seji dne 5.4.2001 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT POTEKA 
DALJNOVODA DV 2 x 110 KV TOPLARNA - POLJE - 
BERIČEVO, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 45. a člena Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93,47/93, 71/93,29/95 in 
44/97). 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, daje najustreznejši potek 
trase varianta "E", ki poteka v obstoječem koridorju 
industrijskega železniškega tira severno od Letališke ceste. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- mag. Tomaž Kancler, državni sekretar v Ministrstvu za okolje 

in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Primerjalna študija variant je na vpogled pri strokovni službi 
Odbora za Infrastrukturo In okolje. 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 
Dunajska 47,1000 Ljubljana, Slovenija 

Telefon: (01) 478 70 14, Telefaks: (01) 478 70 10 

Štev.: 352-21-12/00 
Datum: 12.03.01 
file:obrazIožitevTopl 

OBRAZLOŽITEV PROUČITVE VARIANT POTEKA DALJNOVODA DV 2 x 
110 kV TOPLARNA - POLJE - BERIČEVO 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) v prvem 
odstavku 45.a v povezavi s 45.j členom določa, da se priprava lokacijskega načrta prične 
na podlagi utemeljenega in dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno 
področje spada objekt, v drugem odstavku 45.a v povezavi s 45.j členom pa določa, da 
na podlagi predloga iz prvega odstavka minister pristojen za prostor določi program 
priprave lokacijskega načrta. V skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a v povezavi 
s 45.j Členom je določeno, da mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in preučiti 
variante poteka, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 

Minister za gospodarske dejavnosti je z dopisoma dne 07.05.1998 in 12.10.1999 podal 
utemeljen in dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta za daljnovod DV 2x 
110 kV Toplarna- Polje - Beričevo. Na podlagi predloga ministra za gospodarske 
dejavnosti je minister za okolje in prostor dne 14.01.2000 določil »Program priprave 
lokacijskega načrta za DV 2x 110 kV Toplarna- Polje - Beričevo«. 

2. POSTOPEKPRIPRA VE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Uvod 

Dvosistemski daljnovod DV 2x 110 kV Toplarna- Polje -Beričevo (v nadaljevanju 
daljnovod), bo povezoval Termoelektrarno- toplarno Ljubljana z RTP Polje in RTP 
Beričevo. 

2.2. Opredelitev naloge 

V predlogu ministra za gospodarske dejavnosti je bila dana pobuda za izdelavo 
lokacijskega načrta za daljnovod, na osnovi idejne študije za daljnovod 2 x 110 kV 
Toplarna- Polje - Beričevo, potek trase daljnovoda oziroma kabelske trase izven 
potrjenega koridorja na relaciji Toplarna - Polje, ki jo je izdelal IBE, št. projekta 
A022/21 v avgustu 1999. 
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Na podlagi izdelanih študij ter predhodnih dogovorov in usklajevanj je bilo predlaganih 
pet variantnih rešitev in sicer: 
Variante, ki jih je predlagal minister za gospodarske dejavnosti: 
1. Varianta poteka trase južno od železniške proge Ljubljana - Zidani most z dvema 

podvariantama: 
A) v zemeljski, 
B) v zemeljski in prosto zračni izvedbi. 

2. Varianta poteka trase v zelenici ob Letališki cesti z dvema podvariantama: 
C) v zemeljski, 
D) v zemeljski in prosto zračni izvedbi, 

Varianta, ki jo predlaga Mestna občina Ljubljana: 
E) v obstoječem koridorju industrijskega železniškega tira severno od letališke ceste. 

2.3. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Preučevane variante poteka daljnovoda so skladne z republiškimi prostorskimi 
planskimi akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
72/95,11/99). 
Preučeni variantni poteki daljnovoda potekajo po prostoru občin Mestne občine 
Ljubljana in Dol pri Ljubljani. Vsi variantni poteki daljnovoda zahtevajo v določenem 
obsegu spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov Mestne 
občine Ljubljana: 
• Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje 

Mestne občine Ljubljana (Ur.l.SRS, št.11/86 in Ur.l.RS, št 23/91, 71/93, 62/94, 
33/17, 72/98,13/99,26/99,28/99,41/99, 79/99, 98/99,31/00,60/00) 

• Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za območje 
Občine Dol pri Ljubljani ( Ur. L SRS, št. 11/86 in Ur. 1. RS, št. 23/91, 71/93, 
62/94, 61/98) 

CIflS"; tli ■ •- 
2.4. Izdelava primerjave variantnih potekov daljnovoda 

Variantne rešitve so bile na podlagi idejnih rešitev v merilu 1:5000 preučene in 
vrednotene v elaboratu "Primerjalna študija variant DV 2 x 110 kV Toplama-Polje- 
Beričevo", ki jo je izdelal LUZ d.d., št.:5033, maj 2000. 
Primerjava variantnih rešitev daljnovoda je izdelana v skladu s projektno nalogo 
naročnika in na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in 
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin. 

Variante so bile med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih sklopih: 
- vplivi na regionalni in urbani razvoj, 
- vplivi na okolje (vključno z elektromagnetnim sevanjem), 
- funkcionalno tehnični vidik, 
- ekonomski vidik, 
- kriterij družbene sprejemljivosti. 
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Pred izdelavo primerjalne študije so bile pridobljene smernice s strani ministrstev, 
pristojnih za zavarovana območja. V fazo preučevanja variant so bile vključene tudi 
lokalne skupnosti (občini: Mestna občina Ljubljana in Občina Dol pri Ljubljani). 

Z vidika vplivov na okolje, vključno z vplivi elektromagnetnih sevanj, katerim je glede 
na vrsto posega v študiji dan poseben poudarek, so razlike med variantami minimalne, s 
tem da so sprejemljivejše variante v kablu. Z ekonomskega vidika prihaja do razlik po 
eni strani zaradi bistveno dražje kabelske izvedbe, po drugi strani pa se z upoštevanjem 
lastništva zemljišč in stroškov odškodnin ter nadomestil za omejeno rabo kot 
primernejše kažejo variante, ki v večji meri izkoriščajo zemljišča, s katerimi razpolaga 
Mestna občina Ljubljana 
Ker je potek daljnovoda od RTP Polje do RTP Beričevo enoten, za ta del ekonomska 
analiza ni bila izvedena, saj so vse variante enake. Primeijava variant iz ekonomskega 
vidika je bila izdelana le za traso med toplarno in RTP Polje: 
varianta A  1.665.800.000 SIT 
varianta B  1.306.910.000 SIT 
varianta C 1.015.050.000 SIT 
varianta D 1.724.240.000 SIT 
varianta E  1.514.550.000 SIT 
S funkcionalno tehničnega vidika so vse variante sprejemljive, s tem da imajo 
primerjalno prednost variante, ki so v večji meri izvedene kot nadzemni vod. V okviru 
vplivov na regionalni in urbani razvoj je glede na to, da ima območje preko katerega 
potekajo variante urbani značaj, poudarek primeijave usmerjen v primerjavo z vidikov 
pretežno urbanega značaja. Tako imajo z vidika poselitve, kulturnega in 
psihosocilanega okolja prednost variante v kabelski izvedbi. V drugem odseku trasa 
daljnovoda pri Zg. Zadobrovi poteka preko naselja, zato so z vidika vplivov na poselitev 
v tem delu vse variante ocenjene kot neprimerne, kar pa glede na možne omilitvene 
ukrepe ni izključujoči kriterij. 

Celovito gledano je najustreznejša varianta E (severni koridor, zemeljski kabel). 
Varianta je optimalna z vidika vplivov na okolje ter vplivov na regionalni in urbani 
razvoj ter ekonomsko sprejemljiva in tehnično izvedljiva. Varianta ima neugoden potek 
ob železniških tirih, potrebna bo dodatna zaščita kabla v območju ob vojašnici Polje. 
Cena ne vključuje rizika cene zemljišč (ker je za kabelsko izvedbo Mestna občina 
Ljubljana dopustila uporabo svojih zemljišč, kot služnost). Varianta poteka v koridorju 
predvidenem za železniški industrijski tir in ranžirno postajo, čemur SŽ ne nasprotujejo. 

V izboru sledita varianti B (južni koridor, zemeljski kabel in nadzemni vod) in D 
(zemeljski kabel po Letališki cesti). Varianta B je primerjalno slabša z vidika 
sprejemljivosti v okolju in prostoru, na račun bistveno večje tehnično funkcionalne 
sprejemljivosti pa je ocenjena kot druga najustreznejša. Tretja je varianta B, ki je 
sprejemljivejša z vidika vpliva na okolje in prostor, a ima najslabše funkcionalno 
tehnične značilnosti. 

Sledita varianti A (južni koridor, kabel) in C (nadzemni vod po Letališki cesti). V tem 
koraku sta primerjani varianta z ekstremnimi ocenami sprejemljivosti in varianta, ki je 
uravnoteženo srednje sprejemljiva. Varianta A je kot ekonomsko najmanj sprejemljiva 
srednje sprejemljiva glede na druge vidike razvrščena na predzadnje mesto. Ekonomsko 
najbolj sprejemljiva varianta in tehnično zelo visoko ocenjena varianta C je najslabša z 
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vidika okolja in prostora in nesprejemljiva z vidika družbene sprejemljivosti (v 
nasprotju s predhodnimi pogoji MOL) ter zato umeščena na zadnje mesto. 

Razvrstitev variant kaže, da je po eni strani prišlo do razmeroma običajnega nasprotja 
med tehnično in ekonomsko ter okoljsko in prostorsko sprejemljivostjo. Visoka 
razvrstitev s funkcionalno tehničnega in z ekonomskega vidika skoraj praviloma pomeni 
nižjo razvrstitev z okoljskega in prostorskega vidika. Odgovornost do načrtovanega 
posega zahteva, da je v primeru siceršnje enakovrednosti, višje uvrščena varianta z 
večjo tehnično sprejemljivostjo. V obravnavanem primeru pa se je kot najustreznejša 
izkazala varianta, ki ima tudi sprejemljive funkcionalno tehnične in še sprejemljive 
ekonomske značilnosti. V nadaljnjem izboru je bila dana prednost dobri funkcionalno 
tehnični varianti s sprejemljivimi vplivi, za njo je uvrščena varianta, ki je prostorsko in 
okoljsko zelo sprejemljiva in ima slabe tehnične značilnosti, sledi najdražja varianta z 
zmernimi vplivi in sprejemljivostjo v prostoru in izvedbi, na zadnje mesto je razvrščena 
najcenejša varianta, z velikimi okoljskimi in prostorskimi vplivi. To je tudi skladno s 
predhodnimi smernicami MOL, ki je pogojevala poseg s tem, da se v mestnem delu, od 
TE-TO Ljubljana do vzhodne avtoceste, izvede daljnovod v kabelski izvedbi. 

2.5. Postopek usklajevanja glede predloga najustreznejše rešitve 

Izdelano primeijalno študijo variantnih tras daljnovoda je pregledala recenzijska 
komisija (junija 2000) strokovnjakov s področja arhitekturno-urbanističnega, krajinsko- 
okoljskega, in energetsko- tehničnega načrtovanja, ter s področja financ, ki jo je 
imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje in jo 
ocenila kot ustrezno strokovno osnovo za predlog najustreznejše rešitve daljnovoda. V 
posameznih in v skupnem strokovnem mnenju so se recenzenti strinjali z izborom 
variante E kot najustreznejše. 

Primerjalna študija variantnih tras avtoceste je bila posredovana: 
- Ministrstvu za gospodarske dejavnosti; 
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Ministrstvu za promet in zveze - Urad RS za ceste; 
- Ministrstvu za promet in zveze - Urad RS za železnice; 
- Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino; 
- Ministrstvu za obrambo; 
- Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave (področje varstva 

narave, okolja in voda); 
- Občini Dol pri Ljubljani; 
- Mestni občini Ljubljana; 
z namenom, da vse navedene inštitucije ter Občini Dol pri Ljubljani ter Mestna občina 
Ljubljana pripravijo mnenje glede predloga najustreznejše rešitve avtoceste. 

Ministrstvo za promet in zveze - Urad za železnice (28.06.2000) in (01.08.2000): 
Varianta E je za Slovenske železnice enako sprejemljiva kot ostale, v kolikor se 
upoštevajo pogoji Slovenskih železnic in postopek za pridobitev izjemnega soglasja. 
Pogojujejo kabelski potek daljnovoda na odmiku min 8,0m od osi skrajnega 
predvidenega tira. Za odseke, kjer zaradi eventualnih terenskih ovir ne bo možno 
zagotoviti predpisanega odmika, lahko izdajo izjemno soglasje pod pogojem ureditve 
obstoječih infrastrukturnih vodov tako, da ne bodo motili projektiranega matičnega tira 
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Pri varianti E bo izjemno soglasje potrebno na dveh mestih: ob industrijskem tiru 
Toplarne in v koridorju predvidenega matičnega tira. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (20.06.2000): 
Izboru variante E ne nasprotujejo. V kolikor pa ta ne bo v končnem izboru naj se v 
nadaljnjem postopku izbora v največji možni meri upoštevajo poleg tehničnega vidika 
predvsem finančni, oziroma ekonomski vidik in možnosti za čim krajši časovni rok 
izgradnje v povezavi s pridobivanjem potrebne dokumentacije in zemljišč. 

Ministrstvo za promet in zveze -Urad RS za ceste): 
Niso podali svojega mnenja. 

Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (06.07.2000): 
Predlagana varianta iz zaključka primerjalne študije - varianta E je primerna z vidika 
varstva kulturne dediščine. »Drugouvrščena« varianta B je spoma v poteku preko 
arheološkega območja Studenec. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano): 
Ni podalo svojega mnenja. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave: 
Niso podali mnenja. 

Ministrstvo za obrambo - sektor za civilno obrambo (19.07.2000): 
Nima dodatnih pogojev in zahtev ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi lokacijskega 
načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV Toplarna - Polje - Beričevo. 

Lokalne skupnosti: 
Mestna občina Ljubljana (23.10.2000): 
Mestni svet Mestna občine Ljubljana podpira odločitev, ki je opredeljena v Primerjalni 
študiji, daje varianta E najustreznejša in zato primerna podlaga za pripravo lokacijskega 
načrta in za spremembe dolgoročnega plana Mestne občine Ljubljana. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejema predlog ELES, da MOL, kot svoj 
prispevek k gradnji DV, brezplačno odstopi služnost zemljišč, ki so v njen lasti, za 
potrebe izgradnje DV 2x 110 kV Toplarna - Polje - Beričevo, s pridržkom, da v 
primeru lastninskega preoblikovanja ELES, MOL lahko uveljavlja solastništvo na 
kabelski kanalizaciji, v katero bo položen daljnovod. 

Občina Dol pri Ljubljani ( 26.01.2001): 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se načelno strinja s predlaganim potekom 
daljnovoda po območju občine Dol pri Ljubljani. Izgradnjo predvidenega daljnovoda pa 
pogojuje z: 
1. Zemljiško knjižno ureditvijo lokalne ceste LC 071012 (Dragomelj- Pšata-Beričevo), 

izvedbo preknjižbe v javno dobro, asfaltiranje ceste ter postavitev varovalne ograje 
ob objektih ELES. 

2. Ureditvijo križišča magistralne ceste AP LPP št 21. v Beričevem- ureditvijo levega 
pasu za zavijanje. 
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Na podlagi izdelane primerjalne študije, recenzijskega mnenja, mnenj pristojnih 
ministrstev ter lokalne skupnosti je kot najustreznejša rešitev poteka daljnovoda 
predlagana varianta E. 

2.6. Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega načrta 

Na podlagi podrobne analize in vrednotenja variant daljnovoda naj se pri nadaljnji 
izdelavi prostorske in tehnične dokumentacije upošteva naslednje usmeritve: 
- Pri izhodu iz TE-TO Ljubljana proti severu iz GIS stikališča je treba upoštevati 

obstoječe in predvidene objekte, vode in naprave ter uskladiti potek podzemnega 
kabla pri prečkanju območja. 

- Pri križanju železniških tirov je treba pri projektiranju podzemnega kabla upoštevati 
splošne in podrobne pogoje za križanja železniških tirov in naprav z daljnovodom v 
kablovodu. 

- Pri poteku podzemnega kabla v infrastruktumem koridorju ob Vojašnici Moste je 
treba upoštevati pogoje za vzporedni potek s predvideno traso obvozne tovorne 
proge. 

- Pri poteku podzemnega kabla po območju platoja Tovorne postaje Moste je treba 
potek uskladiti z lastnikom in upravljalcem območja ter upoštevati ustrezen odmik 
od železniških tirov ter obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in naprav. 

- Pri poteku trase vzporedno ali pri prečkanju komunalnih vodov in naprav je treba 
pridobiti podatke in pogoje upravljalcev komunalnih vodov in posamezna križanja 
projektno obdelati. 

- Pri prečkanju cest je treba podzemni kabel ustrezno zavarovati in zaščititi ter 
upoštevati pogoje upravljalca ceste. 

- Na celotnem poteku trase je pri projektiranju treba upoštevati obstoječo drevesno 
vegetacijo in jo v čim večji možni meri ohranjati. 

- Na območju športnih igrišč v vojašnici Polje je potrebno predvideti vse omilitvene 
ukrepe za zmanjševanje vplivov EMS. 

- Pri poteku trase nadzemnega voda vzporedno ali pri prečkanju avtoceste je treba 
upoštevati splošne in podrobne pogoje za odmike in pogoje prečenja avtocest in 
hitrih cest v RS ter pogoje iz ustreznih zakonskih določil in ostalih predpisov. 

- Na območjih prečkanja stanovanjskih območij in območja športnih igrišč pri Sp. 
Hrušici je potrebno optimizirati traso, postavitev stebrov in tehnične ukrepe ter 
načrtovati ustrezno krajinsko ureditev za zagotavljanje čim manjših negativnih 
vplivov na okolje (elektromagnetno sevanje, hrup, vidnost). 

- Na območju prečkanja Save in obrečne krajine je treba smiselno načrtovati 
obsaditve podnožja stebrov, z upoštevanjem obstoječe vegetacije. Glede na kulturne 
kakovosti prostora in poseg v obrečni prostor je potrebno preveriti možnost 
združitve daljnovodov na enotne stebre. 
V skladu s pogoji MOP - UVN mora investitor za odsek trase v širšem območju 
Save naročiti raziskave s področja varstva naravne dediščine, s posebnim 
poudarkom na hidrološki naravni dediščini, krajini ter na živem svetu. 

- Za del trase, ki je načrtovan kot nadzemni vod in za območja ob stikališčih je 
potrebno izdelati načrt krajinske ureditve. 

- Na poteku trase preko kmetijskih površin pri Beričevem naj bodo novi stebri 
načrtovani tako (prostorska razporeditev, obseg stojišča), da se v čim manjši meri 
prizadene najboljša kmetijska zemljišča 
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- Za potrebe obrambe je treba upoštevati napeljavo kabla z optičnimi vodniki v 
ozemljitveni vrvi daljnovoda, pri čemer se v RTP Polje za vse daljnovode predvidijo 
priključki za potrebe obrambe. 
Pri vključevanju vodov v RTP Polje in RTP Beričevo je potrebno upoštevati 
racionalno rabo prostora in načelo urejenosti. 

- Na delu trase od TRT Polje do RTP Beričevo, kjer je predviden nadzemni vod, 
vzporeden z obstoječim daljnovodom, naj se obliko in barvo stebrov izbere tako, da 
bo čimbolj skladna z obstoječim daljnovodov. Preveriti je potrebno možnost 
združitve na enotne stebre, predvsem na problematičnih odsekih (prečkanje 
stanovanjskih območij, prečkanje Save). 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA ODBORU ZA 
INFRASTRUKTURO IN OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA RS 

Ob smiselnem upoštevanju 1. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS se preučene variante daljnovoda uvrščajo v 
skupine: 
a. poteki, ki ne predstavljajo sprememb in dopolnitev državnih prostorskih planskih 

aktov, ki se nanašajo le na posamezne tehnične elemente poteka daljnovoda, 
vendar pa samega poteka trase ne spreminjajo, 

b. poteki, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve državnih prostorskih planskih 
aktov, predstavljajo pa spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih 
aktov. 

c. poteki, ki predstavljajo spremembo in dopolnitev državnih prostorskih planskih 
aktov, ravno tako pa spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih 
aktov. 

Predlagani najustreznejši potek daljnovoda se uvršča v skupino b., torej ne predstavlja 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, 
predstavljajo pa spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov Mestne občine 
Ljubljana in dopolnitve prostorskih planskih aktov Občine Dol pri Ljubljani. 

Gradivo za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS je 
pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega 
odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge in je pripravljeno na naslednji 
način: 
• Proučitev variant poteka daljnovoda DV 2 x 110 kV Toplarna - Polje - Beričevo 

obsega: 
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Primerjalna Študija variant DV 2 x 110 kV Toplarna - Polje - Beričevo , 
LUZ,d.d. Ljubljana, maj 2000; 
Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov, LUZ,d.d. 
Ljubljana, avgust 2000; 
Povzetek primerjalne študije variant D V 2 x 110 kV Toplarna - Polje- Beričevo, 
LUZ d.d., avgust 2000; 
Informacijsko gradivo (A3 format); Primerjalna študija variant DV 2 x 110 kV 
Toplarna - Polje- Beričevo. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Dunajska 48,1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon:(061) 178 7400 Telefax:(061) 178 7422 

Številka: 352-21-12/00 
EVA: 2000-2514-0002 
Datum: 12.03.01 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Uredba o lokacijskem načrtu za DV2 x 110 kV Toplarna - Polje - Beričevo(EVA: 
2000-2514-0002) 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na 

predloženo gradivo: / 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: / 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta 

navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): / 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi 
pravnimi viri ES (leto) 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
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7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, 
države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in 
upoštevanje roka za uskladitev 

Jože Novak mag. Tomaž Kancler mag. Janez Kopač 
DIREKTOR URADA DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Ar. 

Telefon: 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM __ 

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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