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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 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 AZILU (ZAzil-B) 

- hitri postopek - EPA 214 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0012 
Številka: 262-05/2001-1 
Ljubljana, 24.05.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 28. seji dne 24.5.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O AZILU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o azilu obravnava po hitrem postopku, 
ker gre za izredne potrebe države. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu 
je nujna reakcija na spremembo dejanskih okoliščin, ko je v 
Republiki Sloveniji za azil zaprosilo okrog 10.000 prosilcev. 
Sprememba zakona o azilu bo omogočila učinkovitejše in 
hitrejše vodenje postopkov, kar bo nedvomno zmanjšalo 
stroške, ki bremenijo proračun Republike Slovenije. 

Sprememba zakona je potrebna tudi zaradi nastanitve 
prosilcev za azil in beguncev v azilnem domu in njegovih 
izpostavah, ki bodo na podlagi zakona ustanovljene na območjih 
lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji. 

Med razloge, ki narekujejo hiter sprejem zakona šteje tudi 
potrebna uskladitev zakonodaje z odločbo Ustavnega sodišča 
(U-l-221/00-6) in uskladitev zakonodaje z evropskim pravnim 
redom na tem področju. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 2. Cilji in načela zakona 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/1999 in 124/2000) je bil sprejet 
pred slabima dvema letoma, vendar pa so se razmere na področju, 
ki ga ureja, v tem relativno kratkem času ponovno bistveno 
spremenile. Spremenjene razmere in dveletne izkušnje pri 
njegovem izvajanju, utemeljujejo temeljit razmislek o tem, katere 
spremembe in dopolnitve zakona so potrebne za učinkovitejše 
urejanje razmer in stanja na področju begunske problematike. 

Število prosilcev za azil se je v zadnjem letu močno povečalo. V 
letu 1999 je v Republiki Sloveniji za azil zaprosilo 776 tujcev, leta 
2000 pa kar 9244 tujcev. V zadnjih štirih mesecih leta 2000 je 
dnevno zaprosilo za azil povprečno po 100 tujcev, ki so ilegalno 
vstopili v Republiko Slovenijo v večini iz Republike Hrvaške, nekaj 
pa tudi iz Republike Madžarske. Večina teh prosilcev za azil, ki se 
nastanijo v azilnem domu pa že po dveh oziroma treh dneh 
samovoljno zapusti ozemlje Republike Slovenije, le manjši del 
ostane in čaka na azilni postopek. Slovenija je tako v tem trenutku 
še vedno predvsem tranzitna država, saj večina tujcev ob prehodu 
državne meje zaprosi za azil predvsem z namenom, da se izogne 
odstranitvi iz države. Tako se v Republiki Sloveniji trenutno 
srečujemo z izredno perečim problemom množičnega pritiska 
ilegalnih migrantov na azil, kar močno obremenjuje zlasti 
nastanitvene kapacitete v azilnem domu, kjer so nastanjeni prosilci 
za azil. Dnevno je v azilnem domu in centrih za begunce Urada 
za priseljevanje in begunce (Kozina, Hrastnik, Črnomelj, Ilirska 
Bistrica) nastanjenih približno 400 prosilcev za azil. 

V prvih treh mesecih leta 2001 je za azil zaprosilo 422 tujcev, kar 
je glede na prejšnje leto približno enaka številka. Vendar pa zaradi 
razmer na območju Balkana, predvsem pa razmer, ki so se pojavili 
po zadnjih dogodkih v Zvezni republiki Jugoslaviji, v naslednjem 
obdobju pričakujemo povečan pritisk ilegalih migrantov in s tem 
tudi prosilcev za azil. Predvidevamo, da se bo povečalo predvsem 
število prosilcev za azil iz Kitajske, ki so trenutno v Zvezni republiki 
Jugoslaviji, v primeru zaostritev razmer na jugoslovansko- 
albansko-makedonski meji pa tudi prosilce za azil iz Makedonije. 

Pri izvajanju zakona o azilu iz leta 1999 so se pokazale nekatere 
težave, ki se odražajo predvsem v dolgotrajnosti postopkov za 
priznanje azila in možnosti zlorab postopka s strani prosilcev za 
azil. Zakon je potrebno prilagoditi tudi odločbi Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije (Up-78/00 z dne 29. junija 2000 in U-l-221/ 
00-6 z dne 9. novembra 2000), ki je razveljavila drugo alineo 
drugega odstavka 40. člena Zakona o azilu in uvedla tretjo instanco 
v azilnem postopku. 

Nobenega dvoma ni, da ostajata zagotavljanje čim bolj učinkovitega 
in strokovno ustreznega vodenja azilnih postopkov ter odločanja 
o priznanju statusa begunca glavna cilja in izhodišče dela na tem 
področju, ob tem pa seveda potrebna tudi ustrezna organiziranost 
in usposobljenost pristojnih organov in institucij. 

Pri spremembah zakona je seveda nujno ustrezno upoštevanje 
sprejetih mednarodnih konvencij, sporazumov in standardov na 
tem področju, ki so skupaj z acquisom o azilu Evropske unije 
podlaga in okvir za to. Smiselni in upravičeni so torej samo tisti 
posegi v zakon, ki odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale 
pri njegovem praktičnem izvajanju, obenem pa morajo biti 
predvidene rešitve v skladu z mednarodnimi standardi in 
evropskim acguisom. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o azilu 
vsebuje naslednje sklope sprememb in dopolnitev obstoječega 
zakona: 

predlog zakona izboljšuje učinkovitost in racionalnost 
postopkov za priznanje statusa begunca (skrajšanje rokov 
za pritožbeni postopek za očitno neutemeljene prošnje, 
uvedba načela proste presoje dokazov in s tem povezana 
selekcija dokumentov in drugih dokazov, prevajanje odločitev 
in sklepov); 
predlog zakona bo uskladil zakonodajo s področja azila z 
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (uvedba tretje 
stopnje v azilnih postopkih, pritožba na Vrhovno sodišče nima 
suspenzivnega učinka); 
predlog bo omogočil implementacijo načela lokalne delitve 
bremena (vzpostavitev izpostav azilnega doma na različnih 
lokacijah v Republiki Sloveniji); 
predlog zakona azilno zakonodajo še v večji meri prilagaja 
evropskemu pravnemu redu (uskladitev z Dublinsko 
konvencijo, odprava izjeme od spoštovanja načela 
nevračanja, uskladitev z Resolucijo o očitno neutemeljenih 
prošnjah za azil); 
predlog zakona v skladu z evropskim pravnim redom uvaja 
posebno komplementarno obliko zaščite za tujce, ki jim je bila 
prošnja za azil dokončno zavrnjena in odstranitev teh oseb 
zaradi načela nevračanja ni dopustna; 
predlog odpravlja nekatere redakcijske napake v besedilu 
zakona. 

Spremembe in dopolnitve, ki jih vsebuje predlog zakona bodo 
omogočile, da bomo uspešnejše in hitrejše vodili postopke za 
priznanje azila, ki državi povzročajo veliko finančno breme. Predlog 
zakona bo zakonodajo s področja azila uskladil z odločbo 
Ustavnega sodišča in omogočil implementacijo evropskega prava 
na nekaterih segmentih na tem področju. Izrednega pomena za 
Republiko Slovenijo je tudi načelo lokalne delitve bremena, ki bo 
preprečilo koncentracijo nastanitve prosilcev za azil in beguncev 
na enem mestu. 

3. Finančne in druge posledice 

Sprememba Zakona o azilu ne zahteva dodatnih sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije. Zakon zaradi določb, ki se 
nanašajo na racionalizacijo postopka za priznanje azila, stroške 
zmanjšuje. Sredstva za zagotavljanje socialnih pravic prosilcev 
za azil se krijejo iz proračuna Ministrstva za notranje zadeve 
Republike Slovenije. 

Vendar pa bo ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izpostave Oddelka za 
azil neposredno ob zunanji meji in za tehnično opremo, ki je 
potrebna za izvajanje evropskega pravnega reda na tem področju. 

Določena sredstva bo zahtevala izgradnja azilnega doma in 
njegovih izpostav. Sredstva za ta namen so delno že vključena v 
proračun za leto 2001, prav tako pa so sredstva za izgradnjo 
azilnega doma zagotovljena v okviru PHARE horizontalnega 
programa Evropske unije za leto 2001. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 113/00 - odločba US 
in 124/00) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Republika Slovenija daje azil Iz humanitarnih razlogov 
tudi tujcem, ki zaprosijo za zaščito, če bi vrnitev teh oseb v 
njihovo Izvorno državo lahko ogrozila njihovo varnost ali 
fizično Integriteto v smislu Konvencije o varstvu človekovih 
Pravic In temeljnih svoboščin, spremenjene s Protokoli št. 
3, 5 In 8 ter dopolnjene s Protokolom št. 2, ter n/enlh 
Protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 In 11 (Uradni list RS-MP, št. 7/ 
94), v okoliščinah, ki jih Ženevska konvencija ne določa.«. 

2. člen 

V prvem odstavku 2. člena se v drugi alinei besedi »s tem« 
nadomestita z besedo »z«. 

četrta alinea se spremeni tako, da se glasi: 

»- prosilec za azil je tujec, ki je vložil prošnjo za azil, In sicer 
od vložitve prošn/e do sprejetja dokončne odločbe;«. 

V šesti alinei se beseda »begunec« nadomesti z besedami 
»prosilec za azil«. 

3. Člen 

V prvem odstavku 4. člena na koncu druge alinee piko nadomesti 
Podpičje in se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 

» - da so zagrešile dejanja, ki so nasprotna ciljem In načelom 
Združenih narodov.«. 

4. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»6. člen 
(prepoved prisilne odstranitve ali vračanja) 

(1) Prisilna odstranitev ali vrnitev oseb v državo, kjer bi bila 
njihovo življenje ali svoboda ogrožena, ali v državo, v kateri 
bi bile lahko Izpostavi/ene mučenju ali nečloveškemu In 
poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju, nI dovoljena. 

(2) Osebam Iz prejšnjega odstavka, ki jim nI bila priznana 
Pravica do azila in njihova odstranitev ali vračanje ni 
dovoljena, se lahko prizna posebna oblika zaščite v 
Republiki Sloveniji, določena s tem zakonom.«. 

5. člen 

V prvem odstavku 11. člena se beseda »pravnomočno« 
nadomesti z besedo »dokončno«. 

6. člen 

V 12. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(S) Prosilec za azil lahko v postopku predloži vse 
dokumente v svojem jeziku oziroma Jeziku, ki ga razume. 

Pristojni organ zagotovi prevajanje v slovenski Jezik za tiste 
dokumente, ki so pomembni za odločitev o prošnji za azil.«. 

7. člen 

V prvem odstavku 16. člena se beseda »tujcem« nadomesti z 
besedami »prosilcem za azil«. 

V drugem odstavku se beseda »tujcem« nadomesti z besedami 
»prosilcem za azil«. 

8. člen 

V drugem odstavku 20. člena se črta beseda »pooblaščene«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(S) Minister, pristojen za notranje zadeve določi uradne 
osebe za vodenje postopka na prvi stopnji.«. 

9. člen 

Za 21. členom se doda nov 21/a člen, ki se glasi: 

»21a člen 
(izpostave azil nega doma) 

(1) Zaradi enakomerne porazdelitve prosilcev za azil se 
ustanovijo Izpostave azllnega doma, ki so potrebne za 
nastanitev prosilcev za azil. 

(2) Vlada Republike Slovenije določi število, kriterije in 
pogoje za ustanovitev Izpostav, pri čemer upošteva 
možnosti za njihovo ustanovitev v posameznih lokalnih 
skupnostih.«. 

10. člen 

V 24. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»(4) Prosilec za azil mora navesti vsa dejstva In predložiti 
vse dokaze, ki so potrebni za odločanje o njegovi prošnji za 
azil do konca zaslišanja. Na to mora biti opozorjen v vabilu 
na zaslišanje.«. 

V šestem odstavku se črta beseda »Pooblaščena«. 

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek 24. člena postanejo peti, 
šesti in sedmi odstavek. 

11. člen 

V 26. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Pristojni organ, ki vodi postopek za pridobitev azila 
mora prosilca za azil daktlloskopiratl In fotografirati.«. 

12. člen 

V prvem odstavku 27. člena na koncu tretje alinee piko nadomesti 
beseda »ali« in se doda nova četrta alinea, ki se glasi: 

» - zaradi razlogov ogrožanja življenja drugih ali 
premoženja.«. 
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V drugi alinei drugega odstavka se za besedo »azllnega doma« 
dodajo besede: »oziroma nlegove Izpostave«. 

13. člen 

Na koncu tretjega odstavka 32. člena piko nadomesti vejica in se 
doda besedilo, ki se glasi: 

»razen sklepov In odločb, ki se vročajo v Jeziku, v katerem 
teče postopek. V jezik, ki ga prosilec za azil razume, se 
prevede le Izrek, pravni pouk In kratek povzetek obrazložitve, 
ki mora vsebovati bistvene elemente, na katerih temel/l 
odločitev.«. 

14. člen 

35. člen se spremeni tako. da se glasi: 

»35. člen 
(zavrnitev prošnje za azil) 

(1) Pristojni organ prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne, 
če: 
- ugotovi, da prosilec za azil ne Izpolnjuje pogojev za azil In 
priznanje statusa begunca po drugem ali tretjem odstavku 
1.člena tega zakona; 
- obstoji kakšen od izključltvenlh razlogov Iz 4. člena tega 
zakona; 
-je prosilec za azil v kateri drugI državi, ki upošteva In Izvaja 
določila Ženevske konvencije, vložil prošnjo za azil In mu je 
bila ta zavrnjena, pa se okoliščine, s katerim utemeljuje svojo 
prošnjo niso spremenile. 

(2) Pristojni organ takoj odloči o stvari in prošnjo za azil kot 
očitno neutemeljeno zavrne, če: 
- prošnja temelji na namernem zavajanju ali če se postopek 
zlorablja; 
- /e prosilec za azil prišel Izključno Iz ekonomskih razlogov 
ali če Je Iz njegove prošnje očitno, da mu v njegovi Izvorni 
državi ne grozi preganjanje; 
-je bil prosilcu za azil vstop v Republiko Slovenijo že zavrnjen 
pa se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili.«. 

15. člen 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»37. člen 
(predhodni postopek glede prosilcev za azil, ki 

prihajajo iz varnih tretjih držav) 

(1) Prosilcu za azil, ki prihaja Iz varne tretje države v smislu 
2. člena tega zakona, pristojni organ prošnjo za azil s 
sklepom zavrže. 

(2) Zoper sklep o zavržen ju prošnje za azil se prosilec za 
azil lahko pritoži v treh dneh na upravno sodišče, ki mora o 
pritožbi odločiti v sedmih dneh. 

(3) Prosilcu za azil, čigar prošnja je bila zavržena po prvem 
odstavku tega člena, pristojni organ Izda posebno potrdilo, 
v katerem navede razloge, zaradi katerih prošnja za azil nI 
bila obravnavana s strani pristojnega organa ter da zavrženje 
prošnje temelji na dejstvu, da se prosilec za azil lahko vrne 
v varno tretjo državo. 

(4) V tem postopku se ne uporablja določba prvega odstavkaj 
29. člena tega zakona.«. 

16. člen 

Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) V primeru, da je odločba Izdana na podlagi prvega 
odstavka 35. člena tega zakona, se tožba vloži v petnajstih 
dneh od vročitve odločbe, v primeru, da pa je Izdana na 
podlagi drugega odstavka 35. člena tega zakona, pa v treh 
dneh od vročitve odločbe.«. 

17. člen 

Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Upravno sodišče mora odločiti o tožbi v tridesetih dneh 
od vložitve tožbe oziroma v sedmih dneh, ko gre za tožbo 
zoper odločbo, Izdano na podlagi drugega odstavka 35. 
člena tega zakona.«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Sodba oziroma sklep upravnega sodišča postane 
izvršl/iva, ko se vroči stranki in njenemu pooblaščencu. 
Pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije ne zadrži 
Izvršbe.«. 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

18. člen 

40. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»40. člen 
(prisilna odstranitev) 

(1) Prosilca za azil, ki mu je bila prošnja za azil v aziinem 
postopku dokončno zavrnjena In ki ne zapusti ozemlja 
Republike Slovenije v roku, ki mu /e določen, se Iz države 
prisilno odstrani v skladu z Zakonom o tujcih, če ne uživa 
posebne oblike zaščite po tem zakonu. Do dokončne 
odločitve o posebni obliki zaščite se tujca nastani pri 
organu, ki je pristojen za odstranjevan/e tujcev Iz države. 

(2) Prošnja za azil se v aziinem postopku šteje za dokončno 
zavrnjeno: 
- ko preteče rok za vložitev tožbe zoper odločbo Izdano na 
prvi stopnji, In tožba ni bila vložena, ali če je bila tožba 
vložena po preteku določenega roka In ni bila dovoljena 
vrnitev v prejšnje stanje; 
- z vročitvijo sodbe upravnega sodišča, s katero se tožba 
zavrne, ali sklepa upravnega sodišča, s katerim se tožba 
zavrže.«. 

19. člen 

V prvem odstavku 42. členu se na koncu četrte alinee pika 
nadomesti z besedo »ali« in doda nova peta alinea, ki se glasi: 

» - če le Iz uradnih evidenc pristo/nega organa, ki vodi 
postopek, razvidno, da je prosilec za azil samovoljno 
zapustil aziini dom ali njegovo Izpostavo In se roku treh dni 
od samovoljne zapustitve ni vrnil v aziini dom ali njegovo 
izpostavo.«. 
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Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Pristojni organ v sklepu Iz prvega odstavka tega člena 
določi rok, v katerem mora prosilec za azil zapustiti 
Republiko Slovenijo.«. 

20. Člen 

V prvi alinei prvega odstavka 43. člena se beseda 
»pravnomočno« nadomesti z besedo »dokončno«. 

V prvem odstavku na koncu šeste alinee piko nadomesti podpičje 
'ndoda nova sedma alinea, ki se glasi: 

" • osnovnošolskega Izobraževanja.«. 

V drugem odstavku se za besedama »socialne zadeve« doda 
vejica in besedilo: »šolstvo, znanost In šport In pravosodje,«. 

21. člen 

črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 45. člena. 

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavke, 
ki se glasijo: 

»(2) Prosilce za azil ministrstvo, pristojno za notranje zadeve 
nastani v azllnem domu ali v njegovi Izpostavi, kjer jim 
zagotovi oskrbo, ki vključuje obleko, prehrano In žepnino. 

(3) Prosilci za azil, ki Imajo lastna sredstva za preživljanje ali 
jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, so dolžni sami 
"osltl stroške ali sorazmeren del stroškov nastanitve v 
azllnem domu oziroma Izpostavi, oziroma stroške 
Prebivanja, če so nastanjeni drugje. 

(4) Obseg sredstev za nastanitev In oskrbo, višino In način 
zagotavljanja sredstev za nastanitev In oskrbo prosilcev za 
azil določi minister, pristojen za notranje zadeve s predpisom 
Iz drugega odstavka 43. člena tega zakona.«. 

22. člen 

Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Vlada Republike Slovenije Izda predpise o načinih In 
pogojih za zagotavljanje pravic Iz prejšnjega odstavka.«. 

23. člen 

členi od 50 do 54 se črtajo. 

24. člen 

Tretji odstavek 56. člena se črta. 

četrti odstavek postane tretji odstavek. 

25. člen 

VI. poglavje zakona se nadomesti z novim VI. poglavjem, ki se 
glasi: 

»VI. POGLAVJE 
POSEBNA OBLIKA ZAŠČITE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

61. člen 
(posebna oblika zaščite) 

(1) Posebna oblika zaščite po tem zakonu pomeni dovoljenje 
tujcu, ki mu je bila prošnja za azil dokončno zavrnjena, da 
začasno ostane v Republiki Sloveniji. 

(2) Posebno obliko zaščite lahko tujcu prizna organ, ki je 
vodil postopek o priznanju pravice do aziia na njegovo 
zahtevo ali po uradni dolžnosti. 

(3) Posebna oblika zaščite se prizna: 
- če bi bila odstranitev iz države v nasprotju s prvim 
odstavkom 6. člena tega zakona; 
- če so podani pogoji za zaščito tujca v Republiki Sloveniji 
na podlagi drugega predpisa ali mednarodnega sporazuma. 

(4) Pristojni organ prizna tujcu posebno obliko zaščite v 
Republiki Sloveniji za čas dokler trajajo razlogi, vendar največ 
za šest mesecev. Posebna oblika zaščite se na predlog tujca 
lahko podaljšuje. 

(5) Zoper odločbo o posebni obliki zaščite v Republiki 
Sloveniji se tujec lahko pritoži v treh dneh na upravno 
sodišče, ki mora o pritožbi odločiti v sedmih dneh. 

(6) Pristojni organ z odločbo, s katero tujcu prizna posebno 
obliko zaščite, tujca nastani v azilnem domu ali Izpostavi ali 
določi krat prebivanja na določenem naslovu. 

(7) Tujcu, ki mu je v skladu s tem zakonom priznana posebna 
oblika zaščite v Republiki Sloveniji, se izda posebna 
Izkaznica; obrazec Izkaznice predpiše minister, pristojen za 
notranje zadeve. 

62. člen 
(pravice tujca, ki mu je bila priznana posebna oblika 

zaščite) 

(1) Tujec, ki mu je bila priznana posebna oblika zaščite v 
Republiki Sloveniji, ima pravico do: 
- zdravstvenega varstva, 
- pravico do pravne pomoči, 
- pravico do nastanitve in oskrbe In 
- pravico do osnovnošolskega izobraževanja. 

(2) Obseg pravic Iz prejšnjega odstavka tega člena določi 
minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministri 
pristojnimi za zdravstvo, pravosodje, delo, družino In 
socialne zadeve, šolstvo, znanost In šport s predpisom Iz 
drugega odstavka 43. člena tega zakona. 

63. člen 
(prenehanje posebne oblike zaščite) 

(1) Posebna oblika zaščita v Republiki Sloveniji preneha: 
- ko poteče rok, za katerega je bila posebna oblika zaščite 
priznana, oziroma ko prenehajo razlogi za priznanje posebne 
oblike zaščite; 
- z odhodom tujca Iz Republike Slovenije; 
- če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje na podlagi 
drugega zakona ali mednarodnega sporazuma. 
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(2) Tujcu, ki na podlagi priznane posebne oblike zaščite 
prebiva v Republiki Sloveniji dve leti, se na njegovo prošnjo 
lahko dodeli azil Iz humanitarnih razlogov.«. 

26. člen 

V 64. členu se v prvem odstavku besedi »dovoljeno 
zadrževanje« nadomestita z besedami »bila priznana posebna 
oblika zaščite«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Podatke prldobl/ene z daktlloskoplranjem In posnete 
fotografije prosilca za azil se lahko uporabljajo samo v zvezi 
z obravnavo prošnje za azil ter za določanje države, ki Je 
pristojna za obravnavo prošnje.«. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

27. člen 

Določbe 50 do 54 člena Zakona o azilu ostanejo v veljavi do 
uveljavitve podzakonskega predpisa iz 22. člena tega zakona. 

28. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Obrazložitev 1. člena: Sprememba odpravlja morebitne 
nejasnosti glede upravičencev za azil iz humanitarnih razlogov in 
uveljavitve načela nevračanja. Azil iz humanitarnih razlogov 
pristojni organ prizna tujcem, če izpolnjujejo pogoje iz tretjega 
odstavka 1. člena Zakona o azilu. Azil iz humanitarnih razlogov 
lahko pridobi tujec, ki ne izpolnjuje pogoje iz Ženevske konvencije, 
vendar pa zaščito potrebuje zaradi drugih humanitarnih razlogov 
v smislu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Predvsem se ti razlogi nanašajo na prepoved mučenja 
in suženjstva, spoštovanje dostojanstva tujcev, njihovega 
družinskega življenja, itd. Odločitev o priznanju azila iz humanitarnih 
razlogov je diskrecijska odločitev pristojnega organa, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da t.i. komplementarno zaščito zaradi 
uveljavitve načela nevračanja Zakon o azilu tujcem priznava v 
šestem poglavju »Posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji«. 
Azil iz humanitarnih razlogov lahko pridobi tudi tujec, ki na podlagi 
priznane posebne oblike zaščite v Republiki Sloveniji biva 
neprekinjeno dve leti. Status tujca, ki mu je bil priznan azil iz 
humanitarnih razlogov tudi po tej spremembi Zakona o azilu ostaja 
enak statusu begunca po drugem odstavku 1. člena Zakona o 
azilu. 

Obrazložitev 2. člena: Pri spremembi gre za potreben popravek 
zaradi očitnega dejstva, da so pravice beguncev lahko določene 
tudi z drugimi področnimi zakoni Republike Slovenije. Sprememba 
v četrti alinei je potrebna zaradi odločbe Ustavnega sodišča, ki je 
razveljavilo 2. alineo 2. odstavka 40. člena in določilo možnost 
pritožbe zoper sodbo Upravnega sodišča na Vrhovno sodišče. 
Smisel te spremembe je v tem, da je odločitev azilnega organa - 
se pravi Upravnega sodišča kot azilnega organa na drugi stopnji 
• v azilnem postopku dokončna in s tem tudi izvršljiva (vsi 
mednarodni akti v zvezi s tem, npr. Resolucija sveta Evrope o 

minimalnih zagotovilih v azilnem postopku zahtevajo in 
predvidevajo samo dve stopnji na državni ravni v tem postopku). 
Pri spremembi v šesti alinei gre za popravek, ki je potreben zaradi 
očitno nedosledne oziroma napačne uporabe izrazov. 

Obrazložitev 3. člena: Zakon povzema izključitvene razloge, 
kot so določeni v 1. členu točka F Konvencije o statusu beguncev 
iz leta 1951, s tem, da je izpuščena ena alinea. Glede na to, da v 
skladu z 42. členom Konvencije o statusu beguncev ne more biti 
pridržka v zvezi s členom 1., je potrebno to alineo dodati tudi v 
zakonsko besedilo. 

Obrazložitev 4. člena: Predlagana sprememba črta obstoječi 
drugi odstavek 6. člena Zakona o azilu, ki je določal izjemo od 
spoštovanja načela nevračanja in je glede na prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice v Strasbourgu v nasprotju s 3. 
členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin iz leta 1950. Načelo nevračanja, ne glede na to, da je 
vsebinsko zelo blizu ali praktično skoraj identično z razlogi, ki so 
potrebni za priznanje azila, pravice do azila ne konzumira. 
Obstajajo okoliščine, zaradi katerih se določeni osebi, ki sicer 
izpolnjuje predpisane pogoje in kriterije, azila ne dodeli (lahko gre 
npr. za določene izključitvene klavzule ali pa klavzule prenehanja 
ali za kakšne druge razloge) ali pa primeri, ko tujec ne izpolnjuje 
pogoje in kriterije za priznanje azila, pa ga vseeno zaradi različnih 
razlogov ni dopustno vrniti v njegovo matično državo. Vendar pa 
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne 
ureja statusa oseb, ki ostanejo na podlagi tega načela v državi. 
Takšna oseba v državi nima nobenega bivalnega naslova, ki bi ji 
zagotavljal kakršne koli socialne in ekonomske pravice, s tem pa 
tudi ne osnovnih pogojev za preživetje. Taki osebi mora posamezna 
država zagotoviti določene pravice in ji priznati nekakšen začasni 
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status tudi v formalno-pravnem pogledu. V skladu z novim drugim 
odstavkom 6. člena se tujcem, katerih zaradi načela nevračanja 
ni dopustno odstraniti iz države, lahko prizna posebna oblika 
zaščite v Republiki Sloveniji in vse pravice, ki izhajajo iz VI. poglavja 
Zakona o azilu. 

Obrazložitev 5. člena: Popravek je potreben zaradi pravilne in 
dosledne uporabe izrazov določenih v 2. členu predloga zakona. 

Obrazložitev 6. člena: Dopolnilo 12. člena Zakona o azilu določa, 
da organ, ki odloča v postopku za priznanje azila lahko presodi, 
kateri dokumenti in dokazi bi lahko bistveno vplivali na odločitev v 
Postopku. Te mora organ po uradni dolžnosti tudi prevesti, za 
ostale dokumente, ki bistveno ne morejo vplivati na rezultat 
postopka, pa mora prevod v slovenski jezik zagotoviti prosilec 
za azil oziroma njegov pooblaščenec. Predlagana dopolnitev bo 
po eni strani preprečila zlorabe postopka s strani prosilca za azil, 
po drugi strani pa zmanjšala stroške pristojnega organa potrebnih 
za vodenje postopka in pozitivno vplivala na učinkovitost 
postopkov. 

Obrazložitev 7. člena: Popravek v 16. členu Zakona o azilu je 
potreben zaradi 2. člena predloga zakona in zaradi doslednejše 
uporabe posameznih terminov. 

Obrazložitev 8. člena: Beseda »pooblaščene« v obstoječem 
20. členu lahko zavaja, zato se predlaga črtanje te besede. Nov 
peti odstavek 20. člena določa, da minister za notranje zadeve 
določi uradne osebe za vodenje postopka na prvi stopnji. Smisel 
določbe je preprečiti, da bi lahko azilni postopek vodila oseba, ki 
ni usposobljena za vodenje azilnih postopkov, ki so po svoji naravi 
zelo specifični. Takšna zahteva je tudi v skladu z Resolucijo Sveta 
Evropske unije o minimalnih zagotovilih v azilnem postopku (glej 
točko 6./III). 

Obrazložitev 9. člena: Z novim 21 a členom Zakona o azilu bi 
uveljavili potrebno pravno podlago za ustanovitev izpostav 
azilnega doma, ki bodo razporejene na celotnem območju 
Republike Slovenije. To bi po eni strani ustvarilo bistveno boljše 
pogoje prosilcem, prav tako pa tudi sprejemljivejše obremenitve 
in preprečevanje koncentracije nastanitve prosilcev za azil na 
območju posamezne lokalne skupnosti. Izpostave in drugi objekti 
azilnega doma, izgrajene na območju posameznih lokalnih 
skupnostih, bodo organizacijske enote azilnega doma in tako v 
Pristojnosti države in ne lokalnih skupnosti. 

Obrazložitev 10. člena: Dopolnilo 24. člena Zakona o azilu bo v 
kombinaciji z 6. členom predloga zakona bistveno vplival na 
učinkovitost in racionalnost postopkov za priznanje pravice do 
azila. Tudi ta določba bo preprečila zlorabe postopka s strani 
prosilcev za azil. 

Obrazložitev 11. člena: Dopolnitev predstavlja pravno podlago 
za določene identifikacijske ukrepe, ki so v azilnem postopku 
nujni za ugotovitev istovetnosti prosilca za azil. Določba bo poleg 
tega omogočila implementacijo Dublinske konvencije, ki določa 
kriterije za določitev države, pristojne za obravnavanje prošnje 
za azil. Dublinska konvencija določa obveznost izmenjave 
podatkov o prosilcih za azil in mehanizem za izmenjavo podatkov. 
Prav tako pa bodo identifikacijski ukrepi, predvideni v dopolnitvi 
zakona, otežili zlorabo postopka za azil s strani prosilcev za azil. 

Obrazložitev 12. člena: S to spremembo bi določili dodatni razlog 
za omejitev gibanja prosilcem za azil, ki je načeloma sprejemljiv 
kot razlog za omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
tako v Konvenciji o varstvu človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščin, kakor tudi v nekaterih drugih mednarodnih aktih. Tak 
razlog dopušča tudi Osnutek priporočil Sveta Evrope v zvezi z 
omejitvijo gibanja tujcev. Sprememba 2. odstavka je potrebna 
zaradi 9. člena tega predloga zakona. 

Obrazložitev 13. člena: Dopolnitev 32. člena Zakona o azilu 
pristojnemu organu olajšuje delo in zmanjšuje stroške postopka, 
istočasno pa so prosilcu za azil pojasnjena vsa pravno relevantna 
dejstva, ki so potrebna za uveljavitev pravice do pritožbe prosilca 
za azil. 

Obrazložitev 14., 16. In 17. člena: Pri tej spremembi Zakona o 
azilu gre v bistvu za redakcijsko in sistematično izboljšavo, ki pa 
jo nedvomno lahko štejemo za vmestno. Prvi odstavek 35. člena 
Zakona o azilu določa primere, ko pristojni organ prošnjo za azil 
kot neutemeljeno zavrne. Pristojni organ o prošnjo za azil odloča 
meritorno, pritožba pa je v skladu z 17. členom mogoča v 15 dneh 
od vročitve odločitve. Upravno sodišče, kot drugostopenjski or- 
gan mora o tožbi odločiti v 30 dneh. V primerih drugega odstavka 
35. člena, pa pristojni organ lahko odloči takoj in prošnjo kot očitno 
neutemeljeno zavrne. Pritožba je dopustna v 3 dneh od vročitve, 
Upravno sodišče pa mora o pritožbi odločiti v 7. dneh. S tem 
predlog zakona uvaja t.i. pospešene postopke za priznanje pravice 
do azila, kar je v skladu z ustrezno Resolucijo Sveta Evropske 
unije o očitno neutemeljenih prošnjah za azil. V skladu z odločbo 
Ustavnega sodišča (U-l-221/00-6) je dopustna tudi pritožba na 
drugostopenjsko odločitev v azilnem postopku. 18. člen predloga 
zakona določa, da pritožba na Vrhovno sodišče ne zadrži izvršbe 
dokončne odločitve in torej nima suspenzivnega učinka. Ureditev 
v Republiki Sloveniji presega standarde Evropske unije že z 
uvedbo drugostopenjskega organa (Upravnega sodišča), kot 
organa sodne veje oblasti, zato suspenzivni učinek pritožbe na 
Vrhovno sodišče ni potreben. 

Obrazložitev 15. člena: Sprememba 37. člena se nanaša 
predvsem na uskladitev terminologije (tujec/prosilec za azil) in 
odpravo obveznega zaslišanja, ki ga 29. člen predvideva za 
postopke priznanja statusa begunca. Prosilca za azil, ki prihaja iz 
varne tretje države, po spremembi Zakona o azilu ni potrebno 
zaslišali, kar je v skladu z Resolucijo Sveta Evropske unije o 
minimalnih zagotovilih v azilnih postopkih in Resolucijo Sveta 
Evropske unije o varnih tretjih državah. Prosilec se zoper sklep o 
zavrženju prošnje za azil zaradi vame tretje države lahko pritoži 
v roku treh dni na Upravno sodišče, pritožba pa ima suspenzivni 
učinek. 

Obrazložitev 18. člena: S predlagano spremembo 40. člena se 
Zakon o azilu uskladi z odločbo Ustavnega sodišča, obenem pa 
se zagotavlja ustrezna izvršljivost odločitev v azilnem postopku 
tako, kot je to na splošno uveljavljeno v mednarodnih aktih. 
Dokončna odločba v azilnem postopku je odločba Upravnega 
sodišča, o pravnomočnosti pa govorimo po odločitvi Vrhovnega 
sodišča. Razumljivo je, da se tako uporabljen pojem dokončnosti 
odločitve nanaša samo na azilni postopek. 

Obrazložitev 19. člena: Načelo neposrednosti v azilnem pravu 
zahteva, da je prosilec za azil ves čas dostopen organu, ki vodi 
postopek, sicer se lahko utemeljeno domneva, da prosilec za azil 
ne želi sodelovati v postopku in da ne potrebuje zaščite v Republiki 
Sloveniji. Nova alinea prvega odstavka 42. člena Zakona o azilu 
bo predstavljala neposredno pravno podlago za zaključitev 
postopkov za tiste prosilce za azil, ki so samovoljo zapustili azilni 
dom. Nov tretji odstavek 42. člena predstavlja izvršilni naslov za 
odstranitev prosilca za azil, ki je umaknil prošnjo za azil. V primerih, 
ko pristojni organ meritorno odloča o prošnji za azil, je izvršilni 
naslov že izrecno naveden v prvem odstavku 34. členu veljavnega 
Zakona o azilu. 

Obrazložitev 20. člena: Pri predlagani spremembi prve alinee 
43. člena gre za izpeljavo 9. člena predloga zakona. V drugem 
odstavku je potrebno dodati tudi pravico do osnovnošolskega 
izobraževanja prosilcev za azil, kot to določa Konvencija o 
pravicah otroka. Ustrezno temu pa je potrebno v tretjem odstavku 
glede sodelovanja pri izdaji podzakonskega predpisa dodati tudi 
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ministra, pristojnega za šolstvo, znanost in šport in ministra za 
pravosodje. 

Obrazložitev 21. člena: Sprememba 45. člena Zakona o azilu je 
potrebna zaradi 9. člena predloga zakona in zaradi ustreznejše 
implementacije pravic prosilcev za azil, ki so nastanjeni v azilnem 
domu ali njegovih izpostavah. V skladu s tretjim odstavkom bo v 
podzakonskem predpisu natančno določen obseg pravic, ki jih 
ima prosilec za azil. Glede prosilcev za azil, ki imajo lastna sredstva 
pa se predlog zakona bistveno ne razlikuje od veljavne ureditve. 

Obrazložitev 22. In 23. člena: Predlog zakona črta 50. do 54. 
člen Zakona o azilu, ki natančneje določajo pravice beguncev, ki 
so sicer navedene v 47. členu Zakona o azilu. Izvajanje teh določb 
v praksi se je pokazalo kot nemogoče, črtanje navedenih določb 
pa nikakor ne pomeni tudi odvzem pravic beguncev. Način 
uresničevanja pravic beguncev iz 47. člena Zakona o azilu bo v 
skladu z drugim odstavkom 47. člena Zakona o azilu določil 
podzakonski akt, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije. 

Obrazložitev 24. člena: Pri tej spremembi 56. člena Zakona o 
azilu gre zgolj za črtanje odstavka, ki govori o izkaznici tujca, ki 
mu je bila priznana dovolitev zadrževanja po Zakonu o azilu. 
Poglavje je v predlogu zakona črtano, zato je črtani odstavek 
nepotreben. 

Obrazložitev 25. člena: Novo poglavje o posebni obliki zaščite v 
Republiki Sloveniji nadomešča prejšnje poglavje o dovolitvi 
zadrževanja tujcev v Republiki Sloveniji. Namen spremembe 
naslova poglavja je predvsem v tem, da se ta institut iz Zakona o 
azilu loči od instituta dovolitve zadrževanja po Zakonu o tujcih in 
od instituta azila iz humanitarnih razlogov po zakonu o azilu. 

Posebna oblika zaščite predstavlja ureditev pravnega položaja 
tujcev, ki ga zaradi načela nevračanja ni dopustno odstraniti iz 
države. Institut posebne oblike zaščite predstavlja obliko t.i. 
komplementarne zaščite, ki zajema pravni status in določene 
pravice in svoboščine tujca. O posebni obliki zaščite odloča or- 
gan, pristojen za vodenje postopkov za priznanje azila (Sektor 
za azil) na zahtevo tujca ali po uradni dolžnosti, in sicer po 
dokončnosti odločitve Upravnega sodišča. Tujce s priznano 
posebno obliko zaščite se lahko nastani v azilnem domu, zaščita 
pa se prizna za dobo največ šestih mesecev. Po preteku te dobe 
se jo lahko podaljša in traja dokler obstajajo pogoji. Tujcu, ki na 
podlagi priznane posebne oblike zaščite prebiva v Republiki 
Sloveniji dve leti, se na njegovo prošnjo lahko dodeli azil iz 
humanitanih razlogov. Po prenehanju posebne oblike zaščite se 
za tujca uporabljajo določbe o prisilni odstranitvi iz države po 
Zakonu o tujcih. S tem tujec preide iz pristojnosti Sektorja za azil 
v pristojnost Generalne policijske uprave. 

Obrazložitev 26. člena: Pri predlagani dopolnitvi gre za izpeljavo 
11. člena predloga zakona. Dopolnitev omogoča implementacijo 
Dublinske konvencije na področju posredovanja prstnih odtisov 
prosilcev za azil in istočasno zagotavlja varstvo osebnih podatkov 
prosilcev za azil. 

Obrazložitev 27. člena: Določbe 50 do 54 člena veljavnega 
Zakona o azilu ostanejo v veljavi do uveljavitve podzakonskega 
predpisa, ki ga bo na podlagi 22. člena tega zakona sprejela Vlada 
Republike Slovenije. 

Obrazložitev 28. člena: Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o azilu začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA O 

AZILU, KI SE SPREMINJAJO: 

1. člen 
(pravica do azila) 

(1) S tem zakonom se določajo načela, pogoji in postopek za 
pridobitev azila, prenehanje azila, ter status, pravice in dolžnosti 
beguncev v Republiki Sloveniji. 

(2) Republika Slovenija daje azil tujcem, ki zaprosijo za zaščito iz 
razlogov določenih v Konvenciji o statusu beguncev in Protokolu 
o statusu beguncev (Uradni list RS - MP, št. 9/92 - v nadaljnjem 
besedilu: Ženevska konvencija). 

(3) Republika Slovenija daje azil tudi tujcem, ki zaprosijo za 
zaščito, če bi vrnitev teh oseb v njihovo izvorno državo lahko 
ogrozila njihovo varnost ali fizično integriteto v smislu 3. člena 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
spremenjene s Protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s Protokolom 
št. 2 ter njenimi Protokoli št. 1, 4, 6,7, 9,10 in 11 (Uradni list RS - 
MP, št. 7/94), v okoliščinah, ki jih Ženevska konvencija ne določa, 
a vseeno predstavljajo zadosten razlog, da se teh oseb ne vrne 
v njihovo izvorno državo (azil iz humanitarnih razlogov). 

2. člen 
(opredelitev pojmov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
Pomen: 

" begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila po tem 
zakonu; 

- azil je zaščita, ki se v Republiki Sloveniji daje tujcem. Ta zaščita 
vključuje zlasti pravico prebivanja v Republiki Sloveniji, pravice, 
ki pripadajo beguncem na podlagi Ženevske konvencije ter 
pravice, ki so beguncem zagotovljene s tem zakonom; 

- prošnja za azil je prošnja, s katero tujec išče zaščito na podlagi 
drugega in tretjega odstavka 1. člena tega zakona; 

" prosilec za azil je tujec, ki je vložil prošnjo za azil, in sicer od 
trenutka vložitve do sprejetja pravnomočne odločbe; 

- tujec je vsakdo, ki ni državljan Republike Slovenije; 

- varna tretja država je država, v kateri se je begunec nahajal 
pred prihodom v Republiko Slovenijo in: 

1. je bil v njej varen pred preganjanjem ali pred kršitvami človekovih 
pravic v smislu drugega in tretjega odstavka 1. člena tega zakona, 

2. ima v njej zagotovljene osnovne življenjske potrebe in 

3. se vanjo lahko zakonito vrne in tam zaprosi za azil, ne da bi 
tvegal prisilno odstranitev ali izgon v državo, kjer bi bilo njegovo 
življenje ali svoboda ogroženo; 

• izvorna država je država, katere državljanstvo ima tujec, ali 
država, v kateri je oseba brez državljanstva imela svoje predhodno 
prebivališče. 

(2) Varno tretjo državo iz šeste alinee prejšnjega odstavka določi 
Vlada Republike Slovenije. 

4. člen 
(izključitveni razlogi) 

(1) Pravice do azila se ne prizna osebam, pri katerih obstajajo 
utemeljeni razlogi za sum: 

- da so zagrešile hudodelstvo proti miru, vojno hudodelstvo ali 
hudodelstvo proti človeštvu, kot jih določajo mednarodni akti; 

- da so zagrešile hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj 
Republike Slovenije, preden so bile sprejete v državo kot begunci. 

(2) Pravice do azila se ne prizna osebam, ki že uživajo pomoč ali 
zaščito organov in agencij Združenih narodov, razen Visokega 
komisariata Združenih narodov za begunce (v nadaljnjem 
besedilu: Visoki komisariat). 

(3) Pravice do azila se ne prizna osebam, katerim so pristojni 
organi Republike Slovenije priznali enake pravice in dolžnosti, kot 
jih imajo državljani Republike Slovenije. 

6. člen 
(prepoved prisilne odstranitve ali vračanja) 

(1) Prisilna odstranitev ali vrnitev oseb v državo, kjer bi bila njihovo 
življenje ali svoboda ogrožena zaradi njihove rase, vere, 
narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega 
prepričanja, ali v državo, v kateri bi bile lahko izpostavljene 
mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kazni, 
ni dovoljena. 

(2) Prepoved prisilne odstranitve ali vračanja oseb iz prejšnjega 
odstavka ne velja za osebe, za katere obstajajo utemeljeni razlogi, 
da bi lahko ogrožale varnost države ali javni red v Republiki 
Sloveniji, ali ki so bile s pravnomočno sodbo obsojene zaradi 
posebno hudega kaznivega dejanja ter zaradi tega pomenijo 
nevarnost za Republiko Slovenijo. 

11. člen 
(pravica prosilcev za azil do začasnega prebivanja) 

(1) Prosilec za azil, ki vstopi v Republiko Slovenijo v skladu s 7. 
členom tega zakona in ki v skladu s tem zakonom vloži prošnjo 
za azil, sme prebivati v Republiki Sloveniji toliko časa, dokler 
postopek ni pravnomočno končan. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tujca, ki v 
času, ko se nahaja v Republiki Sloveniji, v skladu s tem zakonom 
vloži prošnjo za azil. 

12. člen 
(jezik v postopku in pravica do tolmača) 

(1) Prosilcu za azil se mora omogočiti, da postopek spremlja in v 
njem sodeluje v jeziku, ki ga razume. Če prosilec za azil ne razume 
uradnega jezika, v katerem teče postopek, se mu mora zagotoviti 
sodelovanje tolmača. 

(2) Tolmač se zagotovi prosilcem za azil iz vrst sodnih tolmačev, 
če pa to ni mogoče, je za tolmača lahko dodeljena tudi oseba, ki 
je sposobna prevajanja v jezik in iz jezika, ki ga prosilec za azil 
razume in je vredna zaupanja. 

(3) Tolmač ima pravico do plačila iz proračuna Republike Slovenije 
v skladu s predpisi o sodnih tolmačih. 
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(4) Prosilec za azil si lahko na lastne stroške zagotovi pomoč 
lastnega tolmača. 

16. člen 
(svetovalci za begunce) 

(1) Minister, pristojen za pravosodje, za podporo in pravno pomoč 
tujcem v zadevah v zvezi z azilom in postopkom imenuje 
svetovalce za begunce. 

(2) Svetovalci za begunce tujcem na njihovo prošnjo nudijo 
naslednje oblike pomoči: 

- seznanitev z vsemi vprašanji, ki zadevajo zakone in druge 
predpise ter splošne pravne akte na področju azila in postopka 
za pridobitev azila; 

- nudenje pomoči pri vložitvi prošnje za azil; 

- nudenje splošne pravne pomoči; 

- zastopanje v postopku. 

(3) Minister, pristojen za pravosodje, imenuje svetovalce iz vrst 
diplomiranih pravnikov, ki imajo opravljen pravniški državni izpit 
in ustrezne izkušnje na področju azila in begunskih zadev. 

(4) Svetovalci za begunce imajo pravico do nagrade za opravljeno 
delo in povračila stroškov v skladu s kriteriji, ki jih določi minister, 
pristojen za pravosodje, iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije. 

20. člen 
(organi) 

(1) Postopek za pridobitev azila na prvi stopnji vodi ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve. 

(2) Postopek lahko vodijo samo uradne pooblaščene osebe, ki 
morajo biti ustrezno usposobljene na tem področju. 

(3) Zoper odločbo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, 
lahko prosilec za azil vloži tožbo na upravno sodišče. 

(4) Organom, ki odločajo o pravici do azila, je potrebno zagotoviti 
vsestranski dostop do natančnih in ažurnih informacij o dejanskem 
položaju v posameznih državah, iz katerih prihajajo begunci. 

24. člen 
(načela postopka) 

(1) Postopek se prične z vložitvijo prošnje za azil. 

(2) Pristojni organ mora omogočiti prosilcu za azil, da izčrpno 
predstavi, pojasni ter dokaže vse okoliščine in dejstva, ki utegnejo 
biti pomembna za pridobitev azila. 

(3) Prosilec za azil je dolžan ves čas postopka aktivno sodelovati 
s pristojnim organom. Prosilec za azil mora predstaviti in pojasniti 
vsa dejstva in okoliščine, ki so mu znane, omogočiti pristojnemu 
organu dostop do vseh razpoložljivih dokazov ter predložiti vse 
listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko pomembna za postopek. 

(4) Pristojni organ mora ugotoviti resnično stanje stvari ter po 
uradni dolžnosti ugotoviti, preveriti in upoštevati vsa dejstva in 
okoliščine ter pridobiti vse razpoložljive dokaze, ki utegnejo biti 
pomembni za zakonito in pravilno odločbo. 

(5) Odločba pristojnega organa o dodelitvi azila in priznanju statusa 
begunca ali zavrnitev prošnje ni odvisna od predložitve nobenega 
posebnega formalnega dokaza. Odločba pristojnega organa 
temelji samo na podlagi celovite proučitve vseh okoliščin in dejstev, 
razpoložljivih dokazov ter obrazložitev in pojasnil prosilca za azil. 

(6) Pristojni organ mora v postopku omogočiti prosilcem za azil, 
da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice, ki jim po zakonu 
gredo. Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek, mora skrbeti, 
da nevednost in neukost prosilcev za azil ni v škodo njihovim 
pravicam. 

26. člen 
(ravnanje s sprejeto vlogo oziroma zapisnikom) 

Organi, pristojni za nadzor prehajanja čez državno mejo in drugi 
državni organi ali organi lokalnih skupnosti, ki sprejmejo prošnjo 
za azil, morajo tujca takoj napotiti v azilni dom, vloženo prošnjo za 
azil oziroma uradni zapisnik o izjavi oziroma namenu tujca, da 
zaprosi v Republiki Sloveniji za zaščito na podlagi drugega ali 
tretjega odstavka 1. člena tega zakopa, pa skupaj z morebitnimi 
drugimi podatki brez odlašanja posredovati pristojnemu organu. 

27. člen 
(omejitev gibanja) 

(1) Prosilcu za azil se lahko začasno omeji gibanje, če je to 
potrebno zaradi: 

- ugotavljanja istovetnosti prosilca za azil, 

- preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni ali 

- suma zavajanja ali zlorabe postopka v smislu 36. člena tega 
zakona. 

(2) Gibanje se lahko omeji: 

■ s prepovedjo gibanja izven določenega območja ali 

- s prepovedjo gibanja izven azilnega doma ali 

- s prepovedjo gibanja izven mejnega prehoda, če tam obstajajo 
možnosti za nastanitev. 

(3) Omejitev gibanja odredi ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, s sklepom. Omejitev gibanja lahko traja do prenehanja 
razlogov, vendar najdalj tri mesece. Če so razlogi za omejitev 
gibanja po tem času še vedno podani, se omejitev lahko podaljša 
še za en mesec. Omejitev gibanja iz razlogov preprečevanja 
širjenja nalezljivih bolezni traja, dokler so za to podani razlogi. 

(4) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec za azil pravico do 
pritožbe na upravno sodišče v treh dneh po njegovi vročitvi. 
Sodišče mora po predhodnem ustnem zaslišanju o pritožbi odločiti 
v treh dneh. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 

32. člen 
(vročanje) 

(1) Prosilec za azil mora biti ves čas postopka dosegljiv pristojnim 
organom; vsako spremembo svojega naslova mora sporočiti 
pristojnemu organu brez odlašanja. 

(2) Spisi (vabila, odločbe, sklepi, in drugi uradni spisi) v postopku 
se obvezno vročajo prosilcu za azil osebno oziroma njegovemu 
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zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu. Spis se šteje za vročen, 
ko ga sprejme ena od navedenih oseb. 

(3) Spisi v postopku se vračajo v jeziku, ki ga prosilec za azil 
razume. 

35. člen 
(zavrnitev prošnje za azil) 

(1) Pristojni organ prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne, če: 

•ugotovi, da prosilec za azil ne izpolnjuje pogojev za azil in priznanje 
statusa begunca po drugem ali tretjem odstavku 1. člena tega 
Zakona; 

■ prošnja temelji na zavajanju ali če se postopek zlorablja; 

- obstoji kakšen od izključitvenih razlogov iz 4. člena tega zakona; 

- je prosilec za azil prišel izključno iz ekonomskih razlogov; 

- je bil prosilcu za azil vstop v Republiko Slovenijo že zavrnjen, pa 
se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili; ali 

- je prosilec za azil že prej v Republiki Sloveniji ali v kateri drugi 
državi, ki upošteva in izvaja določila Ženevske konvencije, vložil 
prošnjo za azil in mu je bila ta zavrnjena, pa se okoliščine, s 
katerimi utemeljuje svojo prošnjo, niso spremenile. 

(2) V primerih iz druge, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka 
organ odloči o stvari takoj. 

37. člen 
(predhodni postopek glede tujcev, ki prihajajo iz 

varnih tretjih držav) 

(1) Tujcu, ki prihaja iz varne tretje države v smislu 2. člena tega 
zakona, pristojni organ prošnjo za azil s sklepom zavrne. 

(2) Zoper sklep o zavrnitvi prošnje po prejšnjem odstavku se 
tujec lahko pritoži v treh dneh na upravno sodišče. Upravno 
sodišče odloči o pritožbi v sedmih dneh. 

(3) Tujec, ki mu je bila prošnja zavrnjena po prvem odstavku tega 
člena, lahko izpodbija domnevo, da je določena država zanj varna 
v smislu tega zakona. 

(4) Tujcu, čigar prošnja za azil je bila zavrnjena po prvem odstavku 
tega člena, pristojni organ izda potrdilo, v katerem navede razloge, 
zaradi katerih prošnja za azil ni bila obravnavana s strani pristojnih 
organov Republike Slovenije ter da zavrnitev prošnje temelji na 
dejstvu, da se prosilec za azil lahko vrne v varno tretjo državo. 

(5) Dokler teče predhodni postopek, se tujca ne sme prisilno 
odstraniti iz Republike Slovenije. 

38. člen 
(tožba zoper odločbo prve stopnje) 

(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima prosilec za azil 
pravico vložiti tožbo na upravno sodišče. 

(2) Tožba se vloži v petnajstih dneh od dneva vročitve odločbe. 
Dokler teče rok za vložitev tožbe, se odločba ne sme izvršiti. 

(3) Prosilcu za azil, ki je iz opravičenih razlogov zamudil rok za 
vložitev tožbe, se na njegov predlog dovoli vrnitev v prejšnje 

stanje. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda v treh dneh 
od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo. Po treh 
mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati vrnitve v 
prejšnje stanje. O predlogu za vrnitev v prejšnje stanje odloči 
pristojni organ v treh dneh s sklepom. V tem času se prosilca za 
azil ne sme odstraniti iz Republike Slovenije. 

39. člen 
(pravila postopka) 

(1) Upravno sodišče odloča na podlagi ugotovitev, pridobljenih v 
postopku na prvi stopnji. 

(2) Upravno sodišče tožbo kot nedovoljeno ali prepozno s 
sklepom zavrže, tožbo s sodbo kot neutemeljeno zavrne, odločbo 
v celoti ali deloma odpravi ali jo spremeni. 

(3) Če upravno sodišče ugotovi, da so bila v postopku na prvi 
stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva ali okoliščine ali 
če se je medtem spremenilo dejansko stanje, na podlagi katerega 
je bila izdana odločba na prvi stopnji, samo dopolni postopek in 
odpravi omenjene pomanjkljivosti ter odpravi odločbo prve stopnje 
s svojo sodbo in samo reši stvar. 

(4) Upravno sodišče mora odločiti o tožbi v 30 dneh od vložitve 
tožbe. 

(5) Za vložitev tožbe in postopek pred upravnim sodiščem se 
uporablja zakon, ki ureja upravni spor, kolikor s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

40. člen 
(prisilna odstranitev) 

(1) Prosilca za azil, kateremu je bila prošnja za azil pravnomočno 
zavrnjena in ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v roku, ki 
mu je določen, policija privede do državne meje in ga napoti čez 
državno mejo ali izroči predstavnikom tuje države. 

(2) Odstranitve po prejšnjem odstavku se ne sme izvršiti, dokler 
postopek ni pravnomočno končan. Postopek je pravnomočno 
končan: 

- ko preteče rok za vložitev tožbe zoper odločbo, izdano na prvi 
stopnji in tožba ni bila vložena, ali če je bila tožba vložena po 
preteku določenega roka in ni bila dovoljena vrnitev v prejšnje 
stanje; 
- z vročitvijo sodbe upravnega sodišča. 

42. člen 
(umik prošnje za azil) 

(1) Ne glede na to, na kateri stopnji je postopek, se prošnja za azil 
šteje za umaknjeno in se postopek s sklepom ustavi: 

- če prosilec za azil prošnjo za azil umakne; 

- če se prosilec za azil brez predhodnega opravičila ne odzove 
vabilu na zaslišanje ali ustno obravnavo; 

- če prosilec za azil pristojnega organa ne obvesti o spremembi 
svojega naslova in mu vabila oziroma drugih pošiljk kljub 
ponovnemu poskusu ni mogoče vročiti ali 

- če prosilec za azil noče sodelovati pri ugotavljanju njegove 
istovetnosti. 
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(2) V primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka lahko 
prosilec za azil iz opravičenih razlogov zaprosi za vrnitev v 
prejšnje stanje v treh dneh od dneva, ko je prenehal razlog, zaradi 
katerega se ni odzval vabilu na zaslišanje, oziroma zaradi 
katerega ni sporočil spremembe naslova. 

43. člen 
(pravice prosilcev za azil) 

(1) Prosilci za azil imajo pravico do: 

• prebivanja v Republiki Sloveniji, dokler postopek ni pravnomočno 
končan; 

- osnovne oskrbe; 

- osnovnega zdravstvenega varstva; 

- denarne pomoči ali žepnine; 

- brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic po tem zakonu; 

- humanitarne pomoči. 

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše v soglasju z 
ministri, pristojnimi za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve, 
podrobnejše pogoje in načine za zagotavljanje pravic iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Prosilcem za azil se lahko na njihovo prošnjo dovoli opravljanje 
začasnega ali občasnega dela na način in pod pogoji, kot jih 
določa zakon, ki ureja začasno zatočišče. 

45. člen 
(azilni dom in bivanje v domu) 

(1) Za nastanitev tujcev, ki so v postopku zaradi pridobitve azila, 
se organizira azilni dom. Azilni dom ustanovi in zanj skrbi 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

(2) Prosilcem za azil, ki so nastanjeni v azilnem domu, je 
zagotovljena osnovna oskrba, ki obsega: 

- nastanitev; 

- prehrano; 

- obleko; 

- žepnino. 

(3) Prosilci za azil, ki imajo lastna sredstva za preživljanje, ali jim 
je preživljanje zagotovljeno kako drugače, prispevajo sorazmeren 
del stroškov za oskrbo in niso upravičeni do žepnine. 

(4) Prosilec za azil se po sedmih dneh bivanja v azilnem domu 
lahko nastani drugje, če ima za to možnost. Prosilec za azil, ki je 
nastanjen izven azilnega doma in nima sredstev za preživljanje, 
prejema denarno pomoč največ v višini 60% zajamčene plače v 
Republiki Sloveniji. 

47. člen 
(pravice beguncev) 

(1) Begunci, ki jim je bil priznan status begunca v skladu z drugim 
in tretjim odstavkom 1. člena tega zakona, imajo pravico do: 

- stalnega prebivanja; 

- denarne pomoči; 

- najnujnejših stanovanjskih prostorov; 

- zdravstvenega varstva; 

- šolanja in izobraževanja; 

- pomoči pri vključevanju v okolje; 

- zaposlitve in vključevanja v druge oblike aktivne politike 
zaposlovanja. 

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministri, 
pristojnimi za zdravstvo, vzgojo in izobraževanje, delo, družino in 
socialne zadeve, izda predpise o načinih in pogojih za 
zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka. 

50. člen 
(pravica do denarne pomoči) 

(1) Begunec brez dohodkov, brez premoženja in brez 
zavezancev, ki so ga v skladu s predpisi Republike Slovenije 
dolžni in sposobni preživljati, ima pravico do denarne pomoči v 
skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo. 

(2) Pravica do prejemanja denarne pomoči iz prvega odstavka 
tega člena traja, dokler je begunec brez dohodkov, vendar največ 
tri leta od pridobitve azila. Določbe tega odstavka ne veljajo za 
dela nezmožne begunce v skladu z zakonom, ki ureja socialno 
varstvo. 

(3) Begunec, ki odkloni ponujeno delo ali vključitev v druge oblike 
aktivne politike zaposlovanja, izgubi pravico do denarne pomoči. 

(4) O pravici do denarne pomoči odloča pristojni center za socialno 
delo na območju prebivanja begunca. 

(5) Pravico do denarne pomoči imajo tudi ožji družinski člani, ki z 
njim živijo v Republiki Sloveniji in nimajo lastnega premoženja in 
dohodkov. Višina denarne pomoči za ožje družinske člane znaša 
60% pomoči iz prvega odstavka tega člena. Upravičenost in 
trajanje denarne pomoči ožjim družinskim članom begunca je 
odvisna od upravičenosti in trajanja pravice do denarne pomoči 
begunca. 

51. člen 
(dodelitev najnujnejših stanovanjskih prostorov) 

(1) Beguncu se dodelijo najnujnejši stanovanjski prostori za 
prebivanje. 

(2) V primeru, če begunec odkloni dodeljene stanovanjske 
prostore, izgubi pravico do dodelitve stanovanjskih prostorov in 
si lahko na lastne stroške izbere druge stanovanjske prostore. 

52. člen 
(obseg zdravstvenega varstva) 

Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu so upravičeni 
do zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja o 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. 
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53. člen 
(šolanje in izobraževanje) 

Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu imajo glede 
osnovnošolskega, višješolskega, visokošolskega in 
univerzitetnega izobraževanja enake pravice in dolžnosti kot 
slovenski državljani. 

54. člen 
(zaposlovanje) 

(1) Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu imajo pri 
Zaposlovanju enake pravice kot slovenski državljani. 

(2) Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora na podlagi 
pravnomočne odločbe o dodelitvi azila beguncu in njegovim ožjim 
družinskim članom po tem zakonu izdati osebno delovno 
dovoljenje. 

56. člen 
(izdaja potrdil, listin in vizumov) 

(1) Prosilcem za azil se izdajajo naslednja potrdila, listine in vizumi: 

- potrdilo o vloženi prošnji za azil In oddanih dokumentih; 

- izkaznica prosilca za azil; 

• dovoljenje za prehod državne meje. 

(2) Beguncem se izdajajo naslednje listine in vizumi: 

" Potni list za begunca; 

- osebna izkaznica begunca; 

- vizum za prihod ali odhod in odhodno-prihodni vizum. 

(3) Osebam, ki jim je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, 
se izda izkaznica o dovolitvi zadrževanja. 

(4) Potrdila in listine iz prvega odstavka tega člena izdaja v skladu 
z določbami tega zakona ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve. Listine in vizume iz drugega odstavka tega člena izdaja 
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v skladu z določbami 
•ega zakona in zakona o tujcih pa tudi pristojne upravne enote. 
Vizum za prihod oziroma odhodno-prihodni vizum lahko izda tudi 
diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v 
tujini. 

VI. POGLAVJE 
DOVOLITEV ZADRŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

61. člen 
(dovolitev zadrževanja) 

(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje prosilcu za 
azil, ki mu je bila s pravnomočno odločbo zavrnjena prošnja za 
azil in določen rok za zapustitev države, da začasno ostane v 
Republiki Sloveniji. 

(2) Dovoljenje za zadrževanje se izda na prošnjo prosilca za azil, 

ki mu je bila prošnja za azil zavrnjena, njegovega zakonitega 
zastopnika ali na predlog predstavnika Visokega komisariata. 

(3) Zadrževanje v Republiki Sloveniji se dovoli: 

- če bi bila odstranitev iz države v nasprotju s 6. členom tega 
zakona; 

- če so podani pogoji za zadrževanje v Republiki Sloveniji na 
podlagi drugega predpisa ali mednarodnega sporazuma. 

(4) Pristojni organ lahko prosilcu za azil, ki mu je bila prošnja za 
azil zavrnjena, dovoli zadrževanje v Republiki Sloveniji za čas 
šestih mesecev. Znova se dovolitev lahko podaljša, dokler trajajo 
razlogi iz prejšnjega odstavka. 

(5) Pristojni organ z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v 
Republiki Sloveniji, določi kraj prebivanja na določenem naslovu 
ali ga nastani v azilnem domu. 

(6) Tujcu, ki mu je v skladu s tem členom dovoljeno zadrževanje 
v Republiki Sloveniji, se izda posebna izkaznica. 

62. člen 
(pravice tujca, ki se začasno zadržuje) 

Tujec, ki mu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki 
Sloveniji, ima pravico do zdravstvenega varstva v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje, do osnovne oskrbe in do pravne pomoči. 

63. člen 
(prenehanje dovolitve zadrževanja) 

(1) Dovolitev zadrževanja v Republiki Sloveniji preneha: 

- ko poteče rok, za katerega je bilo zadrževanje dovoljeno, oziroma 
ko prenehajo razlogi za zadrževanje; 

- z odhodom tujca iz Republike Slovenije; 

- če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje na podlagi drugega 
zakona ali mednarodnega sporazuma. 

(2) Tujcu, ki na podlagi dovoljenja za zadrževanje neprekinjeno 
prebiva v Republiki Sloveniji dve leti, se na njegovo prošnjo lahko 
dodeli azil iz humanitarnih razlogov. 

64. člen 
(zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov) 

(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko zbirajo osebne 
in druge splošne podatke od prosilcev za azil, beguncev in oseb, 
ki jim je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, v obsegu, 
potrebnem za opravljanje svojih nalog, določenih s tem zakonom. 

(2) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki, 
ki se nanašajo na osebe iz prejšnjega odstavka, so dolžni te 
podatke posredovati pristojnim organom na njihovo zahtevo. 

(3) Zbiranje in posredovanje podatkov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena morata biti v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o azilu - 
EVA: 2001-1711-0012 

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 izha|a|oče obveznosti 
lzpoln]ene: 

/ 

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

Zakon je usklajen s: 
- Konvencijo o statusu beguncev, Ženeva, 1951; 

Protokol o statusu beguncev, New York, 1962; 
Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
Rim, 1950; 
Dublinsko konvencijo, ki določa državo odgovorno za 
obravnavanje prošenj za azil, vloženih v eni od držav članic 
EU, Dublin, 1990; 
Resolucija o usklajenem obravnavanju vprašanj glede tretjih 
držav gostiteljic, London, 1992; 
Sklep o državah, v katerih na splošno ni resne nevarnosti 
preganjanja, London, 1992; 
Resolucije Sveta EU o minimalnih zagotovilih v azilnem 
postopku, Bruselj, 1995; 
Resolucija Sveta EU o očitno neutemeljenih prošnjah za azil, 
London, 1992. 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

/ 

5.) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
Slovenščino? 

Da. 

6.1 AH le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX, 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ...) 

/ 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Rok za prejem zakona v državnem programu je 30.06.2002. 

Matjaž Dolšina, l.r. dr. Rado Bohinc, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR MINISTER 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA AGENCIJE 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

PRESTUKTURIRANJE IN 

PRIVATIZACIJO ZA OBDOBJE 

1997 - 2001 

EPA 215-III 

AGENCIJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA PRESTRUKTURIRANJE 
IN PRIVATIZACIJO 

Državnega zbora RS, je Državni zbor RS na seji dne 
29.05.1997 imenoval devetčlanski Nadzorni odbor, ki mu 
poteče mandat 29.05.2001. 

Predmet: POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

Številka SPL-1/51 
Datum: 22.05.2001 

AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
PRESTUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 
ZA OBDOBJE 1997 - 2001 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje 
Agencije ter o tem poroča Državnemu zboru RS. To poročilo 
je drugo poročilo Državnemu zboru in zajema delovanje 
Agencije v obdobju od konstutivne seje Nadzornega odbora 
dne 12.06.1997 pa do maja 2001. Namen tega poročila je 
seznaniti državni zbor z delom Nadzornega odbora pri 
celotnem delovanju Agencije v omenjenem obdobju. 

Nadzorni odbor Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo 
je pripravil Poročilo Nadzornega odbora Agencije o delovanju 
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: 
Agencija) za obdobje 1997-2001, ki ga pošilja v obravnavo 
Državnemu zboru na podlagi 2. odstavka 10. člena zakona o 
Agenciji (Ur. list RS št. 7/93). 

Agencija je ob zaključku procesa pripravila celovito poročilo o 
lastninskem preoblikovanju slovenskih podjetij, ki vsebuje 
bistvene značilnosti slovenske privatizacije, način njenega 
vodenja in izvajanja ter pravne in računovodske rešitve z 
analizami procesa. 

Na podlagi 10. člena zakona o Agenciji (Ur. list RS št. 7/93) ter 
12. alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Predsednik Nadzornega odbora 

Nikolaj Bevk, l.r. 
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UVOD 

Nadzorni odbor Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo je pripravil Poročilo 
Nadzornega odbora Agencije o delovanju Agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo (v nadaljevanju: Agencija) za obdobje 1997-2001, ki ga pošilja v 
obravnavo Državnemu zboru na podlagi 2. odstavka 10. člena zakona o Agenciji RS 
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ur. list RS št. 7/93, (v nadaljevanju: zakon o 
Agenciji. 

Na podlagi 10. člena zakona o Agenciji (Ur. list RS št. 7/93) ter 12. alinee drugega 
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora RS, je Državni zbor RS 
na seji dne 29.05.1997 imenoval naslednje člane: 

- NIKOLAJ BEVK, 
- dr. FRANC KRIŽANIČ, 
- JOŽEF CAR, 
- BORIS HADALIN, 
- BERNARD KRIVEC, 
- MILAN ŠUŠTAR, 
- TOMAŽ TOPLAK, 
- SIMON ZDOLŠEK, 
- DUŠAN ZAZIJAL. 

Nadzorni odbor šteje 9 članov. Na 1. seji Nadzornega odbora dne 17.06.1997 je bil 
imenovan za predsednika Nikolaj Bevk, za namestnika pa dr. France Križanič. 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje Agencije ter o tem 
poroča Državnemu zboru RS. To poročilo je drugo poročilo Državnemu zboru in 
zajema delovanje Agencije v obdobju od konstitutivne seje Nadzornega odbora dne 
12.06.1997 pa do maja 2001. 

Namen tega poročila je seznaniti Državni zbor z delom Nadzornega odbora pri 
celotnem delovanju Agencije v omenjenem obdobju. 

Proces lastninskega preoblikovanja se je v Slovenije začel v letu 1990, pravni okvir 
procesa je postavil Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju: 
ZLPP), kije bil sprejet konec leta 1992. Rezultati procesa lastninskega preoblikovanja 
so temelj za nadaljnji razvoj in uspešnost Slovenije v procesu priključevanja Evropski 
uniji. Zato je izvedba tega projekta narodnega pomena in neposreden nadzor 
parlamenta preko Nadzornega odbora odraža ta pomen. 

Agencija je ob zaključku procesa pripravila celovito poročilo o lastninskem 
preoblikovanju slovenskih podjetij, ki vsebuje bistvene značilnosti slovenske 
privatizacije, način njenega vodenja in izvajanja ter pravne in računovodske rešitve z 
analizami procesa. 

Agencija je na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v 
lasti Slovenske razvojne družbe končala glavnino svojega dela in zaključila 
privatizacijo in lastninjenje družbenega kapitala podjetij. Poročilo publicirano v obliki 
brošure je bilo posredovano Državnemu zboru, Vladi RS, ministrstvom, podjetjem in 
medijsko predstavljeno tudi širši strokovni javnosti. 
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Pričujoče poročilo Nadzornega odbora vsebuje povzetek navedenega poročila z 
opisom organizacije Agencije in njenega dela, v nadaljevanju pa pregled dela 
Nadzornega odbora z njegovo oceno dela Agencije in oceno poteka lastninskega 
preoblikovanja podjetij v RS. 

1. USTANOVITEV, STATUSNA OBLIKA IN NALOGE AGENCIJE 

Agencija je bila ustanovljena z Zakonom o Agenciji Republike Slovenije za 
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij kot 
specializirana organizacija Republike Slovenije, ki posluje kot javno podjetje za 
opravljanje poslovnih, finančnih in drugih storitev. S samostojnim delom je začela 
17.12.1990, pred tem je delovala v okviru Sekretariata za družbeno planiranje. 

Po sprejemu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v letu 1993 so bile naloge 
in pristojnosti Agencije, ki posluje kot javni zavod, opredeljene z Zakonom o 
Agenciji. 

Agencija je opravljala strokovne in druge naloge v zvezi s privatizacijo in lastninskim 
preoblikovanjem podjetij z družbenim kapitalom po Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in naloge, povezane s prestrukturiranjem podjetij in bank, za 
potrebe Vlade Republike Slovenije v skladu z njenim programom. 

V skladu z zakonom in s svojimi akti je Agencija opravljala tudi svetovalne, 
izobraževalne in druge strokovne storitve. Pri opravljanju svoje dejavnosti je imela 
javna pooblastila za izdajanje listin, kar pomeni, daje v postopkih obravnavanja vlog 
podjetij izdajala odločbe po upravnem postopku kot prvostopenjski organ. 
Upravičenci so se lahko na izdane odločbe pritožili na drugostopenjski organ - 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, ki je odločalo o pritožbah. Odločba 
omenjenega ministrstva je v upravnem postopku dokončna, pri čemer je zoper njo 
možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču RS. 

2. ORGANI AGENCIJE 

Agencija ima naslednje organe: direktorja, Svet Agencije, Nadzorni odbor in 
komisije. Organizacija in poslovanje Agencije sta urejeni s statutom in z internimi 
akti Agencije. 

Direktor 

Direktorja Agencije imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let. Maja 1997 
je direktorici Miri Puc potekel štiriletni mandat in je bila ponovno imenovana kot v.d. 
direktorja za pol leta. Novembra 1997 je Vlada RS na mesto v.d. direktorja imenovala 
Sonjo Bukovec, ki to funkcijo opravlja še sedaj. Poleg vodenja in organiziranja dela 
ter drugih v statutu določenih nalog, direktor zastopa Agencijo v razmeiju do okolja 
in opravlja vse potrebno za nemoteno izvajanje nalog, določenih z zakonom in 
drugimi akti. 
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Svet Agencije 

Po zakonu je organ upravljanja Agencije Svet Agencije, ki ima 6 članov in 
predsednika. Vlada RS jih je leta 1997 imenovala v naslednji sestavi: predsednik 
Sveta Agencije je mag. Anton Rop, člani: dr. Edo Pirkmajer, mag. Miroslav Berger, 
mag. Alojz Krapež, Ernest Fujs, Peter Rigl, Egon Prinčič. Vlada RS je v letu 2000 
imenovala novega člana g. Marka Štrovsa in razrešila člana mag. Miroslava Bergerja. 

Svet Agencije je obravnaval vsa važnejša vprašanja organizacije dela Agencije, 
tekoče je spremljal njeno delovanje in sprejemal sklepe, vezane na pomembnejše 
projekte in večje posamične posle v skladu s statutom, sprejemal različne akte, 
potrjeval soglasja Agencije v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, katerih 
vrednost družbenega kapitala je po otvoritveni bilanci presegla tolarsko protivrednost 
10.000.000 ECU, imenoval je komisije za opravljanje posameznih strokovnih nalog 
ter pooblaščal direktorja, komisije in zaposlene v Agenciji za opravljanje posebej 
opredeljenih nalog. 

Nadzorni odbor 

Člane Nadzornega odbora Agencije je imenoval Državni zbor Republike Slovenije iz 
vrst strokovnjakov. 

Nadzorni odbor, ki ima devet članov, je nadziral zakonitost delovanja in finančno 
poslovanje Agencije in o tem poročal Državnemu zboru RS. 

Komisije 

Za izvajanje strokovnih nalog je imela Agencija stalne in začasne komisije. 
Posamezna komisija se je ustanovila na podlagi sklepa Sveta Agencije, v katerem je 
bila opredeljena sestava komisije, njene naloge ter način in čas trajanja delovanja 
posamezne komisije. 

Tako Svetu kot Nadzornemu odboru Agencije so bila predstavljena strokovna mnenja 
komisij. Oba organa sta pri obravnavanju posameznih tem in problemov, povezanih z 
lastninskim preoblikovanjem, upoštevala strokovno mnenje komisij. 

Pravna komisija 

Junija 1993 je bila ustanovljena pravna komisija, katere naloge so bile oblikovanje 
določenih enotnih pravnih stališč, ki so jih strokovni sodelavci Agencije upoštevali pri 
opravljanju nalog, ki so se nanašale na nadzor procesa lastninskega preoblikovanja 
podjetij. Strokovna mnenja so bila oblikovana za konkretne pravne primere. 

Komisijo je sestavljalo pet članov, njen predsednik je bil dr. Marijan Kocbek. 
Reševala je pravna strokovna vprašanja in dileme, pri tem pa so sodelovali tudi 
strokovni sodelavci Agencije ter po potrebi tudi zunanji strokovnjaki. 
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Komisija za ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin in premičnin 

Agencija se je aktivno vključila v razvoj ocenjevalske stroke in v tej smeri nudila 
strokovno, pravno, organizacijsko in administrativno podporo. Postavila je sistem 
izobraževanja in usposabljanja ocenjevalcev podjetij, ocenjevalcev nepremičnin ter 
ocenjevalcev premičnin (strojev in opreme). V okviru Ameriškega združenja 
ocenjevalcev ASA ter s pomočjo slovenskih ekonomskih strokovnjakov se je za 
postopke ocenjevanja vrednosti usposobilo 64 ocenjevalcev podjetij, za ocenjevanje 
nepremičnin ter strojev in opreme pa več kot 400 strokovnjakov. Slednjim je Agencija 
podelila certifikate. Z razvojem stroke na tem področju se je po zgledu ocenjevalcev 
podjetij oblikoval tudi sistem podeljevanja licenc ocenjevalcem nepremičnin in 
premičnin. 

3. KADRI 

Omejene kadrovske možnosti so narekovale tako organizacijo dela, pri kateri so 
strokovni sodelavci opravljali projektno delo, hkrati pa so imeli tudi druge zadolžitve, 
kot npr. strokovno spremljanje posameznih področij dela Agencije. Projektno skupino 
za spremljanje lastninskega preoblikovanja posameznega podjetja sta sestavljala 
najmanj en pravnik in en ekonomist. 

Število zaposlenih se je po letu 1997 bistveno zmanjšalo, kar je bila med drugim 
posledica zaključevanja procesa lastninjenja podjetij z družbenim kapitalom. 

St. izobrazbe 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 

V. 7. 5 2 2 
VI. 3 3 2 1 
VII. 23 11 4 2 
VIII. 2 

SKUPAJ 33 19 8 7 

pravniki 7 2 0 0 
ekonomisti 13 7 5 4 
ostali svetovalci 5 6 1 1 
admin. delavci 8 4 2 2 
SKUPAJ 33 19 8 7 

Tabela št. 1: Pregled števila zaposlenih po stopnjah izobrazbe in po vrsti izobrazbe v 
obdobju od 1997-2000. 
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4. FINANCIRANJE AGENCIJE 

Agencija je pridobivala finančna sredstva v skladu z Zakonom o Agenciji iz sredstev 
proračuna in s plačili za storitve na podlagi opravljanja lastne dejavnosti. 

Po določilih Zakona o Agenciji so se stroški za opravljanje dejavnosti Agencije 
(plače, osebni prejemki, materialni stroški, investicije, storitve) pokrivali iz posebne 
proračunske postavke pristojnega Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj na 
podlagi določil Pogodbe o financiranju Agencije, sklenjene med Agencijo in 
Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj. Sredstva proračuna so pokrivala v 
povprečju 80% do 90% potrebnih sredstev za opravljanje osnovne dejavnosti 
Agencije. 

Agencija je pridobivala sredstva tudi z opravljanjem lastne dejavnosti: s svetovanjem, 
z organizacijo izobraževanja, s podeljevanjem licenc. Proračunska sredstva niso 
vedno zagotavljala nemotenega izvajanja zakonsko predvidenih nalog, zato so bila 
sredstva iz lastne dejavnosti v izdatno pomoč. 

Računovodski izkazi Agencije so bili za leto 2000 sestavljeni v skladu z določili 
zakona o računovodstvu (Uradni list št. 23/99). Agencija je v skladu z zakonom 
izdelala otvoritveno bilanco na dan 01.01.2000. Pri evidentiranju poslovnih dogodkov 
so v poslovnih knjigah upoštevana računovodska pravila predpisana z zakonom o 
računovodstvu, podzakonskimi predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi, ki 
veljajo za določene uporabnike enotnega kontnega načrta, ki pridobivajo prihodke 
tudi iz prodaje blaga in storitve. Računovodski izkazi Agencije so bili vsako leto 
revidirani. Mnenja pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih Agencije so bila 
vsa leta pozitivna. 

Prihodke in odhodke iz temeljne dejavnosti, ki je financirana iz državnega proračuna, 
Agencija v svojih računovodskih izkazih izkazuje ločeno. 

Ločeno se vodijo sredstva (v nadaljevanju: "lastna sredstva"), ki jih je Agencija 
pridobivala iz naslova prodaje storitev, porabila pa za pokrivanje stroškov opravljanja 
lastne dejavnosti. V okviru lastne dejavnosti se posebej analitično vodijo sredstva 
ukinjene družbe RLC. 

V spodnjih grafih so prikazani prihodki in odhodki ter njihova struktura za obdobje 
1997 do 2000. 
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Prihodki, odhodki, rezultat 
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Graf št. 1: Pregled prihodkov, odhodkov in rezultata od leta 1997 -2000 (v 000 SIT). 
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Graf št. 2: Struktura prihodkov (v 000 SIT). 

5. POSTOPKI LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

Vzpostavitev lastniške strukture in privatizacija podjetij v družbeni lasti je bil pogoj 
za oblikovanje učinkovito vodenih in tržno naravnanih podjetij, ki bodo sposobna 
povečati svojo proizvodnjo, konkurenčnost kot tudi vrednost delnic lasUiikov 
podjetja. Proces lastninskega preoblikovanja seje v Sloveniji začel v letu 1990. 

Pravno podlago za pridobitev lastninske pravice na družbeni lastnini in 
preoblikovanje dotedanje »nikogaršnje« lastnine je predstavljal Zakon o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, ki je bil sprejet konec leta 1992 (v nadaljevanju: ZLPP). 
Lastninsko preoblikovanje je opredelil kot spremembo podjetja z družbenim 
kapitalom v podjetje z znanimi lastniki na celotnem kapitalu preoblikovanega 
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podjetja. Postopek preoblikovanja je predstavljal statusno spremembo podjetja ter 
hkrati dal podjetjem priložnost, da se vsebinsko, organizacijsko in upravljalsko 
preoblikujejo. 

V maju 1998 je stopil v veljavo Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih 
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju: Zakon o zaključku 
lastninjenja). Za neolastninjena podjetja je uvedel centralizirano obliko privatizacije, 
uredil pa je tudi številna razmerja, ki so ostala nerešena glede na veljavne predpise 
lastninskega preoblikovanja podjetij. Zakon je posegel v: zaključek lastninjenja 
podjetij ter statusno preoblikovanje pravnih oseb z družbenim kapitalom v pravne 
osebe z olastninjenim kapitalom, privatizacijo pravnih oseb in premoženja v lasti 
Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju: SRD), oškodovanje premoženja podjetij 
oziroma oškodovanje družbenega kapitala, zagotavljanje premoženja, namenjenega 
investicijskim družbam za certifikate. Prav tako je z določitvijo rokov skušal pospešiti 
lastninsko preoblikovanje slovenskih podjetij, ki je, glede na ocene dela strokovne 
javnosti, potekalo prepočasi, hkrati pa je določil, da proces namesto Agencije zaključi 
SRD. V tej zvezi je SRD pridobila nadzorstvena pooblastila Agencije, v primerih 
podjetij, ki niso zaključila lastninskega preoblikovanja, pa tudi pravice delničarja oz. 
družbenika, in sicer za delež neolastninjenega družbenega kapitala. 

5.1. POTEK PROCESA LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ Z 
DRUŽBENIM KAPITALOM 

V Sloveniji je lastninsko preoblikovanje podjetij potekalo decentralizirano in 
avtonomno. Podjetja so imela aktivno vlogo v postopku lastninskega preoblikovanja 
in so se sama odločala glede izbire načina in izvedbe lastninskega preoblikovanja. 
Nadzor nad postopki lastninskega preoblikovanja je izvajala Agencija, ki je v okviru 
svojih pooblastil podjetjem izdajala dve soglasji. S prvim soglasjem je Agencija 
potrdila program lastninskega preoblikovanja, ki je opredelil postopke pred 
lastninskim preoblikovanjem (izločitve sredstev in opredelitev deležev na kapitalu iz 
naslova denacionalizacije, izločitve kmetijskih zemljišč in gozdov, izločitve naravnih 
znamenitosti in kulturnih spomenikov, izločitve sredstev in opredelitev deleža na 
kapitalu po zakonu o gospodarskih javnih službah, izločitve sredstev v Triglavskem 
narodnem parku, brezplačne prenose na druge družbene pravne osebe, uskladitve z 
revizijskim organom - Agencijo RS za revidiranje) in opredelitve metod lastninskega 
preoblikovanja podjetja. Z drugim soglasjem je Agencija potrdila izvedbo programa 
lastninskega preoblikovanja podjetja in potrdila lastniško strukturo delničarjev glede 
na vplačane certifikate in gotovino ter glede na to, koliko delnic je bilo v skladu z 
ZLPP preneseno na sklade (Odškodninski sklad, Kapitalski sklad, SRD za prodajo 
PID-om). 

Agencija je prvič izdala soglasje k programu lastninskega preoblikovanja 29.07.1993, 
zadnje, drugo soglasje pa je po roku, ki gaje opredelil Zakon o zaključku lastninjenja 
izdala 30.10.1998, z izjemo treh podjetij, katerim je bil rok za dokončanje 
lastninskega preoblikovanja po določilih odločbe Ustavnega sodišča podaljšan in za 
katere je bilo izdano zadnje soglasje 11.03.1999. Vloge so bile v povprečju v 
obravnavi (pred vpisom v sodni register) skoraj 1000 dni. 
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Proces lastninskega preoblikovanja je trajal več kot šest let. Poleg samega 
lastninskega preoblikovanja ter prestrukturiranja je Slovenija znotraj tega procesa 
reševala tudi niz drugih problemov. Na dolgotrajnost procesa so najbolj vplivale 
revizije nezakonitih privatizacij in vračanje odvzetega premoženja. Poleg tega so se 
reševali še nekateri drugi problemi, ki so prav tako upočasnili proces lastninjenja. 
Med slednje sodijo: kmetijska reforma, uskladitev računovodskih z mednarodnimi 
računovodskimi in finančnimi načeli in standardi, reorganizacija pravnega sistema, 
predvsem tista, ki se nanaša na delniške družbe, zaščita in izločitev narodnih parkov 
in kulturnih spomenikov, dematerializacija vrednostnih papirjev in drugo. Za 
reševanje naštetih problemov je bilo potrebno sprejeti novo zakonodajo, kot tudi 
druge akte, kar je vse vplivalo na dolgotrajnost procesa lastninjenja. 

5.1.1. Izdaja soglasij k programu lastninskega preoblikovanja podjetij -1. 
soglasje Agencije 

Agencija je pričela sprejemati vloge za izdajo soglasij k lastninskemu preoblikovanju 
podjetij z družbenim kapitalom v letu 1993, prvo vlogo je sprejela 28.04.1993. Rok za 
oddajo programov lastninskega preoblikovanja podjetij je bil 31.12.1994 (eno leto po 
uveljavitvi ZLPP), po tem datumu je pristojnost izbire in izvedbe lastninskega 
preoblikovanja prešla od podjetij na Agencijo. V vseh letih je Agencija obravnavala 
2108 vlog podjetij za izdajo soglasij, od teh je 1. soglasje dobilo 68,1% podjetij, 
kapital 5,4% podjetij je bil prenesen na SRD, 2,7% podjetij je šlo v stečaj ali 
likvidacijo, pri 23,8% podjetjih pa je bilo ugotovljeno, da nimajo družbenega kapitala 
oziroma niso bila zavezana k lastninjenju po določilih ZLPP. 

Do 31.07.1998 je 1436 podjetij prejelo soglasje Agencije k programu lastninskega 
preoblikovanja (v nadaljevanju: 1. soglasje). V podjetjih, ki so prejela 1. soglasje, je 
bil z otvoritveno bilanco stanja ugotovljen družbeni kapital v višini 784.719.143 tisoč 
SIT. Zakonodaja je omogočala podjetjem, da so lahko določila prodajno ceno 
delnicam tudi na podlagi ocenjene vrednosti podjetja. Za takšno možnost se je 
odločilo 696 podjetij s 1. soglasjem. 

Višina celotnega kapitala po otvoritvenih bilancah podjetij, ki so prejela 1. soglasje, je 
znašala 1.148,3 mrd SIT. Družbeni kapital seje, glede na celotni kapital, zmanjšal na 
podlagi zakonodaje za naslednje deleže: 

- lastniški delež, ki v skladu z Zakonom o denacionalizaciji pripada 
denacionalizacijskemu upravičencu (na osnovi pravnomočne denacionalizacijske 
odločbe) oz. delež, ki je bil na osnovi pravnomočne začasne odredbe rezerviran za 
zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev do dokončanja 
denacionalizacijskega postopka; 

- lastniški delež, ki je na osnovi odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pripadel zadružnim upravičencem, če se je podjetje preoblikovalo v 
skladu z Zakonom o zadrugah (do višine 45% družbenega kapitala); 
lastniški delež, ki na osnovi Zakona o gospodarskih javnih službah pripada občini 
ali Republiki Sloveniji na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega organa, v 
kolikor je šlo za podjetje z dejavnostjo posebnega družbenega pomena; 

- lastniški delež, ki ga je podjetje v okviru lastninskega preoblikovanja priznalo 
drugim fizičnim in pravnim osebam, če so le-te financirale sredstva, s katerimi je 
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upravljalo podjetje, kar pa je bilo potrebno pogodbeno urediti v skladu s 47. 
členom ZLPP. 

Podjetja so celotni kapital ugotavljala kot razliko med vrednostjo sredstev na aktivni 
strani in višino obveznosti na pasivni strani. V skladu z Metodologijo za izdelavo 
otvoritvene bilance stanja (Ur.l. RS št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94, 5/95; 
v nadaljevanju: Metodologija) sta bila sestavna dela kapitala osnovni kapital in 
rezerve. 

Prenos na SRD Likvidacije / stečaji 
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Graf št. 3: 1. soglasja Agencije ter prenosi družbenega kapitala podjetij na SRD in 
likvidacije/stečaji podjetij, ki niso pridobila 1. soglasja v obdobju 1993-1998. 
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Graf št. 4: Časovni potek izdaje 1. soglasij podjetjem z družbenim kapitalom v obdobju 1993- 
1998. 
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5.1.2. Izdaja soglasij za vpis v sodni register-2. soglasje Agencije 

Po pridobljenem prvem soglasju se je za podjetja začel izvedbeni del lastninskega 
preoblikovanja in sicer: javna objava potrjenega programa lastninskega 
preoblikovanja, odpiranje privatizacijskega podračuna, zbiranje kupnine, preračun 
kupnine, izračun razdelitve delnic in priprava dokumentacije, potrebne za vpis 
lastninskega preoblikovanja v sodni register. 

Agencija je izdala soglasje za vpis v register gospodarskih družb 1381 podjetjem. 
Med vsemi podjetji, ki so bila zavezana k lastninskemu preoblikovanju, pa niso 
pridobila soglasja Agencije za vpis v sodni register, je bilo 141 podjetij, ki so bila 
prenesena na SRD, v 82 podjetjih pa je bil uveden stečajni ali likvidacijski postopek. 

Ustavno sodišče je oktobra 1998 z odločbo petim podjetjem podaljšalo rok za 
pridobitev 2. soglasja Agencijo po zakonsko določenem roku o zaključku lastninskega 
preoblikovanja podjetij. Glede na podaljšan rok so ostala po 31.10.1998 v obravnavi 
tri podjetja (Metalka Commerce Ljubljana, Vodnogospodarsko podjetje Soča Nova 
Gorica in Veterinarski zavod Maribor). 
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Graf št. 5: Izdana 2. soglasja Agencije k lastninskemu preoblikovanju v letih od 1994 do 1999 
ter prenosi družbenega kapitala podjetij na SRD in likvidacije/stečaji podjetij, ki 
niso pridobila 2. soglasja. 

Odobritev programa 2. Soglasje Prenos na SRD Likvidacije / stečaji 
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Graf št. 6: Časovni potek izdaje 2. soglasij v obdobju 1993-1998. 

5.1.3. Lastniška struktura lastninsko preoblikovanih podjetij z družbenim 
kapitalom 

Zakon je predvidel različne metode lastninskega preoblikovanja podjetja: interna 
razdelitev, notranji odkup, prodaja delnic, prenosi na sklade in druge. Z interno 
razdelitvijo in notranjim odkupom so v podjetjih postali lastniki predvsem zaposleni, 
bivši zaposleni in upokojenci. S prodajami (javna prodaja, zbiranje ponudb), s prenosi 
delnic na sklade - SRD ter državna sklada (Kapitalski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in Odškodninski sklad) so podjetja dobila zunanje lastnike 
(drobne investitoije in strateške partneije). Delnice oz. deleži, ki so bili preneseni na 
SRD, je le-ta kasneje na dražbah ponudil v odkup pooblaščenim investicijskim 
družbam v zameno za lastniške certifikate. 

Celotna nominalna vrednost izdanih certifikatov državljanom za namen lastninjenja je 
znašala 567 milijard SIT (9,4 milijard DEM), odprtih je bilo preko 2 milijona 
certifikatnih računov. Do konca novembra 1998 je bilo porabljenih 94 odstotkov vseh 
certifikatov. Na osnovi prodanih lastninskih nakaznic je moč ugotoviti, da je vsak 
Slovenec vložil svoj certifikat v povprečju 1,7 krat. Ti podatki nedvomno kažejo na 
to, daje bila v Sloveniji, navkljub dvomom ob izdaji certifikatov, izvedena množična 
in relativno uspešna privatizacija. 
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Graf št. 

Lastniška struktura privatiziranih podjetij kaže, da so notranji lastniki za gotovino 
odkupili 4%, za certifikate pa še 18% celotnega kapitala podjetja, kar skupaj znaša 
22%, izkoristili pa so tudi možnost, da v naslednjih štirih letih od SRD odkupijo še 
5% lastniški delež. PID-i so v zameno za lastninske certifikate državljanov pridobili 
17% celotnega kapitala, Odškodninski in Kapitalski sklad sta skupaj pridobila 15%. Z 
javno prodajo v podjetjih je bilo prodanega 9% celotnega kapitala (za gotovino in 
certifikate). 32% lastniški delež (rubrika - Drugi) predstavlja lastniški delež, ki ni bil 
predmet lastninskega preoblikovanja po ZLPP. 

Graf št.8 : Lastniška struktura - Drugi - 32 %. 
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7: Struktura lastništva celotnega kapitala ob vpisu v sodni register po prodajnih 
vrednostih. 
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Lastniki 32% celotnega kapitala, ki je bil izkazan v otvoritvenih bilancah stanja 
podjetij, ki so se lastninila po ZLPP so: 

• država in občine (Republika Slovenija, občine in lokalne skupnosti) - glede na 
zgornjo tabelo 84,8% (država 83,2%, občine 1,6%), v celotnem kapitalu pa to 
predstavlja 26,8% (država 26,3%, občine 0,5%), 

• druge pravne in fizične osebe (obstoječi lastniki), ki so lastniške deleže v 
podjetjih, ki so se lastninila po ZLPP pridobila že pred uveljavitvijo ZLPP - znani 
lastniki predstavljajo v celotnem kapitalu 3,2%, 

• zadruge po Zakonu o zadrugah - 1,0% celotnega kapitala, 
• denacionaiizacijski upravičenci pa 0,6% celotnega kapitala. 

5.1.4. Obravnavanje pritožb na izdana soglasja Agencije 

V procesu lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom je Agencija 
izdajala listine in pooblastila oz. odločbe po upravnem postopku kot prvostopenjski 
organ. Na izdane upravne akte so se stranke v postopku lahko pritožile na 
drugostopenjski organ Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter vložile tožbo na 
Upravno sodišče in tudi na Ustavno sodišče. 

V letih od 1993 do maja 2001 je bilo zoper odločbo Agencije vloženih 332 pritožb. 
Odločba Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj je dokončna in zoper njo je 
možen le upravni spor. 

Nerešeni denacionaiizacijski postopki so zavirali hitrejšo izvedbo lastninskega 
preoblikovanja podjetij. Glede na določila ZLPP so morali denacionaiizacijski 
upravičenci pri pristojnem organu zavarovati svoje pravice s predlogom za izdajo 
začasne odredbe najkasneje do 07.06.1993. O predlogu so morali ti organi nemudoma 
obvestiti podjetje in Agencijo, najkasneje v dveh mesecih od vložitve predloga pa 
izdati začasno odredbo ter jo vročiti upravičencu, Agenciji in podjetju. Pri obravnavi 
programov lastninskega preoblikovanja je Agencija v posameznih primerih ugotovila, 
da nekatere Upravne enote o obstoju tovrstnih predlogov niso obvestile niti Agencije 
niti podjetij, zaradi česar zahtevki upravičencev niso bili zavarovani, zato so prizadete 
stranke vlagale pritožbe oziroma so sprožile sodne spore. 

5.1.5. Prenosi družbenega kapitala na SRD 

Agencija je prenose podjetij z družbenim kapitalom na SRD izvajala po različnih 
pravnih temeljih. Razlogi za prenose so bili naslednji: 

• podjetje ni predložilo revizije kapitalsko povezanih družb v tujini; 
• podjetje se ni v 60 dneh uskladilo z zahtevami družbenega pravobranilca; 
• po sklepih Vlade RS; 
• zaradi problemov z vračanjem premoženja; 
• po določilih Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti 

Slovenske razvojne družbe. 
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Zakon o zaključku lastninjenja je opredelil roke, v katerih je družbeni kapital podjetij, 
ki so bila predmet lastninskega preoblikovanja in niso pridobila 1. ali 2. soglasja 
Agencije, prešel v last in upravljanje SRD. 

Le 22 podjetij z družbenim kapitalom, ki bi se morala lastninsko preoblikovati, ni 
pridobilo soglasja k programu lastninskega preoblikovanja (1.soglasje). Tako je po 
01.08.1998 prešel družbeni kapital teh podjetij v last in upravljanje SRD. Od podjetij 
prenesenih v last in upravljanje SRD tečejo naslednji postopki: eno podjetje je imelo 
že znane lastnike, zato je bil postopek ustavljen; tri podjetja so že izbrisana iz sodnega 
registra; pri osmih podjetjih tečejo postopki stečajev ali likvidacij; postopek pri enem 
podjetju še teče zaradi vložene pritožbe; v devetih podjetjih postopek privatizacije še 
poteka (vir: poročilo SRD). 

Soglasje Agencije za vpis podjetja v sodni register oz. drugo soglasje je pridobilo 
1381 podjetij. Družbeni kapital podjetij, ki do 31.10.1998 niso pridobila drugega 
soglasja Agencije, je po zakonu o zaključku lastninjenja z 01.11.1998 prešel v last in 
upravljanje SRD. Razlogi za prenos so bili predvsem: neusklajenost z določili zakona 
o gospodarskih družbah predvsem glede višine kapitala podjetja, neusklajenost z 
ugotovitvami revizije in nesodelovanje poslovodstva podjetja pri postopkih 
lastninjenja. Večina podjetij, prenesenih na tem temelju, to je štirinajst podjetij, je v 
postopku izbrisa iz sodnega registra (stečaji in likvidacije), izbris petih podjetij iz 
sodnega registra je že zaključen, dve podjetji sta uspešno zaključili privatizacijo in je 
njun vpis v sodni register že zaključen, štiri podjetja pa so še v postopku na SRD (vir: 
poročilo SRD). 

Četrti odstavek 3. člena Zakona o zaključku lastninjenja je predvidel prenos 
družbenega kapitala podjetij na SRD v tistih primerih, kjer je bil v zvezi s 
premoženjem podjetja ali njegovim poslovanjem uveden kazenski postopek proti 
odgovornim osebam podjetja. V osmih primerih podjetij so bili kazenski postopki 
pravnomočni, zato je le - tem Agencija izdala odločbo o prenosu družbenega kapitala 
na SRD. V tej zvezi sta dve podjetji sprožili ustavni spor. Ustavno sodišče je o tem 
odločalo oktobra 1998 ter razveljavilo to določbo Zakona o zaključku lastninjenja. Pet 
podjetij se je na odločbo Agencije o prenosu družbenega kapitala na SRD, pritožilo. 
Tem podjetjem se je, v skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-302/98 z dne 
14.10.1998 o razveljavitvi četrtega odstavka 3. člena Zakona o zaključku lastninjenja, 
podaljšal rok za izdajo soglasja iz 20. člena ZLPP oz. rok za dokončanje lastninskega 
preoblikovanja. Eno od ostalih treh podjetij je že zaključilo proces privatizacije in je 
vpis lastninjenja v sodni register že izveden, pri dveh pa postopek še teče (vir: 
poročilo SRD). 

* 

5.1.6. Izdaja soglasij podjetjem po 44. členu ZLPP 

ZLPP je določal, da podjetje, ki se še ni lastninsko preoblikovalo lahko prodaja, vlaga 
ali kakorkoli razpolaga s sredstvi večje vrednosti, samo s predhodnim soglasjem 
Agencije. Kategorija večje vrednosti je bila opredeljena kot ena ali več transakcij v 
obračunskem letu, ki je presegala tolarsko protivrednost 100.000 ECU-jev ali 10% 
knjižne vrednosti družbenega kapitala. 

Na Agencijo je bilo vloženih 1177 vlog podjetij za izdajo soglasja za razpolaganje s 
sredstvi večje vrednosti po določilih 44. člena ZLPP, izdanih jih je bilo 748 soglasij. 

« 
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, Od druge polovice leta 1997 je Agencija izdala soglasje po 44. členu ZLPP zelo 
maloštevilnim podjetjem, kar je razvidno tudi iz pregleda števila in strukture izdanih 
soglasij. Z uveljavitvijo Zakona o zaključku lastninjenja Agencija ni imela več 
pristojnosti izdaje teh soglasij. 

5.1.7. Izdaja soglasij po uredbi za vpis pravnih subjektov v sodni register 

Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register je v 104. členu določala, 
da morajo podjetja z družbenim kapitalom (to so pravni subjekti, ki so po ZLPP ali po 
posebnem zakonu zavezani k lastninskemu preoblikovanju) in z njimi kapitalsko 
povezani subjekti, po 105. členu te Uredbe, predlogu za vpis družb in drugih pravnih 
oseb v sodni register, predložiti soglasje Agencije. Ta uredba je predpisala, da morajo 
podjetja pridobiti soglasje Agencije za ustanovitev podjetja, za preoblikovanje 
podjetja v delniško družbo oziroma v družbo z omejeno odgovornostjo ter pri 
spremembi družbenika v že obstoječi družbi. Namen te uredbe je bil vzpostaviti 
nadzor nad nastajanjem hčerinskih podjetij, v katera so podjetja v družbeni lasti od 
leta 1990 vložila precejšen del svojih sredstev. Pregled dokumentacije, ki so jo 
podjetja Agenciji predložila za pridobitev soglasja po navedeni uredbi, je Agenciji 
omogočal, daje revizorskemu organu lahko podajala predloge za uvedbo revizijskih 
postopkov po 48. členu ZLPP z namenom ugotovitve ustanovitve by-pass podjetij. Na 
Agencijo je bilo vloženih 2269 vlog za izdajo soglasja, izdanih jih je bilo 1776 
soglasij. 

Z uveljavitvijo Zakona o zaključku lastninjenja, Agencija ni imela več pristojnosti 
izdaje to-zadevnih soglasij. 

5.2. OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE 

5.2.1. Podeljevanje licenc za vrednotenje podjetij, nepremičnin in premičnin 
(cenitve premoženja) 

Agencija je za področje ocenjevanja vrednosti ustanovila Strokovno komisijo za 
ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin in premičnin (v nadaljevanju: komisija), 
izdala Standarde in načela za ocenjevanje vrednosti ter sprejela Pravilnik o postopkih 
za podeljevanje in odvzem licenc. Komisijo je sestavljalo 11 članov, katerih število se 
je med njenim delovanjem po posameznih letih nekoliko spreminjalo. Člani komisije 
so bili strokovnjaki za ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin in premičnin. Da 
bi bila zagotovljena verodostojnost komisije, so morali imeti njeni člani mednarodno 
priznane licence mednarodnega združenja ocenjevalcev ASA. Na področju 
ocenjevanja vrednosti podjetij sta imela mednarodno priznane licence le prof. dr. 
Dušan Mramor in prof. dr. Franc Koletnik. 

Licenco za ocenjevanje vrednosti je prejelo: 
- 64 ocenjevalcev za ocenjevanje vrednosti podjetij, 
- 8 ocenjevalcev za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, 

19 ocenjevalcev za ocenjevanje vrednosti strojev in opreme. 

t 
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Komisija je, poleg podeljevanja licenc novim ocenjevalcem, predpisovala tudi 
postopke in pogoje za pridobitev licence, določala standarde in načela za ocenjevanje 
vrednosti, preverjala strokovnost ocenjevalcev, njihova znanja o etičnih in strokovnih 
načelih ocenjevanja vrednosti ter preko revizijskih pregledov preverjala strokovno 
ustreznost ocen. 

V primerih, kjer so ugotovili kršenje Standardov in načel ocenjevanja vrednosti, so 
člani strokovne komisije podali predlog za izrek opomina oziroma odvzem licence 
ocenjevalcu. Agencija je na podlagi ugotovitev revizije ocenjevalnih poročil odvzela 
licenco dvema ocenjevalcema vrednosti podjetij. V začetku leta 2001 je sodišče s 
sodbo naložilo Agenciji, da obnovi postopka odvzema licenc obema ocenjevalcema. 
Svet Agencije je imenoval novo komisijo za ocenjevanje vrednosti podjetij, opreme in 
nepremičnin v sestavi: dr. Dušan Mramor, mag. Valter Reščič, mag. Ivan Kebrič, 
mag. Milan Torkar, Dušanka Malerič. 

V letu 1998 so bili izdani Slovenski poslovno-finančni standardi za ocenjevanje 
vrednosti podjetij, ki predstavljajo dobro osnovo za nadaljnji razvoj stroke. Zaradi 
neodvisnega razvoja ocenjevanja vrednosti v Sloveniji, se profesionalno in 
institucionalno delovanje te stroke sedaj odvija na Slovenskem inštitutu za revizijo. 

5.2.2. Izvajanje Odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim 
investicijskim družbam za lastniške certifikate 

Vlada RS je dne 30.7.1998 izdala Odlok o dodatnem premoženju, ki se preda 
pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (v nadaljevanju: Odlok). 
Odlok je nalagal Agenciji izvedbo cenitev tistih podjetij, za katera niso bile znane 
vrednosti premoženja po stanju 01.01.1993. 

Agencija je v skladu z Odlokom o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim 
investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni list RS št. 56/98) že opravila 
kvalifikacijski javni razpis v letu 1998 in priznala 24 ocenjevalcem sposobnost za 
vrednotenje delnic oziroma poslovnih deležev v lasti države. 

Vlada Republike Slovenije je dne 29.04.1999 zadolžila Agencijo za izvedbo cenitev 
prednostnih delnic igralnic, ki sta jih Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in Odškodninski sklad prejela v užitek na podlagi določb Zakona o 
lastninskem preoblikovanju pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo in o 
strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na 
srečo (Uradni list RS, št. 40/97 - ZLPPOD), in ki se bodo namenile prodaji 
pooblaščenim investicijskim družbam. Vlada Republike Slovenije je zadolžila 
Agencijo, da organizira izvedbo ocene prednostnih delnic igralnic v roku 60 dni. 
Naročnik cenitev so bile igralnice in po sklepu Vlade RS tudi plačnik storitve, 
Agencija pa je izvedla postopek izbora najugodnejšega ponudnika za izvedbo cenitev 
petih igralnic. 

5.2.3. Projekt oživitve Zdravilišča Rimske Toplice 

Agencija je bila s sklepi Vlade RS (sklep št. 332-07/93-1/9-8, z dne 17.10.1996, 
sklep št. 332-06/97-8(N) z dne 18.10.1999, sklep št. 332-06/97-8(N) z dne 
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11.11.1999 in sklep št. 332-06/97-11 z dne 04.02.2000) zadolžena za vodenje in 
koordiniranje vseh aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta oživitve Zdravilišča 
Rimske Toplice (v nadaljevanju: Zdravilišče). Imenovala je tudi medresorsko 
komisijo, ki jo je vodil Matjaž Pantelič, člani komisije so bili: Miran Bogataj, 
Miroslav Berger, Marko Podrekar, Valter Reščič in dr. Janez Zajec. 

Agencija je januarja 1997 objavila javni razpis za zbiranje ponudb za sodelovanje v 
projektu revitalizacije Zdravilišča. Kot najboljši ponudnik je bil izbran investitorski 
konzorcij sestavljen iz investitorskih in gradbenih podjetij ter Splošne bolnice Celje. 
V obdobju od leta 1997 do 1998 je večina članov konzorcija odstopila od projekta. 

Kot edini izbrani investitor je na projektu ostal Investplan d.o.o, s katerim je Vlada 
RS maja 1998 podpisala Pismo o nameri za izvedbo projekta »Revitalizacija 
Zdravilišča Rimske Toplice«, s katerim je bil potrjen koncept izvedbe projekta. 

Maja 1999 so pretekli roki za izvedbo prve faze obnove Zdravilišča, kakor tudi druga 
določila, opredeljena v pismu o nameri. Zaradi tega je njegova veljavnost prenehala. 

Agencija se je v letu 1999 vključila v iskanje novih investitorjev in objavila v 
Uradnem listu RS št. 94/99 informativni javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnin Zdravilišča ali za oddajo le-teh v dolgoročni najem z namenom oživitve 
Zdravilišča. 

Na javni razpis je prispelo šest ponudb, pet od te je ustrezalo razpisnim pogojem po 
mnenju članov medresorske komisije.Komisija je glede na prejete ponudbe ugotovila, 
da obstaja interes za oddajo Zdravilišča v dolgoročni najem in odločila, da se v 
začetku leta 2000 izvede javni razpis brez omejitev za oddajo nepremičnin Zdravilišča 
v dolgoročni najem. 

Agencija je po sklepu Vlade RS objavila javni razpis brez omejitev za izbiro 
investitorja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12 z dne 11.02.2000. Med 
dvema ponudbama, ki sta prispeli na javni razpis je bil izbran ponudnik podjetje 
Barsos-MC Ljubljana d.o.o (v nadaljevanju: Barsos-MC). Z izbranim ponudnikom je 
Vlada RS sklenila predpogodbo. V skladu z določili predpogodbe je bil oblikovan 
programski svet, kot skupni organ Vlade RS in izbranega investitorja za spremljanje 
izvajanja določil predpogodbe. Koordinacijo dela programskega sveta vodi Agencija. 

Investitorje v skladu s predpogodbo predložil investicijski program, ki gaje na svoji 
seji dne 12.12.2000 obravnaval programski svet in sprejel sklep, da bo investitor 
Barsos-MC dopolnil investicijski program s finančno konstrukcijo, ki bo vključevala 
navedbo vseh virov financiranja investicije. Pogovori podjetja Barsos-MC s 
potencialnimi investitorji še potekajo. Odobritev investicijskega programa s strani 
programskega sveta je predpogoj za podpis glavne pogodbe med podjetjem Barsos- 
MC in Vlado RS. 

5.2.4. Račun lastninskih certifikatov 

Družba Račun lastninskih certifikatov, financiranje privatizacijskih aktivnosti d.o.o. 
(v nadaljevanju: RLC) je bila ustanovljena konec leta 1993. Namen njene ustanovitve 
je bil zagotavljanje preglednosti prihodkov in odhodkov, ki so nastajali v zvezi s 
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prodajo lastninskih nakaznic. Nadzor nad namensko porabo sredstev sta opravljala 
Svet in Nadzorni odbor Agencije. 

Naloge družbe so bile predvsem: vodenje evidence o prodaji lastninskih nakaznic, 
kontrola višine nakazil iz posameznih poslovnih enot Pošte Slovenije, kritje stroškov 
na osnovi 12. in 17. člena uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov, 
opravljanje nalog in kritje stroškov v zvezi z izvajanjem promocijskih dejavnosti 
privatizacije, revizij kupnine, revizij izračuna zadolžnic in drugih dejavnosti v zvezi s 
privatizacijo. 

V drugi polovici leta 1998 je družba prenehala poslovati. Agencija je prevzela vsa 
sredstva, obveznosti in aktivnosti ukinjene družbe. 

Pregled porabe sredstev družbe RLC v letih 1993/98 
Revizija 

Graf št. 9: Pregled porabe sredstev družbe RLC v % od leta 1993 do 1998. 

5.2.5. Izvajanje projektov tuje tehnične pomoči 

Namen projektov tehnične pomoči, ki jih je pridobila Agencija, je bil hitrejši razvoj 
Slovenije na področju prestrukturiranja in privatizacije. Financiranje teh projektov 
predstavlja del tehnične pomoči, ki jo je mednarodna skupnost namenila naši državi v 
prehodnem obdobju za razvoj in za približevanje Evropski uniji. Pomoč ni dana 
neposredno v denarju, temveč v obliki plačila tujih in domačih strokovnjakov, kritju 
določenih materialnih stroškov in v nekaterih primerih tudi potrebne opreme. 

V letih svojega delovanja je Agencija realizirala številne projekte. Za vse projekte 
(razen občasnega svetovanja in seminarjev, kar je financiral Britanski Know How 
Fund) je Agencija v sodelovanju z donatorji na mednarodnih razpisih izbirala 
izvajalec (priznana evropska podjetja ali konzultantske hiše), pri čemer so si 
prizadevali, da bi v izvedbo projektov vključili čim več domačih izvajalcev in s tem 
omogočili in pospešili pretok znanja v Slovenijo. 
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LETO PROJEKT DONATOR NAMEN 
1994-1997 Svetovalec Agenciji za 

privatizacijo 
občasna pomoč 

Britanski 
Know hov/ 
fund 

pravni svetovalec za pomoč pri 
pridobivanju in vodenju tuje tehnične 
pomoči 

1996-1997 Izobraževanje 
delničarjev 

PHARE nadaljevanje projekta izobraževanje za 
privatizacijo 

1997-1998 Mednarodna enota za 
prestrukturiranje 

PHARE neposredna strokovna pomoč 
podjetjem, pomoč podjetjem Slovenske 
razvojne družbe vključenih v SRP, 
obvladovanje in financiranje podjetij 

Projekt "Izobraževanje delničarjev" je odobrila fondacija Phare po zaključku 
predhodnega projekta "Izobraževanje za privatizacijo", s katerim so slovenski javnosti 
približali možne načine vlaganja certifikatov. Nadaljevanje projekta je predstavljalo 
informiranje lastnikov certifikatov o ravnanju z delnicami. Projekt se je začel januarja 
1996. Akcijo izobraževanja so pripravljali in vodili strokovnjaki britanske firme za 
stike z javnostjo Dewe Rogerson in slovenske agencije za promocijo Eurodesign (obe 
izbrani na mednarodnem natečaju) v sodelovanju z Agencijo. Cilj projekta je bil 
spodbuditi zanimanje državljanov za lastništvo nad delnicami in jih informirati ter 
izobraziti o delničarstvu. V ta namen je bilo potrebno pripraviti niz promocijskih 
akcij. Projekt je temeljil na ugotovitvah raziskav javnega mnenja o potrebah javnosti 
po informacijah in reakcijah na posamezne rešitve. V sklopu projekta so bile 
realizirane naslednje akcije: izdaja časopisa Slovenski delničar, televizijski spoti, 
informacijski telefon javnih prodaj, javnomnenjske raziskave in Poročilo o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, tiskano v treh jezikih. 

Projekt "Mednarodna enota za prestrukturiranje" je bil sestavljen iz treh 
podprojektov: 

• Neposredna strokovna pomoč podjetjem, katere namen je bil nuditi 
kratkoročno strokovno pomoč približno 20 do 25 srednje velikim in velikim 
olastninjenim in privatnim slovenskim podjetjem. Pomoč je bila osredotočena 
na prestrukturiranje ali/in reševanje specifičnih tehničnih problemov pri 
vzpostavljanju konkurenčnosti na trgu. Projekt je bil zasnovan kot poizkusni in 
je predstavljal vzorčni primer pri ponudbi neposredne pomoči podjetjem v 
naslednjih letih. Organiziranost projekta je bila prilagojena trenutnim 
razmeram; v začetku so podjetja prispevala le nastanitev ekspertov in njihov 
lokalni transport, kasneje so povišali finančno participacijo podjetij. 

• Pomoč podjetjem v lasti Sklada za razvoj, ki so bila vključena v poseben 
program prestrukturiranja (Special Restructuring Programme -SRP). Namen te 
pomoči je bil pomagati tem podjetjem pri njihovi vključitvi v SRP program, ki 
je obsegal tako prestrukturiranje kot tudi finančno pomoč. 

• Upravljanje, nadzor in financiranje podjetij (Corporate Govemance and 
Company Financing). Namen tega podprojekta je bilo izobraževanje o odnosih 
med podjetjem in delničarji oziroma lastniki v pravno formalnem smislu in v 
praksi. V letu 1997 je bila izvedena mednarodna konferenca o obvladovanju in 
financiranju podjetij. 
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5.2.5. Sodelovanje z institucijami 

V preteklosti je Agencija sodelovala z ministrstvi, vladnimi službami in drugimi 
institucijami. 

Najpogostejše je bilo sodelovanje Agencije z Ministrstvom za ekonomske odnose in 
razvoj, ter drugimi ministrstvi, Agencijo Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 
Slovensko razvojno družbo, sodišči, upravnimi enotami in drugimi. 

Sodelovanje z navedenimi in drugimi institucijami je bilo usmerjeno predvsem v: 

• izmenjavo informacij 
• sodelovanje pri reševanju konkretnih upravnih zadev, 
• reševanje problemov, nastalih pri lastninskem preoblikovanju podjetij in drugem 
• pripravo zakonodaje s področja lastninjenja državnega premoženja. 

Ker Agencija edina razpolaga z verodostojnimi podatki v zvezi z lastninskim 
preoblikovanjem podjetij, je institucijam navedenim v nadaljevanju, na njihovo 
zahtevo posredovala različne podatke in dokumentacijo: 

• Slovenski razvojni družbi je Agencija posredovala podatke o premoženju, ki je 
bilo vključeno oz. izločeno iz lastninskega preoblikovanja in druge podatke, 
povezane s preoblikovanjem podjetij, kot tudi podatke, ki se nanašajo na vračanje 
premoženja denacionalizacijskim upravičencem. 

• Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS so bili posredovani podatki o zemljiščih, 
ki so bila vključena oz. izločena iz lastninskega preoblikovanja posameznega 
podjetja. Zaradi neurejenega zemljiško-knjižnega stanja je Agencija Skladu 
posredovala podatke o tem, kakšno je bilo zemljiško-knjižno stanje posameznih 
nepremičnin, ki so bile vključene v postopek lastninskega preoblikovanja 
posameznih podjetij. 

• Zemljiški knjigi so bili s strani Agencije posredovani podatki v zvezi z 
lastništvom na nepremičninah ter dokazila o tem, da so bile posamezne 
nepremičnine vključene oz. izločene iz lastninskega preoblikovanja. Ta institucija 
zahteva ob vpisu tudi potrdilo Agencije glede lastninjenja posameznega zemljišča, 
kije predmet vpisa. 

• Sodišča so od Agencije zahtevala informacije o poteku postopka lastninskega 
preoblikovanja pri posameznih podjetjih. Na njihovo zahtevo je Agencija 
sodiščem posredovala tudi dokumentacijo, ki se nanaša na postopke lastninskega 
preoblikovanja posameznega podjetja. 

• Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj je Agencija posredovala že navedene 
podatke in dokumentacijo, ki se nanaša na podjetja, ki so predmet pritožb in 
sodnih sporov, poleg tega pa je sodelovala tudi pri pripravi zakonodaje za 
področje privatizacije državnega premoženja. 
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• Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja je Agencija posredovala 
oz. omogočala vpoglede v dokumentacijo, ki dokazuje vključitev posameznega 
premoženja pravnih subjektov v postopek lastninskega preoblikovanja. 

• Upravnim enotam, ki vodijo denacionalizacijske postopke, je Agencija na podlagi 
njihovega zaprosila, poslala podatke o poteku lastninskega preoblikovanja 
posameznih podjetij in o tem ali je bilo posamezno premoženje vključeno v 
lastninsko preoblikovanje oziroma ali ga je podjetje na podlagi pravnomočnih 
začasnih odredb izločilo iz lastninskega preoblikovanja. 

5.2.6. Arhiviranje dokumentacije 

Agencija je v procesu lastninskega preoblikovanja slovenskih podjetij pridobila 
obsežno dokumentacijo, ki jo je potrebno skrbno arhivirati tako za potrebe mnogih 
uporabnikov kot za nadaljnje ekonomske analize procesa lastninskega preoblikovanja 
podjetij v Sloveniji. Dokumentacija podjetij, ki na Agenciji niso pridobila soglasja za 
vpis v sodni register, je bila v skladu z določili Zakona o zaključku lastninjenja, 
prenesena na Slovensko razvojno družbo. 

Dokumentacija, ki jo Agencija arhivira obsega naslednje skupine: 

1. Splošna dokumentacija o poslovanju Agencije in dokumentacija o delu njenih 
organov (Svet Agencije, Nadzorni odbor Agencije in pristojne komisije) ter druga 
dokumentacija, ki je nastala pri opravljanju dejavnosti Agencije. 

2. Dokumentacija, ki se nanaša na vloge podjetij za pridobitev soglasja Agencije po 
44. členu ZLPP in obsega vloge podjetij po naslednjih skupinah razpolaganja s 
sredstvi podjetij: 

Število soglasij 

Najemanje in odobravanje kreditov 4 
Menjava sredstev 4 
Prodaja deležev, delnic 20 
Prodaja nepremičnin 667 
Prodaja opreme 26 
Prodaja ost.sredstev podjetja 8 
Vlaganje deležev, delnic 1 
Vlaganje nepremičnin 2 
Vlaganje opreme 2 
Vlaganje ost. sred. podjetja 6 
Ostalo 8 
Skupaj 748 

3. Dokumentacija, ki se nanaša na vloge podjetij za pridobitev soglasja Agencije v 
skladu z Uredbo za vpis družb in drugih pravnih oseb v sodni register po 
naslednjih skupinah soglasij Agencije: 

Število soglasij 

Soglasje po 47. členu 7 
Soglasje za dokapitalizacijo 427 
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Soglasje za konverzijo dolga 
Soglasje za organiz. podjetij kot holding 
Sogl. za preob. sestav, pod. v holding 
Soglasje za pripojitev podjetja 
Soglasje za prodajo podjetja 
Soglasje za ustanovitev d.d. 
Soglasje za ustanovitev d.o.o. 
Sprememba družbenikov 
Skupaj 1.776 

3 
6 

39 
64 

188 
140 
864 

38 

4. Dokumentacija ki se nanaša na vloge podjetij za pridobitev soglasja Agencije za 
uskladitev lastninskih razmerij po 45. členu ZLPP iz naslova izdaje internih 
delnic. Agencija je iz tega naslova izdala odločbe 11. podjetjem: 

• Autocommerce d.d. Ljubljana, 
• Filc Mengeš, 
• Mladinska knjiga Trgovina d.d., Ljubljana, 
• Svilanit Kamnik, 
• Odeja Škofja Loka, 
• »IKA« Industrija konfekcije Ajdovščina d.d., 
• Tovarna elektromateriala Čatež d.d., 
• DZS, Založništvo in trgovina d.d., Ljubljana, 
• Merkur Kranj, 
• Mladinska knjiga Birooprema d.d. Ljubljana, 
• Sonce d.d. Ljubljana. 

5. Dokumentacija, ki se nanaša na vloge podjetij za pridobitev soglasja Agencije k 
programu lastninskega preoblikovanja podjetja. Ta del dokumentacije se nanaša 
na 2.108 podjetij in je zelo obsežen, saj poleg programa o lastninskem 
preoblikovanju podjetja, sklepa o lastninskem preoblikovanju podjetja in obrazca 
otvoritvene bilance stanja obsega vso dokumentacijo, ki je predstavljala pravno 
podlago za odobritev programa lastninskega preoblikovanja in dokumentacijo, ki 
je pojasnjevala vrednotenje posamezne postavke v otvoritveni bilanci stanja. V ta 
del dokumentacije spadajo tudi vsa ocenjevalna poročila o vrednotenju 
nepremičnin in opreme ter poročila o vrednotenju podjetij. V dokumentacijo so 
zajeti tudi vsi dokumenti, ki se nanašajo na postopke, ki so potekali vzporedno s 
postopkom lastninskega preoblikovanja, kot so: denacionalizacija, izločitve 
kmetijskih zemljišč in gozdov, izločitve nepremičnin na področju Triglavskega 
narodnega parka, izločitve objektov, ki imajo status naravne in kulturne dediščine, 
izločitve premoženja po ZGJS in drugo. 

6. Dokumentacija, ki se nanaša na vloge podjetij za pridobitev soglasja Agencije za 
vpis v sodni register. Dokumentacija se nanaša na 1.381 podjetij. Dokumentacija 
za pridobitev soglasja za vpis v sodni register je obsegala vse dokumente, ki so se 
nanašali na obdelavo lastninskih nakaznic na centralni evidenci, zbirne listine 
začasnic, odobren statut oziroma družbeno pogodbo posameznega podjetja, izjave 
pooblaščenih oseb, razne izjave in drugo dokumentacijo, ki je bila predpisana s 
posebnimi navodili o potrebni dokumentaciji za vpis v sodni register. 
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♦ 
Agencija je v sodelovanju z Arhivom RS iz dokumentarnega gradiva določila javno 
arhivsko gradivo. To gradivo je potrebno v skladu z Zakonom o arhivskem gradivu 
izročiti v originalu. Zakon o arhivskem gradivu natančno opredeljuje, kako mora biti 
gradivo kronološko shranjeno, prav tako tudi skrbno popisano glede na pomembnost 
dokumenta. 

6. DELO AGENCIJE PO ZAKLJUČKU PROCESA LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

Ob zaključku lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom je ostala še 
vrsta nerešenih zadev. Agencija sodeluje z mnogimi institucijami in na njihovo 
zahtevo posreduje raznovrstna dokazila, ki se nanašajo na postopek lastninskega 
preoblikovanja posameznega podjetja. Glede na zaključene sodne postopke pred 
upravnimi sodišči, pridobiva nova dejstva in nove dokaze v zvezi z lastninskim 
preoblikovanjem. Agencija je edina institucija, ki razpolaga s popolno dokumentacijo 
o lastninskem preoblikovanju slovenskih podjetij in je tako pomemben vir informacij 
za podjetja, sodišča ter državne institucije. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je pripravilo predlog Zakona o 
privatizaciji državnega premoženja, ki ga je Vlada RS dne 10.07.2000 potrdila in 
posredovala v drugo obravnavo. Predlog zakona je določal, da bo Agencija opravljala 
strokovna in tehnična opravila pri privatizaciji premoženja v lasti države. Dne 07.02. 
2001 je bil zakon umaknjen iz parlamentarne procedure, ker bo Vlada RS uredila 
privatizacijo državnega premoženja z dopolnitvami in spremembami Zakona o 
izvrševanju proračuna in Zakona o javnih financah. Ob preoblikovanju Slovenske 
razvojne družbe d.d. (SRD) bo Agencija prevzela njegove naloge, povezane z 
dokončanjem privatizacije in notranjega odkupa delavcev, razvojno projektnim 
financiranjem in vodenjem zunaj bilančnih evidenc. 

7. PREGLED DELA NADZORNEGA ODBORA 

7.1. SEJE NADZORNEGA ODBORA 

Nadzorni odbor Agencije je imel prvo sejo dne 17.6.1997, ko se je konstituiral z 
izvolitvijo predsednika in namestnika, sprejet je bil poslovnik in dogovorjene 
smernice dela. Do danes je imel skupno 18 rednih sej, eno korespondenčno in eno 
skupno sejo s Svetom Agencije. Sejnina za člane Nadzornega odbora in Sveta 
Agencije je določena v višini tolarske protivrednosti 200 DEM. 

Po zakonu ima Nadzorni odbor naslednje naloge: 

- nadzor nad zakonitostjo dela Agencije 
- nadzor nad finančnim poslovanjem Agencije 
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7.2. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA AGENCIJE 

Nadzorni odbor Agencije je vršil nadzor nad zakonitostjo dela Agencije tako, daje na 
vsaki seji obravnaval podatke o lastninjenju posameznega podjetja kot kompleksno 
celoto. Na zahtevo posameznih članov ali predsednika Nadzornega odbora je 
kontroliral zakonitost pri izvedbi programov lastninskega preoblikovanja"posameznih 
podjetij. 

Na sejah Nadzornega odbora so bila poleg finančnih poročil obravnavana vsa 
pomembnejša podjetja, ki so se lastninsko preoblikovala, pomembnejši problemi 
povezani z lastninskim preoblikovanjem, problem privatizacijske luknje in podane 
rešitve. Prav tako so bili obravnavani strokovni predlogi Agencije, spremembe 
zakonskih in podzakonskih aktov v zvezi z lastninskim preoblikovanjem slovenskih 
podjetij z družbenim kapitalom in drugo. 

Najpogosteje obravnavane teme so bile: 

• poročila s sej Sveta Agencije, 
• poročila o delu in zaključnih računih Agencije, 
• finančni načrti in programi dela Agencije, 
• poročila o finančnem poslovanju družbe RLC in ukinitvi družbe, 
• imenovanje revizorjev za revidiranje zaključnih računov, 
• poročila o opravljeni reviziji računovodskih izkazov Agencije in RLC, 
• poročilo Računskega sodišča glede izplačevanja plač in drugih prejemkov 

zaposlenih za leto 1995 na Agenciji, 
• poročilo prejšnjega Nadzornega odbora Agencije, 
• poročila o poteku lastninskega preoblikovanja podjetij, 
• informacije o pritožbah na izdana soglasja Agencije, 
• informacije o poteku denacionalizacije, 
• poročilo o izvedenih prenosih podjetij z družbenim kapitalom na SRD, 
• problemi posameznih podjetij pri lastninskem preoblikovanju, 
• informacije glede izobraževalnih dejavnosti Agencije in aktivnostih pri 

obveščanju javnosti o lastninskem preoblikovanju ter izdanih certifikatih, ki so jih 
pripravili strokovnjaki Phare programa in Agencija v sodelovanju z drugimi 
institucijami, 

• poročila o dejavnostih Agencije, ki so ji bila poverjena s strani državnih organov, 
druge aktivnosti Agencije kot na primer: izvajanje Odloka Vlade RS o dodatnem 
premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastninske 
certifikate, aktivnosti v povezavi s Skladom za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka, d.d., aktivnosti z ugotavljanjem premoženja, ki ni bilo vključeno 
v otvoritvene bilance podjetij, ki so se lastninila, podeljevanje licenc, projekt 
oživitve Zdravilišča Rimske Toplice, 

• postopki Agencije glede na določilo 4. točke 3. člena Zakona o zaključku 
lastninjenja pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, 

• poročilo o že prenešenih podjetjih in nameravanih prenosih podjetij na Slovensko 
razvojno družbo v skladu z določili 3. člena Zakona o zaključku lastninjenja in 
privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, 

• poročila o sklenjenih avtorskih pogodbah in pogodbah o delu, 
• poročila o osebnih dohodkih zaposlenih na Agenciji in drugo. 
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Člani Nadzornega odbora so prejeli na vsaki seji računalniški izpis, ki je zajemal vse 
spremembe pri postopkih lastninskega preoblikovanja, nastale od prejšnje seje 
(predhodno so isti izpis prejeli v pregled tudi člani Sveta Agencije). Izpis je zajemal 
celotno natančno sliko lastninjenja s podatki o podjetjih s prvim in drugim soglasjem, 
koliko jih je bilo še v obdelavi, koliko je bilo prenesenih na Sklad RS za razvoj, 
koliko je bilo likvidacij. Omenjeni izpis je bil zaupne narave, saj je pri posameznem 
podjetju zajemal podatke o načinu izvedbe lastninjenja vključno z vsemi vrednostnimi 
postavkami o višini družbenega kapitala in vse ostale kategorije lastninjenja. 

Predsednik Nadzornega odbora oz. njegov namestnik sta redno udeležena na sejah 
Sveta Agencije, da Nadzornemu odboru poročata o vsebini in sprejetih sklepih na 
sejah Sveta Agencije. 

Poročilo o poslovanju Računa lastninskih certifikatov je bil podan na vsaki seji 
Nadzornega odbora. Poročilo je zajemalo vse spremembe nastale med dvema sejama 
po naslednjih kategorijah: prodaja lastninskih nakaznic, stanje na žiro računu in 
pregled porabe finančnih sredstev. Isto poročilo je bilo predhodno podano tudi Svetu 
Agencije, ki je bil za Račun lastninskih certifikatov pristojen, da potrdi vse izdatke 
nad 10 milijonov SIT. 

Na predlog Članov Nadzornega odbora in direktorice Agencije so projektni vodje za 
posamezna podjetja predstavili svoje programe, to je celoten potek lastninjenja od 
prispetja programa na Agencijo, morebitne specifične probleme in vse kar je dodatno 
zanimalo člane Nadzornega odbora pri naslednjih podjetjih: Agroind Vipava, 
Mladinska knjiga Založba d.d, Cestno podjetje Ptuj, SCT d.d., Čevljarstvo Kidričevo, 
IBI Kranj, Kmetijski kombinat Ptuj, Turistično podjetje Portorož, Papirnica Vevče, 
Tio Otiški Vrh, Geoplin. 

V okviru denacionalizacijskih problemov je Nadzorni odbor preveril vse zakonske 
podlage in ugotovil, da je delo Agencije v celoti pravilno, pomeni v skladu z 
obstoječo veljavno zakonodajo torej zakonito. 

Nadzor nad delom Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo se vrši tudi preko 
pritožb zoper odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo in sicer na 
Ministrstvo za gospodarstvo (prej Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - 
MEOR). ZLPP je med drugim določal tudi varstvo pravic podjetij, zlasti pravico do 
izbire načina lastninskega preoblikovanja podjetja. Odločbe Agencije so bile izdane 
na podlagi splošnega upravnega postopka. Zoper odločbo Agencije je bila možna 
pritožba na MEOR. Pravico do pritožbe je imelo podjetje in tudi oseba, ki je imela 
pravni interes. Odločba omenjenega ministrstva je dokončna in je zoper njo možen le 
upravni spor. Drugostopenjski organ je v letih delovanja Agencije prejel 332 pritožb. 
Zoper odločbo Agencije so se večinoma pritoževali denacionalizacijski upravičenci in 
drugi upravičenci v postopku lastninskega preoblikovanja. 

Največ pritožb so na MEOR vložili denacionalizacijski upravičenci. Nerešena 
vprašanja vračanja premoženja so predstavljala enega ključnih dejavnikov, ki je 
vplival na počasnejšo izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetij od načrtovane. 
Denacionalizacijski upravičenci so morali v skladu z določbami ZLPP pri pristojnem 
organu zavarovati svoje pravice s predlogom za izdajo začasne odredbe najkasneje do 
07.06.1993. O predlogih bi morali navedeni organi nemudoma obvestiti podjetje in 
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Agencijo, kot tudi najkasneje v dveh mesecih od vložitve predloga izdati začasno 
odredbo ter jo vročiti upravičencu, Agenciji in podjetju. Agencija se je v postopku 
obravnave programov lastninskega preoblikovanja srečevala s primeri, ko posamezne 
upravne enote o obstoju tovrstnih predlogov niso obveščale ne Agencije ne podjetja. 

Nezavarovani zahtevki denacionalizacijskih upravičencev so bili razlog za'pritožbe na 
drugostopenjski organ, kot tudi razlog za obnove postopkov lastninjenja, ki bodo prav 
tako obravnavani na MEOR. Problem namreč predstavljajo naknadno ugotovljeni in 
pravočasno vloženi predlogi za izdajo začasnih odredb, ki zaradi medtem že 
zaključenega lastninskega preoblikovanja podjetja niso bili ustrezno upoštevani. V 
zvezi s tem so denacionalizacijski upravičenci predlagali obnovo že dokončanih 
postopkov lastninskega preoblikovanja ali pa so bili postopki (delno) obnovljeni z 
odločbami MEOR (npr. Lek d.d., Manufaktura d.d., Merkur d.d. Kranj). V navedenih 
primerih sama obnova postopka vsebinsko ni problematična, saj se zahtevki za 
zavarovanje brez izjeme nanašajo na nepremičnine, ki v postopku lastninskega 
preoblikovanja niso bile izločene iz premoženja teh podjetij. Odprto pa je vprašanje, 
kaj storiti v primerih, ko bi se zahtevek nanašal na lastniški delež v lastninsko 
preoblikovanih podjetij. 

Nerešena lastninska razmerja in ostali problemi so se in se še rešujejo na upravnih in 
višjih sodiščih, nekateri udeleženci so vložili tudi pritožbe na ustavno sodišče. 
Ustavno sodišče je z odločbo UP-112/97 z dne 16. 10. 1997 ugotovilo, daje bila v 
primeru denacionalizacijskih upravičencev do premoženja podjetja IBI p.o. kršena 
ustavna pravica iz 22. člena Ustave RS ter odločilo, daje v vseh primerih podjetij, pri 
katerih se vrača podržavljeno premoženje (kapital) z vzpostavitvijo lastninskega 
deleža na družbenem kapitalu podjetja, stranka v postopku tudi denacionalizacijski 
upravičenec. Od takrat dalje so ti upravičenci imeli položaj stranke v postopku v tistih 
fazah lastninskega preoblikovanja, v katerih je Agencija odločala v upravnem 
postopku o pravici do vrnitve oziroma zavarovanja podržavljenega premoženja. 
Možnost odločanja o svojih pravicah je bila toliko bolj pomembna, ker so bili interesi 
denacionalizacijskih upravičencev, v zvezi z vračanjem premoženja, v večini 
primerov nasprotni od interesov podjetja. 

• Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti (Odločba Ustavnega 
sodišča U-I-22/95 z dne 14. 03. 1996) odločalo tudi o dokazilih za zavarovanje pravic. 
V postopku je odločilo, da sta veljavna dokaza za izločitev premoženja iz lastninskega 
preoblikovanja le predlog za izdajo začasne odredbe, predložen ustreznemu organu v 
zakonitem roku, ter poravnave in sporazumi o začasni izločitvi premoženja in ne tudi 
»drugi dokazi« iz določil Uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi 
posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij. 

Razlogi zaradi katerih stranke vlagajo pritožbe na lastninske programe podjetij so v 
prvi vrsti še vedno nerešeni denacionalizacijski postopki, na drugem mestu so prenosi 
družbenega kapitala podjetij na SRD, na zadnjem mestu pa so procesni razlogi. 

7.3. NADZOR NAD FINANČNIM POSLOVANJEM AGENCIJE 

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finančnim poslovanjem Agencije tako, da vsako leto 
po predhodni obravnavi in potrditvi na Svetu Agencije, Nadzorni odbor Agencije 
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sprejema in potijuje: 1 

- poročilo o delu Agencije; 
- zaključni račun Agencije; 
- program dela Agencije in 
- finančni načrt Agencije. 

Nadalje se vsi zgoraj navedeni akti, po potrditvi na Svetu in Nadzornem odboru 
Agencije, posredujejo v obravnavo in potrditev Vladi Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor Agencije je prejel v potrditev tudi vsakoletno poročilo popisne 
komisije. 

Analogno kot za Agencijo, je Nadzorni odbor po predhodni potrditvi na Svetu 
Agencije, potrdil tudi za Račun lastninskih certifikatov, poročilo o poslovanju in plan 
predvidene porabe za tekoče leto. 

Po potrditvi zaključnega računa Nadzorni odbor zahteva revidiranje računovodskih 
izkazov, ki ga je vsako leto opravila revizijska družba Podboršek k.d.. Revizijska 
družba pri nadzoru ni ugotovila nepravilnosti. 

Računovodski izkazi Agencije so bili za leto 2000 sestavljeni v skladu z določili 
Zakona o računovodstvu (Uradni list št. 23/99). Nadzorni odbor se je na seji dne 
27.02.2001 odločil, da se revizija zaključnega računa za leto 2000 ne opravi, ker le-ta 
zakonsko ni obvezna, poleg tega pa je bilo poslovanje Agencije v letu 2000 že močno 
zmanjšano. 

7.4. POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA O OPRAVLJENEM PREGLEDU 
ZA LETO 1995 

Nadzorni odbor Agencije je novembra 1997 prejel pisno gradivo, ki je zajemalo vse 
uradne dopise, oziroma poročila, ki jih je Računsko sodišče poslalo Agenciji in pa 
dopise, ki jih je Agencija poslala Računskemu sodišču. 

Istočasno je Agencija za Nadzorni odbor pripravila tudi pojasnilo na mnenje 
Računskega sodišča. 

Naloga Nadzornega odbora je bila, da ugotovi ali je Agencija delala v skladu z 
zakonskimi predpisi. Prejšnji Nadzorni odbor je večkrat podal mnenje, da Agencija 
opravlja svoje delo zelo kvalitetno in ažurno (na to obdobje seje poročilo Računskega 
sodišča nanašalo). 

Nadzorni odbor Agencije je na svoji 5. seji dne 17.11.1997 imenoval tričlansko 
komisijo z namenom, da prouči ali je izplačevanje plač na Agenciji usklajeno z 
veljavnimi pravnimi akti, glede na negativno mnenje Računskega sodišča. Komisija je 
ugotovila, da je Agencija izplačevala plače v skladu z veljavnimi pravnimi akti. 

. Komisija je predlagala, da se Nadzorni odbor Agencije sestane s predstavniki 
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in se seznani z njihovimi stališči v zvezi z 
ugotovitvami, ki jih vsebuje mnenje Računskega sodišča. 
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Nadzori odbor je predlagal vodstvu Agencije, da začasno izplačuje akontacije plač, ki 
predstavlja osnovno plačo z 3% dodatkom za osebno oceno, in kar najhitreje opredeli 
osnovo za nadaljnje izplačevanje stroki primernih in dovolj stimulativnih plač, da ne 
bi prišlo do zastoja pri delu Agencije. 

Nadzorni odbor Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo se je- seznanil z 
odločitvijo v.d. direktorice Agencije, da bo postopala po sklepu Računskega sodišča 
RS št. 1206-3796-23, glede izterjave do zaposlenih in bivših zaposlenih Agencije iz 
naslova preveč izplačanih plač in drugih osebnih prejemkov v letu 1995. Agencija se 
je dne 07.07.1998 pismeno obrnila na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in 
ga pozvala, da v skladu s sklepom Sveta Agencije, kot resorno ministrstvo prevzame 
celotno zadevo (terjatve do zaposlenih in bivših zaposlenih Agencije). 

Agencija je knjižila terjatve do delavcev na podlagi dokončnega Poročila o nadzoru 
nad poslovanjem Agencije za leto 1995 v bilanci stanja na dan 31.12.1997 ter 
oblikovala pasivne časovne razmejitve v višini 50.908 tisoč sit. 

Državno pravobranilstvo RS je v letu 1999 prevzelo izterjavo do zaposlenih in bivših 
zaposlenih delavcev. Dne 25.9.2000 je bila podpisana pogodba, s katero je Agencija 
prenesla neto terjatve v višini 23.903.115,90 SIT do delavcev na Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj, ki ga po določbah ZDP zastopa Državno 
pravobranilstvo. Na podlagi podpisane pogodbe, je državni pravobranilec vložil 
predloge za izvršbo. 

7.5. OCENA DELA AGENCIJE 

Pri svojem delu Nadzorni odbor s strani Agencije ni naletel na posebne ovire, 
nasprotno, Agencija je bila pripravljena v dogovorjenih rokih pripraviti zahtevana 
poročila in odgovore. 

Pri svojem delu se je srečevala s številnimi problemi, ki so otežkočali delo in so 
zavlačevali lastninske postopke (revizije, prenos kmetijskih zemljišč, 
denacionalizacijski postopki). Odnosi med posameznimi organi, ki so imeli vpliv na 
potek lastninskih postopkov, niso bili vedno taki, da bi doprinašali k pospeševanju 
lastninskih postopkov. Tudi precej podjetij ni bilo zainteresiranih, da postopek 
izvedejo hitro. Agencija se je z opozorili in tudi uporabo nekaterih zakonskih 
možnosti trudila pospeševati tudi te postopke. 

Nadzorni odbor je pri obravnavanju številnih primerov na iniciativo posameznih 
članov ugotovil, daje Agencija ves čas delovala v skladu z zakoni in dajala pobude za 
spremembe predpisov, v kolikor je pri svojem delu odkrila potrebo po spremembi ali 
dopolnitvi le-teh. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Agencija opravila tudi veliko vlogo pri obveščanju 
javnosti o privatizacijskih postopkih in osveščanju delničarjev. 

Pri svojem delu se je srečevala tudi s finančnimi težavami, saj ji ni bilo vedno 
zagotovljeno dovolj sredstev za pospešeno delo na privatizacijskih postopkih. 
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7.6. OCENA POTEKA LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

Z lastninskim preoblikovanjem slovenskih podjetij z družbenim kapitalom je bil leta 
1999 v Sloveniji zaključen del preobrazbe gospodarstva. Proces je bil ključnega 
pomena, ker je s sistematičnim pristopom bistveno spremenil vse vidike slovenskega 
gospodarstva in spremenil odnos širše javnosti do kapitala in tržne naravnanosti. 

Lastninska preobrazba podjetij je pripomogla k oblikovanju učinkovito vodenih in 
tržno naravnanih podjetij, ki bodo sposobna delovati v konkurenčnem in 
globaliziranem okolju. S tem je bil zaključen prvi del tranzicijskega procesa, katerega 
namen je bil pridruževanje Slovenije splošnim svetovnim trendom in gospodarskim 
tokovom ter vključevanje v integracijske procese Evrope oziroma krepitev domače 
konkurenčne sposobnosti. 

V procesu, kije trajal šest let, seje reševala vrsta pravnih, finančnih, institucionalnih 
in ne nazadnje tudi teoretičnih ter moralnih problemov in dilem. Razen lastninske 
preobrazbe je bilo v nekdaj družbenih podjetjih opravljeno tudi finančno in 
organizacijsko prestrukturiranje. Proces je pripomogel k ureditvi kompleksnih 
problemov kot denimo: vračanje odvzetega premoženja upravičencem, kmetijska 
reforma in pravna ureditev lastništva kmetijskih zemljišč, uskladitev računovodskih 
načel in standardov z mednarodnimi, reorganizacija korporativnega prava, izločitve 
kulturnih spomenikov in narodnih parkov in določitev njihovega skrbnika ter drugo. 

Slovenski model lastninjenja ni vzpodbudil vstopa svežega kapitala s strani tujih 
investitoijev, vendar se z odprtjem trga kapitala za tujce tudi to počasi odpravlja. 
Dolgotrajnost procesa je ena izmed slabosti preobrazbe in je posledica reševanja 
številnih problemov tranzicije. 

Analize kažejo, da seje z dokončanjem procesa lastninskega preoblikovanja podjetij 
sprožil nov investicijski ciklus, s čimer seje povečala gospodarska rast in zaposlenost, 
povečal se je tudi delež vlaganj tujih investitorjev. V lastninsko preoblikovanih 
podjetjih je opazna rast donosnosti sredstev in kapitala ter rast dobička oziroma 
zmanjšanje izgube. Bistveno uspešnejše poslovanje podjetij je nedvomno tudi 
posledica vzpostavljenih lastniških razmerij ter finančne in organizacijske preobrazbe 
podjetij. Intenzivna konsolidacija razdrobljenega lastništva v po-privatizacijskem 
obdobju bo dodatno povečala učinkovitost in uspešnost slovenskih podjetij. 

Približevanje Slovenije splošnim svetovnim ekonomskim trendom zahteva 
dokončanje drugega dela tranzicijskega procesa, kar je privatizacija državnega 
premoženja. Umik države iz neposrednega upravljanja podjetij in prepuščanje zasebni 
gospodarski pobudi, ki jo vodijo tržni mehanizmi, bo gotovo multipliciral ugodne 
učinke lastninskega preoblikovanja. Domači gospodarski subjekti bodo 
enako vrednejši tistim v tržnem okolju in sposobni vključevanja v mednarodne tokove. 

Nadzorni odbor ocenjuje, da so lastninski postopki potekali v danih razmerah, 
upoštevaje možnosti, ki jih je imela Agencija, v tempu, ki je bil v skladu z 
zapletenostjo predpisov in avtonomijo podjetij. Nadzorni odbor je bil stalno seznanjen 
s stanjem na tem področju, Agencija pa je tudi realizirala vse pobude za pospešitev 
postopkov s strani Sveta Agencije in Nadzornega odbora. 

poročevalec, št. 46 48 4. junij 2001 



7.7. PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA 

Nadzorni odbor meni, da bi Agencija kot strokovna institucija lahko zelo dobro 
sodelovala na projektu upravljanja državnega premoženja. S tem bo tudi procesu 
privatizacije državnega premoženja zagotovljen ustrezen nadzor in transparentnost. 

Glede na povedano, se Nadzornemu odboru zdi utemeljeno, da se pri lastninjenju 
državnega premoženja uporabijo izkušnje in znanje institucije, ki je s svojim 
dosedanjim delom dokazala, da je strokovno usposobljena za izpeljavo zgoraj 
omenjenih projektov. 

Nadzorni odbor Agencije je že večkrat posredoval pisno pobudo Vladi RS, 
Državnemu zboru RS in Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj v zvezi z 
lastninjenjem državnega premoženja, s predlogom in pozivom, da se lastninjenje 
državnega premoženja odvija znotraj že z zakonom določene institucije, ki je do 
sedaj izvajala lastninsko preoblikovanje družbenega kapitala podjetij, to je Agencije 
RS za prestrukturiranje in privatizacijo. 

Nadzorni odbor meni, da gre pri privatizaciji državnega premoženja za obsežnejši in 
zahtevnejši proces, kot je bilo lastninsko preoblikovanje. Pri tem se bodo 
preoblikovali pomembni deli gospodarstva kot so: energetika, bančništvo, 
telekomunikacije in drugo. Pripraviti bo potrebno ustrezne strokovne podlage za 
izvedbo procesa, in zagotoviti, da bodo dejanja potekala enotno, organizirano in s tem 
učinkovito. V tem smislu je potrebno v privatizacijo vključiti neodvisno strokovno 
institucijo, ki bo, kot že v preteklosti, skrbela tudi za transparentnost procesa, 
koordinacijo med udeleženci in konsistentno delo skozi celotno obdobje drugega dela 
preobrazbe našega gospodarstva. 

Predsednik Nadzornega odbora 

Nikolaj Bevk 
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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. 
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