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OBVESTILO 

Spoštovani naročnik! 

Obveščamo Vas, da smo 30.06.2002 zaprli žiro 
račun št.: 50100-637-55237. Od 01.07.2002, 

opravljamo plačilni promet preko transakcijskega 
računa št.: 01100-8450000512, odprtega pri Upravi 
za javna plačila v Ljubljani. 

Uredništvo Poročevalca 

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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 
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Varuh človekovih pravic pošilja sedmo redno poročilo. Poročilo, 
ki ga državnemu zboru posreduje v skladu s 43. členom Zakona 
o varuhu človekovih pravic, se nanaša na delo varuha v letu 
2001. 

Varuh predlaga,da državni zbor poročilo obravnava skladno s 
prvim odstavkom 272. člena Poslovnika državnega zbora na 
redni seji v času jesenskega zasedanja. Povzetek poročila in 
svoje ugotovitve želi skladno s 44. členom Zakona o varuhu 
človekovih pravic osebno predstaviti na izbrani seji. 

Matjaž Hanžek, l.r. 
Varuh človekovih pravic 
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UVOD 

Varuh človekovih pravic varuje posameznika v stikih z državnimi 
organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil ter 
nadzira delovanje teh organov in institucij. Posamezniku daje 
varstvo s tem, da njegove pritožbe preiskuje in predlaga odpravo 
nepravilnosti, če ugotovi, da je pritožba utemeljena. Gre za varstvo 
na področju pravilnega in korektnega ravnanja oblasti v razmerju 
do posameznika. Varuh sicer nima pristojnosti oblastnega 
odločanja, je le dodatno sredstvo zunaj sodnega varstva pravic 
posameznikov. 

Eno izmed orodij, ki varuhu človekovih pravic omogočajo delo, je 
tudi javnost. Delo varuha je ob zaupnosti posameznih postopkov 
javno in s tem izpostavljeno javni oceni. Javnost lahko tako 
ocenjuje tudi delovanje vseh organov, ki jih varuh nadzoruje. Ena 
izmed oblik javnega delovanja varuha je tudi letno poročilo. Z njim 
javnost seznanja o spoštovanju človekovih pravic v družbi in o 
njegovih prizadevanjih za odpravo kršitev povezanih s človekovimi 
pravicami. Poročilo je varuh po zakonu zavezan vsako leto 
predstaviti državnemu zboru. Ta publikacija je sedmo redno letno 
poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Obenem 
je to tudi prvo poročilo novega varuha. 

Letošnje poročilo se po strukturi ne razlikuje od prejšnjih, saj je 
šest dosedanjih poročil že določilo neke vrste standard, ki ga je 
težko izboljšati. Tako v prvem poglavju predstavljamo splošen 
pregled stanja človekovih pravic v Sloveniji, ki po našem mnenju 
zahtevajo poseben poudarek. V drugem poglavju so natančneje 
analitično obdelani problemi, na katere je varuh naletel. V naslednjih 
pa so splošne informacije o načinih dela, komuniciranja z javnostmi, 
pregled porabe finančnih sredstev in statistika. Pregled 
zaključujemo s predstavitvijo nekaterih zanimivejših primerov. Ker 
je državni zbor potrdil varuhovo željo po poudarjenem spremljanju 
kršitev otrokovih pravic šele jeseni lanskega leta, to področje v 
tem poročilo še ni predstavljeno v posebnem poglavju, ampak se 
pojavlja kot del drugih področij. Problematika varstva osebnih 
podatkov pa po svojem obsegu zaenkrat še ne bi uspela napolniti 
posebnega poročila, k izdaji katerega varuha zavezuje zakon, 
zato je obravnavana v posebnem poglavju letnega poročila. 

Poročilo je najbolj celovit prikaz dela institucije v letu, a je le ena 
izmed oblik komuniciranja z javnostjo. Ker se delo varuha 
človekovih pravic ne konča le pri reševanju posamičnih primerov 
kršitev človekovih pravic, ampak meri tudi v izboljševanje dela 
državnih organov in preprečevanje nadaljnjih kršitev v vseh 
segmentih družbe, želimo, da bi bila v tej publikaciji strnjena 
opozorila spodbuda za izboljšanje ravnanja vseh nas. 

1. OCENA O SPOŠTOVANJU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
IN PRAVNI VARNOSTI V DRŽAVI 

Ta ocena spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji ne temelji le 
na konkretnih obravnavanih primerih, s katerimi se je Urad varuha 
človekovih pravic ukvarjal v lanskem letu - opisani in sistematizirani 
po posameznih področjih so v drugem poglavju ampak poskuša 
zajeti problematiko v celoti. Poleg ugotovitev o stanju spoštovanja 
človekovih pravic, ki jih narekuje analiza obravnavane 
problematike na podlagi prispelih pobud, ocena temelji tudi na 
informacijah, ki jih je varuh pridobil na pogovorih s posamezniki, 
predstavniki različnih skupin prebivalcev • predvsem 
marginaliziranih skupin -, predstavniki nevladnih organizacij in 
drugimi ljudmi, ki so neposredno prizadeti ali pa le zavzeti 
opazovalci družbenega dogajanja. Pa tudi iz stikov z ljudmi, ki pri 
varuhu iščejo informacije ali pravne nasvete, in nenazadnje iz 
sodelovanja z državnimi in drugimi organi. Torej je ta del Poročila 
širši prerez opažanj stanja človekovih pravic v Sloveniji, ki ne 
izhaja le iz pobud 

Čeprav naloga varuha človekovih pravic ni dajanje informacij in 
pravnih nasvetov ljudem v stiski, vsi zaposleni pri Varuhu pogosto 
opravljajo tudi to delo, kar kaže na premajhno prizadevnost 
državnih institucij, da bi se bolj približale ljudem. Premajhna 
seznanjenost ljudi z lastnimi pravicami ali izgubljenost v 
nepregledni mreži državnih institucij pogosto dela ljudi nemočne. 
Nezmožnost izrabiti storitve državnih in drugih institucij, ki so 
sicer na voljo, pogosto vodi v izključenost iz družbe, revščino in 
kršitev človekovih pravic. Zato bi morale vse te institucije več 
storiti za preglednost svojega dela in seznanjanje javnosti z njim. 

Pri delu ugotavljamo različno intenzivnost pritoževanja 
posameznih skupin prebivalstva. Nekatere skupine ljudi, predvsem 
marginalizirane, le redko iščejo pomoč ali zaščito pri varuhu 
človekovih pravic. Te skupine so med drugimi otroci, šolajoči se, 
Romi, revni in begunci. Odsotnost njihovih pritožb pa ne kaže na 
to, da se tem skupinam ljudi ne kršijo pravice ali da jih uveljavljajo 
brez problemov. Pogosto je celo obratno. Vzrok za to je v premajhni 
seznanjenosti ljudi z lastnimi pravicami, nepoznavanje ali 
neobstoj sistemskih pritožbenih poti, strah pred posledicami 
pritožbe, nezaupanje v družbo in podobno. Skratka: da bi lahko 
varuh človekovih pravic sploh deloval, je potrebna določena 
stopnja demokratične in kulturne razvitosti celotne družbe. 

Žal nekatere družbene skupine tudi v Sloveniji teh dosežkov 
razvoja še ne morejo v celoti uživati. Državne institucije, katerih 
delo bi moralo biti namenjeno tem skupinam, pa so s svojim 
pogosto preveč zbirokratiziranim delovanjem premalo aktivne pri 
prepoznavanju ali odpravljanju njihovih problemov Nekakšen 
skupni imenovalec ocene delovanja teh institucij bi lahko bila 
premajhna občutljivost za stiske ljudi, ki potrebujejo pomoč. 
In to institucij na vseh ravneh. Drugo poglavje vsebuje vrsto 
primerov, ki so lahko dokaz tej trditvi; naj na tem mestu omenimo 
le nekatere. Na zakonodajnem področju nespoštovanje odločb 
Ustavnega sodišča v zvezi z dohodninskimi olajšavami za otroke, 
desetletje urejanja statusa beguncev, neizdajanje podzakonskih 
aktov, ki onemogočajo izvedbo z zakonom zagotovljenih pravic, 
kršitve pravic otrok s posebnimi potrebami, ker še ni izvršilnih 
predpisov, in še mnogo podobnih pomanjkljivosti. Zdi se, da je 
država nenehno preveč zaposlena z velikimi zgodovinskimi cilji 
(osamosvojitev, graditev države in njenih institucij oblasti, pa 
makroekonomska stabilizacija, denacionalizacija, pa vključevanje 
v Evropsko unijo in Nato) in nima časa za majhne stiske malih 
ljudi. Toda odnos družbe do »malih« problemov »malih« ljudi kaže 
na odnos do človekovih pravic vsakega posameznika. 

Podobno neobčutljivost lahko občutimo v stikih z državnimi organi 
pri urejanju konkretnih osebnih stvari, kot so neodgovarjanje na 
dopise v upravnih postopkih, kršitve zakonskih rokov za izdajo 
odločb, nedelovanje inšpekcij, ki se pogosto skrivajo za 
nerazčiščeno pristojnost, pa tudi neprijazen odnos do državljanov 
Ta neobčutljivost, žal, ni lastnost le institucij, ampak se pogosto 
kaže tudi v vsakodnevnem življenju ljudi, ki nasprotujejo nastanitvi 
drugačnih ljudi v svoji bližini: beguncev, otrok s posebnimi 
potrebami, zdravljenih narkomanov, ljudi s psihičnimi težavami, 
Romov in drugih. V celotni družbi opažamo premajhno strpnost 
do drugih in drugačnih. 

Naslednji vir kršitev človekovih pravic je neenak položaj države 
in posameznika tudi tam, kjer ne bi smelo biti tako. Tako sodišča 
pogosto leta zamujajo z odločanjem, posameznik pa zamudi 
pritožbeni rok, če zamudi le en dan. Podobno je v upravnih 
postopkih: institucije imajo vedno na voljo množico izgovorov, 
posamezniku ne priznajo nobenega. Neenak položaj imata država 
in davčni zavezanec tudi pri zamudnih obrestih povezanih z 
dohodnino. 
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Država svojo premoč izrablja in samovoljno spreminja pravila 
obnašanja, pogosto pa tudi sama krši sprejete zakone. S 
premalo odločnim ravnanjem pri varstvu ljudi pred samovoljo in 
nekaznovanjem kršiteljev zakonov (npr. prepogosta zastaranja) 
povzroča nezaupanje in strah, predvsem pa negotovost. Pri 
kadrovanju, pa tudi pri drugih razpisih vse prevečkrat opažamo, 
da ima pomembno vlogo pri odločitvah nepotizem, znanstva, 
predvsem pa merilo politične všečnosti. Pogosto je pomembnejše 
pripadati katerikoli politični stranki kot pa strokovnost. To povzroča 
negativno selekcijo, zniževanje strokovnih meril in korupcijo. 

Naslednja pomanjkljivost, ki krni raven človekovih pravic, je 
neoptimalna organiziranost države Ob tem, da ni zagotovljena 
koordinacija dela med resorji in znotraj resorjev (vlada je npr.: v 
odgovoru na lansko poročilo varuha človekovih pravic kratke 
stike pri sodelovanju in koordinaciji ministrstev predstavila kot 
izgovor za počasno sprejemanje predpisov!) se ne ve, katere 
organe, v kolikšnem obsegu in organizacijski mreži Slovenija 
sploh potrebuje (koliko in katera ministrstva, organi v sestavi, 
uradi, paradržavni organi - javni zavodi, agencije, skladi, itn.). 
Pogosto se zdi, da se organizacija državne uprave ravna po 
potrebah političnih strank in posameznikov v njih in ne po tem, 
kaj je za državo in državljane najpomembnejše. Na primer pri 
ustanavljanju vladnih uradov, ki bi lahko na marsikaterem področju 
prevzeli del funkcij področnega varuha človekovih pravic, se zdi, 
da je prej vodilo dajanje zaposlitve trenutno nezaposlenim 
strankarskim funkcionarjem kot zadovoljevanje potreb ljudi. Tudi 
teritorialna (ne)organiziranost uprave (upravni okraji, položaj 
upravnih enot in drugih decentraliziranih služb) ter nedodelano 
omrežje lokalne samouprave (velikost in funkcije občin, problem 
pokrajin) zmanjšujejo preglednost in učinkovitost delovanja 
države. Podobno je bilo pri deetatizaciji in privatizaciji nekaterih 
dejavnosti, ki so jih in bi jih še lahko opravljale državne institucije 
(notariat, izvršitelji). Namesto da bi se nekatere storitve pocenile 
in približale ljudem, so dražje in manj učinkovite. Nerešen prob- 
lem ostaja prenašanje javnih pooblastil na stanovska združenja 
(zdravniška, notarska, odvetniška zbornica). 

Slabi organizaciji države se pridružuje tudi problem pomanjkljivih 
predpisov Pravni sistem je bil sestavljen po zgledih iz različnih 
drugih držav, pri tem pa se ni dovolj upoštevalo naših posebnosti. 
Hitenje ob preobilici zakonodajnega dela (ne nazadnje tudi, da bi 
se približali Evropski uniji) marsikdaj narekuje sprejemanje 
zakonov brez temeljitih analiz stanja in potreb, kar pogosto 
povzroča skorajšnje spreminjanje zakonov in drugih predpisov, 
včasih celo pred začetkom izvajanja na novo sprejetega zakona. 
Ob tem pa se kažejo še druge pomanjkljivosti, kot so nerealno 
ocenjevanje in nezadostno upoštevanje finančnih in drugih posledic 
posameznega zakona, možnosti za njegovo izvedbo v določenih 
rokih ali utemeljenost in natančna ureditev posegov v človekove 
pravice in temeljne svoboščine. Pogosti konflikti zaradi političnega 
prestiža ali trgovanje med političnimi strankami ne zagotavljajo 
strokovno korektne izdelave zakonov; pogosto so ti le zmešnjava 
različnih konceptov ali interesov. Če temu dodamo še napake pri 
določanju, pripravljanju in izdajanju podzakonskih predpisov, 
ki pogosto onemogočajo izvajanje zakonov, smo se nekoliko 
približali dejanski oceni stanja 

Naslednja pomanjkljivost, ki zmanjšuje raven človekovih pravic v 
Sloveniji, je nepopolno izvajanje predpisov. Sem lahko uvrstimo 
preslabo vlogo ministrstev pri zagotavljanju pravilnega, enotnega 
in učinkovitega izvajanja postopkov, ker pogosto ni pravočasnih 
natančnih in enotnih vsebinskih in organizacijskih navodil upravnim 
organom. Temu lahko dodamo pogosto nezadostno strokovno 
usposobljenost uslužbencev, napake pri vodenju postopkov in v 
izdanih aktih ter množične kršitve zakonskih ali vsaj razumnih 
rokov za odločanje. Srečujemo pa se tudi z ne vselej dovolj 
restriktivnimi razlagami možnosti posegov v človekove pravice, 
ali pa zožujočimi razlagami določb o pravicah ljudi. Predvsem pri 

upravnih postopkih se v dvomu zaradi kolizije zakonov ali 
nenatančno določenih pravic posameznika ali celo pravnih praznin 
uslužbenci pogosto odločajo v škodo posameznika. Tako 
posameznik plačuje slabo delo države, kar s stališča človekovih 
pravic ni dopustno. Država ima v svojih rokah vse vzvode oblasti 
in moč, pravico in dolžnost sprejemati take zakone in postopke, 
ki ne bojo dopuščali dvoma. Če ga, mora država predpis spremeniti, 
do takrat pa svojega nedela ne more prenašati na posameznika. 
V zadnjem času se sicer odnos med javnimi uslužbenci in 
"strankami" nekoliko izboljšuje, a je še daleč od zaželenega. 

Čeprav so kršitve človekovih pravic, opisane v vseh poglavjih, v 
večini primerov tudi kršitve ustavno zajamčenih pravic, se tu 
osredotočamo le na tiste kršitve, ki v grobem pomenijo 
diskriminacijo. Število pobud se je na tem področju najbolj 
povečalo, kar je posledica aktivnih stikov varuha človekovih 
pravic z vrsto združenj, ki predstavljajo različne, predvsem 
marginalizirane skupine prebivalcev Slovenije. Informacije, ki jih 
je varuh dobil na teh srečanjih, zajemajo veliko večjo problematiko, 
kot bi lahko sklepali po pobudah, predstavljenih v poglavju 2.1. 
Največkrat gre za prikrito diskriminacijo in pomanjkanje volje za 
njeno odpravo. 

Srečevanje s temi skupinami je bolj kot razreševanje posamičnih 
kršitev pomenilo poleg zbiranja informacij o problemih predvsem 
seznanjanje ljudi z njihovimi pravicami in potmi za doseganje teh 
pravic. Skratka, nekakšno opolnomočanje ljudi. Najpogostejše 
so bile pritožbe o zatrjevani diskriminaciji na podlagi vere, 
nacionalne pripadnosti, spola ali spolne usmerjenosti. Ob sicer 
solidni zaščiti italijanske in madžarske narodne skupnosti se zatika 
pri vseh drugih, ki predstavljajo desetino prebivalcev Slovenije. 
Še vedno namreč ni uresničena ustavna zahteva o posebnem 
zakonu o romski skupnosti, druge narodne manjšine, ki so nastale 
po osamosvojitvi Slovenije, pa sploh nimajo kakšne posebnega 
zakonskega varstva. Ne obstajajo tudi sistemske poti za 
zadovoljevanje njihovih kulturni potreb. Zdi pa se, da za to ni niti 
politične volje. 

Zaradi nedodelanih meril in postopkov za dodeljevanje sredstev 
verskim skupnostim, ki imajo lahko za posledico diskriminacijo 
posamezne skupnosti, je varuh pisal Vladi in od nje zahteval, da 
to uredi. Muslimanska skupnost v Sloveniji si že skoraj tri desetletja 
zaman prizadeva zgraditi svoj kulturni center, kar lahko pomeni 
kršitev ustavno zagotovljene pravice do svobodnega 
zadovoljevanja svojih verskih potreb. Toliko časa trajajoča 
(ne)gradnja ne more biti posledica naključnega spleta neugodnih 
okoliščin, temveč kaže že skoraj na zavestno blokado 

Glavna negativna značilnost pri izvrševanju zapornih kazni so 
prezasedenost zaporov in priporov, skupinsko prestajanje 
zaporne kazni, pomanjkanje osebja, slabo zdravstveno varstvo 
zaprtih in priprtih oseb. Čeprav je Slovenija ena izmed držav z 
najmanjšim številom zaprtih oseb na prebivalca, so razmere 
vseeno slabe in se še poslabšujejo. Vzrok je predvsem veliko 
povečanje števila zapornikov v zadnjih letih, saj se je podvojilo 
Razen nadomestne gradnje koprskega zapora pa v bližnji 
prihodnosti ni pričakovati kakšnih večjih izboljšav. Še slabše kot 
za zapornike so razmere za pripornike, ki poleg prostorske stiske 
občutijo tudi strožji režim obiskovanja. Le-ta je različen v različnih 
slovenskih zaporih, kar še dodatno poslabšuje stanje, saj uvaja 
diskriminacijo pripornikov. 

V lanskem letu smo zasledili tudi primere nezakonitega pripora 
brez pokritja z odločbo sodišča. Čeprav so to osamljeni primeri in 
niso rezultat neke sistemske odločitve, ampak bolj posledica 
nepazljivosti ali celo nemarnosti sodišča, je to vseeno hudo kršenje 
ustavno zagotovljene pravice do osebne svobode Pa tudi kršitev 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki 
v petem členu zagotavlja, da ima vsakdo pravico do prostosti, 
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razen v primerih, ki so predpisani z zakoni. Tudi v psihiatričnih 
bolnišnicah smo naleteli na primere, ko posameznikom niso 
podaljšali ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja, na prostost 
pa jih tudi niso izpustili. Tudi v teh primerih gre predvsem za 
nemarnost in preveč ležerno upoštevanje zakonov in predvsem 
pravic bolnikov. Ob tem pa ni redka tudi nezakonita praksa, ko se 
obvezno psihiatrično zdravljenje opravlja v socialnem zavodu 
namesto v bolnišnici. Odraz brezbrižnosti zakonodajalca do 
nemočnih skupin prebivalcev je, da še vedno ni sprejet zakon, ki 
bi uredil področje duševnega zdravja. Nesprejemljivo je, da se 
zaradi političnega prestiža ob dveh vloženih zakonskih predlogih 
ne more zakonsko urediti celovito področje varstva oseb z 
duševnimi motnjami. 

Zadnja leta, predvsem pa v začetku leta 2001, se je zelo povečalo 
število ilegalnih migrantov, ki poskušajo prek Slovenije priti v 
Zahodno Evropo in jih zajamejo policisti. Ker slovenske oblasti 
niso bile pripravljene na tako povečanje števila prebežnikov, 
čeprav bi morale to predvidevati, so nastali številni problemi, 
predvsem pa odpor prebivalcev proti nastanitvenim centrom za 
prebežnike v njihovi bližini. Čeprav ne moremo sprejeti 
odklonilnega, ponekod celo sovražnega odnosa slovenskih 
državljanov do ljudi v stiski, ki kaže visoko stopnjo ksenofobije, 
moramo na tem mestu grajati predvsem dejanja oblasti. Skoraj 
ilegalno nočno prepeljavanje neznancev iz enega dela Slovenije 
v drugega nujno zbuja pomisleke, nezaupanje in strah pri ljudeh, 
kar še dodatno podžiga odpor do tujcev. Država in njene institucije 
morajo odpravljati vzroke za ksenofobijo, ne pa da z 
nepripravljenostjo in brezglavim reševanjem po nepotrebnem 
nastalih problemov strah ljudi še povečujejo. Neobčutljivost za 
stiske ljudi se je pokazala tudi pri obiskih varuha v centrih za 
tujce. O ugotovitvah ob obisku Centra za tujce v Velikem Otoku 
pri Postojni smo obvestili javnost, od pristojnih pa zahtevali 
takojšnje ukrepanje. 

Nujen je tudi sprejem zakonodaje, ki bi rešil status beguncem iz 
BIH in odpravil že desetletno začasnost. S stališč enakosti pred 
zakoni, socialne države in človekovih pravic so vprašljivi tudi 
nekateri pogoji za pridobitev državljanstva ali stalnega 
prebivališča - predvsem kriterij višine zagotovljenih sredstev za 
prebivanje, kadar gre za ljudi, ki že desetletja živijo v Sloveniji, 
imajo zakonca in otroke s slovenskim državljanstvom, zaradi 
prenizkih dohodkov pa svojega statusa ne morejo formalno urediti. 
Neurejen status pa jim onemogoča pridobitev zaposlitve (v 
neredkih primerih je bil celo vzrok za izgubo zaposlitve) in krog je 
sklenjen 

Huda sistematična kršitev človekovih pravic in šikaniranje ljudi 
pa je izbris ljudi iz registra stalnega prebivalstva Slovenije, še 
hujše pa že desetletno (ne)odpravljanje tistih kršitev, kijih je država 
sama zagrešila. Tu so odpovedale skoraj vse državne institucije. 
Tudi že desetletje nezaključeni sodni postopki v zvezi z dogajanjem 
ob osamosvojitvi Slovenije kažejo vsaj na nemoč pravne države 
Vsak osumljenec ima pravico, da se o obtožbah proti njemu 
sodišče izreče brez nepotrebnega odlašanja in da ga razreši 
negotovosti. Več kot desetletje dolgi postopki pa ne dajejo občutka 
pravne varnosti nikomur 

Pravica do poštenega sojenja pomeni hitro, učinkovito in 
kakovostno odločanje. A o tem še ne moremo govoriti, čeprav 
zmanjševanje pobud varuhu kaže na počasno izboljševanje stanja. 
Pobude, ki jih dobivamo, kažejo, da še vedno ni zagotovljena 
ustavna pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega 
odlašanja, saj je večletno čakanje po vložitvi tožbe na prvi narok 
za glavno obravnavo v pravdnih zadevah skoraj pravilo Čeprav 
obstajajo poskusi izboljšanja stanja (projekt Herkules, spodbujanje 
k sporazumnemu reševanju sporov, olajšave pri vpogledu v spis, 
mediacija, brezplačna pravna pomoč), večjih premikov še vedno 
ni. Že četrti popravek Zakona o kazenskem postopku kaže vso 

neresnost in zaletavost vseh vpletenih pri sprejemanju zakonov, 
ki se je še posebej pokazala pri uveljavljanju nekaterih novih 
pravil izvršbe. Koncept privatizacije nalog, ki jih mora opravljati 
država, je tudi tu prinesel več zmede ter dražji in nič hitrejši 
postopek. Še posebej so prizadeti revnejši, saj stroški za izvršitev 
na sodišču že pravnomočno dobljene sodbe pogosto presegajo 
njihove finančne možnosti, obenem pa ne zagotavljajo rezultata. 
Neobčutljivost zakonodajalca za probleme socialno ogroženih 
lahko ugotovimo tudi ob tem problemu: ne spoštuje odločbe 
Ustavnega sodišča, ki je že v začetku leta 1999 zahtevalo 
spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju v enem letu. Na 
slabo pravno varnost posameznikov pa pogosto vplivajo tudi 
nekateri odvetniki. Čeprav so ti disciplinsko in kazensko odgovorni 
za svoje slabo delo, se to le redko zgodi. 

Povečanje pritožb varuhu zaradi kršitev človekovih pravic v 
policijskih postopkih kaže predvsem na večjo zavedanje pravic 
posameznikov, verjetno pa tudi povečano represijo, ki ji po 11. 
septembru 2001 tudi Slovenija ni mogla uiti. Vse glasnejše zahteve 
po večji varnosti tudi na račun človekovih pravic so bile nekakšen 
moto politike in represivnih državnih institucij po svetu, ki se ni 
izognil niti Slovenije. A tu ni nobene dileme: varnost in svoboda si 
ne moreta nasprotovati. Brez svobode ni varnosti, svobodo pa 
lahko varujemo le v skladu z zakoni in ob popolnem spoštovanju 
človekovih pravic. Številne pritožbe nad nasilnim ravnanjem 
policistov so verjetno tudi odsev napačnega razumevanja 
vzdrževanja varnosti, policija pa pritožb ne obravnava dovolj 
nepristransko, pri čemer jo tudi predpisani postopki ne zavezujejo 
dovolj. 

2. OBRAVNAVANA PROBLEMATIKA 

2.1. USTAVNE PRAVICE 

2.1.0. Uvod 

Med vsemi področji varuha se je v letu 2001 najbolj povečalo 
število obravnavanih zadev na področju ustavnih pravic, čeprav 
absolutna številka (90) ni tako velika. V to področje uvrščamo 
pobude, pri katerih gre za različne kršitve temeljnih ustavnih 
pravic Največ zadev ni uvrščenih v klasifikacijska podpodročja, 
ki smo jih zastavili na začetku dela varuha, pač pa v podpodročje 
"ostale ustavne pravice". Zato je raznovrstnost zadev zelo velika. 
V nadaljevanju prikazujemo zaokrožene sklope problemov, ki 
smo jih obravnavali, posebej pa pomembnejše zadeve s tega 
področja. 

V minulem letu je bil opravljen naknadni zakonodajni referendum 
o Zakonu o zdravljenju neplodnosti in postopku oploditve z 
biomedicinsko pomočjo. V zvezi z referendumom smo prejeli nekaj 
pobud, največ takšnih, v katerih so pobudniki varuhu predlagali, 
naj ga skuša preprečiti, ker naj bi bil po mnenju nekaterih 
pobudnikov nepotreben in ker naj bi posegal v človekove pravice, 
zagotovljene z ustavo. Varuh je te pobude proučil in tudi po posvetu 
z zunanjimi pravnimi strokovnjaki ugotovil, da ni ustavnih in drugih 
pravnih možnosti, da bi se izvedba referenduma lahko ustavila ali 
preprečila. 

V zvezi z referendumom smo prejeli nekaj pobud, med katerimi 
omenjamo tisto, ki se nanaša na dostopnost volišča invalidom 
in drugim z oteženim gibanjem. Volišče je bilo namreč v visokem 
prvem nadstropju. Strinjali smo se s pobudnikom, da morajo biti 
volišča čim bolj dostopna in brez arhitektonskih ovir, opozorili pa 
smo na možnost volitev na domu, kar je treba pristojni volilni 
komisiji sporočiti najmanj tri dni pred izvedbo volitev ali 
referendumov. 
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Prejeli smo tudi kar nekaj pobud invalidskih organizacij, ki so 
želele pomoč vafuha pri merilih za delitev in razdeljevanje sredstev 
za delo invalidskih organizacij. Posamezne invalidske organizacije 
in njihova združenja niso zadovoljni z delovanjem Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). 
Navajajo, da se na njihove predloge in kritike doslej vlada in 
pristojno ministrstvo nista ustrezno odzvala Opozarjajo tudi, da 
ni učinkovitih pravnih sredstev oziroma sodnega varstva zoper 
odločitve organov FIHO. Nekaj pobudnikov se je obrnilo na nas 
tudi ob sprejemanju Zakona o invalidskih organizacijah, nekaj 
invalidskih organizacij pa je želelo pomoč varuha pri vključevanju 
v zvezo društev invalidov. Pobudnikom smo odgovarjali, da varuh 
v teh zadevah nima neposrednih pristojnosti, predvsem pa ne 
more vplivati na vsebino odločitev organov invalidskih organizacij 
in FIHO; prav tako ne moremo sodelovati v zakonodajnem 
postopku kot zagovorniki posameznih skupin ali društev. Opozorili 
pa smo, da zoper odločitve organov FIHO obstaja možnost 
upravnega spora, predpise, ki urejajo njegov položaj in pooblastila, 
pa lahko presoja ustavno sodišče. Ocenjujemo tudi, da bi se v 
urejanje tega področja in spore v okviru invalidskih organizacij in 
med njimi moral aktivneje vključiti Urad vlade za invalide 

Omenimo lahko tudi spore v okviru lokalnih skupnosti; med 
županom in občinskim svetom ter med krajevnimi skupnostmi. 
Upoštevaje samoupravo lokalnih skupnosti varuh v teh zadevah 
nima veliko možnosti za poseganje, zato pobudnikom predlagamo, 
naj odprta vprašanja rešujejo v okviru demokratično izvoljenih 
organov občine, predvsem občinskega sveta Napotili smo jih 
tudi na pomoč pristojnih državnih organov, predvsem na vladno 
službo za lokalno samoupravo, ki lahko pomaga pri reševanju 
tovrstnih zadev. 

Nekaj pobudnikov se jena varuha obrnilo tudi zaradi slabe zaščite 
potrošnikov in ker ni učinkovitih pritožbenih možnosti pri uporabi 
monopolnih storitev na področju gospodarskih javnih služb. Že 
pred leti smo s svojimi predlogi pripomogli, da je bila v okviru 
Telekoma uvedena dodatna pritožbena pot, pri izvajanju katere 
sodelujejo tudi zunanji neodvisni posamezniki Vendar pa to ni 
dovolj, zato menimo, da bi bilo treba s predpisi vzpostaviti 
učinkovite pritožbene poti pri monopolnih izvajalcih gospodarskih 
javnih služb vključno z neformalnimi, ki bi bile primerljive z vlogo 
ombudsmana. To velja tudi za monopolne izvajalce gospodarskih 
javnih služb. 

Omenimo lahko tudi pobudo, v kateri nas pobudnik opozarja na 
sprejem Uredbe o nabavi, posesti in nošenju orožja v 
Slovenski obveščevalno-varnostnl agenciji (Uradni list RS, 
št. 51/2001), ki ureja pravico do nošenja in uporabe orožja za 
uslužbence Sove, čeprav za ta akt ni izrecne zakonske podlage. 

2.1.1. Narodne in druge manjšine 

Število pobud, ki zadevajo probleme različnih manjšinskih 
skupnosti in njihovih pripadnikov, se je v minulem letu povečalo. 

Prejeli smo nekaj pobud pripadnikov romske skupnosti, vendar 
pa se vsebina teh pobud ni nanašala toliko na probleme, ki jih 
imajo z državnimi in drugimi organi, ki sodijo v okvir pristojnosti 
varuha, ampak največkrat na probleme znotraj romskih skupnosti. 
Neredko opozarjajo na spore med različnimi romskimi skupinami 
in družinami, obravnavali pa smo tudi vprašanje legitimnosti volitev 
v romsko društvo. Prejeli smo tudi nekaj pobud državljanov, ki 
imajo težave s pripadniki romske skupnosti in navajajo, da državni 
in lokalni organi ne ukrepajo dovolj učinkovito za njihovo zaščito. 
V eni od peticij vaščani navajajo, da jih zlasti motijo kršitve 
prometnih predpisov in predpisov o javnem redu in miru, ki niso 
sankcionirane s strani policije in drugih državnih organov. 
Podpisnikom smo svetovali, kam naj se obrnejo za varstvo njihovih 

pravic, odsvetovali pa smo jim, da bi tovrstne probleme reševali 
sami oziroma se samopomočjo, kar so tudi navedli v svoji peticiji. 

Varuh je v minulem letu na lastno pobudo obiskal dve romski 
naselji, kjer se je dodatno seznanil z romsko problematiko. Naselji 
Pušča in Žabjak. Ne glede na posamezna odstopanja je mogoče 
problematiko prebivalcev obeh naselij strniti predvsem na dve 
temeljni področji. Težave pri urejanju osnovnih bivalnih razmer in 
težave pri zaposlovanju. Slednje je bilo poudarjeno tudi za celotno 
romsko skupnost v pogovorih varuha s predstavniki Zveze 
Romov Slovenije. 

V minulem letu smo ob obravnavi pobude predstavnika Romov iz 
Novega mesta, ki se je na nas sicer obrnil zato, da bi od občine 
dobil nadomestilo, ker ni imel možnosti, da bi na prejšnjih lokalnih 
volitvah kandidiral kot predstavnik Romov v občinskem svetu, 
ugotavljali neusklajenost statuta Mestne občine Novega 
mesta in Zakona o lokalni samoupravi glede zastopanosti 
Romov v občinskih svetih. Ustavno sodišče je namreč z odločbo 
iz marca 2001 ugotovilo, da je statut Mestne občine Novo mesto 
v neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS), ker ne določa, 
da ima romska skupnost svojega predstavnika v občinskem 
svetu. Ustavno sodišče je z odločbo ugotovilo, da je avtonomnost 
romske skupnosti na območju Novega mesta nesporna, zato bi 
mestna občina že na podlagi tedanje ureditve morala omogočiti 
izvolitev predstavnika romske skupnosti v občinski svet. Z isto 
odločbo je ustavno sodišče ugotovilo, da je ZLS v neskladju z 
ustavo, in naložilo državnemu zboru, da ugotovljeno 
protiustavnost odpravi v roku enega leta po objavi te odločbe 
Zakonodajalec mora v ZLS določiti merila, na podlagi katerih bodo 
občine lahko ugotovile, ali je na njihovem območju avtohtono 
naseljena romska skupnost. 

Na tej podlagi smo županu občine Novega mesta predlagali, naj v 
statutu čimprej uredi predstavništvo romske skupnosti v mestnem 
svetu; predsedniku državnega zbora pa, da si v okviru svojih 
pristojnosti prizadeva, da bo ZLS čimprej usklajen z odločbo 
ustavnega sodišča št. U-l-416/98. Opozorili smo, daje treba zakon 
čimprej dopolniti, da bi na tej podlagi občine lahko sprejele ustrezne 
rešitve v svojih statutih ter zato, ker gre za zahtevna strokovna 
in ustavnopravna vprašanja, ki jih je treba razjasniti pred sprejetjem 
zakonskih rešitev. Predsednik državnega zbora nam je odgovoril, 
da si bo prizadeval za čimprejšnji sprejem zakona; župan Novega 
mesta pa, da je občina v postavljenem roku statut dopolnila in 
predvidela zastopanost romske skupnosti v občinskem svetu. 

Relativno veliko zadev smo prejeli v zvezi z diskriminacijo na 
podlagi spolne usmerjenosti. Odmeven je bil primer zavrnitve 
vstopa drugače spolno usmerjenih v javni lokal. Varuh je v javni 
izjavi opozoril, da mora biti izvajanje različnih javnih dejavnosti in 
storitev, med katere sodijo tudi gostinski lokali, nediskriminatorno 
Izvajalec javne dejavnosti mora svoje blago ali storitve nuditi 
vsakomur brez razlik, ki nimajo podlage v predpisih ali utemeljenih 
razlogov. O tem je varuh izdal tudi posebno izjavo, ki pa se ne 
nanaša le na diskriminacijo istospolno usmerjenih, ampak velja 
za vse vrste diskriminacij. V tej zadevi se je na nas obrnil tudi 
prizadeti, ki pa se zaradi kršitev svojih pravic ni obrnil na pristojne 
državne organe, zato varuh v konkretnem primeru ni mogel 
posredovati, saj v razmerju do posameznikov in drugih subjektov 
civilnega prava nima pooblastil. 

Na vprašanje domnevne diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti nas je opozofilo Društvo škuc in navedlo tri takšne 
primere. V prvem primeru je radijski voditelj nakazal povezanost 
med domnevno homoseksualnostjo Hitlerja in dejanji, kijih je storil 
V drugem citirajo trditvi v dveh strokovnih knjigah oziroma 
učbenikih, ki po mnenju pobudnikov neustrezno obravnavajo 
homoseksualnost. V tretjem primeru pa gre za obrazec za vpis v 
Klub vzgojiteljev pri ZPMS Moste-Polje, ki ponuja izjavo, iz katere 
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se lahko razume povezanost med izkoriščanjem otrok in istospolno 
usmerjenostjo. Za prva dva primera smo opozorili na omejitve, ki 
izhajajo iz zakonodaje in pristojnosti varuha človekovih pravic, 
saj ni pristojen za obravnavanje in sankcioniranje dejanj 
posameznikov. Opozorili smo tudi na svobodo izražanja in 
možnosti, da se na strokovne trditve v znanstvenih publikacijah 
odgovarja na podobni ravni. S svojim posredovanjem pa smo 
uspeli v tretjem od navedenih primerov, saj je Zveza prijateljev 
mladine Moste-Polje upoštevala naše mnenje in predlog ter 
ustrezno spremenila obrazec za Klub vzgojiteljev. 

Madžarsko kulturno društvo iz Ljubljane nas je opozorilo na 
pomanjkanje ponudbe televizijskih programov v madžarskem 
jeziku pri kabelskih operaterjih v Ljubljani. Ob naših omejitvah 
pristojnosti na tem področju pa smo jim posredovali naše mnenje, 
da bi morali biti vključeni v ponudbo kabelskih operaterjev tudi 
programi v madžarskem jeziku, saj gre za jezik, ki ga uporablja 
ena od ustavno priznanih manjšin RS, in za jezik ene od sosednjih 
držav. 

Opozoriti moramo tudi na diskriminacijo starejših oseb. 
Konkretno gre za nezmožnost starejših, da bi sklenili določena 
osebna in premoženjska zavarovanja, in za onemogočanje 
kandidiranja upokojenih znanstvenikov za raziskovalne projekte. 
Oboje je v nasprotju z načelom nediskriminacije zaradi starosti, ki 
postaja čedalje bolj aktualno. Žal ima varuh pristojnost le pri tistih 
oblikah zavarovanj, ki jih ureja kateri od državnih organov. Na 
ministrstvu za šolstvo, znanost in šport pa smo posredovali zaradi 
diskriminacije upokojenih raziskovalcev. Ministrica je obljubila, da 
bodo problem odpravili do prihodnjega razpisa za sofinanciranje 
raziskovalnih projektov v letu 2002 (glej primer št. 4), 

Prejeli smo pismo Sindikata slovenske šole v deželi Furlaniji- 
Julijski krajini, v katerem navajajo, da se zakon št. 28, ki naj bi 
uveljavil varstvo pripadnikov slovenske narodne skupnosti na 
tem območju; ne uresničuje. 

Na poizvedbo nam je ministrstvo za zunanje zadeve odgovorilo, 
da si ob vseh priložnostih prizadeva italijanske sogovornike 
prepričati, da je nujna uporaba zakona v praksi, to vprašanje je 
vključeno v vsa dvostranska srečanja, veleposlaništvo RS v 
Rimu in generalni konzulat RS v Trstu pa sta pristojne italijanske 
oblasti večkrat opozorila na izvajanje zaščitnega zakona; 
ministrstvo je o tej problematiki opravilo več pogovorov z 
veleposlanikom Republike Italije v Sloveniji in mu v zvezi s tem 
predalo dve verbalni noti. 

Pobudnikom smo posredovali vsebino tega odgovora in izrazili 
upanje, da bo zakon o varstvu slovenske manjšine čimprej 
upoštevan v praksi. Varuh človekovih pravic nima pristojnosti v 
drugih državah in lahko le opozarja organe Republike Slovenije, 
da si v okviru svojih pristojnosti predavajo za uresničevanje teh 
ciljev. ; 

Mednarodno pozornost je zbudilo posredovanje varuha ob 
zavrnitvi objave Bajramskih nagovorov slovenskega multije 
Islamske skupnosti v RS na RTV. Po našem mnenju je RTV 
ravnala diskriminatorno, ker ni objavila nagovora ob 
muslimanskem verskem prazniku, čeprav so praznični nagovori 
predstavnikov drugih verskih skupnosti (rimskokatoliške, 
evangeličanske in pravoslavne) že uveljavljeni. Na seji uredniškega 
sveta informativnega programa so sklenili vodstvu televizije 
predlagati, da ponudi podobno možnost nagovora tudi 
predstavniku Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. To je 
poročilo State Departmenta predstavilo kot uspešno posredovanje 
varuha (glej primer št. 3). 

2.1.2. Brezplačna dostopnost predpisov 

V poročilu za leto 1998 smo objavili posebno analizo o dostopnosti 
informacij javnega značaja, kjer smo predlagali rešitve glede 
dostopnosti predpisov. Med drugim smo predlagali postopno 
zagotovitev brezplačnega dostopa do polnih besedil veljavnih 
predpisov v RS prek internata in brezplačen dostop do registra 
vseh veljavnih predpisov in aktov lokalnih skupnosti. Ugotavljamo, 
da se številni naši predlogi uresničujejo, čeprav še vedno 
prepočasi. Tako je na naš predlog vlada sprejela program 
postopnega odpiranja baz podatkov uradnega lista, da bi bili 
predpisi brezplačno dostopni vsem državljanom, vendar pa mora 
za ta namen še dopolniti Zakon o Uradnem listu Republike 
Slovenije. Izboljšala se je tudi dostopnost predpisov na spletnih 
staneh državnih organov; v pripravi je tudi zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja, kar smo predlagali tudi v poročilu za 
leto 1998. 

2.1.3. Plačevanje prispevkov za socialno 
zavarovanje duhovnikov 

Ob razreševanju pobude dveh predstavnikov verske skupnosti, 
ki sta želela pri Uradu Vlade RS za verske skupnosti uveljaviti 
"povračila prispevka delodajalca za socialno zavarovanje 
duhovnikov in redovnikov", smo ugotovili, da Urad nima meril za 
dodeljevanje sredstev verskim skupnostim. Na pisne prošnje o 
razlogih Urad tudi ne daje odgovorov. Po telefonskih poizvedbah 
sta pobudnika dobila odgovor, da Urad nima več sredstev oziroma 
da je denar za ta namen že razdeljen. 

V odgovoru na našo poizvedbo je Urad za verske skupnosti kot 
zakonsko podlago za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje 
duhovnikov in redovnikov navedel 20. člen Zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (ZPPVS - Uradni list 
SRS, št. 15/76 in drugi), ki določa, da "družbena skupnost lahko 
daje verskim skupnostim gmotno podporo". Zakon tudi določa, 
da se z aktom, s katerim se da podpora, lahko določi namen, za 
katerega se sme podpora uporabiti. Kot pravno podlago je navedel 
sklep o ustanovitvi Urada (Uradni list RS, št. 72/93), ki med drugim 
določa, da Urad med svojimi nalogami izvaja tudi "sklep Vlade 
Republike Slovenije v zvezi s pokojninskim, invalidskim in 
zdravstvenim zavarovanjem duhovnikov in redovnikov". Pri tem 
naj bi bil mišljen sklep št. 422-05/90-2/4-8, ki ga je sprejel Izvršni 
svet Skupščine RS na seji 18. 3. 1991, ko je obravnaval 
problematiko obdavčevanja dohodkov iz opravljanja verskih 
dejavnosti in premoženja cerkva, samostanov in drugih cerkvi 
pripadajočih stavb in plačevanja prispevkov za socialno varnost. 
Med drugim je takratni izvršni svet določil, da se v proračunu 
Republike Slovenije za leto 1991 zagotovijo sredstva za prispevke 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
zdravstveno varstvo. Prejemniki gmotne podpore so verske 
skupnosti oziroma njihovi duhovniki. Urad pripravi na podlagi 
omenjenega sklepa izvršnega sveta predlog za vsakoletno 
proračunsko postavko na podlagi števila prejemnikov v tekočem 
letu in predvidenih gibanj plač. V postopku delitve te namenske 
gmotne podpore se po navedbah Urada ne uporablja Zakon o 
splošnem upravnem postopku in prosilci o odobritvi oziroma 
zavrnitvi ne dobijo pisnih odločb. 

Na pogovoru v našem uradu je direktor Urada za verske skupnosti 
potrdil, da urad nima meril za delitev sredstev. Posamezni prosilci 
na svoje vloge ne dobijo pisnih odgovorov, saj ni formalne podlage 
za odobritev ali zavrnitev posameznih vlog. 

29. julij 2002 11 poročevalec, št. 78 



Po proučitvi odgovora Urada za verske skupnosti, predpisov in 
drugih aktov, ki urejajo področje socialnega zavarovanja, smo 
ugotovili, da zagotavljanje državnih sredstev za socialno 
zavarovanje duhovnikov v RS pravno ni urejeno, da se sredstva 
delijo brez vnaprej sprejetih meril in brez javnih razpisov, torej 
nepregledno. Zato je mogoče različno, torej diskriminatorno 
obravnavanje posameznih verskih skupnosti in posameznih 
duhovnikov. 

Menimo, da 20. člen ZPPVS, ki vsebuje splošno normo, da 
družbena skupnost lahko daje verskim skupnostim gmotno 
podporo, ne more biti neposredna podlaga za plačevanje 
prispevkov za socialno zavarovanje duhovnikov v RS. Tudi sklep 
Izvršnega sveta Skupščine RS iz leta 1991 ne more biti podlaga 
za vsakoletno zagotavljanje teh sredstev, saj je bil uporabljen že 
v letu 1991. Po našem mnenju bi se sredstva morala deliti na 
podlagi javnega razpisa kot druga sredstva državnih pomoči. 
Tako bi bili lahko zavrnjeni očitki o nepreglednosti delitve in 
domnevno neenakopravni obravnavi posameznih upravičencev. 
Če se država odloči, da nameni določena proračunska sredstva 
za pomoč verskim skupnostim, mora opredeliti tudi merila in 
postopek za delitev. 

Vlada RS je odgovorila, da se proračunska postavka "prispevki 
duhovnikov" potrdi s sprejetjem proračuna v državnem zboru. 
Sredstva določajo verske skupnosti, ki z njimi samostojno 
razpolagajo. Vlada meni, da je oblikovanje meril in postopkov javnih 
razpisov za dodeljevanje gmotne podpore verskim skupnostim v 
državi, kjer ustava določa ločitev države in verskih skupnosti, 
enakopravnost in svobodno delovanje verskih skupnosti, z 
ustavnega stališča lahko sporno. Javni razpisi naj bi bili mogoči in 
se tudi izvajajo zgolj za vzporedne dejavnosti verskih skupnosti, 
kot sta na primer socialna in dobrodelna dejavnost, ki nista verski. 
Hkrati je vlada sporočila, da se zaveda pomanjkljivosti sedanje 
normativne ureditve, zato pripravlja celovito ureditev problematike 
verskih skupnosti, v okviru katere se bo ustrezneje in primerljivo 
z drugimi državami in ureditvijo, ki v Republiki Sloveniji velja za 
nekatere druge poklice, uredilo tudi to področje Urad za verske 
skupnosti bo pridobil ustrezna strokovna mnenja o možnosti 
oblikovanja zakonskih meril za dodeljevanje državne gmotne 
podpore verskim skupnostim in dodatno proučil možnost 
oblikovanja zakonskih kriterijev za dodeljevanje takšne podpore 
O aktivnosti nas bodo sproti obveščali. 

2.1.4. Etika javne besede 

Vsako leto varuh prejme nekaj pobud, ki jih uvrščamo v 
podpodročje etike javne besede. V minulem letu se je število 
tovrstnih pobud precej povečalo. Največ je pobud posameznikov, 
ki so prizadeti zaradi objave njihovih polnih imen oziroma drugih 
podatkov, po katerih se v javnosti lahko identificirajo. Največkrat 
gre za objave v zvezi z domnevno storitvijo kaznivih dejanj, 
konkretneje, zaradi objave ugotovitev policije v predkazenskih 
postopkih. Naša opozorila, da je treba v zvezi s tem spoštovati 
ustavna načela domneve nedolžnosti, varstva zasebnosti in 
osebnostnih pravic posameznikov, vedno ne naletijo na 
razumevanje. Razumljiv je interes medijev za senzacionalistična 
odkritja, ki jim lahko povečuje naklado, za ta namen pa so 
pripravljeni očrniti posameznike z očitki dejanj v lazi 
predkazenskega postopka, ko ne gre niti za utemeljen sum, da 
so očitana dejanja storili. V teh zadevah je seveda treba obravnavati 
vsak primer posebej in pri tem tehtati med načeloma domneve 
nedolžnosti in svobode izražanja. Pri tem tehtanju je treba 
upoštevati naravo dejanja, pravico javnosti, da je seznanjena s 
pomembnimi dogodki javnega pomena, vlogo posameznika v 
javnosti in druge okoliščine posameznega primera. Enotnega 
recepta za takšne primere vnaprej ni mogoče dati, vsekakor pa 

ocenjujemo, da imajo mediji dovolj možnosti, da na nepravilnosti 
opozarjajo s pridobitvijo lastnih virov informacij, brez zahtev, da 
jim mora policija sporočiti polna imena osumljencev. 

Varuh nima, na to opozarjamo tudi pobudnike in druge, neposrednih 
pristojnosti v razmerju do novinarjev in medijev. Neredki so primeri 
nerazumevanja takšnega položaja varuha pri obravnavanju 
kršitev etičnih pravil novinarske stroke. Na eni strani gre za 
nepristojnost varuha; ni pa tudi njegova vloga, da preganja ali 
sankcionira neustrezno ravnanje posameznikov. Zato 
posameznike opozorimo na možnosti, ki jih lahko uporabijo za 
varstvo svojih pravic. Če ima poseg v zasebnost znake kaznivega 
dejanja, je mogoče ukrepati v okviru kazenskopravnih predpisov. 
Posameznik, kije bil prizadet zaradi javne objave, ima tudi možnost 
zahtevati odškodnino po civilni sodni poti. Dejstvo pa je. da obstaja 
dokaj široka "siva cona" kršitev, ki nimajo znakov kaznivega 
dejanja ali civilnega delikta, temveč gre za manj intenzivne kršitve, 
predvsem etičnih načel, ki naj bi jih po našem mnenju novinarska 
stroka sankcionirala predvsem sama. Zato tudi tokrat opozarjamo 
na potrebo, da se v okviru novinarskih združenj oblikujejo učinkoviti 
mehanizmi za nepristransko obravnavo etičnih pravil 
novinarskega poklica kot medijsko razsodišče oziroma ombuds- 
man. Menimo, da na tem področju ni prostora za intervencijo 
države, mehanizme, ki bodo dovolj učinkoviti, da uživajo zaupanje 
javnosti, morajo medijski akterji oblikovati sami. Država pa naj bi 
jim pri tem pomagala predvsem s prispevki za zagotavljanje 
možnosti za delo medijskih razsodišč oziroma ombudsmanov. 

Poseben problem iz tega sklopa je odprlo pismo Državnega sveta 
Republike Slovenije (DS) varuhu človekovih pravic. DS je namreč 
podprl vprašanje državnega svetnika varuhu, naj oceni, v kolikšni 
meri gre za kršitev človekovih pravic invalidov, ker se je Urad 
vlade RS za informiranje razglasil za nepristojnega za oceno 
poročanja medijev o invalidskih organizacijah. Drugo vprašanje 
varuhu je bilo, ali varuh človekovih pravic lahko oceni, "v kolikšni 
meri so kršene človekove pravice slovenskih invalidov v primerih 
političnega obračunavanja s kvalificiranimi predstavniki 
posameznih vrst invalidov in njihovimi nacionalnimi organizacijami, 
in sicer predvsem prek javnih medijev v obliki člankov in to 
prispevkov, polnih obrekovanja, žaljivih obdolžitev na račun 
invalidov". 

Čeprav smo menili, da 96. člen Poslovnika (DS) ne daje pravne 
podlage za posredovanje vprašanj državnih svetnikov varuhu 
človekovih pravic, smo na vprašanja odgovorili. Omenjeni člen 
poslovnika namreč ureja razmerja (DS) do vlade, varuh pa ni 
vladni organ. Po našem mnenju je bil odgovor Urada vlade za 
informiranje na vprašanje državnega svetnika korekten in v skladu 
z ustavnim in zakonskim položajem vlade in njenega urada za 
informiranje. 

Svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopa, tiska in drugih 
oblik javnega obveščanja in izražanja je ena temeljnih človekovih 
pravic, ki jih zagotavljajo mednarodne konvencije s tega področja 
in Ustava Republike Slovenije v 39. členu. Za demokratične države 
ni sprejemljivo, da državni organ ali njegov funkcionar skuša 
vplivati na objave v javnih medijih ali na uredniško politiko Zato je 
v evropskih demokratičnih državah uveljavljeno načelo, ki je zlasti 
razvidno iz sodne prakse evropskega sodišča za človekove 
pravice, da mora imeti javni funkcionar veliko višjo raven toler- 
ance do drugačnih mnenj ali celo obdolžitev na svoj račun kot 
drugi državljani. 

Svoboda izražanja in neodvisni mediji so temelj demokratičnih 
družb; so protiutež vsem trem vejam državne oblasti, zato njihovo 
oviranje pomeni grožnjo demokraciji.Tisti, ki se ne strinja z vsebino 
objavljenega, ima možnosti, ki jih predvideva Zakon o medijih 
(ZMeoL) in možnosti sodnega varstva. 
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Predlagali smo, da se DS opredeli glede našega mnenja in 
upošteva tudi mnenja drugih predstavnikov invalidskih organizacij. 

Odgovora, ali je DS naše mnenje obravnaval, nismo prejeli. V 
zvezi z našim odgovorom pa smo ponovno prejeli vprašanje 
istega državnega svetnika. V novem vprašanju odpira vprašanje 
mehanizmov za ocenjevanje etičnosti ravnanja novinarjev in 
medijev. Ponovili smo naše stališče, da podpiramo oblikovanje 
posebnega organa, ki bi znotraj novinarskih in založniških 
združenj ob sodelovanju javnosti obravnaval etično sporna 
ravnanja medijskih akterjev. Odločno pa nasprotujemo pa vsem 
oblikam oblastne kontrole nad vsebino pisanja medijev. 

2.1.5. Neustrezna uporaba izraza "materinščina" 

Prejeli smo pismo pobudnice, ki opozarja na po njenem mnenju 
neprimerno uporabo izrazov "materinščina1' in "materni jezik" v 
gradivih ministrstva za šolstvo, znanost in šport in Zavoda RS za 
šolstvo. Posebej je opozorila na razpis tekmovanja v znanju 
materinščine za Cankarjevo priznanje, ki ga razpisujeta Slavistično 
društvo Slovenije in Zavod RS za šolstvo. Pobudnica nam je 
posredovala nekaj gradiv, v katerih sta uporabljena omenjena 
izraza. 

Proučili smo gradiva in ugotovili, da izraz materni jezik vsebujejo 
tudi posamezni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja. Tak 
izraz vsebujejo na primer 47. člen (prehodne in končne določbe) 
Zakona o gimnazijah, Pravilnik o maturi v 39. členu, Kolektivna 
pogodba za dejavnost vzgoje in izboraževanja v RS ter zakon o 
osnovni šoli iz leta 1980, ki se v omejenem obsegu še uporablja, 
ne pa več novi Zakon o osnovni šoli iz leta 1996. 

Ocenili smo, da je vprašljiva uporaba izraza materni jezik kot 
sopomenke za slovenski jezik oziroma uradni jezik v Republiki 
Sloveniji v posameznih predpisih. Če bi se izraz materni jezik 
uporabljal dobesedno oziroma v njegovem ozkem jezikovnem 
pomenu, bi se moral uporabljati za vsak jezik, ki ga kot takega 
uporabljajo vsi tisti državljani Republike Slovenije, katerih materni 
jezik ni slovenščina. Včasih je šele iz konteksta mogoče ugotoviti, 
da gre za slovenski jezik; pri razpisu tekmovanja v znanju 
materinščine za Cankarjevo priznanje je to dejansko razvidno 
šele iz seznama literature. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport se v odgovoru ni v celoti 
opredelilo glede zastavljenega vprašanja, ali se mu ne zdi 
neustrezna uporaba izraza materni jezik, kadar je jasno, da gre 
za uradni jezik oziroma enega od uradnih jezikov v RS v skladu 
z ustavo. Vendar so obljubili, da se bodo na pravnoformalni ravni 
v čim večji meri potrudili za dosledno in poenoteno uporabo 
terminologije . To velja tako za pripravo predpisov kot drugih gradiv, 
ki se navezujejo na uporabo obravnavane terminologije. 

Bolj zadovoljni smo bili z odgovorom Zavoda RS za šolstvo, ki 
nas je obvestil, da bodo v svojih gradivih odstranili vse dvoumosti, 
pri katerih bi bilo mogoče razumeti pojma "materinščina" ali 
"materni jezik" in slovenščina kot sopomenki, ter predlagali 
spremembo naslova tekmovanja za Cankarjevo priznanje. 

2.2. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

2.2.1. Splošno 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-A), ki jih je sprejel Državni zbor RS na seji dne 
26 6. 2001, veljati pa je začel 24. 7. 2001, je varuh človekovih 
pravic dobil novo zadolžitev tudi kot neodvisna institucija za 
varstvo osebnih podatkov. Zakon določa, da v tej vlogi varuh 

neposredno nadzoruje spoštovanje predpisov o varstvu osebnih 
podatkov pri upravljavcih zbirk in pri uporabnikih osebnih podatkov, 
spremlja oziroma nadzira delo Inšpektorata za varstvo osebnih 
podatkov, svetuje v zadevah na tem področju, sodeluje v postopkih 
sprejemanja predpisov in opravlja druge naloge na podlagi zakona. 
Varuh mora v skladu z zakonom določiti namestnika, ki je posebej 
zadolžen za izvajanje nalog na tem področju ter v treh mesecih 
po uveljavitvi zakona uskladiti svojo notranjo organizacijo in 
sistemizacijo z določbami ZVOP-A. 

Na podlagi 29. f člena ZVOP-A je varuh (22. 10. 2001) določil 
namestnika varuha Jerneja Rovška, ki je poleg drugih področij 
zadolžen tudi za področje varstva osebnih podatkov. Hkrati je 
predlagal dopolnitve poslovnika varuha, in sicer je v 11. členu, ki 
opredeljuje področja dela varuha, predlagal tudi novo področje 
varstva osebnih podatkov. Zakon (29. e člen) in poslovnik (drugi 
odstavek 40. člena) določata, da letno poročilo varuha vsebuje 
tudi ugotovitve, predloge in priporočila o stanju na področju varstva 
osebnih podatkov, če varuh o tem ne pripravi posebnega letnega 
poročila. Pozitivno mnenje k dopolnitvam poslovnika varuha je 
pristojno delovno telo DZ dalo 22.11.2001 .Tako so bile dopolnitve 
Poslovnika varuha človekovih pravic objavljene v Ur. listu št. 101 
z dne 13. 12. 2001. Poseben svetovalec za področje varstva 
osebnih podatkov je nastopil delo pri varuhu v začetku decembra 
2001. 

V letu 2001 se je, tudi na podlagi nove zadolžitve varuha na 
podlagi ZVOP-A, število prejetih pobud na tem področju povečalo 
skoraj za trikrat, vendar pa obravnavano obdobje ter število in 
vsebina v tem času obravnavanih zadev po naši oceni še ne 
dajejo podlage za izdelavo posebnega poročila za to področje. 

Varovanje osebnih podatkov je ustavno zavarovana pravica in 
sodi med temeljne človekove pravice in svoboščine. Slovenija je 
bila med prvimi državami, ki so to pravico postavile na raven 
ustavno zavarovanih pravic, in je med tistimi, ki so z zakonom 
celovito uredile zbiranje, obdelovanje, namen uporabe in varstvo 
tajnosti osebnih podatkov. Vendar pa ustavna zagotovila in 
zakonska ureditev varovanja te pravice ne pomenijo veliko, zlasti 
za tiste, ki se jim pravice na tem področju kršijo, če niso hkrati 
zagotovljeni učinkoviti mehanizmi nadzora in varovanja. 
Ravno to so našemu zakonu predstavniki Evropske unije očitali 
v postopku usklajevanja z zakonodajo Evropske unije - namreč, 
da nimamo posebne neodvisne institucije za varovanje osebnih 
podatkov, ki jo predvideva direktiva 95/46/EC Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem gibanju takih podatkov. Za uskladitev naše 
ureditve s to direktivo je bilo v obravnavi več možnosti. V obravnavi 
so bili tudi predlogi, da bi te naloge prevzela posebna javna 
agencija, delovno telo državnega zbora ali da bi se za to področje 
imenoval poseben varuh. Vsaka od rešitev ima nekatere dobre in 
slabe strani. Na koncu je prevladalo stališče, da bi bila ustanovitev 
posebnega organa za Slovenijo verjetno neracionalna glede na 
število prebivalcev in pričakovano število zadev na tem področju. 
Vendar pa obveznosti varuha človekovih pravic v vlogi 
neodvisnega organa za varstvo osebnih podatkov, ki se kažejo v 
zahtevnosti obravnavanih zadev, predvsem pa posledično 
sodelovanje v Delovni skupini komisije Evropske komisije za 
varstvo osebnih podatkov, ki je bila ustanovljena na podlagi 29 
člena direktive 95/46/EC, kažejo, da bo v sedanji zasedbi težko 
kakovostno izpolniti vse naloge na tem področju. Navedena 
delovna skupina se je namreč odločila, da pri svojem delu vključi 
tudi neodvisne organe na tem področju iz držav kandidatk, ki 
lahko enakopravno sodelujejo pri delu skupine, nimajo pa pravice 
glasovanja in odločanja. Delovna skupina obravnava pomembna 
vsebinska vprašanja uresničevanja direktive Evropske unije s 
tega področja, kar prinaša tudi nove naloge za naš urad in državo. 
Še posebej se lahko v prihodnosti pokaže kot problematično 
pokrivanje sorodnih področij (na primer dostop do informacij javne 
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narave) na tak način, če bo z zakoni sprejeta rešitev, da varuh 
človekovih pravic na tak način pokriva neodvisni nadzor tudi na 
drugih področjih. 

Na podlagi ZVOP-A varuh človekovih pravic izvaja neodvisen nadzor 
varstva osebnih podatkov (členi 29.a do 29.g). Na podlagi zakona 
(29.c člen), varuh nadzoruje spoštovanje predpisov o varstvu osebnih 
podatkov pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov in pri uporabnikih 
osebnih podatkov. Pri opravljanju te naloge svetuje v vseh zadevah, 
ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, in sodeluje v postopkih 
sprejemanja predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, 
obravnava in preiskuje pobude in predloge glede varstva osebnih 
podatkov in njihovih kršitev, spremlja delo inšpektorata za varstvo 
osebnih podatkov in predlaga ukrepe za izvajanje nadzorstva in za 
varstvo osebnih podatkov, na lastno pobudo pregleduje uresničevanje 
določb tega zakona ter opravlja druge naloge, določene z zakonom. 
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za postopek neodvisnega 
nadzora varstva osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe 
Zakona o varuhu človekovih pravic. S tem, ko varuh za izvajanje 
nalog na področju varstva osebnih podatkov določi enega od 
namestnikov, je dosežena določena individualizacija opravljanja te 
naloge, hkrati pa se ne posega v notranjo organizacijo in delitev dela 
pri varuhu.Nadzor nad uresničevanjem ZVOP je po zadnjih 
spremembah zakona treba upoštevati celovito; skupaj je treba 
obravnavati pristojnosti in vlogo inšpektorata za varstvo osebnih 
podatkov in varuha v vlogi neodvisnega nadzora. 

Inšpektorat se je po spremembah zakona okrepil tako 
institucionalno kot z vidika njegovih pooblastil. Najpomembnejša 
novost je, da je inšpektorat po novem zakonu ustanovljen kot 
organ v sestavi ministrstva za pravosodje. Inšpektorat za varstvo 
osebnih podatkov o svojem delu poroča ministru in varuhu 
človekovih pravic Tako je vzpostavljena odgovornost inšpektorata 
ne le v razmerju do ministra, v sestavi katerega deluje, temveč 
tudi v razmerju do varuha v vlogi neodvisne institucije. 

Pri opravljanju nalog varuha na tem področju je treba ločiti dve 
situaciji Kadar gre za državni organ, organ lokalne skupnosti ali 
druge nosilce javnih pooblastil, varuh lahko neposredno uporablja 
svoje pristojnosti, ki jih ima v skladu s svojim zakonom, in 
neposredno preiskuje posamične zadeve. Drugačne pa so njegove 
možnosti, kadar gre za organizacije ali posameznike zunaj njegove 
pristojnosti, torej za civilnopravne subjekte ali fizične osebe V teh 
primerih lahko predlaga inšpektoratu, da opravi nadzor in sprejme 
ustrezne ukrepe. Nadzor varuha v tovrstnih zadevah bo 
posreden. Tudi v tem primeru pa sta mogoča dva načina: celotna 
zadeva se odstopi inšpektoratu ali se zahteva, da inšpektorat za 
varuha opravi posamezna dejanja, ki so v pristojnosti inšpektorata. 
V vsakem primeru je odločitev o tem, ali bo zadevo sprejel 
neposredno v obravnavo ali jo odstopil inšpektoratu, varuhova. 
Menimo, da je pri obravnavanju posamičnih zadev na tem področju 
primerno spoštovati hierarhični pristop in omogočiti, da se z 
zadevami najprej seznani pristojni inšpektor in jih rešuje v skladu 
s svojimi pooblastili. Varuh se lahko vključi kasneje na predlog 
prizadetega, če ne bi bil zadovoljen z ukrepanjem inšpektorja, ali 
na predlog samega inšpektorja, če bi ta želel načelno mnenje 
varuha ob obravnavi konkretnega primera. 

Na področju varstva osebnih podatkov pogosto pride do nasprotja 
med različnimi, tudi ustavno in zakonsko varovanimi pravicami. V 
takšnih primerih je treba tehtati, katera pravica ima v konkretnem 
primeru prednost. Na eni strani je pravica do varstva osebnih 
podatkov, ki se sooča s pravico do sodnega varstva ali 
uveljavljanja kakšne druge pravice ali interesa. 
Čeprav v letu 2001 zadev na področju varstva osebnih podatkov 
še ni bilo posebej veliko, pa iz obravnavanih zadev lahko 
navedemo nekaj pomembnejših vsebinskih sklopov, zanimivejše 
posamične zadeve pa so predstavljene tudi v delu poročila, ki je 
opis posamičnih primerov. 

2.2.2. Pridobivanje podatkov po uradni dolžnosti 

Različni postopkovni zakoni nalagajo organom, ki vodijo postopke, 
pridobivanje podatkov po uradni dolžnosti. Če se omejimo na 
splošni zakon za upravno področje, to je (ZUP), ta med drugim 
določa, da si uradna oseba, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti 
priskrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco kakšen 
drug državni organ oziroma organ lokalne skupnosti ali nosilec 
javnega pooblastila. Od stranke se ne zahteva, naj priskrbi in 
predloži dokaze, ki jih lahko hitreje in laže priskrbi organ, ki vodi 
postopek. Listino, ki naj se uporabi kot dokaz v postopku, po 
uradni dolžnosti priskrbi organ, ki vodi postopek, če je le-ta pri 
državnem organu, organu lokalne skupnosti ali pri organizaciji, ki 
ima javno pooblastilo za odločanje o upravnih stvareh. 

V praksi se te določbe težko izvajajo. Organi, ki so vodili postopke, 
so se često sklicevali na določbe ZVOP. Le-ta namreč določa, da 
se osebni podatki lahko obdelujejo le, če je obdelava osebnih 
podatkov določena z zakonom ali če ima upravljavec zbirke 
osebnih podatkov pisno privolitev posameznika. Ta določba naj bi 
jim onemogočala pridobivanje podatkov po uradni dolžnosti. Dne 
24 07. 2001 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu osebnih podatkov. Med drugim je določil, da se 
za pisno privolitev vlagatelja šteje tudi zahteva stranke za uvedbo 
postopka. 

Uveljavljanje pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja 
se vodi po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku in 
po določbah posebnih predpisov, ki urejajo to področje. Ti posebni 
predpisi prav tako vsebujejo določbe, ki se nanašajo na 
pridobivanje potrebnih podatkov po uradni dolžnosti. Pobudnica 
je pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
vložila vlogo za priznanje dobe za čas skrbi za otroke v prvem 
letu otrokove starosti. Vlogi je bila zavezana predložiti tudi različno 
dokumentacijo. Pri pridobivanju določene listine se ji je zataknilo, 
zato nas je zaprosila za pomoč. 

ZPIZ smo opozorili na določbe zakonov, ki mu nalagajo 
pridobivanje potrebnih podatkov po uradni dolžnosti. Pojasnil je, 
da večino potrebnih podatkov pridobiva sam neposredno od 
upravljavcev zbirk podatkov. Stranke so zavezane predložiti 
predvsem podatke, ki se nanašajo na osebni status. Če pri tem 
naletijo na morebitne ovire, jim zavod pomaga pri pridobitvi teh 
podatkov. V kratkem naj bi pridobival vse potrebne podatke sam 
prek neposredne povezave »on line« z upravljavci osebnih 
podatkov. V sodelovanju s Komisijo Vlade Republike Slovenije za 
odpravo administrativnih ovir, Ministrstvom za notranje zadeve 
ter Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve je del projekta 
določanja in izvajanja ukrepov za učinkovito, kakovostno in 
prijazno poslovanje s strankami ter odpravljanje administrativnih 
ovir. 

2.2.3. Pisna privolitev posameznika 

Če ni zakonske podlage za obdelovanje osebnih podatkov, se ti 
lahko obdelujejo zgolj na podlagi pisne privolitve posameznika 
Osebnim podatkom, ki se nanašajo na rasno in drugo poreklo, 
politična, verska in druga prepričanja, pripadnost sindikatu ali 
spolno vedenje, daje Zakon o varstvu osebnih podatkov posebno 
težo. Četudi imajo upravljavci zbirk za njihovo obdelavo pooblastilo 
v zakonu, jih lahko zbirajo samo z dodatno pridobitvijo pisne 
privolitve posameznika. Za obdelavo teh podatkov določa zakon 
tudi strožje varnostne ukrepe. Vsak posameznik mora biti 
predhodno tudi pisno seznanjen z namenom obdelave teh 
podatkov, namenom njihove uporabe in časom hranjenja 
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Zakon o evidencah na področju dela določa, katere evidence je 
zavezan delodajalec voditi in katere podatke te evidence 
vsebujejo. Gospodarsko podjetje je nameravalo obdelovati 
podatke o sindikalni pripadnosti, zdravstvenem stanju in 
kaznovanosti zaposlenih. Ti podatki v zakonu niso navedeni in je 
za njihovo obdelavo torej potrebna pisna privolitev posameznika. 
Podjetje je zaposlenim podalo v podpis posebno izjavo. 

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov je v podjetju opravil 
inšpekcijsko nadzorstvo. Ob tem je ugotovil, da je podjetje v 
določenem delu kršilo določbe ZVOP. Ta določa, da mora biti 
posameznik predhodno pisno seznanjen z namenom obdelave 
podatkov, z namenom njihove uporabe in časom shranjevanja, 
če se osebni podatki obdelujejo na podlagi pisne privolitve 
posameznika. Podjetje zaposlenih predhodno ni pisno seznanjen 
z namenom obdelave podatkov, z namenom njihove uporabe in 
časom shranjevanja, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi 
pisne privolitve posameznika. Podjetje zaposlenih predhodno ni 
pisno seznanilo z zakonskimi zahtevami. Inšpektor je zato odredil, 
da podjetje to stori v določenem roku, kar je podjetje tudi storilo. 

2.2.4. Varovanje podatkov prijaviteljev pri tržnem 
inšpektoratu 

Pobudnica nas je seznanila s svojo pritožbo zaradi dela tržnega 
inšpektorja iz enote Kamnik, ki naj bi omogočil obravnavani pravni 
osebi seznanitev z njenimi podatki - torej podatki prijavitelja. 

Iz odgovora Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Urada 
glavnega inšpektorja je razvidno, da varovanje vira prijave v 
vsakem primeru ni niti potrebno niti smiselno. Takšni primeri so 
predvsem pri prijavah na podlagi določil Zakona o varstvu 
potrošnikov. Ker je bila temelj prijave v konkretnem primeru 
pogodba, sklenjena med konkretnimi stanovalci in ponudnikom 
blaga in storitev, je inšpektor menil, da varovanje tajnosti vira 
prijave ni potrebno. 

Strinjali smo se z ugotovitvijo inšpekcije, da varovanje tajnosti 
prijave ni vedno mogoče ali smiselno. V določenih primerih se 
prijavitelj (npr. potrošnik) na inšpekcijo obrne ravno z željo, da bi 
posredovala za rešitev spora med njim in trgovcem. Potrošnik 
torej identitete ne skriva, prav nasprotno. Ravno tako je nedvomno 
že glede na predmet spora trgovcu identiteta potrošnika znana. 
Nismo pa se strinjali z obrazložitvijo inšpektorata v konkretnem 
primeru. Opozorili smo jih, da po našem mnenju v primeru 
pobudnice ni šlo za okoliščine, ko bi bilo v interesu prijavitelja, da 
se njegova identiteta razkrije oziroma ko bi ne imelo smisla, da se 
skrije. Prizadeta je namreč želela le opozoriti na nepravilnosti pri 
delu gospodarske družbe, ki morebiti niso bile vezane samo na 
konkretni primer. Predlagali smo, da Urad glavnega tržnega 
inšpektorata Republike Slovenije inšpektorje in še posebej tržnega 
inšpektorja Enote Kamnik opozori na večjo previdnost pri presoji, 
ali je v konkretnem primeru treba ravnati v skladu s 87. členom 
Zakona o upravi in zaščititi vir prijave (kar je pravilo) ali ne. 

Naknadno smo prejeli v vednost dopis Tržnega inšpektorata 
Republike Slovenije, naslovljenega na vse tržne inšpektorje. V 
njem jih posebej opozarja na dolžnost varovanja tajnosti prijave, 
sporočila ali pritožbe v skladu s 87. členom Zakona o upravi. 
Oseba, ki je podala prijavo tržnemu inšpektorju zoper drugo 
osebo, nima narave stranke v upravnem postopku. Inšpektor 
začne in vodi postopek proti prijavljeni osebi po uradni dolžnosti 
in na podlagi svojih ugotovitev izreka ukrepe, če ugotovi 
nepravilnosti. Le v nekaterih primerih se postopka udeležuje tudi 
oseba (prijavitelj), ki izkaže pravni interes sodelovati v postopku 
V takih primerih že iz narave stvari izhaja, da varovanje vira 

prijave ni potrebno, ker stranka sama izkaže svojo identiteto z 
nastopanjem v upravnem postopku zaradi varovanja svojih 
osebnih koristi. Tržni inšpektorat inšpektorje opozarja, da je 
potrebna previdnost pri presoji, v katerih primerih ni treba ravnati 
v skladu s 87. členom Zakona o upravi. 

2.2.5. Prenos podatkov 

Pobudnik je z operaterjem telekomunikacijskih storitev sklenil 
naročniško razmerje za prenosni telefonski aparat. Kasneje je 
ugotovil, da so bili podatki, ki jih je vsebovala SIM kartica njegove 
hčere, preneseni na SIM kartico tretje osebe. 

Na naše poizvedbe je operater telekomunikacijskih storitev 
pojasnil dejansko stanje Na željo pobudnikove hčere so bili podatki 
iz njene SIM kartice prekopirani na SIM kartico pobudnikovega 
sina. Direktno kopiranje ni bilo mogoče, zato so ga v dogovoru s 
pobudnikovo hčerjo izvedli prek testne SIM kartice. To kartico so 
uporabili tudi pri opravljanju servisnih storitev tretji osebi. Po vrnitvi 
prenosnega telefonskega aparata lastniku je testna SIM kartica z 
vsemi podatki pobudnikove hčere ostala v tem aparatu. 

Po opravljenem postopku se je torej izkazalo, da gre za krivdo 
serviserja. Pobudniku smo pojasnili pravne možnosti zahtevati 
odškodnino zaradi posega v varstvo osebnih podatkov. 

2.2.6. Zakonito zastopstvo in roditeljska pravica 

ZVOP določa, da mora upravljavec zbirke osebnih podatkov med 
drugim posamezniku omogočiti tudi vpogled v osebne podatke, 
ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj. V 
skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih preide 
ta pravica na starše, če so otroci mladoletni Mladoletne otroke 
zastopajo starši. 

V osnovni šoli so razvezanemu očetu dveh mladoletnih otrok 
začasno odklonili vpogled v njuni spričevali. Ravnateljica šole je 
želela predhodno preveriti dopustnost vpogleda razvezanega 
očeta v spričevali glede na določbe ZVOP. Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo ji je posredoval načelno mnenje. Razvezani 
zakonec nima pravice vpogleda v otrokovi spričevali, če mu je to 
prepovedano z odločbo pristojnega sodišča ali centra za socialno 
delo. Po pridobitvi mnenja je bil razvezanemu očetu omogočen 
vpogled v otrokovi spričevali. 

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov je v zadevi podal 
nasprotno mnenje. V skladu z načelom, da je v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno, 
razvezani oče naj ne bi imel pravice do vpogleda. Roditeljsko 
pravico izvršuje tisti od razvezanih staršev, kateremu je otrok 
dan v varstvo in vzgojo. Ta je tudi zakoniti zastopnik otroka in kot 
tak ima edini pravico do vpogleda. Razvezani oče bi smel 
vpogledati v spričevali le, če bi bil za to pooblaščen z zakonom, 
pisno zahtevo ali privolitvijo posameznika. Zakon te pravice ne 
določa. Pridobiti bi moral torej pisno privolitev zakonitega 
zastopnika (razvezane matere). 

Inšpektoratu smo odgovorili, da njegovemu stališču načeloma in 
ob sedanji zakonski ureditvi ne moremo oporekati Vendar menimo, 
da so z vidika ustave in ratificiranih mednarodnih konvencij o 
pravicah otrok določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih v določeni meri ustavno sporne. Predvsem tiste, ki 
roditelja omejujejo v izvrševanju roditeljske pravice. Roditeljska 
pravica pripada obema roditeljema. Omejitev pravice je izjemni 
ukrep, ki mora biti določen v korist otroka zaradi varovanja 
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njegovih koristi. Ustava določa, da razloge odvzema ali omejitve 
roditeljske pravice določa zakon. Zato menimo, da bi zakon moral 
natančneje določiti same koristi otroka in pogoje, pod katerimi se 
lahko ta pravica omeji. Hkrati pa bi moral tudi določiti, katera 
izmed roditeljskih pravic se lahko v posameznih primerih omeji in 
v kolikšnem obsegu. Razmišljamo, da bi v tej smeri sprožili 
ustrezne postopke pred Ustavnim sodiščem RS. 

2.2.7. Narodnost in državljanstvo 

Na varuha je bila naslovljena pobuda, iz katere je izhajalo, da v 
izpisku iz rojstne matične knjige ni navedena narodnost osebe, 
na katero se izpisek nanaša. Pobudnik je menil, da gre za 
pomemben podatek in bi ga izpisek moral vsebovati. Pobudniku 
smo pojasnili razliko med narodnostjo in državljanstvom. 
Narodnost je neka čustvena, intimna povezava posameznika z 
določeno družbeno skupino. Vsakdo se lahko svobodno odloči, 
ali se bo prištel k nekemu narodu ali ne. Ustava namreč zagotavlja, 
da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine in da so pred zakonom vsi enaki (ne 
glede na narodnost). Državljanstvo pa je neka pravna povezava 
med posameznikom in državo, iz ka'ere tudi izhajajo medsebojne 
pravice in obveznosti. Ustava določa, da ima vsakdo pravico do 
svobodnega izražanja pripadnosti svojemu narodu ali narodni 
skupnosti (narodnost). Narodnost posameznika je med drugim 
tudi osebni podatek. ZVOP določa, da lahko državni organi 
obdelujejo te podatke samo, če je tako določeno z zakonom. 
Zakon o matičnih knjigah iz leta 1974 natančno določa, katere 
podatke je treba vpisati v rojstno matično knjigo. Podatek o 
narodnosti ni naveden. 

2.3. OMEJITVE OSEBNE SVOBODE 

2.3.1. Priporniki in obsojenci na prestajanju zaporne 
kazni 

V letu 2001 smo opravili podrobnejše preglede zavodov za 
prestajanje kazni zapora Ljubljana, Koper in Ig ter Oddelek 
ljubljanskega zavoda v Radovljici. Januarski obisk zavoda Dob 
smo obravnavali že v lanskem letnem poročilu. Večkrat smo bili 
tudi na obiskih pri obsojencih in pripornikih v različnih slovenskih 
zavodih za prestajanje zaporne kazni. Osebno smo se pogovorili 
z več kot 100 zaprtimi osebami ter prejeli 173 pisnih pobud zaprtih 
oseb. Pogosti so tudi klici zaprtih oseb na brezplačno telefonsko 
številko varuha, pri čemer gre pohvaliti zavode za prestajanje 
kazni zapora, ki omogočajo nemoten potek takšnih stikov. 

Septembra 2001 je bila v Sloveniji na drugem rednem obisku 
delegacija Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). 
Obiskali so Zavode za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Maribor 
in Koper. Poročilo Evropskega odbora z ugotovitvami in priporočili 
bo priložnost za primerjavo usklajenosti razmer v slovenskih 
zavodih za prestajanje kazni zapora z evropskimi standardi 

Poleg še vedno prevladujočega skupinskega prestajanja 
zaporne kazni, in to kljub obetavni določbi 42. člena Zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki kot pravilo določa 
bivanje obsojenca v samski sobi, ostaja največji problem 
prezasedenost slovenskih zavodov za prestajanje kazni zapora. 
Ob našem obisku v ljubljanskem zavodu je bila zmogljivost 
presežena za 50 odstotkov, soočajo pa se tudi z zasedenostjo, 
ki za 60 do 70 odstotkov presega uradne zmogljivosti. 
Prezasednost zavodov poslabšuje razmere za prestajanje 
zaporne kazni, še bolj pa prostorsko stisko občutijo priporniki, ki 
so praviloma (še vedno) 22 ur na dan zaprti v priporniških celicah 
Na oddelku pripora v koprskem zavodu smo ugotovili 133- 

odstotno zasedenost. V ljubljanskem zavodu pa So zaradi 
prostorske stiske celo prostor za prostočasne aktivnosti 
pripornikov spremenili v bivalni prostor. 

Zaradi prezasedenosti zavodov se čedalje pogosteje dogaja, da 
obsojenci in osebe, kaznovane za prekršek, med seboj 
prostorsko niso ločeni, kar pomeni-kršitev prvega odstavka 207. 
člena ZIKS-1. Osebe, kaznovane za prekršek, so pogosto tudi 
prve "žrtve" prezasedenosti zavodov, da so v sobe nameščene 
v znatno večjem številu, kot je uradna zmogljivost posameznega 
prostora. V koprskem zavodu smo celo ugotovili, da pripornice 
niso prestajale pripora v posebnih prostorih za pripor oziroma v 
ločenem delu zavoda, ampak so uporabljale prostore skupaj z 
obsojenkami in osebami, kaznovanimi za prekršek.Takšno stanje, 
da so neobsojene osebe skupaj z obsojenimi, je nezakonito. 

Prezasedenost zavodov za prestajanje kazni zapora ne sme 
pomeniti bistvenega poslabšanja bivalnih in sploh življenjskih 
razmer za zaprte osebe. Problem prezasedenosti zavodov bi 
bilo treba reševati predvsem z odpravo vzrokov, ki so sicer zunaj 
zavoda. Kljub temu pa je nujno že sedaj, zlasti pa ob morebitnem 
nadaljevanju naraščanja števila zaprtih oseb, zagotoviti izboljšanje 
in povečanje prostorskih zmogljivosti tudi z dodatnimi, 
nadomestnimi prostori. Država je zavezana zagotavljati 
spoštovanje določenih minimalnih pravil in standardov, ki se 
nanašajo na odvzem prostosti tudi glede nastanitvenih možnosti. 
Gradnja novega Zavoda za prestajanje kazni zapora v Kopru 
obeta izboljšanje tudi s stališča čedalje večjega števila zaprtih 
oseb, vendar problema prezasedenosti ni mogoče reševati le z 
gradnjo novih zaporov. V zadnjih letih, še posebej v letu 2001, je 
bilo v zavodih več smrti obsojencev in pripornikov. Pojasnila UIKS 
in posameznih zavodov navajajo kot vzrok za smrt samomor, 
preveliko količino zaužitih pomirjeval ali prepovedanih drog in 
celo nesrečo kot škodni dogodek. Varuh ni vedno sprejel uradnih 
pojasnil kot edino mogočo resnico, zlasti tedaj, ko so (časovne) 
okoliščine dale slutiti, da bi bilo s pravočasno intervencijo 
zavodskega osebja mogoče preprečiti najhujše. Nezadostna je 
razlaga, da ni bilo mogoče ničesar storiti, če je zaprta oseba 
umrla zaradi požara v tapecirani sobi ("medicinki"), ki se je očitno 
širil z bliskovito naglico, pazniki pa so ogenj opazili šele takrat, ko 
je bilo že na hodniku toliko dima, da brez zaščitne maske ni bilo 
mogoče niti reševanje skozi hodnik. Če je oprema sobe, kamor 
se namesti nasilna ali razburjena oseba, iz lahko vnetljivih snovi, 
je pač treba nadzor izvajati neprekinjeno. 

Neprepričljiva so tudi pojasnila, da je sorazmerno veliko 
samomorov tudi med ljudmi na prostosti. Obsojencem in 
pripornikom je država odvzela prostost, zato ima dolžnost sprejeti 
vse razumne ukrepe, da bi do primerov smrti ne prišlo. Na 
zdravniškem pregledu ob sprejemu v zavod je treba nameniti 
posebno pozornost tudi psihiatričnemu pregledu in oceni 
duševnega zdravja sprejete osebe s stališča morebitnih 
samomorilskih nagnjenj. Tako diagnosticirane osebe potrebujejo 
stalno psihiatrično obravnavo ali vsaj redne stike s psihologom. 
Ob obiskih v zaporih in priporih pogosto slišimo pritožbe, da ni 
dovolj časa za pogovor z zdravstvenim osebjem in vzgojno službo 
in so mnogi vse preveč prepuščeni svojim duševnim stiskam in 
osebnim težavam, ki jih sami brez prilagojene strokovne in 
človeške pomoči vedno ne zmorejo premagati. 
V zavodih je veliko odvisnikov od prepovedanih drog In 
alkohola. Uprava ljubljanskega zavoda ocenjuje, da je z drogami 
povezana tretjina zaprtih oseb. Obsojencem, ki niso odvisni od 
drog in ne želijo priti v stik z drogo, je treba zagotoviti bivanje v 
oddelkih brez drog. Ob obisku v ljubljanskem zavodu takšnega 
oddelka niso imeli. Tudi zdravljenje odvisnosti je nujno začeti takoj 
po nastopu zaporne kazni. Če je motiviranost za zdravljenje slaba, 
jo je treba ustrezno prilagoditi in jo narediti kar najbolj koristno in 
zanimivo za odvisnike. Ministrstvo za zdravje še ni določilo 
zdravstvenih zavodov, v katerih se lahko izvajajo varnostni ukrepi 
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obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem 
zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in 
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov. Minister za 
zdravje v soglasju z ministrom za pravosodje tudi še ni izdal 
podzakonskega akta, s katerim bi podrobneje predpisal izvajanje 
navedenih varnostnih ukrepov. Rok za izdajo obeh predpisov se 
je iztekel 10. 4. 2001. 
Veliko je tudi pritožb o pomanjkljivi zdravniški oskrbi. Zaprte 
osebe imajo pravico, da se obravnavajo pod enakimi pogoji in na 
enak način kot ljudje na prostosti ter spoštujejo njihove ustavne in 
zakonske pravice s področja zdravstvenega varstva. 

Pritožbe zaprtih oseb kažejo, da v mnogih primerih ni 
vzpostavljeno zaupno razmerje med zdravnikom in bolnikom. Ni 
dvoma, da pritožbe niso vedno utemeljene, vendar pa je za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti v zavodih za prestajanje kazni 
zapora značilno, da ni nobenega nadzora. Doslej varuh še v 
nobenem zavodu ni dobil potrditve, da bi ministrstvo za zdravje 
ali Zdravniška zbornica Slovenije opravila katerega od predpisanih 
nadzorov (na primer strokovni nadzor s svetovanjem). V zavodu 
Ig smo ugotovili, da v tem in v ljubljanskem zavodu pogodbeno 
dela zdravnik, ki nima licence, torej dovoljenja za samostojno 
opravljanje zdravniške službe. Upravi obeh zavodov, verjetno pa 
tudi uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), so vedeli, 
da pogodbeni zdravnik ne izpolnjuje temeljnega pogoja, ki ga 
zahteva zakon za samostojno opravljanje zdravniške službe, pa 
vendar so vsi privolili v takšno stanje. 

Varuh tako ponavlja predlog, da se zagotovi zdravstvena oskrba 
v zavodih za prestajanje kazni zapora v okviru javne zdravstvene 
mreže, ne pa pogodbeno, ko posamezni zavodi za prestajanje 
kazni zapora včasih celo z lučjo pri belem dnevu iščejo 
(upokojene) zdravnike. Ob sedanjem stanju pritožbe zaprtih oseb 
zaradi zdravstvene oskrbe ne smejo biti presenečenje. Pogosto 
menjavanje zavodskih zdravnikov tudi ne pripomore k ustvarjanju 
zaupnega razmerja med zdravnikom in zaprto osebo kot bolnikom. 
Prav zaupnost in vsaj relativna trajnost tega razmerja pa sta 
lahko pomemben prispevek k učinkoviti zdravniški oskrbi v korist 
bolnika. Zaposleni v zavodih za prestajanje kazni zapora morajo 
ohranjati red in disciplino, vendar hkrati vzpostavljati korektne 
(med)človeške odnose z zaprtimi osebami Pomanjkanje 
zavodskega osebja in preobremenjenost z delom lahko hitro 
vplivata na obseg zagotavljanja pravic zaprtih oseb. Čeprav je 
zaprtih v slovenskih zaporih čedalje več, pa sorazmerno ne 
narašča tudi število zavodskega osebja Prej nasprotno: stiska 
zaradi pomanjkanja zavodskega osebja je čedalje večja. Zaradi 
pomanjkanja osebja se pogosto omejuje gibanje na prostem na 
zgolj zakonsko določeni dve uri, manj je športnih in družabnih 
aktivnosti, manj je obiskov ali pa so ti krajši, slabše so možnosti 
za delo, izobraževanje in usposabljanje zaprtih oseb. V zavodu Ig 
je bilo nezasedeno celo mesto upravnika in je praznino skušala 
nadomestiti upravnica ljubljanskega zavoda, kije dvakratna teden 
prihajala iz Ljubljane. 

Zagotavljanje zadostnega števila strokovno usposobljenega 
osebja s primernimi osebnimi lastnostmi in sposobnostmi za 
medčloveško komuniciranje z zaprtimi osebami mora biti 
prednostna naloga pri izvajanju kazenskih sankcij in pripora. Zato 
smo v poročilih ob naših obiskih v posameznih zavodih za 
prestajanje kazni zapora predlagali, naj država omogoči 
zaposlovanje, tako znotraj že sistematiziranih delovnih mest, pa 
tudi več, če to terjajo potrebe, upoštevaje čedalje večje število 
zaprtih oseb. 

Sodna odločba mora biti jasna In razumljiva. Ko sodnik določa 
vsebino sodne odločbe, mora biti še posebej vesten in skrben. 
Stranka ne sme trpeti škodljivih posledic, če izrek sodne odločbe 
ni dovolj jasen in razumljiv. Še bolj je pomembno za obsojenca, da 
iz sodne odločbe natančno izve svojo dolžnost, ki jo mora izpolniti. 

da ne bi prišlo do prisilne izvršitve pravnomočne sodne odločbe. 
Četrti odstavek 26. člena ZIKS-1 sicer določa, da mora obsojenec 
kazen zapora nastopiti prvi delovni dan po vročitvi odločbe, če s 
prošnjo za odložitev izvršitve kazni zapora ni uspel. Vendar ta 
določba ne ureja položaja, ki nastane zaradi vložene zahteve za 
varstvo zakonitosti. Ne dovolj razumljive sodne odločbe ni mogoče 
razlagati v breme obsojenca. 

To pa se je zgodilo, ko je obsojenec prejel poziv na prestajanje 
kazni zapora, a je bila izvršitev kazni na njegov predlog odložena 
do odločitve vrhovnega sodišča o zahtevi za varstvo zakonitosti. 
Ker pa se tri mesece po prejemu sodbe vrhovnega sodišča še ni 
zglasil na prestajanje kazni, je bila izdana odredba za njegovo 
prisilno privedbo. Obsojenec se je pritožil varuhu, da se čas, za 
katerega mu je bila odložena izvršitev kazni zapora, še ni iztekel 
in je bil tako nezakonito prisilno priveden v zapor. Pri tem se je 
skliceval na odločbo Okrajnega sodišča v Cerknici, ki je odredilo 
odložitev izvršitve zaporne kazni šestih mesecev "do odločitve 
Vrhovnega sodišča o utemeljenosti predloga odložitve kot 
sestavnega dela zahteve za varstvo zakonitosti". 

Sodna odločba s takšno vsebino je prava vešči osebi komaj 
razumljiva, še manj pa neuki stranki, kot je pobudnik. Na tej podlagi 
je obsojenec očitno sklepal, da bo o predlogu za odložitev izvršitve 
pravnomočne sodne odločbe odločilo tudi vrhovno sodišče. To 
seveda o odložitvi izvršitve kazni ni odločalo, temveč je zavrnilo 
zahtevo za varstvo zakonitosti. Vendar pa ne dovolj razumljive 
sodne odločbe ni mogoče razlagati v breme obsojenca. Tako je 
obsojenec lahko utemeljeno pričakoval ponovni poziv na 
prestajanje kazni. Zato smo ocenili, da ni bilo zakonskih pogojev 
za izdajo odredbe za njegovo prisilno privedbo na prestajanje 
kazni zapora. 

Okrožno sodišče v Kopru, ki je odredilo prisilno privedbo, je 
soglašalo z oceno varuha, da iz odločbe Okrajnega sodišča v 
Cerknici ni bilo jasno, do kdaj je bila kazen zapora odložena. Kljub 
mnenju, da ZIKS-1 ne daje pravne podlage za ponovni poziv, je 
sodišče vendarle sledilo predlogu varuha, da bo v prihodnje v 
takšnem primeru obsojenca pisno obvestilo, da je zavezan 
nastopiti kazen zapora in kdaj je to zavezan storiti. 

Varuh je vložil zahtevo za oceno ustavnosti ter predlagal, da 
ustavno sodišče oceni ustavnost četrtega odstavka 49. člena 
kazenske sankcije (KZ), če se ta razlaga tako, da je dan hišnega 
pripora pri vštevanju v izrečeno kazen Izenačen z dnem 
pripora in dnem odvzema prostosti. Predlagal je tudi, naj 
ustavno sodišče ugotovi, da ni v skladu z Ustavo, da KZ izrecno 
ne določa načina vštevanja dneva hišnega pripora v izrečeno 
kazen zapora, mladoletniškega zapora in denarno kazen, ter 
odloči, da mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti 
v določenem roku. 
Varuh je zahtevo za oceno ustavnosti vložil v zvezi z več 
posamičnimi zadevami, ki jih obravnava. Rdeča nit pobud 
pripornikov je zamenjava pripora s hišnim priporom. Nastanitvene 
in sploh bivalne razmere v priporu so pogosto špartanske, 
priporniki se drenjajo v prepolnih celicah. Že te, temeljne okoliščine 
so neprimerljive s hišnim priporom. Tudi sicer so omejitve zoper 
pripornika znatno večje kot pri hišnem priporu. Izenačenje pri 
vštevanju dneva hišnega pripora z dnem odvzema prostosti ni v 
skladu z določbo Ustave o pravni državi, načelom enakosti pred 
zakonom in enakega varstva pravic. Splošno načelo enakosti 
pred zakonom prepoveduje različno obravnavati enako. Odločilne 
pri tem so pravne posledice zakonske določbe v dejanskih 
(življenjskih) razmerjih. Izenačenje dneva hišnega pripora z dnem 
pripora in dnem odvzema prostosti pri vštevanju v izrečeno kazen 
spregleda neenakost teh ukrepov. Med bistvenimi elementi 
pravičnosti, ki zahteva tudi primernost določene zakonske 
ureditve glede na njen namen, pa je prav enakost pred zakonom 
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Zakonodajalec se sicer na netipične primere ne more ozirali, saj 
oblikuje splošne in abstraktne pravne norme, vendar ne gre 
spregledati nesorazmernosti hišnega pripora v povezavi s 
pravičnostjo in enakostjo pred zakonom tudi glede načina 
vštevanja dneva hišnega pripora v izrečeno kazen. Izenačenost 
pri vštevanju je v praksi tudi spodbuda obrambi za zavlačevanje 
kazenskega postopka, da bi obdolženec tako čim večji del 
morebitne izrečene zaporne kazni prestal v hišnem priporu 

Kljub domnevi nedolžnosti so obiski pripornikom strožji in manj 
prijazni, kot pa to velja za obsojence na prestajanju zaporne 
kazni. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) določa, da lahko z 
dovoljenjem in pod nadzorstvom sodnika obiskujejo pripornika v 
mejah hišnega reda zavoda bližnji sorodniki, na njegovo zahtevo 
pa tudi zdravniki in drugi Posamezni obiski se smejo prepovedati, 
če bi zaradi tega lahko nastala škoda za postopek. Prepoved ali 
omejevanje obiskov se lahko izreče tudi kot disciplinska kazen 
za disciplinske prestopke. 
Pripor pomeni poseg države v človekove pravice in svoboščine. 
Vsako omejevanje pravic in svoboščin pa je treba ozko, 
restriktivno razlagati. Tako je dvomljiva že sama ureditev pravilnika, 
ki določa obiske pripornika za stekleno pregrado kot pravilo, saj 
sodnik prepove posamezni obisk, če bi zaradi tega lahko nastala 
škoda za postopek. Kljub takšni selekciji pri dovoljevanju obiskov 
pa Pravilnik o izvrševanju pripora (PIP) kot pravilo določa obiske 
pripornika za stekleno pregrado, čeprav ZKP določa, da se smejo 
zoper pripornika uporabiti samo tiste omejitve, ki so potrebne, da 
se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo uspešni 
izvedbi postopka. V nasprotju s tem pa je večina obiskov 
pripornikov brez osebnega stika za stekleno pregrado. Ob tem je 
odločitev za obisk brez steklene pregrade po PIP v pristojnosti 
upravnika zavoda in ne sodnika, ki ima zakonsko pooblastilo 
nadzora nad obiskom pripornika 

Različna praksa v različnih zavodih uveljavlja diskriminacijo 
pripornikov. Zavod za prestajanje pripora (ZPKZ) Ljubljana 
uveljavlja diferenciran pristop na področju dovoljevanja obiskov 
brez steklene pregrade, s čimer zagotavlja sorazmernost, da bi 
bilo v praksi pri obisku pripornika le toliko omejitev, kolikor je v 
danih okoliščinah nujno in neizogibno. V ZPKZ Koper pa težijo k 
temu, da se prav vsi obiski pripornikov opravijo za stekleno 
pregrado. 
Ob tem sta tudi pogostnost in dolžina obiskov pripornikov 
največkrat skrčeni na zakonski minimum, na kar vpliva tudi 
prostorska stiska. Bližnji sorodniki smejo obiskati pripornika 
praviloma enkrat na teden, s hišnim redom pa se lahko določijo 
pogostejši obiski, a največ trikrat na teden. Obiski pa ne smejo biti 
krajši od 30 minut, v praksi pa mnogokrat niso nič daljši. 
Manj restriktivna je ureditev obiska obsojenca na prestajanju 
zaporne kazni, saj je po ZIKS-1 obsojencu treba omogočiti najmanj 
dvakrat na teden obisk ožjih družinskih članov, rejnika ali skrbnika. 
Obiska ni mogoče omejiti na manj kot eno uro PIP je s pravilom o 
obisku enkrat na teden po najmanj 30 minut torej manj prijazen 
kot pa ZIKS-1. 
Za strožjo ureditev sprejemanja obiskov pripornika v primerjavi z 
obsojencem na prestajanju zaporne kazni ni objektivne in razumne 
utemeljitve Stiki z zunanjim svetom so za pripornika prav tako 
pomembni kot za obsojenca Priporniku je odvzeta prostost v tazi 
kazenskega postopka, ko njegova krivda še ni ugotovljena s 
pravnomočno sodbo in torej velja domneva nedolžnosti Zato 
smo ministru za pravosodje predlagali spremembo določb PIP, ki 
urejajo sprejemanje obiskov (členi od 45 do 47), da se pripornikom 
zagotovi praviloma več obiskov na teden, da obisk ne sme biti 
krajši od ene ure ter da se obiski brez steklene pregrade določijo 
kot pravilo. 

V odgovoru je minister pojasnil, da hišni redi, ki jih imajo že vsi 
zavodi za prestajanje kazni zapora, vsebujejo možnost 
pogostejših obiskov pripornikov. Vendar se zavodi pri številu 
obiskov ravnajo predvsem v skladu z dejanskimi možnostmi. 
Veliko število pripornikov onemogoča pogostejše obiske, dostikrat 
pa tudi obiske, ki lahko trajajo dlje kot načelnih določenih 30 minut. 
Obiski so lahko tudi daljši, "kar se tudi redno dovoljuje, če so 
prostorske možnosti takšne, da so obiski lahko podaljšani...". 
Določba PIP, da je prostor za obiske praviloma pregrajen z leseno 
pregrado, ki onemogoča izmenjavo predmetov, je posledica 
številnih zlorab obiskov pripornikov, saj so bila na ta način dostikrat 
vnešena v pripor mamila, pa tudi drugi nedovoljeni predmeti. Vsi 
zavodi še niso opremeljeni s stekleno pregrado za opravljanje 
obiskov, v zavodih, kjer take pregrade so, pa se obiski dostikrat 
opravijo z dovoljenjem upravnika tudi brez pregrade. Izjema sta 
predvsem zavoda v Ljubljani (zaradi izjemno velikega števila 
pripornikov) in Koper, ki je "znan po dejstvu, da je večina 
pripornikov v zavodu zaradi jemanja oziroma preprodaje mamil". 
Zato so strožji ukrepi tudi glede obiskov utemeljeni. Minister tako 
meni, da je sprejemanje obiskov v PIP urejeno "zadovoljivo in da 
ga v tem smislu ne bi kazalo spreminjati". Zavezal pa se je opozoriti 
vse zavode, "naj skrbneje izvajajo selekcijo pri odrejanju možnosti 
obiska brez pregrade". V okviru danih materialnih možnosti pa 
bodo "posodobili obiske s stekleno pregrado s pomočjo ustreznih 
akustičnih aparatur". 

Kljub temu se bo varuh tudi v prihodnje zavzemal za spremembo 
predpisa, še posebej pa, da obisk pripornika ne bo krajši od ene 
ure. 
Zoper pripornika se smejo uporabiti samo tiste omejitve, ki so 
potrebne, da se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo 
uspešni izvedbi kazenskega postopka Pazniki imajo pravico 
uporabiti prisilna sredstva zoper obsojence, če drugače ne morejo 
preprečiti bega, napada, samopoškodbe ali večje materialne 
škode, pri čemer je treba pri vsaki uporabi prisilnih sredstev 
spoštovati sorazmernost kot temeljno načelo pri vklepanju. 

Ob obisku varuha v ZKPZ Ljubljana so se priporniki pritoževali, 
da jih pazniki vedno privedejo na sodišče vklenjene. Uprava 
zavoda je potrdila, da je vsak pripornik brez izjeme vklenjen ob 
vsaki privedbi na pristojno sodišče, k drugemu organu ali v drug 
zavod, tudi v zdravstvenega. Pripornik je vklenjen tudi med 
prevozom ob prihodu na sodišče, pa tudi na hodnikih sodišča. 
Pazniki odstranijo priporniku lisice le v razpravni dvorani. Tudi 
med odmorom, ko čakajo na hodniku, pazniki pripornika znova 
vklenejo z lisicami. 

Begosumnost je samo eden od treh pripornih razlogov in na tej 
podlagi ni mogoče uporabiti sredstva za vklepanje zoper prav 
vse pripornike. Takšne uporabe prisilnih sredstev brez vsake 
selekcije tudi ni mogoče utemeljevati s preprečevanjem napada, 
samopoškodbe ali večje materialne škode in je v nasprotju z 
načelom sorazmernosti Uporaba sile je opravičljiva le, če so za 
to podani v zakonu navedeni razlogi. Uporaba sredstev za 
vklepanje brez izjeme ne glede na begosumnost ali varnostne 
razloge lahko pomeni prekoračitev zakonskih pooblastil. Pripornik, 
ki ima na sodišču med čakanjem na glavno obravnavo vklenjene 
roke, ne more s svojim zagovornikom sam pregledovati niti listin 
sodnega spisa, saj mu vklenjeni roki to preprečujeta 
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Natančnejše določbe o uporabi prisilnih sredstev je v času 
veljavnosti ZIKS urejal Pravilnik o izvrševanju del in nalog 
pooblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih zavodov. 
Ta podzakonski akt je prenehal veljati 9. 5. 2001. Najkasneje do 
tega datuma bi moral minister za pravosodje s podzakonskim 
aktom podrobneje urediti izvrševanje nalog paznikov. Ker 
pravilnika o izvrševanju nalog paznikov še julija 2001 ni bilo, je 
varuh na to opozoril ministra za pravosodje, saj pravna praznina 
ne utrjuje pravne države. Ker niso bila predpisana jasna pravila 
glede načina uporabe prisilnih sredstev, so pazniki brez izjem 
strogo uporabljali sredstva za vklepanje. 
Pravilnik o izvrševanju nalog paznikov (Ur. list RS, št. 78/01), ki 
ga je minister za pravosodje izdal s skoraj petmesečno zamudo, 
podrobno ureja tudi uporabo sredstev za vklepanje in vezanje. V 
njem je zapisano, da se praviloma ne vklepajo priporniki, za katere 
se ocenjuje, da spremstva ne bodo izkoristili za beg. 
Zlasti v odmevnejših kazenskih zadevah je skoraj pravilo, da je 
pripornik na sodišče pripeljan vklenjen, pri tem pa je izpostavljen 
javnosti. Tako niso redki posnetki na televiziji in v tiskanih medijih, 
ki prikazujejo vklenjenega pripornika, ko ga paznika spremljata v 
sodno zgradbo ter naprej v razpravno dvorano. 
Takšno izpostavljanje vklenjenega pripornika je ponižujoče, saj 
gre za tazo kazenskega postopka, ko velja domneva nedolžnosti. 
Zaradi zagotavljanja pravice do osebnega dostojanstva bi bilo 
treba v takšnih primerih zagotoviti manj opazen prihod na sodišče; 
na primer skozi zadnji vhod sodne zgradbe 

Značilen je primer obtoženca, ki je bil kot pripornik na sodišče 
pripeljan vklenjen, ko je bil pripor odpravljen in odrejen hišni pripor, 
pa je le nekaj tednov kasneje na sodišče prihajal sam in brez 
kakršnekoli uporabe sredstev za vklepanje. Ob takšni primerjavi 
se vsiljuje vprašanje, ali je bilo med priporom res nujno vklepanje 
z rokama na hrbtu, hkrati pa je bil pripornik izpostavljen soju 
medijski luči. Tudi za take primere bi bila potrebna enotna ureditev 
ali vsaj navodila za ravnanje 

Pripor mora biti vedno pokrit s sodno odločbo. To velja ne le za 
prvo odreditev pripora, temveč tudi za vsa njegova podaljšanja. 
Drugi odstavek 207. člena ZKP zavezuje sodišče, da po izročitvi 
obtožnice do konca glavne obravnave po preteku dveh mesecev 
od zadnjega sklepa o priporu tudi brez predloga strank preskusi, 
ali so še dani razlogi za pripor, in izda sklep, s katerim pripor 
podaljša ali odpravi. 

Ker pripor posega v ustavno pravico do osebne svobode, je 
zakonsko določbo, ki ureja pripor, treba razlagati restriktivno in 
uporabljati tako, da ne bo dvoma o tem, kako se lahko posega v 
osebno svobodo. Zožujoča razlaga te zakonske določbe zahteva, 
da sodišče obstoj pripornih razlogov preskusi v času, ko se 
dvomesečni rok po prejšnjem sklepu še ni iztekel. Sodišče obstoja 
pripornih razlogov ne preskuša za nazaj, temveč za naprej. Tako 
mora biti priprtemu obdolžencu odločba o podaljšanju pripora 
vročena do izteka dvomesečnega roka po zadnjem sklepu o 
priporu oziroma vsaj 24 ur kasneje, kot to dovoljuje 20. člen ustave. 

Obdolženec sme biti pridržan v priporu samo na podlagi sklepa o 
odreditvi ali podaljšanja pripora. Nepravočasna izdaja sklepa o 
podaljšanju pripora pomeni, da je bila priporniku v času, ko ni bilo 
pokritja s sodno odločbo, prostost odvzeta brez pravne podlage 
Pripor brez pokritja z odločbo sodišča pomeni kršitev pravice do 
osebne svobode. Takšen pripor je neustaven in nezakonit. . 

Nekatera sodišča po izteku dveh mesecev pripor le podaljšajo, 
ne da bi v sklepu navedla tudi datum, do katerega se pripor 
podaljšuje. Kljub sklicevanju na dolgoletno prakso sodišč, da se v 
izreku sklepa zapiše le, da se pripor podaljša, ne da bi bil naveden 
tudi čas, ko se rok izteče, pa je varuh vendarle predlagal, da se 
v vsakem sklepu o odreditvi ali podaljšanju pripora v samem 
izreku natančno navede čas, za katerega se pripor podaljšuje. 
Informacija z datumom je koristna ne samo za priprtega 
obdolženca, ampak očitno tudi za sodišče. Ker se to ne počne, 
se dogaja, da je zaradi "neljube zmote" (kot se opravičuje sodišče!) 
prišlo do večdnevne zamude pri preverjanju pogojev za pripor in 
s tem do kršitve ustavne pravice priprtega pobudnika (glej primera 
št. 13 in št. 14). 
Pripor sme trajati le najkrajši potrebni čas in dolžnost vseh organov, 
ki sodelujejo v kazenskem postopku, je, da ravnajo posebno 
hitro, če je obdolženec v priporu. Zakonski rok, v katerem je 
sodišče zavezano izdelati pisno sodbo, je 15 dni. Kršitev v zakonu 
predpisanega roka pomeni kršitev zakona. Imeli pa smo primer, 
ko je sodnica šla na dopust in napisala sodbo skoraj dva meseca 
prepozno. Odgovor Okrajnega sodišča v Kopru, da je bila sodba 
odpravljena »v še sprejemljivem roku«, ne spremeni nezakonitosti 
postopka (glej primer št. 16). 

2.3.2. Osebe z duševnimi motnjami 

V letu 2001 smo prejeli 15 pobud s področja duševnega zdravja, 
v minulem letu pa 24. Zlasti je upadlo število pritožb o kršitvi tistih 
določb Zakona o nepravdnem postopku, ki urejajo pridržalni 
postopek neprostovoljno hospitaliziranih bolnikov v zdravstvenih 
zavodih. Takšno zmanjšanje dopušča sklep, da se sodniki ter 
vodstva in osebje v zdravstvenih zavodih čedalje bolj zavedajo 
svojih dolžnosti in odgovornosti pri zagotavljanju zakonitega 
ravnanja ob neprostovoljni hospitalizaciji bolnika. Žal pa pri 
socialnovarstvenih zavodih predpisani pridržalni postopek pogosto 
še vedno premalo spoštujejo. 

Dejavnost varuha, povezana z varstvom oseb z duševnimi 
motnjami, ni izčrpana zgolj z obravnavanjem pobud. Z obiski v 
zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih, s predavanji in 
udeležbo na srečanjih z izvajalci in uporabniki storitev na področju 
duševnega zdravja želimo širiti vedenje v strokovni in širši javnosti 
o stanju in nujnih izboljšavah na področju duševnega zdravja. 
Opažamo, da ima naša dejavnost na tem področju ugoden odmev. 
Čedalje večje zanimanja javnosti in čedalje več prostora namenjajo 
mediji vprašanjem s področja varstva osebne svobode tudi v 
psihiatričnih in socianovarstvenih zavodih. 

Čedalje več je poudarka na pravici osebe z duševnimi 
motnjami do prostovoljnega zdravljenja, ki vključuje tudi 
pravico do odklonitve zdravljenja. Odločanje o lastnem zdravju 
in življenju je temeljna osebnostna pravica posameznika. Zato 
sodelovanje osebe, ki ni sposobna privoliti v zdravstveni poseg, 
ne sme biti že vnaprej izključeno. Tudi takšno osebo je treba v čim 
večji meri pritegniti v postopek za pridobitev dovoljenja. 

Spoštovanje človekove osebnosti ter njegove duševne in telesne 
nedotakljivosti zahteva jasno zakonsko določitev primerov, ki 
dovoljujejo zdravstveni poseg tudi brez privolitve prizadete osebe. 
Privolitev po pojasnilu vključuje pojasnilno dolžnost zdravnika. Ni 
zgolj pravica bolnika, ampak tudi in predvsem zaveza zdravnika, 
da sme zdravstveni poseg opraviti šele, ko je bolnik o njem poučen 
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in je vanj prostovoljno privolil. Pri tem je treba ozko razlagati 
okoliščine, ko je izvajanje pravice do prostovoljne privolitve po 
pojasnilu omejeno, saj gre za poseg v pravico do samoodločbe 
na področju človekove osebnosti in njegovih pravic, vključno s 
pravico do svobodnega odločanja o samem sebi. Pravica do 
lastnega odločanja (avtonomije) se posamezniku lahko odvzame 
ali omeji samo, če je to v njegovem največjem interesu. 

Tudi v letu 2001 država ni poravnavala svojega dolga na 
zakonodajnem področju v razmerju do oseb, ki imajo težave z 
duševnim zdravjem. Državni zbor še vedno ni sprejel zakona, 
ki bi uredil področje duševnega zdravja, vključno s pravicami, ki 
gredo duševnim bolnikom, kar kaže na njegovo brezbrižnost do 
ljudi s tovrstnimi problemi. Prav tistim ljudem, ki svoje življenje 
živijo za zaprtimi vrati znotraj zdravstvenih in socialnovarstvenih 
zavodih ali so porinjene na rob družbenega dogajanja in zato 
posebej ranljive in nemočne, bi država morala nameniti posebno 
skrb Politični prestiž ob dveh vloženih zakonskih predlogih 
bi se moral umakniti človečnosti in interesu za čimprejšnjo 
zagotovitev celovitega varstva oseb z duševnimi motnjami. 
Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju neprištevnosti, sodišče 
namesto kazni izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega 
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Ta varnostni ukrep 
sodišče izreče, če ugotovi, da obstaja nevarnost, da bo storilec 
ponavljal kazniva dejanja zaradi svojega duševnega stanja. Ukrep 
je kurativne narave, da se z medicinskim obravnavanjem odpravi 
storilčeva nevarnost. 

Dolga leta je bil ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in 
varstva v zdravstvenem zavodu časovno neomejen z 
utemeljitvijo, da ni mogoče vnaprej določiti, koliko časa bo 
potrebnega za zdravljenje in kdaj bo prenehala storilčeva 
nevarnost, da bi ponovil kaznivo dejanje. KZ pa zdaj trajanje tega 
varnostnega ukrepa omejuje na največ 10 let. Hkrati je določeno, 
da sodišče ustavi varnostni ukrep, ko ugotovi, da zdravljenje in 
varstvo v zdravstvenem zavodu nista več potrebna. Zato mora 
sodišče pred pretekom enega leta znova odloČiti, ali sta 
nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu še 
potrebna Prav tako mora zdravstveni zavod, v katerem se 
izvršuje ta varnostni ukrep, takoj ko meni, da zdravljenje in varstvo 
v zavodu nista več potrebna, to sporočiti sodišču, ki je ukrep 
izreklo Zdravstveni zavod je tudi zavezan enkrat na leto 
poročati sodišču o izvajanju ukrepa in o uspehih zdravljenja. S 
takim nadzorom obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva 
je zakonodajalec hotel preprečiti, da bi se pod videzom 
zdravstvenih ukrepov uporabljale sankcije represivne narave, 
saj ta varnostni ukrep pomeni poseg v ustavno zagotovoljeni 
pravici do osebne svobode in prostovoljnega zdravljenja. 

V minulem letu pa smo naleteli na primer, ko se je Okrožno sodišče 
v Celju na podlagi mnenja posvetovalne komisije pri ministrstvu 
za pravosodje odločilo, da se neprištevnemu storilcu kaznivega 
dejanja izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in 
varstva v zdravstvenem zavodu izvaja v Zavodu za duševno in 
živčno bolne Hrastovec-Trate, ki ni zdravstveni, ampak posebni 
socialnovarstveni zavod. Predsednik sodišča nam je v tej zvezi 
pojasnil, da sodišče vedno sledi mnenju posvetovalne komisije, 
saj sicer tvega, da zavod bolnika ne bi sprejel na izvajanje 
varnostnega ukrepa. Takšna praksa pa je nezakonita In v 
nasprotju z namenom izrečenega ukrepa, ki naj omogoča 
takojšen začetek zdravljenja. Takšna praksa posvetovalne 
komisije in tudi sodišč se mora spremeniti: varnostni ukrep 
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem 
zavodu se mora izvajati Izključno v zdravstvenih in ne v 
socialnovarstvenih zavodih 

Na nezakonito in neurejeno stanje kaže tudi zgodba zdaj 54- 
letnega varovanca Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec- 
Trate, kije bil tja nameščen davnega leta 1963. Torej se ta ukrep 
izvaja že 38 let, ko je varovanec očitno ves ta čas nameščen v 
navedenem posebnem socialnovarstvenem zavodu. V letu 
1989 je nevropsihiater zavoda Hrastovec-Trate ocenil, da je postal 
ukrep "obveznega čuvanja in zdravljenja nepotreben oziroma 
nima več nikake svrhe", zato je predlagal pristojnemu sodišču, 
"da izrečeni ukrep iz leta 1962 dvigne oziroma prekliče". Na podlagi 
poizvedb varuha pri Okrožnem sodišču v Novem mestu se je 
pokazalo, da ta dopis sodišču morda sploh ni bil poslan, saj ga 
"po vseh evidencah Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem 
mestu" niso našli, našli pa niso "niti nobene druge dokumentacije" 
razen originalnega sklepa o izreku varnostnega ukrepa iz leta 
1962. 
V letu 1962 je bil varstveni ukrep obveznega varstva in zdravljenja 
še časovno neomejen ukrep, zato je bil na njegovi podlagi nevaren 
neprišteven storilec kaznivega dejanja lahko pridržan tudi več 
kot 10 let. KZ z veljavnostjo od 1.1.1995 pa je obvezno psihiatrično 
zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu omejil na največ 
10 let. Po uveljavitvi KZ bi moralo sodišče vsako leto znova 
preskusiti, ali sta nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem 
zavodu še potrebna. Ob tem bi sodišče moralo tudi presoditi, ali je 
v skladu z zakonom, da se ukrep izvaja v socialnovarstvenem in 
ne v zdravstvenem zavodu. Vendar Okrožno sodišče v Novem 
mestu očitno primera navedenega dolgoletnega varovanca 
socialnovarstvenega zavoda Hratovec-Trate ni imelo niti v 
evidenci, kaj šele, da bi vsako leto znova odločalo, kot to zahteva 
zakon. 

Nezakonito ravnanje je mogoče pripisati tudi socialnovarstvenemu 
zavodu, ki bi moral enkrat na leto poročati sodišču o izvrševanju 
izrečenega ukrepa ter o uspehih zdravljenja osebe, ki ji je bil 
izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v 
zdravstvenem zavodu. Po intervenciji varuha je Okrožno sodišče 
v Novem'mestu zagotovilo, da bo priskrbelo poročilo zavoda 
Hrastovec-Trate, kakšno je trenutno stanje varovanca, in "glede 
na veljavno zakonodajo ustrezno v najkrajšem času odločilo" 
Žal opisana primera nista osamljena. Podobne nepravilnosti je 
varuh ugotovil tudi v zvezi z izvajanjem ukrepa obveznega 
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu po 
sklepu na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, ki je v enem primeru 
zdravljenja po letu 1995 le trikrat izpolnila svojo zakonsko dolžnost 
vsakoletnega poročanja o izvajanju izrečenega varnostnega 
ukrepa ter o uspehih zdravljenja. V nasprotju z zakonom pa je 
ravnalo tudi sodišče, ki je do maja 2001 le dvakrat odločilo, da sta 
nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu še 
potrebna. 

Opisani primeri kažejo, da je nujna večja skrb pri izvajanju in 
nadzoru varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega 
zdravljenja. Zaveza za spremenjeno ravnanje je tako na strani 
sodišč kot tudi na strani zdravstvenih (in socialnovarstvenih) 
zavodov, v katerih se ta ukrep izvaja. 

2.3.3. Center za odstranjevanje tujcev 

Zadnja leta se Slovenija sooča s povečanim številom tujcev, ki so 
nezakonito vstopili v Slovenijo ali tu zaprosili za azil. Tujci in prosilci 
?a azil so pogosto nastanjeni v skrajno neprimernih bivalnih 
razmerah. Zato smo v letu 2001 ponovno obiskali Azilni dom (AD) 
in Center za odstranjevanje tujcev (COT) v Ljubljani, 
nenapovedano pa smo obiskali tudi Center za tujce v Velikem 
Otoku pri Postojni. V obeh smo ugotovili vrsto pomanjkljivosti in 
nepravilnosti, ki so bile še posebej hude v Postojni 
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Ob obisku centra zaodstranjevanje tujcev v Ljubljani smo 
predlagali ločitev AD in COT, saj enotna lokacija obeh institucij 
poslabšuje položaj zlasti prosilcem za azil, verjetno pa tudi tujcem 
in zaposlenim. Osebju ne uspe ločevati prosilcev za azil in tujcev, 
zato tujci prehajajo iz COT v AD in od tam brez dovoljenja iz 
stavbe To je povzročalo tudi konflikte z okoliškim prebivalstvom 
Zato so bili sprejeti strožji ukrepi, ki so prizadeli tudi prosilce za 
azil, ki se jim prostost bolj omejuje (na primer z izdajanjem posebnih 
dovolilnic), kot pa je to potrebno ali dovoljeno v Zakonu o azilu 
glede na status in pravice, kijih imajo te osebe. Lokacija na Celovški 
166 v Ljubljani je neustrezna tudi zato, ker v okolici nima nobenih 
(zelenih) površin, ki bi bile primerne za rekreacijo ali zgolj za 
gibanje na prostem Bivanje na svežem zraku pa je treba 
vsakodnevno zagotoviti vsem. Daljša namestitev v zgradbi brez 
možnosti gibanja na svežem zraku je nečloveško ravnanje, ki ga 
še poslabšujejo prenapolnjeni prostori. Tako smo ob obisku 
predlagali, naj COT takoj zagotovi tujcem rekreacijo na prostem, 
ki bo trajala najmanj dve uri na dan. Kljub zagotovilu sogovornikov, 
da bo ta določba hišnega reda uresničena že v popoldnevu na 
dan našega obiska, smo kasneje prejeli informacije, da ta temeljna 
pravica tujcev v COT ni redno zagotovljena. Takšno stanje zbuja 
skrb, saj gre za obveznost države, ki ne dopušča odstopanja in 
za njeno neizpolnjevanje ni opravičila. 
V sprejemnih prostorih smo opazili, da ni nobenega ločevanja 
med prosilci za azil in tujci. Vse osebe, napotene v AD ali COT, so 
ob sprejemu nastanjene v treh kletnih čakalnicah ne glede na 
njihovo število, čeprav je zmogljivost prostorov omejena. 
Prenatrpanost, mraz in zadušljiv zrak ustvarjajo nečloveške 
razmere. Čakalnice so opremljene s pogradi, vendar ležišč in 
stolov ni dovolj za sprejem večje skupine ljudi. Opazili smo tudi 
veliko pokvarjene in izrabljene opreme, ob tuširnici so polomljeni 
obešalniki. Po končanem sanitarno-higienskem postopku ljudje 
oblečejo ista oblačila. 

V Velikem Otoku pri Postojni je Oddelek strožjega policijskega 
nadzora nad tujci (OSPN) kot izpostava Centra za odstranjevanje 
tujcev pri ministrstvu za notranje zadeve Objekt OSPN stoji na 
robu vasi Veliki Otok in je preurejen iz nekdanje vojaške pralnice. 
Namembnost objekta ni označena - ob vhodu ni table, ki bi 
pojasnjevala, kaj je v zgradbi. 
Ugotovljeno stanje v Centru za tujce v Velikem Otoku pri Postojni 
je bilo katastrofalno. Nujno je takoj odpraviti vsaj glavne 
pomanjkljivosti ter tako zagotovi spoštovanje človekove osebnosti 
in njegovega dostojanstva vsem tujcem, ki so nastanjeni v OSPN 
Ponižujoče in mestoma nečloveške okoliščine, v katerih so tujci 
prisiljeni bivati, terjajo bistveno izboljšanje bivalnih in življenjskih 
razmer ali pa zaprtje Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni. 
Predlagali smo, naj se OSPN zgleduje po predpisih, ki v Sloveniji 
veljajo za zavode za prestajanje kazni zapora 

Ob našem prihodu je bilo v OSPN 75 tujcev, vsi pod strožjem 
policijskim nadzorom. Zmogljivost OSPN je od 150 do 160 tujcev. 
Tu bivajo različno dolgo: nekateri le krajši čas, drugi pa tudi tri 
mesece in več Natančnega pregleda nimajo, saj so nam ob 
prihodu rekli, da v OSPN ni nobene ženske, sami pa smo našli 
dve. Ena izmed njih je po njenem zatrjevanju v OSPN že šest 
mesecev. Tudi drugih stvari, ki se tičejo življenja tujcev v OSPN, 
ni vedel v celoti povedati nihče izmed osebja, s katerim smo se 
pogovarjali. Število osebja v OSPN je najmanj skromno Že zgolj 
iz varnostnih razlogov je vprašanje, ali je pet policistov v izmeni 
dovolj za varovanje objekta in zagotavljanj? varnosti vsakega 
posameznika, ki je nastanjen v OSPN Tujci so potožili, da jim je 
bilo ob našem obisku prvič omogočeno, da so se lahko s kom 
pogovarjali. V pogovorih s tujci smo zaslutili, da večina izmed njih 
nima nobenih informacij ne o svojem položaju ne o postopkih, ki 
jih zadevajo, kakor tudi.ne o drugih okoliščinah, ki jih zanimajo. 

V OSPN tudi ni zdravnika, ki tja niti ne prihaja. Čeprav je zdravniški 
pregled opravljen že v Ljubljani, je nenavadno, da je tako velika 
skupina ljudi zaupana le oskrbi medicinske sestre. Hrano za tujce 
(zajtrk, kosilo in večerja) pripeljejo iz restavracije v Postojni na 
podlagi sklenjene pogodbe. V OSPN ni kuhinje, ob jedilnici je le 
prostor za razdeljevanje hrane. Ob obisku pritožb glede kakovosti 
in količine hrane ter njenega serviranja v jedilnici (kjer je lahko do 
40 oseb hkrati) nismo dobili. 
Tuširnica je približno 60 m2 velik prostor, v kateri so pod stropom 
cevi s 14 uporabnimi nastavki za tuširanje, kjer ni nobene 
zasebnosti, saj med tuši ni pregrad ali zaves. Vsi se tuširajo hkrati 
in v enem prostoru kot v kakšnem filmu, ki prikazuje življenje v 
koncentracijskem taborišču. Tuširajo se dvakrat na teden. 
Ambulanta, čeprav skromno opremljena, je v zgradbi najbolj 
vzdrževan in urejen prostor. Drugi prostori v pritličju, ki so 
namenjeni tujcem, so slabo vzdrževani: omet odpada, umazane 
in popisane stene, pa tudi čistoči bi lahko dali večjo veljavo. 
OSPN nima hišnega in tudi ne dnevnega reda. Edina dnevna 
časovna orientacija za osebje in za tujce so obroki hrane. Ni 
razumljivo, zakaj hišni red COT, ki ga je izdal generalni direktor 
policije, ne velja tudi za tujce v objektu v Velikem Otoku pri Postojni. 
Organizacija bivanja tako velike skupine ljudi vendarle terja 
določena pravila hišnega in dnevnega reda ter obnašanja, kar naj 
zagotovi primerne razmere za nastanjene tujce in za zaposlene 
osebe. Ob obisku smo dobili občutek, da ni jasno, kdo vodi in 
odloča v OSPN, kdo ima informacije o tem, kaj se v oddelku sploh 
dogaja, in kdo je zavezan skrbeti za urejeno bivanje in počutje 
nastanjenih tujcev. Kar nekaj informacij, ki smo jih dobili ob uvodnih 
pogovorih, se je kasneje izkazalo za napačne (na primer režim 
tuširanja in sprehodov, menjavanje posteljnega perila, dostop do 
čaja, preskrbljenost s higienskimi potrebščinami - milo, toaletni 
papir, čistila). 

Kljub zatrjevanju, da se posteljno perilo menja na 14 dni, so se 
tujci pritoževali, da ga ne zamenjajo tudi po tri tedne. Isti očitek je 
veljal tudi za brisače. Vse sobe so brez omar, polic ali drugih 
kosov pohištva. V nobeni sobi in sploh nikjer v nadstropju ni miz 
ali stolov. Že zgolj skromna opremljenost prostorov govori o 
nečloveških, ponižujočih razmerah, v katerih so prisiljeni bivati 
tujci. Ni presenetljivo, da so nam mnogi zatrjevali, da je v vsakem 
zaporu bolje kot v OSPN. Vrata sob so brez vratnih kril: ta so 
sneta in odnesena. V nadstropju je stranišče s tremi pisoarji in 
dvema umivalnikoma s toplo in hladno vodo. V drugem stranišču 
so še trije počepniki. Ni ločenih stranišč za moške in ženske, pa 
tudi tri stranišča in trije pisoarji niso dovolj za 160 ljudi. 
Tujci nimajo nobenega skupnega družabnega prostora ali čajne 
kuhinje. Ni televizorja in ni radia. Nobenih časopisov, revij ali knjig 
ni, nobene dejavnosti - aktivnosti niso organizirane, pa tudi 
omogočene ne. Nečloveško so v slabih bivalnih razmerah 
prepuščeni poležavanju na posteljah in čakanju v negotovosti 
brez informacij o postopkih, ki jih zadevajo, in tudi brez prave 
možnosti za pogovore z osebjem OSPN. Edina sprememba 
monotonega življenja je sprehajanje na svežem zraku. Temu je 
namenjen atrij, velik približno 20 x 20 m, ki je z vseh štirih strani 
obdan s stavbo, a brez kakršnegakoli nadstreška, ki bi omogočal 
bivanje na prostem v deževnem ali slabem vremenu. 

Presenetilo nas je tudi pojasnilo osebja, da odvetniki ne prihajajo 
v OSPN, občasno le predstavniki Visokega komisariata Združenih 
narodov za begunce (UNHCR). Predstavnikom nevladnih 
organizacij pa, kot smo razumeli, vstop v OSPN in pogovor s tujci 
nista dovoljena.Prosili smo za dodatna pojasnila v zvezi z 
ugotovljenim stanjem, hkrati pa smo predlagali več ukrepov, ki bi 
vsaj deloma izboljšali bivanje v OSPN nastanjenim osebam.Policija 
se je na poročilo o obisku odzvala s postopnim odpravljanjem 
ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti in je v razumnih rokih 
sledila večini predlogov, zlasti tistim, ki zahtevajo manj finančnih 
sredstev. 
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2.4. PRAVOSODJE 

2.4.1. Sodni postopki 

Čeprav se je število pobud, ki se nanašajo na sodne postopke, 
zmanjšalo, le-te še vedno pomenijo največji delež. Med njimi je 
največ pobud povezanih s civilnim postopkom: zlasti s pravdnimi 
in izvršilnimi zadevami. Zmanjšalo se je tudi število zadev na 
področju delovnih in socialnih sporov, povečalo pa število pobud, 
ki se nanašajo na upravne sodne postopke. Tudi tokrat je največ 
pobud zatrjevalo dolgotrajnost sodnih postopkov. Manj pritožb, 
naslovljenih na varuha zaradi zatrjevanih kršitev v sodnih 
postopkih, se ujema s sodno statistiko, ki za leto 2001 že tretje 
leto zapored kaže manjše število nerešenih zadev. 

Zlasti sodišča prve stopnje so v letu 2001 sporočala spodbudne 
podatke o zmanjšanju števila nerešenih zadev, o manjših 
zaostankih, nekatera celo o rekordnem številu rešenih zadev. 
Tudi redno poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije pri 
vključevanju v Evropsko unijo 2001 ugotavlja, da je opazen velik 
napredek pri zmanjševanju sodnih zaostankov. Ukrepi, ki jih je 
vlada uvedla v obdobju 1999 - 2001 za odpravo zaostankov, so 
se izkazali za uspešne (kar pa ne velja za zemljiško knjigo, kjer 
se število nerešenih zadev še vedno povečuje). 

Kljub nespornim pozitivnim premikom s stanjem slovenskega 
sodstva vendarle še ne moremo biti zadovoljni. Prej nasprotno, 
saj več okoliščin kaže, da pravna država prav na občutljivem 
področju zagotavljanja sodnega varstva pravic in pravno priznanih 
interesov nikakor ne deluje tako, da bi bila v praksi zagotovljena 
ustavna pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega 
odlašanja. Večletno čakanje po vložitvi tožbe na prvi narok za 
glavno obravnavo v pravdnih zadevah, zlasti pred okrajnimi 
sodišči, je skoraj pravilo. 

Posebno skrb zbuja občutno povečanje nerešenih zadev na 
pritožbenih sodiščih. Tako višja sodišča splošne pristojnosti 
zaznavajo povečanje števila nerešenih zadev konec leta 2001 
za več kot 16 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom, na Višjem 
delovnem in socialnem sodišču, kjer se pogosto odloča o sporih, 
ki imajo za prizadeto stranko pomen socialnega preživetja, pa je 
povečanje števila nerešenih zadev skoraj 9-odstotno. V posledici 
je treba na pritožbeno odločitev čakati leto dni, če ne celo več let, 
kar pogosto potiska sodno odločanje v čas zunaj razumnih rokov. 

Ob vseh naporih za hitrejše sojenje pa gre znova poudariti, da 
pravica do poštenega sojenja poleg hitrega in učinkovite ga 
sodnega poslovanja vsebuje tudi pravico do kakovostnega 
sodnega odločanja. Poleg zmanjšanja zaostankov na sodiščih 
je za posameznika prav tako pomembna tudi kakovost sojenja. 
Cilj sodnega ravnanja ni zgolj hitrost, temveč predvsem izdaja 
pravilne in zakonite sodne odločbe. Stranka z vložitvijo zahteve 
za sodno varstvo utemeljeno pričakuje vestno in skrbno 
ugotavljanje odločilnega dejanskega stanja ter strokovno in pravno 
pravilno odločitev v sporu. Prav zato mora biti stranki ne glede na 
zdaj tako modno poudarjanje hitrosti sojenja, omogočeno, da v 
postopku predstavi svoja stališča ter zanje predlaga dokaze 
Pravici stranke, da se v postopku izjavi, na drugi strani odgovarja 
obveznost sodišča, da vse navedbe stranke vzame na znanje, 
da pretehta njihovo relevantnost ter da se glede tistih navedb, ki 
so za odločitev bistvenega pomena, v obrazložitvi sodne odločbe 
tudi opredeli. Temeljno pričakovanje stranke v sodnem postopku 
ni hitrost, pač pa kakovost sodnega odločanja, ko lahko v 
poštenem postopku pričakuje pravično sodno odločbo. 

V letu 2001 je bilo sprejetih več predpisov, ki naj bi pripomogli k 
večji hitrosti in učinkovitosti sodnih postopkov. Tako je sprememba 
Zakona o sodniški službi (ZSS-C) omogočila izvedbo projekta 
Hercules z organizacijsko določbo, da je sodnik lahko začasno 
dodeljen na drugo sodišče iste ali nižje stopnje, za polni ali za del 
polnega delovnega časa. 
Namen novele Zakona o sodnih taksah (ZST-I) je pripomoči k 
zmanjšanju števila nerešenih spisov tako, da tudi finančno 
spodbuja stranke k sporazumnemu reševanju sporov. Uvaja 
novo taksno oprostitev: sodna taksa se ne plača za poravnavo, 
za umik tožbe, predloga, pravnega sredstva oziroma druge vloge. 
S tem želi zakonodajalec spodbuditi in olajšati sporazumno 
reševanje sporov, kar v posledici pomeni tudi manj dela za sodišča. 

Varuh je že v poročilu za leto 1997 predlagal spremembe Sodnega 
reda, da bi bilo poslovanje sodišč bolj prijazno in laže dostopno 
za uporabnike: za stranke, pa tudi za odvetnike. Tako smo 
predlagali, naj Sodni red omogoči poleg pisnega tudi ustno in 
telefonsko komuniciranje strank s sodiščem. Pri tem smo kot 
pretirano togost označili dejstvo, da stranka ali njen odvetnik po 
telefonu ne more zvedeti niti tako osnovne informacije, kot je na 
primer, ali je sodnik preklical razpisani narok za glavno obravnavo. 
Takšna ureditev po Sodnem redu ni prinašala strankam zgolj 
neprijetnosti, ampak tudi stroške in pogosto celo daljši postopek, 
kar je vse v nasprotju z načelom procesne ekonomije in pospešitve 
postopka. 

Tudi zaradi varuhovih predlogov so bile konec leta 2001 sprejete 
spremembe Sodnega reda. Te omogočajo, da lahko stranke, 
njihovi pooblaščenci in druge osebe v nujnih primerih vpogledajo 
v spis ali javno knjigo in pridobijo podatke tudi zunaj uradnih ur, 
vendar v okviru poslovnega časa sodišča. Določena je tudi 
možnost telefonskega posredovanja tistih podatkov, ki so nujni 
za uspešno izvedbo postopka. Tako je zdaj podana pravna 
podlaga za telefonsko informacijo, ali je glavna obravnava morda 
preklicana, ali so vabila izkazana, kar bo strankam v postopku, 
zlasti ko gre za sodišče zunaj kraja njihovega prebivališča, 
pogosto prihranilo čas in denar. Prijaznejšo ureditev poslovanja 
sodišč pomeni tudi določba, da mora vpisničar v nujnih primerih 
podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, dati tudi zunaj 
uradnih ur, kar bo prav tako pripomoglo k večji učinkovitosti 
sodnega poslovanja in lažji dostopnosti nujnih podatkov za 
ravnanje strank v poslovanju s sodišči. 

V letu 2001 se je začel izvajati projekt Hercules, po katerem naj bi 
izkušeni sodniki pomagali pri reševanju zadev na sodiščih z največ 
zaostanki. Kljub ambicioznim načrtom, povezanim s tem 
projektom, pa verjetno vendarle drži, da lahko Hercules pomaga 
predvsem manjšim sodiščem, hkrati pa se odsotnost vsakega 
sodnika pozna pri tistem sodišču, pri katerem dodeljeni sodnik 
sicer opravlja sodniško funkcijo. Tako sta dva višja sodnika prišla 
na pomoč Okrajnemu sodišču v Domžalah, ki se je lahko 
"pohvalilo" s 570 nerešenimi zadevami na sodnika. Sodnika 
prihajata v Domžale s pravdnega oddelka Višjega sodišča v 
Ljubljani, ki se tudi samo otepa s čedalje večjim številom nerešenih 
zadev. Tako projekt Hercules dolgoročno ne more učinkovito 
pripomoči k zmanjšanju zaostankov. 

Dober primer alternativnega reševanja sporov je ponudba 
Okrožnega sodišča v Ljubljani (in morda še katerega od sodišč v 
Sloveniji), ki po že vloženi tožbi ponuja posredovanje (mediacijo) 
pri reševanju sporov. Strankam, ki so dale soglasje za postopek 
posredovanja, posrednik kot nevtralna tretja oseba pomaga doseči 
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sporazum, ki razrešuje spor in na novo ureja medsebojne pravice 
in obveznosti, zlasti tudi z vidika bodočega sodelovanja. 
Brezplačen postopek posredovanja omogoča strankam hitro in 
celovito sporazumno razrešitev spornega razmerja, koristen pa 
je tudi za sodišče, ker zmanjšuje obseg njegovega dela. Možnost 
posredovanja pri reševanju sporov pa države ne odvezuje 
obveznosti, da zagotavlja redno in učinkovito sojenje tudi če se 
posameznik odloči, da bo zahteval avtoritativno sodno razrešitev 
spornega razmerja. 

Po večletnih prizadevanjih je bil vendarle sprejet Zakon o 
brezplačni pravni pomoči (ZBPP), ki naj zagotovi možnost 
dejanskega in učinkovitega izvrševanja pravice do sodnega 
varstva vsakomur, ne glede na njegov socialni položaj. 
Posamezne določbe ZBPP so pooblastile ministra za pravosodje, 
da v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona, torej 
najkasneje do 11 12.2001, izda podzakonske predpise, potrebne 
za izvajanje zakona. Tri od štirih podzakonskih aktov, vključno s 
Pravilnikom o obrazcu napotnice, s katero se uveljavlja brezplačna 
pravna pomoč, je minister izdal že septembra, zadnjega pa oktobra 
2001. Gre za redek primer, da so pravni akti, nujni za izvajanje 
zakona, izdani pravočasno. Novembra 2001 je ministrstvo za 
pravosodje izdalo tudi brošuro za pripomoček in informacijo 
uporabnikom brezplačne pravne pomoči. 

Konec leta 2001 je državni zbor že četrtič po njegovi uveljaviti 
spremenil in dopolnil ZKP. Prepogosto spreminjanje in dopolnjevanje 
zakona kaže na premalo resno delo pri pripravi procesnih 
predpisov. Ureditev mora zagotavljati, da postopkovni predpis 
tudi kot celota učinkuje usklajeno za posamezno področje. To pa 
je mogoče predvsem ob upoštevanju praktičnih izkušenj 
dolgoletne prakse v uporabi prejšnjih predpisov in primerjalnih 
zgledov tujih zakonodaj. Pogoste spremembe in dopolnitve ne 
pripomorejo k pravni varnosti posameznika in kredibilnosti 
Slovenije kot pravne države. Ilustrativno je, da je bilo z zadnjo 
novelo v najmanj devetih primerih spremenjeno ali dopolnjeno 
tudi besedilo posameznih členov, ki so bili predmet že prejšnjih 
sprememb in dopolnitev ZKP. To kaže na negotovost 
zakonodajalca, ki se očitno uči na napakah prejšnjih sprememb, 
in dopolnitev zakona. Predvsem pa to pomeni, da so bili vsaj 
nekateri prejšnji posegi v ZKP premalo domišljeni in strokovno ne 
dovolj pripravljeni. 

Največji korak nazaj je črtanje določb o (obveznem) zvočnem 
snemanju glavne obravnave. Prepis zvočnega snemanja glavne 
obravnave naj bi verodostojno povzel celotno dogajanje, saj je 
nemogoče, da bi predsednik senata dogodke beležil in vnašal v 
zapisnik s "fotografsko natančnostjo". Tako obetavne spremembe 
zapisa dogajanja na glavni obravnavi so bile v ZKP vnesene z 
novelo v letu 1998, in to z odložnim rokom. Ta rok je bil kasneje 
podaljšan, kar je že dalo slutiti, da so bile napovedi ob sprejemanju 
določb o zvočnem snemanju glavne obravnave vsaj prenagljene, 
upoštevaje dejanske možnosti za tehnično, prostorsko in 
kadrovsko izpeljavo tako pomembne spremembe v postopku. 

Zadnja novela je vse tozadevne upe znova postavila na realna tla 
s spremembo 314. člena ZKP, da se mora o glavni obravnavi 
pisati zapisnik, v katerega se vpisuje bistvena vsebina vsega 
poteka glavne obravnave Takšno določbo je imel že jugoslovanski 
Zakon o kazenskem postopku, sprejet pred več kot 30 leti. Zvočno 
ali slikovno snemanje je zdaj določeno le kot možnost, ki jo lahko 
odredi predsednik senata Do takšne, vsaj večinske prakse, pa 
je očitno še daleč. Do takrat velja zapisati misel, ki je pospremila 
novelo o (obveznem) zvočnem snemanju glavnih obravnav v 
letu 1998, da se z vsakim "reduciranjem izpovedi" obdolženca, 
prič in izvedencev zmanjša "verodostojnost zapisnika v smislu 
avtentičnega beleženja dogajanja na glavni obravnavi". Naj ob 
tem dodamo, da varuh pogosto prejema pobude, ki zatrjujejo, da 
zapisnik glavne obravnave ne vsebuje verodostojnega zapisa 

dogajanja in na glavni obravnavi podanih izpovedi. Zvočno ali 
slikovno snemanje bi v tem pogledu lahko pomembno pripomoglo 
k polni vsebini načela ustnosti, neposrednosti in kontradiktornosti 
glavne obravnave. 
ZKP-D vsaj v treh primerih upošteva tudi predloge varuha, 
navedene v prejšnjih letnih poročilih: 
z novelo 117. člena se je zakonodajalec odzval na priporočilo 
varuha za dopolnitev pravil o vročanju po pooblaščenih pravnih 
in fizičnih osebah v kazenskem postopku (Lp 2000, stran 37), 
dopolnitev besedila 161. člena ZKP sledi predlogu varuha za 
sprejem ureditve, ki bi državnega tožilca izrecno pooblaščala, da 
določi rok, v katerem morajo organi za notranje zadeve odgovoriti 
na tožilsko zahtevo, da zberejo potrebna obvestila in izvedejo 
druge ukrepe, da se odkrijeta kaznivo dejanje in storilec (Lp 2000, 
str. 40), sprememba 213. b člena ZKP sledi varuhovi zahtevi za 
oceno ustavnosti v določbi navedenega člena, da mora biti vsak 
poseg v varstvo tajnosti pisem pripornikov časovno omejen in 
nujen, neogiben za uvedbo ali potek kazenskega postopka, pri 
čemer je za nadzor nad dopisovanjem pripornika potrebna sodna 
odločba (Lp 2000, str. 18). 
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je še en dokaz o zaletavosti 
v zakonodajnem postopku. Nova ureditev izvršbe, ki naj bi 
zagotovila hiter in učinkovit postopek, je prinesla le dražjo, bolj 
zamotano, zbirokratizirano in manj pregledno izvršbo. 

Na številna opozorila in kritike zaradi pomanjkljivosti v ureditvi 
izvršbe se je vlada odzvala s predlogom Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A). ki z več 
kot sto členi posega v ZIZ, uveljavljen pred dobrimi tremi leti. 
Obsežna novela zahteva več strokovnosti, dorečenosti in 
natančnosti posameznih določb ter njihovo usklajenost v celotnem 
sistemu pravil, ki določajo sodni postopek za prisilno izvršitev na 
podlagi izvršilnega naslova. 
Največ težav pri novi ureditvi izvršbe izkazujejo pobude varuhu 
prav na področju na novo uveljavljenega sistema zasebnih 
izvršiteljev. Izvršitelji so izvršbo za stranke močno podražili, ne 
da bi bil sorazmeren odmev v hitrejši opravi izvršbe. ZlZtloloča, 
da mora upnik dati predujem za stroške za opravo izvršbe v 
roku, ki mu ga določi sodišče v sklepu o določitvi izvršitelja. 
Predujem nakaže na izvršiteljev račun. Če upnik tega v 
postavljenem roku ne stori, sodišče ustavi izvršbo. Tako smo 
obravnavali več primerov, ko je upnik moral sorazmerno visok 
znesek predujma, tudi do 100.000 tolarjev in več, plačati v kratkem, 
osem- ali 15-dnevnem roku Po plačilu predujma pa je moral čakati 
osem in več mesecev, ne da bi izvršitelj opravil že plačano izvršbo 
Medtem se je denar plačanega predujma na računu izvršitelja 
obrestoval, seveda v njegov žep Bolj "iznajdljivi" izvršitelji plačane 
predujme celo "plemenitijo" oziroma porabljajo nenamensko, prav 
tako vse zgolj v lastno korist. Upniki pa nemočno čakajo, kdaj bo 
njihova zadeva prišla na vrsto. 

Poseg v veljavni ZIZ terja tudi odločba ustavnega sodišča z dne 
21.1.1999, št. U-l-339/98, ki je ugotovila, da je določba prve točke 
prvega odstavka 102. člena ZIZ v nasprotju z ustavo, če ne 
določa, da je nezarubljivi del plače sorazmerno večji, če dolžnik 
preživlja otroke ali druge osebe, za katere obstoji zakonita 
dolžnost preživljanja. Ustavna odločba, ki temelji na načelu socialne 
države ter pravice do osebnega dostojanstva in varnosti, terja 
zagotovitev eksistenčnega minimuma ne le za lastno preživljanje 
dolžnika, temveč tudi za preživljanje oseb, ki jih je slednji po 
zakonu zavezan preživljati. V takšnih primerih bi zato moral 
dolžniku ostati višji nezarubljivi znesek. 

Čeprav ustavna odločba podpira socialne razloge, kar terja 
čimprejšnjo uskladitev protiustavne določbe ZIZ z ustavo, pa 
zakonodajalec ni spoštoval naročila ustavnega sodišča, da 
ugotovljeno neskladje odpravi v enem letu od dneva objave te 
odločbe v uradnem listu, torej do 19. 2. 2000. Zakonodajalec se 
niti v letu 2001 ni odzval na ugotovljeno protiustavnost. 
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Hitrost sodnega varstva je eden temeljnih pogojev za njegovo 
učinkovitost. Število nerešenih spisov in sodni zaostanki kažejo 
na preobremenjenost slovenskih sodišč. Vendar se marsikateri 
sodni postopek konča kasneje, kot to utemeljujejo objektivne 
okoliščine. 
Pred uveljavitvijo nove postopkovne zakonodaje so sodišča 
opravičevala počasno odločanje s procesnimi predpisi, ki 
onemogočajo hitrejše sojenje. A tudi po uveljavitvi novega ZPP 
ugotavljamo, da je še vedno veliko rezerve na področju 
doslednega spoštovanja pooblastil, kijih sodnikom daje procesna 
zakonodaja 

Načelo pospešitve in ekonomičnosti postopka pravdno sodišče 
zavezuje, da opravi postopek brez zavlačevanja in s čim manjšimi 
stroški, hkrati pa mora onemogočiti vsako zlorabo pravic, ki jih 
imajo stranke v postopku. Prav zaradi hitrejšega in učinkovitejšega 
sodnega varstva je v 286. členu ZPP uzakonjena t. i. eventualna 
maksima.Ta določa, da mora stranka najkasneje na prvem naroku 
za glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za 
utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za 
ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in ponujenih 
dokazih nasprotne stranke. Če je bil pred uveljavitvijo ZPP že 
opravljen prvi narok za glavno obravnavo, pa smejo stranke 
novote predlagati le še najkasneje na prvem naroku za glavno 
obravnavo po uveljavitvi ZPP. Pritožbe pobudnikov kažejo, da 
uzakonjena prekluzija navajanja novih dejstev in dokazov ni vedno 
dosledno spoštovana, kar ne pripomore k hitrejšemu sodnemu 
postopku, stranke pa takšno kršitev zakonske določbe hitro 
povezujejo s pristranskim sojenjem. 

Že leta opozarjamo, da so za premalo učinkovito odločanje krivi 
tudi sodni izvedenci. Nenehno prejemamo pobude, ki kažejo, da 
sodišča ne ukrepajo v skladu s pooblastili, če izvedenec 
nerazumno prekorači rok, določen za izdelavo izvedenskega 
mnenja. Pojasnila sodnika, da se izvedenec ne odziva na urgence 
za izdelavo izvedenskega mnenja, da celo ne vrne spisa na 
poziv sodišča, ko je za leto in več prekoračil rok za izdelavo 
izvedenskega mnenja, zmanjšujejo avtoriteto in ugled sodišč. 
Kazen v denarju do 300.000 tolarjev je skrajno sredstvo za 
discipliniranje izvedenca in ga sodišča uporabijo le izjemoma 
Zaradi neprofesionalnega odnosa izvedenca lahko pride do 
neupravičenega zastoja v sodnem postopku, kar strankam 
povzroča še dodatno škodo. Ne poznamo primera, da bi sodišče 
uporabilo pooblastilo iz tretjega odstavka 248 člena ZPP ter na 
zahtevo stranke naložilo izvedencu, da mora povrniti stroške, ki 
jih je povzročil s tem, da neupravičeno ni prišel na narok za 
glavno obravnavo, ali da je neupravičeno odklonil izvedensko 
delo 

Nezakoniti so primeri, ko sodniki ne spoštujejo zakonskega roka 
za pisno izdelavo sodbe V pravdnem postopku mora biti sodba 
pisno izdelana in vročena strankam v tridesetih dneh od dneva, 
ko je bila glavna obravnava končana. Za kazenski postopek velja 
15-dnevni rok za pisno izdelavo sodbe, če je obtoženec v priporu, 
v drugih primerih pa 30-dnevni rok. Pojasnila, ki nam jih pošiljajo 
sodišča, da gre za obsežene zadeve, sodniki pa so prezaposleni 
še z drugim delom, niso prepričljiva Zakonodajalec je zakonski 
rok določil ob upoštevanju polne obremenjenosti sodnika z delom 
Ko smo preverjali primere zamud pri pisni izdelavi sodbe, smo 
ugotovili, da gre največkrat za subjektivne vzroke 

Redkejši so primeri kršitve roka treh mesecev, v katerem mora 
pritožbeno kazensko sodišče poslati svojo odločbo s spisi sodišču 
prve stopnje, če je obtoženec v priporu Kršitev zakonskega 
roka, ki vpliva, da je pripor daljši, kot bi bilo nujno potrebno, je v 
izjemnem primeru morda mogoče razumeti s stališča sodnika, 
nikakor pa ne s stališča osebe, ki ji je odvzeta prostost 

Sodnica je januarja 2001 v pravdi na Okrajnem sodišču v Ljubljani 
na glavni obravnavi sprejela dokazni sklep o postavitvi izvedenca. 
Sam sklep o postavitvi izvedenca naj bi izšel pisno, a vse do 
konca decembra 2001 sodišče ni izdalo takega sklepa 
Predsednica sodišča je pojasnila, da je sodnica, ki je zadevo 
obravnavala, avgusta 2001 odšla na drugo delovno mesto, njene 
spise pa je prevzela druga sodnica. 

Odhod sodnice, ki je zadevo obravnavala, na drugo sodišče ter 
dodelitev zadeve novi sodnici, ne opravičuje nerazumno dolgega 
zastoja v postopku, ki je bil začet s tožbo leta 1989 in katerega 
predmet je tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine iz naslova 
nepremoženjske in premoženjske škode. Sodnica je imela vse 
do avgusta (torej osem mesecev) čas, da izda pisni sklep o 
postavitvi izvedenca, pa tega iz nerazumljivega razloga ni naredila. 
Prav tako stranke, ki je predlagala izvedbo tega dokaza, ni 
pozvala, naj založi znesek, potreben za stroške, ki bodo nastali 
z izvedencem. 

Tudi sodnica, ki je spis prevzela po odhodu prejšnje sodnice, ni 
opravila nobenega procesnega dejanja, in to kljub urgenci 
pooblaščenca tožnice za pospešitev postopka, ki je ostala brez 
odmeva. Tako skoraj v letu dni ne prva ne druga sodnica nista 
storili ničesar za redno in učinkovito obravnavanje, da bi se 
postopek sploh nadaljeval. Predvsem prva sodnica je s svojim 
neodgovornim opravljanjem sodniške funkcije zanemarila načelo 
pospešitve postopka, po katerem si mora sodišče prizadevati, 
da se postopek opravi brez zavlačevanja. Dolžnost sodnika je 
skrbeti za to, da se sporni predmet vsestransko razišče, da pa 
se vendar pri tem postopek ne zavlačuje. Obe pravdni stranki sta 
utemeljeno opozarjali na kršitev določb ZPP, katerih namen je 
zagotoviti hiter in učinkovit postopek. 

Pisni sklep o postavitvi izvedenca je sodišče izdalo 28.12. 2001. 
Hkrati smo odgovor sodišča razumeli kot zagotovilo, da bo v 
prihodnje vendarle prišlo do obravnavanja brez nepotrebnega 
odlašanja ter ob strogem spoštovanju vseh postopkovnih določb, 
katerih namen je zagotoviti sojenje v razumnem roku, kot to 
zagotavlja pravica do sodnega varstva po 23. členu slovenske 
ustave oziroma pravica do poštenega sojenja po 6. členu 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. 

Kasneje je predsednica sodišča sporočila, da je pred izdajo pisnega 
sklepa o postavitvi izvedenca morala sodnica odločiti še o 
predlogu za oprostitev plačila stroškov postopka in pri tem opraviti 
številne poizvedbe, tri mesece pa je bil spis zaradi zaprosila na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. To naj bi bile objektivne 
ovire, da sodnica "sklepa o postavitvi izvedenca ni mogla izdati". 
Ocenili smo, da ta okoliščina ne opravičuje zastoja, ki je nastal po 
naroku za glavno obravnavo. Sklep o postavitvi izvedenca bi 
moral biti izdan, še preden je bil spis poslan tožilstvu. Očitno 
sodišče tudi ni učinkovito ukrepalo, da bi bil spis vrnjen v 
razumnem času. 

Sodišče izvede dokaz z izvedencem, če za ugotovitev ali 
razjasnitev kakšnega dejstva potrebuje strokovno znanje, s 
katerim samo ne razpolaga. Izvedenec je torej strokovni 
pomočnik, ki sodišču pomaga pri sprejemu pravilne in zakonite 
odločitve v sporu Postavitev izvedenca je procesno dejanje, ki 
ustvarja predvsem razmerje (procesno in pogodbeno) med 
postavljenim Izvedencem in sodiščem oziroma državo. 
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Pobudnika je tedanje Sodišče združenega dela v Postojni leta 
1993 postavilo za izvedenca za izdelavo izvida in mnenja v sporu 
zaradi priznanja tehnične izboljšave in plačila odškodnine. 
Izvedenec je opravil zaupano izvedensko delo, sodišče mu je 
odmerilo nagrado za to delo in povračilo stroškov. Ker predujem 
za stroške izvedenca ni bil položen, je sodišče v sklepu o odmeri 
nagrade in stroškov naložilo nasprotnemu udeležencu, da plača 
nagrado in stroške neposredno izvedencu. Ta svoje obveznosti 
ni izpolnil. Kasneje je bil nad to gospodarsko družbo uveden stečaj 
in izvedenec je ostal brez plačila. 
Pobudnik je, da bi prišel do plačila, vložil tožbo zoper državo. Z 
vložitvijo tožbe zaradi plačila že s pravnomočno sodno odločbo 
priznane nagrade in stroškov pa se je spustil v dolgotrajen in 
predvsem negotov spor. 
Ob postavitvi pobudnika za izvedenca je veljaven Zakon o 
pravdnem postopku (Ur. list SFRJ, št. 4/77 - Ur. list RS, št. 19/94) 
določal, da mora stranka po nalogu sodišča vnaprej založiti 
znesek, potreben za stroške, ki bodo nastali z izvedbo 
predlaganega dokaza. Namen te zakonske določbe (ki jo vsebuje 
tudi sedaj veljavni ZPP) je zagotoviti, da bo sodišče razpolagalo z 
zadostnim zneskom denarja, da bo lahko neposredno plačalo 
postavljenemu izvedencu nagrado in stroške za opravljeno delo. 

Glede povračila stroškov in nagrade za izvedenca se je takratni 
Zakon o pravdnem postopku v 256. členu skliceval na 249. člen 
istega zakona, ki kot pravilo določa, da sodišče odredi, naj se 
stroški za priče izplačajo iz predujma. Če predujem ni bil založen, 
pa sodišče naloži stranki, naj plača določen znesek priči v osmih 
dneh. Ta zakonska določba, ki je smiselno veljala tudi za povračilo 
stroškov in nagrade za izvedence, je torej kot pravilo določala 
izplačilo izvedencu priznane nagrade in stroškov iz položenega 
predujma. Zakonska ureditev, kako naj sodišče ravna, če 
predujem ni bil položen, je očitno subsidiarne narave.To izhaja ne 
zgolj iz same vsebine in vrstnega reda uzakonjenih,možnosti za 
plačilo stroškov za priče, kot je bilo določeno v tretjem odstavku 
249. člena takratnega Zakona o pravdnem postopku, temveč 
tudi iz že navedenega 153. člena istega zakona, ki kot pravilno 
sodišču nalaga ravnanje, da pravočasno poskrbi za zadosten 
znesek predujma, preden stroški z izvedbo dokaza sploh 
nastanejo. Ker gre pri odmeri nagrade in stroškov izvedenca 
praviloma za znatno večje zneske kot pri odmeri stroškov za 
priče, je moč tjesedilo takratnega drugega odstavka 256. člena 
Zakona o pravdnem postopku razumeti predvsem tako, da določbe 
glede povračila stroškov za priče veljajo smiselno za izvedence 
s poudarjenim temeljnim pravilom, da te stroške izvedencu izplača 
samo sodišče iz položenega predujma. Tako je zavezanec za 
plačilo sodišče, ki je izvedenca pritegnilo v postopek ter z njim 
stopilo v pogodbeno razmerje. Skrb, da bo izvedenec po 
opravljenem izvedenskem delu dobil pravočasno in korektno 
izplačano nagrado in stroške, je torej predvsem zaveza sodišča 
Če ni pravočasno poskrbelo za plačilo predujma, škodljivih 
posledic takšnega ravnanja ne sme trpeti izvedenec, ki je po 
nalogu sodišča opravil izvedensko delo. 

Posebej smo poudarili, da poleg zgoraj razčlenjenih določb takrat 
veljavnega Zakona o pravdnem postopku plačilo nagrade in 
stroškov izvedenca v breme sodišča utemeljujeta tudi načelo 
pravičnosti in dobrega upravljanja Ni prav, da pobudnik, ki je na 
zahtevo sodišča opravil izvedensko delo (brez svoje krivde), ni 
mogel priti do poplačila priznane terjatve. Čeprav se je tega morda 
lotil na ne najbolj učinkovit in primeren način, smo ocenili, da bi 
sodišče oziroma država ne glede na vse kasneje nastale 
okoliščine morala pobudniku kot izvedencu jamčiti in zagotoviti 
plačilo odmerjenih stroškov za opravljeno delo. Zato smo 
predlagali, naj Delovno sodišče v Kopru s svojim oddelkom v 
Postojni pobudniku s primerno poravnalno ponudbo iz sredstev 

sodišča zagotovi plačilo s pravnomočno sodno odločbo priznane 
nagrade in stroškov za opravljeno izvedensko delo. Hkrati smo 
predlagali tudi sporazum glede stroškov, ki so nastali v odprtem 
sodnem postopku zaradi plačila nagrade in stroškov izvedenca. 
Predlog smo poslali tudi državnemu pravobranilstvu, ki v 
pobudnikovem sodnem sporu zastopa državo. 

Delovno sodišče v Kopru je sprejelo naš predlog in v ta namen 
zagotovilo plačilo iz sredstev sodišča. Sklenitev poravnave je 
sodišče prepustilo državnemu pravobranilstvu. Kmalu je pobudnik 
sporočil, da je sklenil sodno poravnavo in tudi že prejel dogovorjeni 
znesek plačila za opravljeno izvedensko delo. 
Ker po izrečeni sodbi Okrajno sodišče v Ljubljani ni moglo vročiti 
pisne sodbe neposredno obema obdolžencema, grozilo pa je 
absolutno zastaranje, se je sodnica odločila za vročitev sodbe po 
podjetju, ki je pooblaščeno za vračanje pošiljk. Ker sodišče ni 
pravočasno prejelo dokaza o vročitvi sodbe, sodnica pa je 
naslednji dan odšla na večtedenski dopust, je izdala trajno odredbo 
za privedbo z utemeljitvijo, da obdolženca sodišču nista dosegljiva 
in naročilom, da ju policija po prijetju pripelje v kazensko pisarno 
sodišča. 

Policija je odredbo za privedbo izvršila, obdolžencema odvzela 
prostost in ju privedla na sodišče zaradi vročitve sodbe. Takrat 
pa je bilo ugotovljeno, da sta obdolženca že vložila pritožbo. Vročitev 
sodbe v sodnem spisu ni bila izkazana, pač pa je sodnica 
ugotovila, da je podjetje, pooblaščeno za vračanje, obdolžencema 
pred tem že vročilo sodbo. 

Odvzem prostosti in privedba obdolžencev na sodišče je bila 
nepotrebna in zato nezakonita že zgolj zato, ker jima je bila 13 dni 
pred tem vročena sodba in je bil tako namen privedbe izjalovljen. 
Sodišče je varuhu sicer sporočilo, da se je sodnica pred odhodom 
na dopust dogovorila s podjetjem, pooblaščenim za vračanje, da 
"prenehajo z vračanjem in sodbi vrnejo sodišču". Sodnica se je 
opravičila obdolžencema, ker je zaradi odsotnosti spregledala, 
da jima je bila sodba medtem že vročena. Podjetje, ki je opravilo 
vročitev, pa je pobudnikoma pojasnilo, da od sodišča ni prejelo 
nobenega sporočila v zvezi z naročenim vračanjem sodne pošte 
Na posredovanje varuha je predsednica sodišča ocenila, da je 
bilo ravnanje sodnice pravilno, obdolženca pa bi se "vsem ukrepom 
v zvezi z vročitvijo sodbe izognila tako, da bi redno in sproti 
dvigala sodna pisanja". 

Na podlagi sodne odredbe za privedbo so policisti obdolžencema 
odvzeli prostost in ju privedli na sodišče. Privedba pomeni poseg 
v ustavno zagotovljeno pravico do osebne svobode. Poseg v 
človekovo svobodo je dopusten in zakonit, če so izpolnjeni pogoji, 
ki jih določa zakon Ker gre pri odvzemu prostosti za omejitev 
človekove pravice, je treba tozadevno zakonsko pooblastilo 
zožujoče razlagati. Tako lahko sodišče na podlagi 194. člena ZKP 
odredi privedbo obdolženca tudi, če mu ni bilo mogoče v redu 
vročiti vabila, iz okoliščin pa je očitno, da se mu obdolženec 
izmika. Zakon torej dopušča privedbo le zaradi vročitve vabila, 
ne pa tudi drugih sodnih pisanj. 

Čeprav v kazenskem postopku zakonska analogija ni 
prepovedana, pa na tej podlagi ni dopustno tolmačenje v škodo 
obdolženca ZKP namreč določa pravila predvsem zaradi varstva 
posameznika pred premočjo države. Vabilo je ožji pojem kot 
(sodno) pisanje, zato pod tem pojmom ne moremo razumeti vseh 
sodnih pisanj. Če bi zakonodajalec dopustil privedbo tudi za 
vročitev drugih sodnih pisanj, bi to v zakonu izrecno določil. Tako 
menimo, da je privedba obdolženca zaradi vročitve sodbe brez 
zakonske podlage in pomeni nedopusten poseg v pravico do 
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osebne svobode. Zato smo Okrajnemu sodišču v Ljubljani 
predlagali, naj ne uporablja privedbe zaradi vročanja, razen v 
primeru vročitve vabila, če so podani pogoji, ki jih zakon določa 
za tak ukrep za uspešno izvedbo kazenskega postopka. 

Okrajno sodišče v Mariboru je opravilo narok za glavno obravnavo, 
obravnava pa je bila nato preložena na nedoločen čas. Razlog za 
to je bil predlog tožeče stranke za preložitev glavne obravnave 
na nedoločen čas, ker "zadeva ta hip ni aktualna". Poročilo sodnice 
v tej zvezi pojasnjuje, da "tožnik, ki s tožbo sicer zahteva sodno 
varstvo, predmetne zadeve ne šteje za nujno". Na tej podlagi je 
sodnica zaključila, da "bo naslednji narok za glavno obravnavo 
ponovno razpisan, ko bo tožeča stranka to predlagala oziroma 
zahtevala". 

Takšno stališče pomeni, da je zgolj od tožeče stranke odvisno, 
kdaj bo sodišče nadaljevalo obravnavanje. 

Pravdni postopek se začne s tožbo, z vročitvijo tožbe toženi 
stranki pa začne teči pravda. Toženki je bila v postopku tožba že 
vročena Še več, že se je spustila v spor, saj je prerekala tožbeni 
zahtevek. S tem je tudi toženka pridobila določene pravice v 
postopku. V odgovoru na tožbo je predlagala izdajo sodbe z 
zavrnitvijo tožbenega zahtevka. Njen pravovarstveni interes je 
bil, da sodišče v razumnem roku odloči v sporu in jo tako reši 
pravne negotovosti. Tudi za toženko velja pravica do poštenega 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Če bi smel tožnik sam in 
enostransko odločati, kdaj se bo začelo ali nadaljevalo 
obravnavanje v pravdi, bi to pomenilo, da razpolaga tudi s 
toženkino na ustavnih določbah temelječo pravico. 

Sodnikova nekritična pritrditev enostranskim predlogom stranke 
lahko pomeni pristransko sojenje v nasprotju z določbami ZPP 
Pravni položaj stranke v postopku temelji na ustavnem načelu 
enakosti pred zakonom. Obe stranki imata pod enakimi pogoji 
enake procesne pravice. Sodišče je tako zavezano spoštovati 
pravico toženke, da se brani pred procesnimi dejanji nasprotne 
stranke, ki lahko vplivajo na njene pravice in interese. Zato mora 
voditi postopek ob spoštovanju temeljne zahteve po 
enakopravnosti in procesnem ravnotežju strank ter preprečiti, 
da bi katera od strank postala le predmet postopka. 

ZPP tudi za sodišče določa, kaj sme ali kaj mora storiti v določeni 
procesni situaciji. Spoštovanje pravil postopka pomeni jamstvo 
za neodvisnost sodnika in sodišča, kar stranki zagotavlja enakost 
pred zakonom in s tem tudi pravno varnost. Načelo zakonitosti v 
pravdnem postopku nalaga sodišču, da ne sme odreči odločitve 
o zahtevku, za katerega je pristojno. Poleg zahtevka tožnika 
imamo v pravdi tudi zahtevek nasprotne stranke, da sodišče 
zavrne tožbeni zahtevek. Odklonitev odločitve je torej nezakonita 
tudi v razmerju do toženke in njenega zahtevka v procesualnem 
pomenu, ki ga uveljavlja v odgovoru na tožbo. 

Vse to smo v intervenciji sodišču poudarili in nismo soglašali s 
stališčem, da bo sodišče obravnavanje pravdnega postopka 
nadaljevalo, "ko bo tožeča stranka to predlagala oziroma 
zahtevala". V vlogi amicus curiae smo predlagali, naj sodišče 
pravdni postopek obravnava, kot to narekujejo časovne okoliščine 
in pravilo o vrstnem redu reševanja zadev, upoštevaje naravo 
spornega razmerja. Opozorili smo, da je za pobudnico, ki je 
toženka v pravdi, Izjemnega pomena, da se postopek čimprej 
konča, saj gre za spor o njeni pravici, da uporablja stanovanje, iz 
katerega je bila očitno samovoljno in nezakonito izseljena. 

V odgovoru je sodišče pojasnilo, da bi predlogu toženke za ponovni 
razpis naroka za glavno obravnavo sledilo tudi brez posredovanja 
varuha, hkrati pa je določilo nov narok. 

2.4.2. Državno tožilstvo 

Po varuhu dostopnih podatkih je bilo v drugi polovici leta 2001 
odprtih še 26 sodnih postopkov, ki dogodke, povezane z 
oboroženimi spopadi ob osamosvajanju Slovenije v juniju in juliju 
1991, obravnavajo s stališča morebitne storitve kaznivega dejanja. 
Le pet nezaključenih zadev je v fazi obtožbe, ena zadeva je v 
pritožbi po oprostilni sodbi, ena pa je bila po razveljavljeni sodbi 
vrnjena v novo sojenje sodišču prve stopnje. Preostale zadeve 
so v fazi ovadbe oziroma njene dopolnitve, v preiskavi oziroma v 
fazi opravljanja posameznih preiskovalnih dejanj. V osmih zadevah 
so storilci še neznani. 

Varuh ne dvomi, da gre vsaj v nekaterih primerih za hujša kazniva 
dejanja, ki terjajo odločitev kazenskega sodišča. Hkrati pa ne gre 
prezreti časovne odmaknjenosti takratnih dogodkov in 
spremenjenih okoliščin, ki so nastale z utrditvijo slovenske 
državnosti ter mednarodnopravnim položajem in ugledom 
Slovenije v svetu. Faze postopkov, v katerih so posamezne 
zadeve, ki obravnavajo dogodke iz leta 1991, ne kažejo, da bi bili 
storilci storjenih dejanj v razumnem roku, če sploh kdaj, spoznani 
za krive in obsojeni. Ob tem velja poudariti, da ima vsak 
posameznik pravico, da o obtožbah proti njemu odloči sodišče 
brez nepotrebnega odlašanja. Osumljence in obdolžence je treba 
v razumnem roku razrešiti pravne negotovosti in neprijetnosti, 
povezanih s kazenskopravno obravnavo dejanj, katerih so 
osumljeni ali obdolženi. 

Gordijski vozel dolgotrajnosti postopkov, ki kazenskopravno 
obravnavajo dejanja ob osamosvojitvi, je treba čimprej presekati. 
Pravna država terja, da se kazenski postopek čimprej konča. 
Dolgotrajnost teh postopkov že zbuja skrb. Hkrati varuh daje 
pristojnim organom, zlasti tudi državnemu tožilstvu v razmislek, 
ali bi morda ne veljalo predlagati amnestije, da se odpusti kazenski 
pregon vsaj za določena kazniva dejanja. Amnestija pomeni akt 
milosti, hkrati pa je tudi izraz politične modrosti, da se z njo 
upoštevajo pravne in nepravne okoliščine, ki lahko v določenih 
primerih narekujejo in upravičujejo njeno uporabo. Državni zbor 
je prvi in edini zakon o amnestiji v samostojni Sloveniji sprejel 
konec leta 2001. Takrat je bila zamujena priložnost za 
obravnavanje morebitne abolicije, to je opustitve kazenskega 
pregona vsaj za določena kazniva dejanja, storjena v 
osamosvojitvenih dneh mlade države. 

Ne glede na povedano varuh predlaga hitrejše in prednostno 
reševanje teh zadev tako na državnih tožilstvih kot tudi pred 
sodišči. To narekujejo časovne in druge zgoraj navedene 
okoliščine. Gre za poglavje zgodovine, ki ga je treba po desetletju 
vendarle zaključiti, ne da bi pri tem pozabili na žrtve takratnih 
dogodkov. 

V Ustavi zagotovljena nedotakljivost stanovanja ima tudi 
kazenskopravno varstvo Tako stori kaznivo dejanje kršitve 
nedotakljivosti stanovanja, kdor neupravičeno vstopi v tuje 
stanovanje ali zaprte prostore ali kdor se na zahtevo upravičenca 
od tam ne odstrani. 
Pobudnica je zatrjevala, da je žrtev samovoljnega in protipravnega 
ravnanja lastnikov stanovanjske hiše, ki sta izkoristila njeno 
odsotnost in jo izselila iz stanovanja, v katerem je prebivala več 
deset let. Prepričana, da gre za utemeljen sum storitve kaznivega 
dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja, je vložila kazensko 
ovadbo. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je kazensko 
ovadbo zavrglo, "ker ni podan utemeljen sum, da sta osumljenca 
storila naznanjeno dejanje1'. 

26 



Po nam dostopnih informacijah je pobudnica stanovala v 
stanovanju na podlagi pravnomočne odločbe Komisije za družbeno 
pomoč Izvršnega sveta mesta Maribor. Z odločbo je pobudnica 
dobila status imetnika stanovanjske pravice, po uveljavitvi 
Stanovanjskega zakona (SZ) pa je njena uporaba stanovanja 
temeljila na najemu 
V stanovanje, ki ga stanovalec zakonito uporablja, ne sme nihče 
proti njegovi volji vstopiti brez odločbe sodišča. Pobudnica v vloženi 
kazenski ovadbi osumljencema očita prav takšno ravnanje. V 
stanovanju sicer ne prebiva več, a proti svoji volji kot posledica 
ravnanja osumljencev. 

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru smo opozorili, da ne obstaja 
pravnomočna in izvršljiva sodna odločba, ki bi pobudnico 
zavezovala, da se mora začasno ali trajno izseliti iz stanovanja. 
Tudi če bi takšna odločba obstajala, bi prisilno izpraznitev 
stanovanja in izselitev (deložacijo) najemnice lahko opravilo le 
sodišče v postopku izvršbe. Prisilna izvršitev sodne odločbe je v 
pravni državi pridržana le sodni veji oblasti, nikakor pa ne 
(samooklicanemu) upniku. Upnik, ki ima pravnomočno in izvršljivo 
sodno odločbo, lahko njeno izvršitev uveljavlja le v predpisanem 
sodnem postopku, to je v postopku izvršbe. Pri tem ni dopustna 
nobena samopomoč. 

Okrožna državna tožilka je ovadbo pobudnice zavrgla ob 
sklicevanju na odločbo Občine Maribor, ki je bila izdana pred več 
kot sedmimi leti. Odločba pobudnici zgolj nalaga, "da zaradi 
varnosti pred požarom odstrani iz podstrešja... vse gorljive 
predmete..." in torej v ničemer ne posega v njeno stanovanje. 
Odločba ministrstva za okolje in prostor, na katero se prav tako 
sklicuje sklep o zavrženju ovadbe, pa je naslovljena le na lastnike 
stanovanjske stavbe, ne pa tudi na pobudnico. Slednja tako 
verjetno niti ni imela možnosti sodelovati v postopku izdaje odločbe, 
da bi lahko varovala svoje pravice in pravno zavarovane interese 
Odločba ministrstva zahteva, da lastniki stanovanjske hiše takoj 
začnejo obnovitvena dela na dotrajani strehi stavbe. Opravo 
določenih del torej zahteva le na "dotrajani strehi stavbe" in ne 
posega v pravico pobudnice do uporabe stanovanja. Sklep o 
zavrženju kazenske ovadbe ne zatrjuje, da bi katera od obeh 
odločb morda pooblaščala osumljenca, da smeta vstopiti v 
stanovanje pobudnice ter jo izseliti. 

Pobudnica zatrjuje, da je bilo sklicevanje osumljencev na nujnost 
popravila strehe stanovanjske hiše zgolj izgovor, ki naj bi prikril 
njeno izselitev iz stanovanja, v katerem je dolga leta stanovala. 
Deložacija je bila opravljena 8 9. 2000, osumljenca pa še leto 
kasneje nista začela kakršnihkoli gradbenih ali drugih del. 
Pobudnica tudi opozarja, da je pred deložacijo prejela več zahtev 
osumljencev, da se mora iz stanovanja izseliti zaradi odpovedi 
najema stanovanja Proti njej sta celo vložila tožbo zaradi odpovedi 
najemnega razmerja in izpraznitve stanovanja. Okoliščine torej 
kažejo, da gre za trajno izselitev, in to očitno v nasprotju z določili 
SZ, ki stanovanje urejajo ne zgolj po ekonomskih, ampak tudi po 
socialnih merilih 

V sklepu o zavrženju kazenske ovadbe je naveden pravni pouk, 
da lahko oškodovanka sama začne kazenski pregon. Takšna 
možnost pa ni posebej uporabna za prava neuko osebo, ki verjetno 
tudi ni takšnega socialnega in gmotnega stanja, da bi sama zmogla 
začeti kazenski pregon in trpeti s tem povezane stroške, državni 
sistem brezplačne pravne pomoči pa takrat še ni bil vzpostavljen. 

Državni tožilec je zavezan začeti kazenski pregon, če je podan 
utemeljen sum, da je storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec 
preganja po uradni dolžnosti, če ZKP ne določa drugače. V vlogi 
amicus curiae smo predlagali, naj Okrožno državno tožilstvo v 
Mariboru ponovno oceni vse okoliščine izselitve stanovanja. 
Predlagali smo, naj državna tožilka povabi oškodovanko na 
pogovor, da predloži listine, ki izkazujejo njeno pravico do uporabe 
stanovanja. Po našem posredovanju se je okrožna državna tožilka 
"glede na nove okoliščine in naknadno ugotovljena dejstva" 
odločila, da bo prevzela kazenski pregon in zoper oba osumljenca 
vložila obtožni predlog na pristojno sodišče 

2.4.3. Postopki o prekrških 

Tudi za leto 2001 lahko le ponovimo ugotovitev, da so sodniki za 
prekrške soočeni z velikim obsegom dela tako, da veliko 
postopkov o prekrških zastara Varuh je že večkrat poudaril, da 
država, ki določeno ravnanje predpiše kot prekršek, hkrati pa 
storjenega prekrška ne zmore sankcionirati, ni pravna država. 
Tako stanje terja takojšnje in učinkovite spremembe predvsem 
na normativni ravni. Pravo o prekrških kot del kaznovalnega prava 
je treba urediti na novo in pri tem zagotoviti učinkovit sistem 
obravnavanja storitev ali opustitev, ki so s predpisi določeni kot 
prekršek. Konec leta 2001 nam je Ministrstvo za pravosodje (MP) 
poslalo besedilo predloga Zakona o prekrških, ki ga pred 
državnozborskim zakonodajnim postopkom čaka še določitev 
besedila na vladi. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L), 
kije začel veljati aprila 2000, je določil, da se bodo določbe člena, 
ki uvajajo institut opozorila, začele uporabljati takrat, ko bo Vlada 
sprejela uredbo s podrobnejšimi določbami. Sprejeta novost pri 
obravnavanju prekrškov je obetala večjo učinkovitost in 
zmanjšanje pripada sodnikom za prekrške, zato je bilo nujno, da 
se opozorilo začne uporabljati brez nepotrebnega odlašanja.Toda 
Vlada je Uredbo o načinu, obrazcih in vodenju evidence opozoril, 
ki jih izrekajo policisti takoj na kraju prekrška, izdala šele eno leto 
in tri mesece po zakonski uveljavitvi instituta opozorila. Gre za 
nov primer, da je izvršilna veja oblasti s počasnim odzivom 
preprečila hitrejšo uveljavitev zakonske določbe, katere cilj je bil 
vsaj delna razbremenitev sodnika za prekrške. 

Posledica preobremenjenosti sodnikov za prekrške je tudi vedno 
novo določanje prekrškov, ki se obravnavajo prednostno. Tako je 
bil od leta 1998 trikrat spremenjen Pravilnik o notranjem poslovanju 
organov za postopek o prekrških prav zaradi dodatnega 
določanja, kateri prekrški se obravnavajo prednostno. Ker sodniki 
za prekrške obravnavajo predvsem zadeve, ki so določene kot 
nujne ali prednostne, opuščajo druge zadeve, ki pogosto zastarajo. 
Podzakonski predpis in praksa sodnikov za prekrške očitno 
štejeta, da gre za skoraj izredne razmere, ki utemeljujejo izločanje 
neprednostnih zadev iz obravnavanja. Takšno stanje zahteva 
čimprejšnje učinkovite sistemske spremembe. 
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Pravila o vrstnem redu obravnavanja prekrškov ni dopustno 
razumeti tako, da bi smela sodnica za prekrške na tej podlagi 
utemeljiti prenehanje obravnavanja zadeve, ki jo je že začel 
obravnavati. A tudi to se dogaja. Tako je sodnica za prekrške v 
Novem mestu zaslišala obdolžence septembra 2000, tri mesece 
kasneje tudi policista kot pričo in ocenila, da je za razjasnitev 
zadeve treba opraviti še soočenje med obdolženci Vendar tega 
ni opravila in postopek je v letu 2001 povsem zastal 

Eden od obdolžencev, ki meni, da je v resnici žrtev in 
oškodovanec, je prosil varuha za posredovanje zaradi pospešitve 
postopka. Želi odločitev, ker meni, da prekrška ni storil. V pobudi 
je navedel, da se je večkrat oglasil pri sodniku za prekrške s 
prošnjo za nadaljevanje obravnavanja. V pisarni naj bi ga odpravili 
s pojasnilom, da ima sodnica za prekrške "dovolj bolj resnega 
dela, kot je pa obravnava enega pretepa" Zatrjuje, da mu je bilo 
tudi povedano, da prekrški zoper javni red in mir "niso prioritetni", 
tako da bo moral "dalj časa čakati na razsodbo". 

Obdolženec ima pravico do odločitve o predlogu za uvedbo 
postopka o prekršku brez nepotrebnega odlašanja. Pri tem ne 
gre samo za čas, kdaj pride obravnavanje prekrška na vrsto, 
pač pa tudi za pravico obdolženca do rednega, tekočega in 
koncentriranega obravnavanja zadeve. S tem, ko je sodnik za 
prekrške že opravil posamezna dejanja v postopku, je začel z 
obravnavanjem. Torej je bila zadeva že na vrsti, zato zastoja v 
nadaljevanju postopka ni mogoče utemeljevati s pojasnilom, da 
ne gre za prekršek, za katerega je določeno prednostno 
obravnavanje. Hkrati pa je sodnik za prekrške z zaslišanjem 
neposredno pritegnil obdolženca v postopek. Zahteval je njegovo 
sodelovanje ali vsaj prisotnost v postopku. Zato utemeljeno 
pričakuje, da bo sodnik za prekrške začeti postopek redno in 
tekoče obravnaval in odločil o očitku storjenega prekrška. 

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izreče za vse 
kategorije motornih vozil in ne le za kategorijo vozil, s katerim je 
bil storjen prekršek. Namen takšne zakonske ureditve je 
popolnoma onemogočiti udeležbo v prometu storilcem najhujših 
kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa. Vendar pa zaradi 
zagotavljanja načela koristnosti, da se v kar največji meri iz 
prometa izločijo nevarni vozniki, ni dovoljeno posegati v načelo 
zakonitosti v kaznovalnem pravu. Zakon ne določa prepovedi 
pridobitve vozniškega dovoljenja za novo kategorijo motornega 
vozila, za katero voznik ob storitvi prekrška ni imel vozniškega 
dovoljenja Oseba, ki je storila prekršek, tako lahko v času 
postopka pred sodnikom za prekrške, ali pa tudi kasneje, dokler 
ne odda vozniškega dovoljenja, opravi vozniški izpit še za katero 
od kategorij motornih vozil in se ji to potrdi v vozniškem dovoljenju 
Ob izreku prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja mora 
kaznovana oseba oddati vozniško dovoljenje upravni enoti. S 
tem pa ji dejansko preneha veljavnost vozniškega dovoljenja tudi 
za vse tiste kategorije motornih vozil, ki jih je pridobila po 
izreku te kazenske sankcije, vse do oddaje vozniškega 
dovoljenja upravni enoti. 

Načelo zakonitosti zahteva, da se kaznovalna sankcija< nanaša 
zgolj na odvzem pravic, ki jih ima kaznovana oseba v trenutku 
izreka kazni To pomeni, da se kazenska sankcija prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko Izreče le za kategorije 
motornih vozil, ki jih je obdolženec do trenutka izreka te 
sankcije že pridobil In jih torej takrat ima. Drugače natančen 
obseg kazni ob izreku ni znan in sodnik za prekrške izreče kazen, 
ne da bi vedel, katere pravice vse s tem jemlje kaznovani osebi. 

Varuh je prejel več pobud, da izrečena kazen prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil 
posega v pravice, ki jih je kaznovana oseba pridobila že po izdaji 
odločbe sodnika za prekrške. Takšni primeri pomenijo nezakonit 
poseg državnih organov v pravni položaj oseb z izrečeno 
kaznijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Odločitev o začasni izločitvi nevarnih voznikov iz prometa je 
seveda utemeljena. Vendar pa legitimen cilj ne dovoljuje nezakonite 
poti za njegovo uresničitev. Zato varuh predlaga ustrezno 
spremembo predpisov o cestnoprometnih prekrških, morda z 
uvedbo sankcije prepovedi pridobitve vozniškega dovoljenja 
za vse kategorije motornih vozil za določen čas. Kaznovalna 
sankcija ima svoj pravi učinek le, če je izrečena in izvršena v čim 
krajšem času po sami storitvi prekrška. Namesto da bi država 
nevarnega kršitelja predpisov o varnosti cestnega prometa takoj 
obravnavala, mu izrekla kazen in jo izvršila, je praksa povsem 
drugačna. Dvomljiva je smotrnost kaznovanja, če lahko voznik, 
kije z vožnjo pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi izkazal, 
da ni vreden zaupanja, ki ga uživajo udeleženci v prometu, še 
več kot dve leti po storitvi prekrška nemoteno samostojno vozi v 
cestnem prometu. Takšen je bil primer pobudnika, ko so minili dve 
leti in štirje meseci od storjenega prekrška, da je dobil pravnomočno 
odločbo z izrečeno kaznijo prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Poziv, da odda vozniško dovoljene upravni enoti, pa je 
prejel še nekaj tednov kasneje. 

Veljavna zakonodaja in njeno izvajanje v postopku pri sodniku za 
prekrške ne omogočata učinkovitega ukrepanja zaradi varstva 
drugih udeležencev v cestnem prometu, samemu storilcu 
prekrška pa učinkovanje izrečene kazni odlagata na čas, ko 
kaznovanje že lahko izgubi svoj pomen in namen. Temeljni namen 
kaznovalne sankcije, da se zagotovi takojšnje in učinkovito 
varstvo pred kršitvami predpisov o varnosti cestnega prometa, 
je tako izjalovljen. Dolgotrajnost pri odločanju postavlja v 
negotovost tudi pravičnost kot eno poglavitnih funkcij kaznovalnih 
sankcij, da pride do njene uporabe le tedaj in do tedaj, ko je to še 
upravičeno v ideji prevencije in resocializacije. 

2.4.4. Odvetništvo 

Odvetništvo ima kot del pravosodja pomembno vlogo v okviru 
izvrševanja sodne oblasti. Odvetniki opravljajo odvetniško službo 
kot svoboden poklic. Čeprav je odvetnik pri svojem delu 
samostojen in neodvisen, pa to ne pomeni, da ga lahko opravlja 
neodgovorno. Država priznava odvetništvu privilegiran, skoraj 
monopolen položaj, saj lahko pred sodišči stranko zastopa 
praviloma samo odvetnik. Nekateri procesni zakoni priznavajo 
pravico zagovarjanja ali zastopanja le pooblaščencu, ki je odvetnik. 
V nekaterih postopkih je določeno celo obvezno zastopanje po 
odvetniku. Zato stranka upravičeno pričakuje strokovno, 
učinkovito in koristno storitev. 

Varuh nima neposrednih pristojnosti v razmerju do odvetnikov pri 
opravljanju njihovih storitev na podlagi pooblastilnega 
(pogodbenega) razmerja s samo stranko. Ker pa se odvetniki 
obvezno združujejo v odvetniško zbornico, ki je nosilec javnih 
pooblastil, je podana pristojnost varuha v razmerju do njihovega 
stanovskega združenja in tako posredno tudi do odvetnikov 
Poudarjeno pristojnost nadzora pa ima varuh v primerih obveznega 
zastopanja in takrat, ko je država pogodbena stranka odvetniku. 
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Odvetnik je za kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega 
poklica odškodninsko in disciplinsko odgovoren. 
Pot pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov je dolgotrajna. 
Stranka, ki zatrjuje, da je oškodovana, pogosto naleti na molk ali 
slabo odzivanje odvetnika, kar otežuje ali onemogoča uveljavljanje 
odškodninskega zahtevka pri zavarovalnici, pri kateri je 
odvetniška zbornica zavarovala odvetnika pred odgovornostjo 
za škodo. 
Pri disciplinskih postopkih še vedno zbuja skrb neučinkovitost 
disciplinskih komisij prve stopnje pri odvetniški zbornici. Kljub 
očitnim naporom vodstva zbornice ter tekočemu delu 
disciplinskega tožilca prihaja do nerazumnih zastojev pri delu 
disciplinskih komisij. 
Stranka, ki zatrjuje nepravilno ravnanje odvetnika, običajno poda 
prijavo odvetniški zbornici šele po koncu pooblastilnega razmerja, 
ko ni več strahu, da bi prijava lahko negativno vplivala na zaupnost 
razmerja med njo in odvetnikom. Ker teče zastaranje pregona 
disciplinskih kršitev od dneva kršitve, so pogosti primeri, ko se 
odločanje konča z zastaranjem pregona. Morda bi bila rešitev v 
tem, da zastaranje ne teče v času pooblastilnega razmerja, ko 
odvetnik zastopa prizadeto stranko. 

Veliko je pritožb varuhu, da odvetnik stranki ni izdal potrdila o 
plačilu, da ji ni izstavil obračuna ali računa. Če je potrdilo o plačilu 
izdano, pa je to v obliki blagajniškega prejemka z zgolj pavšalno 
navedbo, da gre za "plačilo opravljenih storitev", kar ne omogoča 
prepoznati, katero odvetniško storitev je stranka tako plačala. 

Za stranko je posebej neprijetno in tudi škodljivo, če odvetnik 
zaupanemu storitve sploh ne opravi. Tako smo obravnavali primer 
pobudnika, ki je pri odvetnici iz Kranja naročil tožbo v delovnem 
sporu zaradi prenehanja delovnega razmerja zoper svojega 
delodajalca. Ob zagotovilu odvetnice, da bo tožbo pripravila in 
vložila pri pristojnem sodišču, ji je spomladi leta 1997 plačal 
akontacijo. V letu 2000 pa se je izkazalo, da odvetnica tožbe ni 
vložila. V vmesnem času je stranko zavajala z različnimi izgovori 
in trditvami, da je tožba vložena. Šele takrat, ko je na sodišču 
dobil potrditev, da tožba ni bila vložena, je odvetnica priznala 
svojo napako Ker še v maju 2000 tožbe ni vložila, jo je pobudnik 
prijavil odvetniški zbornici. Vendar je disciplinski postopek zastal 
pri disciplinski komisiji prve stopnje. 

Na urgenco varuha je odvetniška zbornica sporočila, da bo 
disciplinska komisija zadevo predvidoma obravnavala decembra 
2001. Odvetnica se na obravnavo "ni oglasila", poslala pa je pisno 
opravičilo. Kasnejša obravnava je uspela in odvetnici je bil izrečen 
disciplinski ukrep Odvetnik v Mariboru je na posredovanje varuha 
sporočil, da pobudnici še ni izstavil obračuna odvetniških storitev 
in ne ve, ali ga sploh kdaj bo, ker mu stranka "itak ne bi plačala". 
Takšno stališče kaže, da odvetnik očitno nima namena in noče 
pobudnici izstaviti računa Hkrati pa zavrača upravičeno zahtevo, 
da pobudnici vrne njene listine v izvirniku ali prepisu, vključno z 
listinami, pridobljenimi v času pooblastilnega razmerja, ki izkazujejo 
zneske plačil, ki jih je za svojo stranko prejel iz Nemčije. Odvetnik 
je varuhu v tej zvezi sporočil, da gre za velik obseg listin ter da jih 
ne bo prepisoval in tudi ne totokopiral, saj bi si s tem povzročil "še 
nadaljnje večje stroške in potratil nepotreben moj dragoceni čas, 
tako kot sem ga potratil za imenovano že do sedaj". Zatrdil je, da 
bo pobudnici izročil njeno dokumentacijo tedaj, ko mu "bo ona ali 
kdo drug poravnal vse moje stroške za njeno zastopanje in 
uveljavljanje odškodninskih zahtevkov..." Vendar: ker noče 
izstaviti obračuna, da bi bilo sploh jasno, ali še kaj dolguje, ni 
mogoče, da bi pobudnica morebiten svoj dolg poravnala. Odvetnik 
tako sam onemogoča, da bi prišel do plačila, če dolg resnično 
obstaja, hkrati pa s takšnim stališčem zanika stranki pravico do 
izročitve njene dokumentacije. 

Med listinami, poslanimi varuhu, smo našli "zadolžnico in dogovor" 
s podpisom, overjenim pri notarki, da je odvetnik svoji stranki 
posodil vsaj 600.000 tolarjev ter si pri tem kot jamstvo za vrnitev 
izgovoril "vse lesene deske in ostali les", ki ga je na tej podlagi 
odpeljal in shranil pri sebi "do vrnitve dolga". Z isto listino si je 
odvetnik izgovoril plačilo odvetniških storitev v pavšalnem znesku 
30 odstotkov "od vseh izterjanih zavarovalnih polic iz naslova 
zavarovanja" po pokojnem možu pobudnice in 10 odstotkov "od 
zneskov vseh podedovanih hranilnih knjižic". 

V premoženjskopravnih zadevah se odvetnik lahko dogovori s 
stranko za plačilo tako, da si izgovori namesto plačila za delo po 
odvetniški tarifi največ 15 odstotni delež od zneska, ki ga bo 
sodišče prisodilo stranki. Dogovor, ki ga je odvetnik sklenil s 
pobudnico, se ne nanaša na znesek, ki bi ga sodišče prisodilo 
stranki, ampak na del premoženja, do katerega je pobudnica 
očitno upravičena po smrti svojega (bivšega) moža. 
Dopustnost sklenjenega dogovora je dvomljiva tudi zato, ker 
odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica (le) pravno 
svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi 
državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih 
pravnih razmerjih. Posojanje denarja ne spada med opravila, kijih 
odvetnik lahko zakonito opravlja za stranko. Na tozadevno 
opozorilo varuha je odvetnik pojasnil, da je "posodil denar kot 
fizična oseba", hkrati pa je dodal, da je na pisno pogodbo 
"podzavestno ... pač pritisnil svojo štampiljko", kar pa ne pomeni, 
da je pobudnici denar posodil kot odvetnik. Očitno slabe volje 
zaradi posredovanja varuha je pobudnici poslal dopis s pozivom, 
"da odpelje uskladiščene deske, ki jih je založila za svoj dolg", saj 
po izteku 15-dnevnega roka "za varnost in kvaliteto desk" ne 
odgovarja več. Svoje stališče je podkrepil še z grožnjo, da bo 
zoper pobudnico in njenega mld. otroka "vložil tožbo pri pristojnem 
sodišču". 

Odvetniška zbornica je varuhu sprva sporočila, da niso izpolnjeni 
pogoji za uvedbo disciplinskega postopka zoper odvetnika, 
kasneje pa smo prejeli novo sporočilo, da je "celotno zadevo" 
odstopila disciplinskemu tožilcu. 

2.5. POLICIJSKI POSTOPKI 

V letu 2001 smo prejeli 114 pisnih pobud, ki obravnavajo policijske 
postopke. Tovrstnih pobud smo v letu 2000 prejeli 86, kar pomeni 
33-odstotno rast. Tudi redno poročilo Evropske komisije o napredku 
Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo 2001 opozarja na 
pritožbe zaradi povečanja nasilja slovenske policije. Te pritožbe 
poročilo Evropske komisije povezuje s primeri prekomerne 
uporabe prisilnih sredstev proti posameznikom v priporu, hkrati 
pa ugotavlja, da je bilo nekaj tudi primerov policijskega nasilja 
proti Romom. 

Največ prejetih pobud je zadevalo izvajanje pooblastil, kijih imajo 
policisti pri opravljanju nalog policije Obravnavani primeri ne 
opravičujejo ocene o večjem nasilju policije, kar pa ne pomeni, da 
v minulem letu ni bilo primerov nezakonite; nesorazmerne in v 
posledici prekomerne uporabe prisilnih sredstev. 

Večjo skrb zbuja število pobud, povezanih z nalogami policije na 
področju varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi. 
Zagotavljanje osebne varnosti in varovanje premoženja sta eno 
temeljnih upravičenj ljudi v razmerju do policije. Človekove pravice 
in temeljne svoboščine so omejene s pravicami drugih, naloga 
policije pa je učinkovito zagotavljati varovanje in spoštovanje teh 
pravic in svoboščin, 
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Pri opravljanju svojih nalog morajo policisti redno preverjati 
zakonitost svojega ravnanja ter zagotavljati nepristransko, 
profesionalno, strokovno, obzirno in vljudno, vendar hkrati odločno 
in učinkovito ravnanje. V tej zvezi velja poudariti, da le učinkovita 
policija, ki spoštuje in zagotavlja varovanje človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, uživa polno podporo javnosti. Zgolj 
"dihanje za ovratnik" kriminalcem ni dovolj. Policija zagotavlja ljudem 
občutek varnosti šele z uspešnim preprečevanjem kriminalne 
dejavnosti ter z odkrivanjem in prijemanjem storilcev kaznivih in 
drugih družbi nevarnih nezakonitih dejanj. To poudarja tudi 19. 
septembra 2001 sprejeto Priporočilo Odbora ministrov Sveta 
Evrope glede Evropskega kodeksa policijske etike (Recommen- 
dation Rec (2001) 10 of the Committee ot Ministers to Member 
States on the European Code of Police Ethics), ki v svojem dodatku 
vsebuje tudi vodila za policijsko posredovanje. 

Dogajanje 11. septembra 2001 tudi v našem okolju ni ostalo brez 
odmeva. Ni dvoma, da spremenjene varnostne razmere terjajo 
povečano budnost policije, kar lahko v posledici pomeni tudi njeno 
večjo navzočnost v vsakodnevnem življenju ljudi. Vendar se 
svoboda in varnost pri tem ne izključujeta. Policisti so pri opravljanju 
nalog zavezani spoštovati človekove pravice in temeljne 
svoboščine ter izvajati policijska pooblastila ob strogem 
zagotavljanju načela sorazmernosti. To načelo je zlasti pomembno 
za pravilno razumevanje negativne dolžnosti države po 8 členu 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki državi in prek nje policiji nalaga, da se vzdrži 
poseganja v zasebnost, da ne vznemirja in "pusti pri miru" 
posameznika, ki spoštuje pravni red. 

Že v lanskem letnem poročilu smo opozorili na nekatere 
pomanjkljivosti Navodila za reševanje pritožb (Ur. list RS, št. 103/ 
00), ki zadevajo sodelovanje javnosti v postopku reševanja 
pritožb zoper policijo. Poudarili smo, da navodilo ne daje javnosti 
vloge (so)odločanja, ampak zgolj pravico povedati neobvezno 
mnenje, kar je bliže posvetovalni vlogi. Očitno kot odmev na 
opozorila sta ministrstvo za notranje zadeve in policija tudi s širšo 
javno razpravo iskala rešitve za spremembe in dopolnitve 
veljavnega navodila, ki naj zagotovijo nepristranskost in 
objektivnost pritožbenega postopka in samega odločanja. Varuh 
pozdravlja prizadevanja za ureditev reševanja pritožb zoper 
policijo, ki bo zagotavljala večje zaupanje javnosti. 

Prvi korak v smeri zagotavljanja večje nepristranskosti pritožbene 
poti bi lahko bila odločitev, da namesto predsednika senata, ki je 
predstavnik policije, o utemeljenosti pritožbe odloča senat z večino 
glasov. Takšna sprememba bi poudarila sodelovanje predstavnika 
javnosti, ki bi tako imel enakovreden glas pri odločitvi Več zaupanja 
bi uživala notranja pritožbena pot, če bi navodilo okrepilo 
sodelovanje pritožnika v postopku. V 11. členu navodila je zdaj le 
določeno, da policija lahko opravi pogovor s pritožnikom in 
ga morda tudi sooči s policistom, ki je vpleten v zadevo. Veljavna 
ureditev torej zgolj kot možnost omenja pogovor s pritožnikom, ni 
pa policija zavezana tako ravnati. Ni presenetljivo, da policija 
pogosto s pritožnikom ne opravi pogovora in je torej njegov edini 
prispevek pri razčiščevanju zadeve samo pisna pritožba Korak 
v pravo smer bi bila tudi sprememba, ki bi določala, da je na sejo 
senata povabljen tudi pritožnik. Zdaj je seja senata brez 
pritožnika, pa tudi brez policista, čigar ravnanje ali opustitev je 
predmet obravnavanja. Ena od izboljšav bi bila tudi zagotovitev 
postopka reševanja pritožbe z dvostopenjskim odločanjem. 

Navodilo, upoštevaje določbo 26. člena Zakon o policiji (ZPol), 
podrobneje ureja pritožbeni postopek znotraj policije. Dolgoročno 
pa ostaja odprto, ali naj pritožbeni postopek ostane znotraj policije 
ali naj se zaupa organu zunaj policije, kar bi zagotavljalo tudi 
videz večje nepristranskosti pritožbenega odločanja 

Da policija vedno ne zagotavlja nepristranskega obravnavanja, 
dokazuje naslednji primer. Štirinajst očividcev je iz zgradbe 
ministrstva za šolstvo, znanost in šport opazovalo ravnanje 
policistov pri prijetju osumljene osebe na Župančičevi ulici v 
Ljubljani. V svojem protestu varuhu so zapisali, da so policisti "iz 
avtomobila potegnili osebo, ki so jo nato zbili na tla, da bi jo obvladali". 
Na tleh ležečo osebo so "pretepali in brcali vanjo", čeprav je bila 
vklenjena. Nekateri policisti so "nekontrolirano izvajali nasilje nad 
osebo, ki se v tistem trenutku več ni mogJa braniti" in ni več 
nikogar ogrožala. Bilo je "pretresljivo gledati izživljanje nekaterih 
policistov, ki so si z brcami najverjetneje "dajali duška" za ves 
bes, ki se je nabral v njih v času lovljenja te osebe". Pobudniki so 
izrazili pretresenost in zgroženost "ob misli, da se uradne osebe, 
ki imajo visoka pooblastila in, ki nosijo orožje, v takih situacijah 
niso sposobne obvladati". 

Prepričani smo bili, da bo policija brez težav in učinkovito ugotovila 
vsa odločilna dejstva, vključno s prispevkom vsakega od 
policistov, ki so sodelovali pri opravljanju naloge. Toda na veliko 
presenečenje smo prejeli odgovor generalnega direktorja policije, 
da "policijski upravi v postopku reševanja zadeve ni uspelo ne 
potrditi in ne ovreči navedb omenjene skupine". Ob zbiranju obvestil 
je policija sicer ugotovila, da so posamezni policisti, ko je bil 
osumljeni že vklenjen in je ležal na tleh ob vozilu, "izmenično 
pristopili" k njemu in ga brez vzroka brcali "v predel telesa ali 
nog". Težavo, da zadevi ni prišla do dna, je policija pojasnila z 
okoliščino, da je na kraj prijetja prišlo več policistov iz več različnih 
enot. Policisti, ki so sodelovali v postopku, so "odločno" zanikali, 
da bi po prijetju uporabili prisilna sredstva ali kako drugače grdo 
ravnali z že obvladanim osumljencem. Tudi "niso videli, da bi kdo 
drug z njim grdo ravnal ali neupravičeno uporabil prisilna sredstva". 
Hkrati pa so povedali, da početja drugih policistov "niso spremljali" 
in "ne vedo, kateri policisti so to bili". Policijska uprava Ljubljana je 
zadevo zaključila s pojasnilom, da jim pri zbiranju obvestil "ni 
uspelo ugotoviti podatkov ostalih policistov, ki so prišli na kraj 
prijetja in bi bili lahko osumljeni kaznivega dejanja kršitve 
človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih 
pravic po 270. členu KZ".Tako ne morejo potrditi navedb očividcev 
dogodka. 
Policija torej ni zmogla ali ni hotela med 20 policisti odkriti in 
prepoznati tistih, ki so se spozabili nad že vklenjeno in obvladano 
osebo. Očitno je bilo dovolj, da so policisti "odločno" zanikali 
tisto, kar je videlo 14 nepristranskih očividcev, ki so jih opazovali 
pri izvajanju policijskih pooblastil Dejanje, kot ga opišejo priče, ne 
pomeni zgolj eklatantne prekoračitve in zlorabe policijskih 
pooblastil, temveč verjetno tudi kaznivo dejanje Policija je 
državnemu tožilstvu o zadevi poslala poročilo, kar stori tedaj, ko 
na podlagi zbranih obvestil ni podlage za kazensko ovadbo. Zoper 
nobenega od policistov ni disciplinsko ali kako drugače ukrepala. 
Ob takšnem razpletu se lahko le vprašamo, kaj se bo zgodilo, če 
bodo tudi "pravi" kriminalci "odločno" zanikali, da so storili kaznivo 
dejanje. Očitno bo takrat policija pisala le poročila, ne pa kazenskih 
ovadb 

Presenetilo nas je tudi stališče generalnega direktorja policije, da 
o zadevi ne smejo odločati, ker je odstopljena v reševanje drugemu 
pristojnemu državnemu organu, "saj bi lahko prejudicirali zadevo". 
Takšnega pojasnila, ki ga policija sicer pogosto uporablja, ni 
mogoče sprejeti. Predvsem ne vemo, v čem bi lahko skrbnejša 
obravnava primera vplivala na odločanje tožilstva ali celo sodišča. 
Naloga policije je odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter 
njihovih storilcev. Če policiji storilca kaznivega dejanja ni uspelo 
odkriti, jo takšna okoliščina predvsem zavezuje, da delo nadaljuje 
z večjim naporom, da bi opravila svojo zakonsko dolžnost Podana 
ovadba ali poročilo državnemu tožilstvu ne odvezuje policije, da 
nadaljuje opravljati nalogo odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj ter odkrivanja in prijemanja storilcev takih dejanj. 
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Tudi ni zakonske podlage, da bi policija zaradi poslanega poročila 
državnemu tožilstvu določenega ravnanja ne obravnavala s 
stališča morebitne disciplinske odgovornosti posameznega 
policista. Zakonski dejanski stan kaznivega dejanja je različen od 
dejanskega stanu disciplinske kršitve. Tudi organ odločanja je v 
obeh primerih različen. Policijskega preverjanja ravnanja 
določenega policista zaradi morebitne disciplinske odgovornosti 
ni moč povezovati s tožilsko ali sodniško obravnavo istega 
življenjskega primera, če je bilo morda storjeno (tudi) kaznivo 
dejanje. Zato vložena kazenska ovadba ali poslano poročilo 
državnemu tožilstvu ne odvezuje policije, da preverja pritožbe o 
zatrjevanih zlorabah in kršitvah policijskih pooblastil ter obravnava 
in odloči v disciplinskem postopku zoper policista. 

Že v lanskem letnem poročilu smo poudarili, da samopomoč, 
razen taksativno v zakonu navedenih izjem - ki jih je treba 
zožujoče razlagati - v pravni državi ni dovoljena, ker je to lahko 
začetek njenega konca. Pomemben znak urejene države je, da je 
v njenih mejah samopomoč prepovedana in ustrezno 
sankcionirana. 

Pobude kažejo, da je čedalje več upnikov in celo "samooklicanih" 
upnikov, ki jemljejo pravico v svoje roke in si pri tem izdatno 
pomagajo z gospodarskimi družbami, samostojnimi podjetniki 
posamezniki in samostojnimi obrtniki, ki imajo licenco za opravljanje 
zasebnega varovanja. Te tako imenovane "varnostne službe" 
kraljujejo pri "izvajanju asistence" in "fizičnega varovanja" oseb, 
ki si (samovoljno) jemljejo svojo pravico ali pravico, za katero 
mislijo, da jim gre. Policija v takšnih primerih ob intervencijah 
praviloma le ugotavlja, da "bi eventuelno šlo" za kaznivo dejanje 
samovoljnosti po prvem odstavku 313. člena KZ. Ker pa se pregon 
za to kaznivo dejanje začne na zasebno tožbo, policija ne 
posreduje, temveč zgolj napoti oškodovanca na sodno pot. 

V enem od obravnavanih primerov je dedič na podlagi 
pravnomočnega sklepa o dedovanju prišel na domačijo druge 
osebe iskat stvari, za katere je menil, da mu pripadajo iz naslova 
dedovanja. Lastnik domačije ni dovolil odpeljati kmetijskih strojev, 
pripomočkov in kmetijskega traktorja ter se je takšnemu početju 
uprl. Varnostnik je poklical policijo, češ da se lastnik domačije 
"vmešava in grozi s samomorom". V intervenciji je policija le 
ugotovila, da je prišlo "do manjšega verbalnega spora". Lastnika 
domačije je policist "pomiril s pogovorom". Policija je odšla, dedič 
pa je s pomočjo varnostnikov nadaljeval svoje delo in odpeljal, 
kar je hotel 

V drugem primeru je bil med lastnikom in osebo, ki je uporabljala 
stanovanje, očitno spor o tem, ali gre za zakonito uporabo 
stanovanja. Čeprav Stanovanjski zakon izrecno napotuje lastnika, 
da vloži tožbo na izpraznitev in torej prepusti odločitev o nezakoniti 
uporabi stanovanja sodišču, pa se je lastnik raje odločil za 
varnostno službo in selitveni servis. Nasilno so odprli stanovanje, 
stvari osebe, ki ga je do takrat uporabljala, zložili na tovorno 
vozilo ter jih odpeljali v skladišče v hrambo Najemnik sosednjega 
stanovanja je poklical policijo, da pri sosedu vlamljajo v stanovanje 
Policija je prišla v intervencijo, vendar je na pojasnilo lastnika, da 
gre za izselitev osebe, ki nezakonito uporablja stanovanje, odšla, 
ne da bi ukrepala 

Zakon o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe 
varovanja (Ur list RS, št. 32/94 - 9/98) v 15. členu izrecno 
prepoveduje "varnostnim službam" opravljanje nalog, za 
katere so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni 
policijski ali pravosodni organi. Odločanje o sporih iz 
premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerjih je v pristojnosti 
pravdnih sodišč (primerjaj 1. člen ZPP). Prisilna izvršitev sodne 

odločbe, ki se glasi na izpolnitev obveznosti, pa je pridržana 
sodišču, ki opravlja izvršbo (primerjaj 1. člen ZIZ). Odločanje o 
spornih premoženjskih razmerjih, kakor tudi prisilna izpolnitev 
obveznosti, je torej pridržana izključno sodni veji oblasti. 

Ministrstvo za notranje zadeve je pooblaščeno za nadzor nad 
opravljanjem zasebnega varovanja, zato je še toliko bolj 
presenetljivo, da policija ob intervencijah očitno ne preverja, ali je 
delovanje "varnostnih služb" znotraj njihovih pristojnosti in 
pooblastil. Za trditvami o "izvajanju asistence" in "fizičnem 
varovanju" se lahko kaj hitro skriva opravljanje nalog, za katere 
so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni policijski ali 
pravosodni organi. Dejstvo je, da "varnostne službe" že s svojo 
navzočnostjo sodelujejo in pogosto tudi neposredno opravljajo 
prisilno izvršitev sodnih odločb ali prisilno izpolnitev obveznosti, 
ko njihov naročnik vzame pravico v svoje roke. 

Nesprejemljivo je stališče, da policija ni zavezana posredovati, 
ko gre za kaznivo dejanje, katerega pregon se začne na zasebno 
tožbo. Naloga policije po 3. členu ZPol je tudi preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov ter 
odkrivanje in prijemanje storilcev teh dejanj ZPol ne omejuje nalog 
policije zgolj na kazniva dejanja, za katera se storilci preganjajo 
po uradni dolžnosti. Naloge ji določa tudi na področju prekrškov. 
Pri prekrških pa gre za kategorijo dejanj, katerih škodljivost in 
družbena nevarnost je manjša v primerjavi s kaznivimi dejanji. Če 
je policija pristojna za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
prekrškov, je po logični razlagi s sklepanjem od manjšega na 
večje zavezana enako ravnati glede vseh kaznivih dejanj, tudi 
tistih, za katera se pregon začne na zasebno tožbo. Nasprotno 
stališče bi pomenilo, da se policija ukvarja s prekrški, ne pa v 
celoti tudi s protipravnimi dejanji, ki jih je zakonodajalec zaradi 
zadosti visoke stopnje družbene nevarnosti uvrstil celo med 
kazniva dejanja. Določba 148. člena ZKP, ki dolžnosti organov za 
notranje zadeve omejuje le na kaznivo dejanje, za katero se 
storilec preganja po uradni dolžnosti, ne more zmanjševati obsega 
nalog policije, ki je določen v ZPol. Naloge policije pač niso samo 
na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja uradno 
pregonljivih kaznivih dejanj. Naloga policije je tudi varovanje 
življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi. V primerih, ko 
"samooklicani" upnik jemlje pravico v svoje roke ter ukrepa zoper 
zatrjevanega "dolžnika", gre praviloma prav za ogrožanje osebne 
varnosti in premoženja žrtve takšnega samovoljnega ravnanja. 
Nekoliko cinično zveni pojasnilo policije, da ni ukrepala, ker "fizična 
sila ... z namenom prilastitve predmetov ni bila uporabljena". Ali 
policija s takšnim stališčem morda spodbuja "dolžnika", da se 
vsiljivcu upre z uporabo fizične sile ali celo kako drugače, da bi si 
s tem zagotovil posredovanje policije, ki bi preprečila nadaljnje 
protipravno in samovoljno poseganje v njegovo lastninsko in druge 
pravice, za katere misli, da mu pripadajo? Mora žrtev morda 
govoriti v jeziku vsiljivca, da bi si zagotovila posredovanje policije 
in s tem države, ki je zavezana posamezniku zagotavljati osebno 
varnost in varnost njegovega premoženja? 

Prav tako policija ne more biti razsodnik v sporu, kar kaže naslednji 
primer. Investitor je začel izvajati gradbena dela, pri tem pa ni 
hotel upoštevati stališča skupine ljudi, da posega v zemljišče, ki 
je njihova lastnina. Skliceval se je na pridobljeno upravno dovoljenje 
za gradnjo ter trdil, da mu pripada služnostna pravica vožnje in 
pešpoti po zemljišču, v katero je posegel. Skupina ljudi, ki je hotela 
preprečiti nadaljnje izvajanje gradbenih del, je svojo pravico 
utemeljevala na sodni odločbi, iz katere je izhajalo, da je to 
zemljišče kupila. 
Ob prvi intervenciji je policija udeležence spora napotila, da 
zadevo uredijo po sodni poti. Zaradi oviranja in preprečevanja 
nadaljnjih del pa je investitor nekaj dni kasneje znova poklical 
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policijo. Takrat je komandir policijske postaje, kije vodil intervencijo, 
pregledal dokumentacijo investitorja. Na tej podlagi je ljudem, ki 
so preprečevali gradbena dela, ukazal, da prenehajo kršiti javni 
red in mir. Hkrati je zahteval, da investitorju oziroma njegovemu 
izvajalcu omogočijo neovirano nadaljevanje gradbenih del na tem 
zemljišču. Osebo, ki prepovedi oviranja oziroma onemogočanja 
nadaljnjega poseganja investitorja ni upoštevala, je policija vklenila 
in odpeljala na policijsko postajo zaradi postopka o prekršku, Z 
intervencijo je tako zagotovila investitorju, da je lahko nadaljeval 
dela na zemljišču. Konec posegov investitorja je napravila šele 
sodna odločba, ki je investitorju prepovedala posegati v to 
zemljišče. 

Z ukazom, da se protestniki umaknejo z zemljišča in tako 
omogočijo izvajalcu nadaljevati dela. se je policija postavila v vlogo 
razsodnika v spornem premoženjskem razmerju, čeprav nima 
takšne pristojnosti. Ukaz kot policijsko pooblastilo je dovoljeno 
dajati le za ukrepe in dejavnosti, od katerih je neposredno odvisno 
uspešno opravljanje nalog policije, in za toliko časa, kolikor je 
potrebno, da so te naloge opravljene Posega policije, kije dejansko 
pomenil odločitev o spornem razmerju, ni mogoče utemeljevati z 
zagotavljanjem javnega reda in miru Ne samo, da policija ne 
more biti razsodnik v premoženjskpm sporu, pri svoji intervenciji 
se tudi ne sme postavljati na eno stran in opredeljevati o pravnem 
razmerju, za katerega razrešitev ni pristojna in zelo verjetno tudi 
nima ustreznih strokovnih znanj. 

Več nevladnih organizacij je opozorilo varuha na različno prakso 
policije glede izročanja zapisnika o sprejeti ustni kazenski 
ovadbi ovaditelju. Pobudniki so se pritoževali, da na policiji ne 
dobijo kopije zapisnika o sprejemu ustne kazenske ovadbe z 
utemeljitvijo "da to ni predpisano", "da tega ne smejo storiti, ker 
gre za varovanje osebnih podatkov", "da zapisnik policija lahko 
izroči samo odvetniku" ali "da ni predpisano, da zapisnik lahko 
izročijo oškodovancu". Hkrati smo ugotovili tudi primere, ko je 
ovaditelju uspelo na policiji dobiti kopijo zapisnika o ustno podani 
ovadbi 

Kazenske ovadbe sprejema tudi policija. O ustni ovadbi policist 
naredi zapisnik, če je bila sporočena po teletonu, pa uradni 
zaznamek. Hkrati ovaditelja pri sprejemu ustne ovadbe opozori 
na posledice krive ovadbe. ZKP, pa tudi noben podzakonski predpis 
natančneje ne določa postopka oziroma ravnanja policista ob 
sprejemu kazenske ovadbe Poslovanje policista v razmerju do 
ovaditelja ob sprejemu ustne kazenske ovadbe torej ni urejeno 

Ustna kazenska ovadba, ki jo policija vzame na zapisnik, je 
formalno vloga ovaditelja. To potrjuje tudi dejstvo, da ga je ob 
sprejemu ovadbe treba opozoriti na posledice krive ovadbe. 
Čeprav gre za vlogo ovaditelja, pa mu policija ob sprejemu ovadbe 
vselej ne izroči kopije oziroma drugopisa zapisnika o ustno podani 
ovadbi. Ovaditelj, ki je praviloma tudi žrtev oziroma oškodovanec 
iz zatrjevanega kaznivega dejanja, tako o ustno vloženi kazenski 
ovadbi nima nobenega potrdila ali dokumenta, iz katerega bi bila 
razvidna vsebina vložene ovadbe in dejstvo, da je policija njegovo 
ovadbo vzela na zapisnik. 

Ker gre za vlogo ovaditelja, smo ocenili, da bi bilo prav, da bi mu 
policija ob sprejemu ustne kazenske ovadbe izročila kopijo 
(drugopis) zapisnika o sprejemu ovadbe. 2e zato, ker je ovaditelj 
ovadbo podal po opozorilu na posledice krive ovadbe, je prav, da 
je seznanjen z njeno vsebino tako, da se mu izroči kopija zapisnika 
o sprejemu ovadbe 

Zato smo generalni policijski upravi predlagali spremembo prakse 
tako, da policija vsakemu ovaditelju izroči kopijo (drugopis) 
zapisnika o sprejeti ustni ovadbi. Hkrati smo tudi predlagali, da se 
morda z izdajo navodila ali na drug ustrezen način poenoti praksa 
glede izročanja zapisnika o sprejemu ustne kazenske ovadbe 
ovaditelju. Generalna policijska uprava je sledila našemu predlogu. 
Hkrati je zagotovila, da "bodo izdelane tudi strokovne usmeritve" 
za poenotenje prakse pri izročanju kopije zapisnika ovaditelju. 

Varuh je tudi posredoval generalni policijski upravi mnenje, da je 
namen pravnega pouka izjalovljen, če ni zapisan tako, da ga 
lahko posameznik brez težav prebere in se seznani z njegovo 
vsebino. Obrazec JV/PROM-1 ministrstva za notranje zadeve, 
ki vsebuje potrdilo o plačani denarni kazni, obvestilo o prekršku 
in plačilni nalog, je imel z majhnimi, komaj čitljivimi črkami pravni 
pouk zapisan v navpični legi ob desnem robu. Pravni pouk je bil 
zapisan s črkami manjše velikosti kot preostalo besedilo na 
obrazcu. Prebrati ga je bilo mogoče le, če se je obrazec zasukal 
v stran, torej je bilo branje besedila pravnega pouka mogoče le v 
vodoravni legi. Velikost in lega pravnega pouka na obrazcu 
plačilnega naloga sta tako nedvomno odstopala v primerjavi z 
velikostjo in lego črk preostalega besedila na obrazcu. 

Pravni pouk je opozorilo prizadeti osebi, da ji je zagotovljena 
pravica do pravnega sredstva, s katerim lahko v predpisanem 
postopku zahteva preskus pravilnosti in zakonitosti izdane 
odločbe. Pravni pouk mora biti razumljiv in zapisan čitljivo, da ga 
naslovnik brez težav opazi, prebere in razume. 

Zato smo priporočili policiji, naj poskrbi za obrazec plačilnega 
naloga s takšnim zapisom pravnega pouka, ki bo zagotavljal 
zakonski namen opozorila o pravici do pravnega sredstva. Policija 
je v odgovoru pojasnila vzroke, hkrati pa sporočila, da je v pripravi 
nov obrazec plačilnega naloga, ki mu bo v spodnjem delu dodana 
posebna položnica. Tako bo na osrednjem delu obrazca mogoče 
upoštevati priporočilo varuha v zvezi z zapisom pravnega pouka. 
Pravni pouk bo na novem obrazcu izpisan vodoravno in v enaki 
velikosti kot preostalo besedilo obrazca. 

V enem izmed primerov smo ugotovili, da policija ni nadaljevala 
z odkrivanjem In preiskovanjem še nerešenega kaznivega 
dejanja, ko je oškodovanka podala kazensko ovadbo zoper 
neznanega storilca zaradi suma storitve kaznivega dejanja 
ponareditve volilnih rezultatov. Na tej podlagi je Policijska uprava 
(PU) Koper najprej poslala Okrožnemu državnemu tožilstvu v 
Kopru poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe Na zahtevo 
tožilstva za dopolnitev poročila pa je policija ugotovila, da je neznani 
storilec storil kaznivo dejanje uničenja ali ponareditve volilnih listin 
po prvem odstavku 165. člena KZs tem, da je ponaredil zapisnik 
volilne komisije na lokalnih volitvah. Tako je PU Koper podala 
ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma storitve tega 
kaznivega dejanja. V obrazložitvi ovadbe je navedla, da bo zbiranje 
obvestil nadaljevala, o morebitnih novih ugotovitvah pa bo obvestila 
tožilstvo. Vendar je pobudnica prejela sporočilo PU Koper, da 
zbiranja obvestil po njeni kazenski ovadbi ne nadaljujejo, kakor 
tudi, da po oddaji poročila tožilstvu niso prišli do novih ugotovitev. 

Glede na to smo generalno policijsko upravo opozorili na 148 
člen ZKP, po katerem morajo organi za notranje zadeve, če so 
podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za 
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ukreniti vse 
potrebno, da se izsledi storilec, da se odkrijejo in zavarujejo 
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sledovi kaznivega dejanja ter predmeti, ki utegnejo biti dokaz in, 
da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno 
izvedbo kazenskega postopka. Generalna policijska uprava je 
ocenila odgovor PU Koper kot neprimeren in nesprejemljiv, še 
posebej s stališča oškodovanke kaznivega dejanja. Ne glede na 
dotok novih zadev policija ne sme opustiti svojih zakonsko 
določenih nalog v zvezi z neraziskanimi kaznivimi dejanji. Pri tem 
mora sodelovati tudi z oškodovanci in jih obveščati o doseženih 
rezultatih. 

Državni tožilec je pristojen, da ukrene, kar je potrebno v zvezi z 
odkrivanjem kaznivih dejanj in izsleditvijo storilcev ter za 
usmerjanje predkazenskega postopka glede kaznivih dejanj, za 
katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. Državni tožilec 
kot organ pregona je dominus litis predkazenskega postopka. 
Prav zato je pomembno, da ga policija kot organ odkrivanja sproti 
obvešča o svojih aktivnostih in ugotovitvah glede kaznivih dejanj, 
za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. 

Po 148. členu ZKP morajo organi za notranje zadeve, če so podani 
razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se 
storilec preganja po uradni dolžnosti, ukreniti vse potrebno, da se 
izsledi storilec, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega 
dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz, in da se zberejo vsa 
obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo 
kazenskega postopka. Sedmi odstavek 148. člena ZKP določa, 
da organ za notranje zadeve pošlje poročilo državnemu tožilcu 
tudi, če na podlagi zbranih obvestil ni podlage za kazensko 
ovadbo. 

V primeru, ki smo ga obravnavali, smo ugotovili, da je Policijska 
postaja Maribor II na prijavo pobudnika sicer zbirala obvestila v 
predkazenskem postopku, vendar ni ugotovila, da je bilo storjeno 
kaznivo dejanje. Čeprav je izvajala ukrepe po 148. členu ZKP, pa 
o zbranih obvestilih ni obvestila državnega tožilca, kot to nalaga 
sedmi odstavek 148. člena ZKP Policija je izpolnila to zakonsko 
dolžnost šele na opozorilo Generalne policijske uprave po 
intervenciji varuha 

V podobnem primeru sta policista Policijske postaje Murska Sobota 
na prijavo pobudnice o poškodovanju nagrobnega znamenja 
zbirala obvestila v predkazenskem postopku. Opravila sta ogled 
kraja zatrjevanega kaznivega dejanja, kraj fotografirala ter 
zavarovala sled prstnega odtisa. Ker nista ugotovila znakov 
kaznivega dejanja, je policija zadevo zaključila zgolj z uradnim 
zaznamkom Šele na naše posredovanje je poslala poročilo 
državnemu tožilstvu o svojih ugotovitvah in izvedenih ukrepih. 

V letu 2001 smo pregledali prostore za pridržanje na policijskih 
postajah v Škofji Loki, Slovenj Gradcu, Velenju ter prostore, ki jih 
za pridržanje uporablja PU Ljubljana na Povšetovi 5 v Ljubljani. O 
vsakem obisku smo poročilo o ugotovljenem stanju s predlogi za 

• odpravo pomanjkljivosti poslali policijski postaji in Generalni 
policijski upravi. Policija se je ustrezno odzivala na naše ugotovitve 
in priporočila. 

Pridržanje v policijski celici je za posameznika stresno in 
obremenjujoče. Zato varuh nenehno poudarja spoštovanje 
človekove osebnosti in njegovega dostojanstva tudi ob odvzemu 
prostosti s policijskim pridržanjem. S pridržanimi osebami je treba 
ravnati človeško. Tako jim je treba poleg stalnega dostopa do 
pijače zagotoviti tudi hrano. Pridržana oseba ima pravico do hrane 
ob primernem času, ko tudi osebe na prostosti praviloma zaužijejo 
posamezne obroke hrane (zajtrk, kosilo, večerja), vključno z 
vsaj enim polnim obrokom na dan. Pri tem ne gre prezreti, da 
nekatere osebe pred pridržanjem tudi po več dni niso zaužile 
nobenega obroka hrane (npr. tujci, ki nezakonito prehajajo čez 
državno mejo). Člen 75 Pravilnika o policijskih pooblastilih (Ur list 
RS, št 51/2000 - pravilnik) določa, da se osebi, ki je pridržana 

več kot 12 ur, zagotovi prehrana v treh obrokih na dan. Menimo, 
da je preozka takšna razlaga te določbe, da osebi, ki je pridržana 
manj kot 12 ur, ni treba zagotoviti nobenega obroka hrane. Določilo 
prvega odstavka 75. člena pravilnika razumemo tako, da je treba 
osebi, ki je pridržana več kot 12 ur, zagotoviti tri obroke na dan. 
Osebi, ki je v pridržanju krajši čas, pa tiste obroke hrane, ki jih 
glede na čas dneva zaužijejo tudi osebe na prostosti. Ob tem 
predpostavljamo prilagodljivost glede na okoliščine primera, da 
pridržana oseba morda tudi ne prejme obroka, ki bi ji neposredno 
pripadal glede na čas začetka pridržanja. Kljub temu pa to ne sme 
pomeniti, da je brez hrane daljši čas znotraj prvih 12 ur pridržanja, 
zlasti ko je pridržanje v dnevnem času in pridržana oseba pred 
prijetjem dalj časa ni zaužila hrane. Zato smo predlagali, da se v 
vsakem posameznem primeru upoštevajo vse okoliščine (npr. 
pridržanje podnevi, zaužitje hrane pred prijetjem itd.) ter tudi 
pridržanim do 12 ur zagotovi hrana tako, da pridržana oseba 
praviloma prejeme obrok, ki je prvi na vrsti 

Policija se je odzvala s pojasnilom, da bodo v letu 2002 v 
sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja pripravili ustrezen 
režim zagotavljanja hrane osebam, ki so pridržane do 12 ur. Pri 
tem bodo upoštevali tudi pripombe varuha. Policija je hkrati 
poudarila, da to ne pomeni, da že sedaj ne priznava pravice 
pridržanih oseb do prehrane. V skladu z načelom humanosti policisti 
pridržanim osebam vedno zagotovijo hrano, če zanjo zaprosijo 
Posebno pozornost namenjajo tudi osebam, ki so ilegalno 
prestopile državno mejo. Ker nekateri po več dni prej ničesar ne 
zaužijejo, jim policisti zagotovijo hrano ne glede na trajanje 
pridržanja 

2.6. UPRAVNE ZADEVE 

2.6.1. Splošno 

Drugače kot v prejšnjih letih smo bili v letu 2001 priča resnično 
obsežnim aktivnostim za sistemske premike na področju javne 
uprave. To velja zlasti za normativno področje, saj sta bili sprejeti 
novela Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
ter Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami, 
tekli pa so postopki za sprejetje Zakona o javnih uslužbencih, 
Zakona o državni upravi, Zakona o javnih agencijah, Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru in Zakona o razmerjih plač v javnem 
sektorju. Zavedati pa se je treba, da so oz. bodo s tem samo 
dopolnjene podlage za delo javne uprave, ki same po sebi ne 
zagotavljajo njenega bolj kvalitetnega, učinkovitega in uporabnikom 
njenih storitev prijaznega dela. Zato je prav, da je vzporedno 
potekalo uvajanje standardov kakovosti (ISO) v javno upravo, 
projekt e-uprave in usposabljanje uslužbencev, kar bi bilo treba 
po sprejetju normativnih okvirov še pospešiti. 

Za pospešeno odpravljanje oz. popravljanje nekaterih 
ponesrečenih rešitev v dosedanjih predpisih in praksi, ki 
povzročajo zapletene in dolgotrajne upravne postopke, je Vlada 
spomladi leta 2001 ustanovila Komisijo za odpravo administrativnih 
ovir. Razveseljivo je, da je tako v spremenjeni zakonodaji kot pri 
delu Komisije poudarjena usmeritev k "stranki", ki nastopa v 
razmerju do državnih organov. Dosedanji rezultati dela Komisije 
so presegli (naša) pričakovanja. Zelo pozitivno je poleg drugega, 
da se o teh vprašanjih govori in piše več kot kdaj prej. Upati je. da 
se bo s tem postopoma spreminjala miselnost glede vloge, 
položaja, pravic in obveznosti javne uprave in njenih nosilcev oz 
uslužbencev - tako pri ljudeh nasploh kot še zlasti pri samih 
javnih uslužbencih. 
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V stikih z MNZ in predsednico Komisije za odpravo administrativnih 
ovir smo imeli priložnost posredovati nekatera spoznanja in 
stališča na podlagi dosedanjega dela varuha človekovih pravic. 
Med drugim smo opozorili na nevarnost, da bi ob res obsežnem 
in kompleksnem delu na eni strani ter ob težnji po čimprejšnjih 
otipljivih rezultatih na drugi prišlo o posameznih vprašanjih do 
premalo proučenih in domišljenih rešitev, ki bi jih bilo treba 
spet popravljati. 

Število prejetih pobud je ostalo na ravni leta 2000, medtem ko 
se je število vseh obravnavanih pobud zaradi manjšega 
medletnega prenosa nerešenih zadev zmanjšalo za približno 13 
odstotkov. Enaka ugotovitev velja za največjo podskupino "upravni 
postopki". Opazno je zmanjšanje števila pobud na področjih 
državljanstva, denacionalizacije in davkov ter povečanje na 
področju urejanja položaja tujcev, predvsem zaradi zamud pri 
reševanju vlog za dovolitev stalnega prebivanja "zatečenim" 
tujcem po zakonu iz leta 1999. Nasploh je delež pobud samo za 
pospešitev postopka nekoliko manjši kot v prejšnjih letih, povečuje 
pa se delež pobud z najrazličnejšimi vsebinskimi problemi 
materialne in proceduralne narave. Statistični podatki ne potrjujejo 
domneve, da bi bilo to lahko posledica večjega premika glede 
ažurnosti pri reševanju upravnih stvari. 

Prekoračitve zakonskih oz. razumnih rokov za izdajo odločbe 
ostajajo najpogostejša vsebina pobud. To velja za zahtevnejše 
upravne postopke na prvi stopnji, za premnoge pritožbene 
postopke, pa tudi za reševanje upravnih sporov na Upravnem in 
Vrhovnem sodišču. Tudi v preteklem letu smo lahko pri 
obravnavanju pobud ugotovili še druge kršitve ZUP, nepravilnosti 
In neustrezna ravnanja v upravnih stvareh. Omenjamo nekaj 
hujših ali bolj pogostih. 

Ni redka praksa, da organi ne odgovarjajo na dopise strank v 
zvezi s posameznimi postopki in na druge dopise, s katerimi 
se ljudje obračajo nanje. 

Še vedno ni v celoti razčiščeno, kdaj je treba direktno ali vsaj 
smiselno uporabljati določbe 

ZUP (npr. postopek za priznanje olajšav glede prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje). 

Naleteli smo na več primerov nepoznavanja in zamenjevanja 
temeljnih institutov upravnega postopka (odločba ali sklep, 
zavrženje ali zavrnitev vloge, dokončnost ali pravnomočnost 
odločbe, odprava ali razveljavitev upravnega akta). 

Pri nepopolnih vlogah se včasih nepravilno uporablja 67. člen 
ZUP, ko se stranki nalaga, da mora odpraviti pomanjkljivosti 
vloge, ki niso take, da je ne bi bilo mogoče obravnavati, in 
torej ni ovire za uvedbo postopka, ali pa se od stranke zahteva 
predložitev dokazil, ki jih ni dolžna sama priskrbeti. 

Odprava pomanjkljivosti po 67. členu v povezavi s 66. členom 
ZUP, to je pomanjkljivosti nerazumljive vloge ali vloge, ki ne 
vsebuje vseh obveznih sestavin po ZUP ali drugem predpisu, 
se ne razlikuje od nepredložitve drugih dokazov (140. člen 
ZUP). Videli smo zadeve, ko je bila v položaju po 67. členu, na 
katerega se je skliceval tudi poziv za dopolnitev vloge, ta z 
odločbo zavrnjena, kot bi šlo za 140. člen, vendar ne z 
obrazložitvijo, kot bi bila v tem primeru potrebna, temveč s 
sklicevanjem na to, da pomanjkljivosti niso bile odpravljene, 
kar bi bilo lahko kvečjemu podlaga, da se vloga po 67. členu 
s sklepom zavrže 

Obrazložitve tudi sicer pogosto ne vsebujejo vseh podatkov, 
ki jih zahteva ZUP, zlasti manjka navedba razlogov, ki so bili 
odločilni za presojo posameznih dokazov, in navezava 
ugotovljenega dejanskega stanja na ureditev v predpisu. 

Vodenje postopka se precejkrat prepušča udeležencem 
postopka: čakanje na izjavo strank brez določenega (ali celo 
po preteku postavljenega) roka ali na poravnavo strank z 
nasprotnimi interesi ali na izvedensko mnenje, omahovanje v 
zvezi z opredelitvijo glede predhodnega vprašanja in 
odločanjem o njem itn. 

Postopek zastane, ker se spisi ne nahajajo pri organu, ki bi 
moral odločiti. Poseben primer: postopek za izdajo gradbenega 
dovoljenja se ne nadaljuje, ker je v zvezi s predlogom za 
obnovo lokacijskega postopka, ki je bil zavrnjen tako na prvi 
kot na drugi stopnji, sprožen upravni spor. 

Prekoračevanje rokov in zaostanki se opravičujejo z 
objektivnimi razlogi, zlasti kadrovskimi težavami, ki s stališča 
strank ne morejo biti utemeljeni: državni organi bi morali biti v 
pravni državi organizirani tako, da bi pri svojem delu lahko 
spoštovali predpise vsaj v tolikšni meri, kot jih morajo 
posamezniki in druge stranke. Še posebej so taka opravičila 
neprepričljiva, če gre za dejanja, ki zahtevajo izredno malo 
časa, npr. odstop vloge pristojnemu organu. 

Vloga za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del se na podlagi 
ugotovitve, da po prostorskem izvedbenem aktu ne bi mogla 
biti rešena pozitivno, zavrže, češ da niso izpolnjeni pogoji za 
uvedbo postopka (125. člen ZUP), čeprav je bil postopek z 
navedenim ugotavljanjem že uveden. 

Naleteli smo na več primerov, ko organi niso ločevali med 
odločanjem o dovolitvi obnove postopka in odločanjem v 
obnovljenem postopku, zlasti če gre za obnovo zaradi tega, 
ker stranki ni bila omogočena udeležba v postopku; v tem 
primeru ni pravilno, da se pred dovolitvijo obnove ugotavlja, 
ali bi udeležba te stranke pripeljala do drugačne odločbe, 
temveč je obnovo vselej treba dovoliti in šele nato dopolniti 
ugotovitveni postopek. 

Stranka, ki uspe v pritožbenem postopku glede lokacijskega 
dovoljenja za soseda, se izloči iz postopka: investitor umakne 
vlogo, postopek se ustavi, nato se izvede parcelacija zemljišča 
in ustvari na meji z neprijetnim sosedom ozek trak zemljišča, 
ki dobi drugega lastnika. V novem postopku se izda enotno 
dovoljenje za gradnjo, pri čemer prejšnjemu sosedu ni 
omogočena udeležba v postopku Čeprav se v prostorskem 
pogledu razmere sploh niso spremenile, je tudi njegov predlog 
za obnovo postopka na prvi stopnji zavržen. 

Inšpektorat za okolje in prostor ne vidi podlage za svoje 
ukrepanje, češ da ni ugotovljeno, ali je izdano gradbeno 
dovoljenje res prenehalo veljati, ker investitor v roku, 
določenem v dovoljenju, ni začel gradbenih del, saj bi morala 
biti o prenehanju dovoljenja izdana posebna odločba. Pri tem 
ne upošteva, da je o prenehanju gradbenega dovoljenja v 
takem primeru izrecno odločeno že v izreku samega 
dovoljenja in da je prenehanje dovoljenja pri odločanju o pritožbi 
glede obnove postopka ugotovilo MOP, katerega del je 
Inšpektorat. Ali bi potemtakem morali izdajati odločbe o 
prenehanju vseh pravic in obveznosti, katerih trajanje je 
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časovno omejeno že z osnovno odločbo? Kateri organ naj bi 
odločil o prenehanju in na čigav predlog? Po uradni dolžnosti 
najbrž ne, ker za nastop razlogov za prenehanje praviloma 
ne bo zvedel, tisti, ki bi bili zainteresirani za ukrepanje 
inšpekcije (prizadeti sosedje objekta, ki se kljub vsemu 
rekonstruira), pa niso stranke v inšpekcijskem in niso bili 
stranke v upravnem postopku; njihov predlog, da se postopek 
zaradi tega obnovi, je bil zavržen. 

Stališče, da prijavitelji črnih gradenj niso stranke v 
inšpekcijskem postopku, je splošno sprejeto. Pri tem pa se 
prijave včasih obravnavajo kot zahteve za udeležbo v 
postopku, izdajajo o tem sklepi in odločbe, zaračunavajo takse 
itn., kar je najbrž prehud formalizem. 

Manjši odmik od zazidalnega načrta, ki je v resnici zelo velik 
(sprememba horizontalnih gabaritov, oblikovanje objekta, 
njegove lege na parceli in namembnosti) in bi bila potrebna 
sprememba načrta, se dovoli z odločitvijo župana, za kar v 
predpisih ni nobene podlage. 

Ne tako izjemni so primeri skoraj tehnično-manipulativnih 
nerednosti in napak (prepozno odstopanje spisov, izgubljeni 
spisi, oprema lokacijskega dovoljenja s klavzulo 
pravnomočnosti še med poskusi vročitve dovoljenja eni od 
strank ter nato izdaja gradbenega dovoljenja, še preden je 
lokacija v resnici pravnomočna, izdaja odločbe brez številke 
in datuma). 

Pri dosedanjem delu smo se večkrat srečali s problematiko 
predpisov in drugih aktov, ki so bili ali - pogosteje - naj bi bili izdani 
za izvajanje posameznih zakonov (podzakonski akti). Ugotovitve, 
stališča in opozorila varuha v zvezi s tem smo opisali v letnih 
poročilih. Iz pregleda za leta 1995-2000 so razvidne številne 
pomanjkljivosti glede določanja, izdajanja in vsebine podzakonskih 
aktov, pa tudi, kako te pomanjkljivosti lahko v nekaterih primerih 
vplivajo na uresničevanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Na to smo opozorili Vlado z gradivom, ki ga povzemamo 
v nadaljevanju. 

Naš namen je, da bi nekoliko zloščili kamenček v mozaiku, ki 
sestavlja dobro upravljanje države (3. člen Zakona o varuhu 
človekovih pravic - ZVarCP) in tako vplivali na izboljšanje stanja 
na področju, kjer neposredno ali posredno prihaja do posegov v 
človekove pravice in temeljne svoboščine. 

Podlaga za podzakonske akte 
V naši državi je splošno uveljavljena praksa t i. izvršilne klavzule: 
zakon določi, katere izvršilne oz. podzakonske akte je treba izdati, 
kdo jih izda in (praviloma) v kakšnem roku. Glede na ustavno 
določeno samostojnost upravnih organov pri opravljanju njihovih 
nalog pa sicer ni videti ovir, da ne bi izdajali podzakonskih aktov 
tudi brez izrecnega zakonskega pooblastila (120. člen Ustave). 
Seveda pa so pri tem upravni organi vezani na ustavo in zakon 
tako glede namena oz. ciljev kot glede vsebine urejanja (153. člen 
Ustave). Še zlasti je določanje pravic in obveznosti državljanov 
ter drugih oseb pridržano samo zakonu (87. člen Ustave). 

Prakso, da zakon vsebuje izvršilno klavzulo, pa vseeno kaže 
nadaljevati. Če vse poteka tako, kot bi moralo, je ob pripravljanju 
in sprejemanju zakona popolnoma proučeno, domišljeno in realno 
opredeljeno področje urejanja: analiza stanja, cilj, vsebina in 
posledice (nove) ureditve, vključno z načinom in časom njene 
uveljavitve. Zaradi tega je prav, da izdajanje podzakonskih aktov 

ni prepuščeno presoji upravnih organov, ki bi bila lahko tudi 
drugačna od presoje zakonodajalca. Seveda pa morajo biti iz 
zakona razvidni namen, vsebina in obseg danega pooblastila za 
izdajo podzakonskih aktov ter določen rok za to. Izogibati bi se 
bilo treba nekaterim neustreznim rešitvam iz dosedanje prakse, 
ki jih na kratko navajamo v nadaljevanju skupaj z nekaterimi 
izhodišči za drugačno delo. 

Podzakonskim aktom se ne sme prepuščati urejanje 
vprašanj, ki so pridržana zakonu. Zakonodajalec mora v celoti 
izvrševati svojo funkcijo in ne sme "delegirati" pristojnosti na 
izvršilno oblast ali celo na nosilce javnih pooblastil. Podzakonski 
akti ne bi smeli biti - in upamo, da tudi niso - izhod za odložitev 
vprašanj, na katera ob sprejemanju zakona še ni dokončnega 
odgovora. 

Splošno, "bianco" (za vsak primer) pooblastilo za izdajo 
podzakonskih aktov je v posameznem zakonu nepotrebno, 
to imajo izvršilni organi že po Ustavi. Pri pripravljanju in 
sprejemanju zakonov je treba realno oceniti možnost 
njihovega izvajanja in kateri podzakonski akti so za to 
potrebni. Rok za njihovo izdajo bi moral biti določen tako, da bi 
bilo mogoče izvajanje zakona takoj po njegovi uveljavitvi. S stališča 
varstva človekovih pravic je nesprejemljivo, da se zaradi neizdaje 
podzakonskih aktov ne bi mogle uveljavljati pravice, ki jih zakon 
priznava, pa tudi, da bi se te pravice priznavale neenotno, z 
arbitrarnim odločanjem pristojnih organov. Interna navodila, ki se 
jih za enotno izvajanje zakonov poslužujejo nekateri organi, so 
manj učinkovita, poleg tega pa niso dostopna upravičencem, a bi 
jim - vsaj kolikor "interpretirajo" zakon - morala biti. S takimi navodili 
ni mogoče nadomestiti podzakonskih aktov glede vprašanj, ki so 
pridržana slednjim (razčlenjevanje posameznih zakonskih določb, 
predpisovanje načina ravnanja za njihovo izvršitev). 

Če ne gre za povsem novo urejanje določenega področja, bi 
morala biti tudi glede podzakonskih aktov določena nedvoumna 
in nepretrgana časovna zveza z dotedanjo ureditvijo. V tem 
pogledu so uveljavljene različne rešitve: 

prejšnji podzakonski akti veljajo do izdaje novih, ponavadi s 
pristavkom "kolikor niso v nasprotju z novim zakonom"; kljub 
morebitnim težavam pri iskanju odgovora na vprašanja, kdaj, 
v čem in zakaj pa so v nasprotju, se zdi ta rešitev najbolj 
ustrezna; 
prejšnji podzakonski akti veljajo samo še določen čas, običajno 
do izteka zakonskega roka za izdajo novih; zakonodajalec 
računa, da bodo novi akti izdani v določenem roku; če se to 
ne zgodi, je položaj - sicer s časovnim zamikom - enak kot v 
naslednjem primeru; 
prejšnji podzakonski akti z uveljavitvijo novega zakona 
prenehajo veljati. V obeh primerih kot tudi pri povsem novi 
zakonski ureditvi določenega področja ni jasno, kako naj se 
zakon izvaja, dokler niso izdani akti na njegovi podlagi. 
Praktično to pomeni, da je polna uveljavitev zakona odložena 
od začetka njegove formalne veljavnosti v nedoločeno 
prihodnost v nasprotju z voljo zakonodajalca in morebitnimi 
nujnimi razlogi, ki so narekovali spremenjeno ali novo 
zakonsko ureditev. Zavedamo se, da je bistvena razlika, če 
so podzakonski akti nujen pogoj, da se zakon v celoti ali v 
posameznem delu sploh lahko izvaja, ali pa so ti akti samo 
potrebni za enotno izvajanje zakona. 
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Roki za izdajo podzakonskih aktov so praviloma določeni, 
včasih pa tudi ne. Gre za t i. instrukcijske roke, brez sankcij za 
tistega, ki se jih ne drži. Kljub temu je to bolje, kot če rok sploh ni 
določen. Ponujajo pa se močni pomisleki proti praksi, da se rok 
skoraj brez izjeme izteče določen, večkrat tudi daljši čas po 
začetku veljavnosti zakona, in to celo v primeru daljšega obdobja 
od objave do začetka veljavnosti zakona. Spet mislimo predvsem 
na akte, brez katerih zakona ni mogoče izvajati. Če bi bilo mišljeno, 
da pripadajo v zakonu priznane pravice šele od takrat, ko je na 
podlagi podzakonskih aktov mogoče izvesti ustrezne postopke, 
bi bilo treba to določiti v zakonu. Drugače pa ni prave podlage za 
časovni razmik med začetkom veljavnosti zakona in možnostjo 
uveljavljanja v njem priznanih pravic. 

Zavedamo se, da so ves čas od osamosvojitve Slovenije izredne 
težave zaradi preobilice zakonodajnega dela, katerega nosilci so 
v pripravljalni fazi v največji meri isti organi, ki so pristojni za 
izdajo podzakonskih aktov. Vseeno pa menimo, da bi morale biti 
že ob sprejemanju zakona znane poti za njegovo izvedbo. Prejšnji 
poslovnik Vlade je v 20. členu določal, da je treba ob predlogu 
zakona ali drugega splošnega akta v gradivu za sejo Vlade 
nakazati tudi temeljna izhodišča za izvršilne predpise, če jih predlog 
predvideva. Ne glede na to, koliko sf je ta določba res izvajala, je 
bila po našem prepričanju ustrezna oz. je predstavljala minimum 
tistega, kar naj bi bilo ob sprejemanju zakona znanega o aktih za 
njegovo izvrševanje. Zato ni razumljivo, da je bila v novem 
poslovniku Vlade ta določba izpuščena (8. člen). Če ob sprejemanju 
zakona ni vsaj v zasnovi domišljen in obdelan ves instrumentarij 
za njegovo izvajanje, je zmanjšano polje presoje službe za 
zakonodajo, ni dovolj konkretizirana podlaga za mnenje 
ministrstva, pristojnega za upravo (in ev. upravnih enot) pa tudi 
ocena finančnih posledic je manj zanesljiva. 

V vsakem primeru pa bi morali težiti k temu, da bi bil rok za izdajo 
podzakonskih aktov določen (ter ti akti tudi izdani in uveljavljeni) 
takoj ali vsaj - če vsebina aktov to dopušča - čimprej po začetku 
veljavnosti zakona Možnosti za izvedbo take ureditve se lahko 
ustvarijo, če se ustrezno podaljša čas od objave do začetka 
veljavnosti zakona (vacatio legis). 

Vsebina podzakonskih aktov večkrat zbuja dvome, ali je bila v 
celoti upoštevana vezanost teh aktov na zakon. Zaradi praznine 
v zakonu, neustreznega pooblastila ali celo ob ustrezni ureditvi v 
zakonu so včasih v aktih določbe, ki ne pomenijo samo razčlenitve 
zakonske ureditve ali določitve načina njenega izvajanja, temveč 
vsebinsko posegajo v zakonsko ureditev, v skrajnem primeru 
celo omejujejo v zakonu priznane pravice. To potrjujejo neredke 
odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi posameznih določb 
ali celotnih podzakonskih aktov zaradi njihove neskladnosti z 
ustavo oz. zakonom. 

Enako problematični so nekateri postopki, ki jih podrobneje 
določajo podzakonski akti. Mislimo na zapletene rešitve, ki so 
včasih navzkriž z načelom ekonomičnosti postopka, na 
predpisovanje najrazličnejših dokazil o dejstvih, ki jih je mogoče 
ugotoviti z vpogledom v že obstoječe listine ali zbirke podatkov 
itn. Ne bi bilo slabo, če bi v tem pogledu vse akte pred izdajo 
pregledala Urad za organizacijo in razvoj uprave in (ali) Komisija 
za odpravo administrativnih ovir. Bati pa se je, da bi se s tem čas 
do izdaje posameznih aktov še podaljšal Izkušnje kažejo, da je 
bilo že doslej medresorsko usklajevanje pri pripravljanju 
posameznih aktov eden pomembnih razlogov za njihovo 
nepravočasno izdajo. 

Prav prepozno izdajanje podzakonskih aktov bi radi še posebej 
poudarili. Spredaj smo pisali o tem, da že v zakonih niso za to 
določeni ustrezni roki, tako da akti zamujajo, celo če so izdani v 
zakonskih rokih. Toda ti roki se množično kršijo, kot rečeno, brez 
sankcij oz. ne da bi vedeli zanje. Razen splošno znane preobilice 
normativne dejavnosti ne poznamo drugih razlogov za tako stanje. 
Ne bi radi ugibali o pomanjkljivi strokovni usposobljenosti v 
posameznih organih. Ta se je lahko pokazala že v premalo 
proučenih in domišljenih zakonskih rešitvah. Vsekakor je 
nesprejemljivo, da se nerealne ocene pri sprejemanju zakona 
"popravljajo" z odlaganjem izdaje predvidenega podzakonskega 
akta ali da zaradi neizdaje takega akta vrsto let ne zaživi veljavna 
zakonska ureditev. Če se ta pokaže za nerealno ali drugače 
neustrezno, je treba predlagati spremembo zakona. 

Odveč je poudarjati, da morajo biti izrecno predvideni tudi drugi 
podzakonski akti, ki se pokažejo za potrebne, na predpisani način 
objavljeni. Že spredaj smo poudarili, da je nesprejemljivo, da bi 
se ta obveznost (delno) obšla s tem, da bi se vprašanja, ki po 
vsebini spadajo v podzakonske akte, reševala z internimi navodili. 
Če sklenemo: zavzemamo se za to, da bi bila pri določanju in 
izdajanju podzakonskih aktov 

dosledno upoštevana delitev pristojnosti med zakonodajno 
in izvršilno oblastjo, pa tudi razmejitev med podzakonskimi 
akti in internimi navodili, 
ureditev taka, da bi se v vsakem času vedelo, kateri akti 

veljajo, da ne bi bilo dvomov o tem, še manj pa "nepokritih" 
obdobij, 
dosežena čim večja stopnja ažurnosti, vsebinske in 
"postopkovne" ustreznosti aktov, tako da zaradi njihove 
neizdaje, nepravočasne izdaje ali neustreznosti ne bi bilo 
otežkočeno oziroma neenotno, z zamudami in drugimi 
težavami obravnavano ali celo onemogočeno uveljavljanje 
pravic in pravnih koristi, priznanih z zakoni. 

Če bi hoteli popraviti sedanje nezadovoljive razmere, bi morali 
ugotoviti vse neizpolnjene obveznosti v zvezi s podzakonskimi 
akti na posameznih področjih in te obveznosti čimprej izpolniti. Če 
bi še pri tem pokazalo, da je kaka obveznost neustrezno določena 
oz. nerealna, pa bi bilo treba predlagati spremembo takega zakona. 
V podrobnostih seveda ne moremo dajati in ne dajemo "receptov" 
za ravnanje, na vsak način pa bi se bilo treba ob taki inventuri, pa 
tudi pri rednem delu v prihodnje, v čim večji meri izogibati 
nepravilnostim in pomanjkljivostim, ki smo jih navedli. 

Vladi smo predlagali, da sprejme potrebne ukrepe za to, da se 
popravi sedanje stanje, v prihodnje pa zagotovi boljše delo pri 
določanju, pripravljanju in izdajanju podzakonskih aktov na vseh 
ravneh (Vlada, ministrstva, nosilci javnih pooblastil) in nas o teh 
ukrepih obvesti. 

Zaželeno bi bilo, da bi bilo čim manj odnosov v družbi treba urejati 
z represivnimi sredstvi, med katera lahko uvrstimo tudi delovanje 
inšpekcij. Toda če zaradi tega, ker nekateri ne ravnajo v skladu s 
predpisi, ni ogrožena samo javna korist, ampak so prizadete (udi 
pravice drugih, je tudi s stališča varuha ukrepanje inšpekcij nujno. 
In če je nujno, naj bi bilo učinkovito. Prepogosto pa ni tako, o 
čemer smo se tudi v letu 2001 lahko večkrat prepričali. 
Že do ukrepanja neredko prihaja z zamudo. Morebitni prijavitelji 
nezakonitih ravnanj s težavo dosežejo, da jih inšpekcija obvesti o 
ukrepih, kar sicer nedvoumno določa 98. člen Zakona o upravi, 
ali pa se njihova prijava formalistično obravnava kot zahteva za 
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udeležbo v postopku. Tudi če velja, da prijavitelji niso stranke, pa 
ne bi smeli spregledati, da inšpekcijsko (ne)ukrepanje neposredno 
zadeva njihove pravne koristi oz. interese. Seveda pa bi po drugi 
strani zakonska ureditev in konkretni postopki morali zagotoviti 
hitro utišanje prijav namišljenih kršitev ali šikanoznih prijaviteljev. 

Če je in ko je ukrep končno izrečen, pa večkrat sledijo subjektivno 
mencanje in objektivne težave z njegovo prisilno izvršitvijo, 
pogosto zastaranje postopka pri sodniku za prekrške in večinsko 
zastaranje izterjave izrečenih denarnih kazni pri davčnih organih, 
kar vse ustvarja klavrno podobo delovanja pravne države na 
tem področju 

Pri inšpekciji za okolje in prostor je več objektivnih težav, ki 
opravičujejo daljše trajanje postopkov za odstranitev črnih gradenj: 
izvajalske organizacije za izvedbo nadomestne izvršbe je treba 
iskati po predpisih o javnih naročilih, teh organizacij ni ravno na 
pretek, problem je lahko tudi zagotovitev denarja za plačilo 
nadomestne izvršbe. Toda tem se pridruži ravnanje samih 
inšpektorjev, ki pogosto iščejo razloge za odlaganje izvršbe 
tudi tam, kjer jih ni. Pri tem se inšpekcija sklicuje na splošno 
možnost odlaganja izvršbe po ZUP (293. člen), ki pa ne pride v 
poštev, ker na tem področju velja posebna zakonska ureditev, da 
pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Ali pa: inšpektor utemelji 
odlog izvršbe s tem, da bi imela hude posledice za investitorja. V 
dveh primerih je inšpekcija pojasnjevala svojo neaktivnost s tem, 
da je izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti v "črnem" objektu. 
Če zanemarimo vprašanje, kako je bilo lahko tdko dovoljenje 
sploh izdano, če ni bila prej izkazana legalna ureditev prostora, 
lahko samo poudarimo, da prav nič ne vpliva na (ne)legalnost 
gradnje ter s tem na možnost in dolžnost ukrepanja inšpektorja 
za prostor. 

Inšpekcija deia ima s pristojnostjo delovnih sodišč nekatere 
omejitve pri nadzoru izvajanja predpisov o delovnih razmerjih, ki 
zelo zožujejo možnosti njenega ukrepanja. Na področju vzgoje in 
izobraževanja se zdi nekoliko nejasna razmejitev pristojnosti med 
inšpekcijo dela in šolsko inšpekcijo, pri čemer pa še nismo zasledili 
pozitivnega kompetenčnega spora med njima Šolska inšpekcija 
se je tudi izrekla za nepristojno, da bi ukrepala ob morebitnih 
nepravilnostih pri maturi, češ da je to pristojnost izpitnih organov. 
Ker pa se je pri tem opirala samo na določbe Pravilnika o maturi, 
je Upravno sodišče razsodilo, da je inšpekcija pristojna za 
ukrepanje, saj pravilnik ne more prenašati pristojnosti, določenih 
v Zakonu o šolski inšpekciji, na druge organe. Tudi pri nekaterih 
drugih inšpekcijah smo lani ali v prejšnjih letih opazili težave pri 
razmejevanju pristojnosti ter pri izrekanju in še zlasti izvrševanju 
ukrepov. Upamo, da bo k usklajenemu in bolj učinkovitemu 
delovanju pripomogel novi Zakon o inšpekcijskem nadzoru. 

2.6.2. Državljanstvo 

Tudi v preteklem letu se je nadaljevalo upadanje števila pobud 
v zvezi s postopki za sprejem v državljanstvo RS. To kaže, da je 
večji del starih postopkov končan. Glede na velik pripad novih 
vlog za slovensko državljanstvo pa se v prihodnje število pobud 
lahko spet hitro poveča, če se MNZ ne bo organiziralo za kolikor 
toliko ažurno reševanje vlog. Največ pobudnikov se je na varuha 
obrnilo s prošnjo za pospešitev reševanja njihove vloge za 
sprejem v državljanstvo pri MNZ. Precej |e bilo tudi takih, ki niso 
izpolnjevali enega ali več zakonsko določenih pogojev za sprejem 
v državljanstvo, največkrat pogoja zagotovljenih sredstev za 
preživljanje iz 4. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o 
državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) in so pričakovali, da 

bo varuh vplival na odločitev MNZ ali celo predlagal spregled teh 
pogojev. Zaznali smo bistveno zmanjšan pripad pobud v zvezi s 
pridobitvijo odpusta iz dosedanjega državljanstva. 

V letu 2001 so bile končno izdane odločbe v postopkih za 
pridobitev državljanstva na podlagi 40. člena ZDRS tako za 
naše pobudnike kot praktično za vse druge preostale prosilce. 
Tako lahko v prihodnje pričakujemo samo izzvenevanje te 
problematike zaradi še nerešenih upravnih sporov, ki so bili 
sproženi proti negativnim odločbam. Dva sta tako stara (tožbi z 
dne 17.8. 1995 in 13. 6. 1996), da zaslužita kritično omembo. 

Drug premik je MNZ v preteklem letu doseglo pri reševanju 
pritožb zoper ugotovitvene odločbe o državljanstvu, kjer so 
odpravili zaostanke'. Lahko torej pričakujemo, da se bo to 
predhodno vprašanje v postopkih denacionalizacije v primerih, 
kjer je še aktualno, reševalo bolj ažurno kot doslej. 

Prejeli smo več pobud zakoncev slovenskih državljanov. Na 
varuha so se obračali zaradi dolgotrajnosti postopkov za sprejem 
v državljanstvo pri MNZ, v mnogih primerih pa tudi, ker niso 
izpolnjevali pogoja zagotovljenih sredstev za preživljanje. Tu gre 
mnogokrat za primere, ko sta mož in žena poročena že več let, 
imata otroke, ki so vsi slovenski državljani, družina živi v Sloveniji 
in je povsem nerealno pričakovati, da bi se zakonec, ki je tuji 
državljan, kdaj za stalno vrnil v matično državo. Zaradi 
neurejenega državljanstva "neslovenski" član družine težko najde 
zaposlitev in uveljavlja posamezne pravice, ki so povezane s 
tem statusom. Neredko se zaradi tega vsa družina znajde v 
težavah, potrebne so socialne in druge intervencije države, kar 
bi vse lahko odpadlo z ureditvijo državljanstva. Pobudniki tudi 
trdijo, da imajo v tujini zakonci državljanov več ugodnosti, kot jih 
določata drugi in tretji odstavek 12. člena ZDRS. V stikih z MNZ 
smo dali pobudo, da se vprašanje milejših pogojev za zakonce 
slovenskih državljanov ponovno prouči ob pripravljanju sprememb 
in dopolnitev ZDRS. 

Obravnavali smo primer pobudnice, katere mož in dva otroka so 
slovenski državljani. Pobudnica je zaprosila za sprejem v 
državljanstvo na podlagi drugega odstavka 12. člena ZDRS. Ker 
sama ni zaposlena, mož pa le za določen čas, zaradi začasnega 
povečanja obsega dela, so jo z MNZ obvestili, da bo njena vloga 
zavrnjena, saj ne izpolnjuje pogoja zagotovljene trajne materialne 
in socialne varnosti. Uredba o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja 
določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije 
z naturalizacijo namreč v 5. členu določa, da se šteje, da ima 
oseba zagotovljeno trajno materialno in socialno varnost, če 
dokaže, da je redno zaposlena in da višina njenih dohodkov 
ustreza višini, ki je določena z uredbo Vlade RS o določitvi 
zajamčenega osebnega dohodka, oziroma če jo je po Zakonu o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžan preživljati kdo drug. 
Po praksi MNZ se praviloma za zagotavljanje trajnega vira 
preživljanja šteje le redna zaposlitev, to je zaposlitev za nedoločen 
čas. 

Uredba je pretoga in ne rešuje ustrezno vseh življenjskih situacij. 
Že v preteklosti smo se zavzemali za njeno prožnejše izvajanje. 
To velja tudi glede presoje, kdaj je zagotovljen trajni vir 
preživljanja, saj je sklepanje delovnih razmerij za določen čas 
prej izjema kot pravilo. Ker tudi delovno razmerje za nedoločen 
čas ne zagotavlja trajnega vira preživljanja, to ne bi smelo biti 
merilo, od katerega bi bila odvisna ugotovitev, ali je izpolnjen pogoj 
trajnega vira preživljanja. 

29. julij 2002 37 poročevalec, št. 78 



Na varuha se je obrnilo več zapornikov, ki so vsi stari okrog 25 
let, rojeni v Republiki Sloveniji, tu živijo vse življenje in so še 
danes brez državljanstva. Odraščali so v težkih socialnih 
razmerah praktično brez staršev, vsaj delno pod okriljem centrov 
za socialno delo (CSD). Leta 1991 so bili še mladoletni Nihče jim 
ni urejal državljanstva - niti tedaj niti kasneje Polnoletnost so 
dopolnili kot tujci in so posledično (?) prišli navzkriž z zakonom. 
Za ljudi, ki so se rodili v Sloveniji, tu vse življenje živijo, so se 
asimilirali in v večini primerov v državi, katere državljani naj bi bili, 
niso nikoli živeli, tam nimajo nikogar in niso vpisani v evidence 
državljanov, bi se morala najti pot, po kateri bi ti ljudje pridobili 
slovensko državljanstvo. 

Obravnavali smo pobudo 23-letnika, ki izhaja iz težkih in neurejenih 
družinskih razmer. Da bi ga ubranili pred fizičnim obračunavanjem 
s strani očeta, ga je CSD že zelo majhnega nastanil pri rejniški 
družini. Praktično vso mladost je preživel v rejniških družinah in 
mladinskih domovih, z 18 leti pa je pristal na cesti. Zašel je na 
kriva pota in trenutno prestaja osemmesečno zaporno kazen. 
Obsojen je zaradi več kaznivih dejanj tatvine, kar glede na to, da 
je bil pri osemnajstih brez vseh dokumentov prepuščen samemu 
sebi, ni nobeno presenečenje. Za dokončanje šolanja mu manjkajo 
le še zaključni izpiti. Pred nastopom zaporne kazni je spet živel 
pri isti rejniški družini kot v rani mladosti. Ni nobenega zagotovila, 
da bi pridobitev slovenskega državljanstva zanj pomenila rešitev 
vseh težav, gotovo pa bi si s slovenskim državljanstvom laže 
uredil življenje. Državljanstvo.bi že lahko pridobil, če bi CSD vložil 
zanj vlogo, ko je bil še mladoleten. Vložili pa so jo šele tik pred 
polnoletnostjo, tako da jo je MNZ obravnavalo, ko je bil že 
polnoleten, na podlagi 10. člena ZDRS. Svetovali smo mu, naj 
vloži vlogo za sprejem v državljanstvo na podlagi 13. člena ZDRS, 
vendar so možnosti za uspeh najbrž majhne. 

V drugem primeru je šlo za tanta s povsem podobno življenjsko 
zgodbo, ki mu je sodnik za prekrške izdal varstveni ukrep 
odstranitve tujca z ozemlja RS v trajanju enega leta, ker nezakonito 
prebiva v Republiki Sloveniji. Pobudnik je pri nas voden kot 
državljan Bosne in Hercegovine, kjer pa ni vpisan v rojstno 
matično knjigo (RMK), nima potnega lista in najbrž ga v "njegovi" 
državi tudi ne bodo hoteli sprejeti. 

2.6.3.Tujci 

Število prejetih pobud se je letos povečalo. Med razlogi za to je 
predvsem dejstvo, da še vedno ni rešeno precejšnje število vlog 
po Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD), pa tudi 
dolgotrajnost postopkov po Zakonu o tujcih (ZTuj-1) in 
pomanjkljivosti tega zakona - v prvi fazi zakonodajnega postopka 
v Državnem zboru je že predlog njegovih sprememb in dopolnitev. 

Tujci so se obračali na varuha predvsem zaradi dolgotrajnosti 
postopkov reševanja prošenj za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivan|e po ZUSDDD. Skoraj v vseh primerih smo opravili 
poizvedbo pri MNZ. Ugotovitve so enake: MNZ se zaradi velikega 
pripada Vlog po navedenem zakonu in kadrovskih težav ni uspelo 
organizirati tako, da bi bili zaostanki v razumnem in doglednem 
času odpravljeni. 

Na podlagi odgovorov, ki smo jih prejeli na naše poizvedbe, smo 
ugotovili, da so UE pošiljale te vloge ministrstvu bolj ali manj redno, 
v številnih primerih pa s precejšnjo zamudo, kar lahko močno 
vpliva na čas rešitve vloge, saj MNZ rešuje vloge po vrstnem 
redu prispetja k njim Tudi roki, predvideni za dodeljevanje vlog v 
reševanje, se vse bolj odmikajo. 

Pri tem velja poudariti, da je dolgotrajnost teh postopkov povzročila 
vlagateljem vlog kup težav. Predvsem je bilo to povezano z 
visokimi stroški pridobivanja vedno novih dovoljenj za začasno 
prebivanje in vedno novih dokazil, ki ne smejo biti starejša od treh 
mesecev. Precej je tudi pobudnikov, ki zaradi nerešene vloge za 
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje niso mogli pridobiti osebnega 
delovnega dovoljenja za nedoločen čas. 

MNZ smo predlagali, da v primeru večjih zamud pri odstopanju 
vlog z UE to dejstvo vsaj delno upoštevajo pri določanju vrstnega 
reda reševanja posameznih vlog, in da z vsemi mogočimi ukrepi 
zagotovijo čimprejšnje dokončanje vseh postopkov po ZUSDDD. 

Ministrstvo je zagotovilo, da ob neažurnem pošiljanju vlog z UE 
upoštevajo datum vložitve vloge kot okoliščino, ki je relevantna 
za reševanje. Zavedajo se pomembnosti čimprejšnjih odprav 
zaostankov na tem področju in so že sprejeli nekatere ukrepe, ki 
bodo zagotovili pospešitev reševanja. Ocenjujejo, da se bo število 
zaostankov do februarja 2002 bistveno zmanjšalo. 

Poleg pobud, ki so se nanašale na dolgotrajnost postopkov za 
izdajo dovoljenj za začasno prebivanje in probleme zaradi 
neizpolnjevanja pogojev za pridobitev posameznih dovoljenj, se 
je večje število pobudnikov obrnilo na varuha zaradi težav pri 
pridobitvi prvega oziroma nadaljnjega dovoljenja za začasno 
prebivanje tujca. Med obravnavo teh pobud se je pokazal dvom o 
primernosti določb 28., 29. in 31. člena ZTuj-1 (prošnja za izdajo 
dovoljenja za prvo prebivanje v RS se vloži pri diplomatsko- 
konzularnem predstavništvu RS v tujini; v prošnji mora biti 
naveden namen prebivanja v RS; vlagatelj navedenega namena 
med postopkom ne more spreminjati; prošnja za podaljšanje 
dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri pristojnem organu 
pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja; tujec, ki ima 
dovoljenje za začasno prebivanje v RS z določenim namenom ali 
nevezano dovoljenje, lahko pred iztekom roka, za katerega je 
dovoljenje izdano, vloži prošnjo pri pristojnem organu v RS za 
izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z drugačnim 
namenom). 

Za ilustracijo, kakšne težave v praksi povzročajo te določbe, 
omenimo le dva primera. Na nas se je obrnil tujec, ki živi v RS že 
dvajset let. Poročen je s slovensko državljanko in ima že več let 
dovoljenje za začasno prebivanje po 37. členu ZTuj-1 iz naslova 
združitve družine. V tem času se je zaposlil, pridobil delovno 
dovoljenje, vendar ob vložitvi vloge za podaljšanje dovoljenja ni 
spremenil namena (začasno dovoljenje za prebivanje zaradi 
zaposlitve in dela - 32. člen ZTuj-1), kljub temu da je izpolnjeval 
pogoje, saj za to možnost ni vedel, niti ga na to ni nihče opozoril. 
Med postopkom za pridobitev nadaljnjega dovoljenja sta se z 
ženo razšla in vloga za podaljšanje dovoljenja iz naslova združitve 
družine je bila zavrnjena. Vložiti bo moral novo vlogo po 32. členu 
in sicer pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini. 
Sočasno je v teku postopek za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje, za katero je prosil že leta 1999. Ker postopek še ni 
končan in v tem času pride do prekinitve prebivanja, bo vloga za 
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje rešena negativno - ne bo 
več izpolnjen pogoj osemletnega neprekinjenega prebivanja v 
RS na podlagi dovoljenj za začasno prebivanje. 

Državljanka BIH je zaprosila za izdajo dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi zaposlitve in dela na podlagi 32. člena ZTuj-1. 
Pred tem je imela dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija 
na podlagi 33. člena ZTuj-1. Med postopkom na UE je bilo 
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ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dovoljenja po 
32. členu ZTuj-1, še vedno pa ima status študentke in tako 
izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja na tej podlagi. Vloga za 
izdajo dovoljenja po 32. členu ZTuj-1 je bila zavrnjena. Pobudnica 
je tako morala odpotovati v BiH in tam na slovenskem 
veleposlaništvu zaprositi za dovoljenje po 33. členu ZTtuj-1. V BiH 
sorodnikov nima. Na dovoljenje bo morala čakati vsaj en mesec, 
kar pomeni prekinitev študija za en mesec in kup nepotrebnih 
stroškov. 

Tudi pri pridobivanju dovoljenj za začasno prebivanje sezonskih 
delavcev v kmetijstvu se je pokazalo, da lahko dvakratno pošiljanje 
listin med diplomatsko-konzularnim predstavništvom RS v tujini 
in pristojno UE (preveč) podaljša postopek. - Menimo, da bi bilo 
ob bližnjem spreminjanju ZTuj-1 smiselno proučiti tudi navedena 
vprašanja. 

Slovenija je bila v letu 1992 soočena z množičnim prihodom 
beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Od prvotnih 
60.000 - 70.000 oseb jih je v Sloveniji še približno 2.500.Ti begunci 
so leta 1997 pridobili status oseb z začasnim zatočiščem. Že 
v prejšnjih letnih poročilih smo opozarjali, da je nujna trajna rešitev 
statusa za te osebe. 

Zakon o začasnem zatočišču je le začasno uredil status 
bosanskih in kasneje kosovskih beguncev. Ne določa trajanja 
začasnega zatočišča in tudi ne predvideva možnosti za integracijo 
beguncev, ki se ne morejo vrniti v matično državo ali si v Sloveniji 
pridobiti drugačnega statusa. Predvsem gre tu za problem 
omejitve pravice do dela. Zakon namreč določa, da lahko oseba 
z začasnim zatočiščem dela največ 60 dni v koledarskem letu ali 
osem ur na teden. Če pa si pridobi delovno dovoljenje, izgubi 
začasno zatočišče. Zato se večina teh oseb ne zaposli, temveč 
delajo na črno. S pogodbenim delom do 60 dni na leto namreč ne 
morejo skrbeti zase in za svoje družine. 

Vlada RS je na podlagi ugotovitve, da razmere v delih BiH, iz 
katerih prihaja pretežna večina oseb z začasnim zatočiščem, še 
ne omogočajo njihove varne vrnitve v domovino, sklenila, da je 
treba tem osebam urediti status, ki jim bo v večji meri zagotovil in 
olajšal vključevanje v slovensko družbo Zato je na seji dne 26. 4. 
2001 imenovala delovno skupino za pripravo predlogov sistemskih 
iješitev na tem področju. Delovni skupini je bilo naloženo, da prouči, 
ali je mogoče osebam z začasnim zatočiščem zagotoviti trajnejši 
status v okviru veljavne zakonodaje. Če to ne bi bilo mogoče, pa 
naj bi pripravili predlog sprememb in dopolnitev sedanjih predpisov 
ali predlog posebnega zakona, ki bi uredil njihovo nadaljnje bivanje 
in življenje v Sloveniji. 

V času, ko smo pisali poročilo, status teh oseb še vedno ni bit 
rešen. Nakazane so bile sicer možne rešitve na podlagi veljavne 
zakonodaje, vendar še ni mogoče reči, ali bodo sprejete. Vsekakor 
bi s sprejetjem rešitev veljalo pohiteti. Ti ljudje so v Sloveniji že 
skoraj deset let. Veliko se jih je že integriralo v slovensko družbo, 
kar velja zlasti za otroke in mladostnike, ki so obiskovali ali še 
obiskujejo slovenske šole 

Čeprav smo prejeli malo konkretnih pobud v zvezi s položajem 
tujcev, ki so ilegalno prišli v Slovenijo, in v zvezi s celotno azilno 
problematiko, smo tudi v letu 2001 zaradi možnih kršitev 
človekovih pravic kontinuirano spremljali dogajanja na teh področjih. 
Še pred bistveno umiritvijo ilegalnih migracij smo obiskali tako 
Center za odstranjevanje tujcev pri Postojni kot Azilni dom v 
Ljubljani. O naših ugotovitvah in o ukrepih na podlagi naših pripomb 
pišemo na drugem mestu. 

Varuh je sprejel predstavnika okoličanov Azilnega doma na 
Celovški cesti 166 v Ljubljani, ki so se organizirali zaradi posledic, 
ki jih je po njihovem zatrjevanju povzročala prenapolnjenost te 
stavbe v njeni okolici. Po drugi strani pa policija ni ugotovila, da bi 
se zaradi velike prisotnosti prebivalcev Azilnega doma v Šiški 
poslabšale varnostne razmere na področju javnega reda ali 
kriminalitete. 

Od posameznikov smo prejeli različne informacije, ki se nanašajo 
na obravnavanje tujcev, ki želijo zaprositi za azil v Republiki 
Sloveniji. Nekateri so zatrjevali, da na MNZ obstajajo neobjavljena 
(skrita) navodila policiji, da morebitnih prošenj tujcev za azil ne 
evidentira oziroma da se takšnemu tujcu ne omogoči, da bi (takoj) 
vložil prošnjo za azil. 

Na poizvedbo smo na MNZ dobili zagotovilo, da vsakega tujca, ki 
izrazi voljo, da namerava zaprositi za azil, pristojne službe 
obravnavajo v skladu s predpisi. Vsakemu tujcu je omogočeno, 
da vloži prošnjo za azil. Ko tujec zaprosi za azil, to pomeni začetek 
postopka za priznanje statusa begunca. Postopek sprejemanja 
prošnje za azil poleg Zakona o azilu (ZAzil) določa Navodilo o 
postopku in načinu ravnanja s tujci, ki vstopijo v Republiko 
Slovenijo in želijo vložiti prošnjo za azil, ter o sprejemanju, vsebini 
in ravnanju z vloženimi prošnjami za azil oziroma izjavami, 
sprejetimi na zapisnik (Ur. list RS, št. 65/2000). 

V primerih nezakonitega prehoda državne meje ali nezakonitega 
zadrževanja v Sloveniji večino primerov, ko tujec izrazi željo, da 
bo zaprosil za azil, obravnava policija. Policisti tedaj, ko gre za 
prosilce za azil, izpolnijo registracijski list in tujca napotijo ali ga 
pripeljejo v azilni dom. Če tujec zahteva, da se takoj poda vloga 
za priznanje statusa begunca, mora policist takoj izpolniti tako 
vlogo. Prav tako mora sodnik za prekrške, če tujec v postopku 
pred njim izrazi željo, da bo zaprosil za azil, izpolniti registracijski 
listin tujca napotiti v azilni dom, kjer se nastani. V Republiki Sloveniji 
je v letu 2000 nekaj več kot 10.000 tujcev izrazilo voljo, da bodo 
zaprosili za azil. Približno 1000 tujcev je azilni dom zapustilo, 
preden je bilo sploh mogoče vzeti vloge za priznanje statusa 
begunca, nekaj več kot 9000 teh tujcev pa je azilni dom zapustilo 
le nekaj dni po tem, ko so podali vlogo. Podobno je bilo tudi v prvi 
polovici leta 2001. V času od 1.6.2001 do 13.6.2001 so na primer 
prejeli 95 vlog za priznanje statusa begunca. Vsi tujci so 
samovoljno zapustili azilni dom do 14. 6. 2001. 

Iz pogovorov s tujci so ugotovili, da večina tujcev besedo azil 
pojmuje kot nekakšno postojanko oziroma zavetišče v primeru, 
da jih pri nezakonitem prestopu državne meje zaloti policija. Besedo 
azil tujci uporabijo v teh primerih zato, da jih pristojni državni 
organi nastanijo, oskrbijo, nahranijo in po potrebi tudi oblečejo. 

Zaradi takih ugotovitev potem, ko tujec izrazi željo, da bo zaprosil 
za azil, policisti in strokovne uradne osebe Sektorja za azil v 
pogovoru ugotavljajo dejansko stanje in dejansko ogroženost 
posameznika. V teh pogovorih se pokaže, ali ima tujec resnično 
voljo, da bo zaprosil za azil, in ali bo v tem postopku tudi aktivno 
sodeloval. 

Še vedno nista bila sprejeta predpisa po drugem odstavku 43. 
člena ZAzil glede pravic prosilcev za azil In po drugem odstavku 
47. člena ZAzil o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic 
beguncev, čeprav naj bi bila sprejeta v šestih mesecih po 
sprejemu ZAzil. Prvi predpis je MNZ že pripravilo, vendar imajo 
zlasti nevladne organizacije veliko pripomb k osnutku; kdaj pa bo 
pripravljen drugi, še ni mogoče reči. Tako se na podlagi 71. člena 
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ZAzil Se vedno uporabljajo določbe Uredbe o uresničevanju pravic 
tujcev, ki jim je bil priznan status begunca iz leta 1996, v kateri pa 
niso zajete vse pravice iz prvega odstavka 47. člena ZAzil. Zato 
menimo, da bi bil čimprejšnji sprejem teh v dveh podzakonskih 
aktov nujen. 

Urad za priseljevanje in begunce smo opozorili tudi na 
neustreznost prakse, po kateri je priznavanje pravic odvisno 
od vloge posameznega begunca, ne da bi bili ti prej obveščeni, 
kakšne pravice jim pripadajo in ob katerih pogojih. Pravico do 
nadomestila najemnine za stanovanje in do zdravstvenega varstva 
je uveljavila približno polovica beguncev, pravico do denarne 
pomoči pa samo eden. Ni pa rečeno, da med ostalimi ni takih, ki bi 
jim te pravic prav tako pripadale.Tudi na naš urad se je po telefonu 
obrnila begunka, ki sploh ni vedela, da ji pripadajo kakšne pravice. 

Obravnavali smo pobudo v zvezi s postopkom za izročitev tujca 
matični državi, kjer je obdolžen kaznivega dejanja velike goljufije. 
Po tem, ko je bilo v sodnem postopku pravnomočno ugotovljeno, 
da so izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev, je minister za 
pravosodje izdal odločbo, s katero je dovolil izročitev. Tri tedne 
prej je bila temu tujcu vročena odločba MNZ, da se zavrne njegova 
ponovna prošnja za priznanje azila v Republiki Sloveniji. Po tej 
odločbi mora zapustiti Republiko Slovenijo v treh dneh od njene 
pravnomočnosti. Zoper odločbo je sprožil upravni spor, tako da 
postopek za pridobitev azila še zdaleč ni pravnomočno končan. 
Glede na to je bil prepričan, da je odločba ministra za pravosodje 
prenagljena in nezakonita. Ministru je poslal zahtevo za njeno 
razveljavitev. Tudi zoper to odločbo je sprožil upravni spor, hkrati 
pa je sodišču predlagal izdajo začasne odredbe, s katero bi 
odložilo izvršitev odločbe. 

Po drugem odstavku 530. člena Zakona o kazenskem postopku 
(ZKP) minister za pravosodje ne dovoli izročitve (obdolženega 
oz. obsojenega) tujca, če ta v Republiki Sloveniji uživa pravico 
pribežališča (če je torej pridobil azil). Prvi odstavek 40. člena 
ZAzil pa določa, da se prosilec za azil, ki mu je bila prošnja 
zavrnjena s pravnomočno odločbo in ki ne zapusti ozemlja 
Republike Slovenije v roku, ki mu je bil določen, prisilno odstrani 
iz države v skladu z zakonom o tujcih Pravnomočno pridobljeni 
azil torej preprečuje izročitev tujca drugi državi, pravnomočno 
zavrnjena prošnja za azil pa v vsakem primeru narekuje njegovo 
prisilno odstranitev iz Republike Slovenije Navedena zakona pa 
ne urejata vprašanja, kako vpliva postopek za pridobitev azila, ki 
še ni pravnomočno končan, na postopek za izročitev obdolženega 
ali obsojenega tujca drugi državi. Pri poskusu zapolnitve te 
praznine z metodami interpretacije se zastavi vprašanje o razmerju 
med predpisoma: 
1) ali |e ZKP s posebno ureditvijo postopka za izročitev 
obdolžencev in obsojencev specialni predpis v razmerju do ZAzil 
in je torej obdolženec oz. obsojenec lahko izročen drugi državni 
ne glede na to, da njegova prošnja za pridobitev azila v Republiki 
Sloveniji še ni pravnomočno rešena, 
2) ali pa je specialni predpis ZAzil in torej izročitev obdolženca oz. 
obsojenca, ki je zaprosil za pridobitev azila v Republiki Sloveniji, 
ni mogoča, dokler postopek v zvezi z njegovo prošnjo ni 
pravnomočno končan. 
Razmerje med obema postopkoma je tudi sicer težko določljivo. 
Ne bi se smelo zgoditi, da bi bil posameznik na podlagi odločbe 
ministra za pravosodje izročen drugi državi, potem pa bi v azilnem 
postopku dosegel, da bi mu bila priznana pravica do pribežališča 
v Republiki Sloveniji. Po drugi strani pa je evidentna nevarnost, da 
bi se azilni postopek izrabljal za odlaganje oz. preprečevanje 
izročitve 

Ta vprašanja smo podrobno obravnavali v dopisih MP in MNZ. Pri 
tem smo poudarili, da praznina zaradi nejasnosti ali pomanjkljivosti 
v zakonodaji ne bi smela biti zapolnjena z interpretacijo v škodo 
posameznika. Država ima vse možnosti in tudi dolžnost, da 
pristojnosti državnih organov, zlasti pa še posege v pravice in 
temeljne svoboščine državljanov in drugih ljudi na svojem območju, 
uredi popolno, natančno in nedvoumno. Možnosti posegov je v 
dvomu treba razlagati in uporabljati restriktivno. 

Po odgovorih ministrstev se kaže stališče, da je možna izdaja 
odločbe o dovolitvi izročitve tujca, katerega prošnja za azil še ni 
pravnomočno rešena, ni pa dokončnega odgovora glede dejanske 
izročitve tuji državi pred pravnomočnostjo odločbe o prošnji za 
azil. 

2.6.4. Denacionalizacija 

Zmanjšanje števila obravnavanih pobud na področju 
denacionalizacije bi lahko navedlo na misel, da se ta problematika 
umirja in da se izvajanje Zakona o denacionalizaciji (ZDen) 
približuje koncu. Siceršnje dogajanje na tem področju pa žal ne 
kaže, da bi lahko v tem iskali vzrok za manj številne pobude. Že 
gradiva, s katerimi so se v minulem letu obrnile (tudi) na varuha 
največje skupine udeležencev oz. prizadetih v 
denacionalizacijskih postopkih, dokazujejo, da so v resnici odprti 
še vsi problemi, ki smo jih obravnavali v dosedanjih letnih poročilih. 

Tako Združenje lastnikov razlaščenega premoženja opozarja 
na nesprejemljivost spreminjanja ZDen med njegovim izvajanjem, 
slabšanje položaja lastnikov z nekaterimi drugimi zakoni, 
neupravičeno omejevanje lastnine nekaterih upravičencev 
(lastniki denacionaliziranih stanovanj, poslovnih prostorov in 
gozdov), dejstvo, da država doslej še ni prevzela jamstva za 
obveznice, ki jih dobijo lastniki za premoženje, ki ni vrnjeno v 
naravi, spremembo pri vračanju stavbnih zemljišč, ki so bila 
lastnikom vzeta iz uporabe po letu 1963, moralne diskvalifikacije 
upravičencev, sporno ugotavljanje državljanstva nekaterih 
upravičencev, drugo neustrezno ravnanje upravnih in pravosodnih 
organov in nepreglednost vladnih poročil o uresničevanju ZDen; 
izražajo željo oz. pozivajo mednarodne institucije, da vzpostavijo 
neposreden nadzor nad izvajanjem denacionalizacije. 

Združenje najemnikov nacionaliziranih stanovanj je 
opozarjalo, da se kljub sklepom Državnega zbora in Vlade 
reševanje te problematike tudi lani ni premaknilo z mrtve točke. O 
tem smo pripravili posebno poročilo in ga predložili delovnim 
telesom Državnega zbora. 
Društvo najemnikov poslovnih prostorov pa je ob ugotovitvi, 
da so spremembe in dopolnitve ZDen v letu 1998 in dopolnitve 
Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih uredile njihov 
položaj glede poravnave vlaganj v poslovni prostor, možnosti 
odpovedi najemnega razmerja in ekonomsko upravičene višine 
najemnine, razposlalo apel za pomoč pri izvajanju drugega 
navedenega zakona, ki se - kot ugotavljajo - po 17 mesecih 
skoraj ne uresničuje, uveljavljanje njihovih pravic po sodni poti pa 
je izjemno dolgotrajno. 

Čeprav je bilo prejšnje leto mogoče opaziti večjo zavzetost Vlade 
za dokončanje denacionalizacije - njeni sklepi so bili dovolj 
konkretni in usmerjeni v dejanske probleme, večja je bila aktivnost 
MP za usklajeno delo pristojnih organov -, so rezultati teh naporov 
žal manjši, kot bi pričakovali. Izdanih odločb pri upravnih organih 
v času od 1. 7. 2000 do 30.'6. 2001 (4.188) je sicer več kot v letu 
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1999 (3.988) in več kot še enkrat več kot v letu 2000 (1.947), v 
primerjavi s številom vloženih zahtev za denacionalizacijo (35.880), 
od katerih jih 35 odstotkov še ni rešenih, pa ne zbuja upanja v 
skorajšnje dokončanje denacionalizacije. Pri tem ima vsak od 
poglavitnih akterjev v procesu denacionalizacije vrsto pojasnil in 
objektivnih razlogov za to, da igra svojo vlogo, kot jo igra. Tega ni 
mogoče odrekati niti Slovenski odškodninski družbi, katere 
ravnanje v denacionalizacijskih postopkih smo v dosedanjih 
poročilih večkrat kritizirali (gl. zaključno poročilo nadzornega 
odbora z dne 7. 6. 2000, objavljeno v Poročevalcu DZ, štev. 58/ 
01). Kot da so se na področju denacionalizacije zaradi izjemne 
kompleksnosti problematike (ali tudi iz drugih razlogov?) 
potencirano pokazale slabosti pri delovanju pravne države - od 
kvalitete normativne dejavnosti, obstoja oz. ažurnosti vsakršnih 
podatkov in evidenc, zmožnosti za pravočasno in trdno usmerjeno 
enotno delo, števila in usposobljenosti uslužbencev do kvalitete 
in pravočasnosti upravnih in sodnih postopkov. 

Pobude varuhu so se v veliki večini nanašale na pospešitev 
postopkov, zato je bilo tudi naše delovanje usmerjeno pretežno v 
to. Pobudniki so se pritoževali tako nad dolgotrajnostjo postopkov 
na prvi stopnji, na ministrstvih kot tudi na Upravnem sodišču. V 
nekaterih primerih nam je uspelo s posredovanjem pospešiti 
postopke, predvsem na prvi in drugi stopnji, medtem ko smo 
glede postopkov na Upravnem sodišču RS pobudnikom pojasnili 
sodne zaostanke, pravila vrstnega reda obravnavanja in možnosti, 
ki jih imajo tudi sami, če menijo, da gre za neutemeljeno 
zavlačevanje postopkov. Ugotavljamo, da upravni organi prve 
stopnje še vedno navajajo kot razlog za dolgotrajnost postopkov 
kadrovske težave, na ministrstvih pa velik pripad zadev. 

Več pobudnikov je prosilo za pojasnila o posameznih določbah 
ZDen ali nasvete glede ravnanja v postopku Iz pobud smo lahko 
razbrali vsebinsko problematiko, ki pomeni precejšen del 
razlogov za dolgotrajnost postopkov in je taka, kot smo jo opisovali 
v prejšnjih poročilih, zlasti v Lp 99. V lanskih pobudah pa so še 
posebej izstopala tri vprašanja. 

1) Ni bila potrebna obvezna razlaga novega prvega odstavka 27. 
člena ZDen glede obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
pri vračanju nadomestnih kmetijskih zemljišč, saj je bil namen te 
novele (popolnejša poprava krivic, razbremenitev Slovenske 
odškodninske družbe) znan že ob njenem sprejetju. Tudi po sprejeti 
obvezni razlagi je trajalo precej časa, da so postopki za vračilo 
nadomestnih zemljišč pri skladu stekli (sredi leta 2001). Po 
razpoložljivih podatkih je bila do konca leta od približno 1000 
zahtevkov pri skladu rešena slaba tretjina. 

2) Po novem stališču sodne prakse naj ne bi bili denacionalizacijski 
upravičenci tisti nekdanji lastniki, ki so jim bila nacionalizirana 
zemljišča v ožjih gradbenih okoliših mest in naselij mestnega 
značaja na podlagi zakona iz leta 1958, če so zemljišča obdržali 
v uporabi in posesti, ta pa jim je bila odvzeta šele po uveljavitvi 
Ustave iz leta 1963 na podlagi predpisa, ki ni naštet v 3 ali 4 
členu ZDen Proti temu stališču so mogoči tehtni pomisleki: Zakon 
(o nacionalizacjji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč) iz leta 
1958 je naštet v 3. členu ZDen, zemljišča so bila podržavljena s 
tem zakonom, takrat je prenehala lastninska pravica prejšnjih 
lastnikov; (začasna) uporaba zemljišč, dokler niso bila odvzeta iz 
posesti v korist občine ali koga drugega, je pomenila izvrševanje 
nekaterih omejenih upravičenj na stvareh v družbeni lastnini, ki 
nikakor niso bila tako enakovredna celoti lastninskih upravičenj, 
da bi šele njihovo prenehanje pomenilo podržavljenje, to je 
prenehanje lastninske pravice. Nedvomno se bo o tem vprašanju 
moralo izreči Ustavno sodišče. 

3) Po drugem odstavku 10. člena ZDen niso upravičene do 
denacionalizacije tiste osebe, ki so dobile ali imele pravico dobiti 
odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države. Vprašanje, 
kateri prejšnji lastniki so imeli pravico dobiti odškodnino od 
Republike Avstrije, še vedno ni razčiščeno, zato je odločanje 
upravnih organov in sodišč o tem neenotno. Gre za dileme pri 
razlagi drugega odstavka 27. člena Državne pogodbe o 
vzpostavitvi neodvisne in demokratske Avstrije z dne 15.5. 1955, 
h kateri je Jugoslavija pristopila 28. 11. 1955: ali so imeli na tej 
podlagi pravico zahtevati odškodnino od Avstrije vsi razlaščenci, 
ki so bili avstrijski državljani 28. 11.1955, ali samo tisti, ki so bili 
državljani v času razlastitve, ali celo samo tisti, ki so bili državljani 
13. 3. 1938 (Anschluss) in so to ostali do 28. 4 1945 (ponovna 
vzpostavitev Avstrije), in kakšen pomen je imelo morebitno 
hkratno državljanstvo Jugoslavije ali tretje države. Na tem mestu 
lahko samo poudarimo, da gre za eno od vprašanj v zvezi z 
denacionalizacijo, na katera bi moralo biti še zdavnaj dokončno 
odgovorjeno, s čimer bi odpadli zapleti v številnih postopkih. 

Glede vodenja postopkov v denacionaliziranih zadevah smo 
ugotavljali značilne, pomanjkljivosti kot pri vodenju upravnih 
postopkov nasploh, pomanjkljivosti in napake pa so zaradi 
strokovne zahtevnosti in neobvladljivega ali vsaj neobvladanega 
števila zadev še bolj izrazite (skoraj pol pritožb je rešenih pozitivno). 
Tudi v letu 2001 smo naleteli na postopke, ki so se šele začeli, in 
na primere, ko je zadeva več let potovala do pristojnega organa 
Očitno na začetku procesa denacionalizacije ni bilo jasnih navodil 
in zato večinoma tudi ne prakse, da bi v vsaki zadevi v razumnem 
času razčistili vsaj elementarni začetni vprašanji popolnosti vloge 
za denacionalizacijo in pristojnosti za njeno reševanje. Ponovno 
moramo poudariti medlo vodenje mnogih postopkov, ki je preveč 
odvisno od ravnanja zavezancev, izvedencev - cenilcev, pa tudi 
drugih udeležencev. 

Med izbranimi primeri opisujemo zadevo, v kateri je bil postopek 
denacionalizacije po skoraj sedmih letih s sklepom prekinjen zaradi 
rešitve predhodnega vprašanja odmere objektov in 
funkcionalnega zemljišča, ta pa po nadaljnjem poldrugem letu 
prav tako prekinjen zaradi predhodnega vprašanja opredelitve 
namembnosti tega prostora v občinskih planskih aktih. Če bi se 
nekdo namerno trudil, da bi postopek pripeljal v slepo ulico, bi se 
mu težko bolje posrečilo. Omenimo naj še, da organ, ki vodi 
postopek, očitno ne pojasni vselej upravičencu, kakšne so druge 
možnosti, če nepremičnine ni mogoče vrniti v naravi, in kakšne 
so posledice, če kljub temu vztraja pri vrnitvi. V prej navedenem 
primeru nadomestni, torej spremenjeni zahtevek ni bil upoštevan 
V delni odločbi, izdani glede vračila zemljišč, o katerih postopek ni 
bil prekinjen, so bile še druge napake: ni bil določen skrbnik za 
posebni primer, čeprav je upravičenec umrl, ni bil določen 
zavezanec za vrnitev v posest niti rok za to, pomanjkljivo je bilo 
označeno premoženje, ki se vrača, in tudi ni bila ugotovljena 
njegova vrednost ob podržavljenju in v času vračanja 

V drugi zadevi je bila z odločbo brez številke, ki jo je izdala Območna 
geodetska uprava leta 1995, evidentirana spremenjena raba 
nepremičnin, ki so bile predmet denacionalizacije, in opravljena 
njihova parcelacija. Odločba je bila izdana na vlogo dejanskega 
uporabnika dela nepremičnin, za katerega niti ni gotovo, ali je 
lastnik in torej upravičeni predlagatelj. Predlog pa je bil očitno dan 
zato, da bi se vplivalo na (manjši) obseg nepremičnin, ki jih je 
mogoče vrniti v naravi. Naslednje leto je bil postopek 
denacionalizacije s sklepom prekinjen in upravičenki naloženo, 
da začne obnovo postopka zoper navedeno odločbo. Iz spisov ni 
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razvidno, ali se je v zvezi s tem kaj zgodilo. Leta 1999 je bil 
postopek z novim sklepom spet prekinjen, tokrat zato, da dejanski 
uporabnik doseže določitev funkcionalnega zemljišča. Ta je 
postopek sicer sprožil, ker pa vloge na zahtevo upravnega organa 
ni dopolnil, je bila zavrnjena, češ da "za odločanje zaradi 
pomanjkljivega dejanskega stanja niso podani pogoji" (če bi bilo 
to res, bi morala biti vloga zavržena in ne zavrnjena). Odločba o 
denacionalizaciji je bila kljub temu izdana. Ker funkcionalno 
zemljišče ni bilo določeno, upravni organ pa svoje odločitve o tem 
predhodnem vprašanju ni obrazložil, jo je organ druge stopnje 
odpravil. Zbirka čudnih ravnanj organov, vpletenih v opisane 
postopke, je še popolnejša, ker se v drugostopenjski odločbi 
večinoma govori o tožbi in tožnikih, čeprav je šlo za odločanje o 
pritožbi. 

V tretji zadevi pa je šlo za vprašanje, ali je spremenjeno 
identifikacijsko potrdilo o zemljiščih, ki so predmet 
denacionalizacije, lahko podlaga za obnovo postopka po uradni 
dolžnosti. Upravno sodišče je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno 
in tako potrdilo stališče UE, kije dovolila obnovo. Pri tem pa UE ni 
prav ločila odločanja o dovolitvi obnove in odločanja v obnovljenem 
postopku Iz dejstva, da je bila izdana odločba o dovolitvi obnove 
(in ne sklep) in da je bila v drugi točki izreka prejšnja odločba o 
denacionalizaciji delno odpravljena, bi sledilo, da je bilo hkrati 
odločeno o dovolitvi obnove in v sami obnovi (257. člen starega 
ZUP). Ker pa je bilo v obrazložitvi navedeno, da bo izdana nova 
odločba o denacionalizaciji zemljišč (po opravljeni novi parcelaciji 
itn ), je šlo torej samo za odločanje o dovolitvi obnove in bi moral 
biti o tem izdan sklep. Zaradi neskladja med izrekom in obrazložitvijo 
je bila odločba odpravljena. 

2.6.5. Davki in prispevki 

Število pobud na področju davkov se je v primerjavi z letom prej 
zmanjšalo. Vsebina večine pobud je bila enaka kot prejšnja leta 
(za zavezanca nerešljiv položaj zaradi davčnih obveznosti, k 
čemur so ponavadi bistveno pripomogle zamudne obresti; 
posredovanje za odpis davčnega dolga, še posebej prispevkov 
za socialno varnost, posredovanj za pozitivno rešitev pritožbe). V 
nekaterih pobudah pa so bila načeta nova vprašanja v zvezi z 
(ne)ustreznostjo davčnih predpisov in postopkov pri njihovem 
izvajanju, že znani problemi so bili osvetljeni v novi luči ali pa smo 
njihovo obravnavanje zaključili. Strnjeno so ti problemi naslednji: 

previsoke zamudne obresti 
obračunavanje zamudnih obresti po izteku zakonskega roka 
za izdajo odločbe 
neenak položaj države in zavezanca glede teka zamudnih 
obresti 
priznavanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane 
problem razlage davčnih predpisov 
odločanje o olajšavah glede prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
neustrezna obrazložitev odločb o odmeri nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 
podlaga in postopek za prekvalifikacijo namena uporabe 
stavbnega zemljišča v stanovanjskega 
točkovanje komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča 
kakšne osebne podatke je dopustno zbirati pri vzpostavitvi 
evidence objektov v občini 
prisilna izterjava na osebne prejemke, ki so iz nje izvzeti 
dolgotrajno razčiščevanje davčne obveznosti 
postopki izterjave glede že plačanih davčnih obveznosti 
težave zaradi plačila davčnega dolga po položnici 

prehod davčne obveznosti od gospodarske družbe na 
družbenika 
podlaga in postopek za odmero dohodnine od obresti na 
depozite (vloge) v družbah, ki se ukvarjajo s finančnim 
inženiringom 
problematičnost ureditve vračanja odločb in sklepov, kadar 
jih ni mogoče vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni 
breme stroškov davčnega postopka 
nedopustne zamude pri pošiljanju pritožbe organu druge 
stopnje. 

Pobudnikom smo pomagali s pospeševanjem postopkov, 
razčiščevanjem spornih vprašanj v posameznem postopku ter z 
opozarjanjem in dajanjem mnenj glede neustreznosti rešitev v 
predpisih. 

Manjše število pobud v letu 2001 lahko pripišemo izboljšanju dela 
davčnih organov. Opozorila na hitrejše reševanje zadev in 
odpravljanje zaostankov so bila v precejšnji meri upoštevana. 
Delno to velja tudi na kvaliteto postopkov in izdanih aktov. 
Navedeno pa še ne pomeni, da se v preteklem letu nismo srečali 
s pobudami zaradi še vedno predolgega reševanja pritožb, 
neustreznega vodenja postopkov in pomanjkljivih obrazložitev 
odločb, posebej pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ter (še vedno) pri odločanju o davčnih olajšavah in o 
uvedbi prisilne izterjave davčnega dolga. 

Pričakujemo, da se bo z dokončno izvedbo reforme davčne 
uprave in z vzpostavitvijo davčnega informacijskega sistema, 
računalniške in komunikacijske tehnologije izboljšala evidenca 
podatkov pri davčnih organih, zmanjšali stroški postopka, 
vzpostavil boljši notranji nadzor ter izboljšala kvantiteta in kvaliteta 
dela davčnih delavcev, ne nazadnje pa tudi odnos do davčnih 
zavezancev. 

Zamudne obresti so eden najhujših problemov v davčnih zadevah, 
zlasti zato, ker so postopki običajno dolgotrajni. Pobudnik je varuhu 
predlagal, da se vključi v prizadevanje za spremembo tistega dela 
Zakona o državnem postopku (ZDavP), ki se nanaša na zamudne 
obresti oziroma na vrstni red poračunavanja davkov. V pobudi je 
poudaril problem davčnega dolga, ki zaradi vpliva zamudnih obresti 
naraste do višine, ko ga ni več mogoče poravnati Pobudnik je bil 
30. 11. 1996 dolžan 1.734.477 tolarjev. V postopku prisilne 
poravnave je že poravnal 1.301 488 tolarjev, kljub vsemu pa je 2 7. 
2001 še vedno dolžan približno 2.800.000 tolarjev. Pobudnik trdi, 
da gre za neustrezno zakonsko ureditev, zato se je s predlogom 
za rešitev obrnil tudi na Ministrstvo za finance (MF). 

Problem nezmožnosti plačevanja davčnega dolga zaradi vpliva 
visokih zamudnih obresti spremljamo že vrsto let. Že v LP 97 
smo predlagali sprejem predpisa, ki bi predvidel možnost odpisa 
zamudnih obresti iz preteklosti in sprejem take rešitve, da bi 
država prišla vsaj do delnega poplačila dolga, kajti ta je zaradi 
višine zamudnih obresti za marsikoga postal skorajda neizterljiv. 
Državni zbor je 23. 12. 1999 sprejel Zakon o načinu poravnave 
dospelih neplačanih obveznih dajatev (Ur. I RS, št. 1/2000), na 
podlagi katerega je bilo mogoče predlagati poravnavo davčnih 
obveznosti po stanju na dan 31. decembra 1999 z obročnim 
plačevanjem oziroma zmanjšanjem davčnega dolga na podlagi 
takojšnjega plačila. Uveljavljanje pravic je bilo sicer časovno 
omejeno, kljub temu pa je bilo s tem marsikateremu davčnemu 
dolžniku breme olajšano. Urejena je bila tudi možnost omilitve 
oziroma zmanjšanja davčnega dolga iz naslova neplačanih 
prispevkov iz obveznega zdravstvenega in pokoininsko- 
invalidskega zavarovanja. Problem (pre)visokih zamudnih obresti 
pa še vedno čaka na ustrezno rešitev. 
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Druga pobudnica je zavezanka za davek od dohodka iz 
premoženja. Od dohodka, ki ga dosega z oddajanjem stanovanja 
v najem, plačuje davek. Davek, odmerjen z odločbo davčnega 
organa, plačuje redno in pravočasno. Dohodek iz premoženja, ki 
je vir obdavčitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh), vsako leto prijavi 
v napovedi za dohodnino. Z odločbo davčnega organa o odmeri 
dohodnine ji davčni organ ugotavlja, da ni zavezanka za plačilo 
dohodnine, ker ne dosega zneska, ki velja kot osnova za 
obdavčitev v skladu z ZDoh. Preveč plačani davek ji tako vrnejo, 
vendar šele po določenem času in brez obresti. Meni, da državo 
kreditira in da je taka zakonska ureditev neustrezna oziroma 
nepravična do davčnih zavezancev, ki morajo svoje obveznosti 
redno in pravočasno izpolnjevati. 

V zvezi z vprašanjem (začetka) teka zamudnih obresti smo 
večkrat opozorili na neenakopravnost davčnega zavezanca v 
razmerju do države. Medtem ko se davčnemu zavezancu, ki je 
na račun davka in obresti plačal več, kot je bil dolžan, preveč 
plačani znesek vrne šele v 30 dneh po vročitvi odločbe oziroma 
podanega zahtevka za vračilo po davčnem obračunu, obresti od 
preveč plačane dohodnine pa celo šele od dneva pravnomočnosti 
odločbe o odmeri dohodnine, država zaračuna obresti od dneva 
zapadlosti obveznosti, na katero morebitna pritožba zavezanca 
nima nobenega vpliva. Zakon o davkih občanov, ki je veljal vse do 
uveljavitve ZDavP leta 1997, davčnim zavezancem sploh ni 
priznaval zamudnih obresti. Šele ZDavP je določil, da pripadajo 
zavezancu od neupravičeno odmerjenega davka ali preveč 
odmerjenega davka zamudne obresti od dneva plačila davka 
oziroma pri preveč plačani dohodnini od pravnomočnosti odločbe 
o odmeri dohodnine. Zaradi take ureditve se lahko zgodi, da so 
zavezancu, ki se pritoži in nato sproži upravni spor ter v sporu 
uspe, zaradi dolgotrajnosti upravnih in sodnih postopkov 
preplačani davek vrne šele po več letih, medtem pa država 
razpolaga z njegovim denarjem, ne da bi za to morala plačati 
obresti. 

Tretjemu pobudniku je bila v obnovljenem postopku 11.5. 2001 
izdana nova odločba o odmeri dohodnine za leto 1994, s katero je 
bilo ugotovljeno, da je upravičen do vračila razlike dohodnine. 
Uveljavljal je tudi pravico do obresti od preveč plačane dohodnine 
za ves čas postopka, kar je bilo zavrnjeno. Pobudnik seje pritožil 
in sprožil upravni spor, zato odločba še ni pravnomočna in ni 
upravičen do vračila dohodnine po novi odločbi 

V LP 2000 smo obširno obravnavali vprašanje, ali je pravično, da 
davčnemu zavezancu, ki je zaprosil za olajšavo, tečejo zamudne 
obresti tudi po izteku zakonskega roka za izdajo odločbe, 
če se pri odločanju pokaže, da je bila vloga utemeljena. Obnovili 
smo problem enotnih kriterijev za priznavanje olajšav (ugotavljanje 
ogroženosti preživljanja zavezanca jn njegove družine) Poleg 
drugega smo izrazili mnenje, da bi bilo pri odločanju o davčni 
olajšavi praviloma treba upoštevati celoten davčni dolg, torej tudi 
do izdaje odločbe natečene zamudne obresti 

V zvezi s tem je Glavni davčni urad (GDU) že v letu 2000 opozoril 
vse davčne urade, naj spoštujejo 30-dnevni rok za odločanje o 
olajšavi. V letu 2001 so na podlagi poročil uradov ugotovili, da je 
bilo v devetih mesecih rešenih vlog približno 15 odstotkov manj 
kot prejetih Med rešenimi je bilo okrog 60 odstotkov pozitivnih 
odločb Podatkov o spoštovanju zakonskega roka ni, davčni uradi 
pa zagotavljajo, da se je zaradi njihovih prizadevanj čas reševanja 
teh vlog skrajšal. Do prekoračitve roka pa še vedno prihaja, in to 
iz različnih razlogov: nejasne in nepopolne vloge, čakanje na 
dopolnitev vloge, neplačane upravne takse, čakanje na izid hkrati 

potekajočega obnovljenega postopka za odmero dohodnine, 
čakanje na podatke, zaprošene pri drugih organih, zapleteno 
reševanje nekaterih vlog. Davčna uprava je že predlagala MF, da 
se 30-dnevni rok podaljša na 60 dni oziroma da se izrecno določi, 
da rok začne teči šele potem, ko davčni organ razpolaga z vsemi 
podatki, potrebnimi za odločanje. Pri spremembah ZDavP predloga 
nista bila upoštevana. Naše mnenje, da je treba v odločbi, s katero 
se dovoli odlog ali obročno odplačevanje davčnega dolga, zajeti 
celoten dolg, so prenesli davčnim uradom, da bi ga upoštevali pri 
izdajanju odločb. 

Davčna obveznost se ne sme povečati zaradi tega, ker davčni 
organ krši zakon s prekoračitvijo roka za izdajo odločbe. Če so 
dvomi o tem, kdaj sploh gre za prekoračitev roka in ali bi bilo 
mogoče v tem primeru ustaviti obračunavanje obresti, je treba 
ustrezno spremeniti predpise. Že pri veljavnih pa bi lahko uveljavili 
razlago, da ne gre za prekoračitev, če je k njej pripomogel 
zavezanec sam. 

Glede kriterijev za davčne olajšave ni videti razloga, da ne bi bili 
izdani v obliki podzakonskega akta, ki bi bil javno objavljen. Za to 
govori zahteva po preglednosti dela organov oblasti, pa tudi bolj 
konkreten vidik: kriterije morajo poznati ne samo tisti, ki odločajo 
o olajšavah, ampak tudi tisti, ki so zanje zainteresirani - od 
poznavanja veljavnih kriterijev je lahko odvisno, ali bo zavezanec 
zaprosil za olajšavo ali ne. 

Tudi v letu 2001 smo prejeli pobude, ki se nanašajo na priznanje 
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, še posebej 
za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 
Skrb zbujajoč je odnos zakonodajalca do odločb Ustavnega 
sodišča RS, s katerimi je bila ugotovljena neustavnost nekaterih 
določb ZDoh. Zakonodajalec, ki obveznosti, da bi odpravil tako 
stanje, ni izpolnil, ravna v nasprotju z načelom pravne države in 
z načelom delitve oblasti. Za tako stanje je odgovorna tudi Vlada, 
ki predlaga zakone in tako odgovarja za stanje na posameznem 
področju. Njena odgovornost je, da pravočasno predlaga 
Državnemu zboru zakonsko ureditev, s katero se odpravi z 
odločbo Ustavnega sodišča ugotovljena protiustavnost. 

V zvezi z ZDoh je Ustavno sodišče RS sprejelo tri odločbe, ki še 
niso izvršene. Dve se nanašata na olajšave za otroke (10. člen in 
11. člen ZDoh). Z odločbo št. U-l-19/94 z dne 14. 11. 1996 je 
Ustavno sodišče ugotovilo, da so določbe 10. člena ZDoh v 
neskladju z Ustavo, če ne izvzemajo v celoti od obdavčenja tistih 
zneskov, ki jih roditelj mora nameniti preživljanju svojega otroka, 
da bi mu zagotovil življenjski minimum. Državni zbor bi moral 
ugotovljeno neskladnost odpraviti v enem letu. Rok je potekel 29. 
novembra 1997. Z odločbo št. U-l-10/98 z dne 22. 4. 1999 pa je 
Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost četrte alinee prvega 
odstavka 11. člena ZDoh, ker glede pravice do zmanjšanja davčne 
osnove pri odmeri dohodnine zaradi preživljanja otrok ne razlikuje 
med primeri, ko otroci živijo v družinski skupnosti s svojimi starši, 
in primeri, ko živijo v družinski skupnosti z enim od staršev ter 
očimom oziroma mačeho. Šestmesečni rok za odpravo 
protiustavnosti je potekel že 14. decembra 1999. 
Pobudnica presoje ustavnosti 10. člena ZDoh je na predsednika 
Vlade in predsednika Državnega zbora naslovila dopis, v katerem 
sprašuje, ali je Vlada že pripravila predlog sprememb ureditve, 
katere protiustavnost je ugotovilo Ustavno sodišče. Tudi varuha 
je pozvala, naj se vključi v postopek sprejemanja sprememb 
ZDoh in zavzame za sprejem takšne spremembe, da bodo plače 
staršev v delu, ki ga morajo nameniti za otroke, oproščene plačila 
davščin državi. Opozorila je tudi na uresničevanje načela socialne 
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države, saj problema v zvezi z vzdrževanjem otrok ne bi bilo, če 
bi bile zagotovljene take plače, da bi lahko starši preživljali sebe in 
svoje otroke. Navedla je primer Jamstvenega sklada RS, s katerim 
je država resda prevzela delno skrb za preživljanje otrok namesto 
njihovih očetov in tako omilila finančne težave mater, vendar je ta 
pomoč majhna Zato bi se morala določba ZDoh, ki naj bi izhajala 
iz sredstev, ki pomenijo življenjski minimum za preživljanje otrok, 
ustrezno spremeniti. 

Varuh človekovih pravic je na ta problem v preteklosti že opozarjal 
in v LP 96 posebej izrazil svoja pričakovanja, da bo na podlagi 
odločb Ustavnega sodišča, ki se nanašajo na 10. člen ZDoh, 
celotna vsebina navedenega člena ponovno proučena in ustrezno 
spremenjena ter da bo zagotovljeno njegovo popolno in zakonito 
izvajanje. 

Po vsebini podobna prejšnji je tudi pobuda Društva za zaščito 
pravic otrok in mater samohranilk Ostržek, ki poziva varuha, naj 
v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa proti zakonodajalcu zaradi 
nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča, ki se neposredno 
nanašajo tudi na pravice otrok. Obe odločbi ustavnega sodišča 
se nanašata na finančne olajšave za otroke. Društvo je v svojem 
intenzivnem prizadevanju za ureditev položaja pravic otrok in 
mater samohranilk poslalo Državnemu zboru celo zahtevo, da 
na podlagi 119. člena Ustave vloži obtožbo pred Ustavnim 
sodiščem zoper predsednika Vlade in ministra za finance zaradi 
kršitve Ustave in zakonov. 

Tretja pobudnica je mati 24-letnega sina, ki je uživalec mamil. 
Zavarovan je po materi. Prijavljen je na zavodu za zaposlovanje 
in prejema 20.000 tolarjev mesečne denprne pomoči. Že več kot 
leto dni se je na zdravljenju v komuni v Nemčiji. Stroškov (650 
DEM), ki jih plačuje za njegovo zdravljenje, mati pri dohodnini ne 
more uveljaviti kot davčno olajšavo. Pobudnica želi, da bi bili 
narkomani upoštevani kot vzdrževani družinski člani, za katere 
se po 10. členu ZDoh prizna posebna olajšava. S tem bi država 
pokazala razumevanje do tega izjemno težkega družbenega 
problema. Pobudnica je želela opozoriti na neskladnost: država 
podpira in financira metadonsko obliko zdravljenja, stroškov 
zdravljenja v komunah pa ne prizna. 

Naj zabeležimo, da je judikat upravnega sodišča v celoti potrdil 
naše stališče glede priznavanja posebnih olajšav za otroke z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki smo ga opisali že v 
LP 96. Sodišče je poudarilo, da ZDoh ne ureja kriterijev, kateri 
otroci se štejejo za zmerno, teže in težko motene v razvoju, niti 
ne napotuje na uporabo kakega drugega predpisa, zato je to 
dejstvo treba ugotavljati s pomočjo izvedenca in tako priti do 
sklepa, aii je podana vsaj zmerna motnja v telesnem ali duševnem 
razvoju. 

Kot smo napovedali v LP 2000, smo nadaljevali obravnavanje 
vprašanj o postopku, kriterijih in pristojnosti za odločanje o 
olajšavah glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Ponovno smo se obrnili na Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (Zavod) z naslednjimi stališči. Vrsta 
argumentov govori za stališče, da bi bilo treba pri odločanju o 
olajšavah glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje postopati po ZUP. Ta je v drugem odstavku 2. člena 
opredelil pojem upravne stvari Čeprav ne Zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) ne kak drug predpis ni določil, 
da se o olajšavah odloča v upravnem postopku ali izda upravna 
odločba, pa to izhaja iz narave stvari. Javni interes terja, da se 
plačujejo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in s tem omogoča uveljavljanje pravic, kijih po načelih 

vzajemnosti in solidarnosti zagotavlja ZPIZ-1, ter da se olajšave 
priznavajo samo v skladu z zakonom oz. na njegovi podlagi izdanim 
predpisom, to je Sklepom o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog 
ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (Sklep, Ur. list RS, št. 50/2000).Toda tisti, ki izpolnjuje 
pogoje, določene s Sklepom, ima pravico do olajšave. 
Nesprejemljivo je, da bi ob enakem izpolnjevanju pogojev enemu 
zavezancu olajšavo priznali, drugemu pa ne. 

Okoliščina, da ZPIZ-1 ne določa, da je odpis prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje pravica fizičnih in pravnih 
oseb (zavezancev), ni pomembna. Predpisi s področja 
materialnega upravnega prava večinoma ne uporabljajo take 
terminologije, pač pa določajo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za 
pozitivno odločitev o določeni upravni stvari. Tudi ZDavP pri 
določbah o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem 
odplačevanju davčnega dolga nikjer ne govori o pravici do olajšave, 
pa vseeno ni nobenega dvoma, da se o davčnih olajšavah odloča 
po ZUP. 
S Sklepom, ki ga je sprejela skupščina zavoda, se posebnosti 
postopka ne morejo urejati. To je v direktnem nasprotju s prvim 
odstavkom 3. člena ZUP, pa tudi po tretjem odstavku 228. člena 
ZPIZ-1 je skupščina pooblaščena samo za določitev kriterijev, 
ne pa za urejanje postopka. 

Po veljavni ureditvi torej poteka odločanje o olajšavah pri davkih 
in prispevkih po določbah ZUP, le glede odločanja o olajšavah pri 
prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj ne bi 
veljal noben formalni postopek. Ureditve v nekaj členih Sklepa 
pač ni mogoče šteti za tak postopek, čeprav so tudi v Sklepu 
prišli do izraza nekateri elementi formalnosti (zavrženje vloge, 
sklep skupščine), ki pa zvodenijo, ker je zavezanec o usodi svoji 
vloge obveščen samo z dopisom in mu tudi ni priznana pravica 
do pritožbe. 

Obseg pravic se v našem pravnem redu določa z zakonom. Zato 
bi bilo z vidika ustavnosti in zakonitosti ureditve bolj ustrezno, če 
bi bili okvirni kriteriji za olajšave določeni v ZPIZ-1. Tudi določanje 
posledic neplačanih prispevkov je stvar zakona in ne Sklepa 
(drugi odstavek 18. člena). Ker kriteriji v ZPIZ-1 niso določeni, jih 
je na podlagi blanketnega pooblastila iz tretjega odstavka 228. 
člena zakona določila skupščina zavoda. Kriteriji niso dovolj 
konkretizirani, da bi zagotavljali enotno obravnavanje vlog 
zavezancev. Zavod si pomaga s kriteriji, ki se v praksi uporabljajo 
pri odločanju o davčnih olajšavah. 

Številčnost in sestava skupščine Zavoda naj bi bili bistvena ovira, 
da bi se o priznavanju olajšav vodil upravni postopek oz. izdajale 
upravne odločbe. Vendar pa to ni poglavitni problem, če bi bilo 
razčiščeno in določeno, kdo vodi postopek do izdaje odločbe, 
kdo izdaja odločbe in kdo jih podpisuje. Je pa vrsta drugih razlogov, 
zaradi katerih ni posrečena zakonska rešitev, da je za odločanje 
o olajšavah pristojna skupščina: 

organ, ki je določil in sprejel kriterije za priznavanje olajšav, 
torej splošni akt, hkrati tudi odloča o vrsti in obsegu olajšave 
v posameznem primeru, to je izdaja oz. naj bi izdajal konkretne 
(upravne) akte; 
nesprejemljivo je, da bi bila potem, ko je v ugotovitvenem 
postopku dognano, ali zavezancu v skladu s kriteriji pripada 
pravica do olajšave ali ne, odločitev odvisna od izida glasovanja 
v skupščini - ta je lahko posledica (tudi) drugih dejavnikov, 
skupščina se sestaja preredko, da bi bilo mogoče o vlogah 
odločati v zakonskem ali sicer razumnem roku, kar bi bilo 
zaradi odločanja o denarnih obveznostih in teka obresti še 
tem bolj nujno; 
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pri sedanji ureditvi je zanikana pravica do pritožbe, čeprav bi 
glede na naravo stvari moralo biti zagotovljeno redno pravno 
sredstvo, ki ga možnost sprožitve (izrednega?) upravnega 
spora ne more ustrezno nadomestiti. 

V odgovoru na opisana stališča je Zavod vztrajal pri svojem 
oziroma je videl rešitev v tem, da se pristojnost za odločanje o 
olajšavah glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje vrne na davčne organe. 
S spremembami ZPIZ-1 konec leta 2001 je bil drugi odstavek 
228. člena Zakona spremenjen tako, da o olajšavah odslej odloča 
upravni odbor Zavoda. Ker to ne vpliva na prvi dve obravnavani 
vprašanji, zlasti ne na naravo in vrsto postopka, smo se obrnili na 
Urad za organizacijo in razvoj uprave v MNZ, da preveri sporne 
postopke in po potrebi ustrezno ukrepa. 

Že v letu 2002 nas je urad obvestil, da so organizirali sestanek z 
ZPIZ in MDDSZ, na katerem so razčistili, da gre v teh primerih za 
upravne stvari in da je upravni odbor Zavoda pri odločanju dolžan 
upoštevati pravila ZUP. 
Pobudnik nas je obvestil, da je prejel odločbo o odmeri 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v kateri 
ugotavlja nekatere pomanjkljivosti. Odločba ne določa cone, v 
katero naj bi se po odločitvi organa razvrstila njegova hiša, prav 
tako pa tudi niso razvidne točke, na podlagi katerih naj bi temeljil 
izračun nadomestila. 

Ob pregledu odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v gornjem primeru smo ugotovili, da gre za tipsko 
odločbo. Niti iz izreka odločbe niti iz njene obrazložitve ni mogoče 
razbrati, kateri od elementov, ki sestavljajo izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, so bili v konkretnem primeru 
uporabljeni in na kakšen način. Obrazložitev odločbe le na splošno 
povzema vsebino in posebnosti ureditve iz občinskega odloka 
po posameznih kriterijih. Zato je odločba v tem delu pomanjkljiva. 
Odločbe, ki ne vsebuje opisa ugotovljenega dejanskega stanja in 
sklepanja o tem, kakšna je glede na to stanje obveznost plačila 
nadomestila po občinskem odloku, ni mogoče preskusiti. V 
konkretnem primeru davčni organ le povzema in predstavlja 
ureditev iz odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, 
ne prikaže pa, kako je bila konkretno ugotovljena obveznost 
zavezanca, določena v izreku odločbe Na podobno pomanjkljive 
odločbe smo naleteli tudi v nekaterih drugih primerih. 

V dopisu GDU smo poudarili, da se nam zdi nepotrebno 
pojasnjevanje vseh z zakonom predpisanih sestavin upravne 
odločbe, v tem primeru še posebej, kaj mora vsebovati 
obrazložitev odločbe (214. člen ZUP). Na pomanjkljivosti 
prvostopenjskih davčnih odločb, ki smo jih ugotavljali zlasti v 
obrazložitvenem delu odločb, smo v preteklosti že opozarjali. 
Ugotovili smo, da se je kvaliteta odločanja prvostopenjskih davčnih 
organov v zadnjem času izboljšala. Ne glede na to pa stanje po 
našem mnenju še vedno ni zadovoljivo, kar kaže tudi opisani 
primer Izrazili smo prepričanje, da bi bilo mogoče tudi odločbe o 
odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izboljšati na 
podlagi naših pripomb, se tako izogniti morebitnim pritožbam 
davčnih zavezancev in odpravljanju odločb zaradi tega, ker jih ob 
nepopolnih obrazložitvah sploh ne bi bilo mogoče preskusiti 
Glavnemu uradu smo predlagali, naj v okviru svojih pristojnosti 
ukrenejo vse potrebno, da bodo prvostopenjske odločbe v zvezi 
z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
obrazložene v skladu z določbami ZUP. 

Pobudnici imata stanovanjski hiši in kmetijo na območju občine, 
čeprav dejansko stanujeta drugje. Ena od pobudnic je domačinka, 
vendar zaradi službenih obveznosti čez teden živi v Ljubljani, 
druga pa z družino živi v sosednji Republiki Hrvaški. Prejeli sta 
odločbi davčnega organa o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, iz katerih sta ugotovili, da je prekvalificiran 
namen uporabe stavbnega zemljišča - nadomestilo se jima 
odmerja za počitniški namen in ne za stanovanjskega, kot bi 
izhajalo iz namena in funkcije hiš. Podatki o stanovanjskih objektih, 
ki sta jih izpolnili za potrebe občine o evidenci stavbnih zemljišč 
na njenem območju, niso bili uporabljeni. Občina je status njunih 
hiš spremenila iz stanovanjskega v počitniškega, ne da bi ju o 
tem prej obvestila. S pritožbo zoper odločbo o odmeri nadomestila 
stavbnega zemljišča ne bi uspeli, saj davčni organ izda odločbo 
na podlagi podatkov, ki mu jih sporoči občina 

V poizvedbah nas je zanimalo, na kakšni podlagi je temeljila 
odločitev občine o prekvalifikaciji namena uporabe stavbnega 
zemljišča iz stanovanjskega v počitniškega in ali sta za namen 
uporabe odločilna lega stavbe in njen namen po dovoljenju za 
graditev, ali pa bolj ali manj redno zadrževanje lastnika v njej, 
oziroma ali stanovanjska hiša sredi naselja, ki je lastnik niti občasno 
ne uporablja, ker ima še drugo, v kateri stalno živi, postane zaradi 
tega počitniška hiša. Če so to razlogi za spremembo namena 
uporabe stavbnega zemljišča, nas je zanimalo, zakaj lastnicama 
občina ni izdala ustreznega akta ali ju vsaj obvestila Pri 
navedenem načinu spreminjanja rabe stavbnega zemljišča lastniki 
ne morejo uveljavljati svojih pravic v primerih neutemeljene ali 
celo povsem samovoljne spremembe namena uporabe zemljišča. 
Ne nazadnje so potemtakem podatki, ki so jih lastniki nepremičnin 
za potrebe nastavitve evidence stavbnih zemljišč posredovali 
občini, brez veljave oz. pomena. 

Občina se je odgovorom na naša vprašanja povsem izognila in 
se sklicevala na svoj odlok. Šele kasneje nam je na ponovni poziv 
odgovorila, da so objekte v skladu z odlokom razvrščali glede na 
dejavnost in dejansko poseljenost objekta. Ker citirana določba 
občinskega odloka tega ne ureja na način, kot ga navaja občina, 
in ker v svojem pojasnilu tudi sicer niso zadovoljivo odgovorili na 
naša vprašanja, bomo obravnavo tega primera nadaljevali 

2.6.6. Druge upravne zadeve 

Pripad pobud, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic po t i. vojnih 
zakonih, je bil enak kot v prejšnjem letu. Skoraj vse pobude so se 
nanašale na uveljavljanje statusa in pravic žrtev vojnega nasilja. 
Največ je bilo pobud zaradi dolgotrajnosti pritožbenega postopka 
pri Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), 
nekaj pa tudi pobud zaradi dolgotrajnosti postopka pri UE. V teh 
primerih je šlo skoraj izključno za primere, ko je bila zadeva 
vrnjena z MDDSZ na prvo stopnjo v ponovno odločanje. 

V vseh primerih, ki so se nanašali na dolgotrajnost pritožbenega 
postopka, smo posredovali pri MDDSZ za pospešitev postopka. 
Ugotovili smo, da MDDSZ opravlja revizije v zakonsko določenem 
roku, saj nismo prejeli nobene pobude, v kateri bi se pobudniki 
pritoževali zaradi dolgotrajnosti revizijskega postopka. Ministrstvo 
je sporočilo, da opravljajo revizijo izdanih prvostopenjskih odločb, 
s katerimi se strankam prizna status in pravice žrtve vojnega 
nasilja, v predpisanem šestmesečnem revizijskem roku. V enakem 
roku se praviloma rešujejo tudi pritožbe strank zoper odločbe 
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prve stopnje, s katerimi so bili strankam priznani status in pravice 
žrtve vojnega nasilja, saj ministrstvo z isto odločbo odloči o pritožbi 
in o reviziji take prvostopenjske odločbe Pritožbe zoper zavrnilne 
odločbe prve stopnje pa se rešujejo v enem letu, v posameznih 
primerih pa še (veliko) dlje. 

Pobudniki, ki so jim bili po Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) 
priznani ustrezen status in pravice, so vedno bolj nezadovoljni, 
ker ne morejo uveljaviti pravice do odškodnine, ki jim je priznana 
z odločbo. Zakon o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam 
vojnega in povojnega nasilja je bil sicer končno sprejet in tudi že 
spremenjen, ni pa se še začel izvajati. V stikih s pristojnimi organi 
smo se zavzeli za to, da bi bilo pošiljanje pravnomočnih aktov o 
priznanju pravic organizirano tako, da bi Slovenska odškodninska 
družba lahko postorila vse potrebno za izvajanje zakona v rokih, 
ki so v njem določeni, in da ne bi prihajalo do novih zamud. Prvi del 
odškodnin v gotovini naj bi bil izplačan po 15 1.2002. Pobudniki so 
tudi nezadovoljni z obsegom pravic, ki jim jih priznava Zakon o 
plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, zlasti 
teharske žrtve - ukradeni otroci. 

Največ pobudnikov se je obrnilo na varuha s prošnjo za pomoč 
pri pridobitvi odškodnine za materialno škodo, ki jo je povzročil 
okupator med drugo svetovno vojno. Predpisi o žrtvah vojnega in 
povojnega nasilja ne določajo pravice do poplačila odškodnine za 
materialno škodo. Materialni oškodovanci druge svetovne vojne 
skušajo v tem delu doseči dopolnitev vojnih zakonov, vendar za 
zdaj še niso uspeli. V sklopu teh prizadevanj je bila pri Ustavnem 
sodišču vložena pobuda za oceno ustavnosti ZDen, ZZVN in 
Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. 

S spremembami in dopolnitvami ZZVN in z odločbo Ustavnega 
sodišča št. U-l-298/00-8 z dne 5.4.2001 je bilo potrjeno naše 
stališče, ki smo ga obširno utemeljili v Lp 97, da zaradi enakosti 
pred zakonom ni sprejemljivo, da se dodatne pravice iz 
pokojninskega zavarovanja priznavajo žrtvam vojnega in 
povojnega nasilja za čas, ki se začne šest mesecev pred vložitvijo 
zahteve za ponovno odmero pokojnine pri ZPIZ, temveč pripada 
ta pravica najpozneje od dneva vložitve zahteve za priznanje 
statusa in iz tega izvirajočih pravic. 

Prejeli smo 33 pobud s tega področja, ki se vsebinsko niso 
bistveno razlikovale od lanskih: izplačilo odškodnine na podlagi 
pridobljenega statusa po Zakonu o popravi krivic (ZPKri), 
prepočasno odločanje vladne komisije o vloženih zahtevah in 
vprašanja, kako uveljaviti nekatere konkretne pravice po ZPKri. 
V nekaj primerih smo posredovali pri Komisiji Vlade RS za izvajanje 
ZPKri za pospešitev, več pobudnikov pa se je obrnilo na varuha, 
ker niso izpolnjevali pogojev za pridobitev statusa po ZPKri in so 
neupravičeno menili, da jim ga bo lahko priskrbel varuh 

Državni zbor je ob obravnavanju letnih poročil varuha za leti 1999 
in 2000 sprejel sklep, v katerem poziva pristojne organe, naj 
ukrenejo vse potrebno za dostojno obeležitev grobišč po vojni 
pobitih oseb, za njihov simbolni pogreb, vzpostavitev seznamov 
teh oseb, pietetno ravnanje z najdenimi posmrtnimi ostanki in 
dostop svojcev do vseh podatkov o njihovi usodi. To je bila tudi 
tema, ki se je letos pogosto obravnavala v medijih, predvsem 
zaradi najdb novih prikritih grobišč. Vse dogajanje smo skrbno 
spremljali in ga bomo tudi v prihodnje, posebnih pobud s to vsebino 
pa nismo prejeli. 

Število pobud se je bistveno povečalo. Precej pobudnikov se je 
obrnilo na varuha zaradi zamud pri povračilu stroškov iz naslova 
nadomestnega civilnega služenja. Več pobudnikov se je pritoževalo 
zoper obveznost 30-dnevnega usposabljanja za opravljanje nalog 
zaščite in reševanja, ki ga morajo opraviti državljani, ki uveljavljajo 
ugovor vesti po odsluženem vojaškem roku Nekaj se jih je obrnilo 
na varuha, ker niso uspeli v postopku za uveljavitev ugovora 
vesti vojaški dolžnosti, drugi pa niso bili zadovoljni s krajem ali 
organizacijo, v kateri so služili, in so želeli premestitev. 

Največ pobudnikov se je obrnilo na varuha zaradi zamud pri 
povračilu stroškov iz naslova nadomestnega civilnega 
služenja. Pobudniki so navajali, da teh sredstev niso prejeli že 
več mesecev. V zvezi z obravnavo teh pobud smo opravili dve 
poizvedbi pri Ministrstvo za obrambo (MO). Odgovor ministrstva 
je bil v obeh primerih enak. Pojasnili so nam, da so zaradi 
nelikvidnosti državnega proračuna ob koncu leta 2000 in zaradi 
nezadostnih sredstev v obdobju začasnega financiranja v letu 
2001 izvajali povračila sredstev organizacijam z zamudo. 

To problematiko smo predstavili na tiskovni konferenci varuha. S 
predstavniki MO smo imeli informativni sestanek, prejeli pa smo 
tudi uradni odgovor ministra. Pojasnil nam je, da je v skladu s 
pogodbo o pogojih in obveznostih v zvezi z izvajanjem nadomestne 
civilne službe izvajalec dolžan za državljane, ki jim je bila priznana 
pravica do ugovora vesti in pri njem opravljajo nadomestno civilno 
službo, zagotoviti pogoje za nastanitev in prehrano ter druge 
pogoje tako, da bo obseg pravic in obveznosti državljanov, ki 
opravljajo nadomestno civilno službo, enak obsegu pravic, ki jih 
imajo vojaki med služenjem vojaškega roka. Izvajalec je dolžan 
vsak prvi delovni dan v mesecu izplačati žepnino, določeno s 
Pravilnikom o denarnih prejemkih vojakov, gojencev in učencev 
vojaških šol (Ur I. RS, št. 21/91, 19/93). Izvajalec je to dolžan 
storiti tudi če še ni prejel nadomestila od MO. Do avgusta 2001 je 
MO plačevalo stroške organizacijam na podlagi potrjenega računa 
s strani MNZ. Da bi skrajšali administrativne postopke in s tem 
zagotovili plačilo v določenem roku, od tega datuma organizacije 
izstavljajo račune neposredno na MO brez predhodne potrditve 
MNZ. 

Glede na vso navedeno problematiko je MO začelo postopke za 
spremembo predpisov, ki urejajo področje ugovora vesti; to je 
Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD) in Uredba o uveljavljanju 
ugovora vesti vojaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe S 
temi spremembami želijo ustrezneje urediti navedeno področje, 
predvsem glede financiranja in nadzora nad opravljanjem 
nadomestne civilne službe. 

Pobudnik je hotel zaprositi za novi potni list. Uslužbenka pri okencu 
mu je hotela stari potni list še isti dan uničiti. Ker pa veliko potuje v 
tujino, večkrat tudi nepričakovano, se za zamenjavo ni odločil 
Uslužbenka mu je razložila, da stari potni list do prevzema novega 
lahko obdrži le, če ima v starem še veljavni vizum ali če ima nalog 
za službeno pot v času, ko bo tekel postopek. Pobudnik smatra, 
da so mu s takim postopkom kršene pravice, saj mu bo v času 
med vložitvijo prošnje in prevzemom novega potnega lista kršena 
pravica do svobode gibanja. Ni pa problem le prestopanje meje. 
Ker ima le staro osebno izkaznico, ki že nekaj časa ne velja, bo 
med postopkom brez osebnega dokumenta. Poudarja, da je plačal 
stroške izdelave modrega potnega lista, ki ga mora sedaj 
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zamenjati. Prav tako je drago plačal tudi staro osebno izkaznico, 
na kateri sicer piše, da velja do 24.9.2007, a je že pred časom 
prenehala veljati. Najmanj, kar bi od države pričakoval, je, da mu 
staro izkaznico brezplačno nadomesti z novo, ki bi veljala do 
24.9.2007. 

MNZ je pojasnilo, da je bil po sprejetju novega zakona vsem 
upravnim enotam poslan dopis, da "se star potni list ob vložitvi 
vloge za novega uniči (preluknja) in vrne prosilcu. Star potni list 
se ne uniči le izjemoma, in sicer v primerih, ko prosilec, ki vloži 
vlogo za izdajo novega potnega lista, v času do njegovega prejema 
star potni list nujno potrebuje zaradi vsakodnevnega prehajanja 
državne meje bodisi zaradi šolanja ali študija bodisi zaradi dela v 
tujini". Prav tako so upravnim enotam poslali dopis, v katerem so 
jih opozorili, da ni potrebe po prednostni izdelavi potnega lista, če 
ima prosilec še veljavni stari potni list. Vročitev novega potnega 
lista se v takem primeru opravi na UE, do takrat pa prosilec stari 
potni list še obdrži pri sebi in ga uporablja. 
Novi zakon je v prehodnih določbah res skrajšal veljavnost starih 
(modrih) potnih listov na največ dve leti po uveljavitvi zakona (to 
je do 5.8 2002). Namen te določbe je področje potovalnih 
dokumentov uskladiti s pravnim redom Evropske unije. K tej 
odločitvi je pripomoglo dejstvo, da veljavnost prvih izdanih starih 
potnih listov poteče sredi leta 2001, veljavnost večine, izdane z 
desetletno veljavnostjo, pa ravno v letu 2002. Za zniževanje 
stroškov ob zamenjavi dokumentov je novi Zakon o upravnih 
taksah znižal takse za vse vrste potnih listin. V zakonu pa je 
predvideno tudi plačilo le polovične takse, če imetnik potnega 
lista le-tega zamenja z novim pred potekom polovice veljavnosti, 
za katero mu je bil potni list izdan. 

K tem pojasnilom lahko pripišemo, da se razlogi za uničenje 
starega potnega lista že ob vložitvi prošnje za novega ne zdijo 
dovolj prepričljivi. V tem času državljan nima nobene potne listine. 
Do zlorabe starega potnega lista ne more priti, če se novi potni list 
izroči šele ob oz. po vrnitvi starega Glede stroškov pa bi kazalo 
tako v tem kot v vseh drugih primerih, ko država na podlagi 
zakona skrajša veljavnost izdanih dokumentov, to je 
pravnomočnih konkretnih upravnih aktov, vprašanje plačila urejati 
pravično, ob upoštevanju, kdo je stroške povzročil. 

Pobudnica je pred kratkim prejela novi slovenski potni list. Moti jo, 
da je pred imenom njenega rojstnega kraja v Vojvodini oznaka 
države rojstva s kodo YUG. V moževem rojstnem listu, ki je bil 
izdan hkrati z njenim, pred imenom rojstnega kraja (Ljubljana) ni 
kodirane oznake države rojstva. Z vprašanji o razlogih za tako 
razlikovanje, s svojimi ugovori in z opisom morebitnih neprijetnih 
posledic se je obrnila na UE Ljubljana - Sektor za upravne notranje 
zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in MNZ. Po 
večkratnih telefonskih prošnjah je dobila kopijo pojasnila MNZ 
konzularnemu sektorju MZZ, s katerim pa ni bila zadovoljna 

Pri pisnih poizvedbah na MNZ in pri neposrednih stikih z MNZ in 
MZZ smo poudarili, da mora po načelih pravne države 
normodajalec imeti ustrezne razloge za kakršnokoli različno 
obravnavanje državljanov, hkrati pa mora to razlikovanje tudi 
nomotehnično ustrezno urediti. Dobili smo pojasnila, da Zakon o 
centralnem registru prebivalstva, Zakon o prijavi prebivališča in 
novi Zakon o matičnih knjigah določajo pojem kraja rojstva. Za 
rojene v Republiki Sloveniji je to občina in naselje, kjer je 
posameznik rojen oziroma vpisan v rojstno matično knjigo, za 
rojene v tujini pa država in kraj v tuji državi. Posameznik, rojen v 
tujini, zaradi tega, ker je v njegovem potnem listu poleg kraja 
navedena tudi država rojstva, pri prehajanju državnih mej ne bi 
smel imeti težav, če bi se izjemoma to le zgodilo, je MNZ pripravljeno 
posredovati pri pristojnih organih take države 

V slovenski zakonodaji je torej kraj rojstva definiran tako, da pri 
rojenih v tujini vključuje tudi navedbo države, v kateri je rojstni 
kraj. Na vprašanje, ali je imel in ima zakonodajalec utemeljene in 
dovolj tehtne razloge za različno opredelitev kraja rojstva - odvisno 
od tega, ali je bil državljan rojen v Republiki Sloveniji ali v tujini -, bi 
lahko dalo splošno veljaven odgovor samo Ustavno sodišče. 
Pobudnico smo seznanili z možnostjo, da lahko da Ustavnemu 
sodišču pobudo za presojo ustavnosti predpisov, ki definirajo 
kraj rojstva, če je dodatni argumenti MNZ niso prepričali, sami pa 
nismo videli zadostnih razlogov, da bi predlagali tako presojo. 

2.7. DELOVNA RAZMERJA IN BREZPOSELNOST 

Čeprav se je pripad zadev s področja delovnih razmerij v 
minulem letu povečal za 62 odstotkov, vsebinskih sprememb 
nismo zaznali.Torej lahko le ponovimo ugotovitve, ki smo jih navedli 
že v poročilu za leto 2000. 
Ugotavljamo, da tudi primerov, ki bi posebej izstopali oziroma 
opozarjali na nov vidik kršenja pravic iz delovnega razmerja, ni 
bilo. Morda bi kazalo opozoriti le na okoliščino, da narašča število 
pobud, v katerih pobudniki prosijo le za pravne nasvete oziroma 
se zaradi nepoznavanja pravnih možnosti obračajo po nasvet k 
varuhu. Po naši oceni, ki temelji tako na pobudah kot na neformalnih 
telefonskih pogovorih, čedalje več delavcev, zaposlenih v t i. 
zasebnem sektorju, ne dobiva ali pa dobiva z zamudo dodatke k 
plači (regres, jubilejne nagrade, dnevnice, nadurno delo, 
solidarnostna pomoč). Žal lahko zaradi omejenih pristojnosti 
varuha pri tovrstnih delodajalcih pobudnike napotimo le na 
inšpektorat za delo. 

Čedalje pogostejša je tudi zahteva delodajalcev, da delavci, 
predvsem zaposleni v trgovinah, delajo prek polnega delovnega 
časa. Po pogovoru varuha s predstavniki sindikata trgovine smo 
opozorili na nevzdržnost takšnih razmer in potrebo po spoštovanju 
zakona in kolektivne pogodbe. Ker so v teku dogovori med 
sindikatom trgovine, predstavniki ministrstev (Ministrstvo za 
gospodarstvo - MG in MDDSZ) in inšpektoratom za delo o 
spremembi Pravilnika o obratovalnem času trgovin in drugih 
varovalnih ukrepih, s katerimi bi preprečili samovoljo delodajalcev, 
varuh v dogovoru s sindikati spremlja dogajanja na tem področju 

Omeniti velja še ugotovitev, da se le še posamezne pobude 
nanašajo na problem neučinkovitega dela enot Inšpektorata RS 
za delo. Ob tem ne moremo z gotovostjo ugotoviti, ali je delo 
inšpekcijskih služb dejansko bolj učinkovito, ali pa je upad tovrstnih 
pobud zgolj naključen, saj na področju zakonodaje oziroma 
kadrovskih okrepitev posameznih inšpektoratov ni bilo bistvenih 
sprememb. 

Najbolj pereča je dolgotrajnost sodnih postopkov na delovnih 
in socialnih sodiščih, zato ponovno poudarjamo to vprašanje 
kot eno temeljnih vprašanj varovanja pravic delavcev do 
poštenega sojenja in pravne varnosti. 
Ob tem želimo poudariti, da je varuh na sestanku z generalno 
državno tožilko dosegel dogovor, da bodo tožilci dosledneje 
uporabljali predpise Kazenskega zakona, ki se nanašajo na 
kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost in 
bodo tovrstna dejanja preganjali. Do sedaj so tožilci ovadbe zoper 
takšna kazniva dejanja delodajalcev praviloma zavrgli, ker da 
gre za neznatno družbeno nevarnost. 
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Število pobud kot tudi vsebina na področju brezposelnosti ne 
pomenita bistvenega odstopanja v primerjavi z minulim letom. 
Velika večina pobud se nanaša na brezupen položaj, v katerem 
so se znašli dolgotrajno brezposelni, ki se v zadnjem upanju 
obračajo za pomoč še na varuha človekovih pravic. Žal pa so 
naše možnosti omejene na poizvedbe in opozorila ZRSZ, da v 
okviru programov aktivne politike zaposlovanja le skušajo najti 
rešitve za posameznike. Ob tem ponovno ugotavljamo, da se 
tedaj, ko posredujemo, zadeve rešijo hitreje, kar kaže tudi na to, 
da bi bilo moč ob večji prizadevnosti in strokovnosti iskalcem 
zaposlitve pomagati hitreje in s tem preprečiti veliko osebnih stisk. 

Še vedno so najbolj ogrožene skupine iskalcev zaposlitve starejši 
delavci, invalidi in mladi brez ustrezne izobrazbe. K boljšim 
zaposlitvenim možnostim rizičnih skupin, kot so starejši delavci, 
tudi delavci v specifičnih panogah (npr. tekstilni) in invalidi, bi 
gotovo bolj pripomogla vladna politika, ki bi spodbujala predvsem 
programe prekvalifikacij, izobraževanja in prerazporejanja teh 
delavcev pri delodajalcih, kjer so že zaposleni. S takšno politiko 
ohranjanja delovnih mest bi na dolgi rok bistveno zmanjšala 
nastanek brezposelnosti t.i. rizičnih skupin delavcev. * 
Ob obravnavanju problema brezposelnosti se čedalje pogosteje 
srečujemo z navedbami, da enote Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ) ne izvajajo zadostne kontrole nad 
proračunskim denarjem, ki ga v obliki subvencij namenijo 
delodajalcem, da bi ti v okviru programov aktivne politike 
zaposlovanja omogočili zaposlitev, prekvalifikacijo ali 
izobraževanje delavcem iz rizičnih skupin. 

Prejeli smo več pobud v zvezi z izvajanjem odločbe Ustavnega 
sodišča št. U-l-91/97-37 z dne 1.2.2001. S to odločbo so bile med 
drugim odpravljene določbe Pravilnika o napredovanju 
zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v 
plačilne razrede, po katerih ne more pri prvi razporeditvi v plačilne 
razrede izjemno napredovati več kot 15 odstotkov strokovnih 
delavcev v javnem zavodu (tudi če bi jih več izpolnjevalo pogoje 
za teko napredovanje). V skladu z navodili Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport (MŠZŠ) se določba izvaja tako, da se odpravljajo 
oziroma spreminjajo samo odločbe za tiste zaposlene, ki so bili 
pri prvi razporeditvi leta 1997 dejansko ocenjeni 2 9,5 ali 10 
točkami. Pobudniki pa so prepričani, da so izpolnjevali pogoje za 
teko oceno, a je zaradi navedene omejitve niso dobili, ker so 
ravnatelji pri ocenjevanju omejitev upoštevali in niso ocenili z 
najvišjima ocenama več kot 15 odstotkov zaposlenih Ne moremo 
trditi, da so vsi ravnatelji prilagodili ocene zaposlenih tako, kot 
trdijo pobudniki, čeprav ne moremo povsem izključiti možnosti, 
da je protiustavna omejitev izjemnega napredovanja v katerem 
od zavodov dejansko vplivala na ocene posameznih delavcev. V 
katerih primerih se je to res zgodilo, bo najbrž mogoče ugotavljati 
samo v postopku pri delovnih sodiščih. 

Že vsa leta se srečujemo z vprašanji meril in pogojev ter 
postopka za uveljavljanje pravice do republiških In še zlasti 
Zoisovih štipendij. S svojimi stališči smo pripomogli, da je bil 
pravilnik o štipendiranju ustrezno spreminjan in dopolnjevan, o 
čemer smo poročali v prejšnjih letnih poročilih. Kljub temu pa smo 
tudi v letu 2001 prejeli precej pobud s tega področja. V njih je šlo 
za različne probleme: upoštevanje polnoletnega otroka, ki se zdravi 
zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, pri izračunu povprečnega 
dohodka na družinskega člana; dokazovanje neplačevanja 
preživnine; ugotavljanje in upoštevanje obveznosti preživljanja v 
primerih, ko se polnoletni prosilec za štipendijo ni redno šolal ali 
ko ne živi skupaj s starši. Največ pa je bilo tudi lani pobud glede 
Zoisovih štipendij. Pobudniki so zatrjevali nedorečenost meril in 
pogojev oziroma njihovo nepreglednost zaradi uporabe internih 

navodil ZRSZ, ki jih kandidati za štipendije in njihovi zakoniti 
zastopniki ne poznajo, arbitrarnost pri predlaganju kandidatov za 
Zoisove štipendije ter pri ugotavljanju intelektualne nadarjenosti, 
javno priznanega uspeha oziroma izjemnega dosežka in 
umetniške nadarjenosti. Še posebej pa so kritizirali postopek 
odločanja o dodelitvi štipendije, v katerem so s težavami sploh 
prišli do odločbe, zoper katero so se pritožili. V enem primeru je 
bila odločba izdana šele po našem posredovanju. 

Pridobili in proučili smo (strokovno) navodilo o izvajanju pravilnika 
o štipendiranju za dodeljevanje štipendij izrazito nadarjenim dijakom 
in študentom z dne 5.11.2001, kot tudi navodilo, ki je veljalo pred 
tem. Ugotavljamo, da se z novim navodilom nadaljuje razvoj za 
ureditev čim bolj dodelanih meril, pogojev in postopka za 
uveljavljanje pravice do Zoisove štipendije, da pa je akt lahko 
sporen. Po zatrdilu ZRSZ navodilo ne ureja ničesar, kar ne bi bilo 
že določeno v pravilniku o štipendiranju. Če bi bilo to popolnoma 
res, se ponuja vprašanje, zakaj je sploh potrebno. Ker pa se z 
navodilom določa vrsta postopka in natančneje urejajo nekatere 
faze v njem, poleg tega pa tudi merila in kriteriji za dodelitev 
Zoisove štipendije ter spremljanje poklicnega razvoja štipendistov, 
je jasno, da gre za nadaljnjo razčlenitev vsebine, ki jo sicer ureja 
pravilnik. Verjetno bi bilo bolj ustrezno, če bi bil pravilnik še delno 
dopolnjen, ureditev vseh drugih podrobnosti, ki naj bi zagotovila 
enotno izvajanje zakona in pravilnika, pa naj bi bila sporočena 
izvajalcem v manj formalizirani obliki (npr. z okrožnico). Zdaj imajo 
kandidati za Zoisove štipendije oz. njihovi starši razloge za 
domnevo, da obstaja neki njim neznani predpis, ki odločilno kroji 
pravico do štipendije. Če bi kljub gornjemu pomisleku ostali pri 
navodilu, bi moralo biti vsem zainteresiranim dostopno, če že ne 
javno objavljeno. 

Kot rečeno pa je po vsebini navodilo tSko, da bodo odpadli nekateri 
dosedanji problemi. Izrecno je določeno, da postopek odločanja o 
štipendiji poteka v skladu z določili ZUP, s čimer je upoštevano 
naše stališče, pa tudi pripombe nekaterih drugih organov. Res pa 
se spoznanje o naravi postopka prebija postopoma, saj se v 
spremnem dopisu ob pošiljanju navodila varuhu govori o pisnem 
seznanjanju kandidatov z rešitvijo vloge in o njihovi pravici, da se 
o rezultatih obravnave itn. lahko podrobneje informirajo pri uradni 
osebi, ki je vodila postopek. Vse to seveda izhaja iz njihovega 
položaja stranke v postopku. Prav ta položaj pa tudi z novim 
navodilom še ni povsem razčiščen. Očitno nastopajo kot stranke 
takoj potem, ko je postopek uveden, saj so, če je predlog nepopoln, 
kandidati (in ne predlagatelji!) obveščeni oz. pozvani, da odpravijo 
pomanjkljivosti. Ni pa jasno, ali poleg predstojnika izobraževalnega 
zavoda in pooblaščenega delavca ZRSZ lahko da vlogo za 
dodelitev Zoisove štipendije tudi kandidat sam ali njegov zakoniti 
zastopnik in kako bi se taka vloga obravnavala Tudi sicer 
"zupovska" narava postopka ni povsem razčlenjena npr. glede 
udeležbe kandidata v postopku, možnosti pripomb po seznanitvi 
oz. obvestilu o izpolnjevanju meril in kriterijev, opredelitve do njih 
v obrazložitvi odločbe in še česa. Vzorčna priprava in računalniška 
obdelava odločb je sicer razumljiva in smotrna, treba pa je 
zagotoviti zadostno individualizacijo obrazložitev; navodilo 
("obrazložitev odločbe dopolni s podatkom o ugotovljenem stanju") 
razkriva nevarnost nepopolnih obrazložitev 

Na varuha se je obrnila skupina obsojencev, ki prestajajo kazen 
zapora, ker jim ni bil izplačan regres za letni dopust po uveljavitvi 
novega Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki je 
začel veljati 9. 4 2000. Po poizvedbah smo od Uprave za 
izvrševanje kazenskih sanacij 22 10 2001 dobili pojasnilo, da na 
podlagi 45 člena novega zakona obsojencu, ki izpolnjuje zakonske 
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pogoje, pripada pravica do regresa, vendar je višino regresa in 
način izplačevanja treba urediti z ustreznim podzakonskim aktom, 
za kar je podlaga v 54. členu zakona. Uprava je pripravila delovni 
osnutek pravilnika o količnikih za določitev osnovne plače, o 
kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela 
obsojencev ter o nagradah mladoletnikov, ki med drugim ureja 
tudi pravico do regresa za letni dopust. Ministrstvo za pravosodje 
je osnutek pravilnika poslalo v obravnavo Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, kije pristojno, da k njemu da soglasje. 
Dokončno besedilo pravilnika še ni določeno. Zato po uveljavitvi 
ZIKS-1 regres ni bil izplačan še nobenemu obsojencu. Zavodi za 
prestajanje kazni zapora bodo po uveljavitvi pravilnika začeli 
izplačevati regres obsojencem, ki zanj izpolnjujejo pogoje. 

Po 262. členu ZIKS-1 bi morali pristojni ministri izdati predpise na 
njegovi podlagi najkasneje v enem letu, to je do 9.4.2001. Zakon 
je do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov, toda najdalj za 
eno leto, pustil v veljavi nekatere dotedanje, med drugim tudi 
pravilnik o načinu in odmerjanju plačila za delo obsojencev in o 
nagradah za delo mladoletnikov v prevzgojnem domu iz leta 1979. 
Ker ni bil do roka izdan ustrezni podzakonski akt, se ne uresničuje 
pravica, ki jo (formalno) veljavni zakon priznava. Ni jasno, ali se 
bo po uveljavitvi pravilnika regres izplačal za nazaj, kako bo z 
obrestmi itn. 

2.8. POKOJNINSKO, INVALIDSKO IN ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE 

V letu 2001 so se tudi v obravnavanih pobudah s področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja odrazile novosti 
zakonodaje na tem področju ali jasneje rečeno, njene 
pomanjkljivosti ali nedorečenosti Med te je šteti tudi nesprejetje 
novih podzakonskih aktov, o čemer bo nekaj napisanega kasneje. 

Med pogosteje obravnavanimi zatrjevanji pobudnikov je zlasti 
tisto, ki se nanaša na zatrjevanje neenakosti pred zakonom. 
Konkretno gre za primere izvajanja 37. in 189 člena ZPIZ -1, ki jih 
zavod izvaja tako, da bonitete po teh dveh določilih (znižanje 
starostne meje za upokojitev zaradi otrok in vštevanje časa skrbi 
za otroka v zavarovalno dobo) upošteva zavarovancem za 
njihove otroke le, če so bili v prvem letu starosti slovenski državljani. 
Ker so nekateri pobudniki sami napovedali vložitev pobude za 
oceno ustavnosti navedene ureditve, doslej varuh ni sam vložil 
zahteve na ustavnem sodišču. 

Spremenjeni (neugodnejši) pogoji za uveljavitev pogojev za 
starostno upokojitev vplivajo na uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja, zlasti invalidske upokojitve. Zavrnitev zahtevka so 
mnogi občutili kot poseg v njihove pravice in so zato poleg 
uporabljenih pravnih sredstev pričakovali pomoč tudi od varuha. 
Seveda ta ne vpliva na posamezne odločitve pristojnih organov. 

Ena izmed pravic iz invalidskega zavarovanja je tudi pravica do 
invalidnine ali nadomestilo za telesno okvaro Za telesno okvaro 
se po predpisih s področja invalidskega zavarovanja štejejo le 
tiste okvare, ki so vnaprej določene s posebnim seznamom. 
Nazadnje je bil tak seznam uveljavljen v letu 1983 - Sporazum o 
seznamu telesnih okvar - Uradni list SFRJ, št.38/83 in 66/89. Po 
uveljavitvi tega seznama sta bili sprejeti obsežni, lahko bi rekli, 
sistemski spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v letih 1992 in 2000. Nič pa se ni spremenilo na 
seznamu telesnih okvar. Tak neažuriran seznam ne omogoča 
korektne in enakopravne obravnave vseh okvar. 

Tako smo prejeli pobudo človeka, ki je zbolel za aidsom, in je 
prepričan, da bi bil zaradi specifičnih posledic te bolezni upravičen 
do ocenitve odstotka telesne okvare in posledično do invalidnine. 
Zato je varuhu posredoval pobudo, naj ukrepa tako, da bo seznam 
telesnih okvar čimprej sprejet. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo opozorili na 
zakonsko določeno obveznost ministrstva, da določi vrste telesnih 
okvar, na podlagi katerih se pridobi pravica do invalidnine in 
odstotke teh okvar po predhodnem mnenju ministra, pristojnega 
za zdravstvo. Kljub zagotovilu ministrstva v juliju, da so seznam 
pripravili in ga poslali Ministrstvu za zdravje, da bi dal nanj 
pripombe, seznam telesnih okvar ni bil izdan do konca leta 2001 
niti v prvih dveh mesecih leta 2002. 

Enako se na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
šteje za poklicno bolezen izključno bolezen, opredeljena v 
seznamu poklicnih bolezni. Če bolezen ni vključena v ta seznam, 
ne more vplivati na ugotavljanje pogojev in odmero pravic iz 
invalidskega zavarovanja. Seznam poklicnih bolezni, ki se 
uporablja v zvezi z izvajanjem pravic po zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, je bil določen v letu 1983 - Seznam 
poklicnih bolezni (Uradni list SFRJ, št.38/83). Po uveljavitvi tega 
seznama sta bili sprejeti obsežni, lahko bi rekli sistemski 
spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
v letih 1992 in 2000. Ni pa bil spremenjen seznama poklicnih 
bolezni. 
Pobudnik, po poklicu gozdar, ki je zbolel za borelijo, je prepričan, 
da bi se mu morala ta bolezen šteti kot poklicna bolezen pri 
uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja. Ker borelija ni 
vključena v seznam poklicnih bolezni, se mu ne. 

Varuh je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opozoril 
na zakonsko določeno obveznost ministra, da določi poklicne 
bolezni in dela, pri katerih nastajajo te bolezni, in pogoje, ob katerih 
se štejejo za poklicne bolezni; to mora storiti v sodelovanju z 
ministrom, pristojnim za zdravstvo. 
Do konca leta 2001 minister za delo, družino in socialne zadeve 
ni izdal akta o določitvi poklicnih bolezni. Kot razloge za to minis- 
ter navaja, da je gradivo za izdajo izvršilnega predpisa po zakonu 
že pripravilo in ga poslalo v predhodno obravnavo številnim 
zavodom in posameznikom, strokovnjakom s področja 
zavarovanja in medicine dela. Ministrstvo za zdravje je na delovno 
gradivo odgovorilo s svojim predlogom delovnega gradiva, ki pa 
po mnenju ministrstva za delo ne ustreza zahtevam drugega 
odstavka 65. člena zakona. Zaradi nastalega položaja je 
ministrstvo za delo predlagalo ministrstvu za zdravje oblikovanje 
medresorske delovne skupine, ki bo pripravila predlog pravilnika 
o poklicnih boleznih. 

Komisija za uveljavljanje pravice do pokojnine pod ugodnejšimi 
pogoji je julija 2000 odločila, da se pobudniku prizna pravica do 
pokojnine po določilih zakona o prepovedi proizvodnje in prometa 
z azbestnimi izdelki ter zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje 
azbestne proizvodnje v neazbestno; z isto odločbo je bilo odločeno 
tudi o pravici pobudnika do dokupa zavarovalne dobe. 
Obe pravici bi moral izvršiti Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica, tako, da bi 
pobudniku izdal odločbo o odmeri pokojnine in odločbo o znesku 
za dokup zavarovalne dobe. Zavod tega ni storil, pač pa je pozval 
pobudnika, naj predloži pravilno odjavo iz zavarovanja. ZPPPAI je 
glede pristojnosti zavoda jasen, saj v zvezi s pokojninami pod 
ugodnejšimi pogoji določa zavodu le eno pristojnost: odmero in 
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izplačevanje izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. Čeprav je komisija po ZPPPAI odločila o 
pravici do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji in pravici do dokupa 
zavarovalne dobe že 14.7.2000, zavod tudi do konca leta 2000 
pobudniku ni odmeril pokojnine, ni odmeril zneska za dokup 
zavarovalne dobe in seveda tudi ni začel izplačevati pokojnine. 
Čeprav je bila pobudniku z dokončno odločbo priznana pravica 
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, je ni mogel uveljaviti, ker 
zavod pokojnine ni odmeril. Tudi pritožiti se ni mogel zoper nobeno 
odločbo, saj mu zavod sploh ni izdal nobene odločbe ali drugega 
upravnega akta, zoper katerega bi lahko vložil pritožbo, če se z 
odločitvijo ne bi strinjal. 

Zavodu je varuh posredoval stališče, da mora izvršiti dokončno 
upravno odločbo, s katero je bila pobudniku priznana pravica do 
pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Po večkratnem posredovanju 
je zavod pobudniku vročil odločbo avgusta 2001. S tem je bilo 
pobudniku omogočeno, da uveljavi pritožbene poti v zvezi z 
začetkom izplačevanja pokojnine po APPPAI. 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba v 
Celju, je pobudnici 01.09.1999 izdal Sklep o zavrnitvi lastnosti 
invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb. Zoper sklep se je pooudnica pritožila, vendar o 
njeni pritožbi ni bilo odločeno niti po več pisnih posredovanjih 
varuha človekovih pravic. O pritožbi bi moral odločiti 
drugostopenjski organ zavoda. 

V tem primeru gre za ravnanje Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ki kaže na nedopustno ignoriranje institucije varuha 
človekovih pravic. Varuh je pisno pozval zavod, naj nemudoma 
odloči o pritožbi pobudnice, varuhu pa sporoči razloge, zakaj vse 
do septembra 2001 ni odločil o pritožbi. Zavod se na poziv varuha 
ni odzval niti tako, da bi odločil o pritožbi niti mu ni posredoval 
odgovora; še dva dopisa sta bila potrebna, da je direktor 
republiškega zavoda odgovoril varuhu. V odgovoru je zagotovil, 
da bo takoj odločil o pritožbi, pa tudi, da bo pobudnica deležna 
timske obravnave po ZUZIO. O vsebini odgovora smo obvestili 
pobudnico Kljub temu ta še dva meseca po zagotovilu direktorja 
zavoda ni prejela odločbe o pritožbi. 

2.9. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Prejeli smo 40 pobud s področja zdravstvenega varstva, v 
prejšnjem letu le 18. Tudi tokrat je skoraj skupni imenovalec 
zatrjevanje nepravilnosti in napak v postopku zdravljenja. Več 
pobudnikov se je pritoževalo zaradi čakanja, da pridejo na vrsto 
za želeno zdravstveno storitev. Ponavljajo se tudi težave, s 
katerimi se srečujejo bolniki in njihovi svojci pri uveljavljanju pravice 
do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo. V nekaj obravnavanih 
primerih smo zaslutili, da odnos do bolnika ni bil vedno korekten, 
pa tudi v zaupnem razmerju zdravnik - bolnik bi bilo z dobro voljo 
na obeh straneh moč še marsikaj izboljšati. Pritožbe, da odnos 
zdravstvenega osebja ni primeren ali korekten, ni moč vedno 
pripisati zgolj neutemeljenemu negodovanju številnih bolnikov 

Večje število pobud potrjuje, da se zanimanje za vprašanja pravic 
bolnikov nenehno povečuje. Čedalje popolnejše je zavedanje 
posameznika o njegovih pravicah v vlogi bolnika. Splošno priznane 
človekove pravice in temeljne svoboščine se odražajo tudi na 
področju zdravstvenega varstva; zlasti pri varstvu dostojanstva, 
telesne in duševne celovitosti ter spoštovanja bolnika kot osebe 

Temeljna pravica na področju zdravja je pravica do kakovostnega 
zdravstvenega varstva. Glavna odgovornost v postopku 
zdravljenja je seveda na zdravniku. Zdravnik se mora pri svojem 
delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih 
metodah. Pri sprejemanju strokovnih odločitev je neodvisen ter 
svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah 
najprimernejši. Vendar pa poudarjanje človekove osebnosti in 
njegovih pravic, vključno s pravico svobodnega odločanja o 
samem sebi, spodbuja razmerje, ko bolnik ni več zgolj objekt, 
temveč čedalje bolj tudi enakopraven subjekt v postopku 
zdravljenja. Seveda to ne pomeni, da postajata zdravnik in bolnik 
v tem razmerju enakopravna, saj je očiten podrejen, odvisen 
položaj bolnika s svojo boleznijo ter s tem povezano duševno 
stisko. Zdravljenje pač pomeni poseg v človekovo telesno in 
duševno celovitost. Prav zaradi bolnikove podrejenosti je nujna 
jasna pravna ureditev področja zdravstvene dejavnosti, 
vključno s strokovnim nadzorom. 

Odločanje o lastnem zdravju in življenju je temeljna osebnostna 
pravica posameznika. Svobodna in upoštevana bolnikova 
privolitev izključuje element nedopustnosti. Privolitev ni le pravica 
bolnika, pač pa tudi in predvsem zaveza zdravnika, da sme 
zdravstveni poseg opraviti šele, ko je bolnik o njem poučen in je 
vanj prostovoljno privolil. Prostovoljna privolitev po pojasnilu 
vključuje pojasnilno dolžnost zdravnika, da bolnika seznani s 
predvidenimi diagnostičnimi postopki in s predlaganim 
zdravljenjem. Bolnik mora biti obveščen o stanju in možnostih 
zdravljenja tako, da se lahko kolikor toliko svobodno odloči za 
zdravstveni poseg. Zato mora biti pojasnilo tako, da ga razume 
vsak bolnik, upoštevaje njegovo zdravstveno in psihično stanje. 
Pravica do samoodločbe je temeljna bolnikova pravica, da na 
podlagi ustreznega in prilagojenega pojasnila o vseh relevantnih 
dejstvih svobodno privoli v predlagani zdravstveni poseg. 

V razmerju zdravnik - bolnik ima poseben pomen tudi pravica do 
vpogleda v zdravstveno dokumentacijo. 2al se še vedno pogosto 
soočamo s primeri, ko bolniku in njegovim svojcem zdravstveni 
zavod ali pa kar zdravnik ne dovoli vpogleda v zdravstveno 
dokumentacijo. Sklicevanje, da je zdravnik zavezan varovati 
zdravniško skrivnost, in to tudi po bolnikovi smrti, ima pravno 
podlago le v razmerju do javnosti oziroma tretjih oseb, ne pa v 
razmerju do bolnika in ožjih svojcev. Zdravnikova dolžnost varovati 
kot poklicno skrivnost podatke o zdravstvenem stanju bolnika ni, 
določena v korist zdravnika. Določena je zaradi varstva pravic in 
pravno zavarovanih interesov prizadetih oseb, torej zlasti samega 
bolnika, pa tudi njegovih bližnjih (na primer otrok, zakonca, 
staršev). Že v prejšnjih letnih poročilih smo opozorili, da načela 
zaupnosti in zasebnosti v povezavi s pravicami bolnika ni mogoče 
razumeti tako, da bi po njegovi smrti najbližjim sorodnikom pravico 
do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo odrekli. Pravice in 
pravne interese bolnika po njegovi smrti pač najbolje in z največjim 
upravičenjem zastopajo prav njegovi bližnji. 

Navedeno stališče je potrdilo tudi vrhovno sodišče s sodbo v 
upravnem sporu z dne 12.7.2001, opr. št. I Up 517/2000. V 
obrazložitvi sodbe je vrhovno sodišče med drugim navedlo, da 
ima umrli v času, ko je živ, interes, da bo kot osebnost tudi Se po 
svoji smrti užival določeno varstvo. Zato pravo priznava pravico 
do pietete, spoštovanja in lepega spomina na umrlega. Po smrti 
nosilca osebnostnih pravic se torej določene njegove osebne 
dobrine varujejo kot osebne dobrine ožjih svojcev, to je na podlagi 
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njim pripadajoče osebnostne pravice. To velja tudi za osebne 
podatke. Dolžnost varovati zdravniško skrivnost pa ne velja v 
razmerju do bolnikovih ožjih svojcev. Če pokojnica ni prepovedala, 
da zdravniki dajejo njenemu sinu podatke o njenem zdravstvenem 
stanju, potem slednjemu ni mogoče odreči pravice do vpogleda v 
zdravstveno dokumentacijo svoje pokojne matere. 

Pravnomočno sodno odločbo so zavezane spoštovati vse fizične 
in pravne osebe, torej tudi zdravniki in zdravstveni zavodi. Tako 
pričakujemo, da bo v prihodnje manj težav pri zagotavljanju pravice 
do vpogleda in pridobivanja zdravniške dokumentacije s strani 
bolnikov in njihovih svojcev. Ta pravica je pomembna tudi zato, 
ker je seznanitev s celotno medicinsko dokumentacijo temeljni 
pogoj za kakršnokoli pritožbo. Zanikanje pravice do vpogleda v 
zdravstveno dokumentacijo zanika tudi pravico do pritožbe. 

Varuh je pristojen za nadzor celotne zdravstvene dejavnosti, ki 
se opravlja v okviru javne zdravstvene službe, in to na državni in 
lokalni ravni. Posredno, in sicer prek institucij, ki so zavezane za 
nadzor zasebne zdravstvene dejavnosti, torej tudi zasebne 
zdravniške službe, pa izvaja nadzor tudi nad zasebno zdravstveno 
dejavnostjo. Tako je varuh pristojen za nadzor ministrstva za 
zdravje in zdravniške zbornice; slednje v obsegu, v katerem 
opravlja v 71. členu Zakona o zdravniški službi določene naloge 
kot javna pooblastila. Med temi nalogami zbornice so tudi 
podeljevanje, podaljševanje in odvzemanje licence zdravnikom 
(dovoljenja za samostojno opravljanje zdravniške službe na 
določenem strokovnem področju) ter izvajanje strokovnega 
nadzora s svetovanjem. 

Na področju zagotavljanja učinkovitih zunanjih pritožbenih poti se 
v zadnjem času veliko govori o posebnem varuhu pravic bolnikov. 
V Mariboru so že ustanovili lokalnega varuha pravic bolnikov, 
mestni svet je tudi že izvolil prvo varuhinjo pravic bolnikov. O 
ustanovitvi lokalnega varuha pravic bolnikov razmišljajo v Mestni 
občini Ljubljana, pa morda še kje. Čedalje več predlogov za 
ustanovitev posebnih varuhov potrjuje ugled, ki ga s svojim delom 
uživa varuh. Pri odločanju za posebne varuhe pa bo treba 
upoštevati tudi racionalnost in ekonomičnost ustanavljanja 
posebnih varuhov v majhni državi z omejenimi finančnimi 
zmožnostmi. Še pomembnejše pa je, da se določijo razmerja 
med parlamentarnim varuhom človekovih pravic in posameznimi 
varuhi, da ne bi po prihajalo do podvajanja dela po eni strani ali 
opuščanja po drugi. Morda je tudi na tej podlagi zamisel o 
posebnem varuhu pravic bolnikov na državni ravni v zadnjem 
času nekoliko utonila v pozabo. 

Pomembno je razmerje med obstoječim varuhom in posebnim 
varuhom na področju pravic bolnikov. Lahko namreč pride do 
kopičenja sorodnih državnih in lokalnih organov z morda celo ne 
dovolj razmejenimi pristojnostmi med njimi Ker je obstoječi varuh 
vrh stopnjevitosti neformalnih pritožbenih poti, je s svojo ustavno 
opredeljeno vlogo seveda tudi nadzorni organ za vse druge 
(posebne) varuhe. Posamezniki, nezadovoljni z delom, odločitvami 
in učinkom posebnega varuha, bodo torej lahko vložili pobudo 
(splošnemu) varuhu. Hkrati pa od prizadetega posameznika ni 
mogoče zahtevati, da bi se moral obrniti najprej na lokalnega 
varuha oziroma varuha za določeno posebno področje, preden 
vloži pobudo pri (splošnem) varuhu. Tako je zgolj odločitev 
posameznika, ali se bo najprej obrnil na lokalnega varuha, ali pa 
bo svojo pobudo takoj naslovil na varuha človekovih pravic. 

Ustanovitev posebnega varuha pravic bolnikov tudi ne sme biti 
potuha in izgovor za neučinkovite pritožbene poti znotraj sistema 
zdravstvenega varstva. Nikakor bi ne bilo prav, da bi zdravstveni 
zavod odklonil ali z manjšo vestnostjo in skrbnostjo obravnaval 
vloženo pritožbo z utemeljitvijo, da je to v pristojnosti lokalnega 
varuha pravic bolnikov. Zdravstveni zavod se ne more izogniti 
svoji odgovornosti za obravnavanje pritožb z napotitvijo na 
(lokalnega) varuha pravic bolnikov. Nasprotna razmišljanja bi 
utegnila celo poslabšati položaj pritožnikov, saj bi to pomenilo 
prelaganje dolžnosti obravnavanja pritožb na organ zunaj sistema 
zdravstvenega varstva. To bi zgolj odlagalo rešitev pritožbe z 
vnašanjem novega posrednika med prizadeto osebo in 
zatrjevanim kršiteljem. Poseben varuh bolnikovih pravic ima svoj 
smisel le, če prizadeti osebi zagotavlja hitrejšo, učinkovitejšo in 
pravičnejšo odločitev o vloženi pritožbi. 

2.10. SOCIALNO VARSTVO 

Materialna stiska družin ali posameznikov, povezana z dolgotrajno 
brezposelnostjo in slabim odzivanjem državnih institucij, je 
največkrat vzrok, da ljudje poiščejo pomoč pri varuhu človekovih 
pravic. Pobude s tega področja odkrivajo najrazličnejše stiske, v 
katerih se znajdejo ljudje: revščina, brezposelnost, nezmožnost 
najti zaposlitev zaradi slabe izobrazbe, nevzdržne stanovanjske 
razmere in podobno. Na problem revščine opozarjamo v vseh 
dosedanjih poročilih varuha. Rdeča nit opozarjanja varuha na 
področju socialnega varstva pa je opozarjanje na neustrezno 
zaščito in pomoč države posamezniku ali družini v stiski. Ob 
obravnavanju pobud tudi ugotavljamo, da je še vse prepogost 
namen socialnih pomoči le ohranjanje socialno šibkih na robu 
preživetja, manj pa pomoč posamezniku najti načine, da bi si sam 
aktivno zagotovil ustrezen socialni in ekonomski status. 

Pri pomočeh državnih institucij ugotavljamo tudi vrsto 
nedoslednosti, ali pa ne upoštevajo načela različnih pristopov 
različnim kategorijam ljudi. Tako so npr. višina in pogoji za pridobitev 
denarne socialne pomoči enaka za prosilce, ki so kljub delovni 
zmožnosti več let brezposelni, kot za tiste, ki zaposlitve zaradi 
zdravstvenih težav ali starosti resnično ne morejo dobiti. 
Varuh dobiva tudi veliko pobud ljudi v socialni stiski, ki jih žal sam 
ne more razreševati in zato usmerja pobudnike na pristojne 
institucije ter jih ob tem tudi opozarja na bolj zavzeto reševanje . To 
so predvsem ljudje, ki nimajo vira za preživljanje, premajhne 
dohodke, brezposelni, invalidi in podobno. Čeprav smo v Sloveniji 
sprejeli program boja proti revščini, pa praksa kaže, da je ta sicer 
dober program še premalo za reševanje ali vsaj blažitev te pereče 
problematike. Ker večino problemov socialne problematike 
obravnavamo v drugih poglavjih, v tem opozarjamo le na nekatere 
probleme s področja otrokovih pravic. 

Naša država se je tudi kot podpisnica Konvencije o otrokovih 
pravicah zavezala, da bo otroku zagotovila takšno varstvo in 
skrb, kakršno je potrebno za njegovo blaginjo, upoštevaje pravice 
in dolžnosti staršev, zakonitih skrbnikov ali drugih posameznikov, 
ki so zakonsko odgovorni za otroka, in da bo v ta namen sprejela 
vse ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe. Hkrati z zavezo, 
da "bo sprejela vse ustrezne ukrepe, s katerimi bo od staršev ali 
oseb, ki so finančno odgovorne za otroka, zagotovile preživnino 

29. julij 2002 51 poročevalec, št. 78 



za otroka tako v državi pogodbenici kot tudi v tujini" Pravico 
otroka do preživnine zagotavlja tudi Ustava, ki pravi, da uživajo 
otroci, za katere starši ne skrbijo, posebno varstvo države 
Spoštovanje tako ustave kot konvencije ne bi smelo dopuščati 
izmikanja in sprenevedanja. 

Varuh pa se pogosto srečuje s primeri, ko se zavezanec za 
preživnino plačevanju izmika in je skrb za preživetje otroka ali 
celo več otrok prepuščena tistemu od staršev, pri katerem otrok 
živi. Država s preživnino prek Jamstvenega in Preživninskega 
sklada pomaga le otrokom v starosti do 18 let, ki živijo v družinah, 
v katerih dohodek na družinskega člana ne presega 55 odstotkov 
povprečne plače v državi v minulem letu 

Pereči so tudi primeri nasilja v družini, ki se pogosto končajo 
tako da se iz stanovanja umakne žrtev - mati z otrokom in ne 
nasilnež. Z umikom v varno hišo ali materinski dom težav ni 
konec, se le spremenijo. Bivanje v teh institucijah je le začasno, 
vendar je možnost rešitve stanovanjskega problema varovank v 
tem času bolj izjema kot pravilo. Le redko uspejo pri kandidaturi 
za socialna stanovanja, saj ne dosežejo zadostnega števila točk 
Na ta problem smo obširneje opozorili že v LP 1999. Tokrat bi 
opozorili še na primere, ko se niti ne mrrejo prijaviti na razpis, ker 
lahko kandidirajo le v kraju stalnega prebivanja, čeprav se zaradi 
strahu pred nasilnežem tja ne morejo vrniti, ali pa ne morejo 
kandidirati za socialno stanovanje, če so solastnice stanovanja, 
v katerem še živi nasilnež. 

Že v LP 2000 smo opozorili na kršitev pravic otrok s posebnimi 
potrebami zaradi neizvajanja Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (ZUOPP). Ministrstvo za znanost, šolstvo 
in šport je na podlagi naše intervencije februarja 2001 odgovorilo, 
da se zavedajo, da je »zaradi zastoja pri izvajanju zakona prišlo 
do vrste problemov, ki jih je možno reševati le s postopki 
usmerjanja. Zato ministrstvo pripravlja pogoje za čimprejšnje 
izvajanje zakona« Izvršilni predpisi na podlagi ZUOPP bi morali 
biti sprejeti najkasneje eno leto po uveljavitvi zakona, torej do 
1.7.2001, vendar še vedno niso. Ministrstvo je pripravilo zasilno 
rešitev le za izvajanje nalog šolskih uprav, kot jih določa zakon 
Tako je mogoče otroke in mladostnike vključevati le v programe, 
ki se izvajajo v posebnih institucijah, ni pa mogoče pomagati 
otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne vzgojno 
izobraževalne programe. Tako pa je zato, ker ni podzakonskih 
aktov 

V postopkih iz razmerjih med starši in otroki morajo biti koristi 
otrok glavno vodilo. Zlasti v postopku za ločitev otroka od staršev 
mora imeti otrok kot prizadeta stranka možnost sodelovati v 
postopku in izraziti svoje mnenje Po 12 členu Konvencije ZN o 
otrokovih pravicah mora imeti otrok v postopku, ki ga zadeva, 
pravico, da prosto izrazi svoje mnenje, če je le sposoben oblikovati 
lastno mnenje Otroku je tako treba v skladu z njegovo starostjo 
in zrelostjo dati več možnosti za aktivnejše sodelovanje v postopku 
tudi pred CSD in mu zagotoviti resnično možnost, da izrazi svoje 
mnenje, ki bo v največji meri tudi upoštevano. 

CSD opravi po vložitvi tožbe zaradi razveze zakonske zveze ali 
predloga za sporazumno razvezo svetovalni pogovor z obema 
zakoncema. Strokovni sodelavec centra, ki vodi svetovalni 
pogovor, si mora zlasti prizadevati, da zakonca uredita 
medsebojna razmerja do skupnih otrok Zaključki svetovalnega 
pogovora in morebitni dogovori, ki jih zakonca takrat skleneta, 
morajo predvsem zasledovati koristi otrok. Zato bi ne bilo odveč, 
da bi bil v tej najzgodnejši fazi odločanja o ureditvi razmerij med 
zakoncema In njunimi otroki večji poudarek namenjen tudi 
spremenjenim razmeram starševstva po razvezi in oblikovanju 
prožnejših odnosov, ki omogočajo v korist otrok bolj sproščene 
in kakovostne stike. 

Posebej velja poudariti, kako pomembno je za otroka, da ohrani 
redne osebne stike z obema staršema, da torej z nobenim od 
njiju ne pride do prekinitve stikov. Staršema je treba predočiti, da 
tisti izmed njiju, ki neutemeljno preprečuje osebni stik otroka z 
drugim izmed staršev, ne ravna v korist otroka Takšno ravnanje 
mora postati ena pomembnih okoliščin, ki vpliva na odločitev, 
komu naj sodišče zaupa otroka v varstvo in vzgojo. Že v lanskem 
letnem poročilu smo poudarili tudi pomen mediacije v 
družinskopravnih razmerah, ki starše usmerja v skrb za blaginjo 
in najboljše interese otroka, da čim manj čuti škodljive posledice 
ločenega življenja staršev. Ustavna določba, da otroci uživajo 
posebno varstvo in skrb, mora imeti ob razpadu družine še 
poseben poudarek in vsebino. 

Koristi otroka terjajo, da je odločitev v zanj tako pomembni zadevi, 
kot so stiki z obema od staršev, sprejeta v kar čim krajšem času. 
Vsi organi, ki odločajo v postopku urejanja stikov med straši in 
otroki, bi morali te zadeve obravnavati prednostno ter zagotoviti, 
da bi prišlo do odločitve, če že ne v zakonskem, pa vsaj v 
razumnem roku, upoštevaje ustavno določbo, da otroci uživajo 
posebno varstvo in skrb. 
Drža\a je zavezana spoštovati pravico otroka, ki je ločen od 
enega izmed staršev, da z njim redno vzdržuje osebne stike in 
neposredno zvezo, razen če bi bilo to v nasprotju z otrokovimi 
koristmi. Pravica do stikov tudi s tistim od staršev, ki otroka nima 
pri sebi, je nedvomno v dolgoročnem interesu otroka. Zato je 
nujno, da pristojni organi v primerih, ko prihaja do kršitve pravice 
do osebnih stikov med starši in otroki, ukrepajo hitro in učinkovito. 

Žal vedno znova ugotavljamo, da centri za socialno delo (CSD) v 
številnih primerih ne ravnajo dovolj odločno, učinkovito in 
pravočasno. Tako je skoraj pravilo, da prihaja do kršitev 
zakonskega roka dveh mesecev za izdajo in vročitev odločbe pri 
odločanju na prvi stopnji. Podobno je tudi v postopku pritožbenega 
odločanja. Pri tem pa zbuja posebno skrb dejstvo, da se je država 
očitno kar sprijaznila s takšnimi kršitvami roka, določenega v 
interesu strank postopka 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pojasnjuje, da 
rešujejo pritožbe po vrstnem redu glede na datum vložitve pritožbe. 
Zaradi premajhne kadrovske zasedbe in velikega števila pritožb 
pa, kot sporočajo, "na žalost prihaja do prekoračitve zakonskega 
roka". Namesto da bi ministrstvo ob takšnih ugotovitvah" strnilo 
prizadevanja za razrešitev položaja in zagotovilo pritožbeno 
odločanje v zakonskem roku, pa išče rešitev drugje Tako je 
sporočilo varuhu, da ima v primeru prekoračitve zakonskega 
roka stranka "po drugem odstavku 26. člena Zakona o upravnem 
sporu (ZUS) pravico zahtevati izdajo odločbe v sedmih dneh 
oziroma vložiti upravni spor, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena". 

Namesto zagotavljanja hitrejšega pritožbenega odločanja 
ministrstvo torej napotuje stranke (tudi v postopkih urejanja 
osebnih stikov med starši in otroki), na nov (sodni) postopek, kar 
utegne zgolj podaljšati čas odločanja in stranki povzročiti še več 
slabe volje, pa tudi stroškov; samo zato, ker država ne izpolnjuje 
svojih zakonskih obveznosti. 

Pri obravnavanju pobude zaradi dolgotrajnosti postopka odločanja 
o osebnih stikih otroka z njegovim očetom smo CSD Ljubljana 
Moste-Polje zaprosili za dodatna pojasnila. Na naše poizvedbe, 
poslane 7.12.2000, odgovora v postavljenem 15-dnevnem roku 
nismo prejeli. Tako je bilo tudi kasneje, in to kljub več telefonskim 
urgencam Pri tem je direktor centra 19.1.2001 v telefonskem 
pogovoru zagotovil, da bo odgovor poslal v naknadnem roku, 
vendar se tudi to ni zgodilo. 
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S posredovanjem pri centru je varuh skušal opozoriti na nujnost 
koncentriranega, hitrega in učinkovitega obravnavanja zadeve. 
Najslabša v postopku odločanja o osebnih stikih otroka s tistim 
od staršev, s katerim ne živi, je tista odločitev, ki jo prinese čas, 
namesto da bi pristojni organ odločil skladno s svojimi pooblastili 
ob upoštevanju otrokovih koristi. 
Po že večmesečni zamudi, ko CSD ni posredoval zahtevanega 
odgovora, smo opozorili na 6. člen ZVarCP, da morajo državni 
organi na zahtevo varuha zagotoviti vse podatke in informacije iz 
njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti 
izvedbo preiskave. Ko varuh zahteva potrebna pojasnila in dodatne 
informacije, določi rok, v katerem mu mora organ posredovati 
pojasnila in informacije. Če organ teh ne pošlje v zahtevanem 
roku, mora varuhu brez odlašanja sporočiti razloge, zaradi katerih 
ne ugodil njegovi zahtevi. Odklonitev ali nespoštovanje zahteve 
varuha se šteje za oviranje dela varuha. Odgovorna oseba, ki 
varuhu na zahtevo ne posreduje zahtevanih gradiv, stori prekršek 
z zagroženo denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev. 

Interes varuha seveda ni prisilno uveljavljati upravičenja, ki mu jih 
daje zakon. Tozadevnih pooblastil se zato načeloma ne poslužuje. 
Vendar pa hkrati pričakuje, da državni organi, tudi CSD, spoštujejo 
pravna razmerja, ki v državi veljajo, vključno s pristojnostmi 
varuha. 
Končno se je zganil tudi direktor CSD Ljubljana Moste-Polje in 
nam 24.7.2001 poslal pisni odgovor, v katerem je pojasnil, da so 
v petem letu obravnavanja pobudnikove zahteve za določitev 
osebnih stikov z otrokom zaradi preselitve otroka in njegove 
matere na drugo območje Ljubljane celoten spis odstopili v 
nadaljnjo obravnavo krajevno pristojnemu CSD Ljubljana Center. 
Direktor centra je hkrati sporočil, da so se pred tem aprila 2001 
odločili, da bodo začeli postopek za izdajo dokončne odločbe o 
stikih, vendar očitno dlje kot do vabljenja strank ni prišlo. 

Izkušnje kažejo, da odstop spisa in nadaljevanje postopka pred 
drugim državnim organom praviloma pomeni dodaten zastoj pri 
rednem in tekočem obravnavanju zadeve. Ob dolgotrajnem 
poslovanju, ki je imelo odmev tudi v posredovanju varuha, je moč 
razumeti pobudnika, da ni predlagal, naj ostane krajevno pristojen 
isti CSD tudi po spremembi prebivališča matere in otroka. Ne 
nazadnje je direktor tega centra svojo zakonsko obveznost tudi 
v razmerju do varuha izpolnil šele po opozorilu na zagrožene 
kaznovalne ukrepe 

2.11. OKOLJE IN PROSTOR 

Nadaljeval se je trend povečanja pripada zadev s področij okolja 
in prostora. Število pobud v minulem letu se je povečalo kar za 70 
odstotkov. To med drugim kaže tudi na čedalje večjo ozaveščenost 
prebivalcev za zadeve okolja in urejanja prostora. 

Veliko pobudnikov se pritožuje zaradi hrupa iz gostinski lokalov. 
Pobudnike smo opozarjali, da je premagovanje nastalih problemov 
v pristojnosti tržne inšpekcije, ki je pristojna za spremljanje 
uresničevanja določb Zakona o gostinstvu in spoštovanje 
obratovalnega časa, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost. Za kršitve nočnega miru in 
povzročanja hrupa v tej zvezi pa je pristojna policija. V zvezi s 
hrupom, ki nastaja med delovanjem lokalov, je pristojen tudi 
zdravstveni inšpektorat, ki izvršuje zdravstveni nadzor nad 
bivalnim in delovnim okoljem in drugod, kjer je vpliv na človeka 
neposreden, med drugim tudi nad hrupom. Nadzor nad izvajanjem 
Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju pa je v 

pristojnosti inšpekcije za varstvo okolja. Pobudnike opozarjamo 
tudi na to, da v inšpekcijskem postopku prijavitelj ni stranka v 
postopku in ga upravni organ ni zavezan obveščati o ugotovitvah, 
lahko pa v skladu z 98. členom Zakona o upravi to zahteva s 
pisno vlogo. 

Tudi zaradi onesnaževanja zraka se je na varuha obrnilo več 
pobudnikov, ki jih vznemirjajo predvsem farme in kmetijski obrati 
za vzrejo živali. Ker je reševanje teh težav pogosto neučinkovito, 
saj ni ustreznih mehanizmov za ugotavljanje, nadzor in omejevanje 
smradu, smo že v prejšnjih letnih poročilih opozarjali na potrebo 
po čimprejšnjem sprejemu uredbe o omejevanju smradu. 

Obravnavali smo pobudo, kjer je pobudnik opozoril na pereč 
problem onesnaževanja reke in na, po njegovem mnenju, sporni 
rok uredbe Vlade RS o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih 
naprav (Ur. I. RS, št. 90/98), ki podaljšuje rok gradnje čistilnih 
naprav do konca leta 2010. Strinjali smo se s pobudniki, da je 
navedeni rok v primerih hudega onesnaževanja neprimeren. 

Na varuha se pobudniki večkrat obračajo, da bi varuh vložil 
zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti prostorskih dokumentov. V konkretnem primeru 
sta se pobudnika obrnila na varuha v zvezi z vložitvijo zahteve 
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana občine. Pobudnikoma je bilo pojasnjeno, da Zakon o varuhu 
človekovih pravic (ZVarCP) ne daje varuhu možnosti, da bi se 
zaradi varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
neposredno vključeval v sodne in druge pravne postopke, torej 
tudi ne možnosti, da bi poleg stranke - kaj šele namesto nje - 
vlagal pravna sredstva, ki jih predvidevajo posamezni procesni 
zakoni. Izjema je možnost, da varuh v zvezi s posamično zadevo, 
ki jo obravnava, vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 
predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih 
pooblastil. Določbe ne razumemo tako, kot da nalaga varuhu 
zastopanje "po uradni dolžnosti", temveč kot možnost, ki se je 
varuh lahko posluži glede na vrsto in težo kršitve človekovih 
pravic ali temeljnih svoboščin v posamičnem aktu ter glede na 
položaj, aktivnosti in možnosti prizadete stranke Odločitev o tem 
sprejme varuh samostojno. Merilo za takšno odločitev varuha je 
tudi ocena, da gre na primer za evidentne hujše kršitve človekovih 
pravic v zadevah javnega oz. splošnega pomena ali ko prizadeti 
iz kakršnihkoli razlogov sam ne bi mogel vložiti pobude. V vseh 
drugih primerih pa naj bi varuh - tako smo ravnali doslej - opozarjal 
na možnost vložitve pobude za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti. V konkretnem primeru smo ocenili, da 
niso izpolnjene navedene okoliščine. 

Številne pobude so se nanašale tudi na neukrepanje 
inšektoratov oziroma dolgotrajnost inšpekcijskih 
postopkov. Pritoževali so se predvsem sosedje zaradi gradnje 
brez dovoljenj oziroma gradenj, ki so v neskladju z izdanimi 
dovoljenji. Velikokrat so v takih primerih v ozadju medsosedski 
spori, katerih reševanje pa ni v pristojnosti varuha človekovih 
pravic. Ugotavljamo, da so pritožbe, ki se nanašajo na 
neučinkovitost inšpekcijskih služb, v številnih primerih utemeljene. 
Tako imamo v obravnavi pobudo, ki se nanaša na problem izvršitve 
inšpekcijske odločbe. Pristojni inšpektorat kot razlog, da izvršljiva 
inšpekcijska odločba še ni izvršena, navaja, da je izvršitev 
inšpekcijske odločbe vezana na pridobitev koncesionarja - 
izvajalca za opravljanje upravnih izvršb. Ker postopek za izbiro 
izvajalca za upravljanje upravnih izvršb na podlagi javnega razpisa 
in za podpis koncesijskih pogodb z MOP še ni končan, upravnih 
izvršb ni mogoče opravljati. 
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Obravnavali smo pobudo zaradi razvrednotenja nepremičnin 
in sprememb bivalnega okolja, ki bo nastalo zaradi gradnje 
obvoznice. Pobudnik opozarja na pravno praznino, ki po njegovem 
mnenju izhaja iz drugega odstavka 78. člena Zakon o varstvu 
okolja (ZVO) glede meril za določanje odškodnine (ekološke rente), 
ki bi jih morala predpisati vlada. Že v letnem poročilu za leto 1996 
je varuh posebej opozoril, da se v praksi nekatere določbe Zakona 
o varstvu okolja, med njimi tudi določba 78 člena tega zakona, še 
vedno ne izvajajo, saj niso sprejeti podzakonski akti, brez katerih 
se ta določba ne more izvajati Ta podzakonski akt bi v skladu z 
zakonom vlada morala sprejeti že aprila 1994. Državni zbor je že 
17.03.1999, ob obravnavi poročila varuha za leto 1998, v 8. točki 
sklepov predlagal, naj se čim prej pripravi podzakonski akt v 
skladu z 78. členom ZVO. 

Ministrstvo za okolje in prostor na naša opozorila iz prejšnjih 
poročil glede nepravilnosti pri sprejemanju podzakonskih aktov, 
glede vprašanja ministrstvo pojasnjuje, da so pri poskusu priprave 
predpisa na podlagi drugega odstavka 78. člena ZVO naleteli na 
velike pravnosistemske težave, saj ugotavljajo, da bi takšen 
predpis nesistemsko posegel na področje civilnega prava, če bi 
šlo za uveljavljanje odškodnin, ne da bi bila izkazana dejanska 
škoda. Zato ministrstvo napoveduje, da bo rešitev iz drugega 
odstavka 78. člena ZVO z novelo opuščena. Lahko se strinjamo 
z navedeno argumentacijo ministrstva, vendar je nesprejemljivo, 
da se takšna ocena daje osem let po tem, ko bi vlada v skladu s 
6. točko prvega odstavka 101. člena ZVO takšen predpis morala 
že uveljaviti. 

2.12. STANOVANJSKE ZADEVE 

Po zmanjšanju števila obravnavanih stanovanjskih zadev v letih 
1999 in 2000 se je število pobud v letu 2001 ponovno povečalo za 
slabo petino Ker v tem času ni bilo nobenih pomembnejših 
zakonodajnih in drugih sprememb na tem področju, lahko večje 
število povežemo z zaostrovanjem razmer pri zagotavljanju 
stanovanj, predvsem socialnih. To je mogoče sklepati tudi na 
podlagi strukture obravnavanih pobud, saj se največ pobudnikov 
obrača na varuha zaradi neustreznih stanovanjskih razmer. 
Pobudam na tem področju lahko prištejemo tudi tiste s področja 
socialne varnosti, ki se v pretežni meri nanašajo na stanovanjsko 
problematiko. Čeprav je bilo tudi v minulem letu razmeroma malo 
novih razpisov za dodeljevanje socialnih in neprofitnih stanovanj 
v najem v občinah, se je veliko pobudnikov obračalo na nas v 
zvezi z razpisi, kar kaže tudi na zaostrovanje na tem področju 
oziroma zaostanke pri stanovanjski gradnji, ki so nastali po letu 
1990. Občine, še posebej manjše, niso finančno sposobne 
zagotavljati stanovanjske oskrbe za svoje prebivalce, razmere 
pa se ne bodo izboljšale, če ne bo uresničen finančni del 
Nacionalnega stanovanjskega programa. 

Druge pobude se nanašajo pretežno na civilnopravne zadeve in 
spore, zlasti med lastniki in najemniki v večstanovanjskih objektih, 
med seboj in z upravniki. Veliko pobud je tudi v zvezi z višino 
najemnin in drugih stroškov za vzdrževanje stanovanj. V minulem 
letu smo na podlagi številnih pobud najemnikov v denacionaliziranih 
stanovanjih in združenja teh najemnikov pripravili za delovna telesa 
državnega zbora posebno poročilo o problematiki najemnikov v 
denacionaliziranih stanovanjih. 

2.13. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

Število pobud s tega področja se je glede na leto 2000 povečalo 
za več kot polovico. Največ pobud smo prejeli s področij 
energetike, komunikacij in prometa. Na področju komunalnega 
gospodarstva se pobude nanašajo predvsem na problematiko 
plačevanja komunalnih storitev. Gre za probleme plačevanja 
stroškov za vodo, tudi v povezavi z gradnjo novih vodnih zajetij, 
in plačilom taks, ter odvoza komunalnih odpadkov, katerih cene 
so se v letu 2001 dvignile. Na področju energetike se pobude 
nanašajo predvsem na probleme ogrevanja stanovanj in stroškov 
za dobavo toplotne energije. Na področju komunikacij pa se je 
povečanje nanašalo predvsem na nezadovoljstvo s ponudbo 
nacionalnega ponudnika telefonskih storitev in plačevanjem 
obveznega prispevka za RTV. 

Pobudnica je stara 60 let, živi sama in ima precejšnje zdravstvene 
težave. Telekom jo je bremenil za plačilo mesečnih stroškov v 
višini 518.386,00 tolarjev. Zatrjevala je, da navedenih telefonskih 
stroškov ni povzročila. Ker z zavračanjem plačila tako visokega 
računa pri Telekomu ni uspela, na njene prošnje za zmanjšanje 
oziroma oprostitev dela računa ji niso niti pisno odgovorili, se je v 
strahu pred grožnjo o sodni izterjavi obrnila po pomoč k varuhu. 
S posredovanjem pri Telekomu smo uspeli. Pobudnici so pisno 
sporočili, da so navedeni račun za telefonske storitve znižali za 
impulze, ki so se nanašali na uporabo komercialne linije 090. 

Navedenega problema morda ne bi bilo, če bi bili Telekomovi 
računi za uporabo stacionarnega telefona specificirani tako, da bi 
bilo pravilnost zaračunanega zneska mogoče preveriti. Zakon o 
telekomunikacijah predvideva izdajo specificiranega računa 
Določa ga tudi Pravilnik o obvezni sestavinah in drugih elementih 
splošnih pogojev za opravljanje storitev fiksnega javnega 
telefonskega omrežja in mobilnega javnega radijskega omrežja 
(Ur list RS, št. 77/2001). V skladu s pravilnikom, ki se uporablja od 
19.10.2001, mora operater naročniku na njegovo zahtevo, 
uporabniku pa na podlagi soglasja naročnika, poslati razčlenjeni 
račun v skladu s splošnim aktom Agencije RS za telekomunikacije 
in radiofuzijo. 

3. PODATKI O DELU VARUHA 

Državni zbor Republike Slovenije je 21. februarja 2001 na predlog 
predsednika države s potrebno dvotretjinsko večino glasov vseh 
poslancev (73 od 90) izvolil za varuha človekovih pravic Matjaža 
Hanžka. Novoizvoljeni varuh je začel delo takoj po izvolitvi. 
Za obdobje od poteka mandata prvemu varuhu človekovih pravic 
do izvolitve novega varuha je značilen dokajšen upad pobud, po 
izvolitvi pa je število prejetih pobud opazno naraslo 

Tudi za novega varuha je bilo pri organiziranju njegovega dela 
odločilnega pomena, da je lahko dostopen vsakomur, ki se želi 
obrniti nanj. Kot način svojega dela je ohranil pogovore s pobudniki 
na sedežu urada in med pobudniki dobro uveljavljeno poslovanje 
zunaj sedeža. Izjemno velik poudarek je namenil področju 
odnosov z različnimi javnostmi, med njimi z nevladnimi 
organizacijami in raznimi združenji ter društvi, pa tudi odnosom z 
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mediji. Sam postopek in način obravnave posamezne pobude sta 
ostala sicer nespremenjena, zavzel pa se je za kompleksnejšo 
obravnavo pobud oziroma določene problematike. 
Ob obravnavi rednega letnega poročila varuha za leto 2000 v 
državnem zboru so poslanci podprli predlog varuha, da se v 
okviru urada specializira skupina za delo na področju varstva 
otrokovih pravic, in sprejeli o tem tudi ustrezen sklep. 

S sprejetjem novele zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh 
pridobil nove pristojnosti na področju varstva osebnih podatkov. 
Zato smo pripravili ustrezne dopolnitve poslovnika in ga 
posredovali skladno z 51. členom Zakona o varuhu človekovih 
pravic v mnenje odboru državnega zbora za notranjo politiko, ki 
je k dopolnitvam poslovnika,dal pozitivno mnenje. Prvi odstavek 
11. člena poslovnika smo dopolnili tako, da se zadeve iz 
pristojnosti varuha človekovih pravic delijo na naslednja področja: 
ustavne pravice, omejitve osebne svobode, socialna varnost, 
delovnopravne zadeve, upravne zadeve, sodne postopke, okolje 
in prostor, gospodarske javne službe, stanovanjske zadeve, 
varstvo osebnih podatkov in varstvo otrokovih pravic. V 40. členu 
poslovnika smo dodali nov drugi odstavek, ki določa, da letno 
poročilo varuha vsebuje tudi ugotovitve, predloge in priporočila o 
stanju na področju varstva osebnih podatkov, če varuh o tem ne 
pripravi posebnega letnega poročila Skladno z novelo zakona o 
varstvu osebnih podatkov je varuh tudi določil namestnika, ki je 
pristojen za področje varstva osebnih podatkov. 

Predlagane dopolnitve 11. in 40. člena poslovnika pomenijo 
realizacijo obveznosti varuha, ki izhaja iz drugega odstavka 9. 
člena ZVOP-a, po katerem varuh človekovih pravic uskladi 
notranjo organizacijo in sistemizacijo z določbami tega zakona v 
treh mesecih po njegovi uveljavitvi. Pomenijo pa tudi začetek 
realizacije programske usmeritve varuha, ki jo je podprl Državni 
zbor Republike Slovenije na 8. seji 28. 9. 2001, po kateri se v 
uradu varuha človekovih pravic specializira skupina za obravnavo 
zadev s področja varstva otrokovih pravic. Za vsako področje je 
pristojen eden izmed namestnikov varuha. Upoštevajoč navedeno 
delitev in novelo zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh 
ustrezno spremenil tudi akt o sistemizaciji delovnih mest in 
delovnih razmerij v uradu varuha človekovih pravic. 

3.1. OBLIKE IN NAČINI DELA 

Varuh človekovih pravic varuje posameznika v stikih z državnimi 
organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil ter 
nadzira njihovo delovanje. Gre za varstvo na področju pravilnega 
in korektnega ravnanja oblasti v razmerju do posameznika. 

Varuh nima pristojnosti oblastnega odločanja in ne more sprejemati 
pravno obveznih odločitev, ki bi bile sankcionirane s sredstvi 
pravne prisile. Njegova dejanja in akti niso oblastne narave in z 
njimi ne izvaja oblasti. Posamičnih aktov ne izdaja v obliki odločbe, 
sodbe, sklepa ali odredbe, torej v oblikah, ki sicer poudarjajo 
avtoritativnost v izvajanju oblasti. Varuh človekovih pravic je 
dodatno sredstvo zunaj sodnega varstva pravic posameznikov. 
Bil je ustanovljen z namenom varovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov 
lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Njegova naloga 
je ugotavljati in preprečevati kršitve človekovih pravic in druge 
nepravilnosti ter odpravljati njihove posledice 

To počne na dveh ravneh. Prva raven je ukvarjanje s posamezno 
prijavo zatrjevanega kršenja človekove pravice posameznika, 
druga pa delo sistemske, promocijske in preventivne narave. 
Prva pomeni odpravljanje konkretne kršitve, druga pa 
preprečevanje bodočih kršitev. Ali če kršenje človekovih pravic 
opredelimo kot socialno bolezen in delo varuha človekovih pravic 
primerjamo z delom zdravnika: varuh po eni strani zdravi 
posamezno bolezen, po drugi pa deluje preventivno in ustvarja 
pogoje, da bi se ta bolezen pojavljala čim manj. Pogosto pa se obe 
ravni prepletata. 

Bistvo varuhovega dela so odnosi z različnimi javnostmi. 
Odnosi z javnostmi so več kot odnosi z mediji. Ne gre zgolj za 
komuniciranje med javnostmi, ampak tudi za medsebojno vplivanje. 
Varuh ima legitimno pravico s svojim delom vplivati na javnosti, da 
na eni strani odpravijo kršitve pravic in na drugi da preprečujejo 
njihovo nastajanje. Komunikacija je pri tem sredstvo za tvorno 
iskanje rešitev. 

Zaposleni v Uradu varuha človekovih pravic so tako na prvi kot 
na drugi ravni vsak dan v odnosih z različnimi zunanjimi 
javnostmi, vse od najširše, splošne javnosti, do številnih 
strokovnih. To so pobudniki, predstavniki državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, nevladne in 
neprofitne organizacije, deprivilegirane in marginalizirane skupine, 
mednarodna javnost. Seveda pa ne gre zanemariti vidika 
odnosov znotraj urada, ki tvorno pripomorejo k opravljanju 
poslanstva VČP. 

3.1.1. Odnosi s pobudniki 

Pobudniki so posamezniki ali skupine, ki se s svojimi težavami 
obračajo na varuha preko nanj naslovljene pisne pobude ali 
neposredno na pogovorih v uradu ali zunaj sedeža urada 
Praviloma se pobuda za začetek postopka pri varuhu vloži v 
pisni obliki, sprejmemo pa jo tudi po telefonu. Pobude lahko vložijo 
pobudniki tudi ob osebnem pogovoru. Pogovore po predhodni 
določitvi termina opravljajo varuh, namestniki in svetovalci. Varuh 
se je na sedežu urada v letu 2001 s približno 100 pobudniki 
pogovarjal osebno. 

Za pojasnila, nasvete in informacije o vloženih pobudah je mogoče 
ob delovnikih med 8. in 16 uro brezplačno poklicati v urad 
(telefonska številka 080 15 30) in se pogovoriti s sodelavcem, ki 
posreduje informacije. Pobudo je mogoče vložiti še po elektronski 
pošti info@varuh-rs.si. varuh pa jih sprejema tudi ob pogovorih v 
regionalnih središčih ali ob pogovorih z zaprtimi ali priprtimi 
osebami ob pregledih zaporov in priporov. 

Postopek pri varuhu je neformalen In za stranke brezplačen. 
V pobudi je treba navesti dejstva in predložiti dokaze, ki so 
pomembni za uvedbo postopka, ter navesti, katera pravna 
sredstva so bila uporabljena v konkretni zadevi. 

Zavedamo se, da je za pobudnika najpomembnejše, da dosežemo 
rešitev njegovega problema. To je pri obravnavi pobud naše 
izhodišče pri odločanju za uporabo najustreznejšega ukrepa 
izmed tistih, za katere smo pooblaščeni. Tako lahko v primerih, 
ko je postopek brez utemeljenih razlogov predolgotrajen, 
posredujemo pri organu za pospešitev zadeve, zlasti če je 
razumen ali zakonski rok za odločitev že prekoračen in če to ne 

29. julij 2002 55 poročevalec, št. 78 



pomeni kršitve vrstnega reda obravnavanja zadev. Organu lahko 
tudi predlagamo rešitev problema na poravnalni način, če se s 
tem strinja tudi pobudnik. Če nepravilnosti ni več mogoče odpraviti, 
organu predlagamo, naj se pobudniku za storjeno nepravilnost 
opraviči. V vseh fazah kateregakoli postopka lahko dajemo 
organom priporočila za rešitev problema, mnenja z vidika 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predloge 
za izboljšanje poslovanja s strankami in predloge za povrnitev 
škode. Če ugotovimo, da je nastali problem izključno posledica 
neustreznih predpisov, lahko predlagamo spremembo takih 
predpisov. Če tak predpis ureja pomembno vprašanje z vidika 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin in naš predlog 
za spremembo predpisa ni upoštevan, lahko vložimo na Ustavno 
sodišče predlog za presojo ustavnosti in zakonitosti. Na Ustavno 
sodišče lahko vložimo tudi ustavno pritožbo. 

V želji, da bi bili bolj dostopni ljudem, ki bivajo v oddaljenih krajih, 
varuh posluje tudi zunaj sedeža. S tem smo povečali možnosti za 
pogovor z varuhom ali njegovimi namestniki. Ta oblika dela 
omogoča, da delujemo za celotno območje države, ker glede na 
naravo inštitucije varuha ni mogoče vzpostavljanje organizacijskih 
enot v drugih mestih. Po odzivu posameznikov, ki se udeležujejo 
pogovorov, je tak način dela za ljudi zelo zanimiv. Posebej so 
zadovoljni, ker jim ni treba na pogovor o svojih težavah v Ljubljano, 
kar jim prihrani čas in štroške. 

Poslovanje zunaj sedeža ima več učinkov Prvi je nedvomno v 
dejstvu, da se posameznikom, ki bivajo daleč od Ljubljane, sploh 
omogoči osebni pogovor, v katerem lahko podrobneje razložijo 
svoj problem. Drugi je v tem, da se lahko nekatere težave, ki so 
vezane na neustrezno delo državnih in lokalnih organov v 
obiskanem kraju, odpravijo s takojšnjim posredovanjem že med 
samim obiskom. Obisk pa ima tudi preventivni vpliv na delo 
državnih in lokalnih organov v obiskanem kraju. Problematika, s 
katero se posamezniki'obračajo na varuha ob takem poslovanju, 
je podobna tisti, s katero se srečujemo v pisnih pobudah. 
Ugotavljamo, da tudi ni posebnih razlik med regijami glede vsebine 
problematike. Zaznati je samo, da v nekaterih regijah, kjer državni 
organi sproti obravnavajo zadeve, ne prejemamo pobud zaradi 
prepočasne obravnave. 

Podatki kažejo, da se na teh obiskih dve tretjini pogovorov s 
pobudniki nanaša na svetovanje in pomoč, kako naj rešijo prob- 
lem. Pri nekaterih pogovorih ugotovimo, da zadeva ne spada v 
pristojnost varuha. Tudi v takih primerih skušamo z nasvetom 
pomagati pobudniku. Na pogovore prihajajo številni posamezniki, 
ki imajo že vloženo pobudo pri varuhu in želijo podrobneje razložiti 
svojo pobudo na pogovoru ali jih zanima zgolj informacija o njeni 
obravnavi. Še več pa je takih, ki pobude še niso vložili. Mnogi od 
njih želijo le nasvet. Približno tretjina pogovorov pa se konča z 
novo pobudo za obravnavo pri varuhu. 

Ob poslovanju zunaj sedeža so organizirane tudi novinarske 
konference, na katerih je predstavljena vsebina problemov, ki 
smo jih obravnavali. V letu 2001 smo poslovali v Mariboru 
(dvakrat), v Celju, Novem mestu, Murski Soboti in Kopru Na 
pogovore ob poslovanju zunaj sedeža se je prijavilo 394 
ljudi, od teh se je z varuhom osebno pogovarjala približno 
polovica. 

Kot posebno obliko poslovanja zunaj sedeža posebej omenjamo 
tudi obiske zaporov in drugih prostorov, v katerih so osebe, ki jim 
je odvzeta prostost, ter drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja. 
Obiski so namenjeni ogledu prostorov in seznanjanju z bivalnimi 
razmerami. Ob teh obiskih opravimo pogovore z osebami v takih 
prostorih in zavodih brez navzočnosti drugih oseb 

3.1.2. Odnosi z državnimi in drugimi organi 

Z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil varuh sodeluje na obeh ravneh, tako na preventivno/ 
promocijski, kot tudi na kurativni. Na slednji se ustrezno 
sodelovanje z državnimi in drugimi organi kaže v upoštevanju 
varuhovih predlogov in mnenj, v korektnem odgovarjanju na 
njegove poizvedbe in v pripravljenosti odgovornih za neposreden 
pogovor o problemih s področja varstva človekovih pravic. 

Delovna srečanja pa lahko razširijo odnose z organi s kurativne 
tudi na preventivno raven. Na kurativni ravni pospešijo premike 
pri razreševanju problematike in omogočajo hitrejšo in 
kakovostnejšo izmenjavo informacij o problemih in možnostih za 
njihovo razreševanje. So priložnost za soočenje morebitnih 
različnih stališč o načinu premagovanja navedenih problemov. 
Na preventivni ravni pa omogočajo možnost izdelave skupnih 
strategij za preprečevanje kršenja pravic in skupen pristop k 
dvigu zavesti o spoštovanju pravic tako uslužbencev organov, 
do katerih ima varuh pristojnosti kot širše javnosti. Preventivni 
pogovori omogočajo odpravo nejasnosti ob določenih predpisih 
in/ali zakonih pred njihovim sprejetjem in implementacijo. 

Državni organi praviloma upoštevajo varuhove predloge, mnenja 
in ugotovitve za razrešitev problemov in so pripravljeni na pogovor. 
O morebitnih komunikacijskih zastojih z nekaterimi pa varuh po 
večkratnih opozorilih slednjič izvaja pritisk prek javnosti. 

Na odziv medijev so naletela opozorila varuha na julijski novinarski 
konferenci o ignoranci nekaterih državnih inštitucij in na velikokrat 
diskriminatorno prakso različnih vladnih uradov. Okaral je 
ministrstvo za obrambo, ki nabornikom ni plačevalo civilnega 
služenja vojaškega roka, prav tako pa je z zamudo izplačevalo 
rente tistim, ki so se pri služenju vojaškega roka poškodovali. Z 
ministrom za obrambo se je o odprtih vprašanjih pogovarjal 
novembra. 

Prav tako na julijski konferenci je opozoril še na ignorantski odnos 
predstavnika Davčne uprave RS do medijev in poleg DURS-a 
kot kroničnega zamudnika pri odgovarjanju na varuhova vprašanja 
okrcal še ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Grajo 
slednjega je moral ponoviti še na novinarski konferenci septembra, 
kjer je orisal tudi neizpolnjevanje nekaterih zakonov na področju 
šolstva in sociale. Z ministrico sta zastoj in nejasnosti odpravila v 
decembru. 

Varuh se je po pritožbah različnih verskih skupnosti zoper delo 
Urada vlade za verske skupnosti srečal z direktorjem urada. 
Med drugim ga je opozoril na nepravilnosti v zvezi z razdeljevanjem 
sredstev med verske skupnosti in na nujno enakovredno 
obravnavo vseh verskih skupnosti v Sloveniji, o čemer je 
septembra obvestil javnost na novinarski konferenci. Novembra 
pa je vlado opozoril, da zagotavljanje proračunskih sredstev za 
socialno zavarovanje duhovnikov v Sloveniji ni pravno urejeno 
Informacije o morebitni izdelavi meril za razdelitev sredstev ali 
pravni urejenosti socialnega zavarovanja duhovnikov do danes 
še nismo prejeli. 

Varuh je ob napadu na novinarja Večera Mira Petka obsodil "nasilne 
metode polemiziranja z novinarji" in se takoj srečal najprej s 
predstavniki Urada policijske uprave v Slovenj Gradcu nato pa 
še z vodstvom slovenske policije na čelu z generalnim 
direktorjem policije. Vsi so mu zagotovili, da so se "preiskave 
lotili resno in temeljito". Ker po sedmih mesecih še ni bilo nobenih 

56 



rezultatov o preiskavi omenjenega primera, je pri prizadevanjih 
za razjasnitev napada podprl Društvo novinarjev Slovenije, in v 
osebnih stikih pristojne pozval k razrešitvi primera in varovanju 
svobode izražanja. 

Varuh se je Ista 2001 še večkrat srečal s predstavniki policije 
tako zaradi reševanja konkretnih primerov in izobraževanja 
policistov s področja človekovih pravic kot tudi oblikovanja strategij 
za izboljšanje delovanja. Varuh je kot temeljno merilo za ocenjevanje 
dela policije izpostavil njen odnos do kršenja človekovih pravic v 
postopkih policije, predvsem pa, ali policija kršitve tolerira oziroma 
ali jih je pripravljena preprečevati, odkrivati in sankcionirati. Na 
enem takšnih srečanj na razširjenem kolegiju policijske uprave 
mu je vodstvo slovenske policije med drugim zagotovilo, da bodo 
na področju reševanja pritožb v prihodnje vsakemu pritožitelju, 
čigar pritožba bo ocenjena kot neupravičena, tudi pisno pojasnjeni 
razlogi za takšno odločitev in da bodo vse varuhove pobude 
resno upoštevane pri vsakodnevnem delu policistov. 

O svojih ugotovitvah o delu policije je varuh redno obveščal 
javnost Tako je o različnih primerih s področja policije že na 
februarski novinarski konferenci spregovoril namestnik varuha 
Aleš Butala. Varuh pa je ob obravnavi poročil za leti 1999 in 2000 
opozoril na neučinkovite pritožbene poti ter na povečevanje nasilja 
represivnih organov. 

Varuh se je marca z ministrom za notranje zadeve pogovarjal 
o izvrševanju policijskih pooblastil, uporabi prisilnih sredstev in 
pritožbenih poti, reformi državne uprave, problematiki upravnih 
postopkov na področju upravnih notranjih zadev, prostorskim 
problemom azilnega doma in centra za tujce, delu upravne 
inšpekcije in drugim aktualnim zadevam. 

Junija pa je že opozoril na ignoranco omenjenega ministrstva, ki 
več kot mesec dni po njegovem obisku v postojnskem centru za 
odstranjevanje tujcev ni storilo ničesar za izboljšanje razmer, po 
objavi razmer v medijih pa se je le zganilo. Tako je lahko že mesec 
dni pozneje javnost obvestil, da je urejanje razmer po zagotovilih 
generalnega direktorja policije v polnem teku. 

Varuh je ob obravnavi poročil za leti 1999 in 2000 v državnem 
zboru opozoril, da so na področju reševanja statusa tujcev 
prizadevanja ministrstva pri odločanju o azilu in državljanstvu 
premalo, saj bi morali v skladu z zakoni odločati v dveh mesecih, 
odločbe pa so izdane šele v letu dni Minister za notranje zadeve 
je pojasnil, da bodo do konca leta 2001 odpravili zaostanke na 
področju azilne politike ter večino zaostankov na področju 
dodeljevanja državljanstva. 

Varuh se je v letu 2001 srečal tudi s predstavniki Slovenske 
varnostno-obveščevalne službe (SOVA). Seznanil se je z 
njihovim delom in se pogovarjal o aktualnih temah. 
O delovanju sodnega sistema se je nekajkrat pogovarjal s svojim 
predhodnikom, zdajšnjim pravosodnim ministrom. S 
predsednikom ustavnega sodišča pa je spregovoril o 
problematiki s področja sodstva, zlasti dolgotrajnosti sodnih 
postopkov. 

Septembra pa je na novinarski konferenci javnost opozoril na 
nekatere nezakonite prakse pravosodnih organov pri 
podaljševanju varnostnih in kazenskih ukrepov, kot sta pripor 
brez pokritja z odločbo sodišča ter obvezno psihiatrično 
zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu - kršenje temeljne 
človekove pravice do osebne svobode 

Ob obravnavi poročil za leti 1999 in 2000 v državnem zboru pa je 
opozoril še na neizvajanje zakona o izvršbi in zavarovanju ter na 
pereči problem sodnih zaostankov, ki po njegovem niso samo 
zaostanki zaradi prepočasnega dela sodišč, ampak tudi slabega 
dela sodišč. Pri tem je opozoril na nadpovprečno število zadev, 
vrnjenih na prvo stopnjo. 
Z generalno državno tožilko sta se nekajkrat pogovarjala o 
delu tožilcev. 

Varuh se je med pripravami na referendum o noveli zakona o 
zdravljenju neplodnosti in umetni oploditvi z biomedicinsko 
pomočjo srečal z ministrom za zdravje, jeseni pa sta govorila o 
zakonu o zdravstvenem varstvu. 

Z ministrom za delo, družino in socialne zadeve sta na 
srečanju med drugim spregovorila o kompleksni problematiki s 
področja zaposlovanja in brezposelnosti, o delu centrov za 
socialno delo in varovanju pravic otrok. 

S predstavniki ministrstva za zunanje zadeve je osvetlil zaplete, 
ki jih doživljajo državljani Slovenije na t. i. schengenski meji, če jim 
je bil kdaj ukraden potni list. Ugotovitve je predstavil na septembrski 
novinarski konferenci. 

Varuh je v neposrednem pogovoru z nekaterimi župani skušal 
rešiti nekatera odprta vprašanja s področja lokalnih skupnosti. 

Varuh se je ob obravnavi poročil 28.9. v državnem zboru zahvalil, 
da je ta držal obljubo in poročili Varuha človekovih pravic uvrstil 
med prednostna področja, s katerimi se bo spoprijel. Izrazil je 
prepričanje, da obravnava poročil ni le dejanje, s katerim bomo 
odkljukali neko nalogo in jo prepustili trohnenju v predalih do 
prihodnjega leta, ko se bo ob novem varuhovem poročilu spet 
treba izreči za podporo človekovim pravicam. Pozdravil je 
prizadevnost vlade, odbora za notranjo politiko in parlamenta, da 
so pripravili mnenja o poročilih in okrcal njihovo splošnost in 
nezavezujočo naravo. Tako odbor za notranjo politiko kot državni 
zbor pa sta podprla varuhov predlog za zaposlitev treh 
strokovnjakov, ki bi delovali na področju pravic otrok in tudi 
socialnih zadev. 

3.1.3. Odnosi z mediji in obveščanje javnosti 

Drugi varuh človekovih pravic je ob nastopu šestletnega man- 
data večkrat poudaril, da se bo pri svojem delu opiral na medije. 
Tako v fazi preventive kot kurative varuh med drugim izvaja 
pritisk na državne organe, organe lokalnih skupnosti in nosilce 
javnih pooblastil, da svoje delo opravljajo korektno, kar pomeni, 
da odpravijo povzročene kršitve pravic in pazijo, da do njih sploh 
ne bi prihajalo. V svoji osnovi opravljajo enako nalogo s še širšimi 
pooblastili tudi mediji. Sodelovanje varuha in medijev lahko občutno 
poveča pritisk na organe v »presečni množici« (državni organi, 
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil), pripomore k 
hitrejšemu reševanju težav, ki zadevajo širše množice, k 
odpravljanju sistemskih nepravilnosti in razbijanju ukoreninjenih 
dojemanj in ravnanj. Mediji so varuhovo roko v letu 2001 
sprejeli. 

Varuh se je odločil o svojem delu, kršitvah in rešitvah javnost 
prek medijev obveščati mesečno. Začel je junija in imel do konca 
leta štiri redne novinarske konference (junij, julij, september, 
december). Pred nastopom mandata je novinarsko konferenco 
februarja vodil namestnik varuha Aleš Butala. 
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Med drugim je v luči tragičnih septembrskih dogodkov v ZDA 
opozoril na morebitno zlorabo pojma varnost (pod pretvezo 
zavarovanja nekoga ali česa lahko kaj hitro pride do kratenja 
svobode in s tem človekovih pravic) in na nujen razmislek 
javnih oseb ob dajanju izjav, ki spodbujajo diskriminacijo. 

O svojem delu je vedno znova spregovoril tudi na novinarskih 
konferencah med poslovanjem zunaj sedeža, v številnih nastopih 
na osrednjih, regionalnih in lokalnih radijskih in televizijskih postajah 
ter v pogovorih za različne tiskane medije. 

Varuh je v letu 2001 opravil vrsto intervjujev in sodeloval v številnih 
televizijskih in radijskih oddajah osrednjih in regionalnih postaj. 
Mediji so informacije o delu varuha, njegove ugotovitve in 
izjave povzeli v približno 330 prispevkih, s čimer so izdatno 
pripomogli k dvigu poznavanja človekovih pravic, k odpravi 
nekaterih kršitev in pretočnosti komunikacije med varuhom in 
nekaterimi organi. 

Varuha so k sodelovanju vabili različni mediji. Vsakih štirinajst dni 
objavlja svojo kolumno dnevnem časopisu Dnevnik. 

Na pobudo Informacijsko-dokumertacijskega centra Sveta 
Evrope so se 15. 10. srečali podpisniki pisma o pripravi serije 
oddaj o človekovih pravicah. Do izteka leta uresničitve zamisli ni 
bilo. 

Varuh ima osebno izkaznico v obliki zloženke z osnovnimi podatki 
o instituciji, njenem namenu, načinih dela in ciljih. Veliko dostopnost 
inštitucije varuha je omogočila tudi razširjenost IT tehnologij, 
predvsem interneta. Od 2. novembra 2000 do 12. oktobra 2001 je 
spletno stran varuha http://www.varuh-rs.si obiskalo 19.700 
obiskovalcev, 149 posameznikov je prek spletne pošte 
infoftfvaruh-rs.sl podalo pobudo, nekaj deset pa se jih je po tej 
poti nanj obrnilo s splošnimi vprašanji, pripombami ali željo po 
različnih informacijah. 

Spletna stran jedrnato podaja tudi osnovne informacije o 
organizacijski strukturi VČP, pravnih podlagah institucije in aktualnih 
informacijah o delu VČP. Redna poročila z novinarskih konferenc 
in avtorski izdelki zaposlenih v VČP omogočajo uporabniku spletne 
strani, da dobi osnovne ali poglobljene informacije o kršitvah pravic 
in o načinih za odpravo le-teh. Spletna stran ima tako promocijski 
kot tudi izobraževalni namen. Na njej imajo svoj kotiček tudi otroci, 
uporabna pa je tudi kot povezava z drugimi sorodnimi spletnimi 
stranmi. 

Z razpoložljivimi komunikacijskimi orodji in načini komuniciranja 
je nemogoče prodreti do prav vseh ciljnih javnosti. V letu 2001 
smo v uradu VČP začeli oblikovati strategije pristopa k različnim 
skupinam (predvsem deprivilegiranim in marginaliziranim). 

Ta vključuje tudi nujno prepoznavnost inštituta varuha. Čeprav je 
Inštitut VČP pri večini državljanov Slovenije precej 
prepoznaven, pa nekateri spregledajo njegovo neodvisnost 
in ga še zmerom umeščajo pod delovno okrilje vlade. Menijo, 
da je urad varuha samo še en vladni urad, ali pač neka državna 
služba. Premalo je širše izpostavljena neodvisnost institucije, kar 
bi lahko dosegli z učinkovito celostno grafično podobo, katere 
idejno zasnovo smo začeli v letu 2001 In bo realizirana v letu 
2002. Celostna grafična podoba bo pripomogla k večji 
prepoznavnosti VČP in bo odpravljala zmote o njegovi umestitvi v 
državni aparat 

Z jasno definirano vlogo VČP tudi na ta način bomo skozi strategije 
skušali človekove pravice približati skupinam z manjšo zavestjo 
o svojih pravicah in o pravicah drugih. Pomagali bomo ljudem, da 
se bodo učinkoviteje spopadli s težavami. Zaupanje v sistem, da 
bo kršitev odpravil, pa bomo lahko dvignili le v stalnem sodelovanju 
z državo. 

3.1.4. Odnosi z deprivilegiranimi in/ali 
marginaliziranimi skupinami 

Kot že rečeno, se določene skupine zaradi različnih razlogov le 
redko obrnejo na varuha. Zato se je varuh ob nastopu mandata 
med drugim Se posebej zavezal za intenzivnejše približanje 
takšnim skupinam in za oblikovanje strategij za učinkovitejši in 
neposreden dostop do njih. 

Ker omenjene skupine pogosto nimajo izpolnjenih niti osnovnih 
pogojev za uresničevanje njihovih pravic, so kršitve na teh 
področjih pogostejše, opozarjanje nanje pa zaradi že omenjenih 
štirih pogojev slabše. Občutljivost področja privabi za kršitve in 
razne nepravilnosti prav tako senzibilne medije, zato so primeri 
kršitev pravic deprivilegiranim in/ali marginaliziranim skupinam 
ponavadi medijsko odmevni, kar ima nekaj učinkov: 

zaradi razširjenosti tehnologij informacije prodrejo tudi do 
»nedostopnih skupin«; 
z opozarjanjem o kršenju pravic in načinih preprečevanja 
kršitev se sicer počasi, a vendar dviga zavest o človekovih 
pravicah med ljudmi; 
varuhova opozorila, ugotovitve in izjave ponavadi sprožijo 
različne odzive, kar omogoča oblikovanje ustreznih smernic 
za delo v prihodnje. 

Varuh se je prav zaradi majhnega števila pobud, ki so od tovrstnih 
skupin prispele na naslov VČP v letu 2001 pogosto srečeval s 
predstavniki različnih deprivilegiranih in/ali marginaliziranih skupin. 
Seznanil se je z razmerami na področju njihovega bivanja in 
delovanja, skušal najti rešitve za njihove težave. Vseskozi je širšo 
javnost opozarjal na problem nestrpnosti in na zlo diskriminacije, 
na nujnost upoštevanja drugačnosti in na enakovredno 
obravnavanje vseh, še posebej pa na pozorno obravnavanje 
najšibkejših med njimi - otrok. Opozarjal je tudi na problem revščine 
oziroma ekonomske in socialne zapostavljenost nekaterih skupin 
ter o prevladi »eksistencialnega« strahu. 

V prvem letu svojega delovanja je varuh veliko pozornosti namenil 
opozarjanju na nujnost povečanja strpnosti. Že takoj po nastopu 
mandata 27. februarja je v zvezi s "pobalinsko akcijo", v kateri 
so neznanci premazall italijanske napise na dvojezičnih 
tablah v občini Koper, na slovensko javnost naslovil poziv k 
strpnosti. Izrazil je tudi zgroženost nad vedno bolj vidno 
nestrpnostjo, ki jo kažejo posamezniki in posamezne skupine do 
drugačnosti, pa naj je to narodnost, vera, spol, spolna 
usmerjenost, socialni ali ekonomski status, življenjski slog ali kaj 
drugega. Zato je državljane vseh narodnosti pozval k večjemu 
medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju in upoštevanju 
medsebojnih razlik, državljane slovenske narodnosti pa opozoril, 
da so kot večinski narod najbolj odgovorni za dobro počutje vseh 
prebivalcev države. 
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Ob majskih protestih v Šiški proti tujcem je namenil kritiko 
državi, ki je s tem, ko se ni pripravila na problem prebežnikov, 
"generirala nestrpnost". 
"Ne glede na to, kaj mislim o nestrpnosti, pa je dejstvo, da tudi 
najbolj tolerantni ljudje postanejo nestrpni, če se v primerjavi s 
prebežniki, tujci, znajdejo v manjšini. Zato država ne bi smela 
dovoliti, da pride do takšne situacije, ki ljudi sili v ksenofobijo. 
Država mora imeti posluh za ene in druge," je takrat opozoril 
varuh. 

Ob tej priložnosti je opozoril tudi na nasprotovanja ljudi proti 
šolam in vrtcem za otroke s posebnimi potrebami ali 
prostorom za zdravljenje narkomanov. 
"To ni samo vprašanje ksenofobije, ampak vprašanje splošne 
nestrpnosti, problem dopuščanja drugačnosti!" 
Opozoril je, da so pravice vsakega posameznika omejene s 
pravico drugega posameznika in svoje opozorilo v letu 2001 še 
večkrat ponovil ob različnih priložnostih. Pred junijskim 
referendumom o noveli Zakona o zdravljenju neplodnosti 
in postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo je pozval k 
strpnosti v imenu varovanja pravic otrok, na Mirovnem festivalu 
v Slovenj Gradcu oktobra pa poudaril nujnost spoznavanja 
drugačnosti, drugačnih ljudi in njihovih kultur, saj lahko samo tako 
človek odvrne strah pred neznanim in postane strpen. 

K strpnosti in spoznavanju drugačnosti je varuh pozval tudi ob 
rasno obarvanem primeru julija in istega meseca odkritim in 
nezakonitim izrazom homofobičnosti v javnem lokalu. V 
obeh primerih je ugotavljal vzroke za dejanje in po poizvedbah 
reagiral. V slednjem primeru je opozoril na nedopustnost 
diskriminacije z izgovori, da področje ni zakonsko urejeno. Dejal 
je, da je ustava temeljni pravni akt, ki ga morajo upoštevati vsi 
Njen 14 člen prepoveduje diskriminacijo na podlagi kakršnih koli 
osebnih okoliščin. Ta določba se uporablja neposredno in je niti z 
zakonom ni mogoče omejiti Pomanjkanje ustreznih zakonov ne 
omogoča diskriminatornega ravnanja posameznikov in s tem 
kršenje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, je še dejal. 

Varuha je konec julija na pogovor o pojavih nestrpnosti v 
slovenski družbi povabil celo predsednik države. Povod je bil 
prej omenjeni primer napada obritoglavcev na temnopoltega 
prebivalca Slovenije. Srečanja sta se poleg varuha udeležila še 
notranji minister in namestnik generalnega direktorja policije. 
Predsednik Slovenije je po pogovoru poudaril, da nas ti pojavi, 
čeprav za zdaj niso dobili večjih razsežnosti, ne smejo pustiti 
neprizadete, in dodal, da bi bilo zelo slabo, če bi postali strpni do 
nestrpnosti. 

Anžič je predstavil analizo desetletnega obdobja na tem področju, 
ob čemer je opozoril na relativno omejen doseg, ki ga ima policija 
pri ustvarjanju ozračja strpnosti v družbi. Poleg tega je beseda 
tekla tudi o številu pritožb na ravnanje policije in načinu reševanja 
ter obravnave teh pritožb s strani policije. 

Predsednik Kučan je takrat še dejal, da pravica do drugačnosti ni 
abstraktna niti formalna pravica, ampak je lahko samo konkretna, 
vsakodnevna ter uresničljiva vselej in povsod. 

Varuh je že ob obravnavi letnih poročil v parlamentu junija 2001 
poslancem predstavil svoje delovne prioritete, med katerimi je 
posebej poudaril večja prizadevanja za zaščito otrok In v 
njihovo korist. 

Še pred nastopom mandata novega varuha je namestnik varuha 
Aleš Butala prisostvoval seji otroškega parlamenta. Varuh se je v 
letu 2001 udeleževal številnih prireditev, na katerih je mladim med 
drugim spregovoril o rasizmu, homofobiji, drogah in drugih 
aktualnih zadevah. 

Na srečanju z mladimi skavti in na enodnevnem izletu z otroki iz 
socialno šibkih družin je spregovoril tudi o pomenu človekovih 
pravic in njihovem varovanju. 
Ukvarjal se je s pravicami otrok do obeh staršev in se v tej luči 
srečal tudi s predstavniki društva Podos in društva Ostržek. 
Srečeval se je z redkimi javno oznanjenimi primeri nasilja v družini 
in spoznaval razmere na področju spolnih zlorab. 
Predstavljene ideje za otroškega ombudsmana ni zavrnil, je pa 
poudaril nujnost takojšnjega ukrepanja na področju varovanja 
pravic otrok. Ustanavljanje posebne inštitucije za varovanje pravic 
otrok pa bi ravno takojšnje delovanje odložilo za nedoločen čas. 

V luči večje skrbi za pravice otrok je varuh v tednu otroka povabil 
vse otroke, naj izkoristijo dan odprtih vrat in se oglasijo na 
kratek klepet. Na izjemno dobro obiskanem srečanju je otroke, 
starše in mentorje seznanil s svojim delom in jih pozval k aktivnem 
sodelovanju pri spoznavanju in uveljavljanju njihovih pravic in 
rešitev, če bodo le-te kršene. Otroci so izluščili tudi nekatere 
nejasnosti pri varovanju njihovih pravic, se pozanimali, kako se 
obrniti na varuha, in podali nekaj konkretnih pobud. Izrazili so 
željo, da bi bila vrata na ta način odprta še večkrat, in se zavzeli 
za poglobljeno sodelovanje z varuhom. Željo po vodenju in 
izobraževanju za varovanje pravic otrok pa so na srečanju izrazili 
tudi odrasli. 

Varuh je k sodelovanju predvsem pri promociji pravic in osveščanju 
o pravicah pritegnil otroške časopise Ciciban in Cicido, o kršitvah 
pravic otrok pa je spregovoril tudi za nekatere druge medije. 

3.1.5. Mednarodni odnosi 

Mednarodni odnosi posegajo na obe ravni delovanja varuha. 
Izjemnega pomena pri vsakodnevnem delu so izkušnje inštitucij 
s tradicijo in tistih s krajšo zgodovino. Varuh človekovih pravic pa 
svoje izkušnje uspešno prenaša tudi v države, kjer inštituta varuha 
ali podobnih inštitucij za varovanje človekovih pravic še nimajo. 
Prenos izkušenj posledično pripomore k učinkovitemu reševanju 
primerov kršenja pravic in preprečevanju tovrstnih pojavov tudi 
onstran meja. 

Z namenom, da bi prikazali delo slovenskega varuha človekovih 
pravic ombudsmanom drugih držav, sorodnim inštitucijam in 
drugim strokovnim javnostim, ki delujejo na področju varovanja 
človekovih pravic v tujini, smo tudi v tem letu pripravili povzetek 
poročila o delu varuha v angleščini. Urad je izdal tudi tri številke 
glasila evropskih nacionalnih ombudsmanov - European Om- 
budsmen Newsletter, katerega izdaja od februarja 1999. 
Besedila so dosegljiva na angleški verziji spletne strani VČP. 

Varuh je bil novembra 2001 v okviru Mednarodnega inštituta 
ombudsmanov IOI izvoljen za enega od štirih evropskih 
direktorjev, in sicer za vzhodno in srednjo Evropo, kar mu nalaga 
še dodatne odgovornosti tudi na področju mednarodnega 
delovanja. Zaradi zapletov pri volitvah so le-te ponovili v letu 2002 
in funkcija je tudi po ponovitvi glasovanja ostala v rokah 
slovenskega varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka. Več o 
organizaciji IOI najdete na spletni strani http://www.law.ualberta.ca/ 
ggntfgg/iPi/brpghurg.htm. 

Med mednarodno najodmevnejše dogodke v letu 2001 v 
organizaciji VČP vsekakor sodi mednarodna konferenca z 
naslovom Razmerje med ombudsmani In pravosodnimi 
organi, 12. in 13. novembra v Ljubljani. Srečanje je prispevek 
slovenskega varuha človekovih pravic k Paktu stabilnosti za 
južno in vzhodno Evropo. Na njej so predstavniki ombudsmanov 

29. julij 2002 59 



in pravosodnih organov iz tranzicijskih in drugih evropskih držav 
ter Sveta Evrope predstavili svoje izkušnje in praktične možnosti, 
kako ombudsmani lahko vplivajo na delo pravosodnih organov in 
na spreminjanje problematične zakonodaje, ne nazadnje tudi v 
odnosu do ustavnega sodišča. Udeleženci so izrazili mnenje, da 
je za države v tranziciji, med katerimi so tudi države, ki imajo 
nestabilne pravne sisteme, kratko tradicijo neodvisnosti sodstva 
in v katerih poteka stalna reforma državnih organov, posebej 
pomembno, da se oblikuje državna politika varstva in promocije 
človekovih pravic s pravnimi in drugimi mehanizmi, v skladu s 
priporočili (i) R (85)13 in (ii) R 97(11) Odbora ministrov Sveta 
Evrope o instituciji ombudsmana in o ustanovitvi neodvisnih 
inštitucij za varovanje in promocijo človekovih pravic, kot tudi s 
priporočilom R (94) 12 o neodvisnosti, učinkovitosti in vlogi 
sodnikov ter judikaturo Evropskega sodiSča za človekove pravice. 
Sprejeli so sklepe, ki so v prilogi poročila. 

Od 25 februarja do vključno 3. marca 2001 je urad varuha 
človekovih pravic obiskala skupina strokovnjakov albanskega 
ombudsmana, ki se ukvarjajo s policijskimi, zaporniškimi in 
varnostnimi zadevami. 

Svet Evrope je februarja v sodelovanju s hrvaškim 
ombudsmanom v Zagrebu organiziral okroglo mizo 
ombudsmanov iz jugovzhodne Evrope, kjer so svoje dosežke in 
izkušnje predstavili ombudsmani iz tranzicijskih držav 
jugovzhodne Evrope in strokovnjaki Sveta Evrope. Izkušnje 
slovenskega varuha in skupne značilnosti delovanja 
ombudsmanov v državah na prehodu je predstavil namestnik 
varuha Jernej Rovšek. Ta je izkušnje VČP orisal tudi na predstavitvi 
novoizvoljenih ombudsmanov Republike Srbske v Banjaluki 
v Bosni in Hercegovini nekoliko prej istega meseca. Predstavitev 
je sodila v okvir aktivnosti Pakta stabilnosti, projekta promocije 
ombudsmanov in nacionalnih inštitucij za varstvo človekovih 
pravic. Namestnik varuha Jernej Rovšek se je udeležil tudi 
sestanka v organizaciji Sveta Evrope v Salzburgu in 
spregovoril o izkušnjah oziroma delu ombudsmanov v državah 
na prehodu. 

Namestnik varuha Aleš Butala je novembra na obisk sprejel 
delegacijo valonskega parlamenta pod vodstvom predsednika 
Roberta Collignona. Pogovarjali so se o delu varuha in o Sloveniji 
kot pravni državi. 

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek in njegov namestnik Jernej 
Rovšek sta se 28. in 29. maja v Varšavi udeležila letnega 
srečanja ombudsmanov iz srednje in vzhodne Evrope s 
komisarjem za človekove pravice Alvarom Gil- Roblesom. Ta je 
zbranim predstavil svoje aktivnosti in poglede na sodelovanje z 
nacionalnimi ombudsmani. Madžarski komisar za nacionalne in 
etnične manjšine Jeno Kaltenbach je sprožil pogovor o težavah, 
ki zadevajo Rome, govorili pa so še o problematiki ilegalnih migracij. 

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek se je od 22. do 25. 
novembra udeležil 7. okrogle mize evropskih ombudsmanov 
v Zurichu. Ob tej priložnosti so se sestali tudi člani evropskega 
dela IOI in potrdili izvolitev slovenskega varuha v funkcijo četrtega 
Evropskega direktorja IOI pooblaščenega za vzhodno in srednjo 
Evropo. Varuh je predstavil rezultate in sklepe mednarodne 
konference Razmerje med ombudsmani in pravosodnimi organi. 
Izrisali so načrt prihodnjih regionalnih posvetov o različnih temah, 
ki se dotikajo človekovih pravic ali so z njimi neposredno 
povezane, in se seznanili s sklepi srečanja vseh direktorjev IOI, 
ki je bila od 29. do 31. oktobra v Seulu. 

Varuh je v okviru prve teme na 7. okrogli mizi ombudsmanov o 
ključnih načelih dobrega upravljanja v luči judikature Evropskega 
sodišča za človekove pravice spregovoril o delu sodišč v Sloveniji 
v odnosu do varovanja človekovih pravic in v luči reforme 
slovenske javne uprave podal nekaj videnj o izboljšavi javnih 
uprav v človeku prijazne uprave. Na srečanju so govorili še o 
spoštovanju človekovih pravic s strani policije in drugih organov 
nadzora ter izmenjali izkušnje tudi v odnosu do Sveta Evrope. 

Varuh človekovih pravic se je 19. in 20. novembra udeležil tudi 
srečanja ombudsmanov s Komisarjem za človekove pravice 
pri Svetu Evrope Alvarom Gil Roblesom v Strasbourgu. V 
luči dnevnega reda je predstavil je problematiko Romov v Sloveniji 
in podal nekaj praktičnih splošnih napotkov za reševanje le-te, 
kar so udeleženci sprejeli odprtih rok. Udeleženci srečanja so 
razmišljali tudi o možnostih vključitve socialne listine v Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah, s čimer bi listina dobila večjo 
moč zaradi neposredne "uporabnosti" konvencije. Omogočeno 
bi bilo namreč sklicevanje na zapisane pravice za določena 
socialna področja, na katerih so zakonske praznine ali so 
zakonsko še neurejena. Beseda pa je tekla tudi o pritožbenih 
poteh na Evropsko sodišče za človekove pravice. 

Varuh se je v letu 2001 srečal tudi s številnimi veleposlaniki. 

S predstavniki ministrstva za zunanje zadeve je aprila govoril o 
smernicah za človekovo varnost in razvoj, s pomočnikom 
generalnega sekretarja Združenih narodov Danilom Turkom pa o 
človekovem razvoju in človekovih pravicah v mednarodni luči. 
Junija se je srečal s predstavnikom Evropske komisije Ericom 
van den Lindnom, septembra je v Porotorožu pozdravil češkega 
kolega Motejla Otakarja, novembra pa ga je obiskal Švedski 
ombudsman za istospolno usmerjene. 

Septembra 2001 je bila v Sloveniji na drugem rednem obisku 
delegacija Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. 
Obiskali so Zavode za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Maribor 
in Koper. Poročilo Evropskega odbora z ugotovitvami in priporočili 
bo priložnost za primerjavo usklajenosti razmer v slovenskih 
zavodih za prestajanje kazni zapora z evropskimi standardi. 

Ob dnevu človekovih pravic, 10. decembru, je varuh pripravil 
tradicionalni sprejem. Udeležili so se ga najvišji predstavniki oblasti, 
cerkva, univerz in znanosti ter predstavniki nevladnih in drugih 
organizacij ter društev, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, 
predstavniki organizacij, verskih skupnosti in manjšin. Varuh je v 
svoji izjavi spregovoril o stanju človekovih pravic v Sloveniji in 
sprejetju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki so jo 
Združeni narodi sprejeli 10. decembra 1948. Takrat je bilo sprejetje 
omenjenega dokumenta po njegovih besedah nujno, enako kot je 
danes nujno spoštovanje te deklaracije in tudi drugih dokumentov, 
mednarodnih in domačih, ki nadgrajujejo splošno deklaracijo. 
Poudaril je, da s tem misli na evropsko Konvencijo o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropsko socialno listino, 
Konvencijo o pravicah otrok in še vrsto drugih dokumentov, ki 
dajejo osnovni okvir boljšemu življenju ljudi Sprejema so se 
udeležili tudi v Sloveniji akreditirani diplomatski predstavniki tujih 
držav. 
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3.1.6. Notranji odnosi 3.2. FINANCE 

Že uvodoma smo navedli, da je bil novi varuh v državnem zboru 
izvoljen ob koncu lanskega februarja. Prvemu varuhu pa je potekel 
mandat že 29. septembra leta 2000. Do izvolitve novega varuha 
v državnem zboru je varuha nadomeščal namestnik varuha Aleš 
Butala. Inštitucija je sicer ves čas normalno delovala, vendar pa 
je za ta čas poleg upada pobud značilna tudi fluktuacija zaposlenih. 
Do izvolitve novega varuha nismo zaposlovali novih uslužbencev, 
po njegovi izvolitvi pa smo zaradi popolnitve izpraznjenih delovnih 
mest, zaradi prevzema novih pristojnosti po noveli zakona o 
varstvu osebnih podatkov in zaradi povečanega obsega dela 
zaposlili več novih uslužbencev. Sklep državnega zbora, po 
katerem se v uradu specializira skupina, ki naj se poglobljeno 
ukvarja z varstvom otrokovih pravic smo uresničili šele v začetku 
leta 2002, saj nam zaradi številnih prijav (325 kandidatov) postopka 
za izbiro ni uspelo zaključiti v letu 2001. Izbrani so bih sicer 
kandidati, dela v uradu pa v letu 2001 še niso nastopili. Medtem 
ko je bilo na dan 31.12.2000 v uradu varuha skupaj s tremi 
namestniki varuha 21 zaposlenih, je bilo na dan 31.12.2001 v 
uradu zaposlenih 28 uslužbencev. 

Dvajset uslužbencev ima univerzitetno izobrazbo (trije so magistri 
znanosti), trije uslužbenci imajo visoko strokovno izobrazbo, dve 
uslužbenki višješolsko,-dve srednješolsko, en uslužbenec pa 
ima opravljen skrajšani program srednjega izobraževanja. Kot 
prejšnja leta smo tudi v tem letu omogočili študentom opravljanje 
obvezne prakse. Tritedensko prakso sta opravljali študentka 
tretjega letnika Fakultete za družbene vede in študentka drugega 
letnika Visoke upravne šole, dvotedensko prakso pa smo v okviru 
evropskega združenja študentov prava ELSA omogočili dvema 
študentoma četrtega letnika prava iz tujine, in sicer enemu iz ZRJ 
in eni študentki iz Zvezne republike Nemčije. 

Interno komuniciranje poteka tako horizontalno kot vertikalno. 
Strokovni sodelavci in svetovalci skupaj z namestniki in varuhom 
sodelujejo na vseh področjih komuniciranja z različnimi javnostmi 
(pogovori s pobudniki zunaj sedeža, obiski centrov za begunce, 
policijskih postaj, psihiatričnih bolnišnic, sodelovanje v preventivnih 
akcijah, nastopi v medijih, na predavanjih...) 

Pod vodstvom direktorja strokovnih služb se predvidoma vsak 
teden sestanejo strokovni sodelavci in svetovalci varuha. Na 
tedenskem kolegiju varuh potem z namestniki, generalno 
sekretarko, direktorjem strokovnih služb in predstavnico za 
odnose z javnostmi obravnava primere, ki kažejo na sistemsko 
kršenje pravic, snuje pristope k reševanju le-teh in išče ustrezne 
načine delovanja. 

V uradu deluje intranetno komuniciranje, ki zaradi področne 
razvejenosti omogoča lažji pregled dogajanja v uradu. Odličen 
pripomoček pri internem komuniciranju je tudi informativna baza 
medijskih klipingov, do katere imajo vsi zaposleni neposreden 
dostop. Poleg tega, da so neposredno obveščeni o medijskem 
spremljanju dela urada VČP, imajo pregled tudi nad vsemi medijsko 
odmevnimi primeri kršenja pravic ali primeri nepravilnosti 

V letu 2001 je izobraževanje zaposlenih potekalo predvsem v 
domovini. Uslužbenci so se udeleževali seminarjev in strokovnih 
srečanj, ki so jih organizirale druge inštitucije. Nekateri uslužbenci 
so tudi sami aktivno sodelovali s svojimi prispevki pri izvedbi 
izobraževanja za različno strokovno javnost Namestnik varuha 
Jernej Rovšek je kot strokovnjak Sveta Evrope sodeloval s 
prispevki o izkušnjah o delu slovenskega varuha in nekaterih drugih 
ombudsmanov pri ustanavljanju in začetku dela nekaterih na novo 
ustanovljenih uradov ombudsmanov v vzhodnoevropskih državah 
Namestnik varuha Aleš Butala pa je s svojimi prispevki sodeloval 
pri izvedbi izobraževanja za različno domačo strokovno javnost. 

Na predlog varuha je državni zbor za delo institucije v letu 2001 v 
državnem proračunu določil finančna sredstva v skupni višini 
274,649 milijona tolarjev. Sredstva za plače so bila določena v 
skupni višini 207,452 milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in 
drugi osebni prejemki), za materialne stroške v višini 55,799 
milijona tolarjev, za investicije pa smo, upoštevajoč prenos 
sredstev iz postavke materialni stroški v višini 1,899 milijona 
tolarjev razpolagali s sredstvi v višini 11,398 milijona tolarjev. Na 
postavki plač je bila poraba finančnih sredstev nižja od zakonsko 
dodeljenih sredstev in je dejanska poraba znašala 195,046 milijona 
tolarjev. Razlika v višini 12,406 milijona tolarjev je bila vrnjena v 
državni proračun. Manjša poraba sredstev na tej postavki je 
posledica manjšega števila zaposlenih skozi vse leto 2001, še 
posebej pa v prvih šestih mesecih leta. S sprejetim načrtom 
delovnih mest pri Varuhu človekovih pravic v letu 2001 je bilo 
predvideno, da bo na dan 31. decembra 2001 zaposlenih skupaj 
33 uslužbencev, dejansko pa je bilo na ta dan 28 zaposlenih 
(varuh in namestniki varuha so vključeni). Kot smo že navedli, je 
bil izbor za preostale uslužbence še v teku, v letu 2001 še ni bil 
končan. Izbrani kandidati so nastopili delo šele v letu 2002. Ena 
nova zaposlitev je posledica sprejetja novele zakona o varstvu 
osebnih podatkov, ki za varuha človekovih pravic uvaja nekatere 
nove pristojnosti - varuh človekovih pravic opravlja neodvisen 
nadzor varstva osebnih podatkov. Preostale nove zaposlitve so 
posledica sprejetih sklepov Državnega zbora, drugačne 
organizacije in povečanega obsega dela. 

Na postavki Materialni stroški so bila določena sredstva v višini 
55,799 milijona tolarjev. Dejanska poraba sredstev na tej postavki 
je v letu 2001 znašala 48,521 milijona tolarjev. Največ stroški za 
pisarniški in splošni material in storitve 22,3 milijona tolarjev (med 
njimi tiskanje letnega poročila varuha v slovenskem in angleškem 
jeziku, stroški prevajanja letnega in posebnih poročil, pobud, kijih 
v tujih jezikih naslavljajo pobudniki, referatov, prispevkov in 
člankov ter tekoče vzdrževanje ter dopolnitev in obnovitev spletnih 
strani za predstavitev institucije varuha), za energijo, vodo, 
komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 8,855 milijona 
tolarjev, za prevozne stroške in storitve 4,529 milijona tolarjev, 
izdatki za službena potovanja so znašali 3,172 milijona tolarjev, 
2,131 milijona tolarjev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje, 
drugi operativni odhodki pa so znašali 6,806 milijona tolarjev Med 
letom smo iz materialnih stroškov prerazporedili na postavko 
Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov sredstva 
v višini 1,899 milijona tolarjev. Tudi na tej postavki je bila poraba 
manjša od dodeljene, tako da smo 5,378 milijona tolarjev vrnili v 
državni proračun. 

V drugi polovici leta je varuh organiziral mednarodni seminar 
"Razmerje med ombudsmani in pravosodnimi organi", za katerega 
je bila pridobljena donacija Sveta Evrope v višini 2,147 milijona 
tolarjev. Sredstva, ki so bila porabljena za izvedbo seminarja, 
znašajo skupaj 2,142 milijona tolarjev. 

Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov smo razpolagali s sredstvi v višini 9,498 milijona tolarjev. 
Iz postavke Materialni stroški smo na to postavko prenesli 
sredstva v višini 1,899 milijona tolarjev. 8,877 milijonov tolarjev 
smo porabili za nakup nove oziroma obnovo in nadomestitev 
stare - funkcionalno neuporabne računalniške opreme ter za 
nakup določene opreme manjše vrednosti. 2,520 milijona tolarjev 
je ostalo neporabljenih, ker že začeta investicija (predelava 
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obstoječih prostorov in nakup potrebne pisarniške opreme) ni 
bila končana v predvidenem roku, kasneje pa zaradi sprejetih 
navodil ministra za finance, ki so se nanašala na zaključek leta 
2001, plačila ni bilo več moč izvesti. Ob koncu leta smo iz te 
postavke vrnili v državni proračun skupaj 2,520 milijona tolarjev. 

Poraba je v letu 2001 na vseh postavkah skupaj (upoštevana so 
tudi sredstva donacije v višini 2,142 milijona tolarjev) znašala 
254,586 milijona tolarjev in je bila za 20,063 milijona tolarjev nižja 
od sredstev, ki so bila varuhu človekovih pravic dodeljena z 

Odprte zadeve 

Tabela 4.4.1 prikazuje število odprtih zadev v letu 2001 po 
posameznih področjih dela. Za primerjavo med posameznimi leti 
so prikazani tudi podatki za obdobje 1995-2000. 

Od 1. januarja do 31. decembra 2001 je bilo skupaj odprtih 
3.304 zadev (v 1995. letu 2.352, v 1996. letu 2.513, v 1997. letu 
2.886, v 1998. letu 3.448, v 1999 letu 3.411 in v 2000. letu 3.059), 
kar pomeni 8-odstotno povečanje pripada glede na leto 2000. 

Kot je to veljalo že za predhodna leta, je bilo tudi v letu 2001 
največ zadev odprtih s področij: 

sodnih in policijskih postopkov: 941 oziroma 28,5 odstotka; 
ostalih zadev: 543 oziroma 16,4 odstotka ter 
upravnih zadev: 523 oziroma 15,8 odstotka vseh odprtih 
zadev. 

zakonom o izvajanju državnega proračuna. Neporabljena 
sredstva po posameznih postavkah so bila v celoti vrnjena v 
državni proračun. 

3.3. STATISTIKA 

Podpoglavje prikazuje statistične podatke o obravnavanju zadev 
pri varuhu od 1. januarja do 31. decembra 2001. 

Iz tabele je razvidno, da se je število odprtih zadev v letu 2001 
glede na leto 2000 povečalo na področjih: 

ustavnih pravic: s 35 na 86 zadev, kar je 145,7-odstotno 
povečanje; 

- gospodarskih javnih služb: s 37 na 67, kar je 81,1-odstotno 
povečanje, ter 
okolja in prostora: s 84 na 130 zadev, kar je 54,8-odstotno 
povečanje pripada 

Na drugi strani bistvenaga zmanjšanje odprtih zadev v letu 2001 
glede na leto 2000 ni bilo. Omenimo lahko le zmanjšanje zadev s 
področja sodnih in policijskih postopkov z 990 na 941 kar znaša 
4,9 -odstotno zmanjšanje pripada. 

Opredelitev posameznih statističnih kategorij 

1. Odprte zadevevletu 2001: odprte zadeve od 1. januarja do 31. decembra 2001. 

2. Zadeve v obravnavi v letu 2001: poleg odprtih zadev v letu 2001 vključuje še: 
• Prenesene zadeve - nezaključene zadeve iz leta 2000, ki jih je varuh obravnaval v letu 

2001. 
• Ponovno odprte zadeve - Zadeve, pri katerih je bil postopek obravnave pri varuhu na dan 

31. decembra 2000 sicer zaključen, v letu 2001 pa seje zaradi novih vsebinskih dejstev in 
okoliščin njihovo obravnavanje nadaljevalo. Ker je šlo za nove postopke v istih zadevah, v 
takšnih primerih nismo odpirali novih spisov. Zaradi navedenega ponovno odprte zadeve 
niso upoštevane med odprtimi zadevami v letu 2001, temveč le med zadevami v obravnavi 
v letu 2001. 

3. Zaključene zadeve: Upoštevane so vse zadeve v obravnavi v letu 2001, ki so bile 31. decembra 
2001 zaključene. 

1 

poročevalec, št. 78 62 29. julij 2002 



Grafični prikaz primerjave med številom odprtih zadev po 
posameznih področjih dela v obdobju 1995-2001 prikazuje slika 
4.4.1. 

Tabela 4.4.1. 

PODROČJE DELA i ODPRTE ZADEVE Indeks 
(01,00) 1995 1996 1997 1998 1 1999 2000 2(101 

Štev. Delež Štev. Delež Štev. Delež Štev. Delež Stev. Delci Štev. Delel štev. Delež 
l Usiavnc pravice 37 1.6% 37 1.5% 43 1,5% 58 • S .7% 45 1.3% • 35 j J 86 2.6 245.7 
2 Omejitve osebne 
svobode 

74 3.1% 145 5,8% 128 4.4% 213 6.4% 174 5.1% 166 5,4 i 90 5.8 
11-4.5 

3. Sociaina varnost 251 10.7% 302 12,0% 397 13.8% 404 12.1% 409 12.0% 432 14.1 472 14,3 109,3 
4. Dciovnopravnc zadeve 125 5,3% 38 3,5% 138 4.8% 221 6.6% 217 6.4% 157 5.1 202 6,1 128,7 
5. Upravne zadeve 565 24,0% 521 20,7% 663 23.0% 697 20.8% 635 18,6% 534 17.5 523 15,3 97,9 
6 Sodni in polic, postopki 478 20,3% 761 30.3% 776 26.9% 881 26.3% 946 27,7% 990 32.4 941 28,5 95,1 
' Okolje m prostor 61 2,6% 75 3,0% 71 2.5% 56 i.7% 97 2.8% 84 2.7 130 3,9 154.8 
S Gospodarske javne 
službe 

27 1.1% 33 1,3% 26 0.9% 37 1.1% 72 2,1% 37 i.2 67 2,0 
181.1 

9. Stanovanjske zadeve 204 8.7% 141 5.6% 126 4.4% 158 4.7% 105 3.1% 116 3.8 150 4.5 129.3 
10 Ostalo 530 22.5% 410 16.3% 518 17.9% 623 18,6% 711 20.8% 508 16.6 543 16,4 i 06,9 
SKUPAJ 2.352 100% 2.513 100% 2.886 100% 3.448 100 % 3.411 100% 3.059 100% 3304 100% 108.0 

Slika 4.4.1. 

1200 

01995 «1996 □ 1997 ■1998" □1999 02000 »2001 j 
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Zadeve v obravnavi 

V tabeli 4 4.2. so prikazani podatki o skupnem številu zadev v 
obravnavi pri varuhu v letu 2001 po posameznih področjih dela. 
Kot smo že navedli, so med zadeve v obravnavi vključene zadeve, 
odprte na podlagi pobud v letu 2001, prenesene zadeve v 
obravnavo iz leta 2000 in ponovno odprte zadeve v letu 2001. 

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2000 skupaj obravnavanih 
3619 zadev, od tega: 

3.304 zadev, odprtih v letu 2001 (91,3 odstotka); 
187 zadev, prenesenih v obravnavanje iz leta 2000 (5,2 
odstotka), in 

128 ponovno odprtih zadev v letu 2001 (3,5 odstotka vseh 
obravnavanih zadev). 

Največ zadev je bilo v letu 2001 obravnavanih s področij: 
sodnih in policijskih postopkov (1.041 zadev oziroma 28,76 
odstotka); 

- ostalih zadev (564 zadev oziroma 15,58 odstotka) ter 
- socialne varnosti (549 zadev oziroma 15,17 odstotka). 

Podrobnejši prikaz števila zadev v obravnavi v letu 2001 po 
posameznih področjih dela je podan v spodnji tabeli. 

Tabela 4.4.2. 

PODROČJE DELA ŠTEVILO ZADEV V OBRAVNAVI Delež po 
področjih 

dela 
Odprte Prenos zadev Ponovno 
zadeve iz 2000 odprte zadeve 
v 2001 v 2001 

Skupaj 
zadeve v 

obravnavi 
1. Ustavne pravice 
2. Omejitve osebne svobode 
3. Socialna varnost 
4. Delovnopravne zadeve 
5. Upravne zadeve 
6. Sodni in policijski postopki 
7. Okolje in prostor 
8. Gospodarske javne službe 
9. Stanovanjske zadeve 
10. Ostalo 

86 3 l 
190 H 5 

472 42 35 
202 4 7 
523 48 20 
941 56 44 
130 H 2 
67 0 1 

150 2 2 
543 10 11 

90 
206 
549 
213 
591 

1041 
143 
68 

154 
564 

2,49 % 
5,69 % 

15,17% 
5,89 % 

16,33% 
28,76 % 

3,95 % 
1,88 % 
4,26 % 

15,58% 
SKUPAJ 3.304 187 128 3.619 100,00 % 

Primerjava med številom zadev v obravnavi po posameznih 
področjih dela varuha v obdobju 1995-2001 je prikazana v tabeli 
4.4 3. 

Iz tabele 4.4.3. izhaja, da je bilo v letu 2001 glede na leto 2000 v 
obravnavi 0,3 odstotka man| zadev (3.630 zadev v letu 2000 
in 3.619 v letu 2001). Število zadev v obravnavi se je glede na leto 

2000 najbolj zmanjšalo na področjih: 
upravnih zadev: s 675 na 591 zadev, kar je 12,45-odstotno 
zmanjšanj ter 
sodnih in policijskih postopkih:: s 1179 na 1041 zadev, kar je 
11,7-odstotno zmanjšanje. 

Slika 4.4.2. prikazuje deleže zadev v obravnavi pri varuhu po 
posameznih področjih dela v letu 2001. 

Tabela 4.4.3. 

PODROČJE DELA ZADEVE V OBRAVNAVI Indek* 
(01/00) 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001 

Stev. Delež Stev. DcleŽ Stev. Delež Stev. Delež Stev. Delež Stev. Delež Stev. Delež 1. Ustavne pravice 37 1.6% 63 1.6% 54 1.4% 65 1.6% 53 1.3% 38 1.0% 90 2.5 % 236.8 2. Omcnrve osebne svobode 74 3.1% 200 5.0% 179 4.6% 260 6.5% 227 5.6% 217 6.0% 206 5.7 % 94.9 3 Socialna varnost 251 10.7% 469 11.8% 528 13.7% 487 12.2?; 478 11.7% 493 13.6% 549 15.2 % 111.3 4, Delovnopravne zadeve 125 5.3% 157 3.9% 181 4.7% 246 6.2% 233 5.7% 180 5.0% 213 5.9 % 118.3 5 Upravne zadeve 565 24.0% 86A 21.8% 855 22.2?; 852 21.4% 831 20.4% 675 18,6% 591 16.3 % 87.5 0 Sodni in polic, postopki 478 20.3% 1 036 26.0% 1 086 28.2% 1.073 27.0% 1.118 27.4% 1179 32.5% 1041 28.8 % 88.3 7 Okolje in prostor 61 2.6% 122 3.1% 119 3.1% 83 2.1% 121 3.0% 108 3.0% 143 4.0 % 132.4 
S Gospodarske favne službe 27 1.1% 49 1.2% 38 1.0% 46 1.2% 84 2.1% 45 1.2% 68 1.9% 151.1 9 Stanovanjske zadeve 204 8.7% 264 6.6% 178 4.6% 185 4.6% 141 3.5% 130 3.6% 154 4.3 % 118.1 10 Ostalo 530 22.5% 753 18,9% 636 16.5% 683 17.2% 788 19.3% 565 15.6% 564 15,6% 99.8 SKUPAJ 2.352 100% 3.981 100% 3.854 100% 3.980 100% 4.074 100% 3.630 100% 3.619 100% 99,7 
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Slika 4.4.2. 

3. Gospodarske javna služba 
1.9* 

3 Stanovanj**« zadeva 
4.3% 

10. Ostaio 
15,6% 

. _ _ w, 5. Upravna zadava 6 Sodni m polici|Skr postopki 
28 8% 

i ustavna pravica 
2.5% 

4. Oelovnopravne zadeva 
5.9% 

7. Okolja in prostor 
4 0% 

2 Omejitve osebne svobode 
5.7% 

3. Socialna varnost 
15.2% 

Zadeve po stanju obravnavanja 

Stanje obravnavanja zadev 

1. Zaključene zadeve: zadeve, katerih obravnavanje je bilo 31. decembra 2001 zaključeno 

2. Zadeve v reševanju: zadeve, ki so bile 31. decembra 2001 v postopku reševanja 

3. Zadeve v rokovniku: zadeve, pri katerih smo 31. decembra 2001 pričakovali odgovor na naše 
poizvedbe oziroma druga dejanja v postopku 

V tabeli 4.4.4. je prikazana primerjava med stanjem obravnavanja 
zadev ob koncu let 1995-2001. 

V letu 2001 je bilo skupaj v obravnavi 3.619 zadev, od česar je 
bilo na dan 31. decembra 2001 zaključenih 3.132 oziroma 86,5 
odstotka vseh v letu 2001 obravnavanih zadev. 

V obravnavi je bilo preostalih 487 zadev oziroma 13,5 odstotka, 
izmed katerih je bilo: 

179 zadev v rokovniku in 
308 zadev v reševanju. 

Tabela 4.4.4. 

STANJE 
OBRAVNAVANJA 
ZADEV 

LETO 1995 
(•tanje na 

3I.I2.199S) 

LETO 1996 
(ilanje nt 

31.12.199«) 

LETO 1997 
(stanje ni 

31.12.1997) 

LETO 199« 
(stanje na 

31.12.199») 

LETO 1999 
(stanje na 

31.12.1999) 

LETO 2000 
(stanje na 

31.12.2000) 

LETO 2001 
(stanje na 

31 12.2001) Indeks 
(01/00) Štev. Delel Štev. Delel štev. Delež Štev. Delel Stev. Delel Štev. Delel Stev. Delet 

Zaključene 1.175 
399 

79,714 3.282 12.4% 3.442 »6,7% 3.305 88,1% 3.727 91,5% 3 443 94.1% 3.132 (6,5 % 91,0 
V rcSevanju 16,9% 333 13,4% 301 8,0% 261 6.6% 117 4.6% 61 1,7% 308 (,5% 504,9 
V rokovniku 71 3,3% 164 4,1% 204 3,3% 214 3,4% 160 3,9% 126 3,5% 179 5,0% 142,1 
SKUPAJ 2.352 100% 3.9(1 100% 3.134 100% 3.9(0 100% 4.074 100% 3.630 100% 3.(19 100% 99,7 
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Zaključene zadeve 

Tabela 4.4.5. prikazuje število zaključenih zadev po področjih 
dela v obdobju 1995-2001. V letu 2001 je bilo zaključenih 3.132 
zadev (v letu 1995 1.875, 1996 3.282, 1997 3.442, 1998 3.505, v 
letu 1999 3.727 in v letu 2000 3.443), kar je 9-odstotno 
zmanjšanje števila zaključenih zadev glede na leto 2000. 

Obravnavanje zadev po področjih dela 

Na področju 1. Ustavne pravice je bilo v letu 2001 v obravnavi 
90 zadev, kar je glede na leto 2000, ko jih je bilo obravnavanih 38, 
236,8 odstotka več zadev. Pobude s področja ustavnih pravic 
predstavljajo 2.5 odstotka vseh obravnavanih pobud. 

Število zadev v obravnavi na področju 2. Omejitve osebne 
svobode se je v letu 2001 glede na leto 2000 zmanjšalo za 5,1 
odstotka (z 217 na 206). Zmanjšanje števila zadev v obravnavi v 
letu 2001 je posledica 23,3 odstotnega zmanjšanja števila zadev 
obsojencev (s 120 na 92) in 50 odstotnega zmanjšanja števila 
zadev psihiatričnih bolnikov (s 32 na 16) medtem ko je število 
zadev s področja pripornikov poraslo z 62 na 95 (indeks 153). 

Na področju 3. Socialna varnost se je število zadev v obravnavi 
v letu 2001 glede na leto 2000 povečalo za 11,4 odstotke (s 493 
na 4549). Največji delež med temi podpodročji imajo zadeve v 
zvezi z zagotavljanjem socialnega varstva (251 zadev oziroma 
45,7 odstotka) Ugotavljamo veliko povečanje števila obravnavanih 
zadev s področja zdravstvenega varstva (s 24 na 49 - indeks 
204,2) in pokojninskega zavarovanja (z 89 na 118 - 32,6-odstotno 
povečanje). Manj zadev je bilo obravnavanih na področju 
zdravstvenega zavarovanja (56 v letu 2000 in 39 v letu 2001, kar 
je 30,4-odstotno zmanjšanje). 

Na področju 4. Delovnopravne zadeve se je število zadev v 
obravnavi v letu 2001 (213) glede na leto 2000 (180) povečalo za 
18,3 odstotka. Največje povečanje števila zadev v obravnavi je 
zaslediti na področju delovnih razmerij (s 64 na 106 - 65,6-odstotno 
povečanje) in področju delavcev v državnih organih (s 26 na 32, 
kar je 23,1-odstotno povečanje). Za 16,3 odstotka se je zmanjšalo 
število zadev v obravnavi, s področja brezposelnosti (z 59 na 
50). 

Po primerjavi števila zaključenih zadev (3.132) s številom odprtih 
zadev v letu 2001 (3.304) ugotavljamo, da je bilo v letu 2001 
zaključenih 5,5 odstotka več zadev, kot jih je bilo odprtih, 
kar skupaj z majhnim številom prenesenih zadev v obravnavanje 
iz leta 2000 (187 oziroma 5,2 odstotka vseh zadev v obravnavi v 
letu 2001) kaže na sprotno obravnavanje zadev. 

Področje 5. Upravne zadeve z obravnavanih 591 zadev, kljub 
12,4-odstotnem zmanjšanju glede na leto 2000 (675), pomeni 
drugo največjo vsebinsko zaokroženo celoto vseh zadev, ki jih je 
varuh obravnaval v letu 2001. Poudariti je pomembno 41,1 
odstotno zmanjšanje števila zadev povezanih z davki (s 129 na 
76), 43 odstotno zmanjšanje denacionalizacijskih zadev (s 107 
na 61) ter 16,3-odstotno zmanjšanje števila zadev v zvezi s 
pridobitvijo slovenskega državljanstva (s 86 na 72), kar pomeni 
nadaljnje zmanjševanje števila zadev v obravnavi s tega področja 
od leta 1996 (381 v letu 1996, 244 v letu 1997, 194 v letu 1998, 
112 v letu 1999, 86 v letu 2000 in 72 v letu 2001). 

Tako kot to velja za vsa predhodna obdobja, je varuh tudi v letu 
2001 največ zadev obravnaval s področja 6. Sodni in policijski 
postopki (1.041 zadev oziroma 28,8 odstotka), med katere 
uvrščamo zadeve v zvezi s policijskimi, predsodnimi, kazenskimi 
in civilnimi postopki, postopki v delovnih in socialnih sporih, 
upravnimi sodnimi postopki in postdpki o prekrških ter zadeve v 
zvezi z notariatom in odvetništvom. Iz indeksa gibanja števila 
zadev v obravnavi v letu 2001 glede na leto 2000 (88,3) je razvidno 
11,7- odstotno zmanjšanje glede na leto 2000 (1.179 v letu 2000 
in 1.041 v letu 2001). Največji delež med vsemi zadevami v 
obravnavi s tega področja pomenijo zadeve s podpodročja civilnih 
postopkov (506 zadev oziroma 48,6 odstotka vseh zadev s tega 
področja v letu 2001). V letu 2001 (131) smo zasledili 26-odstotno 
povečanje policijskih postopkov glede na leto 2000 (104). 

Na področju 7. Okolje in prostor zaznavamo v letu 2001 32,4- 
odstotno povečanje števila zadev v obravnavi glede na leto 2000 
(s 108 na 143). Znatno povečanje je opaziti na področju zadev 
urejanja okolja in sicer se je število zadev z obravnavanih 15 v 
letu 2000 povečalo na 26 v-letu 2001 (73,3-odstotno povečanje). 

Tabela 4.4.5. 

PODROČJE DELA ŠTEVILO ZAKLJUČENIH ZADEV Indeks 
(01/00) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Ustavne pravice 
2. Omejitve osebne svobode 
3. Socialna varnost 
4. Delovnopravne zadeve 
5. Upravne zadeve 
6. Sodni in policijski postopki 
7. Okolje in prostor 
8. Gospodarske javne službe 
9. Stanovanjske zadeve 
10. Ostalo 

22 
60 
202 
98 

418 
397 
36 
21 
175 
446 

54 
165 
374 
124 
717 
824 
86 
39 

223 
676 

48 
144 
466 
157 
718 
931 
93 
30 
156 
599 

57 
226 
438 
234 
687 
959 
65 
38 
161 
640 

50 
210 
439 
216 
730 

1.009 
108 
79 
132 
754 

33 
211 
464 
179 
623 

1.113 
104 
43 
124 
549 

67 
196 
494 
192 
437 
921 
124 
58 
139 
504 

203.0 
92,9 
106,5 
107,3 
70,1 
82.7 
119,2 
134,9 
112.1 
91.8 

SKUPAJ 1.875 3.282 3.442 3.505 3.727 3.443 3.132 91,0 
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Število zadev v obravnavi se je v letu 2001 glede na leto 2000 
opazno povečalo na področju 8. Gospodarske javne službe (s 
45 na 68 - indeks 151,1). Pripad zadev se je tako rekoč na vseh 
podpodročjih (komunikacijah, energetiki, prometu in ostalih 
gospodarskih javnih službah) povečal, najbolj pa na podpodročju 
energetike kjer se število zadev v obravnavi s 3 v letu 2000 
povečalo na 9 v letu 2001. 

Na področju 9. Stanovanjske zadeve se je število obravnavanih 
zadev v 2001 glede na leto 2000 povečalo za 18,5 odstotkov (s 

130 na 154). Opazno je povečanje števila zadev s področja ostalih 
stanovanjskih zadev (s 5 na 18). 

V področje 10. Ostalo razvrščamo tiste zadeve, ki jih ni mogoče 
uvrstiti v nobeno od opredeljenih področij. V letu 2001 smo obravnavali 
564 takšnih zadev, kar pomeni glede na leto 2000, ko jih je bilo 
obravnavanih 565, ni bilo spremembe števila zadev v obravnavi. 

Podrobnejši prikaz števila zadev v obravnavi v letih 2000 in 2001 
po področjih in podpodročjih dela je v tabeli 4.4.6. 
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Odprte zadeve po regijah 

V tabeli 4.4.7. je podari prikaz odprtih zadev po regijah in upravnih 
enotah. Tako kot prejšnja leta smo tudi v letu 2001 pri razvrstitvi 
odprtih zadev po regijah in upravnih enotah upoštevali enako 
osnovo za geografsko razdelitev R Slovenije (Ivan Gams: 
"Geografske značilnosti Slovenije", Ljubljana, 1992, Mladinska 
knjiga). Kot merilo za razvrstitev zadev po posameznih upravnih 
enotah smo upoštevali stalno prebivališče pobudnika, pri osebah 
na prestajanju zaporne kazni oziroma na zdravljenju v psihiatričnih 
bolnišnicah pa kraj njihovega začasnega prebivališča (kraj 
prestajanja zaporne kazni oziroma zdravljenja). 

Med 3.304 odprtimi zadevami v letu 2001 je bilo tudi 68 zadev, ki 
se nanašajo na prebivalce tujih držav (največ iz R Hrvaške in ZR 
Jugoslavije), ter 51 anonimnih vlog oziroma splošnih spisov. 
Splošne spise odpremo, če gre za obravnavanje širše 
problematike in ne samo za obravnavanje posameznega 
problema. Obravnavanje splošnih spisov se lahko začne na lastno 
pobudo varuha oziroma na podlagi ene ali več vsebinsko 
povezanih zadev, ki kažejo na določen širši problem. 

Največ zadev je bilo v letu 2001 odprtih iz: 
Osrednjeslovenske regije (1.098 oziroma 35 odstotkov vseh 
odprtih zadev v letu 2001), od tega 839 zadev z območja UE 
Ljubljana; 
452 zadev oziroma 14 odstotkov iz Podravske regije, od tega 
286 z območja mariborske upravne enote, ter 
376 zadev iz Savinjske regije (12 odstotkov vseh odprtih 
zadev). 

Poleg zmanjšanega pripada zadev iz tujine ter splošnih spisov in 
anonimnih vlog zasledimo v letu 2001 glede na leto 2000 največje 
zmanjšanje pripada zadev iz: 

Goriške regije: s 142 na 112 zadev (21,1 -odstotno zmanjšanje) 
ter 
Pomurske regije: z 153 na 137 zadev (10,5-odstotno 
zmanjšanje pripada). 

Največje povečanje pripada zadev glede na leto 2000 je iz: 
Notranjske regije: s 45 na 65 (44,4-odstotno povečanje) ter 
Koroške regije: s 70 na 97 (38,6 -odstotno povečanje pripada). 

V tabeli 4.4.7. prikazujemo tudi podatke o številu zadev na tisoč 
prebivalcev po posameznih upravnih enotah in regijah. Kot vir za 
število prebivalcev po upravnih enotah smo upoštevali podatke 
Statističnega zavoda Republike Slovenije, objavljene na spletni 
strani http://www.gov.si/zrs/slo/index.html z dne 31. december 
2000, tabela 2. Prebivalstvo po upravni enoti prebivališča, 
nekaterih skupinah in spolu, Slovenija. 

Največ zadev na tisoč prebivalcev je bilo odprtih iz: 
Obalno-kraške regije: 2,18 zadeve - predvsem v koprski UE, 
v kateri je varuh odprl 2,5 zadev na tisoč prebivalcev; 

- Osrednjeslovenske regije: 2,11 zadeve - največ v ljubljanski 
UE, in sicer 2,6 zadev na tisoč prebivalcev, ter 
Dolenjske regije: 1,88 zadeve na tisoč prebivalcev. 

Če primerjamo pripad zadev po UE, ugotavljamo, da je varuh v 
letu 2001 odprl največ zadev na tisoč prebivalcev iz UE Ljubljana 
(2,57), Koper (2,47), Celje (2,26) in Piran (2,24), najmanj pa iz UE 
Tolmin (0,39), Krško (0,43) in Metlika (0,61). Pri podatku za UE 
Trebnje velja omeniti, da so med odprte zadeve iz te UE vključene 
tudi zadeve tistih oseb na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Dob 
pri Mirni, ki niso navedli naslova stalnega prebivališča. 

Slika 4.4.3. prikazuje podatke o pripadu odprtih zadev v letu 2001 
po regijah. 

Slika 4.4.3. 

2a»av«ka r*g<j« 

C»<«dr.|«»iov»mka »gi|« 
3SX 
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Tabela 4.4.7. 

REGIJA 2000 2001 Indeks 
(01/00) 

Št. zadev/ 
1000 

prebival. 
Dolenjska regija 

Črnomelj 
Metlika 
Novo mesto 
Trebnje 

169 199 
33 29 

6 5 
79 96 
5! 69 

117,8 
87,9 
83,3 

121,5 
135,3 

1,88 
1.54 
0,61 
1,58 
3.80 

Gorenjska regija 
Jesenice 
Kranj 
Radovljica 
Škofja Loka 
Trži« 

257 291 
42 49 

101 119 
55 61 
31 41 
28 21 

113.2 
116.7 
117.8 
110.9 
132.3 
75,0 

1,48 
1,56 
1,59 
1,77 
1,01 
1,38 

Goriška regija 
Ajdovščina 
Idrija 
Nova Gorica 
Tolmin 

142 112 
27 27 
10 11 
89 66 
16 8 

78,9 
100,0 
110,0 
74,2 
50,0 

0,93 
1,17 
0,64 
1,11 
0,39 

Koroika regija 
Dravograd 
Radlje ob Dravi 
Ravne na Koroškem 
Slovenj Gradec 

-0 97 
5 6 

15 20 
33 40 
17 31 

138,6 
120,0 
133.3 
121,2 
182.4 

1,31 
0,69 
1,18 
1,50 
1,43 

Notranjska regija 
Cerknica 
Ilirska Bistrica 
Postojna 

45 65 
8 20 

14 14 
23 31 

144,4 
250,0 
100,0 
134,8 

1,28 
1,27 
0,98 
1,51 

Obalno-kraika regija 
Izola 
Koper 
Piran 
Sežana 

215 226 
22 32 

109 119 
61 39 
23 36 

105.1 
145,5 
109.2 
63,9 

156,5 

2.18 
2.19 
2,47 
2,24 
1.53 

Osrednjeslov. regija 
Domžale 
Grosuplje 
Kamnik 
Kočevje 
Litija 
Ljubljana 
Logatec 
Ribnica 
Vrhnika 

916 1.098 
68 83 
59 42 
20 28 
20 22 
26 26 

681 839 
7 13 

16 19 
19 26 

119,9 
122.1 
71,2 

140,0 
110,0 
100,0 
123.2 
185.7 
118.8 
136,8 

2,11 
1,71 
1.32 
0,91 
1.16 
1.33 
2,57 
1.17 
1.47 
1,24 

REGIJA 2000 2001 Indeks 
(01/00) 

Št. zadev/ 
1000 

prebival. 
Podravska regija 

Lenart 
Maribor 
Ormož 
Pesnica 
Ptuj 
Ruše 
Slovenska Bistrica 

463 452 
14 15 

272 286 
20 18 
24 18 
81 71 
11 17 
41 27 

97.6 
107.1 
105,1 
90,0 
75,0 
87.7 

154,5 
65,9 

1.41 
0,84 
1,94 
1,01 
0,98 
1,03 
1.13 
0,80 

Pomurska regija 
Gornja Radgona 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 

153 137 
20 17 
19 23 
32 24 
82 73 

89,5 
85,0 

121,1 
75,0 
89,0 

1,10 
0,82 
0,92 
1,29 
1,22 

Savinjska regija 
Celje 
Laško 
Moziije 
Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
Šmaije pri Jelšah 
Velenje 
Žalec 

363 376 
141 143 

17 28 
16 20 
25 30 
28 21 
31 26 
55 56 
50 52 

103.6 
101,4 
164.7 
125,0 
120,0 
75,0 
83,9 

101.8 
104,0 

1,47 
2.26 
1,50 
1.22 
1,35 
1,08 
0,82 
1,28 
1.27 

Spodnjeposav. regija 
Brežice 
Krško 
Sevnica 

66 60 
36 34 
17 12 
13 14 

90,9 
94,4 
70,6 

107,7 

0,85 
1,39 
0.43 
0,77 

Zasavska regija 
Hrastnik 
Trbovlje 
Zagorje ob Savi 

74 72 
12 18 
37 39 
25 15 

97,3 
150,0 
105,4 
60,0 

1,56 
1.71 
2.11 
0,87 

Tujina 71 68 95,8 / 
Splošni spisi, 
anonimne vloge 55 51 92.7 / 

SKUPAJ 3.059 3.304 108,0 / 

/ 
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Zaključene zadeve po utemeljenosti 

Med 3.132 zadevami, zaključenimi v letu 2001, je bilo: 
402 utemeljenih zadev (12,8 odstotka); 
326 delno utemeljenih zadev (10,4 odstotka); 
589 neutemeljenih zadev (18,8 odstotka); 
1.230 zadev, za obravnavanje katerih niso bili izpolnjeni pogoji 
(39,3 odstotka) in 

585 zadev, za obravnavanje katerih varuh ni pristojen (18,7 
odstotka vseh zaključenih zadev). 

Delež utemeljenih in delno utemeljenih zadev v letu 2001 (23,2 
odstotka) se je glede na prejšnje leto 2000 (29,5 odstotka) nekoliko 
zmanjšal. Ugotavljamo, da je v primerjavi s sorodnimi 
institucijami ta delež zelo velik. 

1. Utemeljena zadeva: V zadevi gre za kršitev pravic ali drugo nepravilnost v vseh navedbah 
pobude. 

2. Delno utemeljena zadeva: Pri nekaterih v pobudi navedenih ali nenavedenih elementih 
postopka ugotovimo kršitve in nepravilnosti, pri drugih navedbah pa ne. 

3. Neutemeljena zadeva: Pri vseh navedbah iz pobude ugotovimo, da ne gre za kršitev ali 
nepravilnost. 

4. Ni pogojev za obravnavo zadeve: V zadevi je v teku določen pravni postopek, pri katerem ni 
zaznati zavlačevanja ali bistvenih nepravilnosti. Pobudniku posredujemo informacije, pojasnila 
in napotke za uveljavljanje pravic v odprtem postopku. 

5. Nepristojnost varuha: Predmet pobude ne spada v okvir pristojnosti institucije. Pobudniku 
pojasnimo druge možnosti, ki jih ima za uveljavljanje pravic. 

Zaključene zadeve po resorjih 

Tabela 4.4.8. vsebuje prikaz razvrstitve zaključenih zadev po 
resorjih v letu 2001. Posamezno zadevo razvrščamo v ustrezni 
resor glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik 
obrnil na varuha. 

Iz tabele je razvidno, da se je največ zaključenih zadev v letu 
2001 nanašalo na resorje: 
- pravosodja (1.085 zadev oziroma 34,64 odstotka); 

dela, družine in socialnih zadev (639 zadev oziroma 20,40 
odstotka) ter 

- okolja in prostora (423 zadev oziroma 13,51 odstotka vseh 
zaključenih zadev). 

Število odprtih zadev v letu 2001 glede na leto 2000 se je vključujoč 
resorje, katerih delež med vsemi zaključenimi zadevami v letu 
2001 je vsaj en odstotek, najbolj zmanjšalo pri naslednjih resorjih: 

finance: s 129 na 62, kar je 51,9-odstotno zmanjšanje, ter 
zdravstvo: s 135 na 114, kar je 15,6-odstotno povečanje. 

Tabela 4.4.8. 

RESOR 
ZAKLJUČENE ZADEVE 

Indeks 
(01/00) 

2000 
Število Delež 

2001 
Število Delež 

1. Delo, družina in socialne zadeve 
2. Ekonomski odnosi in razvoj 
3. Finance 
4. Gospodarstvo 
5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana 
6. Kultura 
7. Notranje zadeve 
8. Obramba 
9. Okolje in prostor 
10. Pravosodje 
11. Promet in zveze 
12. Šolstvo in šport 
13. Zdravstvo 
14. Znanost in tehnologija 
15. Zunanje zadeve 
16. Vladne službe 
17. Lokalna samouprava 
18 Ostalo 

620 18,01% 
28 0,81 % 

129 3,75 % 
15 0,44% 
26 0,76 % 
14 0,41 % 

301 8,74% 
43 1,25% 

467 13,56% 
1259 36,57% 

34 0,99 % 
52 1,51% 

135 3,92 % 
1 0,03 % 

25 0,73 % 
30 0,87 % 
38 1,10% 

226 6,56 % 

639 20,40 % 
15 0,48% 
62 1,98% 
20 0,64 % 
14 0,45% 

3 0,10% 
325 10,38% 
47 1,50% 

423 13,51 % 
1085 34,64 % 

21 0,67% 
47 1,50% 

114 3,64% 
l 0,03 % 
7 0,22 % 

11 0,35% 
41 1,31% 

257 8,21 % 

103,1 
53,6 
48.1 

133,3 
53,9 
21,4 

108,0 
109,3 
90.6 
86.2 
61,8 
90,4 
84,4 

100,0 
28,0 
36.7 

107,9 
113,7 

SKUPAJ 3.443 100,00% 3.132 100,00 % 91,0 
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OPIS IZBRANIH PRIMEROV 

1 - Neutemeljeno sklicevanje na določbo, ki medijem 
zapoveduje brezplačno objavo sporočil — 1.0-15/2001 

V pobudi oziroma protestu na naš naslov je tiskovna agencija 
izrazila svoje nestrinjanje, da so morali brezplačno objaviti 
Odredbo o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki 
jo je izdal minister za notranje zadeve ob srečanju predsednikov 
ZDA in Ruske federacije. Objavljena je bila tudi v Uradnem listu 
RS, št. 46/01. Pobudnik je menil, da za brezplačno objavo niso bili 
podani razlogi iz 25. člena ZMed. 

MNZ je na našo poizvedbo odgovorilo, da dopis predstavnika za 
odnose z javnostmi ni bil mišljen kot zahteva za brezplačno objavo 
v skladu s 25. členom ZMed. Odločitev, ali bo vsebina uredbe 
objavljena v celoti ali v smiselnih povzetkih, so prepustili uredniški 
politiki posameznega medija. Kateri mediji so sledili zaprosilu, pa 
niso posebej spremljali. 

Po proučitvi predpisov, odgovora MNZ in gradiv, ki nam jih je 
posredoval pobudnik, smo menili, da je bilo v dopisu predstavnika 
policije za odnose z javnostmi odgovornim urednikom medijev z 
dne 11.6. 2001 sklicevanje na 25. člen ZMed neutemeljeno. Ta 
člen določa, da mora medij na zahtevo državnih organov brez 
odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno 
ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne 
in naravne dediščine ter varnosti države. Očitno je bilo, da 
odredba ministra o prepovedi prometa na cestah v RS ni bila 
sprejeta iz razlogov, navedenih v tem členu, temveč na podlagi 
prvega odstavka 101. člena ZVCP in 26. člen Zakona o prevozu 
nevarnega blaga. 

Ministrstvo je v času državniškega obiska predsednikov Busha 
in Putina javnost večkrat seznanjalo tudi z napovedanimi cestnimi 
zaporami. To so storili z dopisi, ki so jih posredovali javnim občilom 
s pripisom "informacija za javnost". Takšna dopisa javnim občilom 
sta bila na primer posredovana 8.6.2001 in 14.6.2001. Dopis z 
dne 11.6.2001, v katerem so navajali 25 člen ZMed, pa je bil 
naslovljen na odgovorne urednike medijev in brez omenjenega 
pripisa. Na tej podlagi je pobudnik - in morda tudi drugi mediji - 
sklepal, da je podlaga za zaprosilo za objavo drugačna kot pri 
drugih dopisih javnim občilom. Pobudnik je torej to prošnjo razumel 
kot zahtevo po brezplačni objavi odredbe in jo je po lastni izjavi 
objavil le zaradi strahu pred sankcijo, ki na podlagi 132. člena 
ZMed za izdajatelja znaša najmanj dva milijona tolarjev. Zato smo 
menili, da je bilo v dopisu, ki ga podpisal predstavnik policije za 
odnose z javnostmi dne 11.6.2001, neprimerno in zavajajoče 
citiranje 25. člena ZMed. 

MNZ smo predlagali, naj v prihodnje pri informacijah, ki jih bo 
posredovalo medijem, to mnenje upošteva. 

2 - Video nadzor na delovnem mestu — 1.0-32/01 
Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je želel 
našo presojo legalnosti videonadzora na delovnem mestu 
Pobudniku smo, ker ni natančneje navedel okoliščin takšnega 
nadzora, lahko podali zgolj načelni odgovor. Pojasnili smo mu, da 
je varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic ter varstvo 
osebnih podatkov zagotovljeno z Ustavo Republike Slovenije. Te 
pravice se lahko omejijo zaradi javnih interesov oziroma zaradi 
pravic drugih in kadar ustava tako določa, pri čemer je treba 
upoštevati tudi načela sorazmernosti med prizadeto pravico in 
javnim ali drugim interesom. Ocenili je treba, kaj je pomembnejše, 
ali pravica do zasebnosti ali kakšna druga pravica, ki v to pravico 
posega Upoštevaje tudi zakonske in druge predpise je dopustnost 

oziroma legalnost videonadzora na delovnem mestu mogoče 
presojati zgolj za vsak posamezni primer posebej. Na naš poziv 
k dopolnitvi pobude z navedbo okoliščin posameznega primera 
se pobudnik ni odzval. 

3 - Televizijski nagovor tudi za pripadnike islamske verske 
skupnosti — 1.0-37/2001 
Prejeli smo vlogo gospoda Osmana Bogiča, slovenskega muftije 
Islamske skupnosti v RS, ki nam je posredoval svojo 
korespondenco z RTV Slovenija v zvezi s predlogom, da bi mu 
na televiziji omogočili objavo Bajramskih nagovorov. Meni, da RTV 
ravna diskriminatorno, ker Islamska skupnost nima enake 
možnosti za objavo sporočil ob svojih verskih praznikih, kot jo 
imajo druge verske skupnosti v Republiki Sloveniji. Na njegovo 
vlogo mu je odgovorni urednik informativnih in izobraževalnih 
programov RTVS sporočil, da njegovih nagovorov ne more 
predvajati v okviru osrednjih informativnih oddaj, saj naj bi to bilo 
v nasprotju s kodeksom, ter mu predlagal, naj se poveže z 
urednikom verskega programa v isti hiši. 

Urednika informativnih in izobraževalnih programov RTVS smo 
prosili za odgovore o načinu dosedanjih objav nagovorov verskih 
skupnosti ob verskih praznikih, o določbi kodeksa, ki preprečuje 
predvajanja takšnih nagovorov v okviru informativnih oddaj, ter o 
tem, ali načrtujejo tudi objave nagovorov predstavnikov Islamske 
skupnosti. Menili smo, da napotitev muftije na urednika verskega 
programa ni bila primerna. 

Urednik nam je v odgovoru pojasnil, da so praznični nagovori 
predstavnikov verskih skupnosti (rimskokatoliške, 
evangeličanske in pravoslavne) doslej potekali zunaj informativnih 
oddaj oziroma v posebni oddaji po TV Dnevniku. Doslej so 
omenjenim verskim skupnostim dali možnost, da enkrat na leto 
nagovorijo svoje vernike. Informativni program je pri teh oddajah 
sodeloval le po tehnični plati. Na seji uredniškega sveta 
informativnega programa dne 8.1.2002 so sklenili, da bodo 
vodstvu televizije predlagali, naj ponudi podobno možnost 
nagovora tudi predstavniku Islamske skupnosti v Republiki 
Sloveniji. 

Muftija islamske skupnosti se je kasneje zahvalil za naše 
posredovanje. 

4 - Kandidiranje upokojenih znanstvenikov za raziskovalne 
projekte — 1.3-1/01 
Pobudnik je navedel, da ne more kandidirati na razpisih ministrstva 
za šolstvo, znanost in šport z raziskovalnimi projekti, ker razpisni 
pogoji zahtevajo, da mora imeti nosilec sklenjeno delovno razmerje 
v raziskovalni organizaciji. Z vpisom v register zasebnih 
raziskovalcev pa ima težave, ker pravilnik o pogojih vpisa 
upokojenim znanstvenikom tega ne omogoča. Meni, da se mu s 
tem krši pravica iz 14. člena Ustave RS, ki vsakomur zagotavlja 
enake pravice, ne glede na osebne okoliščine, med katerimi je 
posebej navedena tudi starost. Z nemožnostjo, da bi kandidiral 
na razpisih vašega ministrstva, pa naj bi se mu kršila tudi določba 
tretjega odstavka 49. člena Ustave, ki vsakomur pod enakimi 
pogoji dopušča vsako delovno mesto. 

Na pogovoru z ministrico za šolstvo, znanost in šport na našem 
uradu smo opozorili tudi na ta problem. Ministrica je napovedala, 
da bo treba spremeniti zakon o raziskovalni dejavnosti Menili 
smo, da ne vidimo zakonske ovire, da razpisi ne bi mogli omogočiti 
kandidatur tudi upokojenim znanstvenikom, saj Zakon o 
raziskovalni dejavnosti (Ur. Ifst RS, št. 8/91) v 39. členu določa, da 
je odgovorni nosilec raziskovalnega projekta praviloma v 
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delovnem razmerju v raziskovalni dejavnosti oziroma je zasebni 
raziskovalec, kar po našem mnenju omogoča izjeme, ki se lahko 
opredelijo v razpisnih pogojih. Po mnenju MŠZŠ je ta določba tudi 
razlog, da trenutno veljavni Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora 
in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja, 
ki je podlaga za javni razpis, ne dopušča, da bi bil odgovorni 
nosilec projekta raziskovalec, ki ni v delovnem razmerju v 
raziskovalni organizaciji prijaviteljici. Posledično to seveda 
izključuje tudi upokojene raziskovalce. Kljub temu so upokojeni 
raziskovalci lahko vklj&čeni v projekt na podlagi pogodbenega 
razmerja, stroški njihovega dela pa se krijejo iz postavke 
"materialni stroški". 

V Sloveniji je vrsta upokojenih raziskovalcev, ki želijo, da bi jim 
bilo omogočeno raziskovalno delo tudi po formalni upokojitvi ter 
da lahko projekte tudi prijavljajo. Zaradi razmeroma majhnega 
raziskovalnega potenciala, s katerim razpolaga država Slovenija, 
bi bilo seveda smiselno, da se omogoči enakopravno prijavljanje 
s projekti tudi upokojenim raziskovalcem, seveda pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za raziskovalce, ki so v rednem delovnem 
razmerju v raziskovalnih institucijah. Zato je ministrstvo 
napovedalo, da bo do javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
temeljnega in aplikativnega raziskovanja v letu 2002 temu primerno 
prilagodilo ustrezne podzakonske akte, tako da bi bile dopuščene 
določene izjeme. 

5 - Varstvo osebnih podatkov in članstvo v sindikatu — 1.5- 
8/01 
Pobudnik je na varuha človekovih pravic naslovil pobudo, iz katere 
je izhajalo, da v zasebni gospodarski družbi ustanavljajo lasten 
sindikat. Vodstveni delavci družbe naj bi za pridobivanje članstva 
izvajali najrazličnejše pritiske na zaposlene (celo do groženj o 
premestitvah v odročnejše kraje), predvsem pa na člane drugih 
sindikatov, da podajo izstopne izjave in pristopijo k članstvu 
ustanavljajočega se sindikata. 

Pobudnika smo obvestili, da gre v predmetni zadevi lahko za 
kršitev ustavno zagotovljene pravice do svobodnega ustanavljanja 
in delovanja sindikatov ter včlanjevanja vanje, vendar pristojnost 
varuha človekovih pravic ni podana, saj je bil ustanovljen za 
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin zgolj v 
razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in 
nosilcev javnih pooblastil. Po drugi strani pa smo iz pobude zaznali, 
da gre lahko tudi za kršitve določb Zakona o varstvu osebnih 
podatkov, predvsem določb, ki se nanašajo na namen obdelave 
in na samo zavarovanje osebnih podatkov • osebnih podatkov, ki 
izkazujejo sindikalno pripadnost zaposlenih. Ker ima varuh 
človekovih pravic tudi pri opravljanju neodvisnega nadzora varstva 
osebnih podatkov določene omejitve do oseb zasebnega prava, 
smo pobudnika napotili na Inšpektorat za varstvo osebnih 
podatkov. 

6 - Odklonitev vpogleda v upravni spis zaradi varovanja 
osebnih podatkov — 1.7-1/01 
Pobudnico, uživalko družinske pokojnine po pokojnem možu, je 
območni zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
Mariboru obvestil, da po umrlem zavarovancu (dve leti in pol po 
smrti zavarovanca) uveljavlja pravico do družinske pokojnine 
tudi pokojnikov sin, ki ni živel v skupnosti z očetom, niti ni nikoli 
vedela zanj; pobudnica je bila obveščena, da predlagatelj izpolnjuje 
pogoje za uveljavitev pravice do družinske pokojnine. Na različne 
načine je želela pridobiti podatke o predlagatelju oziroma o tem, 
da je njen pokojni mož njegov oče Teh podatkov ji niso posredovali 
na pristojni upravni enoti, prav tako pa ji zavod ni dovolil vpogleda 
v tisti del spisa na zavodu, ki se je nanašal na osebne podatke 

drugega upravičenca do družinske pokojnine. Zavod pobudnici 
tudi ni vročil nove odločbe o pravici do družinske pokojnine, niti ji 
ni vročil odločbe, ki jo je zavod izdal drugemu upravičencu do 
družinske pokojnine. 

Nobenih pravnih podlag za opisano ravnanje zavoda nam ni 
uspelo najti. Predlagateljev zahtevek za priznanje družinske 
pokojnine je bil obravnavan v upravnem postopku, torej bi morala 
biti tudi pobudnici vročena nova odločba o delitvi družinske 
pokojnine (vdovske in družinske). Tako pa je zavod odločbo o 
pravici do družinske pokojnine posredoval novemu upravičencu, 
pobudnico pa le z dopisom pozval, naj sporoči, ali želi ponovno 
uveljaviti invalidsko pokojnino, ki jo je prejemala pred družinsko 
pokojnino. Ker se pobudnica ni odzvala na navedeno sporočilo 
zavoda, ji je bila še naprej izplačana družinska pokojnina, seveda 
v višini polovice prejšnjega zneska. 

Posebej pa ni bilo podlag za zavrnitev vpogleda v "svoj pokojninski 
spis", ki ga je pobudnica zahtevala. Zakon o splošnem upravnem 
postopku v 82. členu ureja pregled spisov; navedeno določilo 
strankam omogoča vpogled v spise zadev. Pobudnica te pravice 
ni mogla uveljaviti. 

Glede nevročitve odločbe je bila naša poizvedba na zavod 
uspešna, saj so pobudnici končno izdali novo odločbo o družinski 
pokojnini (odločba je datirana s 15.01.2001, pobudnici pa je bila 
vročena 13.04.2001. Ker je bilo o delitvi družinske pokojnine za 
novega upravičenca odločeno že od 1.10.2001 in čeprav zavod 
navaja, da je šlo za pomoto, je varuh tako ravnanje zavoda kritiziral. 

Glede pravice do vpogleda v spis pobudnice pa je območni zavod 
kljub intervenciji varuha vztrajal, da pobudnici ne dovoli vpogleda 
v celoten pokojninski spis, ki se je nanašal na družinsko pokojnino, 
in sicer zato, ker so v spisu podatki novega družinskega člana; 
ker so zavezani k varovanju osebnih podatkov, ji torej niso dovolili 
vpogleda v celoten spis. 

Tako stališče zavoda po našem mnenju ni bilo pravilno, mnenje 
pa je temeljilo na prepričanju, da pobudnica v postopku delitve 
družinske pokojnine na več družinskih članov izpolnjuje vse pogoje 
(ima pravni interes), da se ji dovoli vpogled v celoten spis, ki se 
nanaša na to družinsko pokojnino. Torej tudi na vse podatke, ki 
se nanašajo na novega upravičenca do družinske pokojnine. 

Mnenje smo posredovali na direkcijo zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje; ta je območni enoti naložila, da pobudnici 
omogoči vpogled v celoten spis, ki se je nanašal na pravico do 
družinske pokojnine. Vpogled je bil tudi dejansko opravljen. 

7 - Neumestna vprašanja kandidatom za voznika ob 
zdravstvenih pregledih zaradi neusklajenega pravilnika — 
1.7-4/01 
Pobudnik se nam je pritožil zaradi ravnanja zdravnice, ki mu je ob 
zdravniškem pregledu za voznika postavljala vprašanja, ki po 
njegovem mnenju posegajo v zasebnost in ne morejo biti 
povezana z ugotavljanjem sposobnosti za vožnjo motornih vozil. 

Po proučitvi pobude in dokumentacije, ki nam jo je posredoval, 
smo ugotovili, da sta Pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov 
motornih vozil in traktorjev ter o izdajanju zdravniških spričeval 
(Uradni list SRS, št. 12/84) in na tej podlagi izdan obrazec DZS št. 
8,310 zastarela in v neskladju z namenom zdravstvenih pregledov, 
ki jih določa 161. člen Zakona o varnosti cestnega prometa Ta 
zakon določa, da se na zdravstvenih pregledih ugotavlja, ali ima 
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kandidat za voznika ali voznik potrebno telesno ali duševno 
zmožnost za vožnjo motornega vozila. V prehodnih določbah 
tega zakona je določeno, da se dosedanji izvršilni predpisi, vključno 
z omenjenim pravilnikom, smiselno uporabljajo do izdaje ustreznih 
novih predpisov, če niso v nasprotju z zakonorrl. 

Zastareli podzakonski predpisi in obrazci omogočajo široka 
pooblastila pristojnim zdravnikom pri ugotavljanju telesnih in 
duševnih zmožnosti za vožnjo motornih vozil. Nismo strokovno 
usposobljeni, da bi lahko ocenili, katera vprašanja so za ta namen 
še ustrezna za doseganje zakonskega cilja, vendar menimo, da 
to prav gotovo niso vprašanja o poklicu, zaposlitvi, stanovanjskih 
in družinskih razmerah, vojaške obveznosti in še nekatera. Zato 
smo ministru za zdravje predlagali, da čimprej sprejme nov 
pravilnik in na tej podlagi predpiše nove obrazce. Pri tem smo 
ministru posredovali naše mnenje, da je treba v predpisih opredeliti 
podlago le za tista vprašanja, ki so neposredno povezana z 
ugotavljanjem telesnih in duševnih zmožnosti kandidatov za 
voznike in voznikov. Predlagali smo tudi, naj primerjalno ugotovi, 
kako to vprašanje rešujejo v drugih državah, zlasti v državah 
Evropske unije. 

Ministrstvo za zdravje nam je odgovorilo, da posebna delovna 
skupina pripravlja vse podzakonske akte, ki jih mora na podlagi 
ZVCP izdati minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za notranje zadeve. Med temi akti sta tudi 
predpisa, ki bosta določila zdravstvene pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati vozniki motornih vozil in vozniki inštruktorji, ter način 
in postopek izdajanja zdravstvenih spričeval za voznike motornih 
vozil, kot določa 163. člen ZVCP. Tudi obrazec, ki se bo izpolnjeval 
ob zdravstvenem pregledu, bo spremenjen, skrajšan ter prilagojen 
zahtevi, da se od kandidatov za voznike in od voznikov motornih 
vozil pridobijo le tisti podatki, ki so povezani z ugotavljanjem njihovih 
telesnih in duševnih zmožnosti za vožnjo. 

8 - Katere podatke lahko zahteva knjižnica? — 1.7-10/01 
Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je v pobudi 
navajal, da knjižnica ob vpisu ali ob obnovitvi članarine od 
uporabnikov zahteva določene osebne podatke Menil je, da 
knjižnica ni upravičena do zbiranja večine od teh podatkov V 
odgovoru smo mu pojasnili, da zbiranje, obdelovanje, namen 
uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa 
zakon. Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o 
knjižničarstvu. Slednji taksativno določa, katere osebne podatke 
o uporabnikih zbirajo in obdelujejo knjižnice. Hkrati smo mu pojasnili, 
da je zavarovanje osebnih podatkov na splošno urejeno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Natančnejša ureditev 
postopkov in ukrepov zavarovanja je prepuščena internim aktom 
upravljavcev zbirk osebnih podatkov. Opozorili smo ga tudi na 
možnost posredovanja Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov, 
ki ima v določenih pogledih celo širša zakonska pooblastila kot 
varuh. V primeru ugotovljenih kršitev lahko namreč izreka ukrepe 
za njihovo odpravo. 

9 - Uveljavljanje pravic in varstvo osebnih podatkov — 1.7- 
15/01 
Na varuha človekovih pravic je bila naslovljena pobuda, iz katere 
je izhajalo, da je neznana oseba brez dovoljenja pobudnika 
pripeljala na njegovo zemljišče čebele na pašo. Pobudnik je na 
podlagi predloženih registrskih označb vozil zahteval od upravne 
enote, policijske postaje in Ministrstva za notranje zadeve podatke 
o lastniku teh vozil. Navedeni so mu posredovanje zahtevanih 
podatkov zavrnili, sklicujoč se pri tem na določbe Zakona o varstvu 
osebnih podatkov. S tem naj mu bi bilo onemogočeno varstvo 
pravic zoper osebo, ki mu je motila posest. Pojasnili smo mu naše 
stališče, da so državni organi zavezani posredovati tretjim osebam 
osebne podatke, vendar se morajo le-ti izkazati z dokazilom, da 
uveljavljajo zakonito pravico pri pristojnem državnem organu. 

10 - Pisemska tajnost v domu starostnikov — 1.7-19/01 
Na varuha človekovih pravic se je obrnil stanovalec doma 
upokojencev. V pobudi je navajal, da naj bi socialna delavka doma 
odpirala njegovo zasebno pošto Na zahtevo varuha je dom 
upokojencev pojasnil, da je bila pošta pobudnika odprta pomotoma, 
ker da je bila med uradno pošto. Socialna delavka je zatrdila, da 
se z vsebino pošte ni seznanila saj je takoj, ko je pošto odprla, 
ugotovila zmoto ter pozvala pobudnika. Slednjemu je zadevo 
pojasnila in se mu opravičila. Pobudnika smo obvestili, da v tem 
primeru štejemo opravičilo kot primerno zadoščenje za kršitev 
njegove pravice, če držijo navedbe doma. Hkrati smo ga poučili, 
da ustava med drugim zagotavlja tako varstvo pravic zasebnosti 
kot tudi varstvo tajnosti pisem. Če pride do nezakonitega posega 
v te pravice, lahko prepove nadaljnje kršitve, zahteva opravičilo 
ali pa zoper kršitelja sproži ustrezne postopke (npr. disciplinskega, 
kazenskega, pravdnega). 

11 - Gradnja brez gradbenega dovoljenja — 7.1-72/2001 
Na varuha človekovih pravic sta pobudnika naslovila pobudo 
zaradi gradnje brez gradbenega dovoljenja. Opravili smo 
poizvedbo na pristojni upravni enoti in Inšpektoratu RS za okolje 
in prostor. Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center nas je 
seznanila, da gradbeno dovoljenje za obravnavani poseg ne velja 
več. Upravna enota je za navedeni poseg 30.12.1999 izdala 
gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, v katerem je med drugim 
določeno, da preneha veljati, če se rekonstrukcija objekta ne 
začne v enem letu od dokončnosti te odločbe. Dne 25.01.2000 je 
gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno. Dne 19.06.2001 je 
izvajalec del prijavil Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Center 
začetek gradbenih del. V prijavi je navedel, da je bilo gradbeno 
dovoljenje izdano 30.12.2000. Dne 20.10.2001 je Upravna enota 
Ljubljana, Izpostava Center izdala sklep, s katerim je zahtevo za 
obnovo postopka končanega z gradbenim dovoljenjem Upravne 
enote Ljubljana, Izpostava Center z dne 30.12.1999 zavrgla, ker 
gradbeno dovoljenje ne velja več. Inšpektorat RS za okolje in 
prostor pa nam je posredoval odgovor, iz katerega izhaja, da je 
pristojna inšpektorica IRSOP, OE, Ljubljana po pregledu 
dokumentacije, pridobljene v zadevi rekonstrukcije predmetnega 
objekta, ugotovila, da je gradbeno dovoljenje, ki ga je Upravna 
enota Ljubljana, Izpostava Center izdala investitorju, pravnomočno 
in zato veljavno. Nadalje je inšpektorat menil, da je bil pred začetkom 
del na predmetnem objektu pravočasno obveščen o dnevu 
začetka del v smislu določbe 56 člena Zakona o graditvi objektov. 
Prijava del je bila po navedbah inšpektorata njemu poslana 
28.12.2000. Iz poročila pristojnega inšpektorata je razvidno, da je 
po ustnem preverjanju pri UE, Izpostava Center ugotovil, da v 
zvezi s prenehanjem veljavnosti gradbenega dovoljenja za 
rekonstrukcijo objekta Mestni trg 12, Ljubljana ni bila izdana ne 
odločba in ne sklep v skladu z določbami Zakona o splošnem 
upravnem postopku Zato se je inšpektorat postavil na stališče, 
da predmetno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta še 
velja. Pristojni inšpektorat je ugotovil, da je bil začetek del na 
objektu prijavljen v zakonitem roku v skladu z določbami Zakona 
o graditvi objektov. 

S stališčem inšpektorata se nismo mogli strinjati. Veljavnost 
gradbenega dovoljenja je omejena, in sicer v skladu z 42. členom 
ZGO Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če se graditev objekta 
ne začne vroku, ki je v njem določen. Rok ne more biti krajši od 
šestih mesecev in ne daljši od dveh let V konkretnem primeru naj 
bi gradbeno dovoljenje veljalo eno leto, če investitor v enem letu 
od dokončnosti odločbe ne začne del Investitor pa v tem roku ni 
začel del, na kar kaže prijava začetka del pristojni inšpekciji. Po 
določbi 56. člena Zakona o graditvi objektov morata izvajalsko 
podjetje in odgovorna oseba iz drugega odstavka 49. člena tega 
zakona sporočiti pristojni inšpekciji dan, ko namerava začeti 
gradnjo objekta, in sicer najmanj osem dni pred začetkom del Na 
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podlagi opravljene poizvedbe pri pristojnem inšpektoratu, ki v 
odgovoru sicer navaja, da je bil pravočasno, in sicer 28.12.2000 
obveščen o začetku del, izhaja, da je to prijavo podal investitor, 
kar pa ne pomeni prijave v smislu 56. člena Zakona o graditvi 
objektov. Prijava v smislu 56. člena ZGO je bila v konkretnem 
primeru podana 19.06.2001 sicer na Upravno enoto Ljubljana, 
Izpostava Center, vendar že po izteku enega leta od dokončnosti 
gradbenega dovoljenja (25.01.2001). 

Poseben akt o prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja ni 
potreben - to je že določeno v izdanem gradbenem dovoljenju. 
Tudi prijava investitorja z dne 27.12.2000 ne pomeni prijave del v 
smislu 56. člena ZGO, saj prijave ni podal izvajalec del, investitor 
pa tudi ni registriran za izvajanje del, tudi pripravljalnih kot dela 
gradbenih del. Prijava v smislu 56. člena ZGO je bila v konkretnem 
primeru podana 19.06.2001, vendar že po izteku enega leta od 
dokončnosti gradbenega dovoljenja.Ta rok se je iztekel 25.01.2001. 

Naša stališča potrjuje tudi odločba Ministrstva za okolje in prostor 
št. 351-02-94/01 RS z dne 24.12.2001, kije bila vročena tudi vam. 
V njej je ugotovljeno, da investitor gradi brez veljavnega 
gradbenega dovoljenja. Za ukrepanje je v tem primeru pristojna 
gradbena inšpekcija. 

Inšpektoratu smo posredovali naše mnenje in jih zaprosili, da nas 
seznanijo z njihovim nadaljnjim postopanjem v zadevi. Inšpektorat 
je v odgovoru vztrajal pri svojem stališču, zato smo z zadevo 
seznanili Upravno inšpekcijo in Pravno službo Ministrstva za 
okolje in prostor, ter ju pozvali, naj zadevo proučita in ukrepata v 
skladu s svojimi pristojnostmi ter nas seznanita s svojimi 
ugotovitvami in morebitnimi ukrepi. 

Urad za organizacijo in razvoj uprave je potrdil naše stališče, da 
upravna enota ni pristojna izdajati ugotovitvenega sklepa ali 
odločbe o tem, ker za to po materialnem predpisu nima pristojnosti. 
V skladu s 35. členom ZGO je pristojnost upravne enote izdati 
gradbeno dovoljenje na podlagi zahtevanih pogojev zakona Hkrati 
pojasnjujejo, da je upravni postopek pristojnega organa končan z 
dnem, ko je odločba postala dokončna oziroma pravnomočna. V 
konkretnem primeru gre za ugotavljanje veljavnosti grdbenega 
dovoljenja. V skladu z materialnimi predpisi in izrekom odločbe 
veljavnost odločbe avtomatično preneha v roku, ki je naveden v 
odločbi. Ugotavljanje začetka gradnje pa je vezano na dolžnost 
prijave začetka del po 56. členu ZGO. Materialni predpis določa, 
da je treba o začetku gradnje obvestiti inšpekcijski organ, torej 
nadzorstveni organ in ne organ, ki je o pravici odločal v 
dokončanem postopku Nadzorstveni organ je pristojen tudi za 
uvedbo postopka o prekršku, če ugotovi, da izvajalsko podjetje 
ni prijavilo začetka gradnje inšpekcijski službi znotraj določenega 
roka, ali da investitor gradi brez gradbenega dovoljenja, da stranka 
sploh ni pridobila gradbenega dovoljenja ali da je gradbeno 
dovoljenje prenehalo veljati. 

Pravna služba Ministrstva za okolje in prostor nam kljub urgenci 
še ni odgovorila. 

12 - Prestrogo nadzorovani telefonski pogovori — 2.1 -18/01 
Temeljno načelo pripora je, da se smejo zoper pripornika uporabiti 
samo tiste omejitve, ko so potrebne, da se prepreči beg ali 
dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo uspešni izvedbi postopka. 
PIP v drugem odstavku 51 člena ureja nadzorovanje telefonskih 
pogovorov. Določa, da so telefonski pogovori pripornika 
nadzorovani, razen pogovorov z zagovornikom oziroma 
diplomatskim ali konzularnim predstavnikom njegove države 
Dolžnost zavoda za prestajanje kazni zapora je torej, da poskrbi 
za izvrševanje te določbe pravilnika in prlpornikom omogoči 
opraviti dovoljene nenadzorovane telefonske pogovore 

ZPKZ Maribor je imel telefon v oddelku pripora samo v pisarni 
pooblaščenih uradnih oseb. V tem prostoru so se opravili tudi vsi 
telefonski pogovori pripornikov, ki jih je dovolilo sodišče. Po 
pojasnilu zavoda ni bilo možnosti, da bi bili taki pogovori v drugem 
prostoru, kjer bi bili nenadzorovani. Tako so bili nadzorovani tudi 
tisti telefonski pogovori, za katere je predpisano, da so 
nenadzorovani. 

Opozorili smo, da mora ZPKZ Maribor zagotoviti dosledno 
spoštovanje določbe drugega odstavka 51 člena PIP, kise nanaša 
na izvajanje nenadzorovanih telefonskih pogovorov pripornikov. 
Prostorska stiska ali druge težave, s katerimi se sooča zavod, 
ne opravičujejo kršitve te pravice, ki gre priporniku. Poudarili smo, 
da velja prepoved nadzora tudi za stike pripornika z varuhom. 
Kakršenkoli nadzor telefonskega pogovora pripornika z varuhom 
bi bil nezakonit in v neskladju z namenom te institucije. 

ZPKZ Maribor je na podlagi posredovanja varuha poskrbel, da 
priporniki opravljajo nenadzorovane pogovore prek drugega 
telefona, v načrtu pa ima tudi namestitev dodatne telefonske 
govorilnice. 

13 - Zaradi "neljube zmote" brez odločbe v priporu — 2.1- 
28/01 
V kazenskem postopku pod opr. št. K 403/2000 Okrožnega 
sodišča v Mariboru je zunajobravnavni senat zoper priprtega 
obdolženca izdal vsaj tri sklepe o podaljšanju pripora po vložitvi 
obtožnice. Skrb zbuja dejstvo, da iz nobenega od treh sklepov ni 
moč razbrati časovnega obdobja, za katero je bil pripor vsakokrat 
podaljšan. V nobenem sklepu namreč niso navedeni datumi, za 
katero časovno obdobje se pripor podaljšuje, niti datumi o tem, 
kdaj se je iztekel pripor po prejšnji sodni odločitvi. Sklepi se zgolj 
sklicujejo na drugi odstavek 207. člena Zakona o kazenskem 
postopku, da se od zadnjega preskusa razlogov za pripor iztekata 
dva meseca in je senat zato po uradni dolžnosti preskušal, ali so 
razlogi za pripor še vedno podani. Tako ni presenetljivo, da je 
zunajobravnavni senat "kljub vsem nastavljenim evidencam".... 
"prezrl" zadnji sklep o priporu pobudnika tako, da o podaljšanju ali 
odpravi pripora ni odločil pravočasno Priprtemu pobudniku je bil 
namreč pripor podaljšan za dva meseca s sklepom z dne 6.2.2001. 
Po preteku dveh mesecev bi moral zunajobravnavni senat novo 
odločitev o priporu sprejeti do 6.4.2001 oziroma najkasneje do 
7.4.2001 (upoštevaje ustavno dopustno izjemo 24 ur). Sklep o 
podaljšanju pripora pa je bil izdan šele 12.4.2001, torej s petdnevno 
zamudo. Zunaj 24-urnega roka po drugem odstavku 20. člena 
Ustave pripora ni mogoče odrediti za nazaj. Tako je lahko 
zunajobravnavni senat pripor 12 4.2001 podaljšal le za 24 ur 
pred tem datumom. Ker je bil pobudniku po prejšnjem sklepu 
pripor podaljšan do 6.4.2001, mu je bila od takrat pa do 11.4.2001 
odvzeta prostost brez sodne odločbe. S tem je bila kršena njegova 
pravica do osebne svobode 

Ustava zahteva, da mora biti ob priporu priprtemu vročena pisna, 
obrazložena odločba. V vseh treh primerih priprtega pobudnika 
pa je bila obrazložitev sklepa o podaljšanju pripora dejansko 
utesnjena na ugotovitev, da se okoliščine, ki so utemeljevale 
odreditev pripora in njegovo podaljšanje, niso prav v ničemer 
spremenile. Zato se "v izogib ponavljanju" sklepi sklicujejo na 
prejšnje sklepe, ki so bili izdani v istem kazenskem postopku ob 
odločanju o priporu. V tej zvezi nam je sodišče pojasnilo, da je ob 
izdaji navedenih sklepov o podaljšanju pripora veljalo stališče 
vrhovnega sodišča, da se je dopustno sklicevati na obrazložitve 
v prejšnjih sklepih o podaljšanju pripora, če se ugotovi, da se 
okoliščine, ki so utemeljevale odreditev pripora in njegovo 
podaljšanje, niso prav v ničemer spremenile Do spremembe 
stališča vrhovnega sodišča pa je po trditvi Okrožnega sodišča v 
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Mariboru prišlo "šele" v prvih dneh meseca junija 2001. Takšno 
pojasnilo varuh razume kot zagotovilo, da bo sodišče v prihodnje 
v vsakem primeru odreditve ali podaljšanja pripora priprtemu 
vročilo obrazložen sklep o odreditvi ali podaljšanju pripora. 

14 - Skoraj štiri tedne v priporu brez pokritja s sodno odločbo 
— 2.1-43/01 
Dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju je 
9.5.2001 s sklepom pod opr. št. Kpd 106/2001 zoper pobudnika 
odredila pripor. V sklepu ni datuma, za kateri čas je pripor odrejen, 
niti ni navedeno, kako dolgo sme pripor trajati. V skrajšanem 
postopku sme pred vložitvijo obtožnega predloga pripor trajati le 
toliko, kolikor je treba, da se opravijo preiskovalna dejanja, vendar 
ne več kot 15 dni. 

Državni tožilec je obtožni predlog zoper pobudnika vložil 11.5.2001. 
Po vložitvi obtožnega predloga Okrajno sodišče na Ptuju ni 
preskusilo, ali so še dani razlogi za pripor, in ni izdalo sklepa, s 
katerim bi pripor podaljšalo ali odpravilo. O podaljšanju pripora je 
odločilo šele s sklepom z dne 8.6.2001, opr. št. K 218/2001. 

Sodišče v pobudnikovi kazenski zadevi torej o podaljšanju pripora 
ni odločilo po opravljenih preiskovalnih dejanjih ob vložitvi 
obtožnega predloga, kakor tudi ne po izteku 15 dni od odreditve 
pripora. Stališče Okrajnega sodišča na Ptuju, da sklep o priporu 
z dne 9.5.2001 pokriva pripor zoper pobudnika tudi v času do 
izdaje novega sklepa z dne 8.6.2001, je brez zakonske podlage. 
Pobudniku je bila s priporom odvzeta prostost brez pokritja s 
sodno odločbo od izteka trajanja pripora po sklepu o odreditvi 
pripora do izdaje sklepa o podaljšanju pripora, torej skoraj štiri 
tedne. Ob vložitvi obtožnega predloga bi moral sodnik preskusiti, 
ali so še dani razlogi za pripor, in izdati sklep, s katerim ga podaljša 
ali odpravi, kar pa ni storil in je tako kršil pobudnikovo pravico do 
osebne svobode. 

15 - Predsednik sodišča ni obiskoval pripornic — 2.1-45/ 
2001 
Nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje predsednik 
okrožnega sodišča. Po določbi drugega odstavka 213.d člena 
ZKP mora predsednik sodišča ali sodnik, ki ga on določi, vsaj 
enkrat na teden obiskati pripornike in jih, če meni, da je to 
potrebno, tudi brez navzočnosti paznikov vprašati, kako se z 
njimi ravna. Zavezan je ukreniti, kar je potrebno, da se odpravijo 
nepravilnosti, ki jih je opazil ob obisku zavoda. 

Ob obisku varuha v ZPKZ Ig 16 8. 2001 so pripornice opozorile, 
da obiska predsednika sodišča " še niso bile deležne". Iz "Knjige 
obiskov sodnika" smo ugotovili, da so ti obiski skrajno neredni, 
saj je bil zadnji 26 10. 2000, torej pred skoraj desetimi meseci. 
ZKP ne določa nobene izjeme glede obveznosti predsednika 
sodišča, da vsaj enkratna teden obišče pripornike Če je zadržan, 
obišče pripornike sodnik, ki ga on določi Nobenega opravičila 
torej ne more biti, da se ta oblika nadzorstva ne opravi vsaj 
enkrat na teden. 

Predsedniku Okrožnega sodišča v Ljubljani smo izrazili 
zaskrbljenost zaradi takšnega odnosa do pripornic v zavodu Ig, 
ki hkrati pomeni kršitev zakonske določbe, ki hoče zagotoviti 
reden nadzor nad ravnanjem z zaprtimi osebami v času 
prestajanja pripora Na naše opozorilo se je odzval z zagotovilom, 
da bo odslej to svojo zakonsko obveznost redno izvrševal. 

16 - Daljši pripor zaradi dopusta sodnice — 2.1-52/2001 
Obdolženka je bila v priporu več kot eno leto, ko je sodnica 
Okrajnega sodišča v Kopru v kazenski zadevi pod opr. št. K 344/ 
2000 dne 20.6.2001 končala glavno obravnavo in razglasila sodbo 

Na podlagi prvega odstavka 363. člena ZKP mora biti razglašena 
sodba pisno izdelana v 15 dneh po razglasitvi, če je obdolženka 
v priporu. Sodba v zakonitem roku ni bila izdelana in obdolženki ni 
bila vročena. Pač pa je sodišče 12.7.2001 izdalo sklep, da se jo iz 
Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper premesti v pripor na 
Ig pri Ljubljani. Za pripornico, doma iz Novigrada v Istri, je to 
pomenilo manj možnosti za obiske njenih staršev. 

Sodišče smo opozorili, da je bila pobudnica več kot leto dni po 
odvzemu prostosti premeščena krajevno sorazmerno daleč stran 
Hkrati pa je sodišče kršilo zakonski rok, ki naj zagotovi, da pripor 
traja najkrajši potrebni čas. Če bi odločalo brez nepotrebnega 
odlašanja, bi bil pripor lahko krajši in bi morda celo ne bilo potrebe 
za premestitev v zavod, ki je zaradi krajevne oddaljenosti 
pripornici manj prijazen. 

Predsednik Okrožnega sodišča v Kopru je sporočil, da je bil pisni 
odpravek sodbe v zadevi pobudnice odpravljen 3.9.2001. Ocenil 
je, da je bila sodba odpravljena "v še sprejemljivem roku", ter 
hkrati poudaril, da je rok za pisno izdelavo sodbe instrukcijske 
narave in ga v pripornih zadevah ni mogoče vedno upoštevati. 
Sodnica je predsednika sodišča ustno obvestila, da sodbe ne bo 
mogla pravočasno izdelati: šlo je za izrazito obsežno zadevo, ki 
bi tudi v drugačnih časovnih obdobjih (ko ni sodnih počitnic) terjala 
daljši čas za pripravo pisnega odpravka sodbe. 

Rok 15 dni, v katerem je bila sodnica zavezana pisno izdelati 
sodbo, je zakonski rok. Kršitev v zakonu predpisanega roka 
pomeni kršitev zakona. Namen zakonodajalca, da je predpisal 
15-dnevni rok za pisno izdelavo sodbe, je nedvomno v tem, da 
se zagotovi trajanje pripora za res nakrajši potrebni čas 
Nespoštovanje zakonskega roka za izdelavo sodbe ima za 
posledico daljše trajanje pripora, kot je to nujno potrebno. Pripor 
sme trajati le najkrajši potrebni čas, dolžjiost vseh organov, ki 
sodelujejo v kazenskem postopku, pa je, da postopajo še posebej 
hitro, če je obdolženka v priporu. 

S stališča sodišča oziroma sodnice, ki mora pisno izdelati sodbo 
(nikakor pa ne s stališča pripornice), je morda razumeti, da so 
izjemni primeri, ko obsežnost in zahtevnost zadeve terja več kot 
15 dni za pisno izdelavo sodbe. Hkrati pa je varuh v svojem 
mnenju poudaril, da nikakor ni dopustno kršitve zakonskega roka 
za izdelavo sodne odločbe v priporni zadevi utemeljevati z letnim 
dopustom sodnice. Iz odgovora sodišča izhaja, da je bila sodnica 
senata od 1. do 31. julija 2001 na letnem dopustu. Na dopust je 
torej šla, ne da bi pred tem poskrela za pisno izdelavo in vročitev 
sodbe državnemu tožilstvu, obdolženki in zagovorniku Tudi to je 
vplivalo na kršitev zakonskega roka, da je bila sodba vročena 
strankam kazenskega postopka šele septembra 2001. 
Prekoračitev zakonskega roka je torej šla že v drugi mesec. 

ZS v 83. členu določa, da sodišča opravljajo naloge in odločajo v 
nujnih zadevah tudi med sodnimi počitnicami. Kot nujne zadeve 
šteje zakon tudi sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je 
obdolženki odvzeta ali omejena prostost Tako lahko razumemo 
nejevoljo pobudnice, ki je v priporu čakala na vrnitev sodnice z 
letnega dopusta Ob tem je slednja 12.7.2001 dopust celo prekinila, 
vendar ne za pisno izdelavo sodbe, pač pa za izdajo sklepa o 
premestitvi iz Kopra na Ig, kar je pripornici otežilo njene stike z 
zunanjim svetom. Protest pobudnice je bil torej utemeljen. 
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17 - Neutemeljene omejitve pri uporabi telefona za pripornike, 
ki so tujci — 2.2-49/2001 
V ZPKZ Koper pripornikom, ki so tujci, niso dovolili uporabe 
telefona. Nadzor nad pogovorom namreč ne bi bil mogoč, če 
jezika tujca v zavodu ne razumejo. Po izjavi upravnika pogovori 
po telefonu niso dovoljeni nobenemu tujcu, niti Hrvatom, Italijanom 
in drugim, katerih jezik sicer v zavodu razumejo. S tem ukrepom 
so želeli zagotavljati enakopravnost zaprtih oseb. Takšna 
enakopravnost je žal v škodo pripornikov, ki so tujci. 

Po 51. členu PIP dovoli uporabo telefona sodišče, upravnik odloča 
le o nadzoru nad telefonskimi pogovori, ki so sicer nadzorovani. 
Te določbe ni moč razumeti tako, da lahko upravnik s svojo 
odločitvijo spremeni odločitev sodišča, ki priporniku dovoli uporabo 
telefona. Pojem nadzora vsebuje le nadzor nad številko, ki se 
kliče, in morda tudi nadzor nad pogovorom - poslušanje pogovora. 
Okoliščina, da v zavodu ne razumejo jezika tujca, ki želi telefonirati, 
ne more pomeniti prepovedi telefoniranja, če ima tujec dovoljenje 
sodišča. 

Zato smo UIKS predlagali, da se takšna praksa v zavodu spremeni 
in zagotovi vsem pripornikom, torej tudi tujcem enakopravne 
možnosti telefoniranja, saj v ZKP in PIP glede telefoniranja 
pripornikov, ki so državljani RS ali tujci, ni razlik. 

UIKS je zagotovila, da bo v prihodnje pravica do telefoniranja 
pripornikov, ki so tujci, zagotovljena v skladu s predpisi. 

18 - Premestitev obsojenca zadržala nedovoljena pritožba 
zavoda — 2.2-52/2001 
Obsojenec na prestajanju kazni zapora je vložil prošnjo za 
premestitev v drug zavod za prestajanje kazni zapora in s prošnjo 
uspel. Nekaj dni pred samo premestitvijo pa je Zavod za 
prestajanje mladoletniškega zapora Kazenski zavod Celje 
ugotovil, da je užival prepovedano drogo. Zato je zavod zoper 
odločbo o premestitvi vložil pritožbo. Pobudnik je bil zaradi vložene 
pritožbe premeščen v drug zavod (šele) po pritožbeni odločitvi. 

Postopek za premestitev se je začel na prošnjo obsojenca in ne 
po uradni dolžnosti. V tem primeru zavod pošlje UIKS osebni spis 
obsojenca, poročilo o obsojenčevem vedenju in delu ter mnenje o 
utemeljenosti prošnje in primernosti premestitve (85. člen PIP), o 
vloženi prošnji pa odloči direktor UIKS. V postopku za premestitev, 
ki se začne na prošnjo obsojenca, zavod, v katerem prestaja 
kaze#, ni stranka. Tako je minister za pravosodje ugotovil, da 
odločba o premestitvi ne posega v pravice ali koristi zavoda, in je 
njegovo pritožbo zavrgel kot nedovoljeno. 

Zoper odločbo o premestitvi je dovoljena pritožba. Pri tem četrti 
odstavek 81. člena ZIKS-1 določa, da pritožba zoper odločbo, 
izdano v postopku o premestitvi po uradni dolžnosti (79. člen 
ZIKS-1), ne zadrži njene izvršitve Razlago po nasprotnem 
razlogovanju omogoča sklep, da pritožba zoper vsako drugo 
odločbo o premestitvi, zadrži njeno izvršitev. Seveda ima takšen 
učinek samo dovoljena pritožba, ki jo vloži upravičen vlagatelj 
Zato smo UIKS opozorili, da pritožba zavoda, ki nima lastnosti 
stranke v postopku, ne zadrži izvršitve odločbe. V nasprotnem 
primeru bi zadržala izvršitev odločbe tudi pritožba tistega, ki ga ta 
postopek v pravnem pogledu ne zadeva 

V primeru pobudnika je po odločitvi o njegovi prošnji za premestitev 
prišlo do novih dejstev oziroma do spremenjenih okoliščin, ki 
lahko terjajo drugačno odločitev. UIKS bi tako morala pritožbo 
celjskega zavoda obravnavati le kot opozorilo ali predlog za 
sprejem nove odločitve o premestitvi, ne pa kot pravno sredstvo 
zoper izdano odločbo. 

19 - Zdravstvena dokumentacija - last javnega zdravstvenega 
zavoda? — 3.4-2/01 
Pobudnici so v Kliničnem centru v Ljubljani leta 1998 vstavili srčni 
spodbujevalnik. Zatrjuje, da so ji bila pri tem operativnem posegu 
poškodovana pljuča. V posledici je opravila vrsto pregledov v več 
javnih zdravstvenih zavodih. Zaradi nezadovoljstva z zdravljenjem 
in tudi pojasnjevanjem izvidov se je odločila poiskati pomoč v 
tujini. V ta namen je želela pridobiti tudi izvide slikanja (CT) pljuč. 
Zdravstveni zavod ji tega ni izročil. Na pisni poziv odvetnice 
pobudnice javnemu zavodu, da zahtevane slike izročijo, je 
odvetnica prejela odgovor, da izročitve slike ne dovoli direktor 
zavoda 

Na našo prvo poizvedbo o razlogih, zakaj pobudnici ne izročijo 
zdravstvene dokumentacije, je zdravstveni zavod odgovoril, da 
so ji izročili vse izvide, za katere so ocenili, da so ji potrebni, sicer 
pa so izvidi njihova last. 

V novi poizvedbi smo zdravstveni zavod opozorili na predpise, ki 
jih morajo upoštevati pri presoji, ko zavrnejo izročitev zdravstvenih 
izvidov bolnici (odklonitev je dopustna le izjemoma, če bi izročitev 
zdravstvene dokumentacije po oceni zdravnika škodljivo vplivala 
na bolnikovo zdravstveno stanje). 

Na navedeni dopis je zavod sporočil le, da lahko bolnica dvigne 
želene izvide - slike v tajništvu direktorja zdravstvenega zavoda. 

20 - Poseben vhod v javni zdravstveni zavod za odvisnike, 
vključene v metadonski program — 3.4-4/01 
Pobudnika sta zatrjevala, da morajo odvisniki, vključeni v 
metadonski program, vstopati skozi poseben vhod v zgradbo 
zdravstvenega doma, v kateri je Center za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog (metadonski center). 
Kršitev prepovedi vstopanja skozi glavni vhod naj bi bila 
sankcionirana tako, da se odvisniku zmanjša predpisana doza 
metadona, oziroma z izključitvijo iz programa. 

Zdravstveni zavod je v odgovoru na poizvedbo varuha potrdil 
navedbe pobudnikov o obveznem vstopanju skozi posebni vhod, 
ne držijo pa v celoti navedbe o sankcioniranju odvisnika, ki ne 
spoštuje obveznosti vstopanja skozi zanje določeni vhod. 

K taki rešitvi so bili v zavodu prisiljeni, saj bi zaradi očitkov o 
neznosnem stanju v zgradbi zdravstvenega doma in njegovi 
okolici lahko izgubili možnost nadaljevanja izvajanja metadonskega 
programa. Delovanje centra je vseskozi pod drobnogledom tako 
samih zdravstvenih delavcev, še bolj pa drugih uporabnikov 
zdravstvenih storitev in okoliških prebivalcev, zato so bili vsi, tudi 
nepriljubljeni ukrepi sprejeti zgolj z željo, da bi ne prišlo do ukinitve 
dejavnosti centra. 

Samo v enem primeru so nespoštovanje dogovora o prihodu 
skozi posebni vhod sankcionirali z zmanjševanjem odmerka 
metadona, vendar zmanjševanja niso nadaljevali, ker bi odvisnik 
pač poiskal drugo možnost za zadovoljitev potrebe po drogi. 

Opozorili smo, da predpisovanje uporabe natančno določenega 
vhoda v zdravstveni zavod ni primerna rešitev. Če bi bil ločeni 
vhod določen za bolnike z nalezljivo boleznijo, bi bil tak ukrep 
primeren zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, torej iz 
povsem medicinskih razlogov. V obravnavanem primeru pa ni 
nevarnosti, utemeljene z medicinskimi razlogi, zato je 
predpisovanje posebnega vhoda za odvisnike od nedovoljenih 
drog, vključene v metadonski prigram, šteti za diskriminatorno 
ravnanje zdravstvenega zavoda. 
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21 - Obotavljanje centra za socialno delo pri urejanju osebnih 
stikov — 3.5-18/01 
Pobudnik se je pritožil nad delom CSD Vrhnika. Trdil je, da kljub 
dokazom (strokovna mnenja) o neresničnosti obtožb matere 
center ne ukrepa zadostno pri urejanju stikov med njim in njegovim 
mladoletnim sinom. Navedel je, da stiki trenutno potekajo po 
dogovoru, vendar njihov obseg ni zadosten. Zaprosil je za 
razširitev stikov še pred koncem postopka razveze. Predvideva, 
da bo kasnejše dogovarjanje z materjo še težje, vendar mu center 
na njegovo zahtevo za razširitev stikov ni odgovoril. 

Z njegovimi navedbami smo seznanili center in zahtevali pojasnilo. 
V odgovoru je center kronološko predstavil aktivnosti pri urejanju 
stikov. Sporočil je, da stiki sicer potekajo po dogovoru v sklenjeni 
poravnavi med pobudnikom in otrokovo materjo, vendar so 
nenehno težave zaradi "verbalnega boja " med njima, kar nikakor 
ni v otrokovo korist. Neodločanje v postopku razširitve stikov je 
utemeljil z obrazložitvijo, da obstaja bojazen, da bi z uvedbo novega 
postopka prišlo do prekinitve obstoječih stikov. Sporoča, da so 
pobudnika pisno obvestili, da je bil center s strani Okrožnega 
sodišča v Ljubljani seznanjen, da bo razveza predvidoma končana 
tebruarja 2001, zato namerava center začeti nov postopek, ko 
bo znano, pri katerem od staršev bo otrok živel. 

Po prejemu omenjenega odgovora smo center opozorili, da je v 
danih okoliščinah treba upoštevati tudi čas čakanja do 
pravnomočnosti sodne odločbe in dejstvo, da v odprtem sodnem 
postopku, kot kažejo izkušnje, obstaja večja možnost za 
sporazum med staršema o ureditvi osebnih stikov z otrokom. 
Predlagali smo, da tako v interesu varovanja pravic in koristi 
mladoletnega otroka kakor tudi pravice očeta do stikov s sinom 
brez odlašanja proučijo možnost razširitve stikov v največjem 
mogočem obsegu ter o zahtevi odločijo. 

Iz odgovora centra je razvidno, da so upoštevali naš predlog in 
začeli postopek urejanja stikov Predvideli so, da bo odločba izdana 
v mesecu in pol. 

22 - Ministrstvo je pritožbo odstopilo centru za socialno 
delo šele po petih mesecih — 3.5-94/01 
Pobudnica navaja, da se je julija 2001 pritožila zoper sklep o 
odpravi pravnomočnosti odločbe CSD Ljubljana Moste-Polje Sklep 
je bil izdan, ker je bilo ugotovljeno, da se je zoper odločbo centra 
o stikih oče otrok v februarju 2001 pritožil na MDDSZ. Ker je 
ministrstvo pritožbo odstopilo centru šele julija, center ni bil 
pravočasno seznanjen z omenjeno pritožbo in je konec marca 
na zahtevo pobudnice potrdil pravnomočnost odločbe 

Pobudnica je zaprosila za naše posredovanje na ministrstvu, ker 
kljub napaki (prepozen odstop pritožbe) in kljub urgencam ter 
pojasnilu, da osebni stiki med njo in otrokoma ne potekajo, o 
pritožbah v novembru še ni odločalo. 

Ministrstvo smo zaprosili za pojasnilo o razlogih za zamudo pri 
pošiljanju pritožbe organu prve stopnje, kar je povzročilo 
prezgodnjo potrditev pravnomočnosti odločbe o stikih pobudnice 
z njenima otrokoma. Hkrati smo želeli pojasnilo, kako je z odločitvijo 
tako o pritožbi zoper odločbo o stikih kot o pritožbi zoper sklep o 
odpravi potrditve pravnomočnosti. Opozorili smo, da za hitro 
rešitev govorijo formalni razlogi (zakonski rok za izdajo odločbe 
je že potekel), predvsem pa vsebina spornega razmerja med 
staršema mladoletnih otrok in ne nazadnje dejstvo, da se je 
postopek zavlekel iz razlogov na njihovi strani. 

Ministrstvo je pojasnilo, da je do napake glede potrditve 
pravnomočnosti odločbe o osebnih stikih prišlo zato, ker upravni 
delavec, ki vodi pritožbene postopke, pritožbe ni pravočasno 
odstopil organu prve stopnje. Zamudo opravičuje z velikim 
številom spisov. 

Upoštevali so naše opozorilo in po združitvi obeh pritožbenih 
postopkov decembra izdali odločbo. 

23 - Denarno nadomestilo med brezposelnostjo — 4.2-23/ 
01 
Pobuda v zvezi s priznanjem denarnega nadomestila v času 
brezposelnosti ni bila obravnavana vsebinsko, ampak zgolj z 
vidika spoštovanja zakonskega roka, v katerem mora organ 
odločiti o pritožbi. Vsebina pobude pa kaže vse pomanjkljivosti 
izvršilne in sodne veje oblasti, kadar morata zagotoviti odločanje 
v razumnih rokih. 

Pobudniku je zadnjega septembra 1995 prenehalo delovno 
razmerje, pravočasno se je prijavil na pristojni območni službi 
ZRSZ in vložil zahtevek za priznanje pravice do denarnega 
nadomestila med brezposelnostjo. Prvostopenjski organ je 
zahtevek zavrnil. Zoper to odločbo se je pobudnik pritožil. 
Drugostopenjski organ je o pritožbi odločil v letu 1997 in jo zavrnil. 
Pobudnik je sprožil sodni spor na delovnem in socialnem sodišču. 
S sodbo, ki je postala pravnomočna 7.3.2001, je bila razveljavljena 
dokončna odločba zavoda in zadeva vrnjena v ponovni postopek. 
Prvostopenjski organ zavoda je 26.4.2001 ponovno zavrnil 
zahtevek pobudnika za priznanje pravice do denarnega 
nadomestila. Pritožbeni organ je o pritožbi odločil 18.9.2001; 
odločbo prvostopenjskega organa je razveljavil in zadevo vrnil v 
ponovno odločanje. V ponovnem postopku je prvostopenjski or- 
gan pobudniku 10.10.2001 priznal pravico do denarnega 
nadomestila za čas od 1.10.1995 do 30.9.1996, in sicer v zneskih, 
ki so veljali v tem obdobju, in brez zamudnih obresti. V tem delu je 
pobudnik ponovno vložil tožbo. 

24 - Denarna pomoč med brezposelnostjo — 4.2-42/2001 
Pravico do denarne pomoči pridobi brezposelna oseba po izteku 
pravice do denarnega nadomestila, če njeni dohodki skupaj z 
dohodki družinskih članov na osebo ne presegajo zneska, 
določenega v drugem odstavku 35. člena ZZZPB. Zakon nadalje 
določa vrste dohodkov, ki se štejejo v dohodek na družinskega 
člana, in tiste, ki se za to ne štejejo. Če naj denarna pomoč 
brezposelni osebi zagotovi minimalno socialno varnost tudi po 
izteku pravice do denarnega nadomestila, zlasti če je bil čas 
prejemanja krajši, naj bi se upravičencu priznala takoj, ko se mu 
izteče pravica do nadomestila. 

V obravnavanem primeru ni bilo tako Pobudnici se je iztekla 
pravica do denarnega nadomestila 9.2.2001. Takoi je vložila 
zahtevek za priznanje pravice do denarne pomoči Pogoji za 
priznanje pravice do denarne pomoči se presojajo na podlagi 
listin o dohodkih brezposelne osebe in njenih družinskih članov v 
zadnjih treh mesecih pred uveljavitvijo denarne pomoči. V 
obravnavanem primeru so ti meseci november in december 2000 
ter januar 2001. Zavod upošteva kot dokazilo za ugotavljanje 
skupnega dohodka družine dohodek zakonskega partnerja, ki je 
razviden iz odločbe o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti 
(ker je bil zakonski partner pobudnice registriran kot s.p.). Odločba 
davčnega organa za leto 2000 je bila izdana junija 2001 in na tej 
podlagi je zavod lahko ugotovil dohodek na družinskega člana za 
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november in december. Odločba o odmeri davka od dohodkov iz 
dejavnosti za leto 2001 pa bo verjetno izdana junija 2002; šele 
takrat bo zavod imel podatke za izračun dohodka na družinskega 
člana v zadnjih treh mesecih pred uveljavitvijo denarne pomoči. 
Pobudnica bo torej čakala na odločitev o upravičenosti do denarne 
pomoči za primer brezposelnosti od 9.2.2001 do druge polovice 
leta 2002. 

MDDSZ smo povprašali, ali ne bi bilo smiselno pogoje za 
uveljavitev pravice do denarne pomoči po zakonu urediti tako, da 
bi bil dosežen namen denarne pomoči za primer brezposelnosti, 
to je zagotavljanje socialne varnosti začasno brezposelnih oseb. 

Ministrstvo je bilo s takimi problemi že seznanjeno in je že preverjalo 
možnosti, da bi se dohodek iz dejavnosti v postopkih uveljavljanja 
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti ugotavljal še kako 
drugače in ne le na podlagi odločbe o odmeri davka Vendar za 
zdaj niso našli drugačnih možnosti. Predvidevajo, da bodo na 
novo uredili pogoje za uveljavljanje pravice do denarne pomoči 
med brezposelnostjo v novem zakonu o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Varuh bo vsekakor spremljal postopke v zvezi s sprejetjem novega 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti; 
zavzemal se bo za tako ureditev pogojev za uveljavitev 
posameznih pravic, da bodo omogočali brezposelnim osebam 
preživetje med začasno brezposelnostjo. 

25 - Sprejem v državljanstvo — 5.1-49/2001 
Pobudnica je na varuha človekovih pravic naslovila pobudo zaradi 
dolgotrajnosti postopka sprejema v državljanstvo. Navajala je, da 
je vlogo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije vložila 
dvakrat, in sicer 12.6.1992 prek pooblaščenca, 26.5.1994 pa 
sama, MNZ pa o vlogah še ni odločalo. 

MNZ je v odgovoru na poizvedbo potrdilo navedbe o vložitvi 
prošenj. Postopek v zvezi z obravnavo druge prošnje je bil končan 
27.5.1998 z izdajo zavrnilne odločbe. 

V avgustu 2000 se je pooblaščenec obrnil na upravno enoto za 
pojasnilo, kaj je z vlogo z dne 12.6.1992. Prošnja je bila odstopljena 
MNZ, ki je upravno enoto zaprosilo za razjasnitev zadeve. Ko je 
bilo ugotovljeno, da je pobudnica vložila prošnjo za sprejem v 
državljanstvo že leta 1992 in da je ta vloga še vedno na upravni 
enoti, je ministrstvo takoj zahtevalo odstop spisov. Ti so jim bili 
poslani 7.12.2000, nakar se je postopek nadaljeval. Dne 11.5.2001 
je bila izdana zavrnilna odločba, saj pobudnica ne vlogi ne kasneje 
(na poziv ministrstva) ni predložila niti enega dokazila, da so 
izpolnjeni pogoji iz 3., 4., 5., 6. in 9. točke prvega odstavka 10. 
člena ZDRS. 

Obrnili smo se na upravno enoto, da nas seznanijo z okoliščinami 
obravnavanega primera, predvsem, kje in zakaj je obtičala vloga 
z dne 12.6.1992. Upravna enota nam je odgovorila, da je iz 
omenjenega spisa razvidno, da je bila pobudnica poučena o tem, 
da je zamudila rok za vložitev prošnje za sprejem v državljanstvo 
na podlagi 40. člena ZDRS in je zato spremenila zahtevek tako, 
da vlaga prošnjo za sprejem v državljanstvo po redni poti - z 
naturalizacijo. Referentka, ki je vlogo prejela, je z uradnim 
zaznamkom zadevo zaključila. Upravna enota navaja, da 
nepravilnega ravnanja referentke ni mogoče pojasniti, saj ni več 
zaposlena pri njih. Delovno razmerje ji je leta 1995 prenehalo z 
upokojitvijo 

Pobudo smo šteli za utemeljeno, vendar žal nismo videli posebnih 
pravnih možnosti za popravo nastale škode. Zaradi ravnanja 
uslužbenke upravne enote je pobudnica sicer imela možnost 
zahtevati povrnitev škode s tožbo v pravdnem postopku pred 
rednim sodiščem. Vendar odškodninska terjatev za povzročeno 
škodo po 376. členu Zakona o obligacijskih razmerjih zastara v 
treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki 
jo je napravil. V vsakem primeru pa ta terjatev zastara v petih 
letih, odkar je škoda nastala. Glede na dejstvo, da je MNZ dvakrat 
zavrnilo vlogo pobudnice za sprejem v državljanstvo Republike 
Slovenije, je vprašanje, ali bi v tem postopku sploh uspela. 

26 - Dovoljenje za stalno prebivanje — 5.2-68/2001 
Pobudnik se je obrnil na varuha zaradi težav pri pridobitvi dovoljenja 
za stalno prebivanje na podlagi določb ZUSDDD. MNZ ga je 
pozvalo, naj dopolni vlogo z manjkajočimi potrdili. Navajal je, da je 
zahtevana dokazila poslal na ministrstvo s priporočeno pošto, 
kljub temu pa je prejel sklep, s katerim je bil postopek za izdajo 
dovoljenja ustavljen. V sklepu je navedeno, da prosilec v 
postavljenem roku vloge ni dopolnil z nobenim od zahtevanih 
dokazil, niti ni zaprosil za podaljšanje roka. Zoper sklep je vložil 
tožbo pri upravnem sodišču. 

Pobudnik je pri pošti vložil reklamacijo zaradi nevročitve pošiljke. 
Iz poizvednice je izhajalo, da je bila pošiljka pobudnika pravočasno 
poslana in že naslednji dan vročena. 

MNZ je v odgovoru na našo poizvedbo zagotovilo, da so po 
internem delovodniku ponovno preverili, ali so prejeli kakršnokoli 
dopolnitev vloge pobudnika za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje, vendar se ugotovitev ne razlikuje od tiste pred izdajo 
sklepa o ustavitvi postopka. 

Čez dva meseca pa smo prejeli nov dopis z MNZ, v katerem so 
nas obvestili, da so pri pripravi odgovora na tožbo ugotovili, da je 
šlo za napako, ki jo lahko odpravijo. Zato so v smislu 261. člena 
starega ZUP v povezavi s 324. členom novega ZUP upravno 
sodišče obvestili, da bodo v zadevi ponovno odločili. 

27 - Denacionalizacija — 5.3-50/2001 
Pobudnik se je na varuha obrnil zaradi dolgotrajnosti 
denacionalizacijskega postopka. Leta 1992 je vložil zahtevo za 
denacionalizacijo. Upravni organ je začel zadevo obravnavati po 
letu 1997. Na podlagi pritožbe zaradi molka upravnega organa, ki 
jo je dal pobudnik, je MKGP 9.2.1998 določilo naknadni rok za 
odločitev do 15.4.1998. Ker upravni organ tudi v tem roku ni izdal 
denacionalizacijske odločbe, se je pobudnik ponovno pritožil 
zaradi molka upravnega organa, ministrstvo pa je rok za odločitev 
dne 27.1.1999 podaljšalo do 15.3.1999. UE je dne 2.3.1999 izdala 
delno odločbo, zoper katero pa je pobudnik vložil pritožbo. Upravni 
organ je dne 01.03.1999 za preostali del zahtevka izdal sklep o 
prekinitvi denacionalizacijskega postopka, dokler se ne reši 
predhodno vprašanje odmere stanovanjskih objektov s 
funkcionalnim zemljiščem. MKGP je z odločbo z dne 29.6 1999 
vrnilo zadevo v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu 
Lastnik zemljišča, na katerem stojijo objekti, je 9.8.1999 zahteval 
določitev funkcionalnega zemljišča pri pristojnem upravnem 
organu, ki je šele 13.1.2001 izdal sklep o prekinitvi postopka, 
dokler ne bo rešeno predhodno vprašanje opredelitve 
namembnosti tega prostora v občinskih prostorskih načrtih, kajti 
zemljišče je po veljavnih prostorskih dokumentih opredeljeno kot 
kmetijsko. 
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Po proučitvi pobude in opravljenih poizvedbah ugotavljamo, da je 
nesprejemljivo, da je upravni organ po petih letih začel obravnavo 
zahteve za denacionalizacijo, nakar je po dveh letih obravnavanja 
zahtevka izdal delno odločbo o denacionalizaciji. Tudi v 
ponovljenem postopku upravni organ do intervencije varuha ni 
storil ničesar, šele na podlagi te je razpisal ustno obravnavo. O 
delu denacionalizacijskega zahtevka, glede katerega je bil 
postopek dvakrat prekinjen, pa ugotavljamo, da je nedopustno, 
da je upravni organ prekinil postopek zato, ker ni pravne podlage 
za določitev funkcionalnega zemljišča. Ravnanje UE nekoliko 
opravičuje dejstvo, da je v teku postopek sprememb prostorskih 
dokumentov in da bo tako v doglednem času podana podlaga za 
določitev funkcionalnega zemljišča. V zvezi z izdanim sklepom o 
prekinitvi postopka za določitev funkcionalnega zemljišča pa 
ugotavljamo še nekaj pomanjkljivosti. V izreku sklepa ni navedeno 
niti, zakaj je postopek prekinjen, niti do kdaj. Stranka je popolnoma 
nemočna tako glede postopka določitve funkcionalnega zemljišča 
kot tudi glede denacionalizacijskega postopka, saj je prepuščena 
dolgotrajnosti postopkov spreminjanja prostorskih dokumentov. 

28 - Odpoved zakupne pogodbe — 5.4-3/01 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je prodal zemljišče, ki ga 
je imel pobudnik v zakupu. Izpor.tava Sklada je pobudniku 
zatrjevala, da je pisno odstopil od pogodbe, vendar z listino ni 
razpolagala Pobudnik je vztrajal, da od pogodbe ni nikoli odstopil 
Na podlagi poizvedbe smo ugotovili, da je pri posredovanju 
odgovora lokalne izpostave Sklada prišlo do napake, saj se je 
izkazalo, da pobudnik resnično ni nikoli odpovedal zakupne 
pogodbe. Pri pisanju odgovora naj bi prišlo do zamenjave 
pobudnika z drugim, ki je imel v tistem času prav tako v zakupu 
del kmetijskega zemljišča v tej katastrski občini in je resnično 
podal odpoved še pred objavo javne ponudbe za prodajo. Sklad 
je menil, da to ne spreminja bistva zadeve, saj je bila informacija 
o obstoju zakupnega razmerja objavljena skupaj s ponudbo za 
prodajo kmetijskega zemljišča, kar je po njihovih navedbah vedel 
tudi pobudnik, ki je želel uveljavljati predkupno pravico na 
obravnavanem zemljišču. Pobudniku smo pojasnili, da po 591. 
členu Zakona o obligacijskih razmerjih novi lastnik, razen v primeru 
kršitve zakupne pogodbe, ne more odpovedati zakupa pred 
potekom časa, za katerega je bil prvotno dogovorjen (v tem 
primeru torej eno leto), ki pa se, če ni bila podana odpoved, 
avtomatsko podaljša za prvotno dogovorjeno dobo. Pobudniku 
smo predlagali, naj se z novim lastnikom, ki je po zagotovilu 
Sklada seznanjen z zakupom spornega zemljišča, dogovori glede 
nadaljnjega zakupa. Sklad smo opozorili na nepravilnosti in 
predlagali, da se pobudniku opraviči, kar je tudi storil. Pobudniku 
pa ni uspel dogovor z novim lastnikom glede nadaljnjega zakupa 
Sicer pa je bil bolj zainteresiran za nakup kmetijskega zemljišča, 
za kar pa ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev. 

29 - Prisilna izterjava na osebne prejemke davčnega dolžnika, 
ki so iz nje Izvzeti — 5.5-17/2001 
Banka je izvršila sklep o prisilni izterjavi davčnega dolga z 
bančnega računa naše pobudnice, na katerega je prejemala 
prejemke iz naslova družbene pomoči otrokom in denarnega 
dodatka po zakonu o socialnem varstvu Pobudnica se je glede 
takega ravnanja obrnila na MDDSZ in medtem problem pri banki 
uredila. 2elela je tudi naše pojasnilo o utemeljenosti izvrševanja 
rubeža na tovrstne prejemke. 

Seveda smo ji lahko pojasnili določila zakona, ki te vrste prejemkov 
izvzemajo iz izvršbe, kljub' temu pa se postavlja vprašanje, kako 
se takim primerom izogniti. Banka, ki ravna po sklepu o prisilni 
izterjavi, ne preverja vrste prejemkov na bančnem računu 
davčnega dolžnika. Morda bi z jasnejšo vsebino sklepa o prisilni 
izterjavi, kjer bi bilo navedeno, kateri prejemki so izvzeti iz izvršbe, 
lahko preprečili marsikatero vznemirjenost in nezadovoljstvo, ki 
ga ob tem doživi dolžnik. 

30 - Dolgotrajnost pritožbenega postopka — 5.5-34/2001 
Davčni urad je pobudniku izdal odločbo o odmeri obveznosti iz 
kmetijstva 22.11.1999. Pobudnik je vložil pritožbo neposredno na 
GDU dne 27.11.1999, izvod pritožbe pa poslal tudi na izpostavo 
davčnega urada. 

Ugotovili smo, da je izpostava davčnega organa pobudnikovo 
pritožbo odstopila davčnemu uradu šele po enem mesecu, ta pa 
jo je skupaj z upravnim spisom v nadaljnje reševanje odstopila 
GDU po izteku več kot šestih mesecev, to je šele 26.7.2000. 
Zanimalo nas je pojasnilo GDU glede njihovega ravnanja v zvezi 
z neposredno vloženo pritožbo in postopanja davčnega urada, ki 
je pritožbo s spisi odstopil v nadaljnje reševanje šele po več kot 
šestih mesecih. 

GDU se je strinjal z nenavadnim postopanjem prvostopenjskega 
organa in nam v pojasnilo posredoval odgovor davčnega urada, 
ki je navajal, da so sprva menili, da bodo lahko pritožbo rešili sami 
(ji ugodili), kasneje pa so ugotovili, da to ne bo mogoče. Zamudo 
so opravičevali s preobremenjenostjo zaradi izdaje številnih odločb 
0 odmeri davka iz kmetijstva in kadrovskimi težavami. Za zamudo 
so se pritožniku opravičili. 

Kadrovske in organizacijske težave organa seveda ne morejo 
biti opravičljiv razlog za zamudo, še posebej pa ne za zamudo pri 
odstopanju pritožb, zato varuh na tovrstne nepravilnosti in 
pomanjkljivosti pri delu in ravnanju organov nenehno opozarja. 

31 - Dolgotrajno razčiščevanje davčne obveznosti — 5.5-36/ 
2001 
Pobudnica je bila zaposlena na javnih delih Vse do leta 1999 je 
plačevala akontacijo dohodnine, čeprav davka od plačil za 
opravljeno delo v programih javnih del po ZDoh ni bila dolžna 
plačati. Ko se je po vložitvi napovedi dohodnine za leto 1997 
zaradi vračila preveč plačane dohodnine v letu 1998 obrnila na 
pristojni davčni organ, je naletela na težave GDU je z dopisom z 
dne 17.2.1 999 naložil prvostopenjskemu organu, da izvede 
odmerni postopek za izdajo nove odločbe o dohodnini. Ker vse 
do 5.7.2001 tega ni storil, se je pobudnica obrnila na varuha. 

GDU smo pozvali, naj na podlagi svojega naročila izpred dveh let 
zagotovi, da bo pristojni davčni urad takoj izdal odločbo, nam pa 
posreduje informacijo o razlogih za zamudo. 

Davčni urad je pojasnil, da so izplačevalca pobudničinih prejemkov 
1 9.1999 pozvali, naj posreduje podatke o višini in vrsti izplačil in 
jim pošlje ustrezno dokumentacijo, iz katere bo razviden obračun 
davka od osebnih prejemkov. Dne 13.9.1999 je izpostava 
davčnega organa prejela dopis izplačevalca prejemkov, s katerim 
so potrdili, da je bila pobudnica res zaposlena na programu javnih 
del in da so za delavko odvajali 25-odstotno akontacijo dohodnine, 
čeprav prejemki od plačil za opravljeno delov v programih javnih 
del niso obdavčeni z davkom od osebnih prejemkov. Ker iz 
predložene dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti ali je bila 
akontacija dohodnine res plačana, in izplačevalec navedenih 
izplačil tudi ni prikazal v kontrolnih podatkih za odmero dohodnine, 
je bilo potrebno dodatno usklajevanje Iz evidence davčnega 
organa niso bila razvidna vsa izplačila, zato je bilo treba dokazila 
pridobiti neposredno pri izplačevalcu. Prejeli so jih šele 4.9.2001 (I), 
odmerna odločba, iz katere izhaja, da se pobudnici preveč plačana 
akontacija dohodnine v celoti vrne, pa je bila izdana 5.9.2001. 
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32 - Neodgovarjanje drugostopenjskega organa — 5.5-52/ 
01 
Pobudnik se je 19 1.2001 pritožil zoper odločbo, s katero je bila 
zavrnjena njegova vloga za vračilo plačanega davka na promet 
nepremičnin, ker se je prodajna pogodba razdrla. Zvedel je, da je 
bila pritožba šele po šestih mesecih poslana GDU. Na pozive, naj 
rešijo pritožbo, ni dobil odgovora, zato se je obrnil na varuha. 

Skušali smo izvedeti, zakaj zavezancem na dopise ne odgovarjajo, 
še posebej če ti to izrecno zahtevajo. Znova nas je zanimalo 
pojasnilo glede ravnanja prvostopenjskega organa v zvezi z 
odstopom pritožbe. 

GDU je odgovoril, da zaradi izjemno velikega pripada pritožbenih 
zadev, njihove raznolikosti in obsežnosti ter velikih zaostankov 
na eni strani ter omejenega števila strokovnih delavcev na drugi 
ne morejo reševati pritožbenih zadev v zakonsko določenih 
oziroma za zavezance sprejemljivih rokih. Predvsem poskušajo 
pritožbe reševati po vrstnem redu glede na datum vložene 
pritožbe, izjemno veliko pa je tudi tožb zaradi molka organa in 
večkratnih utemeljenih urgenc pritožnikov. Na urgence običajno 
posebej ne odgovarjajo, ker odgovor, da bo zadeva rešena takoj, 
ko bo mogoče, najbrž za zavezanca ni ustrezen, vsebinsko 
pojasnjevanje pritožbene zadeve pred izdajo drugostopenjske 
odločbe pa ni v skladu z določbami ZUP in ZDavP. Raje poskušajo 
pritožbo čim prej meritorno rešiti. 

Razloge za ravnanje prvostopenjskega organa v zvezi z 
odstopom navedene pritožbene zadeve drugostopnemu organu 
šele po šestih mesecih (in še to na zahtevo GDU na podlagi 
pritožnikove urgence) bo preverila pristojna služba za notranji 
nadzor in ustrezno ukrepala. 

Ravnanje davčnih organov je pobudnik primerjal s položajem 
zavezanca v postopku. Doslej še nikoli niso zamudili s plačilom 
davkov. Zaradi spleta okoliščin pa žena ni prevzela odločbe o 
odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (obvestilo o 
prispeli poštni pošiljki se je moralo nekako izgubiti. To je izvedela 
šele pred kratkim, ko je dobila od davčnega urada obvestilo o 
rubežu zaradi neplačila davka. Torej rubež plus zamudne obresti 
in to brez predhodnega opomina (in of dejansko neprejeti odločbi). 
Davčni organi pa lahko mirno kršijo zakon in na urgence sploh ne 
odgovarjajo. 

33 - Postopek prisilne izterjave dolga za terjatev, ki je bila že 
poravnana — 5.5-66/2001 
Pobudnica je le pet dni za tem, ko je poravnala drugi obrok 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prejela sklep o 
prisilni izterjavi dolga iz osebnih prejemkov. 

Problem izhaja iz neažuriranih podatkov in evidenc v knjigovodskih 
izkazih davčnih zavezancev ter nepreverjanja podatkov. Davčni 
organ prizna, da sklepe o prisilni izterjavi izdajajo "v paketu". Do 
razlik v njihovih podatkih prihaja zaradi nejasnih inlormacij, ki jim 
jih posredujejo ustanove, pristojne za izvajanje plačilnega prometa. 
Iz njihovih izpisov se ne da takoj ugotoviti, na kaj se nakazilo 
nanaša Davčni urad v takem primeru zavezancu vrne plačani 
znesek 

34 - Poravnava davčnega dolga po položnici — 5.5-94/2001 
Pobudnica je samostojna podjetnica. Prejela je sklep o prisilni 
izterjavi dolga z rubežem na denarna sredstva, ki jih ima na 
računu pri banki. Sklep je prejela tudi banka, ki je račun takoj 
blokirala. Z rubežem denarnih sredstev je banka na prehodni 
račun davčnega organa 20.11.2000 nakazala 292.409,00 tolarjev, 
22.11.2000 pa še 270.000,00 tolarjev. Ker je pobudnica želela 

dolg čimprej poravnati, je 27.11.2000 s položnico vplačala še 
razliko dolga v višini 735.000,00 tolarjev. Kopijo položnice je v 
vednost predložila tudi banki. Mislila je, da bo po poravnavi 
celotnega dolga banka sprostila njen bančni račun, a je 1.12.200 
ugotovila, da s sredstvi, ki so bila na njenem računu, še vedno ne 
more prosto razpolagati, ker banka od pristojnega davčnega 
organa še ni prejela uradnega obvestila o poravnavi dolga. 

Ko je pobudnica hotela nastali problem urediti, so ji delavke na 
izpostavi davčnega urada zatrjevale, da je bil dolg, ki je bil plačan 
s položnico, poravnan na neustrezen način, zato ji potrdila, na 
podlagi katerega naj bi banka njen račun deblokirala, niso hoteli 
izdati. Ko je hotela razčistiti, zakaj bi bilo plačilo po položnici 
nepravilno, sojo pošiljali od vrat do vrat. Predlagali soji, naj znesek, 
ki ga je plačala po položnici, še enkrat nakaže prek svojega žiro 
računa, vračilo razlike pa posebej uveljavlja (I). 

Iz knjigovodske evidence davčnega organa naj bi se kasneje 
izkazalo, da je bil dolg ne samo poravnan, temveč celo preplačan. 
Med banko in davčnim organom so stekli dogovori o deblokadi 
pobudničinega žiro računa, vendar banka zgolj telefonske 
potrditve o poravnavi dolžničinega dolga ni hotela upoštevati. Šele 
po daljšem pregovarjanju med banko in pristojno službo davčnega 
urada je bilo izdano uradno potrdilo o poravnanem dolgu, na 
podlagi katerega je banka končno sprostila njen žiro račun. 

Zaradi problema primernosti ravnanja davčne uslužbenke v 
gornjem primeru in zato, ker nas je zanimalo, zakaj samostojni 
podjetnik svojih obveznosti ne more poravnati tako, kot je to 
storila naša pobudnica, to je s položnico, smo se obrnili na Glavni 
urad. Pojasnila, ki bi nas prepričalo, da je bil odziv davčnega 
organa v navedenem primeru ustrezen, nismo dobili. 

35 - Odvzem zemljišča — 5.7-91/01 
Prejeli smo dve pobudi zaradi zemljišča, ki je bilo po mnenju 
pobudnic protipravno odvzeto, na podlagi odločb Geodetske 
uprave, Izpostave Celje. Iz priložene odločbe je bilo razvidno, da 
je bila izdana na podlagi Zakona o zemljiškem katastru, in sicer je 
bila izvršena obnova zemljiškega katastra z novo 
zemljiškokatastrsko izmero in klasifikacijo na parcelah v tem 
opera tu. 

Zakon o zemljiškem katastru določa, da se mora za vsako 
katastrsko občino najmanj vsakih 15 let enkrat opraviti primerjava 
stanja v zemljiško-katastrskem operatu s stanjem v naravi glede 
na vrsto rabe zemljišč in ugotovljene spremembe izvesti v 
zemljiško-katastrskem operatu. Podatki zemljiško-katastrske 
izmere in katastrske klasifikacije morajo biti javno razgrnjeni; o 
času in kraju razgrnitve pa mora biti javnost obveščena na krajevno 
običajen način. Vse prizadete lastnike pa je pristojni geodetski 
organ dolžan pismeno vabiti, da pregledajo razgrnjeni elaborat 
zemljiško-katastrske izmere oziroma klasifikacije zemljišč. 
Lastniki, ki se strinjajo z razgrnjenimi podatki, to potrdijo s svojim 
podpisom v elaboratu. Če se ne strinjajo, lahko podajo uradni 
osebi, ki vodi razgrnitev, svoj ugovor v osmih dneh. O podanem 
ugovoru geodetski organ odloči z odločbo, zoper katero je 
dovoljena pritožba. Če se lastnik ne odzove vabilu, pa je izkazano, 
da je vabilo prejel, oziroma če na razgrnitvi noče podpisati, da se 
strinja s podatki razgrnjenega elaborata, čeprav ne ugovarja, se 
šteje, da se strinja s podatki razgrnjenega elaborata. 

Iz odgovora pristojne GU izhaja, da so bili pobudnica in solastniki 
sporne parcele pisno vabljeni na mejni ugotovitveni postopek in 
na razgrnitev zemljiškokatastrske izmere. Iz zapisnika mejnega 
ugotovitvenega postopka je razvidno, da so bile meje zemljišča 

81 poročevalec, št. 78 



zamejičene s soglasjem lastnikov. Solastniki niso podali ugovora 
na razgrnjene podatke zemljiškokatastrske izmere, prav tako 
niso vložili pritožbe na odločbo, ki je zato postala pravnomočna. 
Podlaga za spremembe v zemljiškem katastru je bila nova 
zemljiškokatastrska izmera na delu k o., kije bila opravljena zaradi 
obnove zemljiškega katastra. Površine parcel so izračunane na 
podlagi ugotovljenih mej. Iz odgovora geodetske uprave in 
priloženih listin izhaja, da so bili lastniki vabljeni na javno razgrnitev 
in da so bili udeleženi v izvedenem upravnem postopku, v katerem 
niso niti podali pripomb niti uporabili pravnega sredstva. 

V postopku GU niso bile ugotovljene nepravilnosti, ki bi bile podlaga 
za ukrepanje varuha. Pobudnica se z navedeno ugotovitvijo kljub 
pojasnilom ne strinja in še vedno meni, da ji je bilo zemljišče 
protipravno odvzeto, čeprav listine dokazujejo, da je bila udeležena 
v vseh postopkih. O očitno pa jih ni razumela oziroma se ni 
zavedala posledic sodelovanja v postopkih in opustitve določenih 
pravnih sredstev, ki so ji bila na voljo. 

36 - Uveljavljanje statusa žrtve vojnega nasilja — 5.7-129/ 
2001 
Pobudnica se je obrnila na varuha zaradi težav v postopku 
priznanja statusa in pravic žrtve vojnega nasilja Ker je UE prvi 
zahtevek zavrnila, je pobudnica vložila nov, spremenjen zahtevek. 
UE je vlogo odstopila Slovenski odškodninski družbi, d.d., namesto 
da bi jo obravnavala kot prošnjo za priznanje statusa. 

Pri posredovanju na UE smo poudarili, da ni dvoma, da je 
upravičenka v novi vlogi uveljavljala status in pravice žrtve vojnega 
nasilja. Če je do odstopa vloge prišlo zaradi pripisa na vlogi, kjer 
je pobudnica navedla, da uveljavlja pravice družinskih članov "po 
11. členu Ur. 1.18/14.3.2001", se nam to ni zdel utemeljen razlog 
za odstop. Upravni organ mora poznati pravo in bi moral vedeti, 
da se po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja ne odloča o samih pravicah, temveč le o višini odškodnine 
na podlagi pravic, priznanih s pravnomočnim aktom pristojnega 
organa. 

UE nam je v odgovoru pojasnila, da so vlogo odstopili Slovenski 
odškodninski družbi na podlagi posvetovanja z MDDSZ. Zagotovili 
so nam, da so takoj po prejemu našega dopisa oziroma po 
ugotovljeni napaki Slovensko odškodninsko družbo zaprosili, naj 
jim vrne zadevo pobudnice, da bodo o njej ponovno odločali. 

37 - Nepravilnosti v upravnih postopkih — 5.7-160/2001 
Pobudnica se je na varuha obrnila zaradi napačno vodenih 
upravnih postopkov pristojne UE. Na podlagi poizvedb in priloženih 
dokumentov smo ugotovili določene nepravilnosti in kršitve, ki so 
bile po naši presoji storjene v upravnih postopkih (opustitev 
zaslišanja strank v upravnem postopku za izdajo lokacijskega 
dovoljenja, nedoslednost pri vročanju upravnih odločb). Lokacijsko 
dovoljenje za spremembo namembnosti objekta z dne 11.3.1996 
je bilo pobudnici vročeno šele 22.2.2000. Zaradi tega ob izdaji 
odločbe o dovolitvi priglašenih del na istem objektu 26.5.1999 
lokacijsko dovoljenje še ni bilo pravnomočno. To je bil je bil tudi 
razlog, da je drugostopenjski organ odločbo o priglasitvi odpravil 
in zadevo vrnil UE v ponovno odločanje. Ta o zadevi ni odločila, 
čeprav je nesporno ugotovljeno, da je zdaj lokacijsko dovoljenje 
pravnomočno. V UE so kot razlog za dolgotrajnost postopka in za 
to, da v navedeni zadevi še niso odločili, navajali velik pripad 
zadev na posameznega referenta in dejstvo, da ne razpolagajo s 
spisom, ker je na Upravnem sodišču. 

UE smo opozorili, da preseženo število pripada zadev na 
posameznega referenta ni utemeljen razlog, da o zadevi ni bilo 
odločeno v zakonskem roku. Prav tako ni sprejemljivo, da upravni 

organi v primerih, ko bi sicer morali voditi upravni postopek oziroma 
odločati, tega ne storijo zaradi tega, ker se spisi ne nahajajo pri 
njih. V vseh navedenih položajih ni razloga in ne pravega opravičila 
za to, da se postopek ne bi nadaljeval. Po tretjem odstavku 251. 
člena ZUP mora organ prve stopnje po odpravi odločbe in vrnitvi 
zadeve v ponovni postopek novo odločbo izdati brez odlašanja, 
najpozneje pa v tridesetih dneh. UE je na podlagi našega mnenja 
in napotila upravne inšpekcije priskrbela kopijo spisov od 
Upravnega sodišča in razpisala ustno obravnavo. 

38 - Dolgotrajno čakanje na odgovor državnega 
pravobranilstva — 6.0-55/01 
Pobudnik je 7. septembra 2000 Državnemu pravobranilstvu 
Republike Slovenije poslal odškodninski zahtevek za povračilo 
škode za čas, ki ga je neupravičeno prebil v zaporu na podlagi 
sodbe Divizijskega sodišča v Celju opr.št. Sud 70/47 z dne 27 
marca 1947. Državno pravobranilstvo je pobudnika 30. oktobra 
2000 seznanilo, da bo njegov zahtevek obravnavan na prvi seji 
"komisije, ki dodeljuje odškodnine". Pobudnika so tudi seznanili, 
da je rok za odločitev državnega pravobranilstva tri mesece. 

Pobudnik se je obrnil na varuha 21. maja 2001, ker mu državno 
pravobranilstvo tudi več kot osem mesecev po vložitvi zahtevka 
ni odgovorilo. Čeprav bi po poteku treh mesecev lahko vložil 
tožbo in v pravdi uveljavljal pravico do odškodnine, smo se 
ponovno obrnili na državno pravobranilstvo, saj smo menili, da bi 
moralo pobudniku na njegovo zahtevo v zakonskem roku 
odgovoriti. Dne 5. junija 2001 nas je državno pravobranilstvo 
seznanilo s poravnalno pobudo, ki jo je poslalo pobudniku 1. junija 
2001 - torej šele po posredovanju varuha in skoraj devet mesecev 
po vloženi zahtevi. 

39 - O pravilnem razumevanju zakonske določbe — 6.0-71/ 
2001 
Pobudnik je moral zavarovalnici vrniti 600.000 tolarjev, ker je bila 
pravnomočna sodna odločba v reviziji delno spremenjena in 
prisojena odškodnina za nepremoženjsko škodo znižana za prav 
takšen znesek. Sodišči prve in druge stopnje sta svojo odločitev 
o dolžnosti vrnitve preveč izplačane odškodnine oprli na pravno 
mnenje, objavljeno v Pravnih mnenjih Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije št. II/2000, kije bilo sprejeto na podlagi sodbe 
Vrhovnega sodišča RS z dne 13 7.2000, opr. št. II Ips 103/2000 

Pobudnikov odvetnik je v pismu varuhu ocenil, da je navedena 
sodba vrhovnega sodišča pravno povsem zgrešena: pomeni 
zlorabo pravosodne veje oblasti, saj si je sodišče protiustavno 
prilastilo zakonodajno oblast. Meni, da je pravno mnenje, navedeno 
v citirani sodbi vrhovnega sodišča, v nasprotju z načelom pravne 
države, ker se uporablja "retrogradno" in ker de facto razveljavlja 
določilo 216. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), čeprav 
to določilo še vedno velja, saj ga doslej zakonodajalec ni razveljavil 
ali spremenil. Predlagal je, da varuh poda svoje mnenje o tem 
problemu ustavnemu sodišču, zlasti da navedena sodba pomeni 
grobo kršitev ustave in temeljnih človekovih pravic in svoboščin. 

Določba 216. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ 
št 29/78-39/85 in 57/89-ZOR) je ob skrbnem branju povsem 
jasna in razumljiva in niti ne potrebuje razlage (in claris non fit 
interpretatio). V tem kontekstu bi lahko zagovarjali stališče, da je 
pravno mnenje sprejeto na občni seji vrhovnega sodišča 
19.12.2000 celo nepotrebno in odveč, če bi v vsakodnevni praksi 
ne prihajajo do očitno povsem napačnega razumevanja vsebine 
te določbe, kar pravzaprav.izhaja tudi iz prejete pobude 
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ZOR v 216. členu namreč določa, da ni mogoče zahtevati nazaj 
neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine zaradi telesne 
poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, če so bili plačani 
poštenemu prejemniku. Prejemnik ima pravico prejeto obdržati 
le, če gre za neutemeljeno plačane zneske odškodnine za 
taksativno naštete oblike nepremoženjske škode. Pogoj za 
uporabo 216. člena je, da gre za neutemeljeno plačane zneske. 
Če so bili zneski odškodnine plačani utemeljeno, ni podan dejanski 
stan 216 člena ZOR. Odškodnina, ki jo zavarovalnica plača 
oškodovancu na podlagi pravnomočne sodne odločbe, je 
seveda plačana utemeljeno. Če bi zavarovalnica prostovoljno 
ne izpolnila svoje obveznosti na podlagi pravnomočne in izvršljive 
sodne odločbe, bi oškodovanec kot upnik lahko uveljavil prisilno 
izterjavo prisojene terjatve v sodni izvršbi. 

Tako je zavarovalnica tudi v primeru pobudnika utemeljeno plačala 
odškodnino na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Dejstvo, da 
je bila pravnomočna sodna odločba v reviziji kasneje spremenjena, 
ne spreminja ugotovitve, da je zavarovalnica utemeljeno plačala 
zneske po pravnomočni sodni odločbi. Do delne spremembe 
pravnomočne sodne odločbe je prišlo šele kasneje in šele takrat 
je odpadla pravna podlaga za plačilo plačanih zneskov. 

Pravilno razumevanje 216. člena ZOR je torej v razlikovanju 
med neutemeljenim in utemeljenim plačilom zneskov odškodnine. 
Le v primeru neutemeljeno plačanih zneskov je ob pogojih 
navedene zakonske določbe mogoče obdržati prejeto odškodnino. 

Varuh je tako ocenil, da s sodnimi odločbami, ki so predmet 
pobudnikove ustavne pritožbe, ni podana kršitev katere od 
konvencijsko ali ustavnopravno zavarovanih človekovih pravic 
ali temeljnih svoboščin. Menimo celo (kar sicer ni pristojnost 
varuha), da so sodišča v obravnavanih primerih pravilno uporabila 
materialno pravo, kar seveda velja tudi za sodbo vrhovnega 
sodišča, na podlagi katere je bilo sprejeto objavljeno pravno 
mnenje. S citirano uporabo predpisa vrhovno sodišče in druga 
sodišča niso razveljavila 216. člena ZOR, pač pa so to zakonsko 
besedilo uporabila v skladu s pomenom njegovih jezikovnih znakov. 
Tako smo ocenili, da vložena pobuda ne daje podlage za 
posredovanje varuha človekovih pravic v razmerju do ustavnega 
sodišča. 

40 - Sobota je dan, ko policija "ne dela" — 6.1-82/00 
Storilcu prekrška se je rok za plačilo denarne kazni iztekel v 
soboto, kazen pa je plačal v ponedeljek. Policija je štela, da je bila 
zadnji dan za plačilo kazni sobota, "ki pa ni prost delovni dan 
organa, ki je plačilni nalog izdal". Zato je postala plačilni nalog v 
izterjavo. Po mnenju policije bi pobudnik moral denarno kazen 
plačati najkasneje v soboto, kar bi lahko storil na pošti. 

Na podlagi petega odstavka 241. člena ZP je storilec prekrška 
zavezan plačati denarno kazen v osmih dneh. Če je zadnji dan 
roka državni praznik, nedelja ali kakšen drug dan, ko se pri organu 
ne dela, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika 
(četrti odstavek 101 .člena ZP). Verjetno ni dvoma, da je s pojmom 
"organ" po navedeni zakonski določbi razumeti zgolj organ, ki je 
izdal plačilni nalog Tako je bila denarna kazen plačana 
pravočasno, če je šteti soboto za dan, ko policija "ne dela", ne 
glede na možnost plačila denarne kazni na pošti ali v banki. 

Zakon o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 5/68 do 24/79) je uvedel petdnevni delovni čas. Tedenski 
delovni čas je razporedil na ponedeljek, torek, sredo, četrtek in 
petek ter hkrati v drugem odstavku 1 člena izrecno določil, da se 
v soboto ne dela. Z uveljavitvijo Zakona o sistemu državne uprave 

in o Izvršnem svetu skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79) so prenehale veljati 
določbe Zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji, ki 
se nanašajo na delovni čas v organih državne uprave. Na podlagi 
pooblastila po 6. členu Zakona o Vladi Republike Slovenije je viada 
izdala Uredbo o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih 
(Uradni list RS, št. 72/93), ki je veljala v času plačila denarne 
kazni. Po tej uredbi delajo upravni organi najmanj pet dni v tednu, 
in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek. Le v primerih, 
ko to narekuje narava nalog upravnega organa ali način njihovega 
dela, se lahko določi, da upravni organ ali posamezne notranje 
organizacijske enote upravnega organa delajo tudi v soboto 
oziroma nedeljo.Tudi zdaj veljavna Uredba o poslovnem času, 
uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave (Uradni 
list RS, št. 21/01) določa kot pravilo, da organi poslujejo pet dni v 
tednu. 

Zanimiva za oceno, ali je sobota dan, ko se pri policiji "ne dela" v 
pomenu četrtega odstavka 101. člena ZP, pa je tudi določba 
drugega odstavka 81. člena ZPol. Ta šteje kot poseben delovni 
pogoj tudi "delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela 
prostih dnevih". ZPol torej očitno šteje soboto za dela prost dan, 
torej za dan, "ko se pri organu ne dela". Sklepanje po nasprotnem 
razlogovanju v zvezi z omenjeno zakonsko določbo namreč 
omogoča zaključek, da so tudi za policijo delavniki le dnevi od 
ponedeljka do vključno petka, ne pa tudi sobota 

Narava dela policije verjetno zahteva, da policija dela vse dni v 
tednu, podnevi in ponoči, ne glede na sobote, nedelje, praznike in 
druge dela proste dneve. Vendar to ne pomeni, da je za policijo 
vsak dan v tednu "delavnik" (dan, ko se pri organu dela) v pomenu 
četrtega odstavka 101. člena ZP. 

Četrti odstavek 101. člena ZP, ki velja tudi tedaj, ko mora storilec 
prekrška plačati denarno kazen policiji, razlikuje med delavniki in 
dnevi, ko se pri organu ne dela. Tudi za policijo vsi dnevi v tednu 
niso delavniki, saj so delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih 
dela prostih dnevih delavci policije zavezani opravljati le, kadar je 
to potrebno za izvajanje z zakonom določenih nalog.To pa pomeni, 
da ne delajo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih 
dnevih vsi delavci policije, kakor tudi, da delo na te "dela proste 
dneve" ne pomeni dela na delavnik. 

Delo (v obliki dežurstva) ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih 
prostih dnevih poznajo različni državni organi, tudi sodniki za 
prekrške, za katere prav tako velja četrti odstavek 101. člena ZP. 
Kljub dežurstvu sodnikov za prekrške pa se v postopku o prekršku 
izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika, če je zadnji 
dan roka državni praznik, nedelja ali kakšen drug dan, ko se pri 
organu ne dela. Praksa sodnikov za prekrške šteje soboto za 
"dan, ko se pri organu ne dela". 

Z opisano argumentacijo smo Generalno policijsko upravo prosili, 
naj sporoči pravno podlago za stališče, da sobota ni dela prost 
dan v pomenu četrtega odstavka 101. člena ZP. Hkrati smo 
predlagali, naj obravnava naše stališče, da je pobudnik 
pravočasno plačal denarno kazen. Osemdnevni rok za plačilo se 
je iztekel v soboto, torej na dan, "ko se pri organu ne dela", plačilo 
pa je bilo opravljeno prvi naslednji delavnik. 

Generalna policijska uprava je sledila našemu stališču, da je 
pobudnik pravočasno plačal denarno kazen. Policijski upravi 
Maribor je naročila, da prekliče nalog za izterjavo zoper pobudnika. 
Hkrati je predlagala, naj policija povabi pobudnika na pogovor, 
pojasni napako in se mu za "neljubi dogodek" opraviči. 
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41 - Nepotrebno nadlegovanje policista — 6.1-11/01 
Pobudnica se je pritožila zaradi večkratnih postopkov, ki jih je 
zoper njo vodil policist Policijske postaje Brežice. Ukrepe policista 
je povezovala s svojo temnopoltostjo. V enem izmed postopkov 
jo je spraševal tudi o njenem bratu. Ko jo je kasneje opazil pri 
gostinskem lokalu, ji je očital, da laže o tem, kje je njen brat. 

Policija je zavezana posredovati, vendar le v povezavi z 
opravljanjem nalog, za katere ima pooblastilo v zakonih. Policisti 
morajo biti v odnosih do državljanov in strank vljudni, postopki in 
ukrepi policistov pa zakoniti. Policist Policijske postaje Brežice ni 
imel pooblastila, da je pobudnico nadlegoval z vprašanji o njenem 
bratu in ji pri tem očital, da laže 

Opravili smo poizvedbe pri Generalni policijski upravi in zahtevali 
pojasnilo glede na navedbe pobudnice. Pritožbo pobudnice je 
obravnavala PU Krško in jo sprva ocenila kot neutemeljeno. 
Generalna policijska uprava se ni strinjala z mnenjem PU Krško 
glede strokovnosti in zakonitosti postopka policista. Zahtevala je 
dopolnitev pritožbenega postopka s soočenjem med pobudnico 
in policisti ter pričo postopka. Potrdila je, da policist ni ravnal po 
pravilih stroke, saj postopka vprašanj o bratu pobudnice ni bilo 
mogoče obravnavati kot uradno dejanje pooblaščene uradne 
osebe. Po ponovni proučitvi je PU Krško pritožbo pobudnice v 
tem delu ocenila kot utemeljeno, ni pa ji uspelo potrditi žalitev in 
groženj, saj se pobudnica ni udeležila soočenja. 

42 - Machiavelli na Oddelku policije v Medvodah — 6.1-36/01 ' 
Obdolžencu v sedmih poskusih ni bilo mogoče po pošti vročiti 
odločbe o prekršku. Tako je Policijski oddelek Medvode sprejel 
nalogo, da pisanje sodnika za prekrške vroči obdolžencu in tako 
naredi konec njegovemu izmikanju vročitvam. 

Policist Policijskega oddleka Medvode je večkrat zaman iskal 
obdolženca za domu, da bi mu vročil priporočeno pošiljko. Postalo 
je očitno, da se obdolženec izmika tudi srečanju s policijo. Zato se 
je policist odločil, da obdolženca s pisnim vabilom povabi v uradne 
prostore Policijskega oddelka Medvode. Med pooblastili, ki jih imajo 
policisti pri opravljanju nalog, je tudi vabilo. Tako lahko policisti 
vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale koristne podatke 
za izvrševanje nalog, določenih z zakonom 

V pisnem vabilu mora biti naveden razlog, zaradi katerega je 
oseba vabljena in v kakšni vlogi. Hkrati mora biti v vabilu tudi 
opozorilo, da bo vabljena oseba prisilno privedena, če se vabilu 
ne odzove. V prvem pisnem vabilu je policist kot razlog vabljenja 
navedel "razgovor", v drugem, ki je bilo poslano nekaj tednov 
kasneje, pa je bilo navedeno, da se mora vabljena oseba zglasiti 
kot "priča" z opozorilom, da bo v primeru izostanka prisilno 
privedena. 

Obdolženec se je na drugo vabilo policije odzval in še istega dne 
prišel na Policijski oddelek Medvode. Tam je zvedel, da namen 
vabila ni pogovor, kakor tudi, da ni vabljen kot priča, pač pa zaradi 
vročitve odločbe sodnika za prekrške Ko je ugotovil, da je prišel 
na policijo zaradi drugega razloga, kot pa je bilo to navedeno v 
vabilu, se je močno razburil. Policija je pojasnila, da je med njim in 
policistom prišlo "do nesoglasja zaradi namena vabljenja" Začel 
je vpiti, da ne bo ničesar niti podpisal niti prevzel. Po trditvah 
policije je v razburjenju tudi rekel, da policisti lažejo, ter jim očital: 
"Kaj me jebete, saj nimate pravice, žalit ču se ministru." Policija je 
ocenila, da je vabljeni storil prekršek zoper javni red in mir, ker se 
je nedostojno vedel proti uradni osebi pri uradnem poslovanju, 
zato je Policijski oddelek Medvode zoper njega podal predlog o 
uvedbi postopka o prekršku 

Ocenili smo, da je bilo ravnanje policista pri vabljenju pobudnika v 
prostore PO Medvode nezakonito, zato smo zahtevali pojasnilo 
generalne policijske uprave. Ta je potrdila, da je policist ravnal 
nepravilno, saj je zakonsko določbo, ki opredeljuje vabilo stranki 
v postopku, zlorabil za vročanje pisemske pošiljke. Vabilo kot 
policijsko pooblastilo ni namenjeno vročanju priporočenih pošiljk. 
Policija je zagotovila, da bo Policijski oddelek Medvode 
nepravilnost obravnaval na delovnem sestanku, policisti bodo 
poučeni o pravilnem postopku, zoper policista, kije vodil postopek 
v pobudnikovi zadevi, pa bodo "ustrezno" ukrepali. 

Upoštevaje trditve policije se je pobudnik nedvomno neprimerno 
odzval, ko se je zaradi vabila zglasil na PO Medvode. Vendar pri 
celotni zadevi ni mogoče spregledati flagrantne kršitve policijskega 
pooblastila, ko je bil pobudnik žrtev zlorabe instituta vabila, kot je 
ugotovila tudi sama policija. Za zatrjevanj očitek pobudnika, da 
policisti lažejo, bi v danem primeru žal lahko rekli, da celo ni bil 
daleč od resnice. Ni mogoče spregledati dejstva, da je policist 
zavestno v pisnem vabilu zapisal netočen razlog, zaradi katerega 
je pobudnika povabil v uradne prostore PO Medvode. Policija se 
pač ne sme posluževati neresnic in nezakonitega poslovanja, 
čeprav za dosego legitimnih ciljev. Stališče, da namen posvečuje 
sredstvo, pač v pravni državi ni sprejemljivo. 

Varuh tudi dvomi o pravilnosti odziva policije, ki je zoper pobudnika 
predlagala uvedbo postopka o prekršku. Zatrjevano nedostojno 
vedenje je očitno bilo zgolj posledica nezakonite uporabe 
policijskega pooblastila. Varuh je v tej zvezi že večkrat poudaril, 
da nekorektnost ali celo prekoračitev danih pooblastil s strani 
policista bolj kaže na dolžnost, da se prizadeti osebi državni 
organ opraviči, ne pa da se zoper njegovo, morda deloma celo 
opravičljivo in izzvano odzivanje ukrepa z vložitvijo predloga za 
uvedbo postopka o prekršku. Takšno ravnanje pri prizadetem 
posamezniku, ki je bil dejansko žrtev zlorabe zakonske določbe, 
kot je ugotovila tudi generalna policijska uprava, zgolj poudarja 
občutek brezpravnosti in nemoči v razmerju do vsemogočne 
države in njenih organov. Vztrajnemu izmikanju vročitvi odločbe o 
prekršku bi bilo dopustno narediti konec le z uporabo zakonitih 
sredstev. 

43 - Pritožba obdolženca zaradi zatrjevanih nepravilnosti 
med preiskavo — 6.2-21/2001 
Obdolženec je v pobudi navedel, da je bil ob 8. uri vabljen na 
sodišče zaradi zaslišanja. Skupaj z zagovornikom je ob 
napovedanem času čakal pred pisarno preiskovalnega sodnika, 
ki pa je prišel šele 20 minut kasneje Zaslišanje se je začelo brez 
opravičila za zamudo. Zagovornik je preiskovalnemu sodniku 
povedal, da bo obdolženec na vprašanja odgovorjal le pisno, ker 
zaradi "poprejšnjih slabih izkušenj" nima zaupanja, saj mu na 
prejšnjem zaslišanju preiskovalni sodnik ni dovolil narekovati 
izjave neposredno na zapisnik. Sodniku očita, da je v zapisnik 
narekoval "svojo verzijo dogodka", vsled česar je zagovornik 
protestiral, da tega, kar narekuje, obdolženec in njegov zagovornik 
nista izjavila. Tudi ni točno, kar je preiskovalni sodnik zapisal v 
zapisnik, da se bo obdolženec zagovarjal z molkom. Ob tem je 
zagovornik menil, "da bo očitno potrebno na strokovnem seminarju 
zavzeti stališče, kaj pomeni zagovarjati se z molkom". Pobudnik 
očita preiskovalnemu sodniku, da "ni mogel skriti sovražnega 
razpoloženja" do njega in njegovega zagovornika, celo ne 
"nenehnega sarkastičnega nasmihanja". Ob zaslišanju je bila 
navzoča pripravnica, vendar njena prisotnost v zapisniku ni 
navedena. Preiskovalni sodnik je vsebino zaslišanja "prirejal po 
svoje", zato zapisnik ne ustrezna resnici in ga z zagovornikom 
nista podpisala. 
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Iz zapisnika preiskovalnega sodnika o zaslišanju obdolženca 
izhaja, da je bil narok začet ob 8.20 ter da je obdolženec povedal, 
"da se bo zagovarjal z molkom" in odgovarjal "samo na pisna, 
prej postavljena vprašanja". Zapisano je tudi, da je zagovornik 
rekel, "naj gre sodnik najprej na seminar, kjer bo ugotovil, kaj 
pomeni zagovarjati se z molkom", ter da bo "potrebno vložiti 
kazensko ovadbo zoper preiskovalnega sodnika". Obdolženec 
in zagovornik zapisnika nista podpisala s pojasnilom, da ni 
navedeno tisto, kar sta povedala. 

Z opisanimi trditvami je pobudnik predlagal posredovanje varuha. 
V odgovoru smo pojasnili, da preiskavo opravlja preiskovalni 
sodnik, ki tudi vodi postopek, daje besedo strankam, skrbi za red 
obravnavanja in zagotavlja dostojanstvo sodišča. Obdolženec 
se zaslišuje ustno. Pri tem se mu lahko dovoli, da uporablja svoje 
zapiske Pisnega zagovora obdolženca ZKP ne pozna. 

Zaslišanje obdolženca se mora opraviti tako, da se v polni meri 
zagotavlja spoštovanje človekove osebnosti in njegovega 
dostojanstva. Omogočiti mu je treba, da se v neoviranem 
pripovedovanju izjavi o vseh okoliščinah, ki ga bremenijo in, da 
navede vsa dejstva, ki so v korist njegovi obrambi. Izpoved se 
vpiše v zapisnik v obliki pripovedovanja; vprašanja in odgovori 
nanje se vpišejo v zapisnik, če to zahtevajo stranke ali zagovornik 
ali če preiskovalni sodnik meni, da je to potrebno. Iz zapisnika 
mora biti razvidno, na čigavo vprašanje je dan odgovor. 
Obdolžencu se lahko dovoli, da svojo izpovedbo sam narekuje v 
zapisnik. 

Če sodišče ne ugodi zahtevi, da je treba vpis v zapisnik spremeniti, 
popraviti ali mu kaj dodati, lahko zaslišana oseba ugovarja vsebini 
zapisnika. Ta ugovor, ki sicer ni pravno sredstvo, utegne pa biti 
pomembno opozorilo pritožbenemu sodišču, je sodnik zavezan 
zapisati v zapisnik. 

V zapisniku, ki ga piše sodišče o dejanju, ki se opravi v kazenskem 
postopku, je treba vpisati imena in priimke navzočih oseb z 
navedbo, v kakšni lastnosti so navzoči. Tako bi v zapisniku o 
zaslišanju obdolženca morala biti navedena tudi pripravnica, če 
je bila na naroku. 

Sodnik mora zaupana pooblastila uporabljati zakonito in korektno, 
predvsem pa mora zagotoviti nepristransko obravnavanje ob 
spoštovanju vseh procesnih jamstev strank in zlasti obdolženca 
v postopku. Storiti ne sme ničesar, kar bi pri kateri od strank 
lahko zbudilo nezaupanje oziroma sum o nepristranskosti. 

Čas naroka za opravo procesnega dejanja določi sodišče. Pravilno 
vabljena stranka mora takšno odredbo sodišča spoštovati. 
Odločitev o času začetka oprave procesnega dejanja zavezuje 
tudi sodnika, ki vodi postopek. Če je sodnik zamudil 20 minut in 
tako ni prišel pravočasno, ni ravnal prav; še zlasti, če je bil narok 
določen za zgodnejšo uro prav zaradi drugih obveznosti 
zagovornika. Seveda tudi takšno ravnanje sodnika, četudi je ostalo 
brez opravičila, ne utemeljuje in ne upravičuje pripomb 
zagovornika, kot so razvidne in sodnega zapisnika, pa tudi ne 
pripomb, kot jih je pobudnik navedel v svojem zapisu dogajanja 
na sodišču. Odvetnik nima obveznosti le v razmerju do strank, ki 
jih zastopa, pač pa tudi v razmerju do sodišča, pred katerim se 
pojavi pri opravljanju odvetniške dejavnosti. 

Varuh se ni odločil za posredovanje, temveč je napotil pobudnika, 
da svojo pritožbo najprej naslovi na predsednika sodišča. ZKP 
namreč v 191. členu določa, da se stranki, torej tudi obdolženec 
in njegov zagovornik lahko vselej obrneta na predsednika sodišča, 

pred katerim teče postopek in se pri njem pritožita zaradi 
zavlačevanja postopka in drugih nepravilnosti med preiskavo. 
Predsednik sodišča preskusi navedbe v pritožbi in obvesti 
pritožnika, ki je to zahteval, kaj je ukrenil. Posredovanje varuha 
pride v poštev praviloma šele podrejeno, če pritožnik ni prejel 
zadovoljivega odgovora od prestojnika organa, zoper katerega 
se pritožuje. Pobudnika smo torej napotili na notranjo pritožbeno 
pot, ki jo omogoča zakon, hkrati pa smo ga seznanili z našo 
presojo zatrjevanih nepravilnosti pri poslovanju sodišča. 

44 - Nedolžna oseba zaradi napake policije v dveh kazenskih 
postopkih - 6.3-81/2001 
Zaradi napake pri ugotavljanju identitete storilke, kar je povzročilo 
zmoto v osebi, ki je bila osumljena kaznivih dejanj, sta Policijski 
postaji Ljubljana Bežigrad in Center januarja 2001 podali na 
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani kazenski ovadbi zoper 
pobudnico. Na podlagi vloženih ovadb je stekel postopek na 
tožilstvu in tudi na sodišču. S tem pa pobudnica ni bila seznanjena. 
Šele iz sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. IIIK 129/2001 
z dne 30. 5. 2001 je izvedla, da se je zoper njo vodi kazenski 
postopek, in to za dejanja, ki so ji bila popolnoma neznana. Država 
je pobudnico tako vpletla v policijski, tožilski in tudi sodni postopek, 
čeprav sama za takšno ravnanje ni dala nobenega povoda. To je 
utemeljeno povzročilo njeno razburjenje. 

Policija je pritožbo pobudnice zaradi ravnanja policistov ocenila 
kot utemeljeno. Ko je bila napaka odkrita, je Policijska postaja 
Ljubljana Center tožilstvu 13.3.2001 poslala poročilo v dopolnitev 
kazenske ovadbe. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad pa je tako 
ravnala 12. 7. 2001. Policija se je za napako opravičila ter hkrati 
poskrbela za izbris podatkov pobudnice v zvezi z očitanimi 
kaznivimi dejanji iz njenih evidenc. 

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je po ugotovitvi napake 
umaknilo obtožni predlog v primeru ovadbe Policijske postaje 
Ljubljana Center oziroma zahtevo za preiskavo v primeru ovadbe 
Policijske postaje Ljubljana Bežigrad. Vodja tožilstva je izrazil 
obžalovanje, da so bile pobudnici tudi z ravnanjem tožilstva 
povzročene nevšečnosti zaradi premajhne vestnosti in skrbnosti 
policistov pri ugotavljanju identitete prijete storilke kaznivih dejanj. 

45 - Dolgotrajnost postopka zaradi kadrovske stiske sodišča 
— 6.4-48/01 
Pobudnik"se je obrnil na varuha glede dolgotrajnosti postopka 
zaradi motenja posesti. V zadevi pod opr. št P 115/98 je Okrajno 
sodišče v Sežani septembra 1998 izdalo začasno odredbo, s 
katero je pobudniku prepovedalo vstop v gospodarsko- 
stanovanjski objekt. 

Sodišče je marca 1999 odločilo o tožbenem zahtevku. Višje sodišče 
v Kopru je sklep prvostopenjskega sodišča čez leto dni razveljavilo 
in zadevo vrnilo v novo odločanje. 

Ker do decembra 2000 še ni bilo ponovnega obravnavanja, se je 
pobudnik obrnil na varuha. Zlasti je bil zaskrbljen, ker je še vedno 
veljala začasna odredba iz leta 1998 

Pri sodišču smo opravili poizvedbo o razlogih za zastoj v postopku. 
Opozorili smo še na določbo 425. člena ZPP, ki zavezuje sodišče, 
da pri določanju narokov v motenjski pravdi vselej posebno pazi 
na to, da je treba zadevo po naravi vsakega posameznega 
primera hitro rešiti. V vlogi amicus curiae smo si dovolili opozoriti 
še, da tožbeni zahtevek zahteva vzpostavitev prejšnjega 
posestnega stanja z odstranitvijo stvari in vrnitvijo premeščenih 
stvari na staro mesto, ne zahteva pa prepovedi vstopa 
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Januarja 2001 je sodišče sporočilo, da bo zadeva na vrsti za 
reševanje v tem letu. Zastoj v obravnavanju je opravičevalo s 
kadrovskimi težavami. 

V ponovnem dopisu sodišču smo opozorili, da sodna prepoved 
velja v razmerju do toženca že več kot dve leti. Predlagali smo, 
da se kljub kadrovskim težavam, s katerimi se sooča sodišče, 
pri določitvi novega naroka za glavno obravnavo upoštevajo 
okoliščine danega primera. 

Sodišče je nato narok v predmetni zadevi razpisalo za 29.5.2001. 

Oktobra 2001 smo prejeli obvestilo pobudnika, da je predmetna 
zadeva končana. 

46 - Stvari v hrambi, ki niso predmet izvršbe, se vračajo, mar 
ne? — 6.4-95/01 
Septembra 2000 je bila v izvršbi, ki jo je vodilo Okrajno sodišče v 
Radovljici pod opr. št. In 48/98, opravljena izpraznitev in izročitev 
nepremičnine. Pri tem je bilo treba odstraniti premičnine, ki so bile 
od takrat v hrambi pri izvršitelju. Pobudnik je izvršitelju plačal 
predujem za hrambo ter večkrat zahteval vračilo svojih stvari. 

Izvršitelj tega ni storil. Še več, oktobra je dolžnikovega 
pooblaščenca obvestil, da se v hrambo prevzeti predmeti "še ne 
smejo izročiti dolžniku, ker še niso poravnani izvršilni stroški in 
nadaljnji izvršilni stroški, ki jih je dolžnik povzročil upniku". 

Pri sodišču smo opravili poizvedbo in opozorili, da upnik pridobi z 
rubežem zastavno pravico (le) na zarubljenih stvareh. Premičnine, 
ki niso predmet izvršbe, niso zarubljene stvari in je odlog izročitve 
lahko povezan le s povrnitvijo stroškov za njihovo hrambo. 

Temu je pritrdilo tudi sodišče in po našem posredovanju naložilo 
izvršitelju, da predmete, ki niso bili zarubljeni, v primernem roku 
izroči dolžniku. Po več kot letu dni je pobudnik tako vendarle 
prišel do svojih stvari. 

47 - Neprimerno ukrepanje za discipliniranje izvedenca — 
6.4-106/01 
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v pravdnem postopku pod 
opr. št. P 10/95 14. oktobra 1999 postavilo izvedenca. Ker ta po 
petih mesecih izvedenskega mnenja kljub trem urgencam ni 
izdelal, je sodišče zahtevalo vračilo spisa. Izvedenec se na 
urgence in poziv sodišča ni odzval, je pa kasneje po telefonu 
dvakrat zagotovil, da bo mnenje izdelal. Aprila 2001 je sodnica 
ponovno po telefonu poklicala izvedenca, saj ugotavlja, da z njim 
lahko kontaktira le po telefonu, ker "na dopise tako ne odgovarja". 
Izvedenec je sodnici obljubil izdelavo mnenja do 8. maja 2001, 
nakar je sodišču 11. maja 2001 spis z izdelanim mnenjem tudi 
vrnil. 

Sodišče v predmetni zadevi zoper izvedenca ni ukrepalo. 
Ugotavlja namreč, da je bil do sedaj še zmeraj mogoč dogovor, 
konkretni primer pa je izjema. Sodišče je tudi navedlo, da te osebe 
praviloma ne postavlja več za izvedenca. 

Menimo, da samo večkratno urgiranje sodišča izvedencu, najprej 
za izdelavo mnenja ter nato za vračilo spisa, ne zadošča Kdor je 
določen za izvedenca, se je zavezan odzvati vabilu in dati svoj 
izvid in mnenje Izvedenec mora spoštovati s strani sodišča 
postavljen rok za izdelavo mnenja. Če se brez opravičenega 
razloga ne ravna po sklepu sodišča in mnenja ne izdela v 

postavljenem roku, sodišče ne "prosjači" za odgovor ali celo za 
vračilo spisa. ZPP v 248. členu določa, da lahko sodišče kaznuje 
izvedenca v denarju do 300.000 tolarjev tudi, če brez upravičenega 
razloga noče opraviti izvedenskega dela. Poleg tega sodišče 
izvedencu lahko naloži, da mora povrniti stroške, ki jih je na ta 
način povzročil. 

Medtem ko je še sprejemljivo ravnanje sodišča, da se v določenem 
primeru ob manjši zamudi izvedenca opozori na prekoračitev 
roka in zahteva takojšnjo izdelavo mnenja, pa stališče sodišča, 
da se izvedenec po tako grobi prekoračitvi roka in neodzivanju 
na vrsto pozivov sodišča kaznuje s tem, da se ga "praviloma v 
zadevah ne postavlja več za izvedenca", verjetno ne zadošča. 
Izvedenec s svojim ravnanjem namreč ni samo krnil avtoritete 
sodišča, temveč je prizadel tudi interes stranke postopka po 
hitrem in učinkovitem sodnem varstvu, saj se je sodni postopek 
zaradi njegove neaktivnosti bistveno podaljšal. Sodišče bi lahko 
na podlagi 89. člena ZS o ravnanju izvedenca seznanilo tudi 
ministra za pravosodje, ki je pristojen za odločanje o razrešitvi 
izvedenca. 

48 - Sodni poziv na dopolnitev nepopolne vloge z večletno 
zamudo — 6.4-150/01 
Pobudnica je predlog za izvršbo vložila 6.10.1994, vendar njena 
vloga ni vsebovala vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala. 
Zato je Okrajno sodišče v Mariboru pobudnico pozvalo na 
dopolnitev njene vloge, vendar je to storilo šele 28.2.1997, dobri 
dve leti in štiri mesece po vložitvi predloga za izvršbo. Upnica 
predloga za izvršbo očitno ni dopolnila. Sodišče pa na podlagi 
podatkov v izvršilnem spisu ni moglo ugotoviti, če je upnica prejela 
sklep, da dopolni nepopolno vlogo. Zato je 9.5.2000 opravilo narok 
in upnicfi znova pozvalo na dopolnitev vloženega predloga za 
izvršbo. 

Po skoraj šestih letih od vložitve je upnica vendarle 27.6.2000 
dopolnila predlog za izvršbo in postopek izvršbe se je tako lahko 
začel. Takrat pa je sodišče ugotovilo, da je bil dolžnik 18.5.2000 
izbrisan iz sodnega registra na podlagi določb Zakona o finančnem 
poslovanju podjetij. Zato je, ker dolžnik ne obstaja več, zavrglo 
predlog za izvršbo. Postopek izvršbe, v katerem je upnica 
pričakovala, da ji bo na podlagi pravnomočne sodbe zaradi 
prenehanja delovnega razmerja uspelo zoper svojega delodajalca 
doseči vrnitev na delo, se je torej po šestih letih neuspešno končal. 
Res nosi svoj delež odgovornosti tudi pobudnica, ki je vložila 
nepopolno vlogo. Vendar bi moralo sodišče postopek vrnitve 
nepopolne vloge v popravo opraviti hitreje in bolj učinkovito ter ob 
strogem spoštovanju poooblastil, da zagotovi tekoče in 
koncentrirano obravnavanje zadeve. V danem primeru je očitno 
spregledalo že temeljno načelo, ki sodišče zavezuje, da v 
postopku izvršbe postopa hitro 

Pobudnica ni sporočila, ali se je zoper sklep o zavrženju predloga 
za izvršbo pritožila. Menimo pa, da je bila v danem primeru podana 
podlaga za smiselno uporabo 205 člena ZPP, po katerem sodišče 
prekine postopek izvršbe, če stranka, ki je pravna oseba, preneha 
obstajati. S tem bi upnica dobila možnost, da predlog za izvršbo 
prilagodi spremenjenim razmeram in nadaljuje postopek. Z 
vložitvijo novega predloga za izvršbo pa bo pobudnici nastala 
tudi nova taksna obveznost. 
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49 - Vendarle prišel do odvetnika — 6.4-257/2001 
Na varuha je obrnil pobudnik, ki je zaman iskal pomoč odvetnikov 
v odškodninski tožbi zoper njihovega (nekdanjega) stanovskega 
kolega. Okrožno sodišče v Ljubljani mu je 14.6.2001 naložilo, da 
v 15 dneh dopolni vlogo. Pobudnik se je oglasil pri kar petih 
odvetnikih, vendar noben izmed njih ni hotel prevzeti zastopanja. 
Nato se je 26.6. obrnil na Odvetniško zbornico s prošnjo za 
dodelitev odvetnika 

Odvetniška zbornica je njegovo zadevo odstopila predsedniku 
območnega zbora odvetnikov Ljubljane Slednji se je izrekel za 
nepristojnega. Izrazil pa je tudi vprašanje, ali sploh ima kdo 
pristojnost za dodelitev odvetnika, zato je predlagal, naj se 
pobudniku posreduje seznam odvetnikov, izmed katerih lahko 
izbere tistega, ki ga bo zastopal, če je pripravljen prevzeti 
zastopanje. 

Odvetniško zbornico smo opozorili, da bi se v predmetni zadevi 
pobudnika glede dodelitve odvetnika lahko oprli na 65. člen Statuta 
Odvetniške zbornice. Ta določa, da je odvetnik, ki ga določi 
predsednik zbornice, zavezan prevzeti pravno zastopstvo 
stranke, ki zaradi posebnosti svojega primera sama ne more 
dobiti odvetnika za pravno pomoč. Konec avgusta nam je zbornica 
sporočila, da so pobudniku dodelili odvetnika. 

50 - Dolgotrajna izdelava sodbe zaradi omahovanja sodišča 
— 6.4-278/2001 
V pravdni zadevi pod opr. št. P 434/95 Okrajnega sodišča v Velenju 
je bila glavna obravnava končana 26.2.2001. Po več kot petih 
mesecih pobudnika nista prejela sodne odločbe 

Sodišče je pojasnilo, da je sodnik sodno odločbo napisal 13 7.2001, 
strankam pa je bila poslana šele po sodnih počitnicah - in so jo 
torej prejele pol leta po končanju glavne obravnave Razlog za 
dolgotrajno pisanje sodbe je bil po navedbah sodišča v tem, da 
"tožeča stranka kljub številnim med postopkom modificiranim 
tožbenim zahtevkom" niti na zadnji glavni obravnavi "ni postavila 
takšnega zahtevka in predvsem potrebnih dokazov, da bi sodišče 
lahko o njem v celoti odločalo". V odgovoru sodišče pojasnjuje, da 
je še po končani obravnavi "razmišljalo o tem, da bi zaradi 
potrebnih dokazov še enkrat otvorilo glavno obravnavo". Vendar 
je "po tem vseeno brez ponovne otvoritve glavne obravnave 
izdalo sodbo, v kateri je upoštevalo dejansko stanje na terenu, 
saj bi se s ponovno otvoritvijo glavne obravnave pravdni postopek 
za stranke le še podaljšal in seveda temu ustrezno podražil'. 

ZPP v 321. členu pooblašča sodišče, da se v bolj zapletenih 
zadevah odloči, da sodbo izda pisno. Takrat se sodba ustno ne 
razglasi, temveč se vroči strankam v tridesetih dneh od dneva, 
ko je bila končana glavna obravnava. Argumenti, ki jih sodišče 
navaja v opravičilo za prekoračitev zakonitega roka, so 
neutemeljeni in za dolgotrajno zamudo pri izdelavi sodne odločbe 
ni opravičila. Pojasnilo sodišča pa daje slutiti, da sodnik svojega 
dela ni opravil dovolj skrbno in vestno, če je šele ob pisanju sodbe 
ugotovil, da zadeva ob končanju glavne obravnave še ni dozorela 
za odločitev 

51 - "Kreditiranje" Izvršiteljev — 6.4-289/2001 
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom z dne 23.1.2001, opr. št. 
I 2000/11511, pozvalo upnika, da plača 40.000,00 tolarjev 
predujma za stroške za opravo izvršbe v osemdnevnem roku. 
Upnik je to tudi storil in upravičeno pričakoval, da bo izvršitelj 
takoj po prejemu predujma ali vsaj v razumnem roku začel opravo 
izvršbe. Ker se po sedmih mesecih še vedno ni nič premaknilo, 
se je obrnil na varuha. 

Sodišče smo opozorili, da je bil ves ta čas predujem na računu 
izvršitelja, kar pomeni, da je očitno s tem denarjem lahko tudi 
razpolagal, pri čemer pa namen plačila ni realiziran, saj do oprave 
izvršbe ni prišlo. 

Upnik se je utemeljeno pritoževal, da je moral januarja plačati 
predujem, če še konec avgusta izvršitelj ni začel opravljati 
izvršbe. Namen zakonodajalca nedvomno ni bil, da bi upnik na 
takšen način "kreditiral" izvršitelja. Zato Pravilnik o opravljanju 
službe izvršitelja (Ur. list RS, št. 32/99 in 32/2000) v 19. členu 
določa časovno povezavo med plačilom predujma in opravo 
izvršbe. Upnik je predujem plačal (pod grožnjo ustavitve izvršbe) 
le zato, da bi sodišče prisilno izterjalo njegovo terjatev v razmerju 
do dolžnika. Prav bi bilo, da bi sodišče odredilo upniku, da plača 
predujem le v kratkem roku pred dejansko opravo izvršbe, ne 
pa, da dolge mesece po vplačanem predujmu čaka na opravo 
izvršbe. 

52 - Zamuda pri izdaji sklepa o delitvi solastnine — 6.4-312/ 
2001 
Pobudnica nas je konec avgusta 2001 obvestila, da je prišlo v 
zadevi pod opr. št. N 4/99 Okrajnega sodišča v Brežicah do 
ponovnega zastoja, saj je bilo na naroku septembra 1999 odločeno, 
da bo sklep izšel pisno, kar pa se ni zgodilo. Gre za isto zadevo, 
ki smo jo obravnavali že v letnem poročilu za 1998 

Po intervenciji varuha je sodišče sredi septembra 2001 odgovorilo, 
da je sodniku, ki je obravnaval navedeno zadevo, sodniška funkcija 
prenehala aprila 2000. Spis je bil dodeljen v reševanje drugi sodnici, 
ki pa je po navedbah sodišča morala najprej reševati druge nujne 
nepravdne zadeve. Sodnica je ocenila, da je treba razpisati še en 
narok, predvidoma ob koncu leta 2001. 

Z odgovorom sodišča se nismo mogli strinjati. Sodniku, ki je 
obravnaval zadevo, v skoraj letu dni ni uspelo izdelati pisnega 
odpravka sklepa, čeprav bi moral biti sklep pisno izdelan 
najkasneje v tridesetih dneh po izdaji. Podobno je očitno ravnala 
tudi sodnica, kateri je bil spis dodeljen po odhodu sodnika, saj 
odločitve v oktobru 2001 še vedno ni bilo. 2e zaključena zadeva, 
ko je strankam naznanjena odločitev, da bo sklep izšel pisno, 
terja v zadevi takojšnje nadaljevanje dela na spisu. Sodišču smo 
predlagali, da se takoj loti obravnave predmetne zadeve in odloči 
o spornem razmerju. Upoštevaje okoliščine primera si težko 
predstavljamo spis, ki bi terjal bolj prednostno obravnavanje. 

Po večkratnih intervencijah smo konec decembra 2001 dobili 
odgovor sodišča, da je narok razpisan za naslednji mesec. 

53 - Pobudnik čakal na obravnavo, pa tožba sploh ni bila 
vložena — 6.4-339/2001 
Leta 1997 je pobudnik naročil odvetnici vložitev tožbe zaradi 
nespoštovanja najemne pogodbe. Plačal je stroške za sestavo 
tožbe, odvetnica pa mu je pojasnila, da bo tožbo vložila na pristojno 
sodišče in da lahko pričakuje razpis obravnave čez približno 
sedem mesecev. Kopije tožbe mu ni hotela izročiti z izgovorom, 
da je sedaj za postopek pooblaščena ona in da je lahko povsem 
brez skrbi. 

Pobudnik se je oktobra 2001 obrnil na varuha. Po prejemu pobude 
smo na okrajnem sodišču, kjer naj bi bila tožba vložena, opravili 
poizvedbo. Pojasnili so nam, da med omenjenima strankama ne 
obravnavajo nobene pravdne zadeve. Z odgovorom smo seznanili 
pobudnika, ki je nato pisno zahteval od odvetnice podatke o vložitvi 
tožbe. Šele na njegov drugi dopis se je odzvala in ga povabila na 
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pogovor Prepričevala ga je, naj v sporni zadevi sklene z nasprotno 
stranko zunajsodno poravnavo. Ker se s tem ni strinjal in mu 
odvetnica tudi ni predložila dokazila o tem, da je bila tožba vložena, 
je posredoval prijavo odvetniški zbornici. Obvestili so ga, da so 
zadevo že predali disciplinskemu tožilcu ter da ga bodo o njegovem 
stališču seznanili. 

54 - Odvetnik ni vložil tožbe — 6.4-439/00 
Pobudnik je naročil odvetniku vložitev tožbe zaradi plačila 
odškodnine. Odvetnik je zagotovil, da je tožbo vložil, in mu 
posredoval celo njeno kopijo. Ker več let ni prejel obvestila o 
začetku obravnavanja zadeve, se je pobudnik obrnil na sodišče 
in izvedel, da sodišče tožbe ni prejelo. Odvetnik se na zahteve za 
pojasnilom in ureditvijo zadeve ni odzval, zato je pobudnik o zadevi 
seznanil odvetniško zbornico. 

Ker smo točnost navedb želeli preveriti, smo se večkrat po 
telefonu obrnili na odvetnika. Kljub zagotovilu tajnice v odvetniški 
pisarni, da je o naših klicih odvetnika obvestila in da nas bo poklical 
nazaj, ni bilo tako. Odvetniku smo posredovali tudi pisno prošnjo 
za pojasnilo, če je tožbo po navodilu pobudnika vložil. Odgovora 
nismo prejeli. 

Zaradi neodzivanja odvetnika smo Odvetniško zbornico prosili 
za pojasnilo o poteku disciplinskega postopka zoper odvetnika. 
Predlagali smo, da zbornica ustrezno sodeluje z Zavarovalnico 
Triglav, d.d., Ljubljana v zvezi z zahtevo pobudnika za odškodnino. 
Zbornica nam je odgovorila, da je zadeva pri Disciplinski komisiji 
I. stopnje, ki bo v kratkem razpisala disciplinsko obravnavo. Pojasnili 
so nam, da je pooblaščenec zbornice že 27.3.2000 posredoval 
zavarovalnici izjavo, da je "odvetnik zamudil rok za vložitev tožbe, 
kar je nedvomno krito z zavarovanjem poklicne odgovornosti 
odvetnikov". Odvetniška zbornica je torej dala "pozitivno mnenje" 
za izplačilo odškodnine. 

55 - Policija ustavila prisilno izterjavo denarne kazni — 6.6- 
36/00 
Policijska postaja Kranj je pobudniku izdala obvestilo o prekršku 
in plačilni nalog. Pobudnik je zatrjeval, da je zoper plačilni nalog 
pravočasno ugovarjal. Kasneje je kljub vloženemu pravnemu 
sredstvu prejel sklep o prisilni izterjavi denarne kazni in stroškov 
postopka. Pobudi varuhu je priložil tudi izvod vloženega ugovora 
in potrdilo o sprejemu pošiljke. 

Opravili smo poizvedbe pri Generalni policijski upravi in predstavili 
trditve pobudnika, da je pravočasno vložil ugovor zoper plačilni 
nalog. Generalna policijska uprava je ugotovila, da je pobudnik v 
tistem času res oddal pošiljko, naslovljeno Policijski postaji Kranj. 
Vendar sprejete pošiljke, ki bi lahko vsebovala ugovor zoper plačilni 
nalog, Policijska postaja Kranj ni evidentirala. Zaradi odmaknjenosti 
dogodka policiji ni uspelo ugotoviti, kje je pošiljka oziroma kje se je 
izgubila. V dvomu je zato predlagala ustavitev postopka prisilne 
izterjave pri pristojnem davčnem organu. 

56 - Upravna taksa za "ugovor zoper Obvestilo o prekršku"? 
— 6.6-37/2001 
Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana je poslalo pobudniku 
opomin za plačilo upravne takse za ugovor, ki ga je vložil zoper 
»Obvestilo o prekršku«. Hkrati ga je tudi opozorilo, da bo štelo, 
da "ugovor na obvestilo o prekršku sploh ni bil vložen in ga bomo 
s sklepom zavrgli", če taksa ne bo plačana v določenem roku" 

Če mestni redar ugotovi prekršek zaradi nepravilnega parkiranja, 
namesti pisno obvestilo o prekršku na vetrobransko steklo tako 
parkiranega vozila. Storilcu, ki izrečene denarne kazni ne plača, 
se izda plačilni nalog Zoper plačilni nalog lahko vloži ugovor v 
osmih dneh Ugovor se torej vloži zoper plačilni nalog in ne zoper 
"Obvestilo o prekršku". 

V intervenciji smo Mestno redarstvo opozorili, da zakon ne pozna 
takšne obveznosti za ugovor zoper obvestilo o prekršku, pa tudi 
ne za ugovor zoper plačilni nalog. Upravne takse se plačujejo (le) 
za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri 
upravnih organih.Tako se plača taksa za pritožbo oziroma ugovor 
zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni stvari. Prekrški pa se 
uvrščajo v sistem kaznovalnega prava kot posebna kategorija 
družbi manj nevarnih kaznivih ravnanj. 

Opozorilo, da bo ugovor zavržen, če taksa ne bo plačana, se 
sklicuje na drugi odstavek 67.člena ZUP.Ta določba ureja popravo 
nepopolne ali nerazumljive vloge. Tudi Zakon o upravnih taksah 
(ZUT) ne daje podlage za zavrženje premalo kolkovane ali 
nekolkovane vloge, saj določa prisilno izterjavo neplačane takse 
V tretjem odstavku 16. člena ZUT je celo izrecno določeno, da 
pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali premalo 
kolkovane vloge. Zato besedilo opozorila s fikcijo, da ugovor ni bil 
vložen, če taksa ni bila plačana, nima podlage v zakonu. Še manj 
logična pa je grožnja o zavrženju takšne vloge, saj ugovora, 
katerega vložitve in s tem obstoja ne priznava, organ pač ne 
more zavreči. 

Mestno redarstvo je sporočilo, da so opustili zaračunavanje takse 
za ugovor zoper Obvestilo o prekršku. Tistim, ki so jo že plačali, 
pa jo bodo vrnili. 

57 - Določitev jasnih pravil za razrešitev sodnega izvedenca 
— 6.4-431/2001 
ZS v 89. členu določa primere za razrešitev sodnega izvedenca. 
Tako minister, pristojen za pravosodje, sodnega izvedenca razreši, 
če ta svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno (3. točka prvega 
odstavka 89. člena). 

Odločitev za razrešitev sodnega izvedenca, če svojih dolžnosti 
ne opravlja redno in vestno, je nedvomno zahtevna, saj predvideva 
negativno oceno o opravljanju izvedenskega dela. Odločanje o 
tem razlogu za razrešitev sodnega izvedenca lahko celo posega 
na področje spoštovanja človekove osebnosti in njegovega 
dostojanstva. 

Pri zagotavljanju pravilnosti in zakonitosti odločanja igrajo 
pomembno vlogo pravila igre v postopku za razrešitev sodnega 
izvedenca. V 91. členu ZS je določeno, da minister, pristojen za 
pravosodje, podrobneje predpiše način imenovanja in razrešitve 
sodnih izvedencev ter tarifo za plačilo njihovih storitev Na tej 
podlagi sta bila izdana Pravilnik o sodnih izvedencih (Ur. list RS, 
št. 20/95) in Pravilnik o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev 
in sodnih cenilcev (Ur. list RS, št. 61/97). 

Pravilnik o sodnih izvedencih je predpisal način imenovanja sodnih 
izvedencev, ne pa tudi načina njihove razrešitve. Prehodne in 
končne določbe ZS ne določajo roka za izdajo podzakonskega 
predpisa, vendar pa je bila določba 91. člena ZS, ki ministra za 
pravosodje pooblašča, da podrobneje predpiše način razrešitve 
sodnih izvedencev, uzakonjena že v letu 1994. Ministra za 
pravosodje smo torej prosili za pojasnilo glede izdaje 
podzakonskega predpisa o načinu razrešitve sodnih izvedencev 
ter o postopku, ki ga pri tem uporablja. 

Razlog za razrešitev sodnega izvedenca po četrti točki prvega 
odstavka 89. člena ZS pa se sklicuje na ravnanje v nasprotju z 
določilom 85. člena istega zakona. Ta člen določa, da se smejo 
osebe, imenovane za sodnega izvedenca, sklicevati na to svojo 
lastnost samo, kadar dajejo izvide in mnenja na zahtevo sodišča 
ali na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic, v drugih 
primerih pa le, če tako določa zakon, ali z dovoljenjem predsednika 
sodišča. 
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Obravnavali smo pobudo zaradi razrešitve sodne izvedenke, ki 
se je v postopku pred centrom za socialno delo sklicevala na 
svojo lastnost sodne izvedenke. V predloženem izvedenskem 
mnenju je ob svojem imenu in priimku ter strokovnem nazivu 
navedla, da je stalni sodni izvedenec. Ob tem pa izvida in mnenja 
ni dala ne na zahtevo sodišča in ne na zahtevo stranke zaradi 
uveljavljanja njenih pravic. 

Pri odločanju o izvrševanju javnih pooblastil center za socialno 
delo ravna po ZUP, če niso posamezna vprašanja postopka v 
drugem zakonu drugače urejena. ZUP ne določa, da uradna oseba, 
ki vodi postopek, opravi dokaz s sodnim izvedencem. Tudi sicer 
ni videti drugega zakona, ki bi za postopek pred centrom za 
socialno delo določal opravo dokaza s sodnim izvedencem. Hkrati 
pa zadnji stavek tretjega odstavka 88 člena ZS določa, da se 
javni del imenika sodnih izvedencev uporablja za potrebe sodišč 
in drugih državnih organov v sodnih in drugih postopkih.Ta določba 
potrjuje prakso, da se storitev sodnih izvedencev ne poslužujejo 
zgolj sodišča, pač pa tudi drugi državni organi. Pri tem je skoraj 
pravilo, da se sodni izvedenec tudi tedaj, ko izvedenskega dela 
ne opravi na zahtevo sodišča, sklicuje na to svojo lastnost. 

Ali je torej določbo 85. člena ZS moč razlagati tako, da se sodni 
izvedenec na to svojo lastnost ne sme sklicevati v postopku pred 
centrom za socialno delo (pa pri tem ne zatrjuje tozadevnega 
dovoljenja predsednika sodišča)? Sankcija za sklicevanje na 
lastnost sodnega izvedenca zunaj primerov, urejenih v 85. členu, 
je razrešitev sodnega izvedenca. 

S Pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 30.1.2002, je minister za 
pravosodje podrobneje predpisal tudi način razrešitve sodnih 
izvedencev. Tako je zapolnjena večletna protizakonska pravna 
praznina, kar bo omogočilo razrešitev sodnega izvedenca na 
način, urejen s predpisom v skladu z zakonom 

Hkrati je minister za pravosodje v odgovoru pritrdil stališču varuha, 
da se sme sodni izvedenec tudi v upravnem postopku pred 
centrom za socialno delo sklicevati na svojo lastnost izvedenca. 
Takšno stališče utemeljuje na 85. členu ZS, da se sme sodni 
izvedenec sklicevati na to svojo lastnost tudi takrat, ko tako določa 
zakon Pri tem je treba upoštevati, da 88. člen ZS izrecno določa, 
da se javni del imenika izvedencev ne uporablja samo za potrebe 
sodišč, ampak tudi drugih državnih organov, in ne samo za sodne, 
temveč tudi za potrebe drugih postopkov. Zakonska podlaga za 
postavitev sodnega izvedenca v upravnem postopku je tako 
podana na podlagi ZUP ob hkratnem upoštevanju določil ZS. 

58 - Uspešno argumentiranje načel pravičnosti pri reševanju 
problema vojaškega stanovanja — 9.0-1/01 
Pobudnik je imel pred preselitvijo v vojaško stanovanje v Mariboru 
stanovanjsko pravico na vojaškem stanovanju v Brežicah Dne 
28 8.1991 mu je pristojni organ JLA dodelil stanovanje v Mariboru. 

Po pravnomočni sodbi Okrajnega sodišča v Mariboru je bil 
zavezan navedeno stanovanje izprazniti, MO pa mu je bil zavezan 
omogočiti preselitev v prejšnje stanovanje v Brežicah. V skladu s 
Pravnomočno sodbo ga je Uprava za gradbene, stanovanjske in 
splošne zadeve pozvala, da se preseli v Brežice, in se pri tem 
sklicevala na sklep Vlade Republike Slovenije, ki nalaga izvršitev 
pravnomočne sodne odločbe v skladu z merili in načini reševanja 
primerov nezakonitih vselitev v vojaška stanovanja 

Pobudnik se s takšnim načinom reševanja njegovega 
stanovanjskega vprašanja ni mogel sprijazniti. Navedel je, da bi 
se s preselitvijo v Brežice njegov socialni položaj zelo poslabšal, 

saj bi tako žena kot hči izgubili zaposlitev, hči pa bi bila prisiljena 
opustiti tudi študij ob delu. Poleg tega bi tudi ne mogel skrbeti za 
svojo bolno mamo, staro 86 let, ki živi v Mariboru. Želel je pomoč 
za dodelitev drugega primernega stanovanja v Mariboru oziroma 
v okolju, kjer je bil sicer rojen in kjer je že nekaj časa znova živel. 

Čeprav smo se ob obravnavi tovrstnih pobud zavzemali za 
dosledno upoštevanje vladnih meril, smo v tem primeru ministru 
za obrambo predlagali, naj prouči možnost za izjemno reševanje, 
saj smo menili, da gre za posebne okoliščine primera, ki jih vladna 
merila niso predvidela. Svoj predlog ministru za obrambo 
16.2.2000 smo podprli z naslednjimi argumenti: 

pobudnik se je znašel v posebnem položaju, ko zaradi 
upokojitve, ki jo je zahteval takoj po agresiji na Republiko 
Slovenijo, v kateri ni hotel sodelovati, in sočasne 
osamosvojitve ni mogel izkoristiti možnosti, da bi se po 
upokojitvi preselil v Maribor, za kar je zaprosil že leta 1998, 
njegovi člani družine so bili rojeni v Mariboru in so želeli 
nadaljevati in si urediti življenje v tem mestu. 

Menili smo, da naši argumenti utemeljujejo predlog, da bi se 
pobudniku našla rešitev za nadaljevanje bivanja v Mariboru. Naš 
predlog je MO posredovalo posvetovalnemu telesu pri Vladi RS, 
ki pa je bilo pripravljeno našemu pobudniku omogočiti le odkup 
prejšnjega stanovanja, ni pa odstopilo od zahtev, da izprazni 
stanovanje v Mariboru. 

Ko smo v začetku leta 2001 ugotovili, da naš pobudnik še vedno 
ni rešil svojega stanovanjskega problema in mu je še vedno grozila 
izselitev, smo na novega ministra za obrambo ponovno naslovili 
naš predlog z vsemi utemeljitvami. Ponovno smo predlagali, naj 
proučijo našo argumentacijo in predlog za izjemno reševanje tega 
problema, pri čemer smo se sklicevali tudi na določbo drugega 
odstavka 3. člena ZVarCP, ki varuhu daje zakonito podlago, da se 
pri svojih intervencijah sklicuje tudi na načelo pravičnosti. Ocenili 
smo namreč, da posebne okoliščine tega primera niso bile 
upoštevane v vladnih merilih, zato upravičujejo izjemno reševanje. 
Prisilna preselitev pobudnikove družine iz Maribora v Brežice bi 
bila nesorazmeren in nepravičen ukrep glede na splet okoliščin, 
na katere pobudnik ni mogel vplivati. Predlagali smo, da ob 
upoštevanju naših argumentov za izjemno rešitev navedenega 
primera ponovno proučijo možnosti za rešitev pobudnikovega 
stanovanjskega statusa v okviru stanovanjskega sklada 
ministrstva v Mariboru. 

Ministrstvo za obrambo nas je 8.10.2001 obvestilo, da so s 
pobudnikom sklenili prodajno pogodbo za stanovanje v Mariboru 
Pobudnik se je za ugodno rešitev njegove primera našemu uradu 
posebej zahvalil. 

59 - Posredovanje pri izpolnitvi dogovorjene obveznosti 
stanovanjskega sklada — 9.1-1/01 
Pobudnik je bil upravičen do izplačila gotovinskih sredstev, 
obveznic in stanovanjskega posojila na podlagi četrtega odstavka 
125. člena SZ (II. model). Zavezanka za plačilo gotovine v višini 
14.311 DEM je bila Mestna občina Maribor oziroma Stanovanjski 
sklad občine Maribor. Pobudnik je 21.6.2000 sklenil kupoprodajno 
pogodbo za rešitev stanovanjskega vprašanja in pri 
Stanovanjskem skladu 27.6.2000 zaprosil za izplačilo pripadajočih 
sredstev. Sklad naj bi po njegovih navedbah izplačilo pogojeval s 
šestmesečnim odlogom. Pobudnik je na to pristal in sklenil dogovor 
o poravnavi obveznosti 
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Stanovanjski sklad ss dogovora ni držal. Ker do 27.12.2000, ko bi 
morala biti sredstva nakazana na pobudnikov račun, denarja ni 
prejel, je pa tudi sam zamujal s plačilom kupnine, se je obrnil na 
direktorico sklada in pričakoval odgovor. Potem ko do 11.1.2001 
sredstev še vedno ni prejel, se je obrnil na naš urad. 

Sklad smo pozvali, naj nam pojasni, zakaj ni izpolnil obveznosti na 
podlagi sklenjenega dogovora, in predlagali, naj svoje zakonske 
obveznosti izpolni brez posredovanja sodišča, kar je storil v tednu dni. 

60 - Izpolnitev zagotovil stanovanjskega sklada glede 
skorajšnje rešitve stanovanjskega problema — 9.1-8/01 
Pobudnika (mati in sin) živita v stanovanju, preurejenem iz 
nekdanje pralnice. Podjetje Staninvest Maribor je sklad že leta 
1996 seznanil z dejstvom, da ne morejo opraviti točkovanja 
stanovanja, ker je to neprimerno za bivanje in bi bila njegova 
sanacija nesmiselna glede na potrebna finančna sredstva. Prvič 
smo se glede njunega stanovanjskega problema obrnili na 
Stanovanjski sklad občine Maribor že v letu 1998. Dne 6.4.1999 
smo prejeli odgovor, v katerem so navedli, da bodo problem 
poskušali razrešiti v okviru danih možnosti. Pobudnici so 
zagotavljali, da bo njen stanovanjski problem razrešen v okviru 
danih možnosti z dodelitvijo drugega, nadomestnega stanovanja. 

Ker do konca leta 1999 pobudničin stanovanjski status, ni bil 
urejen, smo se z dopisom z dne 9.12.1999 znova obrnili na sklad 
in ga pozvali, naj opredeli časovne okvire, v katerih namerava 
razrešiti stanovanjski problem pobudnice. Šele po naši urgenci z 
dne 22.2.2000, ki smo jo posredovali v vednost tudi županu Mestne 
občine Maribor, smo 20.3.2000 prejeli odgovor, v katerem pa nas 
je sklad seznanil zgolj s tem, da trenutno ne razpolaga s primernim 
stanovanjem, zato rešitve ne more časovno opredeliti. Ker nismo 
mogli mimo ugotovitve, da iz odgovora ni videti konkretnega 
prizadevanja za razrešitev obravnavanega primera, smo skladu 
predlagali, naj glede na okoliščine primera stanovanjski problem 
odpravi v najkrajšem času. 

Dne 8.5.2000 smo prejeli obvestilo sklada, da so navedeni primer 
obravnavali na pristojnem organu in zagotovili skorajšnjo rešitev. 
Pobudničin sin nas je 31.1.2001 obvestil, da sklad njunega 
stanovanjskega problema kljub danim zagotovilom še vedno ni 
rešil. 

Vse leto so med nami in skladom ter pobudničinim sinom potekale 
aktivnosti, da bi sklad uresničil svoja zagotovila. V dopisu, ki smo 
ga prejeli 30.3.2001, nam je sklad znova zagotovil rešitev v 
najkrajšem času. Oktobra tega leta smo na podlagi telefonske 
poizvedbe ugotovili, da so pobudnikoma dodelili drugo stanovanje. 
Sklad obvestila o rešitvi primera varuhu ni poslal, čeprav je bila 
ta, po našem dolgotrajnem in intenzivnem spremljanju, sprejeta 
že avgusta 2001, Za našo pomoč in posredovanje sta se pobudnika 
pisno zahvalila. 

61 - Uveljavljanje pravice do odkupa stanovanja — 9.1-43/01 
Pobudnik živi skupaj s svojo družino v stanovanju v Mariboru, ki 
je bilo dodeljeno njegovemu očetu. Oče se je v letu 1991 odselil v 
Srbijo in sinu prepustil stanovanje v uporabo. Pobudnik je v 
zakonitem roku uveljavljal odkup stanovanja. Odgovor MO je 
prejel šele leta 1995. Sporočili so mu, da stanovanja ne bodo 
prodali, saj je oče s tem, ko se je preselil v ZRJ, v skladu z 58. 
členom Zakona o stanovanjskih razmerjih izgubil stanovanjsko 
pravico. S tem, ko je stanovanjsko razmerje očetu prenehalo, 
pobudnik pa ni uredil stanovanjske pravice v skladu z zakonom, 
naj bi izgubil tudi pravico do odkupa stanovanja. Pobudnik se s 
tem ni mogel sprijazniti, saj je menil, da je kot uporabnik stanovanja 
še naprej obdržal pravico uporabe stanovanja in bi se z njim 
morala skleniti najemna pogodba in na tej podlagi odkup pod 
ugodnimi pogoji iz SZ. 

Dne 20.12.1999 se je pobudnik ponovno obrnil na MO in prosil 
varuha za pomoč. Pojasnili smo mu pravice, ki mu pripadajo na 
podlagi SZ, in mu svetovali, naj glede stanovanjskega statusa in 
odkupa stanovanja sproži ustrezen postopek pred sodiščem. 

Po daljšem času smo prejeli obvestilo MO, da so pobudniku že 
posredovali predlog za sklenitev pogodbe za odkup stanovanja v 
skladu s stališčem Državnega pravobranilstva, da zakonska 
obveznost prodaje obstaja kljub poteku splošnega zastaralnega 
roka, na katerega so se pred tem sklicevali. Pobudnik se je ob 
podpisu pogodbe zahvalil za naše posredovanje. 

62 - Slovensko državljanstvo pri pridobitvi neprofitnega 
stanovanja, vezano na oba zakonca — 9.1-73/2001 
Pobudnica je kandidirala na razpisu za dodelitev občinskih 
socialnih stanovanj v najem. Njen mož je hrvaški državljan. 
Pristojna komisija je njeno vlogo za najem neprofitnega stanovanja 
zavrnila, ker ni izpolnjevala razpisnih pogojev. Občinski Pravilnik 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj določa, da morajo imeti prosilci 
in njegovi ožji družinski člani, ki bodo uporabniki stanovanja, 
državljanstvo RS. 

Obrnili smo se na občino in želeli izvedeti njihovo stališče glede 
določitve takega pogoja. Izrazili smo pomislek o ustreznosti 
navedene rešitve, ki nima podlage niti v zakonu in pravilnikih 
ministrstev o dodeljevanju socialnih in neprofitnih stanovanj in 
onemogoča reševanje stanovanjskih problemov tistih družin, ki 
imajo tudi člane, ki bivajo v Sloveniji brez državljanstva. Občina 
nam je odgovorila, da so dodatno postavljen pogoj o slovenskem 
državljanstvu vseh ožjih družinskih članov prosilca določili zaradi 
omejitve števila prosilcev, saj občina ne more zadostiti vsem 
potrebam po stanovanjih. Ocenjujemo, da so razlogi za oceno 
ustavnosti in zakonitosti navedene določbe pravilnika. 

Že v poročilu za leto 2000 smo opozorili na slabo sodelovanje s 
stanovanjskim skladom občine Maribor, ki se na naše zahteve in 
predloge ni odzival oziroma se je odzival z velikimi zamudami in 
po posredovanju prek župana Mestne občine Maribor. Tak odnos 
stanovanjskega sklada Občine Maribor do varuha in tudi do 
občanov se je ponovil tudi v minulem letu, kar je razvidno iz 
naslednjih primerov: 

63 - Stanovanjski sklad občine Maribor varuhu ne odgovarja 
— 9.2-6/2000 
Pobudnica živi v podstrešnem stanovanju brez kopalnice in 
svojega WC že trideset let. Leta 1999 se je obrnila na Staninvest 
Maribor zaradi možnosti adaptacije stanovanja, s katero bi želela 
pridobiti kopalnico in WC ter predprostor. Predstavniki Staninvesta 
so si stanovanje ogledali. Glede na to, da so nekatera stanovanja 
v hiši že adaptirana, na svojo prošnjo iz leta 1999 pa ni prejela 
odgovora, se je z dopisom znova obrnila na njihov naslov 
12.5.2000. Odgovora na ni dobila. 

Ker podjetje Staninvest Maribor, ki je upravnik navedenega 
občinskega stanovanja, ni odgovorilo na prošnjo, smo se 
12.10.12000 obrnili na Stanovanjski sklad občine Maribor in ga 
pozvali, naj kot lastnik v smislu spoštovanja načel dobrega 
upravnega poslovanja pobudnico povabijo in jo seznanijo z 
možnostjo za uresničitev njene prošnje ali pa posredujejo pri 
upravniku stanovanja podjetju Staninvest za odgovor. Poziv smo 
poslali tudi podjetju Staninvest. Ker odgovora nismo prejeli, smo 
se na stanovanjski sklad znova obrnili 9.11.2000 Tudi po tem 
pozivu ni bilo odgovora, zato smo se z dopisom 27.11.2000 obrnili 
na direktorico sklada. Tudi tokrat nismo dobili odgovora, zato smo 
na ignorantski odnos sklada 15.3.2001 opozorili župana občine 
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Dne 30.3.2001 smo prejeli odgovor sklada. Z vsebino odgovora 
nismo bili zadovoljni, saj pojasnil, nam jih je posredoval, sploh 
nismo zahtevali. Zato smo se 12.4.2001 znova obrnili na sklad in 
ga pozvali, naj nam na vprašanja iz dopisa z dne 12.10.2000 
vendarle odgovorijo. 

Odgovora nismo prejeli. Zgodba pozivanja na odgovor se je 
ponovila. Dne 18.7.2001 smo skladu pisali, naj nam takoj 
odgovorijo. Ker odgovora nismo prejeli, smo z ravnanjem sklada 
dne 11.1.2002 zopet seznanili župana. 

Po skoraj dveh letih, to je 1.2.2002, smo odgovor končno le prejeli. 
Seznanjajo nas, da so proučili možnost sanacije stanovanja naše 
pobudnice in ji zaradi prevelikih problemov, povezanih s sanacijo, 
ponujajo možnost zamenjave stanovanja. Navedli so, da so 
pobudnico glede zamenjave stanovanja večkrat vabili na pogovor, 
vendar se ta na vabila ni odzivala. Na pogovor jo tako znova 
vabijo za 1.2.2002. Kopijo vabila so poslali tudi nam. 

Dopuščamo možnost, da se pobudnica na vabila sklada ni 
odzivala, vendar če je to res, bi nam to lahko pojasnili že veliko 
prej in ne šele po dveh letih in številnih urgencah. 

PRILOGA 

Sklepi konference 
Razmerje med ombudsmani in pravosodnimi organi 
(Ljubljana, 12. in 13. novembra 2001) 

1. Sodniki so v skladu z ustavo in zakonom neodvisni pri 
opravljanju sodniške funkcije, njihove odločitve pa ne smejo 
biti predmet revizij zunaj pritožbenih postopkov, kot jih določa 
zakon. Izvršna in zakonodajna oblast naj zagotovita 
neodvisnost sodnikov in preprečita sprejem ukrepov, ki bi 
lahko ogrozili neodvisnost sodnikov. Ob tem je treba poudariti, 
da so sodniki neodvisni v javnem interesu 

2. V demokratičnih državah z vzpostavljenim sistemom delitve 
oblasti, še bolj pa v državah s kratko tradicijo demokracije in 
vladavine prava, je neodvisnost sodstva posebej pomembna, 
ker so sodišča bolj občutljiva kot druge veje oblasti za posege 
drugih državnih organov. Kar zadeva delovanje sodišč, ki ni 
povezano s samim sojenjem, pa bi bilo treba povečati njihovo 
učinkovitost, ob popolnem spoštovanju neodvisnosti sodišč. 
To lahko le pripomore k večjemu zaupanju javnosti v sodstvo 
in v legitimnost sodne veje oblasti. Pomoč zunanjih organov, 
kakršen je ombudsman, ima lahko v tej zvezi pomembno 
vlogo. 

3. Število sodnih postopkov narašča, kar pomeni več stikov 
posameznika s sodniki in sodišči. Tako se ljudje čedalje bolj 
zavedajo, kako pomembni so zanje ukrepi in odločitve 
sodnikov, zlasti v povezavi z varovanjem človekovih pravic. 
V tem procesu so ombudsmani pomembni zavezniki sodišč, 
saj lahko pomagajo pri širjenju vedenja o človekovih pravicah 
in spodbujajo povečanje učinkovitosti sodnega sistema. 

4 Pooblastila ombudsmanov v razmerju do sodne veje oblasti 
so lahko le takšna, da ne ogrožajo neodvisnosti sodnikov in 
njihove nepristranskosti pri sprejemanju sodnih odločb. Če 
zakon omogoča posredovanje ombudsmana v posamičnih 
zadevah, ki jih obravnava sodišče, mora v celoti spoštovati 
neodvisnost sodišča od vsakovrstnih zunanjih vplivov na 
sojenje, lahko pa opozarja na postopkovne vidike obravnave 
posameznih primerov Pri tem cenimo možnosti, ki jo imajo 
ombudsmani v nekaterih državah, da sodišču lahko predložijo 
svoje mnenje v vlogi amicus curiae. 

5. Tudi v primerih, ko zakoni ne določajo posebnih pooblastil 
ombudsmanov v razmerju do sodišč, pa lahko ti na podlagi 
svojih splošnih pooblastil, ki jih imajo v razmerju do državnih 
organov, vseeno izrazijo svoja stališča o delovanju sodne 
veje oblasti. 

6. V državah v tranziciji, ki imajo lahko zastarele, pomanjkljive in 
neusklajene predpise, pa tudi v državah z vzpostavljenim 
demokratičnim sistemom, je pomembno, da lahko tudi 
ombudsmani pripomorejo k razvoju pravnega sistema. Zato 
je pomembno, da ombudsmani lahko predlagajo ustavnemu 
sodišču presojo ustavnosti ali zakonitosti predpisov. Tako 
lahko pomagajo pri odpravljanju sistemskih pomanjkljivosti v 
predpisih, ki negativno vplivajo na pravice posameznikov ali 
jih celo kršijo. 

7. Ni vloga ombudsmana, da pred sodiščem zastopa 
posameznika. Pravna sredstva mora uporabiti predvsem 
prizadeti posameznik sam. Kadar pa posameznik iz 
kateregakoli razloga nima možnosti učinkovite uporabe 
takšnih sredstev, je primerno, da ima tudi ombudsman možnost 
zahtevati presojo, ali so bile kršene človekove pravice. Takšno 
možnost v nekaterih državah daje ustavna pritožba. 

8. Udeleženci so tudi potrdili pomen ohranjanja in krepitve 
neodvisnega položaja ombudsmana v razmerju do drugih vej 
oblasti. Pri tem je posebej pomembna finančna neodvisnost 
ombudsmana, saj je v nekaterih državah zaradi omejevanja 
sredstev njegovo učinkovito delo tako rekoč onemogočeno. 
Zato je pomembno, da lahko ombudsman samostojno 
predlaga proračun svoje institucije. Da bi bila zagotovljena 
trdnost institucije, morajo biti predpisi, ki okvirno določajo višino 
proračunskih sredstev, vključno s plačo ombudsmana, 
sestavni del zakonodaje o ombudsmanu. 

Ljubljana, 13. novembra 2001 

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 

A. Predpisi 

KZ Kazenski zakonik 
(Ur. list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99) 

PIP Pravilnik o izvrševanju pripora 
(Ur. list RS, št. 36/99) 

SZ Stanovanjski zakon 
(Ur. list RS/I, št. 18/91, 19/91, 13/93, 9/94, 21/94, 22/ 
94,29/95,23/96,24/96, 44/96,23/96,1/2000, 22/2000) 

ZAzll Zakon o azilu 
(Ur. list RS, št. 61/99, 66/2000, 113/2000, 124/2000, 
67/2001) 

ZBPP Zakon o brezplačni pravni pomoči 
(Ur. list RS, št. 48/2001) 

ZDavP Zakon o davčnem postopku 
(Ur. list RS, št. 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/ 
98, 1/99, 108/99, 37/2001, 97/2001) 

ZDen Zakon o denacionalizaciji 
(Ur. list RS/I, št 27/91, 56/92, 13/93, 31/93, 24/95, 29/ 
95, 74/95,1/97, 20/97, 23/97, 41/97, 49/97, 87/97, 13/ 
98, 65/98, 67/98, 76/98, 83/98, 60/99, 66/2000, 11/ 
2001) 

ZDoh Zakon o dohodnini 
(Ur. list RS, št.71/93, 2/94,1/95, 2/95, 7/95,11/95, 11/ 
96, 14/96, 18)6, 44/96, 68/96, 10/97, 82/97, 87/97, 13/ 
98, 1/99, 11/99, 36/99, 15/2000, 13/200119/2002) 
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ZDRS Zakon o državljanstvu Republike Slovenije 
(Ur. list RS/I, št. 1/91, 30/91, 38/92, 61/92, 13/94, 13/ 
95, 29/95, 59/99) 

ZIKS-1 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 
(Ur. list RS, št. 22/2000) 

ZIZ Zakon o izvršbi in zavarovanju 
(Ur. list RS, št. 51/98, 72/98, 11/99) 

ZKP Zakon o kazenskem postopku 
(Ur. list RS, št. 63/94, 70/94, 25/96, 39/96, 5/98, 49/98, 
72/98, 6/99, 66/2000, 111/2001) 

ZLS Zakon o lokalni samoupravi 
(Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,14/95, 20/95, 
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98, 74/98,12/99,59/99, 70/2000,28/2001, 87/2001, 
16/2002) 

ZMed Zakon o medijih 
(Ur. list RS, št. 35/2001) 

ZOR Zakona o obligacijskih razmerjih 
(Ur. list SFRJ št. 29/78-39/85 in 57/89) 

ZP Zakon o prekrških 
(Ur. list (S)RS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/ 
90, RS-Stari 10/91, RS/I 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 
61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/ 
2000, 24/2001) 

ZPIZ-1 Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 
(Ur. list RS, št. 106/99, 72/2000, 81/2000, 124/2000, 
52/2001, 109/2001, 11/2002) 

ZPKri Zakon o popravi krivic 
(Ur. list RS, št. 59/96, 68/98, 61/99, 11/2001, 29/2001, 
87/2001) 

ZPol Zakon o policiji 
(Ur. list RS, št 49/98, popr. 66/98, 66/98, 93/2001) 

ZPP Zakon o pravdnem postopku 
(Ur. list RS, št. 26/99) 

ZPPVS Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v 
Socialistični republiki Sloveniji 
(Ur. list (S)RS, št 15/76, 42/86, 5/90, RS-stari, 22/91, 
RS/I 17/91, 13/93, 66/93, 29/95) 

ZSS Zakon o sodniški službi 
(Ur. list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/2001) 

ZTuj-1 Zakon o tujcih 
(Ur. list RS, št. 61/99, 66/2000, 113/2000, 124/2000, 
67/2001) 

ZUP Zakon o splošnem upravnem postopku 
(Ur. list RS, št. 80/99, 70/2000) 

ZUSDDD Zakon o urejanju statusa državljanov drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji 
(Ur. list RS, št. 61/99, 54/2000, 64/2001) 

ZVarCP Zakon o varuhu človekovih pravic 
(Ur. list RS, št. 71/93, popr 15/94) 

ZVCP Zakon o varnosti cestnega prometa 
(Ur. list RS, Št. 30/98,, 33/2000, 39/2000, 49/2000, 61/ 
2000, 100/200021/2002) 

ZVO Zakon o varstvu okolja 
(Ur. list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/ 
2000) 

ZVojD Zakon o vojaški dolžnosti 
(Ur. list RS,-stari, št. 18/91, RS/I 17/91, 13/93, 37/95, 
74/95, 43/2001) 

ZVOP Zakon o varstvu osebnih podatkov 
(Ur. list RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001) 

ZZVN Zakon o žrtvah vojnega nasilja 
(Ur. list RS, Št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 39/98, 43/99, 
19/2000, 28/2000, 1/2001, 64/2001) 

B. Državni in drugi organi 

AD Azilni dom 
COT Center za odstranjevanje tujcev 
CSD Center za socialno delo 
DS Državni svet Republike Slovenije 
DZ Državni zbor Republike Slovenije 
FIHO Fundacija za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij 
GDU Glavni davčni urad 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
M F Ministrstvo za finance 
MG Ministrstvo za gospodarstvo 
MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 
MO Ministrstvo za obrambo 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
MP Ministrstvo za pravosodje 
OSPN Oddelek strožjega policijskega nadzora 
PU Policijska uprava 
RS Republika Slovenija 
RTVS Radiotelevizija Slovenije 
SOVA Slovenska obveščevalno varnostna agencija 
UE Upravna enota 
UIKS Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij 
ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ZPKZ Zavod za prestajanje kazni zapora 
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

C. Ostalo 

CPT Evropski odbor za preprečevanje mučenja 
IOI International Ombudsman Institute 
Lp Letno poročilo varuha 
UNCHR Visoki komisariat Združenih narodov za begunce 
VČP Varuh človekovih pravic 
ZPMS Zveza prijateljev mladine Slovenije 
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Podjetje:   —  
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NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

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