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Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-A)
- EPA 4-II - skrajšani postopek

DOLOČITEV RAZMERJA MED POVPREČNO STAROSTNO
POKOJNINO IN POVPREČNO PLAČO
Predlog odloka o določitvi razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno
pokojninsko dobo in povprečno plačo za leto 1997 (OdKP97)
- EPA 42-II -
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Poročilo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju, pojavih in problemih
na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1996
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DODATNI

SKLEP

Državnega zbora ob obravnavi predloga Akta o dopolnitvi Akta o notifikaciji
nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem
prometu, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in
nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb
Državni zbor Republike Slovenije je na 2. seji, dne 19/2-1997 ob
obravnavi predloga Akta o dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne
organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb - (MKUZN-A), na podlagi 173.
člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj ob predložitvi ratifikacijske listine
sporoči depozitarju, da Republika Slovenija sprejema nasledstvo
Konvencije št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta od 25. junija
1991 dalje.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ŠOLI

ZAKONA

0

OSNOVNI

(ZOsn-A)

- EPA 4-11 - skrajšani postopek

Podpisana poslanca pošiljata na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93, 80/94 in
28/96) v obravnavo in sprejem

membah zakona o osnovni šoli po skrajšanem postopku.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA
O OSNOVNI ŠOLI
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bosta pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri
delu njegovih organov sodelovala kot predlagatelja zakona.

Predlagane spremembe Zakona o osnovni šoli, ki za eno leto
podaljšujejo rok za postopno uvajanje izvajanja programa osnovne šole, predstavljajo tako z vsebinskega kot tudi pravno
tehničnega vidika manj zahtevne spremembe in je zato mogoče predlog zakona sprejeti po skrajšanem postopku v skladu
z 204.A členom.

Obrazložitev:

Državnemu zboru predlagata, da v skladu z 204.A členom
Poslovnika Državnega zbora sprejme Predlog zakona o spre-

dr. Slavko Gaber, I. r.
Rudi Moge, I. r.

trdila, da je primerna podlaga za delo predmetnih komisij.

UVOD

V skladu s 104. členom Zakona o osnovni šoli mora pristojni
organ (tj. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje) določiti predmetnik in učni načrt do 1. 9. 1997. Ker je
priprava predmetnika in učnih načrtov za devetletno osnovno
šolo eden najzahtevnejših delov prenove šolskega sistema, morajo vsi, ki v tem procesu sodelujejo in bodo še sodelovali, imeti
dovolj časa za svoje delo in premislek odprtih vprašanj. Že doslej
opravljeno delo in razprave kažejo, da je treba nameniti več časa
predvsem za njihovo široko in temeljito preverjanje pri šolskih
strokovnih delavcih (v ti. študijskih skupinah in drugod) in v strokovni ter drugi javnosti. Zato predlagam, da Državni zbor za
pripravo učnih načrtov za posamezne predmete oz. predmetna
področja in za postopek njihovega sprejemanja nameni več časa. V skladu s tem predlog zakona tako rok za sprejem predmetnika in učnih načrtov kot roke, ki določajo postopno uvajanje
programa devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, podaljša za eno leto.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
TER CILJI ZAKONA
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 12/96), ki je začel veljati
petnajstega marca 1996, uzakonja nov program osnovnošolskega izobraževanja, ki naj bi bil v skladu s prehodnimi določbami zakona določen do začetka šolskega leta 1997/1998 in se
pričel postopoma izvajati tako, da bi bil v šolskih letih 1998/1999,
1999/2000 in 2000/2001 vpis v devetletni program prostovoljen. V
šolskem letu 2001/2002 bi se v ta program obvezno morali vpisati otroci, ki bi v letu 2001 dopolnili šest let.
Za pripravo vsebinskih izhodišč za prenovo vzgojnih in izobraževalnih programov je Vlada Republike Slovenije imenovala Nacionalni kurikularni svet, ki je za posamezna področja vzgoje in
izobraževanja imenoval področne kurikularne komisije, ki so pričele s svojim delom v začetku letošnjega leta, ter predmetne
kurikularne komisije, katerih naloga je priprava učnih načrtov za
posamezne predmete oz. predmetna področja. Področna kurikularna komisija za osnovno šolo je do meseca decembra 1996
pripravila vse potrebne dokumente in navodila, ki jih predmetne
komisije potrebujejo za svoje delo, Nacionalni kurikularni svet in
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sta
obravnavala predlog predmetnika devetletne osnovne šole in po-

2. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC
Predlagane spremembe ne bodo zahtevale dodatnih sredstev iz
državnega proračuna in ne bodo imele drugih posledic.
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4. člen

BESEDILO ČLENOV

V prvem odstavku 107. člena se besedilo: "V šolskih letih 1998/
1999, 1999/2000 in 2000/2001" nadomesti z besedilom:" V šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002".

1. člen

V drugem odstavku se letnica "2001/2002" nadomesti z letnico
"2002/2003".

V 104. členu Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS št. 12/96) se
letnica "1997" nadomesti z letnico "1998".

5. člen

2. člen

V drugem odstavku 108. člena se letnica "1995/1996" nadomesti
z letnico "1996/1997".

V drugem odstavku 105. člena se besedilo: "V šolskih letih 1998/
1999, 1999/2000 in 2000/2001" nadomesti z besedilom:" V šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002".

V tretjem odstavku se letnica "1996/1997" nadomesti z letnico
"1997/1998".
l>na
6. člen

V tretjem odstavku se letnica "1997" nadomesti z letnico "1998".
V četrtem odstavku se letnica "2001/2002" nadomesti z letnico
"2002/2003".

V 111. členu se letnica "2001/2002" nadomesti z letnico "2002/
2003".

3. člen

7. člen

V prvem odstavku 106. člena se besedilo: " v koledarskih letih
1998, 1999 in 2000" nadomesti z besedilom:" v koledarskih letih
1999, 2000 in 2001".

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

OBRAZLOŽITEV:
voljen vpis otrok po 106. členu, tako da bodo starši lahko vpisali
v prvi razred otroke, ki bodo v koledarskih letih 1999, 2000 in
2001 dopolnili šest let.

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 12/96) uzakonja nov
program osnovnošolskega izobraževanja, ki naj bi bil v skladu s
prehodnimi določbami zakona določen do začetka šolskega leta
1997/1998 in se pričel postopoma uvajati v šolskih letih
1998/1999,1999/2000 in 2000/2001. V šolskem letu 2001/2002 bi
se v ta program obvezno morali vpisati otroci, ki bi v letu 2001
dopolnili šest let. Ti roki se s predlaganimi spremembami zakona
podaljšujejo za eno leto.

4.člen
V tistih šolskih letih (1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002), ko se
na šolah lahko prične postopno uvajanje novega programa za
učence prvega razreda, se začne na šolah, ki bodo imele dovoljenje ministra in soglasje staršev, po novem programu izvajati
pouk tudi za vse učence šestih razredov. V šolskem letu 2002/
2003 pa postane program obvezen za vse učence v državi, ki so
vpisani v šesti razred osnovne šole.

1 .člen
S predlaganimi spremembami v 104. členu se za eno leto podaljšuje rok za določitev predmetnika in učnega načrta, tako da bi
morala biti sprejeta najkasneje do 1. 9.1998.
2.člen

5.člen

Postopno izvajanje devetletnega programa osnovne šole, ki ga
ureja 105. člen, se bi v skladu s predlaganimi spremembami
uvajalo namesto v šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/
2001 v šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002.

Predlaga se tudi podaljšanje roka za uvedbo zaključnega preverjanja znanja po 64. členu zakona, ki ga določa 108. člen. Za
učence, vpisane v prvi razred v šolskem letu 1996/1997, bo
zaključno preverjanje prostovoljno, za učence vpisane v šolskem letu 1997/1998 pa obvezno.

Pogoje, ki jih bodo morale šole izpolniti za izvajanje novega programa, bo moral minister, pristojen za šolstvo, določiti najkasneje
do 1.9. 1998.

6.člen
V skladu s predlaganimi spremembami je treba podaljšati tudi rok
veljavnosti stare zakonodaje.

Vsem osnovnim šolam morajo država in lokalne skupnosti zagotoviti pogoje za izvajanje novega programa do začetka šolskega
leta 2002/2003.

7.člen
3.člen

Zakon bo začel veljati po preteku običajnega petnajstdnevnega
roka.

V skladu s predlaganimi spremembami se premakne tudi prosto-
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107. člen
(izvajanje pouka za učence 6. razreda)

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
104. člen
(predmetniki in učni načrt)
Predmetnik in učni načrt v skladu s tem zakonom določi pristojni
organ najkasneje do 1. 9. 1997.

V šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001 se začne izvajati pouk po programu osnovne šole v skladu s tem zakonom
za vse učence 6. razreda na šolah, ki imajo dovoljenje ministra in
soglasje staršev.

105. člen
(postopno izvajanje programa)

V šolskem letu 2001/2002 se prične izvajati program iz prejšnjega odstavka za vse učence v državi, ki so vpisani v 6. razred
osnovne šole.

Izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu se uvaja postopoma.

108. člen
(zaključno preverjanje znanja)

V šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001 se lahko uvede na osnovnih šolah, ki imajo dovolj prijavljenih učencev in izpolnjujejo kadrovske, prostorske in druge pogoje in imajo za izvajanje programa dovoljenje ministra.

Za učence iz drugega odstavka 105. člena tega zakona se na
koncu 5. razreda opravi preverjanje znanja v skladu s tretjim
odstavkom 64. člena tega zakona.
Učenci, ki so pričeli obiskovati 1. razred osnovne šole najkasneje
v šolskem letu 1995/1996, opravljajo zaključno preverjanje znanja v skladu s tem zakonom prostovoljno.

Pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, postopek ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja določi minister najkasneje do 1. 9.1997.

Učenci, ki bodo pričeli obiskovati 1. razred v šolskem letu 1996/
1997, obvezno opravljajo zaključno preverjanje znanja v skladu
s tem zakonom.

Do začetka šolskega leta 2001/2002 morajo država in lokalne
skupnosti zagotoviti pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja po tem zakonu na vseh osnovnih šolah v državi.

111. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)

106. člen
(prostovoljen vpis)

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o osnovni šoli
(Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86, 31/86 in Uradni list RS, št. 12/91-1)
razen določb, ki so vezane na izvajanje programa življenja in dela
osnovne šole in se uporabljajo za učence, ki se v ta program
vpisujejo do šolskega leta 2001/2002 in prenehajo veljati, ko ti
učenci zaključijo osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnijo
osnovnošolsko obveznost.

Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo v koledarskih letih 1998,1999
in 2000 dopolnili 6 let, v 1. razred osnovne šole po tem zakonu
prostovoljno.
Starši lahko vpišejo otroka po prejšnjem odstavku v skladu z 48.
členom tega zakona.
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Predlog odloka o

DOLOČITVI

RAZMERJA

POVPREČNO

IN

MED

STAROSTNO

POVPREČNO

PLAČO

POKOJNINO

(0dKP97)

- EPA 42 - II Vlada Republike Slovenije je na seji dne 20. februarja 1997
določila besedilo:

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

• PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI RAZMERJA MED
POVPREČNO STAROSTNO POKOJNINO ZA POLNO
POKOJNINSKO DOBO IN POVPREČNO PLAČO ZA LETO
1997,

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 172. in 229. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Na podlagi prvega odstavka 159. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Državni zbor na seji dne
sprejel

stavka 160. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96 - v nadaljnjem
besedilu: zakon) tako, da povprečna starostna pokojnina za polno pokojninsko dobo, določena skladno s 159. členom zakona,
znaša 85 % povprečne plače na zaposlenega v preteklem letu,
povečane z rastjo življenjskih stroškov v mesecu februarju leta
1997 glede na povprečje leta 1996, ob upoštevanju določb tretjega in četrtega odstavka 160. člena zakona.

ODLOK
i**
o določitvi razmerja med povprečno starostno
pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno
plačo za leto 1997

2. člen
1. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

V februarju 1997 se pokojnine uskladijo po določbi drugega od-

OBRAZLOŽITEV:
Predlog odloka je pripravljen glede na določbo prvega odstavka
159. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 12/92, S/94 in 7/96 • v nadaljevanju: zakon),
po kateri mora Državni zbor v začetku vsakega koledarskega
leta določiti razmerje med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno plačo. Skladno z navedeno
zakonsko določbo je v odloku določeno razmerje v višini 85 %,
kar je enako odstotku pokojninske osnove, v katerem se odmeri
pokojnina zavarovancu s polno pokojninsko dobo. Enako raz-

merje je bilo določeno tudi v doslej veljavnem odloku (Uradni list
RS, št. 12/96).
V določbi 160. člena zakona je podrobno določena metodologija
za določitev povprečja plač, ki se upošteva pri izračunu navedenega razmerja, in sicer se upoštevajo povprečne plače na zaposlenega v preteklem letu, povečane z rastjo življenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega leta glede na povprečje preteklega leta. Pri izvedbi uskladitve pokojnin v mesecu februarju
9
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dokler ne bodo limitirane na znesek za polno pokojninsko dobo)
tako, da se kot znesek pokojnine za polno pokojninsko dobo
upošteva 85 % pripadajočega zneska starostne pokojnine. Po
njihovem limitiranju pa bo potreben preračun teh pokojnin le v
primeru, če bodo zaradi daljše pokojninske dobe večje od 85 %
pokojninske osnove.

se akontativno upošteva dejanska rast življenjskih stroškov do
vključno meseca januarja tekočega leta in ocena gibanja življenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega leta. Kot ocenjeni
porast življenskih stroškov v mesecu februarju se upošteva povprečni odstotek mesečnega porasta življenjskih stroškov v preteklem koledarskem letu. Dokončna uskladitev februarske pokojnine se opravi v mesecu marcu, ko je znan uradni statistični
podatek o gibanju povprečnih življenjskih stroškov v mesecu
februarju v primerjavi z januarjem tekočega leta.

- Pokojnine, ki so bile odmerjene upokojencem kmetom na podlagi sklepa nekdanje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SRS, št. 17/84), se ne preračunavajo, temveč
se znesek pripadajoče starostne pokojnine šteje kot starostna
pokojnina za polno pokojninsko dobo. Enako velja tudi za zneske
starostnih pokojnin, izplačanih v skladu s tretjim odstavkom 53.
člena veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Povprečna starostna pokojnina, preračunana na znesek za polno pokojninsko dobo, ki se upošteva pri izračunu navedenega
razmerja, je enaka znesku povprečne starostne pokojnine, ki bi
ga prejeli upokojenci, katerih pokojnine se upoštevajo, če bi vsi
pravico do starostne pokojnine uveljavili s polno pokojninsko dobo. Po določbi drugega odstavka 159. člena zakona se pri
preračunu povprečja starostnih pokojnin na znesek za polno
pokojninsko dobo upoštevajo vse povprečne starostne pokojnine, izplačane za mesec, glede na katerega se ugotavljajo pogoji
za uskladitev razen izjemnih pokojnin in pokojnin po prejšnjem
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov.

- V preračun je potrebno vključiti tudi zneske predčasnih pokojnin
in starostnih pokojnin, odmerjenih v sorazmernem delu. Poleg že
omenjenih možnih posebnosti, je pri tovrstnih pokojninah potrebno upoštevati tudi specifike, ki veljajo za njihovo odmero. Pri predčasnih pokojninah je to zmanjšanje pokojnine zaradi predčasnega odhoda v pokoj, pri pokojninah v sorazmernem delu pa način
izračunavanja sorazmernega dela.

Preračun povprečnih starostnih pokojnin na povprečni znesek
za polno pokojninsko dobo se opravi ob upoštevanju naslednjih
izhodišč:

- Pri predčasnih pokojninah se povprečni odstotek pokojnine po
dopolnjeni pokojninski dobi zmanjša za povprečni odstotek zmanjšanja pokojnine zaradi predčasnega odhoda v pokoj. S tako izračunanim odstotkom se deli znesek pripadajoče predčasne pokojnine in nato pomnoži z odstotkom za polno pokojninsko dobo.
Pri starostnih pokojninah, odmerjenih v sorazmernem delu, je
potrebno najprej izračunati iz formule za odmero sorazmernega
dela pripadajoči znesek pokojnine po dopolnjeni skupni pokojninski dobi brez sorazmernega dela, nato pa ta znesek, če ne gre
za polno pokojninsko dobo, preračunati na znesek za polno pokojninsko dobo.

• Pri preračunu se upoštevajo povprečni zneski starostnih pokojnin pred odtegnjeno akontacijo davka.
• V povprečje starostnih pokojnin se ne upoštevajo varstveni
dodatki, dodatki k pokojninam borcev NOV oziroma vojnih veteranov, in dodatki za pokojninsko dobo, daljšo od polne pokojninske dobe.
- Pri starostnih pokojninah, uveljavljenih po splošnih in posebnih
predpisih do 31.12.1983 z daljšo pokojninsko dobo od polne, je
potrebno le-te preračunati na znesek za polno pokojninsko dobo
tako, da se izplačilni znesek zmanjša za odstotek povečanja
pokojnine zaradi daljše pokojninske dobe od polne. Enak postopek je potreben tudi pri pokojninah borcev NOV pred 9.9.1943 oz.
do 13.10.1943, uveljavljenih po prej navedenem datumu. Pri tovrstnih upokojencih je potrebno upoštevati, da je zakonsko določeno polno pokojninsko dobo zanjo predstavilo 35 oziroma 30 let
pokojninske dobe.

V primeru, če bo za leto 1997 veljalo v tem predlogu odloka
predloženo razmerje med povprečjem starostnih pokojnin za polno
pokojninsko dobo in povprečjem plač v višini 85 %, torej enako
kot je veljalo za leto 1996, se pokojnine v februarju in marcu 1997
uskladijo na naslednji način:
- Glede na uradne statistične podatke o rasti cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 8/97), po katerih je bil povprečni mesečni indeks gibanja življenjskih potrebščin
v letu 1996 100,7: indeks rasti življenjskih stroškov januarja 1997
v primerjavi s povprečjem 1996 pa 104,2; se pri izračunu razmerja iz 159. člena zakona upošteva kot povprečje (neto) plač znesek 85.243,59 SIT (povprečje mesečnih plač v obdobju l-XII/96,
ki je znašalo 81.239 SIT, x 1,042 x 1,007).

- Predhoden preračun je potreben tudi pri vseh drugih starostnih
pokojninah, ki so bile uveljavljene s krajšo pokojninsko dobo od
polne. Pri tem je potrebno upoštevati spol starostnega upokojenca In različne možne zakonsko predpisane lestvice za odmero
njihovih starostnih pokojnin glede na vrsto zavarovanca (splošna lestvica, ali posebna lestvica za borce NOV, delavce organov za notranje zadeve, poslance, sodnike).

- Če bo sprejet predloženi odlok, se v letu 1997 pokojnine uskladijo tako, da povprečje po zgornji metodologiji preračunanih starostnih pokojnin znaša 85 % navedenega zneska povprečja plač,
oziroma 72.457 SIT.

• Preračun bi naj bil praviloma opravljen tako, da se pripadajoči
znesek starostne pokojnine deli z odstotkom, ki je bil uporabljen
za odmero starostne pokojnine, nato pa dobljeni znesek množi z
odstotkom za polno pokojninsko dobo.

- Dejansko povprečje starostnih pokojnin za januar 1997, preračunano na znesek za polno pokojninsko dobo, znaša ob upoštevanju v tej obrazložitvi opisane metodologije 72.761 SIT, oziroma
več od 85 % na navedeni način izračunanega povprečja plač.
Skladno z določbo, da se pokojnine v nobenem primeru ne morejo znižati pod znesek, ki je bil izplačan za prejšnji mesec, se za
februar 1997 izplačajo pokojnine v enakih zneskih, kot so bili
izplačani za januar 1997. Navedena razlika se poračuna pri uskladitvi pokojnin v marcu 1997, pri kateri se upošteva podatek o
dejanski rasti ceh življenjskih potrebščin v februarju 1997 in podatek o porastu povprečnih plač, izplačanih za januar 1997, oziroma se dokončno poračuna pri nadaljnjih uskladitvah z gibanjem povprečnih plač.

- Pri starostnih pokojninah borcev NOV se vpliv dodatkov zaradi
udeležbe v NOV (povečanje pokojnine za 60, 30 ali 10%) nevtralizira tako, da se odmerni odstotek, ki predstavlja podlago za
odmero pokojnine, preračuna z višino pripadajočega dodatka.
Tako preračunani odmerni odstotek predstavlja podlago za določitev višine pokojnine za polno pokojninsko dobo. Če je enak ali
večji od 85 %, potem znesek starostne pokojnine ustreza znesku za polno pokojninsko dobo, če pa je nižji, je potrebno opraviti
preračun pokojnine na polno pokojninsko dobo.
• Vpliv pokojninskega dodatka pri pokojninah nosilcev Partizanske spomenice 1941 in španskih borcev se nevtralizira (vse
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Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

branilcu Republike Slovenije dostavljam navedeno poročilo v
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije ter njemu
priloženo Zbirno poročilo št. 5 o razreševanju oškodovanj družbenega kapitala po 48. čl. ZLPP za obdobje od 1.7.1993 do
31.12.1996.
Družbeni pravobranilec
Republike Slovenije
mag. Anica POPOVIČ, l.r.

- POROČILO DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA REPUBLIKE SLOVENIJE O STANJU, POJAVIH IN PROBLEMIH NA
PODROČJU VARSTVA DRUŽBENE LASTNINE IN VARSTVA
PRAVIC DELAVCEV V LETU 1996
Na podlagi določbe 11. člena zakona o Družbenem pravo-

KAZALO
Vsebina

2. Reševanje sporov pred sodišči
3. Varstvo družbene lastnine - drugo

I. ORGANIZIRANOST IN KADRI

III. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV

II. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE

Statistični podatki, tabele I. do III.

1. Aktivnosti v zvezi z revizijskimi poročili

like Slovenije v Ravnah na Koroškem in pomočniku v Celju, posledično zaradi poprejšnje ukinitve enote v Kranju, pa tudi dvema
strokovnima oz. administrativnima delavkama v Kranju dne 20.3.
in 31.8.1996. V Celju je bilo razpisano mesto namestnika, vendar
se ni nihče javil na razpis. Število zaposlenih delavcev in njihov
status na dan 31.12.1996 je razvidno iz priložene table I. 1

I. ORGANIZIRANOST IN KADRI
Po uveljavitvi zakona o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije in akta o sistemizaciji delovnih mest in notranji organizaciji
organa koncem leta 1995 so se možnosti za delo organa stabilizirale. Seveda pa, v skladu s pričakovanji, zaznamujemo prenehanje delovanja posameznih enot oz. namestnikov Družbenega
pravobranilca Republike Slovenije, ki delujejo izven sedeža organa v Ljubljani. Tako je v letu 1996, in sicer 31.1.1996 prenehalo
delovno razmerje namestnici Družbenega pravobranilca Repub-

' Število zaposlenih na dan 31.12.1996
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pozval stečajne oz. likvidacijske upravitelje, ki tudi prejmejo revizijsko poročilo, da ukrepajo v korist stečajne oz. likvidacijske
mase.

II. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE
1. Aktivnosti v zvezi zVevizijskimi poročili

Kot prilogo k Poročilu družbenega pravobranilca o stanju, pojavih
in problemih na področju varstva družbene lastnine v letu 1996
prilagam "Zbirno poročilo št. 5 o razreševanju oškodovanj družbenega kapitala po 48. členu ZLPP", ki zajema čas, načine razreševanja in finančne učinke uporabljenih ukrepov Družbenega
pravobranilca Republike Slovenije, začenši od 1.7.1993 pa do
31.12.1996.3 Izkazovanje tega, kar vsebuje zbirno poročilo št. 5,
zgolj za leto 1996, ne bi bilo smiselno niti racionalno. Zato predlagam, da se obe poročili obravnavata istočasno, ker se nujno
povezujeta in šele obe skupaj dajeta pravo podobo stanja na dan
31.12.1996.

V letu 1996 je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (v
nadaljevanju: družbeni pravobranilec) prejel 166 2 revizijskih porodil s tem, da je ukrepal v 160 zadevah, 6 pa je prenesel kot
nerešene v leto 1997. V 84 primerih revizijskih poročil družbeni
pravobranilec ni ugotovil oškodovanja družbene lastnine po določbah 48. člena ZLPP oziroma je ocenil, da do oškodovanja
družbene lastnine ni prišlo, dočim je na podlagi 42 revizijskih
poročil vložil 45 tožb na pristojna okrožna sodišča. Pri tem je
seveda treba imeti pred očmi, da družbeni pravobranilec ne ukrepa za odpravo oškodovanja družbene lastnine po določbah 48. a
člena ZLPP, za katerih odpravo, po določbah navedenega zakona, skrbi Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: Agencija), kot pravna
naslednica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. V obvestilih pravnim osebam in Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo o tem, da
po oceni družbenega pravobranilca ni podano oškodovanje družbene lastnine, ki bi zahtevalo ukrepanje družbenega pravobranilca, je tudi izrecno navedeno, da se obvestilo ne nanaša na oškodovanja družbene lastnine po določbah 48,a člena ZLPP. Obvestilo vsebuje vsebinsko enako opozorilo, da se tudi ne nanaša
na pregon kaznivih dejanj, ki izhajajo iz revizijskih poročil, za kar
so pristojni organi pregona.

2. Reševanje sporov pred sodišči
V letu 1996 so sodišča na prvi stopnji izdala 17 odločb v zadevah,
ki jih je po 50. čl. ZLPP začel družbeni pravobranilec. Višja sodišča so po pritožbi pravdnih strank izdala 9 odločb in Vrhovno
sodišče na podlagi izrednega pravnega sredstva revizije po določbah zakona o pravdnem postopku, ki jih je vložil (samo) družbeni pravobranilec, 3 odločbe. Navedeni statistični podatki se ne
nanašajo istočasno na število tožb, ki jih je družbeni pravobranilec vložil v letu 1996, temveč gre za odločbe sodišč, ki jih je
družbeni pravobranilec prejel v letu 1996 in na podlagi tožb, ki jih
je vlagal tudi v prejšnjih letih. V letu 1996 je postalo pravnomočnih
11 sodnih odločb.

Družbeni pravobranilec takoj po prejemu revizijskega poročila
pozove revidirano pravno osebo, da v določenem roku od prejema revizijskega poročila sama odpravi oškodovanje družbene
lastnine. V letu 1996 se je takemu pozivu pozitivno odzvalo 9
pravnih oseb in je bilo oškodovanje odpravljeno že pred potekom
30. dnevnega prekluzivnega roka za vložitev tožbe po družbenem pravobranilcu, zato je le-temu ni bilo potrebno vložiti.

Od stališč sodišč, predvsem Vrhovnega kot revizijskega sodišča, je potrebno, ob upoštevanju določbe 4. odst. 8. člena zakona
o prometu z nepremičninami, izpostaviti stališče, da družbeni
pravobranilec ne more uspešno tožiti zgolj zaradi kršitve dološčbe o obvezni javni dražbi, ker se, načeloma, tudi v primeru
prodaje z neposredno pogodbo lahko doseže tržna oziroma enaka cena. Zato mora družbeni pravobranilec tudi takrat, ko je bila
nepremičnina v družbeni lasti prodana brez javne dražbe dokazovati, da prodajna cena, dosežena v času sklenitve kupoprodajne pogodbe, ni bila ustrezna oziroma tržna. V primeru posodbene pogodbe za 6 počitniških apartmajev v družbeni lasti, ki so
bili s pogodbo, sklenjeno v letu 1992, ko je še veljal zakon o
podjetjih in na podlagi 1. odst. njegovega 196. člena tudi še 2.
oddelek VI. poglavja zakona o združenem delu, oddani pravni
osebi v zasebni lasti za dobo 50 let neodplačno v koriščenje, pa
mora prvostopno sodišče v ponovljenem postopku izrecno ugotoviti, ali je sporna oziroma po družbenem pravobranilcu napadena pogodba, v skladu z navedeno zakonodajo.

Glede na vrsto oškodovanj družbene lastnine pa nekaterih oškodovanj časovno ni možno odpraviti v roku do 30 dni, četudi pravne osebe izrazijo voljo, da bi oškodovanje odpravile same, brez
vložitve tožbe. Zaradi varovanja roka in posledic, ki je prekluzivni
rok ima, družbeni pravobranilec mora vložiti tožbo v 30. - dnevnem roku. Vendar pa tožbo naknadno umakne, ko pravna oseba
oškodovanje družbene lastnine odpravi in je sklenjena bodisi sodna ali izvensodna poravnava.
V letu 1996 je družbeni pravobranilec umaknil tožbo v skupno 21
primerih. V to številko so vključeni tako primeri iz prejšnjega odstavka kot tudi primeri, ko je bilo tekom sodnega postopka izkazano, da ugotovitve glede oškodovanja družbene lastnine v revizijskem poročilu ne vzdržijo. Pri tem pa ni nujno, da so bile tožbe
v slednjem primeru vložene v letu 1996, temveč je do ustavitve
sodnega postopka zaradi umika tožbe, ki je bila vložena že prej,
prišlo v letu 1996.

Dopolnjeno je bilo tudi stališče, ki priznava revizijskemu poročilu
status javne listine, kar pa ne velja avtomatično za višino oškodovanja, kot je navedeno v revizijskem poročilu. Višino oškodovanja mora v primeru, da ga tožena stranka izpodbija, dokazovati družbeni pravobranilec tudi z drugimi dokazi.

V primerih 25 revizijskih poročil pa ja družbeni pravobranilec v
letu 1996 moral ugotoviti, da zaradi specifičnih pooblastil v zakonu o likvidaciji, prisilni poravnavi in stečaju, ki jih imajo likvidacijski
in stečajni upravitelji v pravnih osebah, nad katerimi je bil uveden
stečaj oziroma likvidacija, ne more ukrepati po ZLPP. Zato je

Glede drugih stališč in ugotovitev sodišč, kot so navedena v
poročilu družbenega pravobranilca za leti 1995 in 1994 pa ni
sprememb.

2

3

Vsi statistični podatki iz tega poglavja so zbrani v priloženi
tabeli II.
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3. Varstvo družbene lastnine - drugo

- v 8 primerih je zahteval oziroma predlagal vzpostavitev zakonitih stanj pri delu organov upravljanja in pri izvajanju poslovodne
funkcije pri pravnih osebah, za katere se po določbi 2. odstavka
578. čl. ZGD še vedno uporablja Zakon o podjetjih;

Družbeni pravobranilec je v skladu z določili 8. člena zakona o
Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije deloval za varstvo družbene lastnine tudi izven postopkov po 50. členu ZLPP v
skupaj 91 primerih, in sicer jih je zaključil 68 in 23 prenesel v
reševanje v leto 1997. V nadaljevanju izpostavljamo nekatere
tipične probleme. Z namenom razreševanja istih je družbeni pravobranilec:

- v primerih kršitev Zakona o stavki je svetoval formiranje legitimnega organa za vodenje stavke in spoštovanje rokov pri pogajanjih v okviru postavljenih stavkovnih zahtev;
- v 2 primerih z vložitvijo tožbe zoper odločbo o soglasju državnega organa k določitvi vrednosti deleža družbenega kapitala, ki
v javnih podjetjih in drugih podjetjih, ki opravljajo dejavnosti gospodarske javne službe, postane lastnina Republike Slovenije in
se ne lastnini po določbah ZLPP;

- na podlagi opozoril o verjetnem oškodovanju družbene lastnine
in kršitvah predpisov o finančno materialnem poslovanju pravnih
oseb Agenciji RS za revidiranje kot tudi njeni predhodnici Agenciji
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, podal 18 zahtev za
uvedbo postopka revizije po 49.a čl. ZLPP in 13 zahtev za redni
inšpekcijski pregled poslovanja pri nekaterih pravnih osebah in
pri več stečajnih dolžnikih, pri katerih naj bi pred ali po uvedbi
stečaja prišlo do oškodovanja družbene lastnine oziroma stečajnega dolžnika;

- v 2 primerih je, ko je ocenil, da je, v zvezi s transakcijami pri
lastninskem preoblikovanju podjetij, podan sum pranja denarja
po zakonu o preprečevanju pranja denarja, o tem obvestil Urad
za preprečevanje pranja denarja. Urad nas je v enem primeru
obvestil, da navedeni zakon v času opravljenih transakcij še ni
veljal in da ga zato ni moč uporabiti.

- ukrepal v 2 primerih z vlaganjem tožb na ugotovitev ničnosti
pravnih poslov o neodplačnem prenosu pravice uporabe na zemljišču v družbeni lasti v primerih odkupa individualnih stanovanjskih hiš, ki so se lastninile po stanovanjskem zakonu kot stanovanja. Hiše so bile odkupljene po stanovanjskem zakonu, ne da
bi pri tem lastniki stanovanjskih hiš plačali tudi odškodnino za
sočasno pridobljeno pravico uporabe na zemljišču v družbeni
lasti, na katerem hiša stoji. Na ta način je bilo z naknadnim plačilom odškodnine za uporabo stavbnega zemljišča odpravljeno
oškodovanje družbene lastnine za znesek 2 mio SIT;

III. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je v letu 1996 v postopkih za varstvo pravic delavcev iz delovnega razmerja obravnaval 590 zadev, pri čemer je bilo zaključenih 570 zadev in 20
zadev prenešenih v leto 1997.
V funkciji varovanja pravic delavcev, na podlagi 61., 66. in 79.
člena zakona o temeljnih pravicah delavcev, družbeni pravobranilec pri delodajalcih vlaga zahteve za začetek disciplinskega
postopka; vlaga ugovore zoper odločbe disciplinskega organa
prve stopnje; začne postopek pred pristojnim sodiščem zoper
odločbe disciplinskega organa, izdane na drugi stopnji, ter nudi
varstvo pravic delavcev pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja.

- v 4 primerih ukrepal zaradi oškodovanja družbene lastnine pri
prodaji družbenih stanovanj, ko kupci na dan uveljavitve stanovanjskega zakona niso bili imetniki stanovanjske pravice na stanovanju, ki so ga odkupili. V teh primerih je vložil tožbo na ugotovitev ničnosti sklenjenih podob. Stanovanja so bila prodana v
nasprotju s stanovanjskim zakonom, saj kupci niso bili upravičeni, da stanovanja odkupijo za kupnino, ki se določi od vrednosti
stanovanja izračunane po stanovanjskem zakonu, niti ne do popusta, ki ga stanovanjski zakon omogoča. V enem primeru je
pravdni postopek na prvi stopnji končan z izdajo sodbe, s katero
je bilo tožbenemu zahtevku ugodeno in je stanovanje vrnjeno v
last pravni osebi. V 3 primerih pa je zaradi uvedbe stečaja nad
pravno osebno postopek prekinjen in se bo nadaljeval v primeru,
ko bo, glede na izkazani pravni interes, stečajni upravitelj te pravde prevzel oziroma nadlajeval;

Dokaj pogosto se pred družbenim pravobranilcem obravnavajo
tudi zadeve, ki sodijo v premoženjska razmerja in druga pravna
področja, v katera vstopajo občani pri uveljavljanju svoji pravic
pri državnih organih in z drugimi organizacijami, ki izvajajo javna
pooblastila. V teh primerih gre za nuđenje pravne pomoči neuki
stanki, kateri je sicer redna pravna pomoč, zaradi materialnih
razlogov, nedosegljiva. Pravna pomoč tem osebam se daje v
obliki pravnih nasvetov, pred katerimi organi ali organizacijami se
lahko pravica uveljavi in na kakšen način, neredko pa se občanu
v tej smeri sestavi tudi enostavna zasebna vloga.

- v 8 primerih je vložil tožbe na ugotovitev ničnosti aneksov kupoprodajnih pogodb glede prodaje oziroma nakupa družbenih stanovanj, ki so bila v letu 1990 sicer prodana po tržni ceni, v letu
1991 pa so pogodbene stanke s sklenitvijo aneksov poskušale
ceno znižati na vrednost, ki ni ustrezala prometni vrednosti na
dan sklenitve osnovnega pravnega posla. Z vloženimi tožbami
se s postavljenimi tožbeniml zahtevki zahteva odprava oškodovanj družbene lastnine, ki je ocenjena na skupni znesek
1,500.000,00 SIT;

Ker so postopki družbenega pravobranilca pri odpravljanju ugotovljenih kršitev pravic delavcev vezani izključno na organe delodajalca, z izjemo, ko začne postopek pred sodiščem v disciplinskih zadevah, se ukrepanje začenja in končuje pri organih delodajalcev. Če družbeni pravobranilec s svojo intervencijo pri delodajalcu ni bii uspešen, pri tem pa oceni, da primer kaže za očitno
kršitev individualne pravice, delavcu, če to zahteva, sestavi tožbo, vedno pa ga napoti na pot pravde. Če oceni, da je ugotovljene
kršitve pravic delavcev možno učinkoviteje odpraviti z intervencijo inšpekcijskega organa pristojnega za delo, ga takrat, ko gre
za očitne kršitve pravic, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo, napoti k temu organu.

- z vložitvijo 5 tožb na razveljavitev zavarovalnih polic za življenjsko in nezgodno zavarovanje (managersko zavarovanje), s katerimi je določeno, da se zavarovalna vsota v primeru doživetja
izplača v korist zavarovanca - managerja, ne pa v korist, kar bi
bilo sicer zakonito, sklenitelja zavarovanja in plačnika zavarovalnih premij, t.j. družbene pravne osebe;

V zvezi z navedenim prikazom obravnavanih zadev ugotavljamo, da se pripad zadev po predlagateljih ne spreminja. Po številu
zadev glede na leto 1995, je zaslediti rahlo upadanje, sicer pa se
dejanska in pravna problematika obravnavanih zadev po svoji
strukturi že nekaj let ne spreminja. Večina kršitev pravic izvira Iz
klasičnih delovnopravnih institutov, kot so: sklenitev in prenehanje delovnega razmerja, prezaposlovanje na delo k drugemu de-

- vložil 3 ovadbe na pristojna državna tožilstva v primerih, ko je
ocenil, da so z ravnanjem odgovornih oseb v podjetjih podani
znaki kaznivih dejanj zlorabe položaja in pravic, sklenitve škodljive pogodbe, nevestnega gospodarjenja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin, po določbah KZ RS. V teh primerih niso bila
izdelana revizijska poročila;
13

poročevalec, št 2

- za delodajalce iz prejšnje alineje je značilna ugotovitev, da se
največ kršitev materialnih pravic pri njih zaposlenih delavcev,
odpravi na podlagi izdanih sodb sodišč, kajti postopki za varstvo
pravic pri teh delodajalcih so prava redkost. Delavci so zaradi
bojazni, da bi še pred potekom roka, za katerega so sklenili
delovno razmerje, izgubili delo, teh postopkov v času trajanja
delovnega razmerja niti ne poslužujejo. Iz navedenih razlogov so
sodbe sodišč časovno zelo odmaknjene od nastanka kršitve
pravic delavcev, kar ima za posledico, da dosojene pravice, predvsem tiste, ki se nanašajo na denarne terjatve, po pridobitvi izvršilnega naslova, niso več izterljive iz razlogov na strani delodajalca (insolventnost, likvidacija, stečaj, mirovanje, vzporedna podjela itd.);

lodajalcu, razporejanje na drugo delovno mesto, posebno varstvo določenih kategorij delavcev in uveljavljanje materialnih pravic po delu in iz dela. Največ obravnavanih zadev odpade na
kršitve pravic zaradi nezakonitih posegov v plače in v druga
nadomestila in materialna povračila, ki gredo delavcu iz delovnega razmerja. V navedenih primerih gre za oškodovanja ali prikrajšanja sicer po temelju nespornih materialnih pravic, ko mora delavec tožiti delodajalca zaradi določitve obsega teh pravic in pridobitve izvršilnega naslova zaradi izterjave.
V nadaljevanju v kratkem povzemamo dejansko in pravno problematiko iz posameznih delovnopravnih instititov, kjer so bile kršitve pravic delavcev napogostejše:
- za podjetja in gospodarske družbe so značilne kršitve pravic
delavcev v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja ob nastopu
operativnih razlogov za zmanjšanje števila zaposlenih delavcev.
V tem sklopu kršitev so v upadanju kršitve pravic, zaradi nespoštovanja z zakonom predpisanega postopka, vključno z izdajo
sklepa o prenehanju delovnega razmerja. V porastu pa so zadeve, ki se nanašajo na kršitve pravic delavca v času trajanja
odpovednega roka in po prenehanju delovnega razmerja. Gre za
materialno prikrajšanje pri izplačevanju nadomestil in plač, nadomestil v času koriščenja letnega dopusta, pravic iz naslova boleznin in nadomestil. Po prenehanju delovnega razmerja so v
porastu kršitve glede določitve višine odpravnin, ki se ob prenehanju delovnega razmerja presežnemu delavcu niti ne izplačajo.
Zato je za njihovo izterjavo potrebno pridobiti z vložitvijo tožbe
izvršilni naslov;

- veliko je tudi primerov, ko delavci, ne glede na število zaposlenih, po več mesecev za opravljeno delo ne dobijo plač. Zato se od
zakonodajalca pričakuje, da bo spremenjena in dopolnjena delovnopravna zakonododaja z uvedbo instituta krivdnega prenehanja delovnega razmerja iz razlogov na strani delodajalca, delavcem zagotovila hitrejše in učinkovitejše uveljavljanje pravic iz
naslova brezposelnosti, delodajalce pa tudi strožje sankcionirala;
- pogosti so delovni spori s področja prezaposlovanja in razporejanja na drugo delovno mesto, ko se ukinejo določena delovna
mesta, po mnenju prizadetih delavcev, neutemeljeno. Po spremembi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
pa delovna mesta s podobnimi delokrogi in drugačnim nazivom
največkrat zasedejo priviligirane osebe. Ker gre v konkretnih primerih za kršitve pravic delavcev, storjenih s pravno šikano, jo
delavci, ki se odločijo za sodno varstvo svojih pravic, tudi v teh
postopkih težko dokažejo. Večji posegi v organizacijsko strukturo zaposlenih in s tem povezano prerazporejanje delavcev ima
večkrat za posledico tudi znižanje osnovnih oz. izhodiščnih plač
delavcev na novih delovnih mestih;

- evidentirane so tudi nezakonitosti ob napotitvah delavca na delo
k drugemu delodajalcu, ko se ta brez vsakršne materialne pravice ob prenehanju delovnega razmerja s statusom presežnega
delavca, prezaposli na delo k drugemu delodajalcu. Pri drugem
delodajalcu, pa se po nekaj mesecih dela, tudi brez plačila za
opravljeno delo, neredko znajdejo na listi presežnih delavcev,
največkrat s statusom začasno presežnih delavcev. Ker veljavna delovnopravna zakonodaja ne pozna instituta prenehanja delovnega razmerja iz krivdnih razlogov na strani delodajalca, se ti
delavci še pred prenehanjem delovnega razmerja znajdejo v odprti brezposelnosti brez vsakršnih materialnih pavic, ki bi jih lahko oz. morali uveljaviti do prvega delodajalca, za uveljavljanja
nadomestil iz naslova brezposelnosti pa niso izpolnjeni pogoji, ki
jih določa zakon;

- kršitve pravic delavcev s statusom invalidne osebe so najpogostejše po pridobitvi tega statusa. Razlog je v nezagotavljanju ustreznega dela, ki bi po priznani invalidnosti, ustrezalo preostalim
delovnim zmožnostim invalidne osebe. Zato se ob pomanjkanju
delovnih mest za invalide te osebe sicer razporedijo, vendar na
fiktivna delovna mesta, kar delodajalca opravičuje do refundacije
sredstev iz blagajne pokojninsko invalidskega zavoda. V praksi
pa se delovnopravni status te kategorije delavcev, zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest, dejansko rešuje z uporabo
instituta čakanja na delo doma do ponudbe ustreznega dela pri
drugem delodajalcu.

- delodajalci se ob ugotavljanju trajnih presežkov delavcev poslužujejo tudi sicer zakonitega instituta sporazumnega prenehanja
delovnega razmerja s priznanjem pavšalne odpravnine. Za posebne kategorije delavcev, ki jim delovno razmerje iz operativnih
razlogov že po zakonu ne more prenehati, pa doseženi sporazum nima zakonite podlage. Ta kategorija delavcev namreč mora
biti izrecno seznanjena s posledicami sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, ker ne more uveljavljati pravic iz naslova
brezposelnosti pri pristojnem zavodu. Zaskrbljujoče pa je, da so
takšni načini prenehanja razmerja v praksi prisotni najpogosteje
pri delavcih s statusom invalidne osebe in pri starejših delavcih;

Zadeve s področja ugotavljanja disciplinske odgovornosti, ki jih je
družbeni pravobranilec obravnaval v preteklem letu, so bile povezane z ugotavljanjem oškodovanj družbene lastnine. V vseh
obravnavanih primerih smo zoper odgovorne osebe dali predloge pristojnim organom v pravni osebi za začetek disciplinskega
postopka. V dveh primerih pa je družbeni pravobranilec, zaradi
preveritve zakonitosti disciplinskega ukrepa organa druge stopnje, začel postopek pred pristojnim sodiščem. Prav tako je treba
v tem sklopu omeniti nekaj intervencij družbenega pravobranilca
z namenom, da se odpravijo kršitve pravic delavcev v zvezi z
izrečenimi disciplinskimi ukrepi torej, ko smo ukrepali v korist
delavcev.

- pogoste kršitve pravic delavcev v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja je zaslediti pri gospodarskih družbah drobnega gospodarstva in pri samostojnih podjetnikih. Gre
za sklepanje delovnega razmerja za določen čas izven okvirov,
ki jih določa zakon, največkrat še brez objave prostega delovnega mesta, kar dejansko v praksi postaja pravilo pri sklepanju
delovnih razmerij. Pri prenehanju delovnega razmerja pa so evidentirane kršitve in nezakonitosti, ko zaposlenim delovno razmerje preneha, če se delodajalec tako odloči, ne glede na to ali so
za to podani zakoniti razlogi. Delavcem, zaposlenim pri zasebnih
delodajalcih, pa delovno razmerje pogosto preneha z vročitvijo
delovne knjižice brez izdaje formalnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja;
poročevalec, št. 2

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je tudi v letu 1996
evidentiral nekaj primerov kršitev dogovora o kriterijih za sklepanje individualnih pogodb poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili. Pri sklepanju individualnih pogodb pogodbene
stranke ta dogovor kršijo predvsem v delu, ki se nanaša na
kriterije za določanje plač, delitev dobička in na druge pravice iz
naslova konkurenčne prepovedi ter drugih posebnih ugodnosti.
Opisane kršitve dogovora, je po oceni družbenega pravobranilca, za pravne osebe z družbenim kapitalom, šteti kot neupravi14

ljavitev takšnih pogodb.4

ceno uporabo sredstev pravne osebe. Za odpravljanje navedenih nezakonitosti družbeni pravobranilec vlaga tožbe na razve-

4 Statistični podatki o številu zadev s področja varstva pravic
delavcev so v tabeli III. posebej izkazani

TABELA I.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PRI DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU REPUBLIKE
SLOVENIJE NA DAN 31.

1.

1996

Na sedežu organa

DP RS
1

2.

12.

Namestnik Svetovalec Strok.sod.Adm.de 1.Pom.de 1.Skupaj
2

1

i

4

1

10

Izven sedeža organa

Zap.

Sedež delovanja Namestnik Pomočnik Str.sod.Adm.d.Skupaj

1.
2.
3.
4.
5.

Koper
Novo mesto
Postojna
Radlje ob Dravi
Celje

Skupaj:

3.

1
1
1
1
-

-

-

1
1
-

-

1

2
2
1
1
1

4

-

-

3

7

SKUPAJ

DP RS
Namestnik DP RS
Pomočnik DP RS
Svetovalec DP RS
Strokovni sodelavec
Administrativni delavec
Pomožni delavec
v
V9)>l>
SKUPA J
''■1 ■

1
6
1
1
7
1
17

15
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Tabela II.

PREGLED OBDELAVE REVIZIJSKIH POROČIL.
VLOŽENIH TOŽB IN DRUGIH AKTIVNOSTI
DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA
REPUBLIKE SLOVENIJE
v
za čas od 1.

Zap.štev.
1.

2.*

3.

3.a

4.

5.

6.

letu
1.

1996

1996 do 31.12.1996

Vsebina
Prejeta revizijska
poročila 1=5+6

Število

166

Revizijska poročila,
na podlagi katerih je
DP
vložil tožbo

42

Revizijska poročila,
kjer DP ni ugotovil
oškodovanja

S4

Revizijska poročila,
kjer DP ni pristojen
ukrepati

25

Revizijska poročila
kjer so podjetja odpravila oškodov.družb.
lastnine na zahtevo
DP brez vložitve
tožbe
SKUPAJ zaključena rev.
poročila (2+3+3a+3b+4)
Revizijska poročila
v obdelavi

7.*

Vložerie

tožbe

8.

Umikitožb

9

160

6
45
21

* Podatka pod zaporedno številko 2 in 7 nista
identična, saj je lahko na posamezno revizijsko
poročilo vloženih ena ali več tožb. lahko pa je
na več revizijskih poročil vložena le ena tožba

poročevalec, št. 2
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TABELAM

OBRAVNAVANE ZADEVE PO VSEBINI V LETU 1996

Zaključene
zadeve v
letu 1996

Vsebina

I. Varstvo družbene
lastnine

Prenešene
zadeve v
leto 1997

Skupaj

228

29

257

160

6

166

68

23

91

II. Varstvo pravic
delavcev

570

20

590

Skupaj

798

49

847 '

- po ZLPP
- drugo

.J 1"
i- C. ■

17
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ZBIRNO POROČILO
O RAZREŠEVANJU OŠKODOVANJ
DRUŽBENEGA KAPITALA PO 48.
ČLENU ZLPP
(ZA OBDOBJE OD 1.7.1993 DO 31.12.1996)
OCENA DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA RS
GLEDE NA UGOTOVITVE REVIZIJSKIH POROČIL
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je v obravnavanem
obdobju proučil ugotovitve pravnega, finančnega in računovodskega pregleda, zapisane v revizijskih poročilih, pri skupno
990 pravnih osebah. Pri tem je ocenil, da je domneva o

oškodovanju družbene lastnine po 48. členu ZLPP utemeljena pri
$kgpn<? 391* revizijskih poročilih oz. v 39 odstotkih vseh revizijskih
poročil.

JE
OŠKODOVANJE
PO 48. ČLENU
ZLPP

NI
OŠKODOVANJA
PO 48. ČLENU
ZLPP
61%

* Podatki o ukrepih družbenega pravobranilca v primeru posameznih revizijskih poročil so razvidni iz priloženega tabelaričnega
pregleda

1. V primeru 51 revizijskih poročil ali pri 13 odstotkih je družbeni
pravobranilec ugotovil, da zaradi izvajanja stečajnega in likvidacijskega postopka ne more neposredno sam ukrepati po 48.
oz. 50. členu ZLPP. V teh primerih je družbeni pravobranilec zato
odstopil revizijsko poročilo stečajnemu oz. likvidacijskemu
upravitelju s pisno zahtevo, da na podlagi pooblastil, ki jih ima po
zakonu, z vlaganjem pravnih sredstev zagotovi odpravo z revizijo
ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. V teh primerih gre
namreč pogosto za terjatev stečajnega dolžnika oz. pravne osebe,
ki je v reviziji, do drugih, za kar pa je po specialni določbi zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji dolžan poskrbeti stečajni
oz. likvidacijski upravitelj.

je po zakonu pravdni postopek prekinil in se nadaljuje, če in ko
stečajni oz. likvidacijski upravitelj prevzame pravdo.
i
2. Pri skupno 340 revizijskih poročilih je družbeni pravobranilec z
dopisom in v neposrednem pogovoru takoj po objavi revizijskega
poročila pozval pravno osebo, naj posreduje morebitna dodatna
pojasnila (in listinske dokaze), oz. naj že v 30-dnevnem roku po
prejemu revizijskega poročila sama odpravi ugotovljena
oškodovanja družbene lastnine in se izogne sporu pred sodiščem.
Družbeni pravobranilec je tako ukrepal ne glede na okoliščino, da
pravna oseba po ZLPP v istem roku lahko pripravlja in vloži
pripombe na samo revizijsko poročilo iz razloga, ko je po 50.
členu ZLPP prekluzivni rok za vložitev tožbe družbenega
pravobranilca 30 dni po prejemu revizijskega poročila.

V primerih ko je družbeni pravobranilec že vložil tožbo in je nato
prišlo do uvedbe stečaja ali likvidacije v revidiranem podjetju, se
poročevalec, št. 2
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Družbeni pravobranilec je pri tem postopku naletel na različno
odzivnost, od odločnega zavračanja ugotovitev, podanih v
revizijskem poročilu, do pripravljenosti pravnih oseb, da na
primeren način sporazumno odpravijo očitana oškodovanja
družbene lastnine. Pri tem je bilo na strani revidiranih pravnih
oseb pogosto poudarjeno, da tako ravnajo zaradi časovne stiske
v postopku lastninjenja, čeprav se sicer ne strinjajo z ugotovitvami
revizijskega poročila.

omogočili, da je bilo v primeru 104 revizijskih poročil oz. 30
odstotkov od skupno 340 revizijskih poročil oškodovanje
odpravljeno že pred potekom 30-dnevnepa roka. Pravna oseba
je lahko v takšnem primeru takoj pristopila lastninskemu
preoblikovanju. Pri tem ugotavljamo, da v tej skupini revizij ne gre
le za lažje oz. manj zapletene primere, saj je med njimi tudi 12
primerov revizij z enim ali več bv-pass oodietii (skupno 34 bypassov).

Družbeni pravobranilec je v 30-dnevnem roku pravnim osebam
pojasnjeval in utemeljeval prednosti takojšnje odprave očitanih
oškodovanj družbene lastnine. Seveda pa je bila končna odločitev
o uporabi postopka za sporazumno odpravo oškodovanj
družbene lastnine vedno v rokah revidirane pravne osebe.

4. Posebna pozornost, ki jo je družbeni pravobranilec namenjal
razreševanju oškodovanj družbene lastnine že v 30-dnevnem
roku po prejemu revizijskega poročila, je vplivala na zmanjšanje
števila vloženih tožb. Tako so bile tožbe po 2. odst. 50. čl. ZLPP
vložene v primeru 234 revizij ali 60 odstotkih vseh primerov, ko je
družbeni pravobranilec ocenil, da je podan utemeljen sum
oškodovanja družbene lastnine po 48. členu ZLPP.

3. Ravnanje in postopki družbenega pravobranilca, izpeljani v
30-dnevnem roku in tudi ustrezno sodelovanje pravnih oseb so

UKREPI PRI OŠKODOVANJU PO 48. ČLENU ZLPP
DP NI
PRISTOJEN
UKREPATI
13%

OSTALO
1%

OŠKODOVANJE
ODPRAVLJENO
V 33 DNEH
26%

VLOŽENA
TOŽBA PO 50.
ČLENU ZLPP
60%

Kljub vloženim tožbenim zahtevkom za razveljavitev ali ugotovitev
ničnosti posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo
družbenega kapitala, je družbeni pravobranilec nadaljeval
neposredne pogovore s pravno osebo za sporazumno odpravo
ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Glede na številne že
izpeljane postopke poravnav je pri tem družbeni pravobranilec
lahko skoraj v slehernem primeru pravnim osebam ponudil tudi
praktično že preverjene rešitve. Stališče družbenega pravobranilca pri tem je, da ima sporazumna verodostojna odprava
oškodovanj družbene lastnine prednost pred dolgotrajnimi in
zapletenimi postopki pred sodišči, tudi iz razloga, ko je po več
letih pravdanja takšna oškodovanja skoraj nemogoče odpraviti.

podlagi tožb po 2. odstavku 50. člena ZLPP po sodni poti končajo
le izjemoma. Na takšen način seje po vloženih tožbah družbenega
pravobranilca namreč spor doslej razrešil le v primeru 16
revizijskih poročil oz, v 7 odstotkih takšnih revizijskih poročilGlede postopkov pred sodišči ugotavljamo, da le-ti ne sledijo
dinamiki procesa lastninskega preoblikovanja, oz. da določba 50.
člena ZLPP, ki pravi, da so postopki hitri, ni uveljavljena.

5. Na podlagi takšne aktivnosti je bilo v primeru 115 revizijskih
poročil ali 50 odstotkih primerov, ko je bila vložena tožba,
oškodovanje družbene lastnine odpravljeno s sklenitvijo sodne
ali Izvensodne poravnava.

7. Sorazmerno kratek 30-dnevni rok, ki ga ima na voljo pravna
oseba, da odpravi očitana oškodovanja družbene lastnine, če se
hoče izogniti uveljavitvi določbe 2. odstavka 50. člena ZLPP, tj.
sporu pred sodiščem, ima določene prednosti pa tudi
pomanjkljivosti. Pospešuje namreč postopke za odpravo
oškodovanj, vendar družbenemu pravobranilcu hkrati ne
omogoča, da bi lahko v slehernem primeru v tem sorazmerno
kratkem roku dokončno ocenil utemeljenost v revizijskem poročilu
podanih domnev o oškodovanjih družbene lastnine.

6. Podatki o izdanih pravnomočnih sodbah kažejo, da se spori na

Iz tega razloga je družbeni pravobranilec v primeru 27-ih oz. 12
19
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odstotkih revizijskih poročil že vloženo tožbo kasneje umaknil,
saj je po pridobitvi odgovorov, pojasnil, verodostojnih listin ali

izvedeniških mnenj ocenil, da domneva o oškodovanju družbene
lastnine ni utemeljena.

RAZREŠEVANJE OŠKODOVANJ PO 48. ČLENU ZLPP POVLOŽENIHTOŽBAH

TOŽBA JE
UMAKNJENA
12%

PRAVNOMOČNA
SODBA
7%

SODNA ALI
IZVENSODNA
PORAVNAVA
50%

POSTOPEK NI
KONČAN
31%

pass v strukturi vseh prihodkov ustvarja iz naslova prenesenih
poslovnih funkcij,

8. Družbeni pravobranilec je ocenil, da je med skupno 391
revizijskimi poročili, pri katerih gre za oškodovanje po 48. členu
ZLPP tudi 107 primerov oz. 27 odstotkov takšnih poročil, ko je
oškodovanje povezano z organiziranjem eneoa ali več bv-pass
podietii. Skupno je ugotovljeno 215 bv-pass podjetij ali povprečno
dve by-pass podjetji na vsako revidirano podjetje, v katerem so
se odločili za takšno obliko predhodnega lastninjenja.

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

Ob podatkih o številu by-pass podjetij ugotavljamo, da zgolj
domneva o organiziranju by-pass podjetja še ne pove veliko.
Dejanska oškodovanja namreč v teh primerih segajo od bypassov, pri katerih gre zgolj za potencialno možnost oškodovanja,
do druge skrajnosti, ko so praktično vse poslovne funkcije in
pripadajoče učinke z različnimi spornimi transakcijami prenesli
na by-pass podjetja. Matičnemu podjetju v slednjih primerih ostaja
največkrat le še pravica razpolaganja z večjo ali manjšo vrednostjo
družbenega kapitala, praviloma z vrednostjo nepremičnin.
Revizijska poročila kažejo, da so se med tema dvema skrajnostima
v praksi uveljavile številne izpeljanke različnih zamisli oz. modelov
prehodnega lastninjenja, ki se med drugim med seboj razlikujejo
predvsem po izpeljanem obsegu "divje" privatizacije.

- obseg in način vplačila in morebitna kasnejša povečanja
osnovnega kapitala v by-pass podjetju ter odnos upravljalskih in
drugih razmerij glede na strukturo osnovnega kapitala (zlasti izdajo
navadnih delnic za zasebni ter prednostnih delnic za družbeni
kapital).
Na podlagi tehtanja naštetih bistvenih kriterijev ter drugih okoliščin
in specifičnih podatkov v primeru posameznega revizijskega
poročila se družbeni pravobranilec praviloma ni odločil za
ukrepanje po 48. oz. 50. členu ZLPP zaradi domneve o
organiziranju by-pass podjetij v naslednjih primerih:
- kadar je šlo za prenos dejavnosti, ki so po obsegu prihodka,
donosnosti, perspektivnosti ipd. povsem nepomembne za matično
podjetje,

9. Zakon o lastninskem preoblikovanju ne določa nobenih
podrobnejših meril za oceno dejanskega obsega oškodovanja
pri domnevah o organiziranju by-pass podjetij. Družbeni
pravobranilec je zato za svoje ravnanje tudi na podlagi obdelave
številnih primerov revizijskih poročil za oceno obsega oz. za
utemeljenost takšnih oškodovanj uveljavil naslednje kriterije:

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

- podatke o dejanskem prenosu poslovnih funkcij na by-pass
podjetje (in ne le primerljivost dejavnosti, vpisanih v sodni register) s presojo morebitnih pogodb o takšni transakciji, sklenjenih
med matičnim in by-pass podjetjem,

- kadar gre za primere ustanavljanja podjetij v mešani lasti skupno
s tujimi pravnimi in fizičnimi osebami za dejavnost, področje ali

- obseg poslovanja by-pass podjetja ter delež prihodka, ki ga byporočevalec, št. 2
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predmet poslovanja, kot ga določa pogodba, sklenjena s
poslovnimi partnerji iz tujine in pri tem ne gre za prenos določene
poslovne funkcije in pripadajočih učinkov na takšna podjetja,

Iz vsebine opisanih kriterijev oz. primerov je moč ugotoviti, da
družbeni pravobranilec poleg formalnih okoliščin tehta oz. ocenjuje
predvsem prisotnost in obseg dejanskega oškodovanja družbene
lastnine. Takšen pristop se je lahko uveljavil, ker je revizijski organ ob takšnih primerih praviloma posredoval tudi podatke o
zaposlovanju za obdobje po 31.12.1992, čeprav le-to ni bilo
predmet revidiranja. Za končno presojo pa je bilo pri kompleksnejših primerih uporabljeno tudi izvedeniško gradivo z analitično
razčlembo poslovanja oz. prihodkov in odhodkov by-passa in
matičnega podjetja za celotno obravnavano obdobje.

- kadar gre za ustanavljanje by-pass podjetij brez vednosti in
soglasja matičnega podjetja s strani zaposlenih oz. bivših
zaposlenih in je že matično, tj. prizadeto podjetje samo sprožilo
ustrezne postopke (tudi tožbe) oz. je naknadno z ustrezno
pogodbo zavarovalo svoje poslovne interese ter preprečilo
oškodovanje družbene lastnine.
POGOSTOST BY-PASS PODJETIJ
OŠKODOVANJ
PO 48 ČLENU
Z BY-PASS
PODJETJI
27%

OŠKODOVANJE
PO 48. ČLENU
BREZ BY-PASS
PODJETIJ
73%
10. Odprava oškodovanj družbene lastnine s podružblianiem bypass podjetja je bila izvedena v primeru 20 revizij. Na ta način so
bila po oceni družbenega pravobranilca na sorazmerno preprost
način z eno samo transakcijo odpravljena praktično vsa
oškodovanja družbene lastnine.

12. Oba opisana postopka, tj. podružbljanje ali pripojitev by-pass
podjetja sta bila uporabljena v primeru 36 revizij ali skupno 34
odstotkih primerov takšnih oškodovanj, ki so nastala zaradi
prenosa poslovnih funkcij in pripadajočih učinkov na vzporedno
oz. by-pass podjetje.

Prednost takšnega postopka je, da v celoti odpravlja tudi tista
oškodovanja, ki so sicer nastala po 31.12.1992. Slednjih namreč
ni bilo mogoče razreševati po določbah ZLPP, saj je bila njihova
uporaba do leta 1995 omejena le na razdobje treh let 1990, 1991
in 1992. S postopkom podružbljanja se v by-pass podjetju na dan
1.1.1993 v celoti vzpostavlja nominirani družbeni kapital v lasti
matičnega podjetja. Za nesporno vplačani zasebni kapital fizičnih
oseb, se praviloma v takšnih primerih vzpostavi obveznost na
strani podjetja oz. terjatev na strani fizičnih oseb. V programu
lastninskega preoblikovanja pa se določi način uporabe oz.
kapitalizacije (notranji odkup, dokapitalizacija) teh sredstev.

Prednost obeh postopkov je zlasti v tem, da se z njima odpravljajo
tudi oškodovanja po 31.12.1992. "Divja" privatizacija z
organiziranjem by-pass podjetij se je namreč nadaljevala tudi po
letu 1992. Včasih so bile po tem roku izpeljane celo odločilne
privatizacijske transakcije, vendar glede na zakonsko ureditev,
zapisano v ZLPP, vse do ustanovitve Agencije RS za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij, (28. oktobra 1995), torej skoraj
v triletnem razdobju, ni bilo mogoče uvesti ustrezne revizije
predhodnega lastninjenja niti ukrepati po ZLPP oz. vlagati tožb po
50. členu tega zakona.
Podrobnejši podatki za posamezne primere revizij so razvidni iz
priloženega tabelaričnega prikaza (oblike in učinki odpravljanja
oškodovanj družbene lastnine pri by-passih). Iz slednje je moč
tudi razbrati, da so v drugih primerih oškodovanja zaradi
organiziranja by-pass podjetij odpravljena z različno kombinacijo
drugih ukrepov, in sicer z vzpostavljanjem terjatev, plačilom
dobička, likvidacijo, izbrisom dejavnosti, izbrisom by-pass podjetja
ipd. Vsi opisani postopki so uporabljeni kar dvainosemdesetkrat

11. Model pripojitve by-pass podjetja za odpravo ugotovljenih
oškodovanj družbene lastnine ie bil uporabljen v primeru 16 revizij.
Razlika od postopka podružbljanja je v tem, da družbeniki, tj.
fizične in pravne osebe, zadržijo nesporno vrednost zasebnega
kapitala oz. vplačanih deležev ali delnic, preostali kapital by-pass
podjetja pa se s pripojitvijo k matičnemu podjetju v družbeni lasti
podružbi.
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vložitvijo tožbe, oškodovanje sporazumno odpravljeno v primaru
104 revizijskih poročil, po vloženi tožbi pa s sklepanjem sodnih in
izvensodnih poravnav v primeru 115 revizijskih poročil. Skupaj je
bilo torej oškodovanje družbene lastnine po 48. čletnu ZLPP
sporazumno, brez dokončnega odločanja sodišč, odpravljeno v
219 primerih, ali 56 odstotkih revizijskih poročil, za katera je
družbeni pravobranilec ocenil, da so domneve o oškodovanju
družbene lastnine utemeljene. Na ta način proces privatizacije ni
bil blokiran oz. bistveno moten, prihranjeni so nemajhni pravdni
stroški, že sicer obremenjenim sodiščem pa se ni bilo treba
ukvarjati s številnimi kompleksnimi pravdnimi primeri.

(82-krat) v primerih revizij z ugotovljenimi oškodovanji zaradi
organiziranja by-pass podjetij. V primeru treh revizij z by-passi je
družbeni pravobranilec tožbo zaradi neutemeljenosti domneve o
oškodovanju umaknil, v primeru dveh revizij pa je izdana
pravnomočna sodba.
13. Usmeritev družbenega pravobranilca, da je osnovni namen
njegovega ukrepanja verodostojna in hitra odprava oškodovanj
družbene lastnine po 48. členu ZLPP, se je sedaj, ko je bistveni
del procesa privatizacije opravljen, izkazala kot pravilna. Od
skupno 391 revizijskih poročil, pri katerih je bilo ugotovljeno
oškodovanje po 48. členu ZLPP, je bilo namreč v 30 dneh, tj. pred

RAZREŠEVANJE OŠKODOVANJA ZARADI ORGANIZIRANJA BY-PASS PODJETIJ

POSTOPEK. NI
KONČAN
22%

PRAVNOMOČNA
SODBA
3%

PODRUŽBLJANJE
BY-PASSA
18%
PRIPOJITEV
-PASSA
15%

DOBIČKA
IZBRIS
9%
BY-PASSA IZBRIS
UMIK
5% DEJAVNOSTI
3%
3%

LIKVIDACIJA
5%

VZPOSTAVLJENA
TERJATEV
17%

14. V točki 6 je naveden podatek, da v manjšem številu revizijskih
poročil pravna oseba ni sprejela predloga družbenega
pravobranilca za sporazumno odpravo (izvensodna ali sodna
poravnava) očitanih oškodovanj družbene lastnine, temveč so
odločili, da se spor razrešuje pred sodiščem. Določba ZLPP, po
kateri naj bi se postopki v zvezi z revizijskimi tožbami hitro odvijali,
je kolikor toliko upoštevana le pri razpisu prvega naroka, vsi
nadaljnji postopki pa se, to kaže sodna praksa, odvijajo z enako
dinamiko, to je počasi, kot vsi drugi primeri.

O uporabi izrednega pravnega sredstva po zakonu o pravdnem
postopku, tj. revizije, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije
odločalo šestkrat, trikrat je bilo zahtevi družbenega pravobranilca
v celoti ali delno ugodeno, sodbe sodišča prve oz. druge stopnje
delno razveljavljene, primeri pa vrnjeni v ponovno sojenje okrožnim
sodiščem, v enem primeru je bila v reviziji uspešna tožena
stranka, v enem primeru je bila zahteva po reviziji zavrnjena, v
drugem pa zavržena kot nedovoljena zaradi prenizke vrednosti
spornega predmeta.

Sodišča so v zvezi s tožbami družbenega pravobranilca po 50.
členu ZLPP v obravnavanem razdobju sprejela doslej skupno 78
sodb. Okrožna sodišča so na prvi stopnji razsodila 46-krat. V 36
primerih so tožbene zahtevke zavrnila, v desetih primerih pa je
bilo tožbenim zahtevkom v celoti ali delno ugodeno.

Podatki o predhodno opisanih postopkih pred sodišči se,
razumljivo, nanašajo le na primere na sodišču obravnavanih
revizijskih poročil in jih ni mogoče posploševati.
15. V primerih revizijskih poročil, ko spornih vprašanj Iz različnih
razlogov ni bilo mogoče razrešiti ali pa se je pravna oseba odločila,
da o sporu odloči pristojno sodišče, številni postopki še niso
končani. Takšnih primerov ie skupaj 73 oz. 31 odstotkov, glede
na skupno Število vloženih tožb.

Število sporov, o katerih so po pritožbi razsojala višja sodišča skupno je bilo Izdanih 28 sodb - kažejo, da je družbeni
pravobranilec praktično v 78 odstotkih primerov, ko so okrožna
sodišča zavrnila zahtevke, vložil pritožbo na višje sodišče. Izid
teh sporov kaže, da sodišča praviloma ne sprejemajo navedb in
podatkov o domnevnem oškodovanju družbene lastnine, kakor
so zapisana v revizijskih poročilih. Višja sodišča so namreč le
devetkrat delno ali v celoti ugodila pritožbi družbenega
pravobranilca, v devetnajstih primerih pa je bila pritožba zavrnjena.
poročevalec, št. 2

16. V priloženem tabelaričnem prikazu so za sleherno revizijsko
poročilo navedeni vsi pomembnejši podatki o postopkih in ukrepih,
ki so bili uporabljeni za odpravo oškodovanj družbene lastnine po
48. členu ZLPP. Iz tabele je mogoče razbrati tudi osnovne podatke
o učinkih takšnih postopkov. V grafikonu na strani 12 (Načini In

22

podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij niso poznani končni
podatki o vrednosti povečanja družbenega kapitala. Že samo po
sebi pa je pomembno dejstvo, da so s takšnim postopkom
odpravljena praktično vsa oškodovanja družbene lastnine. Vse
prenešene poslovne funkcije ter pripadajoči učinki so namreč na
dan 1.1.1993 znova povrnjeni družbenemu kapitalu oz. matičnemu
podjetju. Ob tem je treba omeniti še eno pomembno praktično
prednost postopkov pripajanja ali podružbljanja by-pass podjetij.
S takšnim postopkom so bila odpravljena tudi oškodovanja, ki so
nastala po 1.1.1993, čeprav formalno pravno od 1.1.1993 pa vse
do 28. oktobra 1995 - začel je veljati zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o Agenciji za plačni promet, nadziranje in
informiranje, po katerem je začela delovati Agencija RS za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij - družbeni
pravobranilec ni mogel ukrepati po ZLPP, saj revizije prehodnega
lastninjenja oz. tovrstnih transakcij od leta 1992 pa vse do oktobra
1995 zakonsko ni bilo mogoče uvesti.

učinki odprave oškodovanj po 48. členu ZLPP), so prikazani zbirni
podatki za skupno 214 revizijskih poročil. Vendar pa, kot je razvidno
Iz priložene tabele, učinka vseh ukrepov na dan 31.12.1992 ni
mogoče pri vseh ukrepih Izraziti tudi vrednostno. Pri nekaterih
ukrepih vrednostnega učinka uporabljenega ukrepa ni mogoče
neposredno ugotoviti (npr. sprememba prednostnih delnic v
navadne in aneks k managerskl pogodbi v korist sklenitelja
zavarovanja, tj. pravne osebe), pri drugih pa je takšen podatek
mogoče razbrati šele iz otvoritvene bilance oz. programa samega
lastninskega preoblikovanja revidirane pravne osebe (npr.
podružabljanje oz. pripojitev by-passa, povečanje deleža
družbenega kapitala).
Ni dvoma, da so največji vrednostni učinki doseženi ravno pri
postopku podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij, takšnih
postopkov je bilo 36. Vendar v času sporazumnega odpravljanja
by-pass podjetij oz. sklepanja poravnav, ki vključujejo postopke

NAČIN IN UČINKI ODPRAVE OŠKODOVANJA PO 48. ČLENU ZLPP

POVEČANJE DELEŽA
DRUŽBENEGA
KAPITALA
40 rev.

64 mio SIT
TERJATVE IZ
MENAGERSKE
POGODBE
10 rev.
5%

ANEKS K
MENAGERSK!
POGODBI
24 rev.
11 %

SPREMEMBE
PREDNOSTNIH V
NAVADNE DELNICE
5 rev.
2%

2.173 mio SIT
POVEČANJE
VREDNOSTI
DRUŽBENEGA
KAPITALA
25 rev.
12 %

152 mio SIT
PLAČILO
KUPNINE
22 rev.
10 %

125 mio SIT
PLAČILO
DOBIČKA
12 rev.
6%

1.815 mio SIT
VZPOSTAVLJENE
TERJATVE
76 rev.
35%

Podatki o tem, kateri ukrepi so bili uporabljeni v primeru posamezne
revidirane pravne osebe oz. kakšni učinki so doseženi s temi

ukrepi, so razvidni iz priloženega tabelaričnega pregleda,
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LEGENDA
K TABELARNEMU PRIKAZU PODATKOV

Štev.
kolone Vsebina podatkov v koloni

Štev.
kolone Vsebina podatkov v koloni
1.

Zaporedna številka revizije

2.

Matična številka pravne osebe

3.

Naziv pravne osebe

4.

Primeri, ko je oškodovanje odpravljeno v 30 dneh

5.

Primeri, ko je bila po 30-dnevnem roku vložena tožba

6.

Število by-pass podjetij pri določeni pravni osebi

7.

Odprava by-pass podjetja s postopkom podružbljanja

8.

Odprava by-pass podjetja s postopkom pripojitve

9.

Odprava by-pass podjetja s postopkom likvidacije

10.

Odprava oškodovanja z izbrisom dejavnosti enake
dejavnosti matičnega podjetja

11.

Odprava by-pass podjetja z njegovim izbrisom

12.

Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine
s plačilom ustrezne kupnine

13.

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

14.

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

15.

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

16.

Oškodovanje družbenega kapitala je odpravljeno s
povečanjem deleža družbenega kapitala; navedeni so
podatki v SIT ali odstotkih

- vrednost "90" označuje pripojitev by-pass podjetja
matičnemu podjetju, s čimer se delež zasebnega
kapitala minimizira
- vrednost "51" označuje vzpostavitev večinskega
deleža družbenega kapitala
Oškodovanje zaradi sklenjene managerske pogodbe
je odpravljeno z vzpostavitvijo ustrezne terjatve (v
primeru izplačila police...)

18.

Pri spornih managerskih pogodbah je sklenjen aneks k
pogodbi, po katerem se polica izplača v korist sklenitelja
- podjetja

19.

V tej koloni navajamo naslednje opombe:
- postopek ni končan: spor zaradi oškodovanja
družbene lastnine po tožbenem zahtevku ni razrešen
- poravnava: v sporni zadevi je sklenjena poravnava;
njena vsebina je razvidna deloma iz podatkov v kolonah
6 -18
- poravnava - by-pass: spor je razrešen s poravnavo,
vendar je njena vsebina razvidna iz podatkov pri
matičnem podjetju
- pravnomočna sodba: izdana je pravnomočna sodba
oz. sklep sodišča
- tožba umaknjena: tožbeni zahtevek je zaradi kasneje
izkazane neutemeljenosti umaknjen
- by-pass: oškodovanje zaradi by-pass podjetja je
odpravljeno v 30 dneh, podatki pa so zapisani pri
matičnem podjetju
- tožba ni vložena: pravna oseba ni odpravila
oškodovanj družbene lastnine, vendar tožba ni bila
vložena, ker je družbeni pravobranilec naknadno
ocenil, da domneve o oškodovanju niso bile dovolj
utemeljene

Posebnosti:
- vrednost "100" označuje vzpostavitev nominiranega
družbenega kapitala (podružbljanje by-pass podjetja)

poročevalec, št. 2

17.
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POSLANSKA

VPRAŠANJA

Zmago Jelinčič, poslanes SNS, je 21. januarja 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo
Severnoatlantskega sveta o tranzitu, sklenjen 22. decembra 1995
v Bruslju in ratificiran 19. julija 1996 (Ur. list RS - Mednarodne
pogodbe 11/96), v 12. točki določa, da sporazum ostane v veljavi
do konca operacije. V besedilu navedenega sporazuma se ne
uporablja izraz "IFOR", temveč izraza "operacija" in "NATO".

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, s kakšno pravico in
na kakšni pravni podlagi odstopa suverenost nad slovenskim ozemljem in slovenskim zračnim prostorom silam
NATO pakta za operacijo Skupna straža?

V 1. točki sporazuma je pojasnjen izraz "operacija", ki pomeni
podporo, izvajanje in pripravo NATA za mirovni načrt v Bosni in
Hercegovini ali možen umik sil OZN iz Bosne in Hercegovine in
Republike Hrvaške ter sodelovanje njegovega osebja pri tem.

Državni zbor Republike Slovenije je dne 19.VII.1996 ratificiral
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo
Severnoatlantskega pakta o tranzitu (zakon o ratificiranju
je objavljen v Uradnem listu RS, št. 44 oz. 11/96 z dne
9.VIII.1996), s katerim so Natove sile za implementacijo
(IFOR) imele pravico do brezplačnega tranzita čez ozemlje
Republike Slovenije ter mnoge druge ugodnosti.

Izraz "NATO" pomeni Organizacijo severnoatlantskega pakta,
njena pomožna telesa, vojaški štab in vse njene sestavne dele
oz. enote, ki delujejo v podporo, izvajanje in pripravo operacije.

O vlogi in položaju mirnovnih sil NATO v Republiki Sloveniji

V točki 12. je določeno, da sporazum ostane v veljavi do konca
operacije.
Tako se operacija, s katero se je do zdaj izvajala operacija IFOR,
nadaljuje z operacijo SFOR, zatorej se Sporazum o tranzitu
uporablja tudi glede prehoda enot SFOR-ja.

Operacija IFOR bo končana 20.XII.1996, s čimer bo omenjeni
ratificirani sporazum nehal veljati. Vlada Republike Slovenije
pa je za nov operacijski načrt za prihodnjo operacijo pod
Natovim poveljstvom "Skupna straža" za Sile za stabilizacijo
(SFOR) ponudila še mnogo širšo logistično podporo, tako
da poleg tranzita daje - med drugim - na razpolago letališče
v Cerkljah, helikoptrske prevoze, Center za zaščito in
reševanje na Igu, sto postelj Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani z zdravniško oskrbo itd.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 222. seji dne 27. novembra
1996 sprejela odločitev, da Republika Slovenija za operacijo SFOR
ponudi:
- tri helikopterje in vojaško letalo turboiet za VIP prevoze;
- opremo za razminiranje brez udeležbe osebja na ozemlju Bosne
in Hercegovine;
- namestitvene in kadrovske zmogljivosti Centra za zaščito in
reševanje na Igu za potrebe usposabljanja za odstranjevanje min
(jugoslovanskega porekla);
- sodelovanje dveh častnikov Slovenske vojske v poveljstvih
mednarodnih vojaških sil za Bosno in Hercegovino, ki so zunaj
ozemlja BiH (IFOR/LANDCENT ali C-SPT);
- vojaško letališče Cerklje za potrebe prevoza in
- bolnišnične zmogljivosti v Republiki Sloveniji; do 100 postelj v 24
urah ter bolnišnična oskrba po dogovoru.

Za takšne ponudbe, s katerimi bi bila tudi omejena državna
suverenost Republike Slovenije nad delom ozemlja in
precejšnjim delom zračnega prostora, pa vlada državnemu
zboru in Odboru državnega zbora za mednarodne odnose
ni niti ponudila nobenega sporazuma v obravnavo in
ratifikacijo. Vlada torej nima nobene pravne osnove za takšne
ponudbe silam NATO pakta, zato je moje poslansko
vprašanje upravičeno.
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:

Glede na navedeno je obseg ponudbe Republike Slovenije za
podporo operacije SFOR manjši, kot pa navaja poslanec Zmago
Jelinčič v svojem vprašanju. Še posebej to velja za Center za
zaščito in reševanje na Igu, saj ponudba obsega le usposabljanje
za odstranjevanje min jugoslovanskega porekla v obsegu, kot so
za ta namen zgrajene zmogljivosti Centra (možnost usposabljanja
manjše skupine pirotehnikov).

Varnostni svet Organizacije združenih narodov je dne 12.
decembra 1996 sprejel Resolucijo št. 1088, s katero je ustanovil
Sile za stabilizacijo (SFOR - Stabilisation Forces). Pomembni sta
dve točki navedene resolucije, in sicer:
- 18. točka navaja, da je SFOR pravni naslednik Sil za
uresničevanje (IFOR - Implementation Forces) ter

Vlado Republike Slovenije je pri odločanju o ponudbi za sodelovanje
v SFOR-ju vodilo dejstvo, da operacija SFOR pomeni podporo
izvajanju civilnega dela Daytonskega mirovnega sporazuma za
okrepitev miru.

- 24. točka, s katero Varnostni svet Organizacije združenih
narodov poziva vse države, da nadaljujejo z zagotavljanjem
ustrezne podpore, vključno z omogočanjem tranzita silam SFOR.
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KZ RS. Po nastalem sporu o pristojnosti med ljubljanskim in
koprskim javnim tožilstvom je generalni državni tožilec dne
25.1.1995 za obravnavanje te ovadbe odločil Okrožno državno
tožilstvo v Kopru. To tožilstvo je na podlagi drugega odstavka
161. člena ZKP dne 26.4.1995 zahtevalo podatke od Ministrstva
za finance - Carinarnice Koper in Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet ter od Okrožnega sodišča v Kopru pribavilo spis,
ki se nanaša na registracijo podjetja Brodospas, d.o.o. Po tako
zbranih podatkih je tožilstvo ocenilo, da ni izkazan utemeljen sum,
da bi ovadeni Igor Umek storil kaznivo dejanje. Ker pa je Agencija
za plačilni promet dne 8.5.1995 tožilstvo obvestila, da je
inšpekcijski pregled podjetja Brodospas še v teku in da bodo
prijave vložili, ko bo pregled končan, tožilstvo z odločitvijo o ovadbi
še čaka. Doslej (21.10.1996) od agencije še niso dobili prijave.

Vlada Republike Slovenije je ukrepala v okviru svojih pristojnosti.
Te pristojnosti temeljijo na navedenih sporazumih in tudi na 84.
členu Zakona o obrambi (Ur. list RS, št. 82/94). Ponujena pomoč
Republike Slovenije pri izvajanju operacije SFOR v BiH na noben
način ne omejuje oziroma odstopa suverenosti na ozemlju oziroma
zračnem prostoru Republike Slovenije.
S tem konkretnim prispevkom je Slovenija vključena v krog dejavno
sodelujočih držav v primerjavi z državami, ki samo podpirajo
operacijo SFOR. To je tudi eden izmed elementov, ki bodo verjetno
odločali o tem, katere države bodo povabljene v prvem krogu
širitve NATA.
O realizaciji kazenskih ovadb zoper predsednika in
nekatere člane Vlade Republike Slovenije

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je dne 10.4.1995 prejelo od
poslanske skupine SNS ovadbo zoper Janeza Drnovška, zaradi
kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic
po tretjem odstavku 261. člena Kazenskega zakonika. Dne
2.6.1995 je tožilstvo ovadbo zavrglo, ker je ocenilo, da ni razloga
za sum, da je bilo kaznivo dejavnje storjeno (prvi odstavek 171.
člena ZKP).

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 20. novembra 1996
ministrico za pravosodje, Meto Zupančič vprašal:
Sprašujem ministrico za pravosodje gospo Meto Zupančič,
da v okviru svojih pristojnosti ugotovi, zakaj državno
tožilstvo še do danes ni ukrepalo v zvezi s kazenskimi
ovadbami, ki jih je poslanska skupina Slovenske nacionalne
stranke vložila zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega
položaja ali uradnih pravic zoper ministra RS za promet in
zveze Igorja Umka (13.IX.1994) in dne 10.IV.1995 zoper
predsednika vlade dr. Janeza Drnovška, ministra RS za finance Mitja Gasparija in državno sekretarko v ministrstvu
RS za ekonomske odnose in razvoj mag. Vojko Ravbar.

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je dne 14. 2. 1995 preko
Okrožnega državnega tožilstva v Kopru prejelo ovadbi poslanske
skupine SNS zoper mag. Vojko Ravbar in Mitjo Gasparija, zaradi
kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic
po 261. členu Kazenskega zakonika. Obe ovadbi sta bili dne 22.
1.1996 zavrženi, ker ni bil podan razlog za sum, da sta ovadena
storila kaznivo dejanje.
Iz odgovora generalnega državnega tožilca izhaja, da so pristojna
državna tožilstva vse ovadbe poslanske skupine SNS v zvezi s
poslovanjem podjetja Brodopas obravnavala in ukrepala v okviru
svojih zakonskih pristojnosti.

Vse kazenske ovadbe so bile podane zaradi oškodovanja
države Slovenije oz. državnega proračuna in slovenskega
podjetja za vleko ladij SPAICK, d.o.o., Koper v korist
hrvaškega podjetja BRODOSPAS Koper. Upravičenost vseh
naštetih kazenskih ovadb je bila dne 17. II. 1995 utemeljena
in podprta z drugostopenjsko odločbo APPNI, izdano
podjetju Brodospas Koper.

O razporeditvi sredstev, pridobljenih iz oprostitve plačila
posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač

Dejstvo, da gre za oškodovanje Republike Slovenije v korist
tujega podjetja in da so kazenske ovadbe popolnoma
utemeljene in upravičene, dokazuje tudi najnovejši dogodek,
ko sta se v Luko Koper vrnila bivša Spaickova vlačilca Komet
in Kiklop, tokrat v najemu podjetja Adria Tow, katerega
večinski lastnik je tržaško (torej ITALIJANSKO) podjetje
Ocean; seveda bosta sedaj vlekla ladje po precej višjih cenah
kot pri Spaicku!

Branko Tomažič, poslanec SLS, je 17. februarja 1997
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vprašal:
V Uradnem listu RS št. 60, dne 20.X.1995, je bila objavljena
ODREDBA o razporeditvi sredstev pridobljenih iz oprostitve
plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač.
Odredba v 2. členu navaja, da upravičenci iz 1. člena te
odredbe, ki odkupujejo grozdje od drugih pridelovalcev od dajalcev grozdja (v nadaljnjem besedilu: kleti), morajo
50 % sredstev, pridobljenih z oprostitvijo plačila posebnega
prometnega davka za vino iz odkupljenega grozdja, v obliki
regresa za zaščitna sredstva za varstvo rastlin in gnojila
razdeliti med oddajalce grozdja.

ZATO ZAHTEVAM, DA TOŽILSTVO OMENJENE OVADBE
OBRAVNAVA ŠE PRED VOLITVAMI, IN TAKO OMOGOČI
VOLILCEM JASNEJŠO SLIKO O, ZA DRŽAVO SLOVENIJO,
ŠKODLJIVEM DELOVANJU VLADE IN NJENIH ODGOVORNIH
USLUŽBENCEV.

Kmetje - vinogradniki sprašujejo, kdaj bodo dobili del teh
sredstev, ki jih predpisuje odredba?

Ministrica za pravosodje, Meta Zupančič, mu je posredovala
naslednji odgovor:

Prosim, če ministrstvo pripravi poročilo o višini neplačane
trošarine in zahteva pri kleteh, da namenijo polovico teh
sredstev po sprejeti odredbi oddajalcem grozdja.

Prejeli smo pisno poslansko vprašanje poslanca g. Zmaga
Jelinčiča o realizaciji kazenskih ovadb zoper predsednika Vlade
Republike Slovenije g. Janeza Drnovška in nekatere njene člane.
Glede na vsebino vprašanja, ki se nanaša na delo državnega
tožilstva, smo vprašanje posredovali generalnemu državnemu
tožilcu g. Antonu Drobniču. V odgovoru, ki nam ga je posredoval
generalni državni tožilec, se navaja:

Sprašujem, če je Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
naredilo vse, da se spoštuje sprejeta odredba?
Ministrstvo mu je pripravilo odgovor:

Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani je dne 19.9.1994 od poslanske
skupine SNS prejelo ovadbo zoper Igorja Umka zaradi kaznivega
dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 191. členu
poročevalec, št. 2

Zakon o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka
od alkoholnih pijač zaradi omilitve posledic škode, povzročene z
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neurjem s točo ali burjo (Uradni list RS št. 55/1995) določa, da
podrobne predpise o izvajanju tega zakona predpiše minister
pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance.

Zavezanci (v tem primeru kleti) bi morale narediti periodični
obračun do 31.12.1996, končni obračun pa najkasneje do
28.2.1997.
Ugotavljamo, da zavezanci (kleti) periodičnih obračunov nismo
poslali na ministrstvo. Za končne obračune je rok 28.2.1997. Glede
na navedeno je ministrstvo pisno zahtevalo od zavezancev kleti posredovanje zahtevanega poročila.

V skladu z navedenim v prejšnjem odstavku, sta oba ministra
izdala Odredbo o razporeditvi sredstev pridobljenih iz oprostitve
plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač (Uradni
list RS št. 60/95), v kateri je navedeno, da morajo upravičenci do
oprostitve 50 % sredstev v obliki regresa za zaščitna sredstva
za varstvo rastlin in gnojila razdeliti med oddajalce grozdja, s tem
da je delež posameznega oddajalca grozdja v 50 % prihranku
sorazmeren zmnožku med pogodbeno količino grozdja, ki naj bi
jo posameznik v letu 1995 oddal v klet, in povprečnim uradno
ugotovljenim deležem škode, ki jo je oddajalec imel v vinogradništvu. V primeru, da posameznik ni imel pridelka, se za
pogodbeno količino šteje povprečje oddanih količin za pretekla tri
leta.

Ugotavljamo, da je zakonodajalec sprejel Zakon brez kazenskih
sankcij (poudarjamo, da predlagatelj zakona ni bila Vlada RS),
kar v praksi pomeni, da v primeru neposredovanja končnega
obračuna iz 3. člena omenjene Odredbe ali v primeru, da je
obračun neustrezen, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki je zadolženo za spremljanje tega obračuna, nima
možnosti kakršnega koli ukrepanja. Lahko pa upravičenci do teh
sredstev svoje pravice uveljavijo, če med njimi in kletmi ne pride
do sporazuma tako, da jih iztožijo.

v
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vrne v dvorano k mizi predsedujočega in odda glasovnico v
glasovalno skrinjico. Poslovnik z omenjejo določbo zagotavlja
tajnost glasovanja v vseh primerih, ko ustava, zakon ali poslovnik
državnega zbora določajo in zahtevajo kot način odločanja tajno
glasovanje poslank in poslancev državnega zbora.

ODGOVOR
predsednika državnega zbora Republike Slovenije
Janeza Podobnika, dr. med., na pobudo dr. Cirila
Ribičiča glede tajnega glasovanja v državnem
zboru

Izhajajoč iz poslovniških določb o izvedbi tajnega glasovanja
menim, da je s strani vodstva zbora in služb storjeno vse, kar
določajo omenjene poslovniške določbe glede izvajanja tajnosti
glasovanja. Tako je pri vsakem tajnem glasovanju pripravljen ves
volilni material (90 neizpolnjenih in požigosanih glasovnic, volilni
imenik, osnutek neizpolnjenega zapiska o volitvah, predpisani
omoti za glasovanice), glasovalna skrinjica se zapečati v
prisotnosti volilne komisije, pripravijo se glasovalne kabine, ki
zagotavljajo izpolnjevanje glasovnice na način, ki preprečuje
opazovanje poslanca pri izpolnjevanju glasovnice, varnostniki
zagotavljajo varnost volišča itd. Vse to pa vsakemu poslancu
omogoča popolno tajnost glasovanja. S tem v zvezi tudi
poudarjam, da predsedujoči pred vsakim tajnim glasovanjem natančno razloži potek glasovanja, ki ga določa poslovnik državnega
zbora.

Poslanec dr. Ciril Ribičič je dne 14. januarja 1997 na podlagi 32.
člena poslovnika predsedniku državnega zbora podal poslansko
pobudo in v njej predlaga, da se glasovanje v državnem zboru
organizira tako, da bosta vsestransko varovani tajnost glasovanja,
kadar je ta predpisana, in svobodna volilna pravica poslancev.
V zvezi s predmetno poslansko pobudo in po opravljeni predhodni
obravnavi na kolegiju predsednika državnega zbora, ki je bila
31.1.1997, dajem naslednji
odgovor:
Poslovnik državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94,
3/95, 28/96) v členih od 95. do vključno 98. določa postopek
tajnega glasovanja v državnem zboru. 97. člen poslovnika določa,
da potem, ko je volilna komisija prevzela volilni material,
predsedujoči ali poslanec, ki mu pomaga, vroči vsakemu
poslancu, ki pride k mizi predsedujočega, glasovnico. Poslanec,
ki je dobil glasovnico, nato oddide v prostor, v katerem so kabine
za izpolnjevanje glasovnic. Ko poslanec izpolni glasovnico, se

Ob tem je še potrebno omeniti, da gre pri tajnem glasovanju, kot
tudi pri drugih aktivnostih v državnem zboru, za dejanja politične
kulture in tudi ta vidik ni nepomemben.
Drugačno ureditev tajnosti glasovanja v državnem zboru, pa je
moč doseči le s spremembami obstoječih poslovniških določb.
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