
DR2AV7J] 2307? REPua.1.-^ 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 18. april 1997 Letnik XXIII Št. 7 

POVRNITEV ŠKODE OSEBAM, OKUŽENIM Z VIRUSOM HIV 
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SKLEPI, DODATNI SKLEPI, 

UGOTOVITVENI SKLEP IN STALIŠČA 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih 

skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic 

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 3.4.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS- 
C) - hitri postopek na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije preučitev problema zamejskih agrarnih skupnosti, ki 
imajo posest v Republiki Sloveniji. 

Okvirno je to vprašanje rešeno z Videmskim sporazumom na 
podlagi Londonskega memoranduma, tako kot vse dvolastniško 

premoženje. Ob sedanjem vprašanju agrarnih skupnosti v 
Republiki Sloveniji se zaradi zapletenosti vprašanja ne more 
obravnavati in enačiti na enak način tudi zamejskih agrarnih 
skupnosti, še posebej zato, ker imajo tudi naše agrarne skupnosti 
svojo skupno posest na ozemlju Republike Italije in Republike 
Hrvaške. Ker vprašanje presega pristojnosti Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Komisije za nadzor 
lastninskega preoblikovanja in privatizacije, je Državni zbor 
Republike Slovence mnenja, da Vlada Republike Slovenije to preuči 
tudi s strani zunanje politike in meddržavnih sporazumov ter politike 
do manjšin. 

Vlada naj v najkrajšem možnem roku poda poročilo Državnemu 
zboru Republike Slovenije. 

SKLEP, STALIŠČI IN DODATNI SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o denacionalizaciji 

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 3.4.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o denacionalizaciji (Zden-B) - prva obravnava na 
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona s spremembah in dopolnitvah zakona o 
denacionalizaciji - prva obravnava, ki so ga predlagali poslanci: 
Igor Bavčar, Jože Lenič, Anton Anderlič, Branko Jane, Maksimiljan 
Lavrinc, mag. Janez Kopač, Darja Lavtižar Bebler, Zmago Jelinčič, 
Polonca Dobrajc, Rafael Kužnik, Miran Potrč in Franc Feri Horvat, 
je primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo. 

Predlagatelji naj pripravijo predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o denacionalizaciji za drugo obravnavo v 
skladu z naslednjimi 

STALIŠČI: 

Pri pripravi predloga zakona naj: 

- upoštevajo mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo 
in pravne zadeve in odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 

- določijo, da se zemlja, gozdovi in druga lastnina fevdalnega izvora 
ne bodo vračali, 

- določijo obveznost, da mora upravni organ po uradni dolžnosti 
ugotoviti, ali upravičenec ni dobil oziroma ni imel pravice dobiti 
odškodnine od tuje države (10. člen zakona o denacionalizaciji), 

- predvidijo, da se ne vračajo kulturni spomeniki, ki imajo splošen 
pomen za državo, 

- vgradijo določbe, ki bodo pospešile izvajanje denacionalizacije. 
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Zbor je sprejel naslednje 

DODATNE SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da zagotovi materialne in kadrovske pogoje za pospešeno 
izvajanje zakona o denacionalizaciji. 

2. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru v roku tridesetih 
dni predloži pregled rešitev, ki so jih bivše komunistične države 
vzhodne Evrope uzakonile pri reševanju vprašanj denacionalizacij. 
Posebej pa naj predloži tudi rešitve, ki jih je sprejela Zvezna 
Republika Nemčija po združitvi z vzhodno Nemčijo. 

3. Vlada Republike Slovenije naj po predhodni uskladitvi v Mešani 
krovni komisiji Rimskokatoliške cerkve in Vlade Republike Slovenije 

do 1.7.1997 pripravi predloge za celovito ureditev odprtih vprašanj 
med državo in Cerkvijo ter jih posreduje Državnemu zboru Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije naj v sodelovanju z Evangeličansko 
cerkvijo na Slovenskem pripravi predloge za ureditev odprtih 
vprašanj med državo in to cerkvijo. 

4. Vlada Republike Slovenije naj do druge obravnave predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji 
pripravi pregled števila vloženih zahtev za vračilo naciona-liziranega 
premoženja po vrstah premoženja (kmetijska zemljišča, gozdovi, 
podjetja, poslovni prostori, stanovanjske enote). Po posameznih 
vrstah premoženja naj brez navedbe imena upravičenca navede za 
kakšen obseg premoženja gre pri prvih desetih zahtevkih. 

SKLEP Državnega zbora o prenehanju mandata poslancema, ki sta bila imenovana za 

državnega sekretarja in sta nastopila to funkcijo 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni 
list RS, št. 48/92 in 44/94) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 3.4.1997 sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da sta bila g. Alojz 

KOVŠE in g. Franc BUT s 1.4.1997 imenovana za državna sekretarja 
in sta nastopila to funkcijo s 1.4.1997, kar je po 10. členu zakona o 
poslancih nezdružljivo s funkcijo poslanca, zato jima v skladu s 
peto alineo prvega odstavka 9. člena in drugim odstavkom 9. člena 
zakona o poslancih preneha mandat s 3.4.1997. 

SKLEPI Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih naročilih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 26.3.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o javnih naročilih (ZJN) - tretja 
obravnava na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednje 

SKLEPE 

1. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru predloži rešitve, 
s katerimi bo predpisana uporaba določenih tehničnih predpisov, 
standardov in normativov v času do oblikovanja in sprejema ustreznih 
slovenskih tehničnih predpisov, standardov in normativov. 

2. Vlada Republike Slovenije naj prouči vprašanje financiranja, 

sofinanciranja in subvencioniranja projektov in programov ter 
sredstev javnih financ ter o stanju oziroma morebitnih potrebnih 
spremembah in dopolnitvah predpisov na tem področju v roku treh 
mesecev poroča Državnemu zboru. 

3. Vlada Republike Slovenije naj prouči problematiko invalidskih 
organizacij ter predloži ustrezne rešitve oziroma spremembe in 
dopolnitve predpisov s tega področja. 

4. Vlada Republike Slovenije naj prouči primernost statusne 
organiziranosti Družbe za državne ceste in sprejme rešitve še pred 
uveljavitvijo zakona o javnih naročilih. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravnem sporu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 27.3.1997 ob 
obravnavi predloga zakona o upravnem sporu (ZUS) - druga 
obravnava na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o upravnem sporu za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

SKLEP Državneg zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 

podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o 

nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved 
poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 27.3.1997 ob 
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. 

člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, 
javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/ 
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93, 22/94, 61/94,18/95, 44/95,12/96, 27/96 in 44/96) na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila 

o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu 
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja 
z državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi. 

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

SKLEP Državnega zbora o sprejetju terminskega plana dela Državnega zbora 

v letu 1997 

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 26.3.1997, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Sprejme se terminski plan dela Državnega zbora v letu 1997. 

TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA V LETU 1»7 

JANI/AR 
Pon Tor Src Ča Pet 

) 2 3 
6 7 8 9 10 
13 14 13 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30 31 

FEBRl'AK 
Po« Tor Ste Čet Pet 

Sob Ned 
4 5 
11 
18 
25 

12 
lite 

II 

17 
•ž4 

4 
11 
18 
25 

5 
12 
19 
26 

6 
13 
20 
27. 

MAREC 

7 
14 
21 
28 

Sob Ned 
1 2 
i 9 
15 
22 

16 
23 

Pob Tor Src Čet Pet Sob Ned 
1 
8 
15 
22 
29 

2 
9 
16 
2.5 
30 

Pon Tor Sns - Čet 

Pon Tor 
AVGUST 

Čet Pet Sob Ned 

4 
U 
18 
25 

5 
12 
19 
26 

6 
lj 
20 
27 

f 
14 
21 
28 

l 
$ 
15 
22 
29 

16 
23 

3 
10 
17 

■24 
>1 

SEPTEMBER 
Pon Tor Ste Čet Pet Sob Ned 
1 2 3 4 5 

9 t« U 12 
16 17 18 19 20 21 
2i U 27 28 
30 

6 
13 

7 
14 

APRIL 
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned 

1 Z 3 - 4 5 6 
t« 9 10 U 12 13 

.17 18 19 20 
K* i* 26 27 

29 30 

MAJ 
Tor Sre Čet Pet ^ob Ned 

12 3 4 
8 9 10 11 
15 

OKTOBER 
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned 

' , 1 2 3 4 5 
■ 7 8 9 K) II 12 

14 15 16 1? 18 19 
2i - 22 ti 24 25 26 
28 29 30 .31 

NOVEMBER 
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned 

29 30 

DECEMBER 
Tor Sre Čet Pet Sob Ned 
2 3 4 5 6 7 
9 10 H 12 13 14 

P 1» 19 20 21 
23 24 25 26 27 28 
30 31 

kv poritlidcib pisarnah 
delovnih teles in delo v poslanskih skupinah 

aeje Državnega zbora 
rezervni datumi m seje Državnega zbora 
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UGOTOVITVENI SKLEP Državnega zbora o končanju tistih zakonodajnih postopkov, 

katerih predlagatelji niso več poslanci Državnega zbora  

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 25.3.1997, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Zakonodajni postopek v zvezi s predlogi zakonov iz priloge, ki je 
sestavni del tega sklepa, je končan, ker predlagatelji niso več 
poslanci Državnega zbora. 

PRILOGA 

EPA Naslov zakona Kratica Faza Predlagatelj 

*0219 

:4)0578 

jO 0611 

*0784 

*0876 

*1072 

*1079 

*1274 

*1298 

*1302 

*1333 

*1387 

*1390 

*1434 

*1445 

*1458 

*1472 

*1477 

Zakon o izgradnji 2000 kilometrov kolesarskih 
stez v Republiki Sloveniji 

• PRVA OBRAVNAVA 20.05.93 
Zakon o lovstvu ZLov 

• PRVA OBRAVNAVA 15.03.94 
Zakon o zračnem prometu 

• PRVA OBRAVNAVA 08.04.94-{29 - Redna 21.03.95] 
Zakon o varstvu živali pred mučenjem 

SZ-D 
Zadržan, ker je v postopku predlog EPA 759 16.09.94 

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona 

PRVA OBRAVNAVA 14.10.94 
zadržanje predloga 14.10.94 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona oZUODNO-AHi. P. 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij 

PRVA OBRAVNAVA 14.04.95 
Zakon o spremembi zakona o notranjih 
zadevah 

zadržanje predloga 18.4.95 
Zakon o zaprtju in dekomisiji Nuklearne 
elektrarne Krško 

PRVA OBRAVNAVA 06.03.96 
Zakon o dopolnitvah zakona o vojnih 
veteranih, 

• PRVA OBRAVNAVA 15.11.95 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Prešernovi nagradi 

■ PRVA OBRAVNAVA 21.11.95 
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o ZTT-A 
turistični taksi 

■ PRVA OBRAVNAVA 12.12.95 [37 - Redna 15.02.96] 
• DRUGA OBRAVNAVA 16.04.96 

- Staro besedilo predloga za drugo obravnavo 19.03.96 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona oZPIZ-B 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

• PRVA OBRAVNAVA 05.02.96 
- Predlog predlagatelja, da se zakon sprejme po rednem postopku 16.05.96 

P.O. dr. Leo Šešerko 

P.O. Ivan Oman 

P.O. Skupina poslancev (mag. 
Janez Kocijančič) 

Z.P. Skupina poslancev (Žarko 
Pregelj) 

P.O. Irena Oman 

Irena Oman 

ZNZ-? Hi. P. mag. Dragan Černetič 

ZZDNEK P.O. dr. Leo Šešerko 

ZVV-A P.O. dr. Vladimir Topler 

P.O. Skupina poslancev (Danica 
Simšič) 

D.O. Peter Petrovič 

P.O. Ivan Sisinger 

ZPsiD P.O. 

P.O. 

Zakon o psihološki dejavnosti 
PRVA OBRAVNAVA 09.02.96 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona oZPPDPI-? Sk. P. 
posebnem prometnem davku od posebnih 
iger na srečo 

zadržanje predloga 4.4.96 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona oZID-A 
inšpekciji dela 

PRVA OBRAVNAVA 17.04.96 
Sprememba poslovnika Državnega zbora PoDZ-? 
Republike Slovenije 

OBRAVNAVA - SKRAJŠANI POSTOPEK 24.04.96 
Zakon o začasni prepovedi stečajev podjetij v ZZPSP 
družbeni lastnini in o reviziji teh stečajev 

PRVA OBRAVNAVA 10.05.96 
Zakon o Slovenski stanovanjski hranilnici ZSSH 

Šetinc mag. Marjan 

mag. Igor Omerza 

Drago Šiftar 

Sk. P. Poljšak Marijan 

Hi. P. Marjan Poljšak 

P.O. Skupina poslancev (Vika 
Potočnik) 
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EPA Naslov zakona Kratica Faza Predlagatelj 

ž) 1480 

r&1482 

3s1484 

ris 1485 

SSa1502 

nfe1536 

is 1537 

nfei 1538 

ite1539 

;4)1553 

iS 1576 

nfe1578 

■ PRVA OBRAVNAVA 15.05.96 
Zakon o spremembi zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev 

- OBRAVNAVA - SKRAJŠANI POSTOPEK 16.05.96 

ZODPM-A Sk. P. 

ZUstS-A Sk. P. 

skupina poslancev (Kreft 
dr. Lev) 

Skupina poslancev (Tone 
Peršak) 

Zakon o spremembi zakona o ustavnem 
sodišču 

• PRVA OBRAVNAVA 06.06.96 
- Prejšnje besedilo z dne 21. maja 1996 je umaknjeno 06.06.96 

Obvezna razlaga prvega odstavka 131. člena ORZPPSL 
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji 
Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o 
posebnem davku od prometa izvoznih storitev 

• SKUPNA FAZA - SKRAJŠANI POSTOPEK 11.07.96 
Zakon o Slovenskem skladu "Tobačni izdelki ZSSTIZ 
ali zdravje" 

• PRVA OBRAVNAVA 29.05.96 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona oZVRS-B 
Vladi Republike Slovenije 

■ PRVA OBRAVNAVA 14.06.96 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona oZODPM-? Z.P. Dr. Leo Šešerko 
organizaciji in delovnem področju ministrstev 

- Zadržanje predloga 14.6.96 
Obvezna razlaga prvega odstavka 57. člena ORZRLI57 E. 
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Hi. P. 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

- SKUPNA FAZA - HITRI POSTOPEK 19.06.96 
Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka ORZVRS17 
17. člena zakona o Vladi Republike Slovenije 

E. Jug Janez 

Sk. P. Jug mag. Janez 

P.O. dr. Leo Šešerko 

P.O. Dr. Leo Šešerko 

Pučnik dr. Jože 

Sušek Maks 

Zakon o dopolnitvah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih 

PRVA OBRAVNAVA 25.07.96 
Zakon o dopolnitvi zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji 

PRVA OBRAVNAVA 26.07.96 

ZPSPP-B 

E. 

Hi. P. 

Pukl Vitodrag 

Franc Lipoglavšek 

:%1603 Zakon o dopolnitvi carinskega zakona 

ZPPSL-B Sk. P. 

E. 

Ta 1604 

;!s1605 

rte 1606 

lis 1631 
(te 1639 

ii)1652 

Predlog zakona se zadrži, ker je v postopku zakon EPA 1528 13.09.96 
Zakon o spremembi zakona o davku od ZDDPO-C Sk. P. 
dobička pravnih oseb 

PRVA OBRAVNAVA 13.09.96 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o E. 
prometnem davku 

Predlog zakona se zadrži, ker je v postopku zakon EPA 1412 13.09.96 
Zakon o dopolnitvi zakona o dohodnini Sk. P. 

■ PRVA OBRAVNAVA 13.09.96 
Obvezna razlaga 12. člena zakona o gozdovih ORZG12 
Zakon o spremembah zakona o 
zavarovalnicah 

• PRVA OBRAVNAVA 27.09.96 
Zakon o spremembi zakona o določitvi 
volilnih enot za volitve poslancev v Državni 
zbor 

SKUPNA FAZA-HITRI POSTOPEK 16.10.96 

E. 
Hi. P. 

Skupina poslancev (Tone 
Peršak) 

Skupina poslancev 
(Kocijančič mag. Janez) 

Kocijančič mag. Janez 
Jagodnik Jože 

Skupina poslancev 
(Kocijančič mag. Janez) 

Skupina poslancev 
(Kocijančič mag. Janez) 

Avberšek mag. Franc 
Topler Vladimir 
dr. med. 

Hi. P. Pregelj Žarko 
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SKLEP Državnega zbora ob določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom zakona o 

poslancih opravljajo funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v 

vladi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 25.3.1997, ob 
določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih 
opravljajo funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel 
funkcijo v vladi na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravljajo poslanci, 
ki jim je potrjen mandat, funkcijo članov v tistih delovnih telesih, 
katerih člani, podpredsedniki ali predsedniki so bili poslanci, ki jim 
je prenehal mandat. 

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 
44/92 - odločba US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
25.3.1997 sprejel naslednji 

SKLEP 

V času, dokler izvoljeni poslanci, ki so prevzeli funkcije v vladi, v 

skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih ne morejo 
opravljati funkcije poslanca, opravijo to funkcijo v skladu z določbo 
drugega odstavka 14. člena navedenega zakona, od 25.3.1997: 

a. namesto Metoda Dragonje Jože LENIČ, rojen 28.6.1965, 
stanujoč Krakovska 10 a, Domžale; 

b. namesto Cirila Smrkolja Franc BUT, rojen 12.10.1962, stanujoč 
Nemška vas 32, Ribnica; 

c. namesto Jožefa Školča Mirko KAPLJA, rojen 30.12.1943, stanujoč 
Trg na Stavbah 2, Litija; 

č. namesto Slavka Gabra Roman JAKIČ, rojen 1.5.1967, stanujoč 
Neubergerjeva 25, Ljubljana; 

d. namesto ZoranaThalerja Maksimiljan LAVRINC, rojen 8.12.1948, 
stanujoč Pot na Poljane 4a, Kamnik; 

e. namesto Antona Bergauerja Štefan KLINC, rojen 23.12.1935, 
stanujoč Bohova 29, Hoče; 

f. namesto Marjana Podobnika Leon GOSTIŠA, rojen 31.3.1961, 
stanujoč Blatna Brezovica 62, Vrhnika. 
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Predlog zakona o 

POVRNITVI ŠKODE OSEBAM, 

OKUŽENIM Z VIRUSOM HIV ZARADI 

TRANSFUZIJE KRVI ALI KRVNIH 

PRIPRAVKOV (ZPŠOVH) 

- EPA 69 - II - hitri postopek 

Skupina poslancev pošilja na podlagi 174. in 175. člena 
poslovnika državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) 
v obravnavo in sprejem: 

- PREDLOG ZAKONA O POVRNITVI ŠKODE OSEBAM, 
OKUŽENIM Z VIRUSOM HIV ZARADI TRANSFUZIJE KRVI 
ALI KRVNIH PRIPRAVKOV 

Na podlagi 201. člena državnega zbora RS predlagajo, da se 
zakon obravnava po hitrem postopku. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega 
zbora RS bodo pri obravnavi zakona v državnem zboru RS in 
pri delu njegovih delovnih organov sodelovali kot predlagatelji. 

Utemeljitev predloga hitrega postopka: 

Ocenjujejo, da je zakon potrebno sprejeti po hitrem postopku 
zato, ker bi sprejemanje po rednem postopku uveljavitev 
zakona časovno preveč odmaknilo. Obolelost za AIDS je 
neozdravljiva zato je potrebno zakon sprejeti čimprej. 

Skupina poslancev 

I. UVOD 
) 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Pojav virusa HIV je pred leti še enkrat opozoril vse države na 
svetu, da ne obstaja idealen sistem zdravstvenega varstva, ki bi 
se lahko učinkovito in takoj odzval na nove nevarnosti in zaščitil 
prebivalce, še zlasti tiste kategorije, ki so na kakršenkoli način 
življenjsko odvisne od sistema preventivnega zdravstvenega 
varstva, za katerega je odgovorna država. 

Večina evropskih držav se je zavedla svoje odgovornosti in v 
letih 1985 in 1986 uvedla ukrepe testiranja krvi in krvnih pripravkov 
ter s tem preprečila, da bi se z virusom HIV okužile osebe, ki so 
se zdravile v okviru javne zdravstvene službe. Z navedenimi 
ukrepi pa žal ni bilo več mogoče popraviti škode, povzročene 
osebam, ki so se okužile z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali 
krvnih pripravkov. Zaradi transfuzije se je z virusom HIV v razvitih 
državah okužilo pred letom 1985 in 1986 izredno visoko število 
prejemnikov krvi, zlasti oseb s hemofilijo, ki so življenjsko odvisne 
od tega zdravljenja. V Sloveniji je bilo število bistveno nižje, vendar 
ne zaradi večje skrbi države, ampak predvsem zaradi nekajkrat 
manjšega obsega zdravljenja s transfuzijami; s krvnimi pripravki 

se je okužilo 16 kroničnih bolnikov s hemofilijo A in hemofilijo B, 
otrok in odraslih. Do 1. februarja 1996 je za posledicami okužbe s 
krvnimi pripravki umrlo 6 oseb. 

Z virusom HIV okužene osebe so prejele pred letom 1986 večje 
količine različnih krvnih pripravkov: od pripravkov darovane krvi, 
zbrane od prostovoljnih krvodajalcev v Sloveniji, do pripravkov 
tujih predelovalcev komercialno zbrane krvne plazme. 

Teh 16 prejemnikov krvi se je okužilo med zdravljenjem pred 
letom 1986, ko so bili sprejeti in dosledno izvajani zaščitni ukrepi 
za varno transfuzijo: testiranje vsake doze darovane krvi na 
protitelesa virusa HIV in izključna uporaba pripravkov, ki med 
postopkom predelave s fizikalno-kemičnim postopkom uničijo 
morebitno prisotne viruse. 

Okuženi prejemniki krvi se transfuziji zaradi življenjske odvisnosti 
od zdravljenja s sestavinami krvi niso mogli izogniti. 

Natančnega datuma okužbe ni mogoče ugotoviti, ker je 
posameznik prejemal pogosto veliko količino različnih krvnih 
pripravkov. V večini primerov je bilo to do jeseni 1985, ko so bili 
pregledani vsi prejemniki krvi s hemofilijo in von VVillebrandovo 
boleznijo in je bilo ugotovljeno skupno število okuženih v Centru 
Republike Slovenije za hemofilijo. 
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Po razpoložljivih zdravstvenih podatkih je vzorčna zveza med 
transfuzijo in okužbo z virusom HIV pri okuženih prejemnikih krvi 
v Sloveniji dokazana ter so izključene druge možne poti prenosa, 
ki bi državo odvezovale odgovornosti za nastalo škodo. 

Okužbe tudi v nobenem primeru ni povzročila malomarnost 
posameznega zdravnika ali zdravstvenega zavoda, ki bi imela 
za posledico njihovo civilno odgovornost ali odgovornost ustanove. 

Slovenija se glede politike oskrbe s krvjo in krvnimi pripravki od 
leta 1992 dosledno, od leta 1985 pa v čim večji meri, ravna po 
smernicah držav Evropske unije in dosega najvišje standarde 
varnosti pri prometu in zdravljenju s krvjo in krvnimi pripravki. To 
dosega zlasti z izvajanjem načela samozadostnosti s krvjo in 
krvnimi pripravki v čim večji meri, priporočenim od organov 
Evropske unije. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Prejemnikom krvi, ki so se med zdravljenjem okužili z virusom 
HIV pred uvedbo zaščitnih ukrepov za prenos virusa HIV, naj 
država zaradi nastale škode na zdravju in posledično izgube 
zmožnosti preživljati sebe in družinske člane v skladu z 
mednarodno prakso zagotovi odškodnino iz naslova objektivne 
odgovornosti države, ki ni uvedla vseh potrebnih preventivnih 
ukrepov, da bi preprečila škodo. Ker so roki za uveljavljanje 
morebitne civilne odgovornosti že absolutno zastarali, naj država 
z zakonom prevzame svojo objektivno odgovornost, kakor je to 
storila večina razvitih evropskih držav. Za morebitno okužbo po 
uvedbi zaščitnih ukrepov pa odškodninsko odgovarja konkretni 
zdravstveni zavod. 

Povračilo škode upravičencem temelji na obveznosti države, da 
zagotovi svojim državljanom varnost pri uveljavljanju zagotov- 
ljenega zdravstvenega varstva v skladu z uveljavljenimi spoznanji 
medicinske znanosti. Varnost vključuje zagotavljanje varnih zdravil, 
zlasti pa tudi krvi in krvnih pripravkov, ki so tudi pod posebnim 
režimom urejanja; preskrba z njimi je namreč javna služba, ki je 
na podlagi zakona v izključni pristojnosti javnih zavodov. 

Osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih 
pripravkov, naj se z zakonom zagotovi odškodnina v obliki 
mesečne rente od dneva potrjene okužbe. Z odškodnino dobijo 

upravičenci materialno zadoščenje za pretrpljene duševne 
bolečine (ožigosanost, socialna izolacija itd.) in nadomestilo zaradi 
zmanjšanih življenjskih funkcij 

Pravico do ustrezne odškodnine naj imajo tudi zakonec in potomci 
okuženega, saj preživljajo tudi oni podobne psihične bolečine, 
obenem pa okuženemu nudijo tudi ustrezno skrb in nego. 

Postopek za uveljavljanje pravice do odškodnine naj bo enostaven 
in hiter, zaradi socialnih posledic, zlasti možnosti ožigosanosti in 
s tem socialne osamitve pa naj o tem odloča organ, ki ne bo 
bistveno razširil kroga dosedaj z okuženostjo z virusom HIV 
seznanjenih oseb. 

O pravici do odškodnine bo odločal minister za zdravstvo na 
predlog komisije zdravnikov, ki naj bi jo sestavljali strokovnjaki 
Zavoda za transfuzijo krvi Republike Slovenije ter Kliničnega cen- 
tra Ljubljana (Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in 
Centra za hemofilijo). 

Komisija bo po uradni dolžnosti zbrala in preverila zdravstveno 
dokumentacijo pri zdravstveni organizaciji, ki hrani dokumentacijo, 
po načelu, naj se krog seznanjenih z okužbo ne širi na osebe, ki 
niso v zvezi z zdravljenjem upravičenca. V postopku lahko zahteva 
tudi dodatne preiskave in preglede ter razgovor, ki se opravijo pri 
zdravniku, ki sicer obravnava ustrezno bolezensko stanje 
upravičenca. 

3. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED 

Nadomestilo (kompenzacijo) za škodo, nastalo po transfuziji, imajo 
urejeno v številnih državah. Od zahodnoevropskih so to Avstrija, 
Danska, Francija, Finska, Grčija, Irska. Italija, Nemčija, 
Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, pa tudi 
Češka, Bolgarija, Madžarska, Malta, v pripravi pa Belgija. Od 
neevropskih držav pa so odškodnine uredile Izrael. Kanada, 
Avstralija, Japonska, Južna Afrika, Nova Zelandija, Kuba, Tajska, 
Hongkong. 

Načini izplačevanja odškodnine in višina nadomestila so urejeni 
po različnih modelih. V primerjalni tabeli je prikazano stanje 
problema prenosa virusa HIV s krvjo in v SIT preračunani enkratni 
zneski ali mesečne rente. 
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Tabela: NADOMESTILO ZA OKUŽBO S HIV PREJEMNIKOM KRVI V EVROPSKIH DRŽAVAH (V SIT) 

Država 

AVSTRIJA 
BELGIJA 
ČEŠKA 
DANSKA 
FRANCIJA 
FINSKA 
GRČIJA 
IRSKA 
ITALIJA 
NEMČIJA 
NIZOZEM. 
NORVEŠKA 
PORTUGAL 
ŠPANIJA 
ŠVEDSKA 
ŠVICA 
V.BRIT. 

St. 
hemof. 

722 
941 

545 
4000 
1120 
923 
436 

4915 
4121 
1300 
777 

565 
2530 
2660 
1200 
9082 

HIV 
POZ. 

93 
40 

90 
1300 

2 
193 
103 
802 

1377 
170 

21 
129 

1147 
100 
67 

1227 

ZE 
UMRLI 

38 

31 
450 

1 
55 
30 

400 
451 

40 
5 

31 
536 

40 
24 

257 

ODŠK Enkratni 
ODNINA znesek 

da 5.5 mio 
se v pripravi 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 

5 mio 
16,2 mio 
54 mio 
? 

24 mio 
4.5 mio 
do18 mio 
18 mio 
11,5 mio 
10,8 mio 
10,7 mio 
9.6 mio 
13,1 mio 
15 mio 

Mesečna 
renta 

do 100.000 

0 
0 
0 

68.000 
0 

90.000 
do 270.000 

0 
0 
0 

140.000 
0 

157.500 
60.000 

SLOVENIJA 217 16 v pripravi 0 do 180.000 

Vir: Information Clearinghouse, World Federation ofHemophilia, Heidelberg 1996. 

Uveljavila sta se torej predvsem dva načina: enkratni (ali 
nekajkratni) visoki znesek ali kombinacija večjega zneska in 
mesečne rente. Pri slednjem predstavlja večji znesek v bistvu 
nadomestilo rente za nazaj. Zneski, predlagani za Slovenijo, so v 

okviru evropskih, v bistvu upoštevajo tudi ekonomsko moč države. 

Od uveljavljenih modelov zakon povzema nemški model s 
primerno modificiranimi zneski. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog zakona bo imel posledice za državni proračun. Sredstva 
bo moralo zagotoviti Ministrstvo za zdravstvo. Pri tem bo večji del 
vsote potreben v prvem letu izvajanja zakona, kasneje pa bistveno 
manjši letni zneski še največ 14 let. 

Potrebna sredstva je mogoče vnaprej predvideti z okvirnim 
izračunom, ki temelji na naslednjih predpostavkah: 

- največje možno število upravičencev 16 
- dejansko število upravičencev (po merilih) 12 
- maksimalno pričakovano trajanje življ. 25 let 
- čas od ugotovljene okužbe 11.5 let 
- število že umrlih upravičencev 7 
- maksimalni čas od izbruha bolezni 3 leta 
- povprečna mesečna renta, izračunana 
upoštevajoč razmerje med ocenjenim trajanjem 
okuženosti in same bolezni (maksimalno 22 let 
po 90.000 SIT: 3 leta po 180.000 SIT) 100.000 SIT 

Izračuni so izdelani na preprosti simulaciji, ki upošteva tudi 
družinske razmere upravičenca. Zakonci in otroci so pri izračunih 

v bistvu zanemarjeni (tudi zaradi nizkega števila), ker se upošteva, 
kakor da bi vsi upravičenci živeli vse obdobje, čeprav niso, na 
njihovo mesto pa so po smrti stopili ostali upravičenci. 

a) Izračun za nazaj 
12 upr. X 11.5 let X 12 mes X 100.000 SIT = 165.600.000 SIT 
b) Izračun za naprej 
8 upr. X 13.5 let X 12 mes X 100.000 SIT = 129.600.000 SIT 

SKUPAJ 295.200.000 SIT 

Vsota pod a) mora biti razpoložljiva v letu uveljavitve zakona, 
predvidoma 1997, vsota pod b) pa pribl. še 14 let po letnih zneskih 
9.600.000 SIT. 

Z uveljavitvijo predloga zakona se ne bo bistveno povečal obseg 
administrativnega in drugega dela Ministrstva za zdravstvo 
oziroma drugih organov in organizacij. Ministrstvo za zdravstvo 
bo moralo v upravnem postopku izdati odločbe o pravici do 
odškodnine vsem upravičencem oziroma njihovim zakoncem in 
potomcem ter v ta namen priskrbeti dokumentacijo, ki jo že vodijo 
pristojni zdravstveni zavodi, zato ta naloga ne bo povzročila 
dodatnih stroškov. 
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II. BESEDILO ČLENOV 7. člen 

1. člen 

Po tem zakonu ima pravico do povrnitve škode oseba, ki se je v 
Republiki Sloveniji okužila z virusom HIV zaradi transfuzije krvi 
oziroma krvnih pripravkov, odvzetimi ali izdelanimi pred 6.1.1986 
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec). 

Pravico do povrnitve škode imajo pod pogoji, določenimi s tem 
zakonom, tudi zakonec oziroma izvenzakonski partner 
upravičenca in njegovi sorodniki v ravni vrsti v prvem kolenu. 

2. člen 

Upravičenec ima pravico do odškodnine v obliki doživljenjske 
mesečne rente v višini 90.000 SIT. 

Upravičenec, ki je obolel za boleznijo AIDS, ima pravico do 
odškodnine v obliki doživljenjske mesečne rente v višini 180.000 
SIT. 

3. člen 

Doživljenjska mesečna renta iz prejšnjega člena je oblika delnega 
materialnega zadoščenja za pretrpljene duševne bolečine in 
zmanjšanje njegovih življenjskih funkcij. 

Upravičenec od prejete odškodnine ne plačuje davka od dohodka. 

4. člen 

Zakonec oziroma izvenzakonski partner upravičenca, ki ga je 
upravičenec okužil z virusom HIV, ima pravico do odškodnine v 
obliki doživljenjske mesečne rente v višini 45.000 SIT, če pa je 
obolel za boleznijo AIDS, ima pravico do odškodnine v obliki 
doživljenjske mesečne rente v višini 90.000 SIT. 

5. člen 

Zakonec oziroma izvenzakonski partner, ki ježivel z upravičencem 
v skupnem gospodinjstvu oziroma ga je negoval in zanj skrbel, 
pa se ni okužil z virusom HIV, ima pravico do odškodnine v obliki 
mesečne rente v višini 90.000 SIT tri leta po smrti upravičenca. 

6. člen 

Potomec upravičenca ima po njegovi smrti pravico do odškodnine 
v obliki mesečne rente v višini 90.000 SIT do zaključka rednega 
šolanja, vendar najdlje do izpolnjenega 25. leta starosti. Potomec 
upravičenca, ki mu zaradi okuženosti z virusom HIV umre tudi 
drugi roditelj, ima pravico do odškodnine v obliki mesečne rente v 
skupni višini 180.000 SIT do zaključka rednega šolanja, vendar 
najdlje do izpolnjenega 25. leta starosti. 

Mesečne rente iz 4. do 6. člena tega zakona so oblika delnega 
materialnega zadoščenja za pretrpljene duševne bolečine, od 
katerega se ne plačuje davek od dohodka. 

8. člen 

Odškodnine, določene s tem zakonom, se izplačajo za čas od 
dneva okužbe dalje v enkratnem znesku, mesečna izplačila pa 
najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Mesečne zneske odškodnin po tem zakonu valorizira enkrat 
letno Ministrstvo za zdravstvo v skladu s podatki Statističnega 
urada Republike Slovenije o višini letne inflacije. 

Sredstva za izplačilo odškodnin po tem zakonu se zagotavljajo v 
državnem proračunu. 

9. člen 

Postopek za pridobitev pravice do odškodnine po tem zakonu se 
začne z vlogo, ki se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo. 

Vloga mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za odločanje, 
podatke iz zdravstvene dokumentacije upravičenca pa pridobi 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo po uradni dolžnosti. 

Podatki v vlogi iz prejšnjega odstavka so zaupni. 

10. člen 

O pravici do odškodnine po tem zakonu odloči v upravnem 
postopku minister za zdravstvo na predlog strokovne komisije, 
ki jo sestavljajo priznani strokovnjaki Zavoda za transfuzijo krvi 
Republike Slovenije in Kliničnega centra Ljubljana - kliničnega 
oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter centra za 
hemofilijo. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, mogoč pa je 
upravni spor. 

11. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, podrobneje predpiše podatke, ki 
jih mora vsebovati vloga iz prvega odstavka 9. člena tega zakona, 
sestavo in način dela strokovne komisije iz 10. člena tega zakona 
ter način ravnanja in varstva zaupnih podatkov v roku 15 dni od 
uveljavitve tega zakona. 

12. člen 

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

Predlog zakona določa objektivno odgovornost države za škodo, 
ki so jo pretrpeli bolniki, ki so v času pred uvedbo zaščitnih ukrepov 
prejeli transfuzijo krvi oziroma krvnih pripravkov, ki so bili okuženi 
z virusom HIV. Gre za kri in krvne pripravke, odvzete oziroma 
predelane še pred 6. januarjem 1986, ko je bilo uvedeno ustrezno 
testiranje vse v Sloveniji odvzete krvi. Ker so vsi civilnopravni 
roki za uveljavljanje ustrezne odškodnine že absolutno zastarali, 
država z zakonom priznava svojo objektivno odgovornost za 
opustitev ustreznih zaščitnih ukrepov in na tej podlagi določa tudi 
pravice upravičencem. 

Predlog zakona določa, da imajo pravico do odškodnine osebe, 
ki so se okužile z virusom HIV, ne glede na to, ali so kasneje 
zbolele tudi za boleznijo AIDS. Poleg njih imajo to pravico tudi 
njihov zakonec oziroma izvenzakonski partner in njihovi sorodniki 
v ravni vrsti v prvem kolenu, vendar le pod določenimi pogoji (1. 
člen). 

Predlog zakona določa, da ima oseba, ki se je okužila z virusom 
HIV, pravico do odškodnine, ki se upravičencu izplačuje kot 
doživljenjska mesečna renta v višini 90.000 SIT. Če je upravičenec 
obolel tudi za boleznijo AIDS, se njegova mesečna renta podvoji 
in znaša 180.000 SIT (2. člen). 

Stanja okuženosti z virusom HIV in bolezni AIDS po sedanjem 
stanju medicinske znanosti ni mogoče ozdraviti. V primeru, da bo 
odkrito učinkovito zdravilo bo zakonodajalec moral sprejeti 
ustrezne spremembe zakona. 

Odškodnina po predlaganem zakonu predstavlja delno materialno 
zadoščenje upravičencu za pretrpljene duševne bolečine in zaradi 
zmanjšanja njegovih življenjskih funkcij. Okuženi z virusom HIV 
so namreč pogosto socialno izolirani, zmanjšala se je možnost 
njihove zaposlitve in siceršnje življenjske kariere, poleg tega pa 
jim bolezen preprečuje, kasneje pa tudi onemogoča opravljanje 
osnovnih življenjskih funkcij (prvi odstavek 3. člena). 

Ker odškodnina ne predstavlja vrste dohodka zavezanca, drugi 
odstavek 3. člena predloga zakona določa, da upravičenec od 
prejetih sredstev ne plača davka na dohodek. 

4. člen predloga zakona določa pravico do odškodnine tudi 
zakoncu oziroma izvenzakonskemu partnerju upravičenca, ki 
ga je upravičenec okužil z virusom HIV. Višina odškodnine znaša 
polovico zneska, ki sicer pripada upravičencu (4. člen). 

Zakon določa pravico do odškodnine tudi zakoncu oziroma 
izvenzakonskemu partnerju osebe, okužene z virusom HIV, tudi 
v primeru, da jih le-ta ni okužila z virusom. V tem primeru pa mora 
biti izpolnjen dodatni pogoj, da je zakonec oziroma njegov 
izvenzakonski partner z upravičencem živel v skupnem 
gospodinjstvu oziroma ga negoval in zanj skrbel. Odškodnina v 
tem primeru znaša 90.000 SIT mesečne rente, izplačuje pa se le 
tri leta po smrti upravičenca (5. člen). 

Potomci upravičenca imajo pravico do odškodnine v obliki 
mesečne rente le do zaključka rednega šolanja, pri čemer je 
zgornja starostna meja 25 let. Odškodnina gre potomcem le od 
smrti njihovega roditelja dalje, odškodnina pa se podvoji, če umre 

tudi njihov drugi roditelj (6. člen). 

Ker so odškodnine, določene zakoncu oziroma izvenzakon- 
skemu partnerju ter potomcem osebe, ki se je okužila z virusom 
HIV, oblika delnega materialnega zadoščanja za pretrpljene 
duševne bolečine se od teh prejemkov ne plačuje davek od 
dohodka (7. člen). 

Odškodnine, določene s tem zakonom se bodo za nazaj izplačale 
v enkratnem znesku od dneva okužbe dalje. Prejemnik krvi bo 
moral dokumentirati obolelost za aidsom po uveljavljenih 
medicinskih merilih (mednarodno sprejeta definicija ameriškega 
Centra za nadzor bolezni CDC, Atlanta). V primeru, da datum 
okužbe ne bo mogoče nedvoumno dokazati, se bo odškodnina 
izplačala od januarja 1986 dalje (prvi odstavek 8. člena). 

Višino mesečne rente bo Ministrstvo za zdravstvo enkrat letno 
prilagodilo višini letne inflacije, ugotovljene na podlagi uradnih 
podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (drugi odstavek 
8. člena). 

Vloge za pridobitev pravice do odškodnine bo sprejemalo 
Ministrstvo za zdravstvo, pri čemer pa bo vse podatke iz 
zdravstvene dokumentacije moralo pridobiti samo po uradni 
dolžnosti. Na ta način se želi preprečiti, da bi se razširil krog oseb, 
ki imajo vpogled v podatke o okuženih z virusom HIV, ki so zaupne 
narave (9. člen). 

O pravicah do odškodnine bo odločal v upravnem postopku mini- 
ster za zdravstvo, in sicer na predlog strokovne komisije, ki jo bo 
sestavil izmed priznanih strokovnjakov na področju transfuzije 
krvi in infekcijskih bolezni. Komisija bo po uradni dolžnosti zbrala 
in preverila zdravstveno dokumentacijo, po možnosti pri 
zdravstvenem zavodu, ki hrani dokumentacijo, po načelu, naj se 
krog seznanjenih z okužbo ne širi na osebe, ki niso v zvezi z 
zdravljenjem upravičenca. V postopku bo komisija lahko zahtevala 
tudi morebitne dodatne preiskave, preglede in poizvedbe, 
praviloma pri zdravniku, ki sicer obravnava bolezensko stanje 
upravičenca. 

Ker predlog zakona ne predvideva možnosti pritožbe zoper 
odločbo ministra (v tem primeru bi bila pritožbeni organ Vlada 
Republike Slovenije, s čimer pa bi se tajnost zaupnih osebnih 
podatkov zelo težko zagotovila), bodo nezadovoljni upravičenci 
lahko vložili tožbo pri vrhovnem sodišču in sprožili upravni spor 
(10. člen). 

Minister za zdravstvo bo v 15 dneh po uveljavitvi predlaganega 
zakona z izvršilnim predpisom določil vrste podatkov, ki jih bo 
morala vsebovati vloga za pridobitev pravice do odškodnine ter 
določil sestavo in način dela strokovne komisije, ki bo pripravila 
predlog njegove odločitve v zvezi s pravico do odškodnine. Prav 
tako bo z izvršilnim predpisom določil način ravnanja z zaupnimi 
podatki iz zdravstvene dokumentacije in način njihovega varstva 
(11. člen). 

Zakon bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, kar je običajen vacatio legis, saj uveljavitev 
zakona ne bo zahtevala podrobnejših priprav (12. člen). 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-?) 

- EPA 71 - II - prva obravnava 

Poslanec Ivo Hvalica je dne 20. marca1996 predložil v 
obravnavo predlog zakona o dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C) - 
hitri postopek (EPA 1386). 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga 
je predložil v obravnavo poslanec Ivo Hvalica še ni 
končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi 
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega 
zbora zadržal dodelitev predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovjau (ZPIZ-?) (EPA 71-11), ki ga je 
Državnemu zboru predložil v obravnavo poslanec Ivan 
Kebrič. 

Podpisani poslanec vlaga na podlagi 19. člena zakona o 
poslancih (Uradni list RS št. 48/92 in 44/94) ter 174. in 175. 
člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni 
list RS št. 40/93, 80/94 in 28/96) 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVARO- 
VANJU 

in ga pošilja v prvo obravnavo. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika 
Državnega zbora bo kot predlagatelj zakona sodeloval pri 
obravnavi navedenega predloga zakona na sejah delovnih 
teles in na seji Državnega zbora. 

Ivan Kebrič, I. r. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev 
zakona 

Usklajevanje pokojnin po tem predlogu je bilo prisotno tudi v 
Državnem zboru, Državnem svetu in delovnih telesih v vseh 
razpravah od prve obravnave predloga zakona pa vse do 
končnega sprejemanja. Državni zbor je na podlagi doseženih 
dogovorov z upokojenci, ki so se vodili predvsem v letu 1995 in 

tudi v mesecu januarju 1996 v vladi in Ministrstvu za delo, družino 
in socialno politiko obravnaval za II. branje predlog Vlade, ki je 
predlagala spremembe 160. člena v drugem odstavku kako se 
pokojnine po teh spremembah usklajujejo. Končni sprejem se je 
bistveno oddaljil od tega predloga, kar je povzročilo veliko 
razburjenje v vseh upokojenskih sredinah, tako v stankah kot 
tudi v društvih upokojencev in njihovih zvezah. Iz teh nastalih 
razlogov so spremembe v zakonu nujno potrebne. 

V ustanovljenem kapitalskem skladu, ki ga je po zakonu ustanovila 
skupščina zavoda PIZ kot delničar in ustanovitelj in vložila 
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potrebna zakonska sredstva je nujno, da organi kapitalskega 
sklada nadaljujejo z minimalnim delom, saj sprejeto podržavljanje 
kapitalskega sklada po III. obravnavi zakona škoduje zakonu, ki 
je bilo že do sedaj storjeno. 

Stanje v delovanju skupščine zavoda in njenih organov je vsem 
poznano, da je le tej rok potekel koncem leta 1993 in je zato 
Državni zbor rok začasno podaljšal za njeno delovanje do 
konstituiranja nove skupščine. Po vseh prizadevanjih, tudi v 
Državnem zboru, bi se morala nova skupščina konstituirati do 
konca 1994. leta, če ne bi Ustavno sodišče razveljavilo izvolitve 
v DZ 16 predstavnikov v skupščino zavoda iz vrst upokojencev. 
Tudi glede tega stanja terjajo razlogi, da se ta odprta pomembna 
zadeva delovanja redne skupščine in drugih njenih organov v 
najkrajšem možnem času uredijo po predlogu tega zakona. 

2. Cilji in načela zakona 

S predlaganimi spremembami se bo uredila sprememba 
dosedanjega usklajevanja pokojnin, ki določa poračune v minusu 
tudi za dva meseca nazaj in za tekoči mesec, saj je sedanje 
usklajevanje pokojnin poznalo v skladu z veljavnim zakonom le 
rast pokojnin za dva meseca nazaj glede na rast plač vseh 
zaposlenih v Republiki Sloveniji. Takšno predlagano usklajevanje 
na gibanju plač vseh zaposlenih ima za cilj tudi to, da ne bo moglo 
prihajati do primerov, da pokojnine hitreje naraščajo od plač, ker 
ob tem predlogu to ni mogoče, saj zavod mora vsako usklajevanje 
opraviti na podlagi uradnih podatkov zavoda za statistiko RS 
glede gibanja plač, ob tem pa upoštevati določilo 159. člena 
zakona, ki določa, da je to razmerje 85 % oziroma ne more biti 
nižje od 85 % 

Cilji za kapitalski sklad in načela njegovega delovanja so povsem 
jasni in so opredeljeni v predlogu zakona. 

Kar se tiče ciljev za konstituiranje nove skupščine zavoda so 
povsem jasni, saj je sedanje začasno stanje delovanja teh organov 
v ZPIS nujno zakonsko urediti tako, kot predlagajo upokojenske 
organizacije oziroma društva. Državni zbor in Vlado so na te 
probleme že večkrat v letu 1994 in 1995 opozorili dosedanji 
začasni organi ZPIZ. 

3. Finančne posledice 

Ob doslednem zagotavljanju tekočega plačevanja prispevkov za 
PIZ tudi po nižji stopnji sprejeti za leto 1996 in ob sprejetih odločitvah 
za povišanje najnižjih prispevkov v privatnem sektorju ne bo 
potrebnih v letu 1996 bistveno večjih sredstev nameniti iz 
proračuna kot je že določeno, saj usklajevanje po tem predlogu 
vendarle pozna minuse ne samo pluse, kar bo odvisno od gibanja 
plač v letu 1996, če bodo te umirjene v porastu, do večjih finančnih 
posledic za proračun ne bi smelo priti. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, 
št. 12/92, 5/94 in 7/96) se 160. člen spremeni tako, da se glasi: 

"Pokojnine se usklajujejo na podlagi rednih statističnih podatkov o 
mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih delavcev na območju 
republike. 

Upokojencem pripada usklajena pokojnina od prvega dne meseca 
za katerega je ugotovljeno gibanje plač, ki še ni bilo upoštevano 
pri prejšnjih uskladitvah pokojnin" 

2. člen 

246. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 

"Kapitalski sklad je pravna oseba, ki je ustanovljena z namenom 
ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Osnovni kapital kapitalskega sklada so: 

- delnice, deleži in kupnina iz prodaje podjetij, na podlagi predpisov 
o lastninskem preoblikovanju podjetij 

- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu tega zakona. 

Kapitalski sklad posluje kot delniška družba s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in 
zakonom o gospodarskih družbah. Edini ustanovitelj in delničar 
kapitalskega sklada je zavod. 

Firma kapitalskega sklada je kapitalski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d. 

Sedež kapitalskega sklada je v Ljubljani. 

Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih 
naložb ter drugimi prihodki." 

3. člen 

250. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina kapitalskega 
sklada. 

Organi kapitalskega sklada so skupščina, nadzorni svet in 
direktor. 

Skupščina kapitalskega sklada ima 15 članov. Nadzorni svet ima 
5 članov. 

Skupščino kapitalskega sklada in nadzorni svet kapitalskega 
sklada imenuje skupščina zavoda. 

Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor 
kapitalskega sklada, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje 
skupščina kapitalskega sklada." 

4. člen 

250. a člen se črta.' 

5. člen 

Drugi odstavek 274. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Skupščino sestavlja 50 članov, od tega: 

- 20 predstavnikov upokojencev, ki jih imenujejo organizacije 
upokojencev, 
- 5 predstavnikov delovnih invalidov, ki jih imenujejo organizacije 
delovnih invalidov, 
- 20 predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih 10 
preds'-vilikov imenujejo reprezentativni sindikati, 10 predstav- 
nikov pa imenujejo reprezentativna združenja delodajalcev 
- 5 predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije." 

6. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je 25. januarja 1996 v tretji 
obravnavi sprejel predlog zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in predlagane amandmaje Vlade s katerimi se osebno 
kot tudi vodstvo DE SUS in koordinacijski odbor upokojencev ni 
strinjal. V smislu sedanjega ogorčenja in protestov slovenskih 
upokojencev in po sklepih predsedstva DE SUS iz januarske 
seje 1996 sem vložil predlagane spremembe in dopolnitve 
povezane s 160. členom zakona in usklajevanja pokojnin v smislu 
kot je to bilo odločeno s strani Državnega zbora na decembrski 
seji ob drugi obravnavi. Prav tako se nanašajo spremembe na 
kapitalski sklad in organe kapitalskega sklada kot sem to predlagal 
že za drugo branje in ponovno v tretjem branju, pred dokončnim 
odločanjem o teh spremembah zakona in ker je Državni zbor 
sprejel odločitve na predlog Vlade mimo zahtev in dogovorov z 

upokojenci, je v ponovnem postopku nujno predlagane spre- 
membe obravnavati in sprejeti. Isto velja seveda za 274. člen, to 
je sestavo skupščine zavoda, kjer vztrajamo, da je razmerje za 
sestavo skupščine takšno, kot ga je Državni zbor sprejel v 
začetku leta 1994, t.j. 50:50, kar pomeni, da imajo upokojenci in 
delovni invalidi 25 članov, predstavniki reprezentativnih sindikatov 
in predstavniki reprezentativnih združenj delodajalcev vsak po 
10 ter Vlada 5 predstavnikov, kar je skupno prav tako 25 članov. 
Takšno razmerje je Ustavno sodišče že v letu 1994 potrdilo, ko je 
razveljavilo le v 274. členu način izvolitve predstavnikov 
upokojencev, ki smo jih izvolili v Državnem zboru namesto 
organizacij oz. društev upokojencev. Izvolitev upokojencev v 
sestavo skupščine sodi v njihovo organizirano pristojnost, kot je 
sicer s sedanjimi spremembami v zakonu bilo sprejeto. 

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO: 

160. člen 

Pokojnine se usklajujejo na podlagi uradnih statističnih podatkov 
o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih delavcev na območju 
republike. 

Februarske pokojnine se uskladijo tako, da se zagotovi razmerje 
iz prvega odstavka 159. člena tega zakona. Pri tem se namesto 
bivanja povprečnih plač, ugotovljenega za mesec december 
preteklega leta, upošteva povprečna plača na zaposlenega v 
republiki iz preteklega leta, povečana z rastjo življenjskih stroškov 
v mesecu februarju tekočega leta glede na povprečje preteklega 
leta. 

Pri izvedbi uskladitve pokojnin v mesecu februarju se akontativno 
upošteva dejanska rast življenjskih stroškov do vključno meseca 
januarja tekočega leta in ocena gibanja življenjskih stroškov v 
mesecu februarju tekočega leta v višini povprečne mesečne rasti 
življenjskih stroškov v preteklem koledarskem letu. 

Dokončna uskladitev v skladu z drugim odstavkom tega člena 
se opravi v mesecu marcu glede na dokončni podatek o gibanju 
življenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega leta. 

Upokojencem pripada pokojnina, usklajena po prejšnjih odstavkih, 
od prvega dne meseca, v katerem je ugotovljen porast plač, ki še 
ni bil upoštevan pri zadnji uskladitvi pokojnin. Izplačilo pokojnin ne 
more biti nižje od izplačila pokojnin za prejšnji mesec. Pri uskladitvi 
se upoštevajo vsa gibanja plač od zadnje uskladitve pokojnin. 

246. člen 

Kapitalski sklad je pravna oseba, ki je ustanovljena z namenom 
ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Osnovni kapital kapitalskega sklada so: 

- delnice, deleži in kupnine iz prodaje podjetij, na podlagi predpisov 
o lastninskem preoblikovanju podjetij; 

- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu tega zakona. 

Kapitalski sklad posluje kot delniška družba s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in 
zakonom o gospodarskih družbah. Edini ustanovitelj in delničar 
kapitalskega sklada je Republika Slovenija. 

Firma kapitalskega sklada je "Kapitalski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d.". 

Sedež kapitalskega sklada je v Ljubljani. 

Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih 
naložb ter z drugimi prihodki. 

250. člen 

Organi kapitalskega sklada so skupščina, nadzorni svet in 
direktor. 

Skupščina kapitalskega sklada ima 15 članov. 

Nadzorni svet ima 9 članov. 

Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga 
na podlagi javnega razpisa imenuje skupščina kapitalskega sklada. 

Skupščino kapitalskega sklada in nadzorni svet kapitalskega 
sklada imenuje Državni zbor Republike Slovenije. 

250. a člen 

Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina kapitalskega 
sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije. 

274. člen 

Skupščino sestavlja 60 članov, od tega: 

- 20 predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od katerih 
16 predstavnikov imenujejo organizacije upokojencev, 4 pred- 
stavnike pa imenujejo organizacije delovnih invalidov; 
- 20 predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih 10 
predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati, 10 predstav- 
nikov pa reprezentativna združenja delodajalcev; 
- 20 predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije. 

17 poročevalec, št. 7 
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Predlog akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KANADO, 

KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN KANADO 

(BCANSNJ) 

- EPA 66 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 27. marca 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KANADO, KI NAJ OSTANEJO 
V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KANADO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije 
odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede 
naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo 
Jugoslavijfe in Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko 
Slovenijo in Kanado: 

1.Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in KraljevinoVeliko Britanijo 
o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopka v civilnih in 
trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči pred zadevnimi 
sodnimi oblastmi, London, 27.2.1936, objavljena v Uradnem 
časniku Kraljevine Jugoslaviji 1937/116-XXXV; 

2.Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za britansko 
premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski 
ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije (z 

izmenjavo not), London, 23.12.1948; 

3. Trgovinski sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Kanade, Beograd, 
24.10.1973, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 1/78; 

4. Sporazum med ZIS SFRJ in Vlado Kanade o zavarovanju 
investicij, izmenjava pisem. Beograd, 21.12.1979, objavljen v Ur.l. 
SFRJ-MP, št. 5/80; 

5. Sporazum o filmski in video koprodukciji med ZIS Skupščine 
SFRJ in Vlado Kanade, Montreal, 11.2.1988, objavljen v Ur.l. SFRJ- 
MP, št. 13/90. 

Sporazum naveden v aktu pod številko 2 se v slovenskem 
prevodu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne 
pogodbe hkrati z aktom. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedboTemeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo, predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu 
petih dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo 
SFRJ in Kanado, ki naj še naprej veljajo med Republiko Slovenijo 
in Kanado. 

V Ljubljani so 20.6.1996 potekali razgovori delegacij ministrstev 
za zunanje zadeve o nasledstvu dvostranskih mednarodnih 
pogodb SFRJ-Kanada. 

Slovenska in kanadska stran sta se strinjali, da v veljavi med 
Slovenijo in Kanado ostane pet mednarodnih pogodb (pogodbe 
so v aktu naštete pod številkami: 1, 2, 3, 4 in 5). 

Poleg teh ostajata v veljavi še: 

1. Dogovor med Kanado in Jugoslavijo o sodelovanju na področju 
znanosti in tehnologije, Ottavva, 3.11.1971; 

2. Dogovor med Zveznim komitejem za kmetijstvo SFRJ in 
Ministrstvom za kmetijstvo Kanade na področju veterinarske 
medicine, Beograd, 15.8.1984. 

V predlogu akta dogovora nista navedena, ker ju ne štejemo za 
mednarodni pogodbi. 

Zaradi zastarelosti, neuporabljivosti ali poteka veljavnosti med 
Slovenijo in Kanado ne veljajo neslednje pogodbe, dogovori in 
memorandum o soglasju: 

- Pogodba med Združenim kraljestvom in Srbijo o medsebojnem 

izročanju storilcev kaznivih dejanj, Beograd, 23.11. in 6.12.1900; 

- Sporazum (izmenjava not) o vzajemni izmenjavi obvestil o 
kazenskih obsodbah državljanov, Beograd, 5.10.1953 in 
16.2.1954; 

- Sporazum (izmenjava not) o konzularnih funkcijah, 17.10. in 
22.11.1962; 

- Sporazum (izmenjava not) med Vlado SFRJ in Vlado Kanade o 
ukinitvi taks na vse vrste viz, Beograd, 19.9.1966; 

- Program o izmenjavi študentov in štipendijah (izmenjava not), 
Ottavva, 17.12.1975 in 29.1.1976. 

Ta program se ne nasledi, ker kanadska stran za njegovo izvajanje 
nima na voljo potrebnih finančnih sredstev. Slovenska stran je 
dosegla, da se zaradi zainteresiranosti za tovrstne programe 
nasledi Dogovor o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije, 
ki vsebuje tudi določbe s področja izobraževanja. 

- Memorandum o soglasju med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado 
Kanade o sodelovanju na področju kmetijstva in živilske industrije, 
Beograd, 15.8.1983:J 

- Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Kanade o zračnem 
prometu, Beograd, 16.11.1984. 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih 
petih mednarodnih pogodb. Sporazum o odškodnini zaradi 
nacionalizacije ipd (št. 2 v predlogu akta) doslej ni bil objavljen v 
uradnem listu, zato se bo v skladu z dosedanjo prakso objavil v 
Uradnem listu Republike Slovenije hkrati z aktom. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije o tem obvestilo kanadsko stran. 

PRILOGA: 

SPORAZUM MED VLADO 
ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE 

BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IN 

VLADO JUGOSLAVIJE GLEDE 
ODŠKODNINE ZA BRITANSKO 

PREMOŽENJE, PRAVICE IN INTERESE, 
KI SO JIH PRIZADELI JUGOSLOVANSKI 

UKREPI NACIONALIZACIJE, 
RAZLASTITVE, ODVZEMA IN 

LIKVIDACIJE 

London, 23. december 1948 

Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v 
nadaljevanju "Vlada združenega kraljestva") in Vlada Federativne 
Ljudske republike Jugoslavije (v nadaljevanju "Vlada Jugoslavije") 
sta se 

v želji, da bi med seboj dokončno poravnali zahtevke v zvezi z 
britanskim premoženjem, pravicami in interesi, ki so jih prizadeli 
različni jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema, 
likvidacije ali kateri koli podobni restriktivni ukrepi v zvezi s tako 
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lastnino, pravicami in interesi (v nadaljevanju "različni 
jugoslovanski ukrepi"), 

dogovorili kot sledi: 

I. člen 

(a) Jugoslovanska vlada plača Vladi Združenega kraljestva 
znesek štiri in pol milijone funtov šterlingov (4.500.000 Lstg), od 
katerih se štiristopetdeset fisoč funtov šterlingov (450.000 Lstg) 
plača kakor hitro mogoče, vendar najkasneje eno leto po podpisu 
Angleško-jugoslovanskega sporazuma o finančnih sredstvih in 
premoženju. Določila in pogoji plačila za preostale štiri milijone 
petdeset tisoč funtov šterlingov (4,050.000 Lstg) se dogovorijo 
med vladama pogodbenicama na pogajanjih o dof^oročnem 
trgovinskem sporazumu, ki ga bosta kmalu sklenili. 

(b) Šteje se, da omenjena vsota predstavlja skupno vrednost 
vsega britanskega premoženja, ki so ga prizadeli različni 
jugoslovanski ukrepi in jo Vlada Jugoslavije plača brez kakršnega 
koli odbitka ali kakršne koli obveznosti. 

» 

II. člen 

(a) Vlada Združenega kraljestva sprejme plačilo omenjenega 
zneska štiri in pol milijone funtov (4,500.000 Lstg) kot popolno 
poravnavo in odplačilo vseh zahtevkov britanskih državljanov, 
do katerih je prišlo na dan podpisa tega sporazuma ali pred njim, 
in ki so posledica različnih jugoslovanskih ukrepov, ki so prizadeli 
britansko premoženje. 



(b) Glede na to, da Vlada Jugoslavije plača znesek štiri in pol 
milijone funtov (4,500.000 Lstg) v skladu z določbami I. člena 
tega sporazuma, Vlada Združenega kraljestva v lastnem imenu 
in v imenu britanskih državljanov razreši Vlado Jugoslavije vseh 
obveznosti, vključno z obveznostjo plačila zahtevkov, omenjenih 
v (a) odstavku tega člena, britanskim državljanom. 

(c) Določbe tega člena se uporabljajo za vse zahtevke, ne glede 
na to, ali so dani ali predloženi pred dnem podpisa tega sporazuma 
ali po njem. 

III. člen 

(a) Ob upoštevanju splošne poravnave po tem sporazumu se 
Jugoslovanska vlada v svojem imenu ali v imenu jugoslovanskih 
državljanov (vključno s pravnimi osebami) odpoveduje vsem 
zahtevkom, ki izhajajo iz dolgov Vlade Združenega kraljestva ali 
britanskih državljanov in ki so nastali pri poslih, v katerih se je 
uporabljalo britansko premoženje. 

(b) Prav tako se Vlada Združenega kraljestva v svojem imenu in 
v imenu britanskih državljanov odpoveduje vsem zahtevkom, ki 
izhajajo iz tako nastalih dolgov Vlade jugoslavije ali jugoslovanskih 
državljanov (vključno s pravnimi osebami). 

IV. člen 

(a) Za namene tega sporazuma pomeni "britansko premoženje" 
vse premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli različni 
jugoslovanski ukrepi, ki so bili na dan ustreznega ukrepa ali 
ukrepov neposredno ali posredno, v celoti ali delno v lasti britanskih 
državljanov, v obsegu v katerem so bili v lasti. 

(b) Za namene tega sporazuma pomenijo "britanski državljani" 

(i) fizične osebe, ki so britanski državljani ali osebe pod britanskim 
varstvom, ki pripadajo kateremu koli ozemlju, omenjenem v 
pododstavku (II) tega odstavka ter njihovi dediči in pravni 
zastopniki; in 

(ii) družbe, podjetja in združenja, registrirana ali ustanovljena po 
zakonih, ki veljajo na ozemlju Združenega kraljestva Velike Britanije 
in Severne Irske ali Kanade, Zveze držav Avstralije, Nove 
Zelandije, Južnoafriške zveze, Indije, Pakistana, Cejlona ali na 
katerem koli drugem ozemlju, za katerega odnose s tujino je na 
dan podpisa tega sporazuma odgovorna Vlada katere koli od 
omenjenih držav. 

V. člen 

Ta sporazum začne veljati na dan podpisa. 

V potrditev tega so spodaj podpisani, ki so jih v ta namen njihove 
vlade pravilno pooblastile, podpisali ta sporazum in nanj vtisnili 
svoje pečate. 

Sestavljeno v Londonu, v dveh izvodih dne 23. decembra 1948. 

IZMENJAVA NOT 
št. 1 

G. Ernest Bevin g. Stanislavu Kopčoku 

Zunanje ministrstvo 
23. december 1948 

Spoštovani gospod, 

V razširitev sporazuma glede odškodnine za britansko 
premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski 
ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije, ki je bil 
podpisan danes, vas imam čast obvestiti, da so bili med razgovori 
pred sklenitvijo sporazuma doseženi naslednji dogovori: 

(1) Razume se, da znesek 4,500.000 Lstg, ki bo plačan kot 
odškodnina za britansko premoženje (kot je opredeljeno v IV. 
členu Sporazuma) vključuje vse zahtevke v zvezi s premoženjem 
birtanskih državljanov (razen zahtevka podjetja Guiness Mahon 
Executor and Trustee Company Limited) predložene Vladi 
Federativne ljudske republike Jugoslavije po diplomatski poti ali 
Jugoslovanski trgovinski delegaciji med pogajanji od februarja 
1946 do dneva tega pisma in vse druge take naknadno prejete 
zahtevke. 

(2)Razume se, da bo najprej plačan znesek 450.000 Lstg kolikor 
mogoče iz sredstev, sproščenih v skladu z Angleško- 
jugoslovanskim sporazumom o finančnih sredstvih in premoženju, 
podpisanem v Londonu 23. decembra 1948. 

2.Čast vas imam obvestiti, da so gornje določbe sprejemljive za 
Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Če 
so prav tako sprejemljive za Vlado Federativne ljudske republike 
Jugoslavije, imam čast predlagati, da se ta nota in vaš odgovor v 
tem smilsu štejeta kot formalno protokoliran dogovor med vladama 
v omenjenih zadevah. 

(podpisano) ERNEST BEVIN 

št. 2 

G. Stanislav Kopčok g. Ernestu Bevinu 
Trgovinska delegacija 

Federativne ljudske republike Jugoslavije 
v Londonu 

23. december 1948 
Spoštovani gospod, 

Čast imam potrditi prejem vaše note z dne 23. decembra, katere 
besedilo je v nadaljevanju: 

(kot pod št. 1) 

2. Čast imam potrditi, da so določbe, navedene v vaši noti, 
sprejemljive za Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije 
in, da se strinjajo, da se nota in ta odgovor štejeta kot formalno 
protokoliran dogovor obeh vlad v omenjenih zadevah. 

(podpisano) S. KOPČOK 
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Št. 3 
G. Ernest Bevin g. Stanislavu Kopčoku 

Zunanje ministrstvo 

23. december 1948 

V razširitev sporazuma glede odškodnine za britansko premo- 
ženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski ukrepi 
nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije, ki je bil podpisan 
danes,vas imam čast obvestiti, da so bili med razgovori pred 
sklenitvijo sporazuma doseženi naslednji dogovori: 

I 
Razume se, da je bil Sporazum podpisan preden je Vlada 
Južnoafriške zveze dala soglasje k besedilu Sporazuma in da se 
od prejema tega soglasja Sporazum uporablja tudi za Južnoafriško 
zvezo na enak način kot če bi Vlada Južnoafriške zveze dala 
svoje soglasje na dan, ko je sporazum začel veljati ali pred tem 
dnem. Prav tako se razume, da se bosta v primeru, da Vlada 
Južnoafriške zveze ne bo dala soglasja k besedilu sporazuma, 
vladi Združenega kraljestva in Jugoslavije medseboj posvetovali 
o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. 

2. Čast vas imam obvestiti, da so gornje določbe sprejemljive za 
Vlado združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Če 
so prav tako sprejemljive za Vlado Federativne ljudske republike 
Jugoslavije, imam čast predlagati, da se ta nota in vaš odgovor v 

tem smislu štejeta za formalno protokoliran dogovor med vladama 
v omenjenih zadevah. 

(podpisano) ERNEST BEVIN 

Št. 4 
G. Stanislav Kopčok g. Ernestu Bevinu 

Trgovinska delegacija 
Federativne ljudske republike Jugoslavije 

v Londonu 

23. december 1948 
Spoštovani gospod, 

Čast imam potrditi prejem vaše note z dne 23. decembra, katere 
besedilo je v nadaljevanju: 

(kot pod št. 3) 

2. Čast imam potrditi da so določbe, navedena v vaši noti, 
sprejemljive za Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije 
in, da se strinjajo, da se nota in ta odgovor štejeta za formalno 
protokoliran dogovor obeh vlad v omenjenih zadevah. 

(podpisano) S. KOPČOK 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 ODPRAVI 

PRISILNEGA DELA (NIKOPD) 

- EPA 86 - II ■ 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 27. marca 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
ODPRAVI PRISILNEGA DELA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zUnanje zadeve; 
- Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zavede; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Konvencija o odpravi prisilnega dela, sprejeta 25. 
junija 1957 v Ženevi. 

2. člen 

Besedilo konvencije se v angleškem izvirniku in v slovenskem 
prevodu glasi: 

Konvencija št. 105 

KONVENCIJA O ODPRAVI PRISILNEGA DELA. 

Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela, 

ki jo je v Ženevi sklical Administrativni svet Mednarodnega urada 
za delo in se je 5. junija 1957 sestala na svojem štiridesetem 
zasedanju, 

je obravnavala vprašanje prisilnega dela kot četrto točko dnevnega 
reda zasedanja in 

upoštevala določbe Konvencije o prisilnem delu iz leta 1930 in 

upoštevala, da Konvencija o suženjstvu iz leta 1926 določa, da je 
treba sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečitev, da se obvezno 
ali prisilno delo ne bi sprevrglo v razmere, podobne suženjstvu, in 
da Dopolnilna konvencija o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji, 
ustanov in prakse, podobne suženjstvu, iz leta 1956 predvideva 
popolno odpravo zasužnjenja zaradi dolgov in tlačanstva, in 

upoštevala, da Konvencija o zaščiti plač iz leta 1949 določa, da je 

treba plače izplačevati redno, in prepoveduje načine plačila, ki 
delavcu odvzemajo resnično možnost, da prekine svojo zaposlitev, 
ter 

sklenila, da sprejme nadaljnje predloge glede odprave določenih 
oblik prisilnega ali obveznega dela, ki pomenijo kršenje človekovih 
pravic, ki jih omenja Ustanovna listina Združenih narodov in določa 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ter 

določila, da so ti predlogi sestavljeni v obliki mednarodne 
konvencije, in 

sprejema petindvajsetega junija tisočdevetstosedeminpetdesetega 
tole konvencijo, ki se imenuje Konvencija o odpravi prisilnega 
dela, 1957: 

1. člen 

Vsaka članica Mednarodne organizacije dela, ki ratificira to 
konvencijo, se obvezuje, da bo zatirala vsako obliko prisilnega ali 
obveznega dela in da ga ne bo uporabljala; 

(a) kot sredstvo politične prisile ali vzgoje ali kot kazen za 
zavzemanje ali izražanje političnih stališč ali stališč, ki so 
ideološko v nasprotju z uveljavljenim političnim, družbenim ali 
gospodarskim sistemom; 

(b) kot način pritegnitve in uporabe delovne sile za gospodarski 
razvoj; 

(c) kot sredstvo delovne discipline; 
(d) kot kazen za sodelovanje v stavkah; 
(e) kot sredstvo rasnega, družbenega, nacionalnega ali 

verskega razlikovanja. 
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2. člen 8. člen 

Vsaka članica Mednarodne organizacije dela, ki ratificira to 
konvencijo, se obveže, da bo učinkovito ukrepala, da bi zagotovila 
takojšnjo in popolno odpravo prisilnega ali obveznega dela, kot je 
določeno v 1. členu te konvencije. 

3. člen 

Listine o ratifikaciji te konvencije se pošljejo generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo v registracijo. 

4. člen 

1. Ta konvencija zavezuje samo tiste članice Mednarodne 
organizacije dela, katerih ratifikacije so registrirane pri generalnem 
direktorju. 

2. Veljati začne dvanajst mesecev po dnevu, ko sta pri generalnem 
direktorju registrirani ratifikaciji dveh članic. 

3. Potem začne ta konvencija veljati za vsako članico dvanajst 
mesecev po dnevu registracije njene ratifikacije. 

5. člen 

1. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo, jo lahko z aktom, 
ki ga pošlje v registracijo generalnemu direktorju Mednarodnega 
urada za delo, odpove po preteku desetih let od dneva, ko je 
prvič začela veljati. Ta odpoved začne veljati šele eno leto po 
dnevu njene registracije. 

2. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo in ki v enem letu po 
izteku desetletnega obdobja iz prejšnjega odstavka ne uveljavi 
pravice do odpovedi po tem členu, bo ostala zavezana za 
naslednje desetletno obdobje, potem pa jo lahko pod pogoji iz 
tega člena odpove po izteku vsakega desetletnega obdobja. 

6. člen 

1. Generalni direktor Mednarodnega urada za delo obvesti vse 
članice Mednarodne organizacije dela o registraciji vseh ratifikacij 
in odpovedi, ki so mu jih poslale članice organizacije. 

2. Ko generalni direktor obvesti članice organizacije o registraciji 
druge ratifikacije, ki mu je bila poslana, jih opozori tudi na dan, ko 
bo ta konvencija začela veljati. 

7. člen 

Generalni direktor Mednarodnega urada za delo sporoči 
generalnemu sekretarju Združenih narodov zaradi registracije v 
skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov vse 
podatke o vseh ratifikacijah in odpovedih, ki jih je registriral v 
skladu z določbami prejšnjih členov. 

Administrativni svet Mednarodnega urada za delo predloži 
kadarkoli meni, da je to potrebno, Generalni konferenci poročilo o 
uporabi te konvencije in prouči, ali je primerno na dnevni red 
konference uvrstiti vprašanje njene celotne ali delne spremembe. 

9. člen 

1. Če konferenca sprejme novo konvencijo, ki to konvencijo v 
celoti ali delno spreminja, in če z novo konvencijo ni drugače 
določeno, 

(a) povzroči ratifikacija nove konvencije, ki to konvencijo spre- 
minja, s strani posamezne članice ipso jure takojšnjo odpoved te 
konvencije ne glede na določbe 5. člena zgoraj, če in ko nova 
konvencija, ki spreminja to konvencijo, začne veljati; 

(b) od dneva, ko začne veljati nova konvencija, ta konvencija 
članicam ni več na voljo za ratifikacijo. 

2. Ta konvencija v vsakem primeru še naprej velja v svoji sedanji 
obliki in vsebini za tiste članice, ki sojo ratificirale, niso pa ratificirale 
konvencije, ki spreminja to konvencijo. 

10. člen 

Angleška in francoska različica besedila te konvencije sta enako 
veljavni. 

Zgornje je verodostojno besedilo konvencije, ki jo je pravilno 
sprejela Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela 
med svojim štiridesetim zasedanjem v Ženevi, ki se je končalo 
27. junija 1957. 

V DOKAZ TEGA sva se podpisala četrtega julija 1957. 

Predsednik konference 
HAROLD HOLT 

Generalni direktor Mednarodnega urada za delo 
DAVID A. MORSE 

3. člen 

Za izvajanje te konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve - Inšpektorat za delo. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Konvencija Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju: MOD) 
je bila sprejeta na Generalni konferenci dela 25. junija 1957 v 
Ženevi in je pričela veljati 17. januarja 1959 leta. Doslej jo je 
ratificiralo 115 držav članic MOD. 

Z ratifikacijo te konvencijo se države članice zavežejo, da bodo 
zatirale vsako obliko prisilnega ali obveznega dela in da ga ne 
bodo uporabljale kot sredstvo politične prisile, kot kazen ali kot 
sredstvo delovne discipline, ne kot sredstvo za namene go- 
spodarskega razvoja, in ne kot sredstvo kakršnekoli diskriminacije 
ter da bodo učinkovito ukrepale za njegovo takojšnjo in popolno 
odpravo. 

Republika Slovenija je kot država naslednica bivše SFRJ v letu 
1992 MOD notificirala nasledstvo veljavnosti 65 konvencij te 
mednarodne organizacije, to je vseh, ki jih je ratificirala bivša 
SFRJ. Med njimi ni bilo konvencije št. 105 o odpravi prisilnega 

dela, ker je bivša SFRJ ni ratificirala zlasti iz razloga takratne 
ureditve izvrševanja kazenskih sankcij. 

Navedena konvencija po vseh merilih predstavlja eno od temeljnih 
konvencij MOD, saj zagotavlja izvajanje človekovih pravic in jo je 
zato, upoštevaje tudi poseben poziv MOD državam članicam, 
potrebno prioritetno ratificirati. 

Za izvajanje te konvencije ne bo potrebno spremeniti veljavnih ali 
sprejetih novih predpisov. Za njeno izvajanje bo skrbel in je 
odgovoren Inšpektorat za delo v okviru Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Z uveljavitvijo te konvencije ne bodo nastale nove finančne 
obveznosti in se bo njeno izvajanje zagotavljalo v okviru rednih 
sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 
Inšpektorata za delo v njegovi sestavi. 
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Enajsto poročilo o 

URESNIČEVANJU ZAKUNA U 

DENACIONALIZACIJI 

■ EPA 73 ■ II - 

in vmesno poročilo o 

IZVAJANJU ZAKUNA U 

DENACIONALIZACIJI, KI ZAJEMA 

PUDATKE 0 PUSTUPKIH 

DENACIONALIZACIJE DU 22/3-1997 

- EPA 73 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 3. aprila 1997 
sprejela: 

- ENAJSTO POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA O 
DENACIONALIZACIJI IN 

- VMESNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O 
DENACIONALIZACIJI, KI ZAJEMA PODATKE O POSTO- 
PKIH DENACIONALIZACIJE DO 22/3-1997 

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 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Tatjana STEINMAN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za pravosodje. 

VMESNO POROČILO O IZVAJANJU 
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI, 
ki zajema podatke o postopkih 

denacionalizacije do 22.3.1997 

Vmesno poročilo o izvajanju zakona o denacionalizaciji, ki zajema 
podatke na dan 22.3.1997, je pripravljeno z namenom 
posredovanja čimbolj ažurnih podatkov, saj enajsto poročilo o 
uresničevanju zakona o denacionalizaciji obravnava stanje 
podatkov na dan 31.8.1996. Aktualnost teme, oziroma 
problematike v zvezi z denacionalizacijo pa seveda terja ažurnejše 
podatke. 

I. UVOD 

Zakon o denacionalizaciji je bil sprejet konec leta 1991. Dejansko 
pa je bilo njegovo izvajanje omogočeno šele od junija 1992 dalje, 
saj je bilo na podlagi zakonskih določil potrebno pripraviti celo 
vrsto izvedbenih predpisov in speljati organizacijskokadrovske 
ukrepe za izvajanje zakona (imenovanje komisij ipd ). 

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu in Zakon o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov pa sta začela veljati šele konec 
februarja oziroma marca 1993, kar pomeni, da do pričetka 
delovanja obeh skladov postopki, v katerih naj bi kot stranki 
sodelovala omenjena sklada, niso mogli teči. 

27 poročevalec, št. 7 



Ministrstvo za pravosodje je ves čas spremljalo uresničevanje 
izvajanja denacionalizacije in o tem pripravljalo poročila, na podlagi 
zbiranja statističnih podatkov: upravnih enot (prej občin), 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za 
okolje in prostor, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, 
Ministrstva za finance, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za 
notranje zadeve, 44 Okrajnih sodišč, Geodetske uprave RS in 
Arhiva Republike Slovenije. Ker omenjeni način zbiranja podatkov 
ni omogočal vsebinskih analiz izvajanja zakona, glede na 
vsakokratna vprašanja oziroma problematiko in na sprejete sklepe 
Državnega zbora Republike Slovenije ob sprejemu Zakona o 
začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja, se je vlada 
RS januarja 1996 odločila, daje potrebno vzpostaviti evidence, ki 
bodo omogočale izdelavo vsebinskih analiz, tako v postopkih 
denacionalizacije, o subjektih denacionalizacije ter zahtevanem 
in vrnjenem premoženju. V vseh upravnih enotah Republike Slove- 

li. ŠTEVILO ZAHTEV IN IZDANIH ODLOČB: 

Do sedaj zbrani podatki kažejo naslednje (na dan 22.3.1997): 

Gre za podatke upravnih enot Iz pristojnosti navedenih ministrstev: 

MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MOP - Ministrstvo za okolje in prostor 
MGD - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

nije in njihovih izpostavah je ta evidenca vzpostavljena, denacio- 
nalizacijski spisi so v glavnem popisani, manjkajo pa podatki, ki 
so jih pozabili vpisati ali pa jih ne morejo vpisati, ker jih v spisu ni, 
nekateri podatki pa so zajeti napačno, zaradi napak pri samem 
vnosu podatkov v evidenco. 

Vse spodaj navedene površine in vrednosti, ki so vpisane v DE2, 
so razvidne tudi iz tabele, ki je priloga temu poročilu, pri čemer pa 
je potrebno poudariti, da podatki iz tabele pomenijo le tisto površino 
oziroma vrednost, ki je v evidenco vpisana, realna ocena obsega 
in vrednosti premoženja, ki je predmet denacionalizacije, pa bo 
podana v posebi analizi, ki je že v pripravi in bo izdelana aprila 
1997 in bo vključena v 12. poročilo o uresničevanju Zakona o 
denacionalizaciji. Upoštevala bo tudi oceno obsega in vrednosti 
za nevpisano premoženje, seveda po ustrezni metodologiji. 

Pripominjamo, da navedeni podatki ne upoštevajo odpravljenih, 
razveljavljenih oziroma ničnih odločb, ki jih je skupaj 1261. 

MKGP MOP MGD SKUPAJ 

št. vloženih 
zahtev 

19119 13858 1653 34630 

št. popolnih 
zahtev 

10253 4900 808 15961 

št. izdanih odločb 10271 6965 935 18171 

od tega ugodenih 7716 3158 706 11580 

od tega delno 
ugodenih 

504 412 40 956 

od tega zavrženih 1262 2916 152 4330 

od tega zavrnjenih 416 282 12 710 

od tega 
ustavljenih 
postopkov 

373 197 25 595 

št. izdanih delnih 
odločb 

5572 1378 304 7254 
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III. UPRAVIČENCI IN VLAGATELJI 

V postopkih denacionalizacije je pri upravnih enotah vpisano 
skupaj 69.821 upravičencev oziroma njihovih pravnih naslednikov: 

ORGAN UV U V SKUPAJ 

1 1 

MG D 425 1848 1992 4265 

MK 4 21 , 23 48 

MKGP 5405 20053 13005 38463 

MOP 5823 10219 11002 27044 

SKUPAJ 11658 32141 26022 69821 

U - upravičenci; UV - upravičenci, ki so hkrati vlagatelji; V - vlagatelji 
(pravni nasledniki) 

Navedeni podatki ne vključujejo upravičencev po Zakono o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, ki jih je 6278. Upra- 
vličencev do denacionalizacije je torej 43.799, oziroma danes 
denacionalizacija zadeva 37.680 oseb 

IV. PREMOŽENJE V DENACIONALIZACIJI: 

V postopkih denacionalizacije so vloženi zahtevki, s katerimi 
navedeni upravičenci oziramo njihovi pravni nasledniki zahtevajo: 

kmetijskih zemljišč - 137.929 ha 
gozdov - 166.756 ha 
stanovanjskih enot - 640.689 m2 

poslovnih prostorov - 615.658 m2 

stavbnih zemljišč - 33.502.952 m2 

podjetij - 1451 (št.) 
premičnin - 31.880 DEM 

V zvezi z gornjimi podatki, je potrebno omeniti, da 1727 spisov iz 
pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nima 
vpisane zahtevane površine, tako so realni podatki gotovo višji. 
Od 50 % vpisanih površin kmetijskih zemljišč ni podatka o njihovi 
vrednosti, zato bo v kratkem izdelana ustezna analiza, ki bo dala 
realno oceno vrednosti premoženja, ki je predmet dena- 
cionalizacije. Po dosedanjih opazovanjih znaša povprečna 
vrednost kvadratnega metra kmetijskih zemljišč, ocenjeno po 
Odloku o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov 
in zemljišč uporabljenih za gradnjo v postopku denacionalizacije 
(Ur.l. RS, št. 16/92 in 21/92) 0.29 DEM/m2 (ob izločitvi vpisanih 
ekstremnih vrednosti, ki niti teoretično ne morejo biti pravilne in 
ob izločitvi podatkov o površinah brez vrednosti). Iz vpisanih 
odločb o denacionalizaciji pa izhaja, da je povprečna vrednost 
vrnjenih kmetijskih zemljišč 1,2 DEM/m2. Vrednost vpisane 
površine zahtevanih kmetijskih zemljišč torej verjetno ne more 
biti nižja od 1.400.000 DEM, pri čemer niso upoštevane površine 
v takem odstotku spisov, v katerih ni podatka. 

Podobno velja za gozdove, saj prav tako 50 % vpisanih površin 
nima vpisane vrednosti. Iz že izdanih odločb pa izhaja, da je 
povprečna vrednost gozda 0,33 DEM/m2, kar je že na prvi pogled 
nenavadno glede na oceno vrednosti gozda, ki je navedena v 
gradivu, pripravljenem ob sprejemu Zakona o denacionalizaciji 
leta 1991 (Poročevalec Skupščine RS, št. 21/91, stran 27). 

640.629 m2 zahtevanih stanovanjskih površin, 615.658 m2 

zahtevanih poslovnih prostorov in 33,502.952 m2 zahtevanih 
stavbnih zemljišč se nanaša na 8.858 zadev t.j. 64 % od skupnega 
števila 13.858 zadev, saj približno 5000 zahtev (t.j. 36 %) iz 
pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor še nima popisanega 
premoženja. Pri vrnjenih stanovanjih je zaenkrat (ob pomanjkanju 
navedenih podatkov) ugotovljeno, da je povprečna vrednost 
vrnjenega stanovanja 591 DEM/m2, iz česar sklepamo, da je 
vrednost popisanih zahtevanih površin (640.689 m2) 378.647.199 
DEM. V tej vrednosti pa ni zajeta vrednost 36 % spisov. 

Podobno velja za poslovne prostore, za katere je ugotovljena 
povprečna vrednost 726 DEM/m2. Vrednost vpisanih 615.658 m2 

torej verjetno znaša 447.000.000 DEM, brez upoštevanja 36 % 
zadev. 

Od 33.502.952 m2 stavbnih zemljišč je vrednost vpisana le v 30 
% primerov, iz katerih ugotavljamo, da je pri zahtevni površini 
povprečna vrednost 26,55 DEM/m2, iz odločb pa izhaja povprečna 
vrednost 29,38 DEM/m2 (seveda ob upoštevanju, da je bilo 
potrebno izločiti ekstremne vrednosti, ki niti teoretično ne morejo 
biti pravilne). Iz navedenega izhaja, da gre praviloma za komunalno 
opremljeno stavbno zemljišče in da je za vpisano 3.350 ha stavbnih 
zemljišč vrednosti 904.579.704 DEM. V navedeni vrednosti pa 
niso zajeti primeri, ki nimajo vpisane zehtevane površine. 

Pri upravnih enotah je vloženih 1356 zahtev za podjetja. Za 786 
le-teh (približno 58 %) je vpisana vrednost, ki znaša 658.706.000 
DEM. Vrednost izdanih odločb v zvezi z denacionalizacijo podjetij 
je 555.312.000 DEM, iz česar je sklepati, da so vrednosti v 
evidenco vpisane praviloma le v primerih, v katerih je že bilo 
odločeno, torej je najbrž potrebno v evidenco vnešeno zahtevano 
vrednost podvojiti. 

V evidenco je popisano tudi zahtevano premično premoženje v 
skupni vrednosti 31.880.588 DEM 
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V. UPRAVIČENCI IZ 14. ČL. ZAKONA O 
DENACIONALIZACIJI (VERSKE SKUPNOSTI) 

Iz naslednjih tabel pa so razvidni podatki za upravičence iz 14. 
člena (verske skupnosti) Zakona o denacionalizaciji. 

MKGP MOP MGD SKUPAJ 

št. vloženih zahtev i 614 256 17 887 

št. popolnih zahtev 381 117 13 511 

št. izdanih odločb 472 144 16 632 

od tega ugodenih 426 115 15 556 

od tega delno 
ugodenih 

19 16 35 

od tega zavrženih 15 8 23 

od tega zavrnjenih 8 5 13 

od tega ustavljenih 
postopkov 

4 1 5 

št. izdanih delnih 
odločb 

385 75 13 473 

Premoženje v denacionalizacijiskih postopkih v zvezi z zahtevami 
upravičencev iz 14. člena, torej verskih skupnosti. 

zahtevano premoženje ugodeno neugodeno 

kmetijska zemljišča 15.252 ha 2.337 ha 20 ha 

gozd 37.724 ha 6.759 ha 61 ha 

stanovanjske enote 52.172 m2 18.040 m2 505 m2 

poslovni prostori 53.583 m2 13.528 m2 1.882 m2 

stavbna zemljišča 1.511.478 m2 365.985 m2 23.267 m2 

podjetja 10 (št.) 7 (št.) 
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ENAJSTO POROČILO O 
URESNIČEVANJU ZAKONA O 
DENACIONALIZACIJI 

I. UVOD 

Zakon o denacionalizaciji (2DEN, Ur.l. RS, štev. 27/91 in 31/93) je 
pričel veljati 7.12.1991. 64. člen tega zakona je določil 24 mesečni 
rok za vložitev zahtev za denacionalizacijo. Ta rok je potekel 
(razen za pravne osebe za katere se je rok iztekel 13.5.1995) 
7.12.1993. Omenjeno dveletno obdobje je bilo zajeto v šestem 
poročilu o uresničevanju zakona o denacionalizaciji. To, enajsto 
poročilo, pa se nanaša na obdobje od uveljavitve zakona (t.j. 
7.12.1991) do 31.8.1996. 

Tako kot v predhodnih poročilih, so tudi v tem poročilu zajeti 
podatki, ki so jih posredovali vsi organi pristojni za reševanje 
zadev v postopkih denacionalizacije. To je vseh 58 upravnih enot 
z izpostavami Ministrstvo za kulturo in Minstrstvo za finance, ki 
odločajo o zahtevah za denacionalizacijo o upravnem postopku 
na prvi stopnji; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti, ki kot upravni organi druge stopnje določajo o pritožbah; 
ter 44 okrajnih sodišč, ki so pristojna za odločanje o zahtevah za 
denacionalizacijo po 5. členu ZDEN in za izvrševanje odločb o 
denacionalizaciji. 

II. URESNIČEVANJE ZAKONA SKUPNO IN NA 
POSAMEZNIH PODROČJIH 

1. Splošno « 
V nadaljevanju sledi prikaz nekaterih najpomembnejših ugotovitev 
ankete o izvajanju zakona o denacionalizaciji ter primerjava 
podatkov iz posameznih obdobij za katera so bila poročila že 
izdelana: 

II poročilo je zajelo obdobje od uveljavitve ZDEN (7.12.1991) 
do 20.6.1992, 

III. poročilo je zajelo obdobje od 21.6.1992 od 15.10.1992, 
IV. poročilo je zajelo obdobje od 16.10.1992 do 31.12.1992, 
V. poročilo, ki vsebuje le podatke občinskih upravnih organov, 

je zajelo obdobje od 1.1.1993 do 30.9.1993, 
VI. poročilo je zajelo obdobje od 1.10.1993 do 7.12.1993 (v 

tistih tabelah, v katerih ni podatkov za obdobje petega 
poročila, je prikazan podatek za obdobje od 1.1.1993 do 
7.12.1993), 

VII. poročilo zajema obdobje od 1.1.1994 do 31.5.1994, 
VIII. poročilo zajema obdobje od 1.6.1994 do 31.8.1994, 
IX. poročilo zajema obdobje od 1.9.1994 do 31.12.1994, 
X. poročilo zajema obdobje od 1.1.1995 do 31.10.1995, 
XI. poročilo zajema obdobje od 1.11.1995 do 31.8.1996 

Od 7.12.1991 do 31.8.1996 je bilo skupno vloženih 41.099 zahtev 
za denacionalizacijo, od katerih je bilo 25.168 popolnih, t.j. 61 % 
vseh vloženih. V tem obdobju so pristojni prvostopni organi izdali 
skupno 21.407 odločb. Od tega je bilo izdanih 5.136 sklepov o 
zavrženju zahtev, 1.439 odločb s katerimi so bile zahteve 
zavrnjene, 14.193 odločb, s katerimi je bilo zahtevam ugodeno in 
639 primerov, v katerih je bil postopek ustavljen. Podatke po zgoraj 
navedenih obdobjih nazorno prikazuje tabela I.a, tabela I. pa zaradi 
kumulativnega načina prikazovanja podatkov omogoča tudi 
pregled odstotkov izdanih odločb na vse vložene zahteve in na 
vse popolne zahteve po obravnavanih obdobjih. Pri tem je potebno 
opozoriti, da pristojni organi lahko meritorno odločajo le o popolnih 
vlogah strank. 

i 31 poročevalec, št. 7 



TABELA I. PRIMERJALNI PODATKI O URESNIČEVANJU 
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI1 

OBDOBJE URESNIČEVANJA primerja 
va 

obdobij 

SKUPNO ll.-lll. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. " X/XI 

(le obč. indeks 
upravni 
org.) 

1 št. vseh vloženih 22 029 16 021 31 957 39 947 40 262 40 503 41 088 41 268 41 099 100 
zahtev 

2 št. popolnih 9 775 8 576 15 421 20 148 22 620 23 166 24 683 26 159 25 168 96 
zahtev 

3 odstotek 87 54 48 50 56 57 60 63 61 
popolnih zahtev 

4 št izdanih 2 027 2 771 7 496 8 859 11483 12 936 14 821 18 371 21 407 117 
odločb 

- zavrženih zahtev 596 617 1 686 1 991 2 843 3 164 3 546 4 448 5 136 115 

- zavrnjenih 70 . 144 358 562 789 818 964 1 153 1 439 125 
zahtev 

- ugodenih zahtev 1 307 2 000 5 452 6 306 7 857 8 927 10187 12 264 14 193 116 

ustavitev 506 639 126 
postopka 

5 % izdanih 
odločb na 
vse vložene 17 17 23 22 29 32 36 45 52 
zahteve 

6 %izdanih odločb 
na 
popolne zahteve 38 32 49 44 51 .56 60 70 85 

1 Rimske številke (II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX. in X.) označujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera 
so bila izdelana. 
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TABELA la. 

SKUPNO II.. III. 

št. vseh vloženih 12 616 
zahtev 

OBDOBJE URESNIČEVANJA 

IV. V. VI. VII. VIII. 
(le obč 
upravni 
org.) 

3 405 16 188 

IX. XI. 

7 738 315 241 585 180 -169 

št. popolnih zahtev 6 090 2 486 6 845 4 727 2 472 546 1 517 1 466 -981 

SKUPAJ 

41 099 

25 168 

št. izdanih odločb 1 531 1 240 4 725 1 363 2 624 1 453 1 885 3 550 3 035 

■ zavrženih zahtev 435 

- zavrnjenih zahtev 43 

ugodenih zahtev 1 006 

- ustavitev post 

182 1 069 305 852 321 382 902 688 

101 214 204 227 29 146 1 89 286 

994 3 452 854 1 551 1 070 1 260 2 077 1 928 

. • 506 133 

21 407 

5136 

1 439 

14193 

639 

a ifl«; 
VLOŽENE IN POPOLNE ZAHTEVE IN IZDANE ODLOČBE 
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10,000 
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-5,000 
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\ 
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r-- 

II.- III. IV. VI. VII. 
obdobja 

it. vseh vloženih zahtev 
— it. Izdanih odloib 

VIII. IX. X 

it. popolnih zahtev 

XI. 

URESNIČEVANJE ZAKONA 
O DENACIONALIZACIJI 

Časovna obdobja so različna,kar je razvidno iz pregleda posameznih obdobij, za katera so bila izdelana poročila. 
•' c.,iv v' ; s 

Iz podatkov, kijih vsebuje tabela II., je razvidno, da potekajo postopki denacionalizacije na prvi stopnji v glavnem pri 
upravnih enotah. 
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TABELA II. 
PO PRISTOJNIH ORGANIH 
(obdobje od 7.12.1991 do 31.8.1996) 

UPRAVNE ENOTE 

MIN. 2A KULTURO 

MIN. ZA FINANCE 

SODIŠČA 

število število število število število število 
vloženih popolnih izdanih zavrženih zavrnjenih ugodenih 

zahtev vlog odločb 

- 4 - 

38 170 24 638 20 037 4 837 995 13 743 

830 520 405 72 45 288 

152 10 50 43 1 6 

1 947 915 184 398 156 

število 
ustav, 

postop. 

462 

177 

SKUPAJ 41 099 25 168 21 407 5 136 1 439 14 193 639 

Podatki upravnih enot o vloženih zahtevah in popolnih vlogah ter izdanih odločbah po obdobjih, so prikazani v tabeli 
III., v kateri so za vsako obdobje vnesena tudi mesečna povprečja 

TABELA III. MESEČNA POVPREČJA PO OBDOBJIH URESNIČEVANJA 
PRI UPRAVNIH ENOTAH 

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. SKUPAJ 

št vlož. zahtev 9 174 3 041 3 289 16 188 6 183 198 32 447 0 -382 38 170 
na mesec 1 343 780 1 281 1 779 2 728 34 11 112 

št. popolnih vlog 3 394 2 622 2 478 6 845 4 585 2 462 614 1 535 1 184 -1 081 24 638 
na mesec 497 672 965 752 2 021 422 205 384 118 

ŠL izdanih odločb 489 1 001 1 183 4 725 1 117 2 382 1 294 1 673 3 291 2 881 20 037 
na mesec 72 257 461 519 493 408 431 418 329 288 

Ugotovimo, da je bilo v obdobju od 1.10.1993 do 7.12.1993 (VI. 
poročilo) največji pripad zadev na mesec (2 728). Prav tako je 
bilo v tem obdobju izredno visoko število popolnih vlog na mesec 
(2.021). Razumljivo je, da se po 7.12.1994 število vloženih zahtev 
skoraj ni spremenilo. Rok za vlaganje zahtev je namreč, kot že 
rečeno, potekel 7.12.1993, po tem datumu pa so lahko do 
13.5.1995 vlagale zahteve za denacionalizacijo le še pravne 
osebe. Že v obdobju od 8.12.1993 do 31.5.1994 je bilo malo 
popolnih vlog (2.462 oz. 422 na mesec), v zadnjih štirih mesecih 
pa le 1.535 oziroma 384 na mesec. Največ izdanih odločb na 

mesec je bilo v obdobju od 1 1.1993 do 30.9.1993 (519). Do 
takrat je povprečno število izdanih odločb na mesec nenehno 
naraščalo, že v obdobju od 1.10.1993 do 7.12.1993 je nekoliko 
padlo (493), v obdobju od 8.12 1993 do 31.5.1994 je povprečje 
padlo kar na 408 odločb na mesec, v obdobju od 1.6.1994 do 
31.8.1994 je bilo v povprečju izdanih 431 odločb na mesec, v 
predzadnjem obdobju 329 odločb na mesec, v zadnjem obdobju 
pa je število odločb padlo na 288 izdanih odločb na mesec. Gibanje 
mesečnih povprečjih izdanih odločb pri upravnih enotah je tudi 
grafično prikazano 
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Iz tabele Ministrstva za notranje zadeve, ki zajema podatke o 
številu sistemiziranih in zasedenih delovnih mestih na področju 
denacionalizacije in je v prilogi tega poročila, je razvidno, da je pri 
teh upravnih enotah redno zaposlenih 235 delavcev, ki delajo na 
področju denacionalizacije. Sistemiziranih je 304 delovnih mest, 
torej je zasedenih dve tretjini delovnih mest. Pri dveh upravnih 
enotah pa ni zasedeno niti eno delovno mesto za vodenje 
postopkov o denacionalizaciji. Zaradi primankljaja redno zaposlenih 
delavcev sodeluje v 33 upravnih enotah 138 zunanjih sodelavcev. 
To pomeni, da je zadnjem obdobju, t.j. do 31.8.1996, na področju 
denacionalizacije delalo 235 redno zaposlenih delavcev pri 
pristojnih upravnih enotah, ki so skupaj izdelali 2.881 odločb ali 
12,3 odločb na delavca v času od 1.11.1995 od 31.8.1996. To tudi 
pomeni, daje v povprečju en redno zaposleni delavec izdal 1,23 
odločbe na mesec. 

Število sistemiziranih delovnih mest se je v primerjavi s stanjem, 
ki je bilo prikazano v 10. poročilu, povečalo za 4 %, številko 
zasedenih mest za 18 % in število zunanjih sodelavcev za 33 %. 

Iz anket ob izdelavi šestega in sedmega poročila je rezvidno, da 
je tekrat, glede na število redno zaposlenih delavcev, v povrečju 
en zaposleni delavec prav tako izdal 1,7 odločbe na mesec. 

Že v predhodnih poročilih smo ugotovili, da je to vsekakor zelo 
nizko povprečje, za katerega je morebitni razlog v tem, da 
zaposleni delavci pri upravnih enotah delajo na področju 
denacionalizacije poleg svojega sicer drugega rednega dela. 
Nadalje je postopek denacionalizacije eden najzahtevnejših, saj 
upravičenci uveljavljajo premoženjskopravne zahtevke, torej 
klasične pravice civilnega prava, o katerih praviloma odločajo 
sodišča in ne upravni organi. Pomanjkanje tovrstnih izkušenj je 
toliko večje, ker so pooblaščene osebe za vodenje postopkov na 
prvi stopnji poleg dipl. pravnikov pogosto tudi dipl. ekonomisti in 
osebe z višješolsko izobrazbo. Dodatna ovira za hitro ugotavljanje 
dejanskega stanja v konkretnih primerih je tudi časovna 
odmaknjenost podržavljenja in razpršenost dokumentacije, ki jo 
je potrebno zbrati; nemalokrat pa dokumentacije v arhivih niti ni. 
Takrat je dokazovanje še bolj zapleteno in dolgotrajno. 

2. Uresničevanje zakona na posameznih področjih 

2.1. Pri upravnih enotah 

Pristojne upravne enote so, po uveljavitvi zakona, na področju 
denacionalizacije: 

a) kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev 
prejele 20.864 zahtev za denacionaliaacijo, od katerih je bilo 14.279 
popolnih. Skupno so izdali 11.431 odločb, od katerih je bilo 1.644 
sklepov o zavrženju zahtev, 589 zahtev je bilo zavrnjenih, v 8.931 
primerih pa so bile izdane odločbe, s katerimi je bilo zahtevam 
ugodeno, v 267 primerih je bil postopek ustavljen. Poravnave so 
bile sklenjene v 501 primerih. Med vsemi izdanimi odločbami je 
bilo 5.561 delnih odločb. 

Denacionalizirano je bilo skupaj: 

- 26.669 ha kmetijskih zemljišč, od tega 24.087 v last in posest 
oziramo z vzpostavitvijo lastninske pravice, 2.334 ha je bilo vrnjeno 
v obliki solastninskega deleža, 141 ha je bilo denacionalizirano z 
nadomestnimi zemljišči, za 107 ha kmetijskih zemljišč pa so bile 
izdane odločbe za plačilo odškodnine v skupni vrednosti 
140.028.003 SIT. 
- 64.743 ha gozdov, od katerih so bili skoraj vsi vrnjeni v last in 
posest oziroma z vzpostavitvijo lastninske pravice. 
- 176 kmečkih gospodarstev in prav tako 176 objektov v okviru 
kmečkih gospodarstev. 

V 115 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premoženje 
ob podržavljanju obremenjeno s hipoteko, v 78 primerih pa je bilo 
premoženje obremenjeno s hipoteko po podržavljenju. Na tem 
področju denacionalizacije so zavezanci v 1358 primerih pridobili 
premoženje na odplačan način in lahko uveljavljajo odškodnino 
po 73. členu ZDEN. 
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TABELA IV DENACIONALIZIRANO PREMOŽENJE 

VRSTA 
PREMOŽENJA 

ll.-lll IV V VI VII VIII IX X X SKUPAJ 

KMETIJSKA 

ZEMLJIŠČA ha ha 

(le obč.. 
upr.org.) 

ha ha ha ha ha ha hć ha 

upr. enote 

Min. za kulturo 

sodišča 

1 783 

0 

0 

5 055 

0 

30 

5 432 1 392 
86 

1 

2 431 

62 
16 

1 854 

1 235 
44 

4 854 

22 

1 

1 092 
95 

2 

2 776 

462 

56 

26 669 

1 962 

150 

SKUPAJ 

GOZDOVI 

1 783 

ha 

5 085 

ha 

5 432 

ha 

1 479 

. ha 

2 509 

ha 

3 133 

ha 

4 877 

ha 

1 189 

ha 

3 29^ 

hć 

28 781 

ha 

upr. enote 

Min. za 
kulturo 

sodišča 

10 536 

0 

8 303 

0 

23 

20 719 

0 

0 

1 005 

115 

0 

10 985 

17 

0 

3 062" 

812 

4 

2662 

212 

44 

4 645 

24 

3 

2 82€ 
8C 

16 

64 743 

1 260 

51 

SKUPAJ 

KMET.GOSP. 

10 536 

št. 

8 326 

št. 

20 719 

št. 

1 120 

št. 

11 002 

št. 

3 878 

št. 

2 918 

št. 

4 672 

št. 

2 752 

št 

66 054 

št. 

upr. enote 

OBJEKTI V 
KMET. GOSP. 

13 

št. 

13 

št. št. 

53 

št. 

41 

Št. 

4 

št. 

9 

št. 

15 

št. 

26 

št 

176 

št. 

upr. enote 8 34 37 41 4 9 15 26 176 

b) stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih 
prostorov in stavbnih zemljišč prejeli 15.594 zahtev, od katerih je 
bilo le 9.208 popolnih. Skupno število izdanih odločb je bilo 7.577, 
od katerih je bilo izdanih 3.044 sklepov o zavrženju zahtev, 381 
odločb, s katerimi so bile zahteve zavrnjene, 4.014 odločb, s 
katerimi je bilo zahtevam ugodeno in v 178 primerih je bil postopek 
ustavljen. V 277 primerih so bile te odločbe izdane na podlagi 
poravnave. Med vsemi izdanimi odločbami je bilo 1.114 delnih 
odločb. 

Denacionalizirano je bilo skupaj: 

- 2.909 stanovanj v skupni površini 169.281 m2, od tega je bilo 
263 stanovanj vrnjenih v last in posest, 2.624 stanovanj pa z 
vzpostavitvijo lastninske pravice, le v 22 primerih je bila izdana 

odločba za plačilo odškodnine v višini 77.807.575 SIT. 
- 569 hiš s skupno površino 138.384 m2, od katerih je bilo 107 hiš 
vrnjenih v last in posest, 426 hiš pa je bilo vrnjenih z vzpostavitvijo 
lastninske pravice, v 36 primerih je bila izdana odločba za plačilo 
odškodnine. 
- 1.639 poslovnih stavb in poslovnih prostorov v skupni površini 
274.960 m2, od katerih je 515 poslovnih prostorov vrnjenih v last 
in posest, v 1.086 primerih z vzpostavitvijo lastninske pravice, v 
38 primerih pa s plačilom odškodnine v skupni vrednosti 
308.415.595 SIT. 
- 3.693.429 m2 stavbnih zemljišč, od katerih je bilo 2.738.179 m2 

denacionaliziranih po 31. členu ZDEN, 829.413 m2 pa po 32. členu 
ZDEN. Za 125.837 m2 so bile izdane odločbe za plačilo odškodnine 
v vrednosti 335.191.245 SIT. 
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TABELA V. DENACIONALIZIRANO 
PREMOŽENJE 

PODJETJA IN KAPITAL 
(v tisočih SIT) 

XI 
VI VII VIII IX X SKUPAJ 

■ Upravne enote 

- Sodišča 

- Min. za finance 

4 291 330 1 814 550 1 852 628 1 948 530 3 393 203 2 198 018 15 498 259 

18000 18000 

280 69 349 

SKUPAJ 4 291 330 1 814 550 1 852 628 1 948 810 3 411 272 2 198 018 15 516 608 

V 321 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premoženje 
obremenjeno s hipoteko ob podržavljenju, v 42 primerih pa je bilo 
premoženje obremenjeno s hipoteko po podržavljenju. Na tem 
področju denacionalizacije so zavezanci v 737 primerih pridobili 
premoženje na odplačen način in lahko uveljavljajo odškodnino 
po 73. členu ZDEN. 

c) podjetij in kapitala 

Prejeli so 1.712 zahtev, od tega je bilo 1.151 popolnih. Skupno je 
bilo izdanih na tem področju denacionalizacije 1029 odločb, od 
katerih so bile zahteve zavržene z 189 sklepi, z 25 odločbami so 
bile zahteve zavrnjene, s 798 odločbami pa je bilo zahtevam 
ugodeno, v 17 primerih je bil postopek ustavljen. V 450 primerih 
so bile te odločbe izdane na podlagi poravnave. Med vsemi izdanimi 
odločbami je bilo 314 delnih odločb. 

Denacionalizirano je bilo skupaj: 

- 51 podjetij v last in posest v skupni vrednosti 1.581.870.872 SIT 
- 329 podjetij z vzpostavitvijo lastninskega deleža na kapitalu v 
skupni vrednosti 6.103.094.881 SIT. 
- v 149 primerih je šlo za denacionalizacijo po 38. členu, to je z 
vrnitvijo nepremičnin v skupni vrednosti 4.987.029.372 SIT. 
- v 106 primerih pa je bila za vrednost podržavljenega premoženja 
izdana odločba za plačilo odškodnine v vrednosti 2.826.263.836 
SIT. 

V 19 primerih je bilo potrebno upoštevati, da je bilo premoženje ob 
podržavljenju obremenjeno s hipoteko, v 35 primerih pa je bilo 
premoženje obremenjeno s hipoteko po podržavljenju. Na tem 
področju so zavezanci v 87 primerih pridobili premoženje na 
odplačen način in tako uveljavljajo odškodnino po 73. členu ZDEN. 

Podrobneje so podatki o izvajanju zakona o denacionalizaciji, tudi 
glede drugih vprašanj, razvidni iz tabel od 1 do 20, ki prikazujejo 
tudi podatke po občinah in pravnih enotah (tako kot v predhodnih 
poročilih). 

2.2. Pri Ministrstvu za kulturo, 

ki je na prvi stopnji pristojno za odločanje o denacionalizaciji 
predmetov umetniške, kulturne in zgodovinske vrednosti in 
nepremičnin, ki so kulturni spomeniki oziroma naravne 
znamenitosti, je bilo vloženih 830 zahtev, od tega je bilo 520 popolnih 
vlog. Izdanih je bilo 405 odločb, od tega 72 sklepov o zavrženju 
zahtev, 45 odločb, s katerimi so bile zahteve zavrnjene in 288 
pozitivnih odločb. 

Denacionalizirano je bilo: 
- 1.962 ha kmetijskih zemljišč 

- 1.260 ha gozdov 
- 262 stanovanj v skupni površini 18.290 mz 

- 115 hiš v skupni površini 42.000 m2 

- 190 poslovnih prostorov v skupni površini 24.977 m2 • 
- 63.338 m2 stavnih zemljišč 

2.3. Pri Ministrstvu za finance, 

ki je na prvi stopnji pristojno odločati o denacionalizaciji premoženja 
bank in drugih finančnih organizacij, je bilo vloženih 152 zahtev 
za denacionalizacijo. Praviloma so vse vloge nepopolne, te pa 
večinoma še niso dopolnjene, le 10 vlog je popolnih. 34 zahtev je 
bilo odstopljeno pristojnim organom. Izdano je bilo skupaj 50 
upravnih aktov, od kateri je bilo 43 sklepov o zavrženju zahteve 
za denacionalizacijo, ena odločba, s katero je bila zadeva 
zavrnjena in šest, s katerimi je bilo zahtevam ugodeno; v 11 
primerih je bila vložena tožba-upravni spor. 

2.4. Pri okrajnih sodiščih 

(tabela "denacionalizacija" po sodiščih je v prilogi) je bilo na podlagi 
5. člena zakona (izpodbijanje pravnega posla, sklenjenega zaradi 
grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziramo predstavnikov 
oblasti) vloženih skupno 1.947 zahtev, 84 vlog pa je bilo odstopljenih. 
Izdali so 915 odločb, od tega so bile v 184 primerih zahteve 
zavržene, 398 zahtev je bilo zavrnjenih, v 156 primerih je bilo 
zahtevam ugodeno, od tega s sklenjeno sodno poravnavo v 16 
primerih. V 177 primerih so bili postopki ustavljeni zaradi umika 
zahtevka. 

S pravnomočnimi odločbami sodišč je bilo denacionalizirano 150 
ha kmetijskih zemljišč, 51 ha gozdov, pet hiš, 10 poslovnih 
prostorov in 17.350 m2 stavbnih zemljišč. 

Na podlagi posebnih določb zakona o denacionalizaciji o 
dedovanju je bilo uvedenih 4.071 zapuščinskih postopkov, od 
tega je 2.965 končanih (2.844 pravnomočno končanih). Sodišča 
so izvršila 11.697 odločb o denacionalizaciji. 

Z odločbo je bil denacionaliziran lastniški delež v obliki delnic na 
podjetju v višin 200.000 DEM (v tabeli V. je upoštevan tečaj 1 DEM 
je 90 SIT). 

Denacionalizacija premoženja po področjih, po obdobjih in po 
organih odločanja je prikazana tudi v tabeli IV. in V. Tabeli V.a in VI. 
pa se nanašata na denacionalizacijo v upravnih enotah, na kar 
se nanašata tudi prikazana grafa o mesečnih povprečih izdanih 
odločb po posameznih področjih in pregled uresničevanja ZDEN 
do 31.10.1995 po področjih. 
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TABELA Va 

KMETIJSTVO ll.-lll. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

1 št. vseh vloženih 13 819 10116 »• 20 927 20 753 20 685 20 777 20 942 20864 
zahtev r 

vsebova- 
lo podat 

2 št. popolnih zahtev 6 839 5 747 "°vpo 11 667 14 263 14 568 15 129 15 510 14279 
posame- 
znih 

odstotek popolnih 
zahtev 

49 57 
po 
tromesećj 
ih 

4 št. izdanih odločb 1 290 1 749 

56 69 70 73 74. 68 

5 293 6 540 7 246 8 088 9 877 11431 

% izdanih odločb na 
vse 
vložene zahteve 9 17 25 32 35 39 47 55 

6 % izdanih odločb na 
popolne zahteve 19 30 45 46 50 53 64 80 

TABELA Va 
STAN. PODROČJE 

1 št. vseh vloženih 
zahtev 

6 367 4 624 15 314. 15719 15808 16 119 15899 15594 

2 št. popolnih zahtev 2 436 2 384 

3 odstotek popolnih 38 52 
zahtev 

7 469 7 217 7 407 8 307 9 093 9208 

49 46 47 52 57 59 

4 št. izdanih odločb 621 861 2 991 4 048 4 547 5 121 6391 7577 

5 % izdanih odločb na 
vse , 
vložene zahteve 10 19 20 26 29 32 - 40 49 

6 % izdanih odločb na 
popolne zahteve 25 36 40 56 61 62 70 82 
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4 

PODJETJA 

1 št. vseh vloženih 1203 
zahtev 

2 št. popolnih zahtev 393 

3 odstotek popolnih 33 
zahtev 

4 št. izdanih odločb 68 

5 % izdanih odločb na 
vse 
vložene zahteve 6 

764 1 634 1 601 

363 788 906 

48 48 57 

79 231 309 

10 14 19 

1 612 1 656 1 711 1 712 

1 025 1 099 1 116 1 151 

64 66 65 67 

398 655 887 1029 

25 40 52 60 

6 % izdanih odločb na 

popolne zahteve 17 22 29 34 39 60 79 
89 

Rimske številke (H.III.IV.V.Vl.VlI.VIll.in IX.) 
označujejo podatke iz poročil za obdobja, za katera so bila 
izdelana 

41 poročevalec, it 7 



Pregled izvajanja ZDEN do 31.8.1996 

po področjih 

M vlož.zahteve £3 popolne vloge g izdane.odl. 

TABELA VI. 

KMETIJSTVO X. XI. razlika mesečno 
povprečje 

1 št. vseh vloženih zahtev 20 942 20 864 -78 

t 
2 št. popolnih zahtev .15 510 14 279 -1 231 
3 št. poslanih v dopolnitev 6 622 8 512 1 890 189 

4 št. izdanih odločb 9 877 11 431 1 554 155 
zavrženih zahtev - 1 562 1 644 82 8 
zavrnjenih zahtev 439 589 150 15 
ugodenih zahtev 7 679 8 931 1 252 125 
ustavitev postopka 197 267 70 7 

5 št. delnih odločb 4 768 5 561 793 79 
6 poravnave 474 501 27 3 
7 pritožbe 1 499 1 810 311 31 
8 pravnomočne odločbe 7 377 8 666 1 289 129 
9 št. ustnih obravnav 9 471 10 978 1 507 151 
10 skrajšani postopek 674 774 100 10 
11 končane zadeve 4 368 4 727 359 36 
12 pravnomočne . 3 755 4 152 397 40 
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TABELA VI. 
STAN. PODROČJE 

1 št. vseh vloženih zahtev 

2 št. popolnih zahtev 
3 št. poslanih v dopolnitev 

4 št. izdanih odločb 
zavrženih zahtev 
zavrnjenih zahtev 
ugodenih zahtev 
ustavitev postopka 

5 št. delnih odločb 
6 poravnave 
7 pritožbe 
8 pravnomočne odločbe 
9 št. ustnih obravnav 
10 skrajšani postopek 
11 končane zadeve 
12 pravnomočne 

PODJETJA 

1 št. vseh vloženih zahtev 

2 št popolnih zahtev 
3 št. poslanih v dopolnitev 

4 št izdanih odločb 
zavrženih zahtev 

- zavrnjenih zahtev 
ugodenih zahtev 
ustavitev postopka 

5 št. delnih odločb 
6 poravnave 
7 pritožbe 
8 pravnomočne odločbe 
9 št. ustnih obravnav 
10 skrajšani postopek 
11 končane zadeve 
12 pravnomočne 

XI. razlika mesečno 
povpr. 

15 594 -305 

9 208 115 12 
7 209 437 44 

7 577 1 186 119 
3 044 608 61 

381 60 6 
4 014 483 48 

178 75 8 

1 114 160 16 
277 29 3 

1 263 242 24 
5 585 719 72 
3 992 594 60 
2 310 240 24 
5 303 565 57 
4 375 192 19 

XI. razlika mesečno 
povpr. • 

1 712 1 0 

1 151 35 4 
983 5 0 

1 029 142 14 
189 17 2 
25 2 0 

798 114 11 
17 8 0 

314 47 5 
450 37 4 
200 39 4 
698 64 6 

1 675 137 14 
48 8 0 

684 89 9 
559 52 5 

X. 

15 899 

9 093 
6 772 

6 391 
2 436 

321 
3 531 

103 

954 
248 

1 021 
4 866 
3 398 
2 070 
4 738 
4 183 

X. 

1 711 

1 116 
978 

887 
172 
23 

683 
9 

267 
413 
161 
634 

1 538 
40 

595 
507 
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TABELA VI. 

UPRAVNE ENOTE X. XI. 
SKUPAJ 

1 št. vseh vloženih zahtev 38 552 38 170 

razlika mesečno 
povpr. 

-382 

2 
3 

št. popolnih zahtev 25 719 24 638 -1 081 
št. poslanih v dopolnitev 14 372 16 704 2 332 233 

št. izdanih odločb 
zavrženih zahtev 
zavrnjenih zahtev 
ugodenih zahtev 
ustavitev postopka 

17 135 
4 170 

783 
11 893 

309 

20 037 
4 837 

995 
13 743 

462 

2 901 
667 

212 
1 850 

153 

290 
67 

21 
185 

15 

5 št. delnih odločb 5 989 6 989 
6 poravnave 1 135 1 228 
7 pritožbe 2 681 3 273 
8 pravnomočne odločbe 12 877 14 949 
9 št. ustnih obravnav 14 407 16 645 
10 skrajšani postopek 2 784 3 1 32 
11 končane zadeve 9 701 10 714 

%končane/vložene 25 28 

%končane/popolne 38 43 

12 pravnomočne 8 445 9 086 

%pravnomočne/vložen 22 24 
e 

%pravnomočne/popol 33 37 
ne 

1 000 
93 

592 
2 072 
2 238 

348 
1 013 

641 

100 
9 

59 
207 
224 

35 
101 

64 

3. Pri organih druge stopnje 

Ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za dena- 
cionalizacijo so prejela skupaj 5.098 pritožb. Od tega jih je rešenih 
4.324 in sicer takoj, da je bilo v 2.264 primerih pritožnikom ugodeno, 
1.950 je bilo zavrnjenih, 110 pritožb pa je bilo zavrženih. Skupaj je 
bilo vloženih 442 pritožb zaradi molka upravnega organa prve 
stopnje. 

3.1. Pri Ministrstvu za okolje in prostor kot drugostopenjskemu 
organu za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš, 
poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč je bilo 
vloženih 2.272 pritožb, od tega je bilo rešnih 1.956 in sicer tako, 
da je bilo v 844 primerih pritožnikom ugodeno, 1.268 pritožb je bilo 
zavrnjenih, 44 pa zavrženih. Zaradi molka upravnega organa je 
bilo vloženih 158 pritožb, sproženih je bilo 342 upravnih sporov, 
20 pritožb pa je bilo odstopljenih. 

3.2. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
je pristojno za odločanje na drugi stopnji v zadevah denacio- 
nalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov, kmečkih gospodarstev, je 
bilo vloženih 2.242 pritožb. Rešenih je bilo 1.985 pritožb, od tega 
je bilo 742 zavrnjenih, 1.206 pritožb je bilo ugodno rešenih, 37 
pritožb pa je bilo zavrženih. V 13 primerih je bil postopek ustavljen. 
Zaradi molka upravnega organa prve stopnje je bilo vloženih 233 
pritožb. Sproženih je bilo 252 upravnih sporov. 

3.3. Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, ki je pristojno 
za odločanje na drugi stopnji o zadevah denacionalizacije podjetij 
in kapitala, je bilo vloženih 584 pritožb. Rešenih je bilo 383 pritožb, 
od tega je bilo 214 ugodenih, 140 zavrnjenih in 28 zavrženih. 
Zaradi molka upravnega organa prve stopnje je bilo vloženih 51 
pritožb, sproženih je bilo 40 upravnih sporov, zaradi kršitve 
materialnih določb je bilo vloženih 65 pritožb. Zaradi kršitve 
formalnih določb 40 pritožb in zaradi nepopolno ali zmotno 
ugotovljenih dejstev 41 pritožb. 
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VODENJE POSTOPKOV IN STANJU ZADEV NA PODROČJU DENACIONALIZACIJE PRI MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN 
PROSTOR, MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO IN MINISTRSTVU ZA GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI 

obdo 
bje 

štev. 
v lože 
nih 
prito 
žb 

število rešenih pritožb pritožbeni razlogi čas rešitve št.sp 
rože 
nih 
upra. 
spor. 

šLod 
stopi 
jenih 
prito 
žb 

za v rž 
eno 

zavr 
njen 
o 

ugod 
eno 

SKU 
PAJ 

deja 
nsko 
stan. 

mate 
rial.p 
ravo 

kršit 
pravi 
IZUP 

molk 
orga 
nal.s. 

v 
roku 

po 
prete 
ku 

do 
31.10 
1995 

4353 73 1651 1678 3402 30 76 21 354 7 98 271 47 

do 
31.8. 
1996 

745 37 299 586 922 33 33 33 88 23 482 349 21 

SKU 
PAJ 

5098 110 1950 2264 4324 63 109 54 442 
4 

30 580 620 68 

4. Pri organih za notranje zadeve, geodetski upravi, 
Arhivu RS 

4.1. Pri Ministrstvu za notranje zadeve so notranje or- 
ganizacijske enote pristojne za upravne notranje zadeve pri 
upravnih enotah, kot prvostopni organi pristojni za ugotavljanje 
državljanstva kot predhodnega vprašanja v postopkih 
denacionalizacije, v obdobju do 7.12.1991 od 20.10.1996 izdale 
3.019 ugotovitvenih odločb o državljanstvu oseb - upravičencev 
v postopkih denacionalizacije in sicer je bilo v 2.164 primerih 
ugotovljeno, da so oziroma so bili upravičenci do denacionalizacije 
državljani, v 841 primerih je bilo ugotovljeno, da upravičenci do • 
denacionalizacije niso bili jugoslovanski državljani (v 604 primerih 
je bilo ugotovljeno, da osebe niso postale jugoslovanski državljani 
iz razlogov drugega odstavka 35. člena Zakona o državljanstvu 
FLRJ - Uradni list FLRJ, št. 54/46 in 108/48). Zoper izdane upravne 
akte na I. stopnji je bilo vloženih 598 pritožb. V 86 primerih je bilo 
pritožbam ugodeno, v 204 primerih pritožbam ni bilo ugodeno 
(Ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo odločbe I. stopnje), v 6 
primerih so bile pritožbe zavržene, v 6 primerih pa se je pritožbeni 
postopek ustavil; v postopku je še 296 nerešenih pritožb. Zoper 
odločbe Ministrstva za notranje zadeve, izdane v pritožbenem 
postopku, je bilo vloženih 111 upravnih sporov, v 6 primerih je bilo 
tožbi ugodeno, v 33 primerih tožbi ni bilo ugodeno, v 2 primerih pa 
se je postopek ustavil, v 70 primerih Ministrstva za notranje 
zadeve še ni prejelo odločitve Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije. 

4.2. Republiška geodetska uprava je posredovala zbirne 
podatke posameznih geodetskih izpostav za obdobje od 1.1.1992 
do 31.8.1996. Rešenih zahtevkov za izdajo zemljiško katastrskih 
podatkov je bilo 42.000. Število nerešenih zahtevkov, ki pa so še 
v pripravi, je 200. 

4.3. Na arhiv Republike Slovenije je bilo vloženih 5.703 zahtev, 
od katerih je bilo pozitivno rešenih 3.142. Na Inštitut za novejšo 
zgodovino je bilo do 31.8.1996 vloženo 420 vlog, pozitivno je 
bilo rešnih 171 le-teh. Na Zgodovinski arhiv v Celju je bilo 
vloženih 1.394 vlog, pozitivno rešenih 925. Na Pokrajinski arhiv 
v Kopru je bilo vloženih 96 vlog, pozitivno rešenih 46. Na 
Zgodovinski arhiv Ljubljana oziramo na vse njegove enote je 
bilo vloženo 2.780 zahtev, pozitivno rešenih pa je bilo 1.992. Na 
Pokrajinski arhiv Maribor je bilo vloženih 3.892 vlog, pozitivno 
rešenih 3.311. Na Pokrajinski arhiv Nova Gorica je bilo vloženih 
566 vlog, pozitivno rešenih 351. Na Pokrajinski arhiv Ptuj je bilo 
vloženo 1.217 vlog, pozitivno rešenih 1.061. Na Arhiv Ministrstva 
za notranje zadeve je bilo vloženo 2.954 vlog, pozitivno rešenih 
1.575. Na nadškofijski arhiv Ljubljana je bilo vloženih 955 vlog, 
pozitivno rešenih 657. 

Skupno število vlog pri navedenih arhivih je bilo 19.977, pozitivno 
rešenih pa 13.231. 

Vpogled v dokumentacijo arhiva Ministrstva za pravosodje je 
želelo 1302 strank. 

KONČANE ZADEVE 

(UPRAVNI ORGAN I. stopnje - UPRAVNE ENOTE SO O 
ZAHTEVI ZA DENACIONALIZACIJO ODLOČILE V CELOTI) 

Na področju denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in 
kmečkih gospodarstev, so upravni organi I. stopnje do 31.8.1996 
(do 31.12.1994 so to bili občinski upravni organi) v celoti odločili o 
4.727 zahtevah za denacionalizacijo, od tega 4.152 pravnomočno. 

Na področju denacionalizacije stanovanj, stanovanjskih hiš, 
poslovnih stavb in poslovnih prostorov ter stavbnih zemljišč, so 
upravni organi I. stopnje do 31.8.1996 v celoti odločili o 5.303 

zahtevah za denacionalizacijo, od tega 4.375 pravnomočno. 

Na področju denacionalizacije podjetij in kapitala pa so upravni 
organi I. stopnje do 31.8.1996 v celoti odločili o 684 zahtevah, od 
tega 559 pravnomočno. 

Skupaj so torej takratni občinski upravni organi, do 31.8.1996, v 
celoti odločili o 10.714 zahtevah za denacionalizacijo, od tega 
9.086 pravnomočno. 

Podatki so vključeni v tabelo VI. tako, da je možna primerjava z 
vložehimi zahtevami, popolnimi vlogami, izdanimi odločbami itd. 
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III. URESNIČEVANJE ZAKONA O 
DENACIONALIZACIJI 

1. Pravni viri denacionalizacije 

Zakon o denacionalizaciji (ZDEN, Ur.l. RS, št. 27/91), ki ureja 
denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno s predpisi o 
agrarni reformi, nacionalizaciji in o zaplembah ter z drugimi predpisi 
in načini, navedenimi v zakonu, je začel veljati 7.12.1991. Z 
zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o denacionalizaciji 
(Ur.l. RS, št 31/93) je bil ZDEN noveliran; novela je podaljšala rok 
iz prvega odstavka 64. člena ZDEN za vlaganje zahtev za 
denacionalizacijo iz prejšnjih osemnajstih mesecev na štirindvajset 
mesecev po uveljavitvi zakona ter dopolnila tretji odstavek 88. 
člena ZDEN v smislu podaljšanja prepovedi razpolaganja z 
nepremičninami in premoženjem, za katero je bila vložena zahteva 
za denacionalizacijo, tudi po poteku roka za vlaganje zahtev za 
denacionalizacijo iz prvega odstavka 64. člena. Ustavno sodišče 
Republike Slovenije je, v sproženih postopkih za oceno ustavnosti 
določb ZDEN, v treh postopkih odločilo, da so določene odločbe 
ZDEN protiustavne, in tako: 

- z odločbo št. U-l-10/92-19 z dne 5.11.1992 razveljavilo 92 člen 
ZDEN, ki je med prehodnimi in končnimi določbami ZDEN urejal 
uporabo določb ZDEN za vračanje premoženja, zaplenjenega v 
kazenskih postopkih, ki so bili pravnomočno končani do 
31.12.1958 (po mnenju Ustavnega sodišča RS se je'namreč 
razveljavljena določba 92. člena nanašala tudi na primere, ko je 
bila s pravnomočno sodno odločbo odpravljena kazen zaplembe 
premoženja, premoženje pa še ni bilo vrnjeno oziroma škoda še 
ni bila poravnana, s čimer je ta določba omogočila poseganje v 
pravnomočne sodne odločbe oziroma je taka ureditev omogočila 
poseganje v pravice, pridobljene s pravnomočno odločbo, celo z 
učinkom za nazaj, kar je v nasprotju z 2. in 3. členom oziroma v 
neskladju s 155. členom Ustave Republike Slovenije); 

- z odločbo št. U-l-25/92-27 z dne 4.3.1993 razveljavilo besedo 
"fizične" v prvem in drugem odstavku 3. člena, 4. členu, 5. členu 
in v drugem odstavku 10. člena ZDEN, razveljavilo tudi drugi 
odstavek 13. člena ZDEN ter nadalje odločilo, da je treba 64. člen 
ZDEN razlagati tako, da za pravne osebe, ki so postale 
upravičenke do denacionalizacije po tej odločbi, prične teči rok 
za vložitev zahteve za denacionalizacijo z dnem, ko bo ta odločba 
začela učinkovati. Z navedeno odločbo je tako Ustavno sodišče 
RS tudi pravnim osebam (pravico cerkev in drugih verskih 
ustanov, njihovih ustanov oziroma redov, ki ob uveljavitvi ZDEN 
delujejo na območju Republike Slovenije ureja že sam ZDEN v 
14. členu) omogočilo vlaganje zahtev za denacionalizacijo 
premoženja, pri čemer je za pravne osebe rok za vlaganje zahtev 
iz 64. člena ZDEN začel teči s 13.5.1993 in potekel s 13.5.1995; 

- z odločbo št. U-l-72/93 z dne 20.4.1995 razveljavilo določbo 
četrtega odstavka 16. člena kolikor se nanaša na pravne osebe 
v mešani lastnini, v katerih je zasebni oziroma tuji kapital udeležen 
z bagatelnimi vložki, ter nadalje odločilo, da v ostalem delu tega 
odstavka določba tega odstavka ni v nasprotju z ustavo, če se 
razlaga in uporablja tako, kot je navedeno v obrazložitvi te odločbe. 

Delno je vračanje podržavljenega in odvzetega premoženja 
urejeno tudi v zakonu o zadrugah (Ur.l. RS, št. 13/92 in 7/93; 
obvezna razlaga 67. člena zakona o zadrugah Ur.l. RS, št. 22/ 
94), zlasti v X. poglavju (65. - 68. člen), ki ureja lastninjenje in 
vračanje zadružnega premoženja; zadružnim organizacijam, 
organizacijam kooperantov ali zadružnim zvezam se po tem 
zakonu vrne premoženje zadružnih organizacij, organizacij 
kooperantov ali zadružnih zvez, ki je bilo po 9.5.1945 brez 
nadomestila podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike. 

Vračanje je predpisal tudi zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96); Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije se vrne pre- 
moženje nosilcev obveznega socialnega zavarovanja delavcev, 
ki je bilo na podlagi predpisov, ki so urejali to področje, po 9.5.1945 
brez nadomestila podržavljeno ali neodplačno preneseno na 
uporabnike zunaj sistema socialnega zavarovanja. 

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic (Ur.l. RS, št. 5/94, 38/94 in 69/95) 
ureja ponovno vzpostavitev in organiziranje agrarnih skupnosti 
ter vračanje premoženja in pravic, ki so bile agrarnim skupnostim 
odvzete po zakonu o agrarnih skupnostih (Ur. I. LRS. št. 52/47), 
zakonu o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti 
(Ur.l. SRS, št. 7/65 - prečiščeno besedilo) in drugih predpisih po 
letu 1945. Dvoletni rok za vlaganje zahtev za vrnitev premoženja 
članom agrarnih skupnosti je začel teči z 19.2.1994, pri čemer je 
bil z novelo zakona podaljšan na dobo treh let in se tako izteče z 
19.2.1997. 

Konec leta 1995 je bil sprejet zakon o začasnem, delnem zadržanju 
vračanja premoženja (Ur.l. RS, št. 74/95), ki je za dobo treh let od 
uveljavitvezakona, t.j. od 31.12.1995 do 31.12.1998, torej začasno 
zadržali izvajanje 27. člena ZDEN v v seh tistih primerih, ko se za 
enega upravičenca zahteva vrnitev nad 200 ha kmetijskih zemljišč 
in gozdov, ko je upravičenec dobil odškodnino za odvzeto 
premoženje od tuje države, ko je imel upravičenec pravico dobiti 
odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države in ko je pristojni 
upravni organ z ugotovitveno odločbo iz 63. člena ZDEN odločil, 
da je imel upravičenec v času podržavljenja jugoslovansko 
državljanstvo. Določbe moratorijskega zakona pa se ne uporabljajo 
v primeru vračanja premoženja agrarnim skupnostim 

Zakon o denacionalizaciji je predvidel izdajo številnih podzakonskih 
predpisov za izvajanje zakonskih določb. 

ZDEN je tako uveljavil sistem, ki predvideva izdajo številnih 
• podzakonskihi predpisov (metodologij) za ocenjevanje vrednosti 

podržavljenega premoženja: 

- Vlada RS je tako izdala Odlok o načinu določanja vrednosti 
kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo v 
postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 16/92 in 21/92); 

- Minister za kulturo je izdal Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje 
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (Ur.l. RS, št. 24/ 
92); 

- Leta 1992 je tedanji minister za industrijo in gradbeništvo v 
soglasu s tedanjim ministrom za varstvo okolja in urejanje prostora 
in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal Navodilo 
o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, 
nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Ur.l. RS, št. 23/92), pri 
čemer pa je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. 
U-l-72/92-93 z dne 23.6.1993 (Ur.l. RS, št. 42/93) razveljavilo 
določbo drugega odstavka 9. člena, katera je določala,da se ne 
ugotavlja povečanje oziroma zmanjšanje vrednosti podržavljenih 
gozdov, če je bilo z gozdovi od podržavljenja dalje gospodarjeno 
v skladu z gozdnogospodarskimi predpisi, ter z odločbo št. U-l- 
82/92-27 z dne 11.11.1993 (Ur.l. RS, št. 65/93) odpravilo določbi 
prvega in drugega odstavka 11. člena, ki sta določali, katera 
zemljišča se vrednotijo kot stavbna zemljišča in katera zemljišča 
se štejejo za stavbna zemljišča; 

- Minister za finance je leta 1992 izdal Odredbo o koeficientu 
povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja, ki pa je 
bila v letošnjem letu zaradi neustreznega tečaja ameriškega dolarja 
v obdobju od 1.1.1963 do 25.7.1965 spremenjena z Odredbo o 
spremembi odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen 
nacionaliziranega premoženja (Ur.l. RS, št. 33/96). 
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Za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo je leta 
1992 tedanji minister za pravosodje in upravo izdal Navodilo za 
poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Ur.l. RS, št. 
32/91 in 34/93). Za vodenje evidenc o vloženih zahtevah, izdanih 
odločbah in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije je leta 
1992 minister za finance v soglasju s tedanjim ministrom za 
pravosodje in upravo izdal Navodilo o vsebini in načinu vodenja 
evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi 
odločb v postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 22/92), ki pa je 
bilo v letošnjem letu nadomeščeno z novim Navodilom o vsebini 
in načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah 
in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 15/ 
96), ki ga je izdal minister za finance v soglasju z ministrico za 
pravosodje. 

2. Problematika uresničevnaja zakona o denacionalizaciji 

Uresničevanje zakona o denacionalizaciji je že od samega 
začetka povezano s precejšnjimi problemi. 

Med njimi so zlasti: 

- kadrovski problemi; 
- problemi, vezani za reševanje pravnih vprašanj, povezanih z 
izvajanjem zakona o denacionalizaciji (na številna pravna vprašanja 
sta tako upravna kot sodna praksa že dali ustrezne odgovore: 
odločitev Vrhovnega sodišča RS v zvezi z ugotavljanjem bistveno 
povečane oziroma bistveno zmanjšane vrednosti nepremičnin, 
odločitev Vrhovnega sodišča RS glede odškodnin iz prvega 
odstavka 72. člena ZDEN itd.); 
- poenotenje uporabe metod ugotavljanja vrednosti podržavljenega 
premoženja; 
- geodetske odmere (zlasti za komplekse kmetijskih zemljišč in 
odmer infrastrukturnih objektov). 

2.1. Kadrovski problemi 

V predhodnih poročilih, zlasti pa v devetem poročilu, je bila 
kadrovska problematika obširneje predstavljena. Stanje na tem 
področju se je glede števila zasedenih delovnih mest na področju 
denacionalizacije le delno spremenilo. Če je bilo še v začetku leta 
1995 v upravnih enotah na teh delovnih mestih redno zaposlenih 
193 delavcev, v denacionalizacijskih postopkih pa je sodelovalo 
tudi 129 zunanjih sodelavcev, in je na dan 31.10.1995 bilo redno 
zaposlenih 199 delavcev, na 28 upravnih enotah pa so sodelovali 
pri teh postopkih še 104 zunanji sodelavci, pa je v zadnjem 
obdobju, t.j. do 31.8.1996 na področju denacionalizacije delalo 
235 redno zaposlenih delavcev pri pristojnih pravnih enotah, 
zaradi primanjkljaja redno zaposlenih delavcev pa v 33 upravnih 
enotah sodeluje tudi 138 zunanjih sodelavcev. Število 
sistematiziranih delovni mest se je v primerjavi s stanjem, ki je 
bilo prikazano v 10. poročilu, povečalo za 4 %, število zasedenih 
delovnih mest za 18% in število zunanjih sodelavec za 33%. 
Upravna enota Ormož nima zaposlenega niti enega delavca na 
sistemiziranih delovnih mestih na področju denacionalizacije, 
upravna enota Izola pa nima na področju denacionalizacije niti 
enega sistemiziranega delovnega mesta - posledično tudi 
nobenega redno zaposlenega delavca in nobenega zunanjega 
sodelavca. Le triindvajset (40 %) upravnih enot ima na delovnih 
mestih redno zaposlenih toliko delavcev, kolikor imajo 
sistemiziranih delovnih mest na področju denacionalizacije. 

Za rešitev kadrovske problematike je Vlada Republike Slovenije 
julija 1995 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje 
Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade 
Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih enotah. S temi 
spremembami in dopolnitvami uredbe je Vlada Republike Slovenije 

določila, da se za vrednotenje posebnih obremenitev, ki se 
nanašajo na delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, katere 
vodijo in opravljajo dejanja v postopku denacionalizacije, osnovna 
plača poveča do 20%. Toda kljub temu "dodatku" se zanimanje 
za objavljena prosta delovna mesta na tem področju ni bistveno 
povečalo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
svojem poročilu o izvajanju zakona o denacionalizaciji na področju 
kmetijskihs zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev tako 
opozarja na to, da so, glede na to, da navedena uredba dovoljuje 
povečanje do 20%, upravne enote zelo različno pristopile k 
povečanju osebnega dohodka. Nekatere so tako odstotek vezale 
na delovno uspešnost, le-to pa ocenjujejo glede na število izdanih 
odločb o denacionalizaciji oziroma sklepov, kar pa ni vedno odraz 
delovne uspešnosti, glede na različno stopnjo zahtevnosti in 
obsežnosti spisov oziroma zadev. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v svojem poročilu opozarja na to, da so ti 
delavci poleg tega, da so slabo plačani, neprestano izpostavljeni 
tudi nezadovoljstvu in pritiskom upravičencev, ki že nekaj let 
uveljavljajo svoje pravice. Posledica tega je izjemno velika 
fluktuacija teh delavcev, kar nedvomno vpliva na izvajanje ZDEN, 
saj vsak na novo zaposleni delavec rabi precej časa, da spozna 
številne predpise, ki so vsebinsko in postopkovno povezani z 
denacionalizacijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano nadalje opozarja, da se je po reorganizaciji državne 
uprave situacija še poslabšala, kajti poleg kadrovskih težav so 
se pojavile še prostorske, tako da npr. na Upravni enoti Ormož, 
kjer za vodenje postopkov denacionalizacije nimajo redno 
zaposlenega niti enega delavca, nimajo tudi ne najnujnejših 
prostorov. 

2.2. Vrednotenje podržavljenega premoženja 

Na problematiko vrednotenja podržavljenega premoženja je bilo 
opozorjeno že v predhodnih poročilih, v svojih poročilih pa jo 
omenja tudi Slovenski odškodninski sklad. Gre za vprašanje 
poenotenja uporabe predpisanih metod vrednotenja po- 
državljenega premoženja, zlasti za uporabo tako imenovane 
točkovne metode vrednotenja objektov. 

Strokovna delovna skupina pri Ministrstvu za okolje in prostor je 
v juliju 1996 pripravila Predlog stališč in pojasnil ob problematiki 
razlik pri vrednotenju v postopkih denacionalizacije, ki ga je 
obravnavala tudi Medresorska komisija Vlade RS za spremljanje 
uresničevanja zakona o denacionalizacija (Predlog stališč in 
pojasnil ob problematiki razlik pri vrednotenju v postopkih 
denacionalizacije je 11. poročilu priložen v prilogi!) 

Pri vrednotenju podjetij in premičnin se pojavljajo problemi 
vrednotenja tega premoženja, kadar le-to ob podržavljenju ni bilo 
ocenjeno oziroma kakor upravičenci zatrjujejo, da vrednosti v 
zapisnikih, sestavljenih ob podržavljenju, niso realne. 5. člen 
Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih 
premičnin, nepremčnin, podjetij oziroma premoženja (Ur.l. RS, št. 
23/92) namreč določa, da se lahko drugačne vrednosti izkazujejo 
na podlagi drugih listin oziroma dokazil, pri čemer mora biti za to 
predložena verodostojan listina, iz katere je razvidna realna 
vrednost take stvari oziroma premoženja. Zadnji odstavek tega 
člena navodila pa določa, da se za verodostojne listine štejejo 
uradni ceniki za istovrstne stvari, fakture, bilance stanja in tem 
podobne listine iz obdobja največ enega leta pred ali po 
podržavljenju take stvari oziroma premoženja. Ne glede na 
relativno jasno določbo kdaj in katere listine pridejo v poštev za 
ugotavljanje drugačne vrednosti podržavljenega premoženja, kot 
je to praviloma določeno s 4. členom tega istega navodila, pa 
stranke in cenilci pogosto navajajo, da te listine za določene vrste 
stvari ne obstajajo in zato upravljajo najrazličnejše metode 
vrednotenja, ki pa niso predpisane. 

V povezavi z vrednotenjem podržavljenega premoženja velja 
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ponovno omeniti, da je Ministrstvo za finance izdalo Odredbo o 
spremembi odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen 
nacionaliziranega premoženja, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 33/96 in je začela veljati z 22.7.1996. Nekateri upravni 
organi, kot tudi Slovenski odškodninski sklad, so namreč opozorili, 
da je potrebno preveriti ali je v tretji alineji prvega odstavka 3. 
člena Odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen naciona- 
liziranega premoženja (Uradni list RS, št. 24/92) za obdobje od 
1.1.1963 do 25.7.1965 naveden neustrezen tečaj ameriškega 
dolarja. Ministrstvo za finance je zaprosilo Banko Slovenije za 
uradne podatke o tečaju ZDA dolarja v navedenem obdobju in 
zaradi ugotovljene nepravilnosti to odredbo tudi korigiralo. 

2.3. Problematika izvajanja drugega odstavka 27. člena 
ZDEN in problematika geodetskih odmer 

O drugem odstavku 27. člena ZDEN se v korist upravičenca, 
čigar podržavljeno zemljišče leži v območju kompleksa kmetijskih 
zemljišč (in zemljišča ni mogoče vrniti v last in posest), vzpostavi 
solastninska pravica. Kompleks kmeitjskih zemljišč si solastniki 
razdelijo, ko to zemljišče dobijo tudi v posest, sporazumno ali v 
nepravdnem postopku, ali pa predlagajo uvedbo komasacijskega 
postopka. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že 
ves čas od uveljavitve zakona o denacionalizaciji opozarja (in je 
na to opozarjalo že ob pripravi zakona), da predstavlja problem 
izvajanja te zakonske določbe neusklajenost zemljiško- 
katastrskega stanja parcel v tem kompleksu s stanjem v naravi, 
zaradi neodmerjenih cest, poti, vodotokov in drugih infrastrukturnih 
objektov, delov parcel, ki segajo izven kompleksa etc., kar 
onemogoča opredelitev celotnega kompleksa tako po površini 
kot po vrednosti. Poleg tega, glede na zemljiškokatastrske 
podatke, večino kompleksov tvori izjemno veliko število 
posameznih parcel (npr. kompleks Komenda ca 500), ker le-te 
niso bile združene oziroma usklajene s stanjem v naravi. Ob 
upoštevanju 27. člena ZDEN je vračanje teh zemljišč možno le z 
vzpostavitvijo solastninske pravice v korist upravičencev na vseh 
parcelah znotraj takšnega kompleksa, seveda pod pogojem, da 
je ta kompleks možno opredeliti, zaradi že omenjenih ovir. Po 
podatkih, ki so jih Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
posredovali upravni organi, je na celotnem območju Republike 
Slovenije, ca 75% kompleksov kmetijskih zemljišč z neurejenim 
zemljiškokatastrskim stanjem. 

Navedeno problematiko je obravnavala tudi Vlada Republike 
Slovenije, ki je Ministrstvu za promet in zveze in Ministrstvu za 
okolje in prostor naložila, da pripravita program urejanja 
zemljiškokatastrskega stanja zemljišč, uporabljenih za gradnjo 
cest, in program izvajanja geodetskih del v zvezi z odmero 
infrastrukturnih in drugih objektov. Geodetska uprava Republike 
Slovenije je v juliju 1995 pripravila obširen program (Program 
izvajanja geodetskih del v zvezi z odmero infrastrukturnih in drugih 
objektov ter ureditev uradnih evidenc o zemljišču), naknadno pa 
še predlog za izvedbo testne naloge (Predlog za izvedbo testnega 
primera ureditve zemljiškega katastra za potrebe izvedbe 
denacionalizacije - glej prilogo poročila!), na podlagi katerega bi 
lahko GU RS dokaj natančno preverila časovno in finančno 
ustreznost predlaganega programa. Dejstvo je namreč, da bo 
treba geodetske odmere opraviti ne glede na denacionalizacijo, 
saj obstoječe stanje zemljiškega katastra oziroma njegovi podatki 
in podatki zemljiške knjige velikokrat ne ustrezajo dejanskemu 
stanju. Glede na to, da gre za zelo obsežno delo, ki ga ne bo 
možno opraviti v krajšem času, poleg tega pa bo za izvedbo tega 
treba zagotoviti precejšnja dodatna proračunska sredstva, bi bilo 
po mnenju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
smotrno proučiti tudi možnost spremembe 27. člena ZDEN, kar 
bi nedvomno prispevalo k pospešitvi in pocenitvi vračanja 
kmetijskih zemljišč iz kompleksov. 

Težave pri izvajanju ZDEN so tudi pri vračanju podržavljenih 
zemljišč na območjih, ki so bila po podržavljenju komasirana, 
komasacije pa še niso pravnomočno končane. Po stanju 10.5.1995 

je v Republiki Sloveniji še vedno 123 območij z nedokončanimi 
komasacijami, ki so bile uvedene pred letom 1991. Te komasacije 
so v različnih fazah izvedbe, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehranože v letu 1992 pripravilo neobvezno pravno 
mnenje o tem, kako naj se na teh območjih izvajata postopek 
komasacije in denacionalizacije. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano opozarja, da se večina še ne rešenih 
denacionalizacijskih zahtev nanaša na vračanje podržavljenih 
zemljišč iz kompleksov z neusklajenim zemljiškokatastrskim 
stanjem v naravi oziroma iz območij z nedokončanimi koma- 
sacijami ter da je vodenje postopkov denacionalizacije na teh 
območjih različno po upravnih enotah, pri čemer se v večini 
denacionalizacija na teh območjih ne izvaja, kar zlasti velja za 
območja z nedokončanimi komasacijami. 

2.4. Problematika izvajanja zakona o začasnem, delnem 
zadržanju vračanja premoženja 

V času, na katerega se nanaša 11. poročilo, se je zastavilo precej 
pravnih vprašanj, vezanih na tolmačenje zakona o začasnem, 
delnem zadržanju vračanja premoženja, zoper katerega je pri 
Ustavnem sodišču RS vložena pobuda za oceno ustavnosti. Po 
uveljavitvi omenjenega zakona so upravičenci, na katere se zakon 
nanaša, začeli pri upravnih enotah vlagati zahteve v smislu 68. 
člena ZDEN za prenos nepremičnin v začasno uporabo. Citirani 
zakon glede tega vprašanja ne omogoča neposrednega odgovora, 
zato obstajajo mnenja, da bi to in ostale dileme morali rešiti z 
dopolnitvijo zakona ali z obvezno razlago. Zakon tako tudi ne 
določa, ali se v zadržanje vračanja vključujejo tudi postopki, ki v 
zvezi z vračanjem premoženja tečejo pred okrajnimi sodišči na 
podlagi 5. člena ZDEN, ali se lahko upravičencu, katerega 
zahtevek je večji kot 200 ha, vrne do 200 ha, drugo pa začasno 
prekine in ali te omejitve veljajo tudi, če se zahtevek glasi na več 
kot 200 ha in je v naravi možno vrniti pod 200 ha, za drugo pa naj 
bi se izplačala odškodnina. 

Da ne bi prihajalo do kršitev citiranega, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano takoj po uveljavitvi tega zakona naložilo 
prvostopenjskim upravnim organom, ki vodijo postopke 
denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih 
gospodarstev, da vzpostavijo določene evidence o vloženih 
zahtevah za denacionalizacijo, na podlagi katerih bi ugotovili 
upravičence, ki zahtevajo vrnitev nad 200 ha kmetijskih zemljišč 
in gozdov, ker teh podatkov .ni bilo. Iz pridobljenih podatkov je 
razvidno, da ima 478 upravičencev vložene zahteve v več 
upravnih enotah, da je 158 upravičencev, ki zahtevajo vrnitev 
nad 200 ha kmetijskih zemljišč, vendar je ta podatek še nepopoln 
(poleg tega pa vanj niso vključeni podatki o vloženih zahtevah za 
denacionalizacijo po 5. členu ZDEN). 

Zaradi izvajanja nadzorstva nad izdanimi odločbami, s katerimi 
se vračajo kmetijska zemljišča in gozdovi po 27. členu ZDEN, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevalo od 
vseh upravnih enot, da pošljejo odločbe, s katerimi je bilo v 
postopku denacionalizacije odločeno o vrnitvi kmetijskih zemljišč 
in gozdov upravičencem, ki jih navaja omenjeni zakon. Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je namreč dolžno v smislu 
citiranega zakona, v primerih, ko so izpolnjeni z zakonom določeni 
pogoji, v skladu z zakonskimi pooblastili vložiti ustrezna pravna 
sredstva zoper odločbe iz prvega odstavka 1. člena zakona o 
začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja. 

2.5. Problematika izvajanja zakona o denacionalizaciji z 
vidika Ministrstva za okolje in prostor 

2.5.1. Problematika reševanja zadev na prvi stopnji 

S problematiko reševanja zadev na prvi stopnji je-Ministrstvo za 
okolje in prostor seznanjeno predvsem iz pritožbenih postopkov, 
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na podlagi pismenih in ustnih vprašanj, ki jih dobiva dnevno od 
upravnih enot v zvezi z izvajanjem posameznih določb ZDEN in 
na podlagi opravljenih inštruktažno inšpekcijskih pregledov zadev 
na navedenem področju po posameznih upravnih enotah. 

Drži ugotovitev, da je izvajanje zakona o denacionalizaciji že od 
samega začetka povezano s precejšnjimi problemi. Na prvem 
mestu so še vedno kadrovski problemi, predvsem na manjših 
upravnih enotah. Praviloma bi morali voditi denacionalizacijske 
postopke zaradi njihove zahtevnosti diplomirani pravniki z 
ustreznimi delovnimi izkušnjami. V teh postopkih se namreč 
pojavljajo zahtevna pravna vprašanja in se odloča o premoženju 
velike vrednosti. Zaradi neprimerne kadrovske zasedbe je zato v 
pritožbenih postopkih mogoče ugotoviti veliko napak, zlasti 
bistvenih kršitev pravil postopka, zaradi katerih je potrebno 
prvostopne odločbe odpravljati in jih vračati v dopolnitev postopka 
in ponovno odločanje. Prvostopni organi tudi velikokrat nepopolno 
ali zmotno ugotovijo dejansko stanje in v posledici tega tudi 
nepravilno uporabijo materialne določbe zakona. Ob reševanju 
pritožb je bilo kar v nekaj primerih ugotovljeno, da si uradna oseba, 
ki je vodila postopke na prvi stopnji, sploh ni ogledala na kraju 
samem nepremičnine, ki je predmet vračanja. Zato se zgodi, da 
se vračajo nepremičnine, ki sploh niso bile podržavljene, ali pa ne 
v takem obsegu, kot se vračajo. Take nepravilnosti se odpravljajo 
v pritožbenih postopkih, seveda, če so pritožbe vložene. 
Prvostopnim organom daje ministrstvo navodila, kako naj ti organi 
v dopolnitvah postopkov ravnajo. Veliko napak je opaziti pri izvedbi 
predhodnih ugotovitvenih postopkov. Najpogostejše napake so, 
da prvostopni organi ne upoštevajo pravil postopka v zvezi z 
dokazovanjem z izvedenci, da strankam ne dajo možnosti, da se 
izjavijo o pomembnih dejstvih in okoliščinah, zaradi česar ostane 
dejansko stanje pomanjkljivo ugotovljeno, da poročilo o 
ugotovljenem pravnem in dejanskem stanju zadeve ni bilo 
pripravljeno in poslano strankam, da se do njega opredelijo in 
podobno.To dejstvo dokazuje podatek (glej tabelo), daje v obdobju, 
na katerega se to poročilo nanaša, ministrstvo pritožbam ugodilo 
v 844 primerih, torej v 43,15 % vseh rešenih pritožb. 

2.5.2. Problematika reševanja zadev na drugi stopnji 

S težavami pri izvajanju zakona o denacionalizaciji se srečujejo 
tudi drugostopni organi, predvsem s problemi, vezanimi na 
reševanje pravnih vprašanj. Drugostopni organ mora namreč 
zavzeti stališče do določenega vprašanja, tudi glede tistih določb 
ZDEN, ki so sicer nejasne, ali pa dvoumne. Isto velja tudi za 
pritožbene postopke, kjer je potrebno v konkretni zadevi odločiti 
in to odločitev tudi utemeljiti. Pritožbenim organom so zato pri tem 
v veliko pomoč odločitve Vrhovnega sodišča, kakor seveda tudi 
stališča in mnenja iz obrazložitev odločb Ustavnega sodišča RS. 
Sodna praksa je na denacionalizacijskem področju zavzela že 
nekaj stališč, na katere so vezani tako prvostopni kot tudi 
drugostopni organi. Na Vrhovnem sodišču je na denacionali- 
zacijskem področju iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor 
še precej nerešenih upravnih sporov in s tem tudi odprtih pravnih 
vprašanj, na katera bo Vrhovno sodišče RS šele zavzelo svoje 
stališče. Tako na primer sodna praksa še ni zavzela stališča 
glede vračanja premoženja v lasti tujih pravnih oseb (16. člen 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti RS). Zaradi nedorečenosti zakona 
tudi ni jasno, komu gre odškodnina iz 1. odstavka 72. člena ZDEN 
v primeru, če upravičenec dobi nepremičnino vrnjeno v naravi. 
Zakon tudi ni jasen glede hipotek, ki so nastale na nepremičninah 
pred njihovim podržavljenjem in so bile v zemljiški knjigi brisane 
na podlagi zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč iz leta 1958. Zastavlja se vprašanje, ali se v primeru 
obročnega plačevanja odškodnine iz 3. alineje 2. odstavka 25. 
člena ZDEN priznavajo redne obresti. Nadalje se pojavljajo težave 
pri ugotavljanju pravnega nasledstva pravnih oseb, na primer 
bivših sokolskih društev, raznih skupnosti ipd.,.če pravnega 

nasledstva ne ureja zakon, kot na primer zakon o zadrugah. 
Veliko problemov pri drugostopenjskem odločanju predstavlfa tudi 
neusklajenost nekaterih določb denacionalizacijskega in 
lastninskega zakona. 

Ne nazadnje je potrebno opozoriti tudi na vprašanje pravnega 
nasledstva bivših občin, ki se je pojavilo pri izvajanju ZDEN v 
zvezi z ustanovitvijo novih občin. Z uveljavitvijo zakona o lokalni 
samoupravi, nove občine, še posebej Mestna občina Ljubljana, v 
pritožbenih postopkih ugovarjajo, da bi bilo potrebno denaciona- 
lizacijske postopke do razdelitve premoženja med novo nastalimi 
občinami prekiniti. Zatrjujejo, da niso zavezanke v postopku v 
smislu 51. člena ZDEN, ker premoženje bivših občin v skladu s 
100. členom ZLS med novonastale občine še ni razdeljeno. Po 
oceni Ministrstva za okolje in prostor takšno stališče nima podlage 
v veljavnih predpisih in tudi ne v zakonu o denacionalizaciji, ki 
razpolaganje z nepremičninami, ki so predmet denacionalizacije, 
izrecno prepoveduje. Po mnenju ministrstva velja glede pravnega 
nasledstva nepremičnin teritorialno načelo in torej ni razloga, da 
novo nastale občine ne bi bile zavezanke v denacionalizacijskih 
postopkih. Ker je na Ministrstvu za okolje in prostor še nekaj 
pritožb v zvezi z navedenim vprašanjem, so zaprosili Vrhovno 
sodišče RS za prednostno rešitev enega izmed sproženih upravnih 
sporov. 

3. Opravljanje nadzorstva s strani Ministrstva za notranje 
zadeve nad vsemi ugotovitvenimi postopki državljanstva, 
izvedenimi v skladu s tretjim odstavkom 63. člena ZDEN, v 
katerih je bilo v postopku na prvi stopnji ugotovljeno, da so 
bili upravičenci do denacionalizacije jugoslovanski 
državljani 

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 18.1.1996 je 
Ministrstvo za notranje zadeve nadzorstvo nad ugotovitvenimi 
postopki državljanstva v zvezi z denacionalizacijo, v katerih je 
bilo ugotovljeno, da so bili upravičenci do denacionalizacije 
jugoslovanski državljani, pričelo izvajati 1.2.1996. Do 31.8.1996 
je Ministrstvo za notranje zadeve pregledalo 1.626 upravnih spisov, 
ki jih je posredovalo 56 upravnih enot ter v 157 primerih ugotovilo 
nepravilnosti (kršitve materialnega ali formalnega zakona). 

V 18 primerih je bilo ugotovljeno, da so pristojni organi v postopkih 
presoje državljanstva na podlagi izvedenih dokazov v skladu z 
načelom proste presoje dokazov, le-te ocenili nepravilno (v teh 
primerih gre za opustitev uporabe določb drugega odstavka 35. 
člena Zakona o državljanstvu FLRJ), v 107 primerih je Ministrstvo 
za notranje zadeve ugotovilo, da postopek ugotavljanja 
dejanskega stanja sploh ni bil izpeljan z izvajanjem dokazov ali pa 
so bili le-ti izpeljani pomanjkljivo (tudi v teh primerih je šlo za 
opustitev izvedbe dokazov zaradi morebitne uporabe drugega 
odstavka 35. člena Zakona o državljanstvu FLRJ). V 16 primerih 
je Ministrstvo za notranje zadeve ugotovilo, da so prvostopni 
organi nepopolno ugotovili dejstva, ki so relevantna za presojo 
domovinske pristojnosti na dan 6.4.1941, v enem primeru je 
prvostopni organ kršil materialni zakon, v 15 primerih pa so bile 
ugotovljene formalne kršitve zakona, ki na vsebino odločitve nimajo 
vpliva. 

4. Realizacija sklepov Državnega zbora Republike 
Slovenije, sprejetih ob obravnavi predloga zakona o 
začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (št. 
720-03/94-5/1, EPA 942) in sklepov Vlade Republike 
Slovenije z dne 18.1.1996 

4.1. Sprememba navodila o vsebini in načinu vodenja 
evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah ter o 
izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije (Ur.l.RS, št. 
22/92) 

Po delovni skupini usklajena vsebina podatkov za evidence o 
vodenju denacionalizacijskih postopkov in izdajanje odločb o 
denacionalizaciji v okviru novega računalniškega programa za 
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zajem podatkov o denacionalizaciji v okviru novega računal- 
niškega programa za zajem podatkov o denacionalizaciji DE2 je 
bila podlaga za Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc o 
vloženih zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb v 
postopku denacionalizacije, ki ga je v soglasju z ministrico za 
pravosodje izdal minister za finance, dne 4.3.1996 (Ur.l. RS, št. 
15/96). 

4.2. Center Vlade Republike Slovenije za informatiko zagotovi 
zbiranje in vodenje potrebnih evidenc o izvajanju ZDEN v 
upravnih enotah in na pristojnih ministrstvih 

Center Vlade RS za informatiko je v prvi fazi pripravil analizo in 
specifikacijo zahtev, oblikoval podatkovni model in prototip 
aplikacije. Pred predajo v uporabo je CVI programski paket 
uporabniško preveril in uskladil, nato pa je aplikacijo upravnim 
enotam distribuiral centralno preko komunikacijske hrbtenice 
državnih organov, kakor poteka tudi pošiljanje njihovih podatkov 
na zbirni računalniški strežnik in od tu pristojnim ministrstvom. V 
drugi fazi projekta je CVI izvedel distribucijo centralno zbranih 
evidenc pristojnim ministrstvom, povezanih z informacijskim 
strežnikom v CVI, da imajo vpogled v "svoj del evidenc". Na voljo 
so jim iskanja po zbranih podatkih, izbira vnaprej pripravljenih in 
tudi ad hoc poročil. 

Za uporabnike je CVI v več krajih Slovenije izvedel 17 
izobraževalnih tečajev o vodenju postopkov po ZDEN in o uporabi 
programskega paketa. Delovala je tudi posebna telefonska linija 
v pomoč uporabnikom glede vsebinskih vprašanj in glede dela z 
aplikacijo. Tistim upravnim enotam, ki so že imele računalniške 
evidence o vodenju postopkov v ZDEN, je le-te CVI konvertiral v 
obliko na novo aplikacijo, da ni bil potreben ponovni vnos. 

Center Vlade Republike Slovenije je kljub kratkemu roku (do 
29.2.1996) opravil vse aktivnosti za realizacijo sklepa vlade RS. 
Uporabniki so aplikacijo sprejeli in velik del evidenc je tako že 
zbranih in združenih za celovite preglede. V aprilu 1996 je CVI tudi 
začel upravnim enotam dobavljati najnujnejšo računalniško 
opremo, dobava le-te pa je potekala še v maju 1996. Vsaka 
upravna enota je dobila vsaj en nov zmogljiv osebni računalnik, 
tako tudi nekatera ministrstva, precej osebnih računalnikov pa 
so za potrebe programa DE2 obnovili ali razširili. 

4.3. Delovna skupina za realizacijo sklepov Državnega zbora 
Republike Slovenije, sprejetih ob obravnavi predloga zakona 
o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (št. 
720-03/94-5/1, EPA 942), dne 19.12.1995 

Državni zbor RS je ob obravnavi predloga zakona o začasnem, 
delnem zadržanju vračanja premoženja (Uradni list RS, št. 74/ 
95) sprejel dodatna sklepa, Vlada RS pa je, po proučitvi vsebine 
obeh sklepov sprejela stališče, da je za realizacijo teh sklepov 
potrebno dosedanje izvajanje zakona o denacionalizaciji vsebinsko 
analizirati. Zato je sprejela vrsto ukrepov. Za čim večjo učinkovitost 
in usklajenost dela je imenovala medresorsko delovno skupino, 
ki naj bi pripravila dispozicije za pripravo vseh potrebnih analiz, 
tako glede zahtevanega in vrnjenega premoženja, kot tudi glede 
uporabe materialnega prava v denacionalizacijskih postopkih. Na 
podlagi ustreznih, vsebinskih analiz o izvajanju zakona o 
denacionalizaciji bo mogoče tudi ugotavljati ali obstaja potreba za 
spremembo posameznih določil zakona in kakšna sprememba 
bi bila potrebna. Prav tako pa Vlada Republike Slovenije pričakuje, 
da bo na podlagi rezultatov analiz mogoče pripraviti predlog 
zakona, s katerim bi bili določeni pogoji, kriteriji in postopek za 
revizijo do sedaj opravljenih denacionalizacijskih postopkov. 

Delovna skupina je v prvem tromesečju svojega dela (18.1.1996 
- 23.4.1996) pripravila in uskladila vsebino podatkov za evidence 
o vodenju denacionalizacijskih postopkov in izdajanje odločb o 

denacionalizaciji v okviru novega računalniškega programa za 
zajem podatkov o denacionalizaciji DE2. 

Delovna skupina je v svojem dosedanjem delu obravnavala tudi 
nekatera pravna vprašanja, vezana na izvajanje zakona o 
začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (Ur.l. RS, št. 
74/95). 

Delovna skupina je nadalje proučila potrebo za pripravo predloga 
zakona za revizijo do sedaj opravljenih denacionalizacijskih 
postopkov ter ugotovila, da obstaja potreba po pripravi ustrezne 
zakonodajne materije v zvezi z novim izrednim pravnim sredstvom 
v denacionalizacijskih zadevah, t.i. revizijami. Delovna skupina je 
na svojih sestankih najprej obravnavala teze oz. izhodišča za 
revizijski zakon, nato pa tudi delovno gradivo predloga zakona o 
reviziji denacionalizacijskih odločb, ki je bilo posredovano v 
usklajevanje pristojnim ministrstvom in Službi Vlade RS za 
zakonodajo. 

Delovna skupina je obravnavala tudi ugotovitve pri pripravi 
ustreznih analiz o izvajanju zakona o denacionalizaciji na podlagi 
podatkov zbranih (zbiranih) s pomočjo novega računalniškega 
programa za zajem podatkov o denacionalizaciji DE2. Ugotovljeno 
je bilo, da vnos podatkov v DE2 s strani upravnih enot še vedno 
ni zaključen ter da se pojavljajo napake in nepravilnosti pri vnašanju 
podatkov v omenjeni program. Delovna skupina je menila, da naj 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za 
okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarske dejavnosti kot 
pristojni drugostopenjski upravni organi ter Ministrstvo za kulturo 
in Ministrstvo za finance kot pristojna prvostopenjska upravna 
organa za odločanje o denacionalizacijskih zahtevah tudi sama 
sodelujejo pri odkrivanju in odpravljanju napak ter upravne enote 
opozarjajo na nujnost pravilnega vnosa podatkov oz. sama 
pravilno vnašajo podatke v DE2. V pripravi pa so tudi izboljšave 
programa DE2, ki bodo v pomoč pri odpravljanju napak pri vnosu 
podatkov, poleg tega pa bodo tudi olajšale nekatere poizvedbe o 
izvajanju zakona o denacionalizaciji v konkretni upravni enoti. 

V novo, računalniško povezano evidenco DE2 so tako upravne 
enote doslej popisale približno 34.331 zadev in 16.396 upravnih 
aktov. Kljub temu, da zbiranje teh podatkov še ni zaključeno in da 
vzporedno poteka tudi popravljanje napačno ali nepopolno 
vnesenih podatkov, program DE2 že omogoča izpis željenih 
podatkov o denacionalizaciji. Iz evidence, ki jo omogoča DE2, pa 
je razvidno tudi, da je v denacionalizacijskih postopkih, ki so jih 
vodile upravne enote oz. pristojni oddelki znotraj le-teh kot pristojni 
prvostopenjski upravni organi, prihajajo tudi do napak pri odločanju 
o zahtevah za denacionalizacijo. Vendar je ponovno potrebno 
opozoriti, da vnos v program DE2 še ni zaključen ter da so 
bili podatki dostikrat vneseni nepopolno ali celo napačno, 
kar je potrebno upoštevati pri uporabi in komentiranju 
spodaj navedenih podatkov! 

a). Napake pri ugotavljanju vrednosti in obsega podržavljenega 
premoženja 

aa) Po doslej vpisanih podatkih v DE2 obseg zahtevanega 
premoženja presega obseg premoženja, ki je bil ocenjen ob 
predlogu zakona o denacionalizaciji (z upoštevanjem napak je 
bila ocenjena vrednost podržavljenega premoženja 4.000.000.000 
DEM ali 10% vrednosti družbenega premoženja po podatkih, 
povzetih iz Poročevalca Skupščine RS, št. 21/91): 

ocena ob predlogu zahteve 

gozd 
kmetijska zemljišča 
poslovni prostori 
stanovanja 
podjetja 

132.300 ha 
70.000 ha 

621.360 m2 

433.000 m2 

1.151 podjetij 

170.000 ha 
150.000 ha 

1.290.000 m2 

620.000 m2 

1.332 podjetij 
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bb) V denacionalizacijskih postopkih so bile med 33.583 zadevami 
nepremičnine obremenjene s hipoteko v času podržavljenja le v 
69 primerih, od katerih je bila ta hipoteka pri ugotavljanju vrednosti 
podržavljenega premoženja upoštevana le v 15 primerih v znesku 
5.095 DEM (po v program DE2 vnesenih podatkih pa država 
subsidiarno jamči za 20 hipotek, nastalih na tem premoženju po 
podržavljenju, v vrednosti 780.000 DEM). 

b) Napake pri določanju statusa upravičenca (npr. neupoštevanje 
okoliščine, da je imel prejšnji lastnik možnost dobiti odškodnino 
od tuje države, njegov zakonec oz. dedič pa je dobil status 
upravičenca po 12. členu ZDEN, ali pa določen status upravičencev 
na podlagi napačnih ugotovitvenih odločb o jugoslovanskem 
državljanstvu, ki jih Ministrstvo za notranje zadeve ne more več 
odpraviti, ker so potekli roki iz veljavnega zakona o splošnem 
upravnem postopku) 

c) Napake pri vračanju v naravi (tujcem) upravičencem, ki v 
času denacionalizacije nimajo slovenskega državljanstva in zato 
ne morejo dobiti nepremičnino vrnjeno v naravi (ustavna prepoved 
pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah). Obsega 
napake pa ni mogoče ugotoviti, ker je od 44.393 upravičencev 
sedanje slovensko državljanstvo v evidenco DE2 vpisano le za 
ca. 63 % teh oseb. 

Namen revizije denacionalizacijskih odločb je preprečiti zlorabo 
denacionalizacijskih postopkov za oškodovanje družbenega 
premoženja, ki je na razpolago za proces privatizacije, katerega 
del je tudi denacionalizacija. Več o aktivnostih za sprejem zakona 
o reviziji denacionalizacijskih odločb pa glej zgoraj (Delovna 
skupina in delovno gradivo predloga zakona o reviziji 
denacionalizacijskih odločb)! 

9,/d umik, ustavitev postopka 
9a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 

upravičencem iz 14. čl. ZDEN (cekrve, druge ver. sk...) 
Od tega: 

9a/a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a/b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a/c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a/d umik, ustavitev postopka 
10./1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave 
10./2od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
11 ./1 Število izdanih delnih odločb 
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 

(Tabela 3) 
12. Število odločb izdanih ob upošt. 25. in 26. čl. zakona 
13. Število odločb, kjer je bilo treba upošt. 22. čl. zakona 
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba 
15. Število pravnomočnih odločb 
16. Število odločb, poslanih v izvršitev 
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN 
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine 

v začasno uporabo upravičenca 
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o 

lastninskem preoblikovanju podjetij 
20. Število razpisanih ustnih obravnav 
21. Število opravljenih ustnih obravnav 
22. Število izdanih poročil iz 65. člena 
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku 
24.a) Število primerov v katerih je upravni organ v zahtevi odločil 

v celoti (odločitev o zahtevi z več odločbami (oz. sklepi) 
se šteje kot en končan primer) 

24.b)od tega pravnomočno (če je bilo izdano več odločb (oz. 
sklepov) morajo biti vsi pravnomočni) 

LEGENDA 

(denacionalizacija kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih 
gospodarstev) 

(Tabela 1) 

1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 
1 .a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve, 

druge verske skupnosti,..) 
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo 
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev 
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev 
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni 

dolžnosti zahteval listine 
6a Število odstopljenih zahtev 
6b Število zadev pri katerih je bilo podržavljeno premoženje 

obremenjeno s hipoteko 
6c Število zadev pri katerih so nepremičnine obremenjene s 

hipoteko, nastalo pri podržavljenju (33. čl.) 
6d Število primerov v katerih so zavezanci nepremičnino 

pridobili na odplačen način (73. čl.) 
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN 
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno 

vprašanje 

(Tabela 2) 

8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni 
postopek o državljanstvu upravičenca 

9. Število od vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 
Od tega: 

9./a zavrženih zahtev 
9./b zavrnjenih zahtev 
9./c ugodenih zahtev 

II. 

(Tabela 4) 
1. Skupno denacionaliziranih kmetijskih zemljišč v ha 

Od tega: 
1/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr. v ha 
1/b z vzpostavitvijo solastninskega deleža (2. odst. 27. člena 

zakona). v ha 
1/c vrnitev nadomestne nepremičnine (3. odst. 42. člena) 
1/d/1 v obliki odškodnine za ha 1 /d/2 v višini SIT 
2. Denacionaliziranih gozdov skupaj ha 

Od tega: 
_ 2/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr. ha 

2/b/1 v obliki odškodnine (zadnji odst. 27. člena) za ha 
2/b/2 v višini SIT 
3. Denacionaliziranih kmetijskih gospodarstev skupaj 
4. Štev. vrnjenih objektov v okviru kmetijskih gospodarstev 

(Tabela 5) 
5. Skupno denac. kmetijskih zemljišč upravič. iz 14. čl. ZDEN 
 v ha 
Od tega: 

5/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr. ha 
5/b z vzpostavitvijo solastninskega deleža (2. odst. 7. člena 

zakona) ha 
5/c vrnitev nadomestne nepremičnine (3. odst. 42. člena) ha 
5/d1 v obliki odškodnine za ha 5/d2 v višini SIT 
6. Denac. gozdov upravič. iz 14. čl. ZDEN ha 

Od tega: 
6/a v last in posest oz. z vzpost. lastninske pr. ha 
6/b1 v obliki odškodnine (zadnji odst. 27. člena) za ha 
6/b2 v višini SIT 
7. Denacionaliziranih kmetijskih gospodarstev upravič. iz 14. 

čl. ZDEN 
8. Število vrnjenih objektov v okviru kmetijskih gospodarstev 

upravič. iz 14.čl. ZDEN 
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LEGENDA u. 

(denacionalizacija stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb, 
poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč) 

(Tabela 7) 
1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. č. (cerkve, 

druge verske skupnosti,..) 
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo 
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev 
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev 
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni 

dolžnosti zahteval listine 
6a Število odstopljenih zahtev 
6b Število zadev pri katerih je bilo podržavljeno premoženje 

obremenjeno s hipoteko 
6c Število zadev pri katerih so nepremičnine obremenjene s 

hipoteko nastalo po podržavljanju (33.ČI.) 
6d Število primerov v katerih so zavezanci nepremičnino 

pridobili na odplačen način (73. čl.) 
6e Zahtevana višina odškod. po 73.ČI. ZDEN 
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno 

vprašanje 

(Tabela 8) 

8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni 
postopek o državljanstvu upravičenca 

9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 
Od tega: 

9/a zavrženih zahtev 
9/b zavrnjenih zahtev 
9/c ugodenih zahtev 
9/d umik, ustavitev postopka 
9a Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 

upravičencem iz 14.ČI. ZDEN (cerkve, druge ver.sk...) 
Od tega: 

9a/a zavrženih zahtev upravič. iz 14.ČI. ZDEN 
9a/b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14.čl. ZDEN 
9a/c ugodenih zahtev upravič. iz 14.ČI. ZDEN 
9a/d umik, ustavitev postopka 
10/1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave 
10/2 od tega upravičencem iz 14.čl. ZDEN 
11/1 Število izdanih delnih odločb 
11/2 od tega upravičencem iz 14.ČI. ZDEN 

(Tabela 9) 
12. Število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena zakona 
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen zakona 
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba 
15. Število pravnomočnih odločb 
16. Število odločb poslanih v izvršitev 
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN 
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine v 

začasno uporabo upravičenca 
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o 

lastninskem preoblikovanju podjetij 
20. Število razpisanih ustnih obravnav 
21. Število opravljenih ustnih obravnav 
22. Število izdanih poročil iz 65. člena 
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku 
24.a) Število primerov v katerih je upravni organ o zahtevi odločil 

v celoti (odločitev o zahtevi z več odločbami (oz. sklepi) se 
šteje kot en končan primer) 

24.b)od tega pravnomočno (če je bilo izdano več odločb (oz. 
sklepov) morajo biti vsi pravnomočni) 

(Tabela 10) 

1./1 Skupaj denacionaliziranih stanovanj 
1 ./2 v izmeri m2 

Od tega: 
1 ./a v last in posest 
1 /b z vzpostavitvijo lastninske pravice 
1./c1 v obliki odškodnine 
1 ,/c2 v višini SIT 
2./1 Število denac. stanovanjskih hiš  
2./2 v izmeri m2 

Od tega: 
2./a v last in posest 
2,/b z vzpostavitvijo lastninske pravice _ 
2./C1 v obliki odškodnine 
2./c2 v višini SIT 

(Tabela 11) 

3./1 Število denacionaliziranih poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov 

3./2 v izmeri m2 

Od tega: 
3a. v last in posest 
3b. z vzpostavitvijo lastn. pravice 
3c/1 v obliki odškodnine 
3c/2 v višini SIT 
4. Skupaj denac. stavbnih zemljišč m2 

Od tega: 
4a. vrnjenih po 31. členu v m2 

4b. vrnjenih po 32. členu v m2 

4c./1 v obliki odškodnine za _ m2 

4c./2 v višini SIT 

(Tabela 12) 

5./1 Denac. stanovanj upravič. iz 14.ČI. ZDEN 
5./2 v izmeri m2 

Od tega: 
5./a v last in posest 
5./b z vzpostavitvijo lastn. pravice 
5./c1 v obliki odškodnine 
5./c2 v višini SIT 
6./1 Štev. denac. stanov, hiš upravič. iz 14. čl. ZDEN 
6,/2 v izmeri m? 

Od tega: 
6./a v last in posest 
6./b z vzpostavitvijo lastn. pravice 
6./c1 v obliki odškodnine 
6./c2 v višini SIT 

(Tabela 13) 

7 /1 Število denacionaliziranih poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov upravič. iz 14.ČI. ZDEN  

7./2 v izmeri   m2 

Od tega: 
7./a v last in posest 
7./b z vzpostavitvijo lastn. pravice 
7./c1 v obliki odškodnine 
7./c2 v višini SIT 
8. Denac. stavbnih zemljišč upravič. iz 14. čl. ZDEN ,__m:' 

Od tega- 
8,/a vrnjenih po 31. členu   v m2 

8,/b vrnjenih po 32. členu v m2 

8./c1 v obliki odškodnine za m2 

8./c2 v višini SIT 
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LEGENDA 

(denacionalizacija zasebnih gospodarskih podjetij in kapitala) 

I. 

(Tabela 14) 

1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 
1.a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve, 

druge verske skupnosti,...) 
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo 
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev 
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev 
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni 

dolžnosti zahteval listine 
6a Število odstopljenih zahtev 
6b Število zadev pri katerih je bilo podržavljeno premoženje 

obremenjeno s hipoteko 
6c Število zadev pri katerih so nepremičnine obremenjene s 

hipoteko nastalo po podržavljenju (33. čl.) 
6d Število primerov v katerih so zavezanci nepremičnino 

pridobili na odplačen način (73. čl.) 
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN 
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno 

vprašanje 

(Tabela 15) 

8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni 
postopek o državljanstvu upravičenca 

9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 
Od tega: 

9./a zavrženih zahtev 
9./b zavrnjenih zahtev 
9./c ugodenih zahtev 
9,/d umik, ustavitev postopka 
9a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 

upravičencem iz 14. čl. ZDEN (cerkve, druge ver. sk....) 
Od tega: 

9a./a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./d umik, ustavitev postopka 
10./1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave 
10./2od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
11./1 Število izdanih delnih odločb 
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 

(Tabela 16) 
12. Število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena zakona 
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen zakona 

14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba 
15. Število pravnomočnih odločb 
16. Število odločb poslanih v izvršitev 
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN 
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine v 

začasno uporabo upravičenca 
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o 

lastninskem preoblikovanju podjetij 
20. Število razpisanih ustnih obravnav 
21. Število opravljenih ustnih obravnav 
22. Število izdanih poročil iz 65. člena 
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku 
24.a) Število primerov v katerih je upravni organ o zahtevi odločil 

v celoti (odločitev o zahtevi z več odločbami (oz. sklepi) se 
šteje kot en končan primer) 

24.b)od tega pravnomočno (če je bilo izdano več odločb (oz. 
sklepov) morajo biti vsi pravnomočni) 

II. 
(Tabela 17) 

1 ./1 Štev. podjetij vrnjenih v last (34. čl. zakona) 
1 ./2 v vrednosti SIT 
2./1 Število odločb, kjer se je kapital vrnil z vzpostavitvijo 

lastninskega deleža (1. odst. 37. člena zakona) 
2./2 v vrednosti SIT 
2./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
3./1 Štev. odločb, kjer se je kapital vrnil po določbi 38. člena 

zakona 
3./2 v vrednosti SIT 
3./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
4./1 Število odločb, kjer je bila upravičencu na podlagi 

poravnave dana odškodnina v vrednostnih papirjih ali v 
denarju 

4./2 v višini SIT 
4./3 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
5. Število podjetij vrnjenih v last po 1. odst. 36. člena zakona 

IV. 
(Tabela 6) 

1. Za izvajanje zakona o denacionalizaciji je občina v 
proračunu namenila SIT 

2 Število vseh delavcev, ki delajo na področju 
denacionalizacije 
Od tega: 

2./a redno zaposlenih pri upravnem organu 
2./b zunanji 
3. Skupno število komisij ustanovljenih pri upravnih organih, 
ki odločajo o zahtevah za denacionalizacijo 
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SKUPAJ 

(Tabela 18) 

1. Število vloženih zahtev po uveljavitvi zakona 
1 .a Število zahtev, ki so jih vložili upravičenci iz 14. čl. (cerkve, 

druge verske skupnosti,...) 
2. Število popolnih zahtev za denacionalizacijo 
3. Število zahtev poslanih v dopolnitev 
4. Število nepopolnih zahtev, ki še niso poslane v dopolnitev 
5. Število primerov, kjer je organ prve stopnje po uradni 

dolžnosti zahteval listine 
6a Število odstopljenih zahtev 
6b Število zadev pri katerih je bilo podržavljeno premoženje 

obremenjeno s hipoteko 
6c Število zadev pri katerih so nepremičnine obremenjene s 

hipoteko, nastalo po podržavljenju (33. čl.) 
6d Število primerov v katerih so zavezanci nepremičnino 

pridobili na odplačen način (73. čl.) 
6e Zahtevana višina odškod. po 73. čl. ZDEN 
7. Število zahtev, kjer je bilo treba rešiti katerokoli predhodno 

vprašanje 

(Tabela 19) 

8. Število zahtev, kjer je bilo potrebno uvesti ugotovitveni 
postopek o državljanstvu upravičenca 

9. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 
Od tega: 

9./a zavrženih zahtev 
9./b zavrnjenih zahtev 
9./c ugodenih zahtev 
9./d umik, ustavitev postopka 
9a. Število vseh izdanih odločb o denacionalizaciji 

upravičencem iz 14. čl. ZDEN (cerkev, druge ver. sk...) 

Od tega: 
9a./a zavrženih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./b zavrnjenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./c ugodenih zahtev upravič. iz 14. čl. ZDEN 
9a./d umik, ustavitev postopka 
10./1 Število odločb izdanih na podlagi poravnave 
10./2od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 
11 ./1 Število izdanih delnih odločb 
11./2 od tega upravičencem iz 14. čl. ZDEN 

(Tabela 20) 

12. Število odločb izdanih ob upoštevanju 25. in 26. člena zakona 
13. Število odločb, kjer je bilo treba upoštevati 22. člen zakona 
14. Število odločb, zoper katere je bila vložena pritožba 
15. Število pravnomočnih odločb 
16. Število odločb poslanih v izvršitev 
17. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po 68. čl. ZDEN 
18. Število izdanih začasnih odredb o prenosu nepremičnine v 

začasno uporabo upravičenca 
19. Število zahtev za izdajo začasne odredbe po zakonu o 

lastninskem preoblikovanju podjetij 
20. Število razpisanih ustnih obravnav 
21. Število opravljenih ustnih obravnav 
22. Število izdanih poročil iz 65. člena 
23. Število zahtev, kjer se je odločalo v skrajšanem postopku 
24.a) Število primerov v katerih je upravni organ o zahtevi odločil 

v celoti (odločitev o zahtevi z več odločbami (oz. sklepi) se 
šteje kot en končan primer) 

24.b) od tega pravnomočno (če je bilo izdano več odločb (oz. 
sklepov) morajo biti vsi pravnomočni) 
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PODATKI O ŠTEVILU SISTEMIZIRANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MESTIH NA PODROČJU 
DENACIONALIZACIJE 

UPRAVNA ENOTA ŠT.SIST.DEL.MEST ŠT.ZASED. DEL.MEST ŠT. ZUN.SODEL 

Ajdovščina 3 1 0 

Brežice 5 4 2 

Celje 6 6 0 

Cerknica 4 4 0 

Črnomelj 2 1 3 

Domžale 7 6 8 

Dravograd 2 2 2 

Gornja Radgona 4 1 0 

Grosuplje 2 1 7 

Hrastnik 2 1 0 

Idrija 1 1 4 

Ilirska Biistrica 4 3 0 

Izola 0 0 0 

Jesenice 5 4 0 

Kamnik 2 3 12 

Kočevje 2 3 0 

Koper 4 2 4 

Kranj 17 10 8 

Krško 4 4 1 

Laško 3 2 2 

Lenart 4 4 0 

Lendava 3 2 1 

Litija 2 2 1 

Ljubljana 62 50 28 

Ljutomer 4 4 1 

Logatec 3 3 1 

Manbor 16 10 2 

Metlika 1 1 0 

Mozirje 2 2 2 

Murska Sobota 7 5 0 

Nova Gorica 7 7 0 

Novo Mesto 6 4 0 

Ormož 3 0 3 

Pesnica 2 2 0 

Piran 2 2 6 

Postojna 6 4 0 

Ptuj 11 11 10 

Radlje ob Dravi 4 3 0 

TABMNZ WPO 
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UPRAVNA ENOTA ŠT.SIST.DEL.MEST ŠT.ZASED. DEL.MEST ŠT. ZUN.SODEL. 

Radovljica 4 4 0 

Ravne na Koroškem 4 3 0 
Ribnica 2 2 0 

Ruše 3 1 1 

Sevnica 2 1 1 

Sežana S 3 6 

Slovenj Gradec 2 2 0 

Slovenska Bistrica 7 6 0 

Slovenske Konjice 2 2 0 

Šentjur pri Celju 3 3 3 
Skofja Loka 3 1 S 
Šmarje pri Jelšah 3 3 1 
Tolmin 6 3 1 
Trbovlje 4 4 0 

Trebnje 5 3 1 
TržiJ 8 5 8 
Velenje 2 2 1 

Vrhnika 6 4 0 

Zagorje ob Savi 3 2 1 

Žalec 6 6 1 

SKUPAJ 304 235 138 
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URESNIČEVANJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI PRI OKRAJNIH 
SODIŠČIH 
(OD 7.12.1991 DO 31.8.1996) 

OKRAJNO vloženih odstop. izdanih zavrženih zavrnjenih ugodenih sodna ustav, vloženih pravno- 
SODIŠČE zahtev vloge odločb zahtev zahtev zahtev porav. zaradi pritožb močnih 

umika odločb 

1 2 3 '4 5 6 6a 7 8 9 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Črnomelj 
Domžale 
G.Radgona 
Grosuplje 
Idrija 
II.Bistrica 
Jesenice 
Kamnik 
Koper 
Kočevje 
Kranj 
Krško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana 
Ljutomer 
M.Sobota 
Maribor 
N.Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radovljica 
Cerknica 
Sežana 
Sevnica 
SI.Bistrica 
SI.Gradec 
SLKonjice 
Šentjur 
Škofja Loka 
Šmarje 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Velenje 
Vrhnika 
2alec 

15 
20 
45 

131 
31 
14 
24 

1 
11 
17 
38 
27 
23 

179 
16 
14 
7 

22 
309 

41 
22 

154 
65 
39 
42 
21 
19 
76 
43 
41 
14 
22 
25 
27 
52 

3 
35 

'21 
5 

44 
60 
20 
43 
68 

0 
2 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 

12 
14 

0 
28 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
o 
7 
0 
o 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
5 
1 

3 
12 
19 
64 
10 
6 
6 
0 
8 
0 

31 
1 

19 
68 

6 
7 
0 

13 
152 
25 

9 
98 
42 
26 
6 

15 
16 
48 

6 
20 

0 
21 
7 

17 
13 

3 
18 
14 
0 

19 
37 

5 
19 
6 

2 
10 

2 
2 
2 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 

13 
3 
1 
0 
0 

27 
0 
0 

54 
0 
6 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
4 
2 
5 
1 
4 

13 
0 
1 
6 
0 
5 
3 

0 
1 
5 
1 
5 
1 
2 
0 
3 
0 

18 
1 

14 
55 

3 
3 
0 
9 

68 
25 

9 
28 
38 
7 
6 

13 
9 
4 
6 

13 
0 
8 
3 
7 
0 
1 
5 
1 
0 
7 

11 
0 
8 
0 

0 
1 
2 

19 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
o 
2 
0 
2 

45 
0 
0 
8 
1. 
7 
0 
1 
3 
1 
0 
6 
0 
7 
0 
0 
6 
1 
6 
0 
0 
8 

17 
0 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
8 
0 
0 
0 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
01 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
0 
1 
1 

1 
o 

10 
42 

2 
0 
1 
Ot 
3 . 
0 

11 
0 
o 
o 
0 
1 
o 
2 

12 
0 
0 
8 
3 
6 
0 
0 
2 

41 
0 
0 
0 
5 
0 
8 
2 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
5 
3 
0 

o 
4 
7 
9 
2 

'1 
3 
0 
4 
0 

17 
0 
1 

18 
1 
6 
0 
9 

63 
7 
3 

58 
26 

8 
3 
8 
3 
1 
4 
8 
0 
4 
3 
0 
0 
o 

16 
6 
0 
9 

14 
0 
6 
0 

0 
10 
13 

' 11 
8 
5 
4 
0 
1 
0 

25 
0 
1 

68 
0 
3 
0 
9 

106 
39 

8 
40 
23 
13 
6 

10 
14 
47 

0 
13 
0 

" 21 
0 

18 
0 
3 

15 
13 
0 

12 
14 

0 
17 
3 

SKUPAJ 1947 84 915 184 398 156 16 177 332 593 
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ZAPUŠČINSKI IN DRUGI SODNI POSTOPKI PRI OKRAJNIH 
SODIŠČIH (OD 7.12.1991 DO 31.8.1996) 

izd. 
začas, 
odredb 

10 

vlož. zač. uvedeni končani število število odločitev 
zah. odr. zapušč. zapušč. končanih v celoti na podi. 

ZLPP ZLPP postop. postop. postop. izveden, prvot. skl. 
postop. o dedov. 

11 12 13 14 15 16 17 

število število 
izvršen izdanih 
odločb z. k. 

18 19 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Črnomelj 
Domžale 
G. Radgona 
Grosuplje 
Idrija 
II. Bistrica 
Jesenice 
Kamnik 
Koper 
Kočevje 
Kranj 
Krško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana 
Ljutomer 
M. Sobota 
Maribor 
N. Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radovljica 
Cerknica 
Sežana 
Sevnica 
SI. Bistrica 
SI. Gradec 
SI. Konjice 
Šentjur 
Sk. Loka 
Šmarje 
Tolmin 
T rbovlje 
T rebnje 
Velenje 
Vrhnika 
Žalec 

1 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

53 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
o 
2 
0 
o 
o 
2 
0 
1 
o 
o 
o 
o 
0 
1 
o 
o 
0 
1 

14 
0 
1 
0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
2 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
o 
o . 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
0 
1 
o 

13 
21 

165 
45 
72 

129 
207 
75 
34 
54 
76 

2 
23 
42 

9 
149 

15 
22 

727 
64 
46 

491 
23 
79 
88 
14 
21 
93 

102 
36 

9 
29 

128 
261 

58 
13 

140 
18 
16 
68 

102 
149 
65 
78 

9 
13 

137' 
37 
35 

110 
156 
64 
16 
40 
60 

1 
13 
24 

9 
126 

7 
20 

514 
59 
41 

254 
18 
64 
84 
11 
15 
73 
78 
27 

6 
29 
77 

170 
43 
10 

114 
11 
12 
56 
87 

123 
53 
59 

9 
13 

133 
37 
30 

110 
158 
64 
16 
38 
59 

1 
5 

24 
9 

116 
7 

19 
460 

51 
41 

246 
17 
64 
84 
11 
15 
75 
77 
21 

6 
28 
77 

169 
43 
6 

114 
9 

11 
52 
87 

123 
50 
59 

9 
11 

118 
45 
30 

110 
147 
47 

4 
24 
59 

1 
14 
24 

9 
105 

7 
12 

315 
59 
41 

247 
17 
64 
84 
11 

1 
35 
78 
12 

1 
29 
77 

170 
43 

1 
114 

5 
12 
35 
87 

115 
43 
59 

0 
0 

12 
0 
0 

83 
0 
0 
0 
0 
3 
1 

14 
0 
0 
2 
7 
8 

23 
O 
0 

85 
0 

64 
0 
0 
5 

40 
0 
0 
4 

26 
0 
4 

43 
1 
0 
0 
o 

20 
0 
3 

51 
59 

22 
57 

237 
181 
329 
314 
778 
132 
28 

145 
240 

8 
0 

446 
104 
271 

54 
226 

2911 
218 
123 
825 
123 
264 
136 
71 
95 

159 
237 
215 

20 
176 
471 
368 
115 

51 
336 
62 
30 

184 
250 
201 
323 
125 

1540 
2765 

13838 
4351 

11513 
6737 
6725 
1108 
1957 
2491 
7530 
2190 
6652 

19497 
7436 
5416 
3541 
2744 

38412 
557 

7948 
38134 
6319 
9740 
926 
626 

3500 
14914 
7478 
6332 
3290 
1415 
3411 

13700 
2306 
1110 
9021 
6212 
1732 
3788 
3758 
4809 
6099 
6502 

SKUPAJ: 88 10 4071 2965 2844 2531 558 11697 310070 
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URESNIČEVANJE 2DEN PRI OKRAJNIH SODI ŠĆIH 
(OD 7.12.1991 DO 31.8.1996) 

OKRAJNO kmet. gozdov stavbnih stanovanj 
SODlSCE zemljišč zemljišč 

ha ha mJ število 

hiš 

m2 število 

5 6 

poslovni prostori 

število m2 

8 9 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Črnomelj 
Domžale 
G. Radgona 
Grosuplje 
Idrija 
II. Bistrica 
Jesenice 
Kamnik 
Koper 
Kočevje 
Kranj 
Krško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana 
Ljutomer 
M. Sobota 
Maribor 
N.Gorica 
N. mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radovljica 
Cerknica 
Sežana 
Sevnica 
SI. Bistrica 
SI. Gradec 
SI. Konjice 
Šentjur 
Sk. Loka 
Šmarje 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Velenje 
Vrhnika 
2alec 

0 
0,85 

0 
9,62 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 

22 
0 
o 
o 

0,15 
9,64 

0 
0 

17 
1,02 

0 
32,75 

0 
22.5 

0 
0 
0 
0 

0,17 
0 
0-- 

10,87 
20 

0 
0 

0,17 

0 
0 
0 

2,29 
0 
0 

6,08 
0 
0 
0 
o 
o 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 

9,12 
0 
0 
0 
0 
0 

11,38 
0 
8 
0 
0 
0 
o 

0,46 
0 
0 
0 
5 
o 
o 
o 

o 
744 

0 
43 

5632 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 

1592 
6838 

0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 

238 
0 

600 
0 
0 
0 

179 
1484 

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

0 
1 ni pod. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
1 ni pod. 
o 
o 
o 
o 
o 

2,5 
0 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

560 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2,5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
1 
o 
o 
0 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

2418 
o 
o 
o 

.0 
.0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

155 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

218 
o 
o 
o 

172 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
O 

SKUPAJ: 149,74 51,33 17350 4.5 56C 9.5 2963 
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Poročilo o 

DOSEDANJEM DELU SVETA ZA 

RADIODIFUZIJO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN NALOGE SVETA V 

PRIHODNJEM OBDOBJU 

Svet za radiodifuzijo pošilja v skladu s sedmo alinejo 58. člena 
Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94). 

POROČILO O DOSEDANJEM DELU SVETA ZA RADIO- 
DIFUZIJO RS IN NALOGAH SVETA V PRIHODNJEM 
OBDOBJU, 

ki ga je obravnaval in sprejel Svet na 18. seji dne 26. marca 
1997. 

Ivo Kranjčevič, I. r. 
predsednik 

1. UVOD 

Svet za radiodifuzijo RS (v nadaljevanju: Svet) je bil ustanovljen 
26. maja 1994 z Odlokom Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur. list RS, št. 30/94). 

V Svet so bili iz vrst strokovnjakov s področja radiodifuzije in 
javnih delavcev imenovani: 

• za predsednika Ivica Kranjčevič 
i - za člane: dr. Savo Leonardis, Mojmir Ocvirk, Franc Potokar, 

Janez Praprotnik, Iztok Saje, dr. Slavko Splichal, Mile Šetinc in dr. 
Jure Zupan. 

Zakon o javnih glasilih določa, da člani Sveta ne morejo biti 
funkcionarji in zaposleni v državnih organih, poslanci, člani 
vodstev političnih strank in zaposleni v RTV organizacijah. Mandat 
predsednika in članov je pet let. 

Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Svet ima pravico 
zahtevati ob državnih organov, RTV organizacij in kabelskih 
operaterjev informacije in gradiva, ki jih potrebuje za svoje delo. 

Naloge Sveta so podrobneje opredeljene v 58. členu zakona. 
Svet: 

■ varuje svobodo komunikaciranja, programsko neodvisnost ter 
odprtost in pluralnost RTV programov; 
• nadzoruje dejavnost RTV organizacij in kabelskih operaterjev v 
Republiki Sloveniji; 
- spremlja skladnost lokalnih nekomercialnih in komercialnih RTV 
programov z zakonom in z mednarodnimi pogodbami, ki 

obvezujejo Republiko Slovenijo; 
- določi podrobnejša vsebinska merila za opredelitev ne- 
komercialnih RTV^arogramov; 
- predlaga pristojemu organu dodelitev radiodifuznega kanala in 
njegov odvzem; 
- obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo 
in radiodifuznih kanalov; 
- pripravlja za Državni zbor letno poročilo oziroma oceno stanja 
na področju radiodifuzije ter predloge za izboljšanje stanja; 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim 
aktom. 

II. ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA DELO SVETA 

Žal Državni zbor z odlokom leta 1994 ni uredil finačno tehničnih 
zadev, ki so se kasneje pokazale kot bistvena ovira za bolj 
učinkovito delovanje Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: Svet); 

- ni bil določen sedež Sveta; 
- ni bila opredeljena strokovna služba, ki bi za potrebe Sveta 
opravljala vsa strokovno tehnična opravila; 
- v proračunu ni bilo predvidenih sredstev za delo Sveta; 
- ni bila vzpostavljena baza podatkov, nujnih za delo Sveta. 

V takih okoliščinah so bila prizadevanja Sveta v začetih mesecih 
usmerjena predvsem v zagotavljanje nujnih materialno tehničnih 
pogojev za delo. Upoštevati ]e treba tudi, da predsedovanje in 
članstvo v Svetu niso profesionalne funkcije, ampak jih predsednik 
in člani opravljajo poleg svojih rednih delovnih obveznosti. Tak 
način dela Sveta bi še toliko bolj zahteval utečeno delo strokovne 
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službe, ki bi skrbela za vrsto bolj ali manj pomembnih zadev, ki pa 
so nujne za njegovo delo. 

Žal v naši zakonodaji in praksi delo takih in podobnih svetov ni 
urejeno; strokovno tehnično podporo za delo Sveta je zato skoraj 
dve leti zagotavljal Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje, 
kar pa, vsaj formalno, ni prispevalo k proklamirani neodvisnosti in 
samostojnosti dela Sveta. Zaradi neurejenega statusa je v začetku 
decembra 1994 protestno odstopil tudi član Sveta dr. Slavko 
Splichal. Doslej Državni zbor še ni imenoval nedomestnega člana. 

Šele lani so bili zagotovljeni potrebni administrativno tehnični pogoji 
za delo Sveta (marca 1996 je Svet pridobil prostore in s tem tudi 
sedež na Parmovi 53 v Ljubljani, kupljena je bila potrebna tehnična 
oprema, aprila oz. maja 1996 pa je Svet zaposlil tajnico, strokovno 
sekretarko ter pripravnika - diplomiranega novinarja). 

Ocenjujem, da so tako zagotovljeni temeljni pogoji za delovanje 
Sveta, zato se bo Svet v prihodnje lahko bolj posvetil vsebinskim 
problemom na področju radiodifuzije. 

III. STANJE NA PODROČJU RADIODIFUZIJEV REPUBLIKI 
SLOVENIJI OB ZAČETKU DELA SVETA 

Po oblikovanju Sveta so stekli intenzivni pogovori z Ministrstvom 
za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za telekomu- 
nikacije, Uradom Vlade Republike Slovenije za informiranje in RTV 
Slovenija, da bi dobili celovito informacijo o stanju na področju 
radiodifuzije. 

Plane za postavitev radiodifuznih postaj (glede na njihove 
frekvence, lokacije, moči, sevalne diagrame, itd.) so izdelale, za 
vsako bivšo jugoslovansko republiko posebej, radiodifuzne 
organizacije, včlanjene v takratno JRT, pod pokroviteljstvom in 
po pooblastilu Zvezne uprave za radijske zveze, to je pristojnega 
upravnega organa prejšnje jugoslovanske države v Beogradu. 
Nekateri od teh planov so bili sprejeti in potrjeni na ravni nekdanje 
države, delno pa so tudi usklajeni s sosednjimi radiodifuznimi 
administracijami in nato vneseni v mednaipdne dogovore in 
sezname frekvenc preko Mednarodne zveze zli telekomunikacije. 

To načrtovanje, delovanje in usklajevanje je temeljilo na predpo- 
stavki, da je edini upravljalec radiodifuznega frekvenčnega pro- 
stora v posamezni republiki samo ena (nacionalna) radiodifuzna 
organizacija. Zato je ta zase načrtovala vse frekvence, kanale in 
pomembnejše lokacije, s katerimi je bilo in je tudi danes možno 
razširjati radijske in TV programe na večjem delu Slovenije. Vsa 
radijska dovoljenja so se glasila na to organizacijo (konkretno, v 
Sloveniji, na RTV Ljubljana oz. RTV Slovenija). 

Do leta 1991 je bila poglavitna usmeritev, tako pri načrtovanju kot 
pri uporabi frekvenčnega prostora, zagotoviti čimboljšo, včasih 
tudi večkratno, pokritost ozemlja Slovenije s signali nacionalnih 
radijskih inTV programov, ne pa zagotavljanje frekvenc za potrebe 
drugih RTV organizacij. 

Po osamosvojitvi je upravljanje z radiodifuznimi frekvencami prešlo 
na takratno Republiško upravo za telekomunikacije, ustanovljeno 
v letu 1991. 

Na taki zakonski podlagi je Uprava Republike Slovenije za 
telekomunikacije do uveljavitve Zakona o javnih glasilih 
(23.4.1994) izdala: 

• 86 dovoljenj za televizijske difuzne radijske postaje in to: 
• 19 pomembnih frekvenc (4 za RTV Slovenija, 2 za nekomer- 
cialne TV postaje, 13 za komercialne TV postaje), 
• 67 manj pomembnih frekvenc (od tega 64 za RTV Slovenija in 
3 za komercialne TV postaje). 

• 56 dovoljenj za zvokovne difuzije radijske postaje in to: 
• 29 pomembnih frekvenc (od tega 8 za RTV Slovenija, 6 za 
lokalne nekomercialne radijske programe in 15 za komercialne 
radijske programe). 
• 27 manj pomembnih frekvenc (10 za RTV Slovenija, 3 za 
lokalne nekomercialne radijske programe in 14 za komercialne 
radijske programe). 

Na podlagi teh podatkov je moč potrditi oceni RTV Slovenija, daje 
Uprava RS za telekomunikacije še pred uveljavitvijo Zakona o 
javnih glasilih in pred ustanovitvijo Sveta razdelila več kot 90 % 
razpoložljivih frekvenc, zlasti tistih pomembnih. 

Nekatere vloge, ki jih je Uprava prejela pred uveljavitvijo Zakona 
o javnih glasilih, pa so še vedno nerešene oz. še niso bile poslane 
Svetu v obravnavo. 

Delovanje Sveta ovira tudi nepopolna in neusklajena zakonodaja. 
Zakon o javnih glasilih ureja namreč samo del problematike 
radiodifuzije, drugi, enako pomemben del pa naj bi uredil Zakon o 
telekomunikacijah, ki pa je prestal šele drugo obravnavo v 
Državnem zboru. Po mnenju Sveta je zato nujno treba pospešiti 
sprejem tega zakona. 

IV. POGLAVITNI POUDARKI IZ DELA SVETA V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

Svet se je sestal na šestnajstih (16) rednih sejah in več delovnih 
razgovorih, odločal pa je tudi na osmih (8) korespondenčnih sejah. 
Svet je opravljal predvsem naslednje naloge, ki mu jih nalaga 
Zakon o javnih glasilih: 

1. Priprava predlogov za dodelitev radiodifuznega kanala 

Zakon določa, da se pravica uporabe radiodifuznega kanala 
dodeljuje na predlog Sveta, skladno z zakonom, ki ureja radijske 
komunikacije (dokler ne bo sprejet Zakon o telekomunikacijah, 
se uporablja Zakon o sistemih zvez iz leta 1988). Pred pripravo 
predloga mora Svet pridobiti mnenje Uprave RS za telekomu- 
nikacije o skladnosti z mednarodnimi plani ter drugimi tehničnimi 
pogoji za pridobitev radiodifuznega kanala. 

Svet je na začetku svojega dela obravnaval vloge za dodelitev 
radiodifuznih kanalov, kadar mu jih je posredovala Uprava 
Republike Slovenije za telekomunikacije, saj ni razpolagal s svojo 
lastno bazo podatkov. Svet je kmalu ugotovil, da tak postopek ne 
zagotavlja korektne obveščenosti vseh zainteresiranih radio- 
difuznih organizacij o prostih radiodifuznih kanalih; sprejel je sklep, 
da bo proste radiodifuzne kanale objavljal v Uradnem listu RS, 
tako da bodo imeli vsi zainteresirani enake možnosti za udeležbo 
na takem razpisu. Takega inštituta Zakon o javnih glasilih sicer ne 
omenja, je pa po mnenju Sveta najbolj ustrezen in zato je tudi 
predlagal, da se obveznosti javnega razpisa radiodifuznega kanala 
vgradi v nov zakon o telekomunikacijah. Vendar pa, glede na to, 
da Svet ne razpolaga s podatki o prostih in mednarodno usklajenih 
radiodifuznih kanalih, lahko takšne kanale javno objavi šele po 
tem, ko prejme predlog URST. 
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Svet je doslej sprejel: 
• 43 predlogov za dodelitev radiodifuznih kanalov za' "V programe (tabela a) 
Zap. št. RTV organizacija Ime programa frekvenca in lokacija datum 

obravnave 
1 RTV Slovenija 

Ljubljana 
2. TV program Kočevje 

K 42 
27.01.95 

2 Moj Video d.o.o. 
Selnica ob Dravi 

MOJ VIDEO TV Lovrenc na Pohoiju 
K 48 

27.01.95 

3 VTV Velenje TV Velenje 27.01.95 

4 Set d.o.o. 
Portorož 

TV Adria Slavnik - Podgrad 
K 67 

27.01.95 

5 ATM Elektronik 
Kranjska gora 

ATM Kranjska gora 
Brvogi 
K 50 

27.01.95 

6 TV 3 d.o.o. 
Ljubljana 

TV 3 Boč 
K 22 

24.04.96 

7 MM TV d.o.o. 
Ljubljana 

MM TV - POP TV Topolšica - Beli Križ 
K 50 

19.06.96 

8 MM TV d.o.o. 
Ljubljana 

MM TV - POP TV Krško, 
K 22 

31.07.96 

9 MM TV d.o.o. 
Ljubljana 

MM TV - POP TV Žiri I, 
K 49 

31.07.96 

10 MM TV d.o.o. 
Ljubljana 

MM TV - POP TV Vogel, 
K 53 

31.07.96 

11 MM TV d.o.o. 
Ljubljana 

MM TV - POP TV Žiri 2, 
K 36 

31.07.96 
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Zap. št. RTV organizacija Ime programa frekvenca in lokacija datum 
obravnave 

12 MM TV d.o.o. 
Ljubljana 

MM TV - POP TV Borovnica, 
K 8 

31.07.96 

13 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Žiri 1 - K 26 31.07.96 

14 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Žiri 2 - K 53 31.07.96 

15 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Borovnica - K 46 31.07.96 

16 Kanal A d.d., Ljubljana Kanal A Ziri 2 - K 28 31.07.96 

17 Kanal A d.d., Ljubljana Kanal A Žiri 1 - K 59 31.07.96 

18 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Ajdovščina - K 46 11.09.96 

19 MM TV d.o.o., Ljubljana MM TV - POP TV Sava pri Litiji - K 29 11.09.96 

20 Regionalna TV Trbovlje 
d.o.o., Trbovlje 

Program K 10 Trbovlje 1 - K 41 11.09.96 

21 MM TV d.o.o., Ljubljana MM TV - POP TV Krvavec - K 58 29.10.96 

22 MM TV d.o.o., Ljubljana MM TV - POP TV Idrija 2 - K 60 13.11.96 

23 MM TV d.o.o., Ljubljana MM TV - POP TV Idrija 3 - K 40 13.11.96 

24 RTV Slovenija, Ljubljana SLO 1 Trbovlje I - K 54 13.11.96 

25 RTV Slovenija, Ljubljana SLO 2 Trbovlje II - K 40 13.11.96 

26 TV 3 d.o.o., Ljubljana 
t 

TV 3 Gorenja vas - K 42 13.11.96 

27 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Javorje - K 48 13.11.96 

28 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Selca - K 54 13.11.96 

29 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Železniki 2 - K 25 13.11.96 

30 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Železniki 3 - K 50 13.11.96 

31 MM TV d.o.o., Ljubljana POP TV - MM TV Zidani most - K 47 12.12.96 

r 

MM TV d.o.o., Ljubljana POP TV - MM TV Trbovlje 1 - K 43 12.12.96 

33 MM TV d.o.o., Ljubljana POP TV - MM TV Trbovlje 2 - K 57 12.12.96 

34 MM TV d.o.o., Ljubljana POP TV - MM TV Litija - K 40 12.12.96 

35 MM TV d.o.o., Ljubljana POP TV - MM TV TržiC 1 - K 36 12.12.96 

36 MM TV d.o.o., Ljubljana POP TV - MM TV Tržič 2 - K 22 12.12.96 

37 Tele 59 d.o.o., Maribor POP TV - Tele 59 Slovenj Gradec - K 33 12.12.96 

38 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Žužemberk - K 30 12.12.96 

39 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Cerkno 1 - K 57 12.12.96 

40 TV 3 d.o.o., Ljubljana TV 3 Cerkno 2 - K 50 12.12.96 

41 Elektroprom d.o.o., Izlake ETV Zasavje Zagorje 2 - K 33 12.12.96 

42 Elektroprom d.o.o., Izlake ETV Zasavje Kisovec - K 41 12.12.96 

43 Elstik d.o.o., Hrastnik Kanal 5 Hrastnik - K 45 12.12.96 
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Zap. št. RTV organizacija Ime programa * frekvenca in lokacija datum 
obravnave 

44 MM TV d.o.o., Ljubljana POP TV - MM TV Lož - K 56 29.01.97 

45 Kabelnet d.o.o., Ljubljana T V Ljubljana Ljubljana - K 60 29.01.97 

• 22 predlogov (3 za podaljšanje) za dodelitev frekvenc za radijske programe (tabela b) 
Zap. št. RTV organizacija Ime programa frekvenca in lokacija datum 

obravnave 
1 Salomonov oglasnik, Ljubljana Radio Salomon Blejska dobrava - 87,7 Mhz 27.01.95 

2 Teledigit UM d.o.o., Slovenska 
Bistrica 

Radio Ton Slovenska Bistrica -91,5 Mhz 27.01.95 

3 Studio D, Novo mesto Studio D Trdinov vrh - 103 Mhz 27.01.95 

4 Radio Gama MM, Ljubljana Radio Gama MM Rašica ISO frekvence 17.05.95 

5 Podjetje za informiranje, Murska 
Sobota 

Murski val Pečarovci - 94,6 Mhz 16.06.95 

6 Daja d.o.o., Selnica ob Dravi Radio Slovenske 
Gorice 

Lenart - 96,4 Mhz 20.12.95 

7 Salomonov oglasnik, Ljubljana Radio Veseljak Ljubljana-Šance - 94,9 Mhz 20.12.95 

8 Quadrum, Dutovlje 
Šprah - ŠkoQa vas 
Novice, Slov. Konjice 

Radio Val 
Radio TNT 
Radio Rogla 
(time-sharmg) 

Vransko - 87,8 Mhz 20.12.95 

9 RTV Slovenija 
Radio Slovenija 

SLO 1 Idrija 2 - 90,0 Mhz 06.03.96 

10 RTV Slovenija 
Radio Slovenija 

SLO 3 Idrija 1 - 94,7 Mhz 06.03.96 

11 RTV Slovenija 
Radio Slovenija 

SLO 1 Idrija 1 - 87,7 Mhz 06.03.96 

12 RTV Slovenija 
Radio Slovenija 

SLO 3 Idrija 2-92,3 Mhz 0603.96 

13 Salomonov oglasnik, Ljubljana Radio Salomon Ljubljana - 101,6 Mhz 06.03.96 

14 Audio d.o.o., Ljubljana Poslovni val 
(time-sharing z SPK) 

Krvavec - 88,4 Mhz 06.03.96 

15 Midi d.o.o., Prebold in 

Duo Primavera d.o.o.. Polzela 

Radio Goldi 
Radio Polzela 
(time-sharing) 

Vransko - 89,1 Mhz 1906 96 

16 Mahkovec Š & D, Litija Radio Geoss Litija - 89,7 Mhz 19.06.96 

17 SANTI d.o.o., Trebnje Radio MAX Trebnje - 88,9 Mhz 11.09.96 

18 Alpe Adria Zeleni val d.o.o., 
Grosuplje 

Zeleni val Grosuplje - 89,8 Mhz 11.09.96 

19 RTV Slovenija, Ljubljana 1. program radia 
Slovenija 

Krim - 88,0 Mhz 09.10.96 

20 Audio d.o.o., Ljubljana Poslovni val Španov vrh - 98.2 Mhz 29.11.96 

21 ŠU & CO d.o.o., Piran Radio Tartini Šentjane - 102,8 Mhz 29 11.96 

22 Novice d.o.o.. Slovenske 
Konjice 

Radio Rogla Slovenske Konjice - 89,4 Mhz 12.12.96 

23 Santi d.o.o., Trebnje Radio Max Novo mesto - 89.7 Mhz 29.01.97 
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2. Oddajanje programov Hrvaške radiotelevizije (HRT) v 
Sloveniji 

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije in RTV Slovenija 
sta na zahtevo Sveta za radiodifuzijo leta 1995 obširno predstavili 
problematiko prenosa televizijskih programov HRT: 

- RTV Slovenija je Svet obvestila, da v Sloveniji deluje 44 
oddajnikov in pretvornikov, ki prenašajo 1. in 2.TV program HRT. 
Obratovanje in vzdrževanje tega omrežja sta se financirala iz 
sredstev naročnine: v letu 1994 je bilo za to pretrebnih 34,6 mio 
SIT, v letu 1995 pa je bilo planiranih 43,32 mio SIT. Septembra 
1995 je RTV Slovenija obvestila Svet, da za to omrežje ne bo več 
krila obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. 

Svet je ob obravnavi te problematike ugotovil, da: 

- RTV Slovenija prenaša programe HRT brez veljavnih dovoljenj; 
- ne obstoji zakonska podlaga, na podlagi katere bi RTV Slovenija 
sploh lahko zaprosila za podaljšanje teh dovoljenj, prav tako pa ni 
zakonske podlage, na podlagi katere bi lahko Svet predlagal Upravi 
RS za telekomunikacije podaljšanje veljavnosti ali pa izdajo novih 
dovoljenj za prenos programov HRT: TV programi HRT namreč, 
glede na novo zakonodajo Republike Slovenije, nedvomno štejejo 
za tuje programe, Zakon o RTV Slovenija pa temu javnemu zavodu 
ne dovoljuje prenašanja pogramov tujih RTV organizacij. 

Svet je že septembra 1995 sklenil, da: 

- je prenos TV programov HRT je potrebno reševati na enak 
način kot to velja za vse tuje TV programe: z njihovo vključitvijo, v 
kabelsko distribucijska omrežja v Sloveniji, ki imajo že prek 
200.000 priključkov, v skladu z zakonom (t.j. s soglasjem RTV 
organizacije, ki je imetni avtorskih pravic); 
- obstoji utemeljen interes Republike Slovenije, da frekvence, ki 
jih sedaj uporablja RTV Slovenija za TV programe HRT, podeli 
domačim radiodifuznim organizacijam, ki kažejo veliko zanimanje 
za pridobitev novih radiodifuznih kanalov. 

RTV Slovenija se je odločila, da 15. julija 1996 izklopi programe 
HRT. Svet je zato septembra lani objavil 31 prostih radiodifuznih 
kanalov, za katere se je prijavilo 11 zainteresiranih radiodifuznih 
organizacij v Sloveniji 

Sklenil je, da predlaga Upravi, da 2 radiodifuzna kanala dodeli 
RTV Slovenija (zaTV program SLO 1 in SLO 2), osem radiodifuznih 
kanalov dodeli MMTV d.o.o. (za oddajanje programa MMTV - 
POP TV), en kanal Tele 59 d.o.o. (za oddajanje programa Tele 59 
- POP TV), osem radiodifuznih kanalov TV 3 d.o.o. (za oddajanje 
TV programa TV 3), dva kanala dodeli Elektropromu d.o.o. Izlake 
(za oddajanje lokalnega TV programa ETV Zasavje) in en kanal 
Elstiku iz Hrastnika (za oddajanje lokalnega TV programa Kanal 
5), nekaj vlog pa je še v postopku. 

3. Prenos programov TV Koper-Capodistria 

Združenje za demokratizacijo javnih glasil je že leta 1994 javno 
protestiralo zaradi prenašanja programov TV Koper-Capodistria 
v italijanskem jeziku na tistih območjih Slovenije, kjer ne živi 

italijanska narodna skupnost in zahtevalo, da se pristojni organi 
opredelijo do tega vprašanja. 

Na podlagi informacij Uprave RS za telekomunikacije in RTV 
Slovenija je Svet ugotovil: 

- omrežje za prenos programa TV Koper-Capodistria obsega 
oddajnik na Nanosu in 31 pretvornikov. Vsi, razen enega, delujejo 
brez dovoljenj oziroma imajo neveljavna dovoljenja; 
- zakon o RTV Slovenija (3. člen, predzadnja alineja) in statut 
RTV Slovenija (18. in 19. člen) določata: 

- da je program TV Koper-Capodistria v italijanščini namenjen 
italijanski narodni skupnosti v Sloveniji, 
- da je regionalni program TV Koper - Capodistria v slovenščini 
namenjen obvešanju prebivalcev primorske regije in slovenske 
manjšine v Italiji; 

- Po mnenju RTV Slovenija (novembra 95) za te namene 
popolnoma zadošča 5 TV oddajnikov oziroma pretvornikov: 
Nanos, Beli Križ, Mavraž, Tinjan in Kuk. Preostalih 26 TV 
pretvornikov v to kategorijo ne sodi in je možno frekvence, na 
katerih oddajajo, sprostiti.' 

Na podlagi teh ugotovitev je Svet sprejel naslednje sklepe: 

- prenos TV programa TV Koper-Capodistria je potrebno ohraniti 
v zakonsko določenih okvirih.Tam, kjer je sprejem tehnično mogoč, 
ga je potrebno tudi vključiti v kabelsko distribucijska omrežja v 
Sloveniji; 
- obstoji utemeljen interes Republike Slovenije, da frekvence, ki 
jih sedaj uporablja RTV Slovenija za prenos TV programa TV 
Koper-Capodistria na območjih, kjer z zakonom k temu ni 
zavezana, podeli v uporabo drugim domačim radiodifuznim 
organizacijam, ki kažejo veliko zanimanje za pridobitev novih 
radiodifuznih kanalov; 
- Uprava RS za telekomunikacije mora pripraviti predlog za 
tehnično smotrno uporabo tega omrežja (ohraniti omrežje kot 
celoto ali ga razdeliti na več ločenih delov); 
- na tej podlagi bo Svet pripravil javno objavil proste radiodifuzne 
kanale, za katere se lahko prijavijo vse zainteresirane RTV 
organizacije v Sloveniji. 

4. Merila za opredelitev lokalnih nekomercialnih RTV 
programov 

Svet je novembra 1995 (Uradni list RS, št. 66/95) sprejel Merila 
za opredelitev lokalnih nekomercialnih radijskih programov. Lokalni 
nekomercialni program mora obsegati najmanj 40% tim. 
komercialnih (izobraževalnih, informativnih, kulturnih) vsebin. 
Temeljni namen opredelitve nekomercialnih RTV programov je 
preprečiti ali omejiti nadaljnjo komercializacijo slovenskega 
medijskega prostora ter omogočiti obstoj in razvoj kakovostnih 
lokalnih nekomercialnih programov kot dopolnitev in bogatitev 
nacionalnih RTV programov, s tem, da naj bi ti programi uživali 
različne materialne ugodnosti. 

Marca lani (Uradni list RS, št. 22/96) je Svet sprejel tudi Merila za 
opredelitev lokalnih nekomercialnih televizijskih programov. 

1 RTV Slovenija je junija 1996 to stališče spremenila: Svet HTVS je namreč na 22. seji dne 
13.6.1996 sprejel sklep, naj se zavodu RTVS podaljšajo dovoljenja za vse radiodifuzne kanale, 
preko katerih oddaja programe TV Koper-Capodistria. 
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Lokalni nekomercialni RTV programi morajo predvsem: 

- zagotoviti objektivno in nepristransko obveščanje prebivalcev 
ene ali več lokalnih skupnosti" o političnih, kulturnih, verskih, 
gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za življenje in delo 
prebivalcev določene skupnosti; 
- vzpodbujati kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnosti na območju 
oddajanja; 
- prispevati k predstavljanju in obnašanju lokalnega ljudskega 
izročila in lokalnega ljudskega izročila in lokalne kulturne dediščine; 
- omogočiti neposredno sodelovanje prebivalcev in različnim 
družbenim skupinam v programu; 
- omogočiti brezplačno predstavitev dejavnosti dobrodelnih 
ustanov in društev; 
- omogočiti uravnoteženo zastopanje vseh legitimnih interesov; 
- omogočiti spoznavanje izvirne slovenske oz. lokalne produkcije 
na področju kulture, posebno pozornost namenjati kulturi govora; 
- prispevati k dvigu splošne ter kulturne in izobraževalne ravni 
prebivalstva ter spodbujati dialog in sožitje na temelju spoštovanja 
vrednot kot so človekovo dostojanstvo in drugih človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin. 

Svet je doslej priznal status lokalnega nekomercialnega programa 
18 radijskim2 in 2 TV.programa (Vaša televizija, Velenje in Kanal 
10, Murska Sobota). 

5. Načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in 
dodeljevanje radiodifuznih kanalov 

Zakon o javnih glasilih dovoljuje razširjanje RTV programov, poleg 
nacionalni, tudi drugim RTV organizacijam, sedanji frekvenčni 
plani pa to omogočajo v zelo okrnjenem obsegu. Za dosledno 
izvajanje tega zakona je potrebno pripraviti nove plane frekvenčne 
razdelitve zvokovnih in TV radijskih difuznih postaj. Ker je 
frekvenčni prostor praktično že zaseden in prihaja do motenj že 
med samimi slovenskimi postajami, je smiselno in potrebno narediti 
nov plan samo na podlagi boljšega izkoriščanja frekvenčnega 
prostora. 

Pristojnost Sveta za radiodifuzijo s področja načel razdelitve 
frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov je 
opredeljena v 58. členu Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, 
štev. 18/94) in sicer: 

- obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo 
in radiodifuznih kanalov. 

Žal zakon ne določa, kateri organ je pristojen za pripravo oz. 
sprejem načel razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in 
radiodifuznih kanalov, ki naj bi jih Svet za radiodifuzijo obravnaval. 

- Uprava RS za telekomunikacije ocenjuje, da ni pristojna za 
pripravo tekih načel, temveč se lahko vključi v razreševanje 
tehnične problematike načel razdelitve frekvenčnih pasov za 
radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov; 

- RTV Slovenija je odgovorna za čimpopolnejše pokrivanje z 
nacionalnimi programi, kot so opredeljeni v Zakonu o RTV 
Slovenija. Od tega zavoda torej po logiki stvari ni mogoče zahtevati, 
da pripravi načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo 

in radiodifuznih kanalov, ki bodo upoštevala tudi interese 
konkurenčnih, komercialnih ter lokalnih nekomercialnih postaj. 

Spričo navedenega se je Svet odločil, da se bo s to nalogo spoprijel 
sam oziroma posebna projektna skupina, ki jo je ustanovil. Na 
podlagi predloga projektne skupine in k sodelovanju z RTV 
organizacijami, je Svet sprejel Načela razdelitve frekvenčnih 
pasov za radiodifuzijo in dodeljevanje radiodifuznih kanalov (19. 
junija 1996). 

Pri načrtovanju in uporabi frekvenčnega prostora Svet upošteva 
naslednja izhodišča: 

- dejstvo, da je zakon o javnih glasilih uvedel tim, dualni sistem, v 
katerem obstajajo poleg javne, nacionalne RTV organizacije, tudi 
zasebne, komercialne RTV organizacije oz. komercialni in 
nekomercialni programi RTV organizacij v zasebni lasti; 
- uresničevanje obveznosti RTV Slovenija za zagotavljanje vidnosti 
in slišnosti programov RTV Slovenije na območjih, dolSčenih z 
zakonom: 

- najmanj 95% pokritosti prebivalstva Republike Slovenije z 
nacionalnimi radijskimi in TV programi; 
- najmanj 95% pokritosti območja, kjer živi italijanska oziroma 
madžarska narodna skupnost; 
- regionalno pokritost s programi regionalnih centrov v Kopru in 
Mariboru; 
- zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenije za 
Slovence v zamejstvu; 

- tehnološki razvoj radiodifuzije oz. uvedbo digitalnega radia in 
televizije; 
- pluralnost in raznovrstnost RTV programov; 
- racionalno uporabo frekvenc, ki so omejen naravni resurs; 
- racionalno uporabo sredstev državnega proračuna in RTV 
naročnine za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje oddajniško- 
pretvorniškega omrežja za prenos lokalnih nekomercialnih RTV 
programov; 
- enakopravno pokritost ozemlja Slovenije z RTV programi; 
- izrabo potencialov, ki jih nudijo kabelsko-razdelilna omrežja. 

Svet je, poleg z zakonom opredeljene kategorije "lokalnega 
nekomercialnega programa", uvedel tudi "regionalne" (neko- 
mercialne programe (glede na dejstvo, da zakonodaja ne določa 
pokrajin oz. regij, je Svet kot kriterij za tim. regionalne programe 
določil število prebivalstva, ki ga signal pokriva t.j. nad 10% 
prebivalstva RS) ter "nacionalne" komercialne programe, t.j. 
programe z nacionalnim oz. državnim pokrivanjem. 

Svet ugotavlja, daje glede na obstoječe frekvenčne plane, možno 
zagotoviti radiodifuzne kanale za tri tim. nacionalne komercialne 
TV programe. Te programe lahko ustvarja ena TV organizacija ali 
več TV organizacij skupno, ki, poleg lokalnega ali regionalnega 
programa, vidnega na določenem območju, oddajajo tudi pro- 
gram, namenjen širšemu območju oz. vsem prebivalcem 
Republike Slovenije.Tem komercialnim programom naj bi omogočili, 
ob upoštevanju tehničnih možnosti in načela enakopravnosti, da 
s svojim programom dosežejo vsaj 80 % prebivalstva Republike 
Slovenije, oddajati pa morajo najmanj 15 ur dnevno. Poled Kanala 
A se približujejo takšemu "nacionalnemu" pokrivanju tudi TV 3 in 
3 RTV organizacije, ki prenašajo program POP TV (MM TV, Tele 
59 in TV Robin). 

2 Radio Cerkno. RGt Ljubljana. Studio D (Novo mesto). Radio Triglav (Jesenice), Radio 
Šmarje pri Jelšah, RadioTrbovije. Radio Žiri (Sora) Škofja Loka, Radio Kranj, Radio Študent, 
Koroški radio (Slovenj Gradec). Murski val (Murska Sobota). Radio Celje. Radio Posavlje 
(Brežice), Radio Sevnica. Aplski val (Kobarid), Radio Velenje. Radio Ptuj. Radio Radlje ob 
Dravi 
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Poleg nacionalnih radijskih programov RTV Slovenija - Radio 
Slovenija (3), je možno, glede na obstoječo tehnične možnosti, 
delovanje samo enega "nacionalnega" komercialnega radijskega 
programa, ki bi pokrival 80 % prebivalstva Republike Slovenije. 
(Takšno pokrivanje dosega le Radio Ognjišče). 

6. Dodatna merila za komercialneTV programe 

V zadnjem času smo priča razmahu komercialnih televizij. Zakon 
o javnih glasilih ni predvidel takega razvoja, zato to vprašanje ni v 
zadostni meri urejeno. Svet za radiodifuzijo je zato posebno 
pozornost posvetil opredelitvi dodatnih meril in pogojev za 
delovanje komercialnih RTV programov ter prednostnih kriterijev 
kot so: večji obseg lastne, slovenske in evropske produkcije, 
raznovrstnost programske ponudbe, večji delež oddaj novejše 
produkcije, manjši delež ponovljenih oddaj, upošteva pa tudi 
gledanojtTV programa, primernost in prilagojenost vsebine oddaj 
različnim skupinam gledalk in gledalcev, še posebej otrok in 
mladine ter dosledno uresničevanje prijavljene programske 
zasnove. 

7. Nasilje naTV ekranih 

Svet je oktobra lani sprejel Priporočila glede predvajanja oddaj 
z nasilnimi vsebinami na TV, ki jih je poslal vsem RTV 
organizacijam. Pri sprejemu priporočil se je Svet oprl na določila 
zakona o javnih glasilih (50. člen), ki predpisuje, da se smejo filmi 
in druge oddaje (razen vesti in poročil), ki utegnejo škodovati 
telesnemu ali duševnemu stanju otrok in mladine, predvajati samo 
med 23. in 6. uro. 

Dosledno spoštovanje priporočil bi po mnenju Sveta prispevalo k 
zaščiti otrok in mladine pred morebitnimi negativnimi vplivi oddaj z 
nasilnimi vsebinami in tako približalo Slovenijo razvitim evropskim 
državam tudi na tem področju. 

8. Nadzor nad delovanjem RTV organizacij 

Svet je, v okviru možnosti, sam ali s sodelovanjem zunanjih 
sodelavcev, opravljal občasni nadzor skladnosti RTV programov 
z zakonom (gre za spoštovanje določb o oglaševanju, 
sponzoriranju, rabi slovenskega jezika, deležu lastne produkcije, 
itd.). 

Pri tem je na področju radijske dejavnosti ugotovil več kršitev 
zakonske določbe o predvajanju oglasov. RTV organizacije je s 
svojimi ugotovitvami seznanil ter jim določil rok za odpravo 
nepravilnosti. Radijske organizacije so opozorilo Sveta 
upoštevale. 

Na področju televizijske dejavnosti je Svet posebno pozornost 
namenil ugotavljanju z zakonom predpisanega obsega lastne 
produkcije (10 % dnevnega programskega časa). Ugotovil je, da 
večina TV organizacij to zahtevo sicer izpolnjuje, vendar nekatere 
komercialne televizije le z večkratnimi ponovitvami oddaj. 

Prav tako je ugotovil večja odstopanja od prijavljene programske 
zasnove in sheme, na podlagi katerih so bila RTV organizacijam 
izdana radijska dovoljenja. 

Pri izvajanju nadzora je Svet doslej zgolj pisno opozoril RTV 
organizacije na nepravilnosti, kar je v večini primerov zadoščalo. 
Možnost predlaganja odvzema frekvence, kot najhujše možne 
sankcije, Svet še ni uporabil. 

Svet lahko nekomercialnim RTV programom odvzame ali pa ne 
dodeli statusa nekomercialnosti, če ugotovi, da ne izpolnjuje z 
zakonom in posebnimi merili določenih pogojev. 

9. Publikacija: "RTV programi v Sloveniji" 

Svet je oktobra lani izdal brošuro (slovensko-angleško) "RTV 
programi v Sloveniji". Podatke je zbral na podlagi posebnega 
vprašalnika, ki ga je poslal vsem RTV organizacijam v Sloveniji 
(prva poskusna izdaja je štela samo 50 izvodov, naslednjo, 
dopolnjeno izdajo, pa bo Svet izdal v višji nakladi). 

10. Ocena razvitosti radiodifuzije v Republiki Sloveniji 

Svet je junija lani vsem občinam v Republiki Sloveniji poslal 
vprašalnik, katerega namen je zbrati podatke o razvitosti ra- 
diodifuzije v posamezni občini (katere radijske in TV programe 
sprejemajo, ali in koliko imajo kabelsko razdelilnih sistemov, katere 
programe biželeli sprejemati, ali je občina pripravljena nuditi finančno 
pomoč lokalnim RTV programom). Na vprašalnik je doslej 
odgovorilo 112 od 147 občin. 

Svet, v sodelovanju z Upravo in RTV Slovenijo - Oddajniki in 
zvezami zbira podatke o pokritosti območi) oz. prebivalstva z 
RTV signali. 

11. Priprava strokovnega seminarja 

Svet je sodeloval pri izvedbi strokovnega seminarja Digitalni izziv 
na področju radiodifuzije (Brdo, maj 96) in sofinanciral publikacijo 
Radiodifuzna razvitost Slovenije. 

12. Obravnava letnih poročil 

Svet je doslej pripravil 2 letni poročili o svojem delu za Državni 
zbor. Odbor za notranjo politiko je junija lani obravnaval in sprejel 
Poročilo o delu Sveta ter sklenil, naj poročilo obravnava tudi Državni 
zbor, ki pa ga ni uvrstil na dnevni red. 

• 

13. Mednarodno sodelovanje 

- Na povabilo Sveta je decembra lani obiskala Slovenijo gospa dr. 
Marina Landova, predstavnica češkega Sveta za radio in televizijo; 
- strokovni delavec Sveta se je udeležil zasedanja Vodilnega 
odbora za medije v Strasbourgu; 
- na prošnjo mednarodnih organizacij in tujih institutov je Svet 
večkrat posredoval podatke s področja radiodifuzije. 

V. NALOGE SVETA V PRIHODNJEM LETU 

1. Uporaba slovenskega jezika v RTV organih 

Svet za radiodifuzijo je sklenil, da bo skrbno preučil in spremljal 
vprašanje uporabe slovenskega jezika v RTV programih, ob 
strokovni pomoči za to pristojnih ustanov. 

2. Izhodišča za spremembe in dopolnitve Zakona o javnih 
glasilih 

Svet je pri svojem dosedanjem delu med drugim ugotovil, da 
Zakon o javnih glasilih v nekaterih določbah ni dovolj jasen, 
nekaterih vprašanj sploh ne ureja ali pa jih po mnenju sveta ne 
ureja ustrezno, zato je sprejel izhodišča za spremembe in 
dopolnitve zakona. Imenoval je tudi posebno projektno skupino, v 
kateri bodo sodelovali strokovnjaki s tega področja in ki bo pripravila 
teze za novelo zakona, pobudo (s tezami) pa bo posredoval 
Ministrstvu za kulturo in Državnemu zboru. 

S spremembami in dopolnitvami zakona naj bi med drugim 
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predpisali večji obseg lokalnih vsebin v lokalnih nekomercialnih 
programih, večji obseg lastne oziroma slovenske in evropske 
produkcije v komercialnih TV programih ter okrepili vlogo Sveta. 

Še posebej pereče je, po mnenju Sveta, vprašanje sankcij, saj je 
trenutno edini možen ukrep, ki ga ima Svet na razpolago, predlog 
za odvzem radiodifuznega kanala, pri čemer pa gre za dolgotrajen 
postopek in skrajen ukrep, saj bi prepoved delovanja prizadela 
predvsem gledalce. 

3. Nadzorna funkcija Sveta 

Svet želi in mora v prihodnje več pozornosti nameniti predvsem 
opravljanju nadzorne funkcije, t.j. spremljanju skladnosti RTV 
programov z zakonom, merili in kriteriji, ki jih je sprejel, še posebej 
pa spremljanju uresničevanja predloženih programskih zasnov 
RTV programov, na podlagi katerih se RTV organizaciji tudi dodeli 
pravica uporabe radiodifuznega kanala oz. izda dovoljenje za 
radijsko postajo ter status nekomercialnih programov. 

Nekatere naloge (npr. ocena primernosti posameznih oddaj z 
vidika zaščite otrok in mladine) bodo seveda terjale sodelovanje 
strokovnjakov z različnih področij. 

Ob tem Svet ponovno poudarja, da brez ustrezne, dopolnjene in 
spremenjene zakonodaje in zadostnih finančnih sredstev svoje 
nadzorne funkcije ne bo mogel učinkovito izvajati. 

4. Analiza lastništva elektronskih medijev v Sloveniji 

Svet bo, v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede, preučil 
strukturo kapitala in lastniške deleže ter morebitne kapitalske in 
upravljalske povezave medijev v Sloveniji. 

5. Mednarodno sodelovanje 

Svet bo, v skladu s kadrovskimi in materialnimi možnostmi, 
sodeloval pri delu mednarodnih strokovnih organizacij in na 
strokovnih srečanjih, še posebej pa v delovnih telesih Sveta Evrope 
in Evropske skupnosti. 

VI. SKUPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

1. Svet ocenjuje: 

- kljub objektivnim težavam, ki so ovirale njegovo delo, se je 
pokazalo, da v Republiki Sloveniji tak organ ne področju radio- 
difuzije potrebujemo; 
- da je potrebno v prihodnje z zakonom okrepiti njegovo vlogo in 
pristojnosti Sveta; 
- da je potrebno slovensko zakonodajo uskladiti z Direktivo EU o 
televiziji brez meja in Evropsko konvencijo o čezmejni TV. 

2. Svet predlaga Državnemu zboru Rebublike Slovenije, 
da: 

- sprejme poročilo Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije 
podpre pobudo za radiodifuzijo Republike Slovenije za 
spremembe in dopolnitve Zakona o javnih glasilih 

- čimprej sprejme Zakon o telekomunikacijah 
- ratificira Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji. 

Ivo Kranjčevič, I. r. 
predsednik 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA SKLADA ZA 

FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK IN 

ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH 

ODPADKOV IZ NEK ZA LETO 1996 

Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioktivnih odpadkov iz NEK 

pošilja skladno s 7. členom Zakona o Skladu za financiranje 
razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, 
Ur. list Republike Slovenije št. 75/94 
in 
Odlokom o imenovanju predsednika in devetih članov 

Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK 
in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, letno poročilo. 

Predsednik Nadzornega 
odbora Sklada 

Peter Zigante, dipl. biol., I. r. 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
SKLADA ZA FINANCIRANJE 

RAZGRADNJE NEK IN ZA ODLAGANJE 
RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK 

ZA LETO 1996 

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK je bil ustanovljen z dnem uveljavitve zakona o 
Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz NEK in to je 17.12.1994 (Ur. list št. 75/94). 

Člani UO so bili imenovani. 

- predsednik in dva člana s strani Državnega zbora RS, dne 
01.03.1995, 
- en član s strani Občinskega sveta občine Krško, dne 
14.06.1995, 
- en član s strani Vlade RS, dne 01.04.1995. 

Predsednika in devet članov NO Sklada je imenoval Državni 
zbor RS, dne 01.03.1995, 

V letu 1996 je bil z Odlokom predsednika Državnega zbora o 
razrešitvi in imenovanju člana, z dne 28. februarja 1996, razrešen 
dolžnosti člana NO Sklada Franc Černelič in imenovan član NO 
Sklada Jože Muršič. 

Sklad je bil registriran pri okrožnem sodišču v Krškem, dne 
11.01.1996. 

Prvo navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v 
Sklad je bilo objavljeno v Ur. listu št. 37/95, temu je sledila Obvezna 
razlaga 4. člena zakona o Skladu objavljena v Ur. listu št. 5/96 ter 
drugo navodilo Ur list št. 53/96. 

Nadzorni odbor se je v letu 1996 sestal dvakrat in med ostalimi 
obravnaval poročilo o delovanju Sklada za leto 1995 in o tem 
obvestil Državni zbor Republike Slovenije; obravnaval je obvezno 
razlago 4. člena Zakona o Skladu in se udeleževal sej Upravnega 
odbora Sklada, obravnave na sodišču v zvezi s tožbo proti NEK, 
itd. 

Delo Nadzornega odbora Sklada se je še naprej prilagajalo 
nesprejemljivi situaciji delovanja Sklada Ta namreč ne more 
delovati v svojem namenu. V Sklad so bila nakazana sploh prvič 
- v letu 1996 - simbolična sredstva, in sicer: 
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Zap 

Št. 

datum nakazani znesek 

1. 27.02.96 17.000.000,00 SIT 
2. 01.03.96 33.000.000,00 SIT 
"> J. 25.10.96 50.000.000,00 SIT 

4. 13.12.96 50.000.000,00 SIT 

5. 31.12.96 50.000.000,00 SIT 

Skupaj 200.000.000, 00 SIT 

Tabela: Plačilo sredstev NEK Skladu 

Stanje je porazno, izhajajoč iz vsebine in namena Zakona, saj bi 
moralo biti v Skladu zbranih že 5.289.516.743,00 SIT sredstev na 
dan 31.12.1996 brez zamudnih obresti, oziroma oplemenitenih 
sredstev, kar bi znašalo približno 13 % fakturirane realizacije 
proizvedene električne energije. Ker razen zgoraj omenjenega 
plačanega prispevka večina tega prispevka ni bila vplačana 
Skladu s strani NEK, so zamudne obresti Sklada do NEK, na dan 
31.12.1996, znašale 1.492.119.200,70 SIT 

Za leto 1995 smo zapisali, da so nerazumne zamude pri 
konstituiranju Sklada vzrok za neplačevanje. Žal, ugotavljamo, 
da v letu 1996 ne moremo več opravičevati neplačevanje s 
kakšnim pravnim zadržkom in da se Nadzorni odbor še naprej 
prilagaja stanju, na katerega ne more vplivati. 

Namen ustanovitve Sklada je pravočasna zagotovitev finančnih 
sredstev, ki bodo potrebna v določenem trenutku za varno 
razgradnjo in ustrezno odlaganje vseh nastalih radioaktivnih 
odpadkov iz obratovanja NEK. 

Nikakor ne smemo dopustiti, da bi ob predvidenem koncu 
obratovanja, ali ob nenadnem, nepričakovanem dogodku v NEK 
ne imeli na razpolago potrebnih finančnih sredstev in bi morali 
takoj preusmeriti vsa proračunska sredstva, kar bi bila velika 
katastrofa za našo državo. 

Potrebna finančna sredstva so po zakonu vključena v ceno 
električne energije, porabniki morajo to akceptirati, če jim je to 
všeč ali ne. Državni zbor ima dolžnost in odgovornost, da to 
zagotovi preko pristojnih vladnih služb, takoj in brez pomislekov! 

Nadzorni odbor je na svoji 4. redni seji, dne 20.03.1997 obravnaval 
letno poročilo Upravnega odbora Sklada, bilanco stanja per 
31.12.1996, izkaz uspeha za leto 1996 in osnutek poročila 
Nadzornega odbora Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor je imel tudi možnost vpogleda v celovito poslovanje 
Sklada na sedežu Sklada; vpogled v bilanco stanja na dan 
31.12.1996, v izkaz uspeha za leto 1996 in poročilo o poslovanju 
Sklada za leto 1996. Na vpogled je imel in bil seznanjen tudi s 
poročilom o opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 1996. 

Nadzorni odbor je na 4. seji, dne 20.03.1997 sprejel poročilo 
Upravnega odbora Sklada in pri tem ne ugotavlja nepravilnosti ali 
nevestnega poslovanja Sklada. 

Z imenovanjem NO nam je Državni zbor RS izrekel zaupnico, 
istočasno pa nam je naložil odgovornost, da DZ RS opozarjamo 
na probleme in nepravilnosti. 

Dejstvo, da je NEK v Sklad občasno vplačevala očitno dogovorjene 
minimalne zneske v višini 50 mio SIT, ali do konca leta 1996 okoli 
4 % potrebnih vplačil, je izigravanje zakona in svojevrstna (z 
nekom dogovorjena) državna nepokorščina. Ta zamuda pri 
vplačevanju je zgolj prelaganje bremena na naslednje generacije. 

Državnemu zboru RS predlagamo, da takoj najde način za redno 
(zakonsko določeno) vplačevanje mesečnih prispevkov NEK v 
Sklad, vlada pa izvede plačilo zaostalih obveznosti. 

Ob razpravi o tej problematiki, naj DZ RS po našem predlogu 
obravnava tudi zaključne račune NEK za obdobje veljavnosti 
zakona o financiranju razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz NEK - to je za leto 1995 in 1996. 

Absurdna je namreč situacija, da UO in NO razpravljata o 
problemih, ki so v pristojnosti Vlade Republike Slovenije in NEK. 

To se mora takoj končati, zato Nadzorni odbor poslance 
Državnega zbora RS ponovno poziva (dne 09.12.1996 smo tak 
poziv že poslali vsem takratnim poslankam in poslancem), da 
interventno ukrepajo v smeri doseganja izvajanja Zakona o Skladu, 
oziroma plačevanja prispevka v Sklad. 

Predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije obravnava 
problematiko neizvajanja Zakona o Skladu na seji DZ RS in s 
problematiko seznani tudi javnost. 

Predsednik Nadzornega odbora Sklada 
za financiranje razgradnje NEK in za 

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 
Peter Žigante, dipl. biol., I. r. 

Priloga: 

Poročilo UO Sklada o 
poslovanju Sklada v letu 1996 

Upravni odbor za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

POROČILO O POSLOVANJU SKLADA V 

LETU 1996 

I. Splošno 

Sklad je bil registriran pri sodišču 11.01.1996 in je finančno pričel 
poslovati po prvem in drugem nakazilu sredstev Nuklearne 
elektrarne Krško (17 mio in 33 mio SIT, dne 27.2.96 in 01.03.96). 
Ti dve nakazili sta bili realizirani na podlagi kompromisnega 
sporazuma med Upravnim odborom Sklada in državnim 
sekretarjem za energetiko g B. Sovičem. 

Ker minister za gospodarske dejavnosti ni uskladil podzakonskega 
akta - Navodila o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka 
v Sklad z Zakonom o Skladu (čas začetka obračunavanja in 

poročevalec, št. 7 92 



plačevanja prispevka Nuklearne elektrarne Krško Skladu - zakon 
17.12.94, Navodilo 15.07.95, zakon pravi, da se Skladu vplačujejo 
sredstva, Navodilo pa daje možnost poplačila prispevka tudi z 
odstopom terjatev brez pokrivanja stroškov vnovčenja le-teh, 
nadalje zakon pravi, da je zavezanec za obračun in plačilo 
prispevka Skladu Nuklearna elektrarna Krško, Navodilo pa pravi, 
da je Sklad dolžan izstavljati račune za zakonit prispevek Nuklearni 
elektrarni Krško) pa tudi Nuklearna elektrarna Krško ni plačevala 
prispevka v Sklad, je skupina poslancev Državnega zbora 
Republike Slovenije - članov Upravnega odbora Sklada (g. mag. 
F. Avberšek, g. B. Jane in g. F. Černelič) vložila predlog za Obvezno 
razlago 4. člena Zakona o Skladu. 

Predlog Obvezne razlage je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel, in sicer na svoji seji dne 29.05.1996 in 27.06.1996. 

Po tej seji Obvezni razlagi 4. člena Zakona o Skladu pomeni 
Nuklearne elektrarne Krško Skladu obvezen prispevek, ki ga je 
Nuklearna elektrarna Krško dolžna obračunavati in gotovinsko 
vplačati Skladu, od dneva uveljavitve Zakona o Skladu. 

Državni zbor Republike Slovenije je konec junija s sklepom zavezal 
tudi Vlado Republike Slovenije, da takoj uskladi Navodilo o načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevka Nuklearne elektrarne 
Krško Skladu z Obvezno razlago Zakona o Skladu. Nuklearna 
elektrarna Krško kljub temu ni vplačala p.ispevka Skladu, zato je 
bila v začetku avgusta 1996 vložena tožba proti Nuklearni 
elektrarni Krško, skladno sklepu Upravnega odbora Sklada. Za 
obdobje 17.12.1994 pa do 31.12.1995, je bila tožba vložena na 
podlagi neuradnih podatkov o proizvedeni električni energiji v 
Nuklearni elektrarni Krško, kajti uradnih mesečnih podatkov kljub 
večkratnim pozivom Nuklearni elektrarni Krško nismo dobili. 
Nuklearno elektrarno Krško smo prav tako večkrat pisno pozvali 
naj začne plačevati zaostali in tekoči prispevek Skladu. 

V začetku septembra 1996 je Upravni odbor Sklada ob soglasju 
Ministra za gospodarske dejavnosti g. M. Dragonje sprejel naslednji 
sklep: 
1. Prispevek Nuklearne elektrarne Krško Skladu po Zakonu o 

Skladu naj ostane v višini 0,61 SIT za kWh proizvedeno v 
Nuklearni elektrarni Krško, dobavljeno slovenskemu in 
hrvaškemu elektrogospodarstvu. Z razliko od 0,462 SIT pa do 
0,61 SIT za kWh pa naj se poračunava dolgovani prispevek 
Nuklearne elektrarne Krško od 17.12.1994 pa do datuma 
začetka tekočega plačevanja prispevka v Sklad po novem 
Navodilu o načinu obračunavanja in plačevanja v Sklad. 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pripravi točen pregled 
obveznosti Nuklearne elektrarne Krško do Sklada od 
17.12.1994 pa do začetka tekočega plačevanja v Sklad in 
pregled, kako se bo ta dolg pokrival v prihodnosti po mesecih. 

2. Minister za gospodarske dejavnosti g. Metod Dragonja je 
zagotovil, da bo takoj podpisal novo Navodilo o načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevka v Sklad, katero naj bo 
objavljeno v Ur. listu Republike Slovenije - to je 37. teden. 

3. Sklad in Ministrstvo za gospodarske dejavnosti takoj proučita 
kaj je potrebno storiti za zakoniti odpis zamudnih obresti za 
dolgovani prispevek Nuklearne elektrarne Krško Skladu, od 
17.12.1994 pa do datuma začetka plačevanja Nuklearne 
elektrarne Krško v Sklad. 

Če Upravni odbor Sklada takšnega sklepa ne bi sprejel, Vlada 
Republike Slovenije ob sprejetju plana razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško ne bi potrdila prispevka Skladu v višini 0,61 SIT 
za kWh ampak le 0,462 za kWh iz razloga, ker je izračun 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti pokazal, da je višina 
prispevka 0,462 SIT za kWh zadostna za predmetni namen, 
sicer pa tudi sredstev za plačilo prispevka in zamudnih obresti za 
nazaj ni na razpolago (informacija državnega sekretarja za 
energetiko g. B. Soviča). 

Tožba proti Nuklearni elektrarni Krško kljub temu sklepu 
Upravnega odbora Sklada ni bila umaknjena, ker zakonsko še 
niso bila rešena vprašanja dolgovanega prispevka Skladu za 
nazaj, zamudnih obresti za ta prispevek in stroškov v zvezi s 
tožbo. 

20.09.1996 je v Ur. listu Republike Slovenije končno izšlo novo 
Navodilo za plačevanje prispevka Skladu, ki pa ureja le rok 
sporočila Nuklearne elektrarne Krško o proizvedeni elektriki na 
pragu Nuklearne elektrarne Krško, posameznem mesecu in pa 
rok vplačila prispevka Skladu za posamezen mesec, kajti vse 
ostalo je že urejeno v Zakonu o Skladu in njegovi Obvezni razlagi. 
Torej Navodilo samo v ničemer ni oviralo Nuklearne elektrarne 
Krško, da ne bi že prej ali pa vsaj po sprejetju Obvezne razlage 
Zakona o Skladu, vplačala obvezni prispevek Skladu 

V začetku oktobra smo zavrnili spodbijanje tožbe s strani 
Nuklearne elektrarne Krško in dali sodišču natančnejše podatke 
o dolgu Nuklearne elektrarne Krško do Sklada. Nukleorna 
elektrarna Krško je tožbo spodbijala: 
citat 
»Glede na navedeno in glede na dejstvo, da je prišlo do različnega 
tolmačenja Zakona in Navodila ter da revidirano Navodilo, ki bi 
reguliralo način in začetek plačevanja obveznosti Nuklearne 
elektrarne Krško Skladu še ni izdano, tožena stranka (Nuklearna 
elektrarne Krško) predlaga sodišču, da tožbo kot neutemeljeno 
zavrne.« 
konec citata 

Sredi oktobra smo šele prejeli uradne mesečne podatke o 
proizvodnji električne energije na pragu Nuklearne elektrarne 
Krško za obodbje 17.12.1994 do 31.12.1995, na podlagi katerih 
smo revidirali podatke v tožbi proti Nuklearni elektrarni Krško. 

Konec oktobra 1996 pa je Nuklearna elektrarna Krško končno le 
vplačala Skladu 50 mio SIT. 

Na seji Upravnega odbora Sklada dne 11.11.1996 je minister za ~ 
gospodarske dejavnosti g M. Dragonja zagotovil, da bo Vlada 
Republike Slovenije do začetka decembra letos rešila vprašanja: 

- plačevanja tekočega prispevka v Sklad v celoti 
- pokrivanja prispevka Skladu za nazaj z delom tekočega 

prispevka (razlika med 0,462 in 0,61 SIT/kWh), 
- zamudnih obresti za neplačani prispevek v Skladu. 

Tožba proti Nuklearni elektrarni Krško je kljub temu še naprej 
ostala v veljavi in to vse dokler ne bodo rešena gornja vprašanja. 

Dne 10.12.96 je bil na okrožnem sodišču v Krškem prvi narok za 
glavno obravnavo v tožbi Sklada proti Nuklearni elektrarni Krško. 
Sodišče je določilo datum glavne obravnave 14.01.97 zaradi tega, 
ker se Nuklearna elektrarna Krško ni mogla izjasniti glede 
razširitve in precizacije tožbenega zahtevka Sklada. Dne 13.12.96 
je NEK plačala nadaljnjih 50 mio SIT in 31.12.96 še 50 mio SIT 
prispevka. 

V letu 1996 smo javnost seznanjali s problemom neplačevanja 
prispevka Nuklearne elektrarne Skladu, in sicer trikrat preko 
televizije (SLO 1) in šestkrat preko časopisja. 

II. Uresničevanje Naložbene politike Sklada 

Naložbena politika Sklada, sprejeta s strani Upravnega odbora 
Sklada, je bila 11.12.95 posredovana Vladi Republike Slovenije v 
soglasje. Soglasja ali negativnega odgovora nismo dobili, zato je 
bila 07.02.96 poslana urgenca s klavzulo, da bo Sklad smatral, 
da je Vlada Republike Slovenije izdala soglasje k Naložbeni politiki, 
v kolikor ne bo dobil odgovora. Kljub dogovorom pismenega 
odgovora nismo dobili. 
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Pri naložbah smo v začetku usmerili približno dve tretjini naložb v 
bančne depozite in eno tretjino v državne vrednostne papirje in 
sicer iz razloga padanja tečaja DEM Banke Slovenije in padanja 
tečaja obveznic na ljubljanski borzi. Ob sproščanju bančnih 
depozitov, pa je vsak mesec raslo razmerje v korist državnih 
vrednostnih papirjev. Sredstva, ki so se sproščala iz bančnih 
depozitov smo potrebovali za tekoče poslovanje Sklada. 

Pri naložbah v mesecu novembru in decembru, pa smo usmerili 
približno 70 % sredstev v kratkoročne bančne depozite in 30 % 
sredstev v vrednostne papirje. Več v kratkoročne bančne depozite 
iz razloga razpolaganja s sredstvi za tekoče stroške Sklada in pa 
iz razloga najavljenega in 13.12.96 izdanega sklepa Vlade 
Republike Slovenije o naložbah prostih denarnih sredstev 
nekaterih pravnih oseb javnega sektorja. 

Ta sklep predvideva tudi obveznost našega Sklada, da prosta 
denarna sredstva pred nalaganjem najprej ponudi Zakladnici 
Ministrstva za finance (v kolikor izkaže pisno potrebo po njih), po 
obrestnih merah, ki jih predpiše minister za finance in ki so na 
nivoju medbančnega dogovora o obrestnih merah, torej precej 
višje, kot jih je predpisoval minister za finance po prejšnjem sklepu 
Vlade Republike Slovenije o naložbah likvidnosti presežkov 
nekaterih pravnih oseb javnega sektorja in o pasivnih obrestnih 
merah bank v sanaciji. 

Na podlagi navedenega novega sklepa Vlade Republike Slovenije 
je minister za finance izdal Navodilo o načinu ponudbe prostih 
denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja. V 
četrti točki tega Navodila se zahteva, da tudi naš Sklad med 
ostalimi možnostmi nalaga denarna sredstva (ko jih proračun ne 
rabi) v kratkoročne vrednostne papirje tako, da se le-ti sprostijo 
najkasneje na dan potrebe proračuna po denarnih sredstvih. 
Ocenjujemo, da to v prihodnosti ni mogoče, ker ne obstoji možnost 
nakupa kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev in kratkoročnih 
vrednostnih papirjev z državno garancijo, skladno Zakonu o 
Skladu in Zakonu o strukturi nekaterih naložb določenih javnih 
zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij. Po ustnem pojasnilu 
g. Tomaža Oplotnika iz Ministrstva za finance, pa lahko naš Sklad 
v tem primeru naloži 30 % svojih skupnih naložb v vrednostne 
papirje, ki jih je izdala ali za njih jamči država Slovenija. 

Zakon o Skladu namreč v 10. členu pravi, da so dovoljene naložbe 
v prvorazredne vrednostne papirje (to so državni vrednostni papirji 
in vrednostni papirji z državno garancijo) in depozite (to so bančni 
depoziti, skladno prejšnjemu in sedaj veljavnemu sklepu Vlade 

Republike Slovenije o naložbah prostih denarnih sredstev 
nekaterih pravnih oseb javnega sektorja). Nadalje Zakon o strukturi 
nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in 
zavarovalnih organizacij zahteva od Sklada, da ima najmanj 30 % 
svojih skupnih naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je izdala ali za 
njih jamči država Slovenija. Na podlagi obeh navedenih zakonov 
za Sklad tudi ne more priti v poštev določba novega Sklepa Vlade 
Republike Slovenije o naložbah prostih denarnih sredstev 
nekaterih javnih oseb pravnega sektorja, da so med ostalimi 
naložbami možne tudi naložbe v kratkoročne vrednostne papirje 
bank. 

Novi sklep Vlade Republike Slovenije o naložbah prostih denarnih 
sredstev nekaterih javnih oseb pravnega sektorja, poraja tudi 
upravičeno bojazen, da Republika Hrvaška še naprej ne bo 
priznavala prispevka NEK v ceno elektrike za Hrvaško in to iz 
razloga, ker naj bi proračun države Slovenije imel preko zadolžnic 
Zakladnice večino sredstev Sklada. 

Dajali smo prednost načelu varnosti pred načelom likvidnosti in 
donosnosti. Od razpoložljivih plasmajev smo ohranili realno 
vrednost in dosegli donosnost v okviru realnih možnosti 
(predpisane obrestne mere za bančne depozite, določene 
obrestne mere državnih vrednostnih papirjev ter borzna cena in 
stroški pri nakupu državnih vrednostnih papirjev). 

Načela razpršenosti naložb (bančni depoziti, vrednostni papirji) v 
začetni naložbi ni bilo mogoče zasledovati vsled premajhnih 
razpoložljivih sredstev, kasneje pa smo načelo razpršenosti 
zasledovali. 

V letu 1996 Vlada Republike Slovenije ni posredovala Skladu niti 
ene zahteve, na podlagi Zakona o Skladu, oziroma odločitve za 
financiranje varnega skladiščenja in končnega odlaganja 
izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško ali za financiranje varne razgradnje Nuklearne 
elektrane Krško. 

III. Uresničevanje finančnega načrta 

Finančni načrt, sprejet s strani Upravnega odbora Sklada, je bil 
11.12.95 posredovan Vladi Republike Slovenije v soglasje. Soglasja 
ali negativnega odgovora nismo dobili, zato je bila 07.02.96 poslana 
urgenca s klavzulo, da bo Sklad smatral, da je Vlada Republike 
Slovenije izdala soglasje, v kolikor ne bo dobil odgovora. Ker 
primernega odgovora nismo dobili smo smatrali, da je soglasje 
dano. 
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1. Prihodki Sklada 

A. prispevek NEK - skupaj 

1 - za obdobje 17.12.94 do 31.12.95 

2 - za leto 1996 

v 000 SIT 

finančni načrt realizacija 

5.197.973 

2.797.973 

2.400.000 

200.000 

200.000 

B. ostali prihodki - skupaj 677.588 2.754 

1 - prihodki od bančnih depozitov 177.744 1.666 

2 - prihodki od prvorazrednih vred. papirjev 177.744 1.048 

3 - zamudne obresti 322.000 

4 - drugi prihodki 100 40 

2. Odhodki za leto 1995 in 1996 

A. stroški dela 23.555 12.816 

B. 1 - sejnine in potni stroški UO in NO 

za leto 1995 in 1996 (brutto) 12.700 7.698 

2 - amortizacija opreme 4.364 3.182 

3 - stroški borznih hiš 20.000 107 

4 - stroški plačilnega prometa 11.040 93 

5 - ostali stroški storitev 16.105 13.000 

C. materialni stroški 1.740 848 

D. izredni odhodki - 687 

3. Naložbe v opremo 14.451 13.150 

revalorizacija opreme - 747 

Opomba: 
Posamezne pozicije v Finančnem načrtu in njegovi realizaciji so delno drugače izkazane kot 
v zaključnem računu Sklada, in sicer iz razloga možne primerjave Finančnega načrta z njegovo 
realizacijo. Opisi kaj posamezna pozicija vsebuje sledijo. 

1/A) Prispevek NEK 

Finančni načrt je predvideval plačilo prispevka Nuklearne 
elektrarne Krško za december 94 in leto 95 do konca januarja 96 
in nato tekoče plačevanje prispevka. Sklad je v prvi polovici leta 
96 petkrat pisno pozval Nuklearno elektrarno Krško k plačevanju 
prispevka, vendar Nuklearna elektrarna Krško ni plačala prispevka 
z izjemo 50 mio SIT na podlagi kompromisnega dogovora med 
Upravnim odborom Sklada in g. B. Sovičem, državnim sekretarjem 
za energetiko. V začetku meseca avgusta je bila zato vložena 
tožba na sodišču za plačilo tekočega prispevka in dolgovanega 
prispevka od 17.12.94 dalje. Tožba je bila dopolnjena v začetku 
oktobra, konec oktobra pa je Nuklearna elektrarna plačala 50 
mio SIT. Prvi narok po tožbi je bil 10.12.96, glavna obravnava pa 
je bila razpisana za 14.01.97. Dne 13.12.96 je NEK plačala nadaljnih 
50 mio SIT in 31.12.96 še 50 mio SIT prispevka. Na dan 31.12.96 

je NEK dolgovala Skladu 5.089.516.743./ SIT prispevka po 
zakonu o Skladu. 

1 /B~> Ostali prihodki 

Prihodki od bančnih depozitov so bili realizirani skladno sklepu o 
naložbah likvidnostnih presežkov nekaterih pravnih oseb javnega 
sektorja in o pasivnih obrestnih merah bank v sanaciji po katerem 
finančni minister predpisuje obrestne mere bančnih depozitov za 
Sklad in glede na razpoložljiva sredstva zanje. 

Prihodki od državnih vrednostnih papirjev so bili ustvarjeni skladno 
razpoložljivim sredstvom zanje, obrestni meri in tečaju Banke 
Slovenije za DEM v danem trenutku in višini temeljne obrestne 
mere. 
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Zamudne obresti do Nuklearne elektrarne Krško niso bile 
realizirane in so v tožbi. Na dan 31.12.96 so znašale 1.492.119,70 
SIT. 

Drugi prihodki so prejete odškodnine in pa obresti od sredstev na 
vpogled. 

2. Odhodki 

2/A) 
Stroški dela (brutto brutto plače, nadomestila, dodatki, drugi 
prejemki in stroški izobraževanja delavcev) niso bili doseženi 
glede na finančni načt. in sicer iz razloga varčevanja (direktor je 
bil zaposlen 01.03.96, tajnica je bila zaposlena šele 01.04.96, 
referentka 01.05.96 in svetovalka 25.07.96 s tem, da je takoj 
nastopila porodniški dopust in ni bila na plačilni listi Sklada). Stroški 
dela so bili realizirani skladno: Pravilniku Sklada o notranji 
organizaciji in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih mest v 
službah Sklada, Planu zaposlovanja za leto 96, Kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti, Pogodbi o zaposlitvi direktorja, 
Zakonu o davku na izplačane plače in Zakonu o socialnem 
sporazumu za leto 96. 

2/B1) 
Sejnine in potni stroški Upravnega odbora in Nadzornega odbora 
Sklada za leto 95 in 96 niso bili doseženi glede na finančni načrt, 
so pa bili realizirani skladno sklepu Upravnega odbora Sklada in 
'-edbi Vlade Republike o višini povračil stroškov v zvezi z delom 

irugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove 
"tavajo kot odhodek. 

2.B2) 
mortizacija orpeme je bila realizirana v nekaj nižjem znesku od 

iinančnega nacrt, vendar skladno finančnemu načrtu (33% letno 
za računalniško opremo in avtomobil in 20 % letno za tele- 

^munikacijsko opremo, pisarniško pohištvo in ostalo). Naložb v 
i emo je bilo namreč vrednostno nekaj manj glede na finančni 

. .r,črt. 

• 93) 
Stroški borznih hiš in plačilnega prometa niso bili doseženi v višini 
finančnega načrta, ker tudi prometa oziroma sredstev ni bilo v 
planirani višini. 

2/B4) 
Stroški plačilnega prometa so bili doseženi glede na odlive z žiro 
računa Sklada. 

2/B5) 
Ostali stroški storitev - 

Stroški odvisni od obsega poslovanja (stroški raznih prevozov, 
drugi stroški dela s povračili stroškov delavcev Sklada, stroški 
sodnih .dks, stroški reprezentance, telefonski stroški, poštni 

stroški, odvetniške storitve ter ostalo) so bili doseženi v veliko 
manjšem obsegu od predvidenih v finančnem načrtu. 

Ostali stroški (zavarovanje opreme, računovodsko knjigovodske 
storitve, najemnina za poslovne prostore, stroški vzdrževanja, 
stroški revizije, stroški ogrevanja, komunalni stroški in ostalo), 
večinoma manj odvisni od obsega poslovnja, pa so bili doseženi 
v nekaj manjšem obsegu od predvidenih v finančnem načrtu. 

Stroški pogodb o delu so bili preseženi in to zato, ker je bil direktor 
Sklada na pogodbi o delu od 01.12.95 pa do konca februarja 96, 
zaposlil se je šele 01.03.96, ko je Nuklearna elektrarna Krško 
prvič nakazala nekaj sredstev prispevka Skladu. 

Pri nekaterih ostalih stroških storitev je seveda potrebno 
upoštevati tudi dejstvo, da je Sklad finančno pričel poslovati šele 
v začetku meseca marca 96. 

Dejansko je bila pozicija ostalih stroškov storitev realizirana v 
višini približno 81% glede na finančni načrt. 

2C) Materialni stroški 
so bili ustvarjeni v višini manj kot 50 % glede na finančni načrt in 
so seveda odvisni od obsega poslovanja, ter od časa poslovanja. 

2D) Izredni odhodki 
Pojavili pa so se izredni odhodki, ki vključujejo plačila za obresti 
pri nakupu vrednostnih papirjev in zamudne obresti (ki smo jih 
morali plačati, ko Sklad v začetku leta ni razpolagal s finančnimi 
sredstvi). 
Ta pozicija v finančnem načrtu ni bila predvidena. Pri nakupu 
vrednostnih papirjev je namreč potrebno v trenutku nakupa plačati 
obresti od datuma zadnejega njihovega izplačila, pa do trenutka 
nakupa. V času zapadlosti obresti pa je Sklad dobil plačane za 
celotno obdobje obračuna. 

3. Naložbe v opremo 
Nabavljena je bila vsa planirana potrebna oprema skladno 
finančnemu načrtu, in sicer uspešno v nekaj manjšem vred- 
nostnem obsegu (približno 10 %) od planiranega. 
Upravni odbor Sklada je na svoji 9. seji sprejel tudi sklep, da lahko 
direktor Sklada samostojno spremeni pozicijo opreme in mate- 
rialnih stroškov v posameznih postavkah, tako da pri tem skupna 
vrednost ne preseže višine sprejete v finančnem načrtu. 

Revalorizacija naložb v opremo na 31.12.96 zanaša 746.528,20 
SIT, odpis znaša 3.181.807,60 SIT in naslednja vrednost znaša 
10.714.176,30 SIT. 

Predsednik Upravnega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih 

odpadkov iz NEK 
mag. Franc Avberšek, I. r. 
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UVODNA UGOTOVITEV 

Ob sprejemanju zakona o državnem pravobranilstvu v letu 1997 
je potrebno različnim razpravam in stališčem o tem organu dodati 
ugotovitev, da je organ, ki zastopa premoženjske pravice in koristi 
države, zgodovinska kategorija in ga imajo, sicer v različnih 
organizacijskih oblikah in z različnim imenom, vse evropske kot 
tudi anglosaksonske države; na ozemlju Slovenije obstaja že od 
leta 1851. 

POLOŽAJ IN PRISTOJNOST JAVNEGA 
PRAVOBRANILSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Slovenija se je dokončno konstituirala kot država s sprejetjem 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije in s sprejetjem Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Ur.l. RS št. 1/91). V nadaljnjem izgrajevanju družbenega sistema 
je bila sprejeta tudi Ustava Republike Slovenije, ki je pričela veljati 
23. decembra 1991. 

Nova ustava je kot enega svojih temeljnih načel uvedla tudi koncept 
lokalne samouprave, ki kot pravnosistemska institucija pomeni 
lokalno skupnost, ki ima status samouprave ter po svoji vsebini 
neodvisen položaj od države in od vsake druge organizacije. 
Načela za ureditev lokalnih skupnosti je določil Zakon o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 57/94 in 14/95). 

Lokalna samouprava je v primerjavi z dosedanjim sistemom 
komunalne samouprave nekaj povsem drugega. Dosedanje 
občine so bile kot temeljne družbene politične skupnosti sistemsko 
in praktično vpete v državni mehanizem. Bile so del organizacije 
državne oblasti in so kot take tudi izvajale odločitve organov 
državne oblasti na republiški oz. zvezni ravni. Izjemno pomembna 
je bila tudi njena močna ekonomska funkcija. Zato dosedanje 
občine tudi niso mogle opravljati vloge temeljne enote lokalne 
samouprave. Dosedanjih občin torej nikakor ne moremo enačiti z 
novonastalimi občinami, ki so temeljne lokalne samoupravne 

skupnosti, s svojimi lokalnimi interesi in problematiko. 

Funkcioniranje dosedanjih občin kot dela državne strukture je 
uredil Ustavni zakon o dopolnitvi Ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 21/94), ki je v dodatnem 
2. odstavku k 5. členu Ustavnega zakona za izvedbo Ustave 
Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 33/91) določil, da se skupščinam 
občin in posebnim družbenopolitičnim skupnostim podaljša 
mandatna doba do 31.12.1994. S tem datumom je torej prenehala 
funkcija organov občin, ki so do tega datuma še opravljali državne 
funkcije, ki jih je doslej opravljala občina. 

Zato so 31. decembra 1994 prenehala z delom tudi Občinska 
in Medobčinska javna pravobranilstva. 

Ob povedanem je Javno pravobranilstvo ostalo le še kot 
samostojen organ Republike Slovenije, to je države, ki jo 
zastopa pred sodišči in drugimi organi glede njenih pre- 
moženjskih pravic in obveznosti ter izvršuje druge pravice 
in dolžnosti, določene z zakonom. 

Pristojnost in status Javnega pravobranilstva Republike Slovenije 
je urejeno z Zakonom o Javnem pravobranilstvu (Ur. I. SRS št 
19/76 in 31/84 ter RS št. 8/90 in 5/91). 

Poleg zastopniške funkcije javni pravobranilec za, v zakonu 
naštete subjekte, opravlja še svetovalno vlogo s tem, da daje 
na njihovo zahtevo pravna mnenja in drugo strokovno pomoč pri 
sklepanju pogodb in pri reševanju drugih premoženjsko-pravnih 
vprašanj. Našteti subjekti morajo pred sklenitvijo pogodbe, s katero 
se ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na 
nepremičninah, zahtevati od pristojnega javnega pravobranilca 
mnenje o pravni veljavnosti take pogodbe 

Na podlagi različnih zakonov je javni pravobranilec izvrševal oz. 
še izvršuje tudi druge pravice in dolžnosti, predvsem npr. na 
področju prometa z nepremičninami, kjer pod, v zakonu določenimi 
pogoji, izpodbija pogodbe, s katerimi se tak predmet opravlja. 
Javni pravobranilec lahko npr. sproži tudi upravni spor, če je z 
upravnim aktom kršen zakon v škodo "družbenopolitične 
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skupnosti", ki jo zastopa po zakonu. V takih primerih javni 
pravobranilec ni zastopnik družbenopolitične skupnosti, temveč 
stranka v postopku, kar pomeni, da nastopa v lastnem imenu. 

S prenehanjem delovanja Občinskih javnih pravobranilstev dne 
31. decembra 1994 so krajevne skupnosti in občine ostale brez 
svojega zakonitega zastopnika, ki bi zastopal njihove 
premoženjske interese. Zakonodajalec je, glede na dejstvo, da 
premoženjska in razna druga pravna razmerja občin in krajevnih 
skupnosti, ostajajo nerazrešena, sprejel Zakon o začasni 
ureditvi organizacije in pristojnosti Občinskih sodnikov za 
prekrške in Občinskih javnih pravobranilcev (Ur.l. RS št. 821 
94), s katerim je uredil status bivših občinskih pravobranilcev ter 
njihovo organiziranost in pristojnost. V njem je začasno, in to 
samo do uveljavitve Zakona o državnem pravobranilstvu 
uredil tudi zastopanje občin. Zastopanje občin opravljajo bivši 
Občinski javni pravobranilci oz. njihovi namestniki, vendar pod 
pogojem, da imajo za to pooblastilo občine in da zastopanje ni v 
nasprotju s koristmi Republike Slovenije. To pomeni, da pri 
zastopanju občin ne gre več za zakonito niti za obvezno 
zastopanje občin po javnem pravobranilcu. Občina lahko 
pooblastilo zaupa kateremukoli za pravne posle kvalificiranemu 
subjektu. 

TEMELJNAVSEBINA DELA JAVNEGA 
PRAVOBRANILSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije je v letu 1996 
obravnavalo skupaj 52.556 zadev. 

Sporte zadeve imajo različne temelje in v posledici tega segajo od 
t.i. klasičnih civilnopravnih sporov (od motenja posesti, sodne 
določitve meja itd.) do "najsodobnejših" civilnopravnih sporov 
(neposlovnih in poslovnih odškodninskih odgovornosti države 
ter področje škod, nastalih v zvezi z izvajanjem izvršilne funkcije 
oblasti). 

Iz naslova neposlovne odškodninske odgovornosti države 
posebej omenjamo spore, izvirajoče iz škod, ki nastanejo fizičnim 
in pravnim osebam zaradi protipravnega dela države oz. njenih 
delavcev (26. člen Ustave Republike Slovenije v 1. odstavku 
določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v 
zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega 
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s 
svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo 
ali dejavnost opravlja). Škode, izvirajoče iz protipravnega razmerja 
državnih organov oz. njihovih delavcev, so praviloma visoke (gre 
za primere nepravilnih postopkov pri izdaji uporabnega dovoljenja, 
postopki zaradi nezakonito zaseženih in zadržanih strojev in 
drugih predmetov v carinskih postopkih in postopkih pri odkrivanju 
kaznivih dejanj, nezakonito zadržanje potnega lista ipd.) 

Pogosti in zahtevni so spori v zvezi z nepremičninami, ki so 
prešla v last države na podlagi različnih zakonov, zlasti s področja 
gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Ti spori so toliko 
pomembnejši, ker posegajo v gospodarska razmerja. Predmet 
spora so naravne dobrine, ki so last države, z njimi pa razpolagajo 
posamezne gospodarske organizacije (predmet pravnega 
prometa so npr. kamnolomi). ' 

V posledici nerazčiščenih lastninskih razmerij so tudi neurejena 
koncesijska razmerja na naravnih dobrinah. Praviloma se sporna 
razmerja razčistijo šele v reviziji pred Vrhovnim sodiščem, kar 
pomeni, da so ti postopki zapleteni in dolgotrajni. 

Številčni in finančno pomembni so tudi postopki, v katerih Javno 
pravobranilstvo Republike Slovenije, kot njen zakoniti zastopnik, 
izpodbija pravna dejanja pravnih oseb, ki so z različnimi pravnimi 
posli, sklenjenimi pred uvedbo stečajnih postopkov, oškodovale 

proračun z neporavnavo svojih obveznosti do države. Prav tako 
so finančno pomembne tožbe, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij 
države do različnih pravnih subjektov. Številni so tudi sodni spori, 
ki izvirajo iz kreditnih garancijskih in supergarancijskih pogodbenih 
odnosov, sklenjenih med Republiko Slovenijo in posameznimi 
podjetji oz. bankami. Ti postopki v končni fazi ne dajejo vedno 
pozitivnih rezultatov, ker se zoper veliko število pravnih subjektov, 
ki so sredstva - kredite - prejeli, oz. katere je država povrnila 
bankam na podlagi garancije, uvede stečaj. 

NEKAJ IZPOSTAVLJENIH PROBLEMOV 

Vzpostavitev državne samostojnosti Republike Slovenije in novega 
družbenega reda se odraža tudi v delu Javnega pravobranilstva 
Republike Slovenije. Naj opozorimo samo na nekaj najzaznav- 
nejših segmentov, kateri pa vsi, posredno ali neposredno, 
znatno vplivajo na proračunska sredstva Republike Slo- 
venije. 

1. Ustava, ki ureja tudi poglavitna družbenoekonomska razmerja, 
v 67. členu predvideva zakonsko urejanje načina pridobivanja in 
uživanja lastnine ob določenih pogojih zagotovitve njene 
gospodarske, socialne in ekološke funkcije. 

Ureditev področja lastnine je temeljnega pomena, zlasti v obdobju 
sprememb družbeno-lastninskega sistema v zasebno-lastninski 
družbeni sistem. 

Glede na to, da Ustava Republike Slovenije ne ureja različnih 
oblik lastnine in torej sprejema koncepcijo, da je lastnina enovit 
pojem, je jasno, da mora zakonodajalec opredeliti lastninska 
upravičenja posameznih upravičencev, predvsem pa tudi urediti 
posamezne oblike lastnine, glede na njenega nosilca. Zakono- 
dajalec mora torej navedena vprašanja, v kolikor še niso rešena, 
rešiti tudi glede t.i. "državne" lastnine, katero zastopa Javno 
pravobranilstvo Republike Slovenije. 

Ob tem pa se ugotavlja, da državna lastnina še ni celovito urejena 
(opredeljena). V kolikor pa je vendarle delno urejena, različni zakoni 
posameznim subjektom v upravnem sistemu dajejo zlasti t.i. 
razpolagalno pravico, kar pomerni, da le-ti kot pravne osebe z 
državno lastnino več ali manj samostojno nastopajo v pravnem 
prometu. 

Tako stanje je npr. zlasti tudi na področju naravnega bogastva, za 
katerega Ustava že v Splošnih določbah (5. člen) izrecno določa, 
da država skrbi za njegovo ohranjanje. 

Za primer naj navedemo le neurejen lastninski režim rudnin kot 
naravnega bogastva. 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije pri svojem delu vse 
pogosteje ugotavlja, da se v stečajnih postopkih posameznih 
pravnih gospodarskih subjektov prodajajo tudi različnine rudnine, 
zlasti rudnine kamnolomov, ki so nedvomno vrednejše naravne 
dobrine in kot take naravno bogastvo ter v lasti Republike Slovenije. 
Zaradi neurejene zakonodaje se mimo državnega proračuna 
pretakajo znatna finančna sredstva. 

Po naši oceni bi bilo treba problematiko državnega premoženja 
"javnopravne narave", kamor nedvomno sodijo tudi rudnine kot 
naravno bogastvo, zakonsko posebej urediti. To premoženje mora 
biti zaradi funkcije podvrženo drugačnemu pravnemu (javnoprav- 
nemu) režimu, kot velja za ostalo državno premoženje, za 
katerega lahko velja režim zasebnopravne oz. civilnopravne 
narave. Nad dobrinami, ki so pod javnopravnim režimom, 
posamezniki praviloma nimajo civilnih premoženjskih pravic. Morda 
bi zato v zakon zapisali, da na rudninah, kot naravnem 
bogastvu, obstoji neprenosljiva lastinska pravica države. 
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Sistemsko vprašljiva je tudi pravna ureditev nekaterih za- 
konov, ki posameznim subjektom z lastno pravno sub- 
jektiviteto, prepuščajo gospodarjenje in izrecno tudi 
razpolaganje z dobrinami, ki so prav tako ustavno varovane 
dobrine v lasti države. 

2- V drugi sklop pravnih vprašanj s finančnimi posledicami brez 
dvoma sodi tudi razlastitvena problematika. Ustava institut 
razlastitve ureja v 69. členu, ko določa, da se lastninska pravica 
"a nepremičnini lahko v javno korist odvzame ali omeji proti 
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa 
zakon. 

Veljavni razlastitveni zakon je obsoleten, zlasti ni dorekel pogoja 
za razlastitev, to je "javne koristi" in "nadomestila" ter "odškodnine" 
kot izredno pomembna elementa. 

V praksi pa je pridobivanje zemljišč za gradnjo različnih 
infrastrukturnih objektov, zlasti tudi za ceste, na dnevnem redu. 
Zemljišča se od zasebnopravnih subjektov pridobivajo in 
Prenašajo na subjekte javnega prava, praktično s pogodbami 
namesto razlastitve, t.j. s pogodbami sui generis. V tem pravnem 
prometu, v posledici zastarelosti razlastitvenega zakona, na 
katerem je pogodba namesto razlastitve vezana, predvsem ni 
nobenih trdnih meril glede višine odškodnin, ki naj jih "razlaščenci" 
za svoje nepremičnine prejmejo. Predvsem ni jasno, kje je meja 
med socialno vezanostjo lastnine in samo razlastitvijo. Do katere 
meje lahko država zahteva od posameznika, da trpi posege v 
lastninsko pravico (tudi odvzem) brez odškodnin. Za izgubljene 
nepremičnine državljani zahtevajo visoke odškodnine, katere 
Presegajo razumne meje. 

Ob tem pa je vprašljivo, ali je razlastitev zasebnopravnega 
subjekta v korist osebe javnega prava, pravno sploh mogoča, 
saj razlastitveni upravičenec na podlagi razlastitvenega zakona 
Pridobi le "pravico uporabe" (7. člen). 

Pogodbe namesto razlastitve, katerih pravnoveljavnost pregleduje 
Javno pravobranilstvo Republike Slovenije, so s finančnega 
aspekta izjemno pomembne. 

3. Vse pogostejši so zahtevki občanov za povračilo odškodnin 
iz naslova škod, ki nastajajo v posledici povečanega prometa 
motornih vozil. Eden od kričečih primerov je npr. Cankarjeva 
ulica v Murski Soboti, preko katere je speljana t.i. severna 
magistrala. Cesta je po navedbah oškodovancev postala ena od 
najbolj obremenjenih cest v severovzhodni Sloveniji. V posledici 
Prometa se zaradi močnih tresljajev pojavljajo na hišah poškodbe, 
stanovalci pa trpe še druge škode na zdravju zaradi izpušnih 
Plinov, prahu, onesnaževanja vrtov in drugih oblik imisij. 

Odškodninski zahtevki preraščajo normalno pričakovan obseg 
tovrstnih odškodnin, zlasti še, ker se napovedujejo še dodatni 
zahtevki iz naslova t.i. ekološke rente, ki jo je uvedel Zakon o 
varstvu okolja v 78. členu (Ur.l. RS št. 32/93, 1/96). Povzročitelj 
razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje mora namreč plačati 
odškodnino ali zagotoviti drugačno nadomestilo za zmanjšano 
Uporabno vrednost nepremičnine, zmanjšano kakovost bivalnega 
okolja ter zmanjšano vrednost nepremičnine in izgubljeni dobiček. 
Citirana zakonska določba predvideva izvedbene predpise, ki jih 
Predpiše Vlada Republike Slovenije. Teh podzakonskih predpisov 
sicer še ni, vendar zavezanca za plačilo škode to ne ekskulpira. 

Tovrstni zahtevki bodo nedvomno pomenili za proračun težko 
'inančno obremenitev, saj teorija zastopa stališče, da je imisija 
npr. podana že z neposredno bližino avtoceste, ki povzroča 
kontinuiran hrup in moteče vpliva na ljudi. Takemu teoretičnemu 
stališču običajno sledi tudi praksa. 
poleg problematike imisij v zvezi s cestami je pričakovati številne 

zahtevke z izgradnjo drugih infrastrukturnih objektov kot npr. 
oddajnikov, elektraren, odlagališč zdravju škodljivih odpadkov 
itd. 

Posledica ekološke osveščenosti je tudi zakon o prepovedi 
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno 
(Ur.l. RS št. 56/96). S citiranim zakonom se je država med drugim 
zavezala v proračunu zagotoviti sredstva za izplačilo odškodnin 
za poklicno bolezen. Prve tožbe iz tega naslova so že vložene, 
pri čemer so zahtevki, glede na praviloma zelo velike škode, 
visoki. Upravičeno je pričakovati nove odškodninske in rentne 
zahtevke, temelječe na škodah, nastalih zaradi drugih poklicnih 
(pa tudi posrednih) bolezni. 

Ti postopki so tesno povezani s pravom okolja in kot taki 
pomenijo tudi za državo povsem novo razsežnost prava, ki 
pa je brez dvoma odvisna od nacionalne strategije o varstvu 
okolja. 

4. Posebno finančno problematiko predstavljajo zahtevki fizičnih 
oseb oz. njihovih pravnih naslednikov, katerim so sodišča v 
kazenskih postopkih po drugi svetovni vojni izrekla kazen 
zaplemb premoženja, na vrnitev tega premoženja oz. na 
plačilo odškodnine (145. člen Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij (Ur.l. SRS št. 17/78 in 8/90) ter zahtevki za povrnitev 
navadnih škod in povrnitev t.i. izgubljenega dobička (8. točka 
4. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja 
XCVI k Ustavi SRS v zvezi s 189. členom ZOR-a). 

V primeru, če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, ima 
obsojenec oz. njegovi dediči pri sodišču, ki je izvršilo kazen 
zaplembe, pravico zahtevati vrnitev premoženja oz. odškodnino 
po 145. členu ZIKS-a in po XXXII. poglavju ZKP. 

Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih delov stvarno 
ali pravno ni več mogoča, povrne po zgoraj navedeni določbi 
dejansko vrednost tega premoženja po času izdaje sklepa o 
vrnitvi in po stanju v času zaplembe, družbenopolitična skupnost, 
ki je premoženje prevzela. To pa sta občina ali država. Republika 
Slovenija je praviloma prevzela zaplenjena podjetja po pristojnih 
ministrstvih, lahko pa v posameznem primeru tudi drugo 
premoženje (tovarne, elektrarne, stanovanjske hiše, gradove in 
druge nepremičnine). Ker je Republika Slovenija zaplenjeno 
premoženje v večini primerov neodplačno prenesla na 
gospodarske subjekte, včasih pa tudi odplačno na druge subjekte 
ali odsvojila v last fizičnim osebam, se zahtevki upravičencev 
glasijo praviloma na plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje. 
Pri tem je treba poudariti, da zahtevki za zaplenjena podjetja in 
drugo zaplenjeno premoženje v večini primerov še niti niso v 
celoti ovrednoteni, vsekakor pa ne bodo majhni in bodo tako za 
republiški kot za občinske proračune predstavljali znatne 
podstavke, da jih bo mogoče le stežka realizirati. Omenjeni 145. 
člen ZIKS-a namreč ne predvideva plačila odškodnine v 
vrednostnih papirjih, izplačljivih v daljšem časovnem razdobju, 
temveč bodo Republika Slovenija in občine po veljavnem zakonu 
dolžne poravnati odškodnino naenkrat, in to v denarju. 

Višina odškodninskih zahtevkov je izjemno visoka tudi iz razloga, 
ker zahtevki za povrnitev škode kot omenjeno temelje zlasti tudi 
na uveljavljanju nemožnosti uporabe zaplenjenega pre- 
moženja in vključujejo t.i. kategorijo "izgubljenega do- 
hodka". 

V posameznih postopkih Republika Slovenija često uveljavlja 
pomanjkanje pasivne legitimacije, ker naj bi bila pasivno legitimirana 
občina. Vendar je odvrnitev plačila zahtevka le navidezna, saj v 
končni konsekvenci odškodnino vendarle plača država glede na 
to, da mora občini plačati sredstva za finančno izravnavo po 
Zakonu o financiranju občin (Ur.l. RS št. 80/94). 
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Glede na izjemno visoke odškodninske postavke, bi bilo smotrno, 
da Vlada Republike Slovenije čim prej prouči utemeljenost in 
smotrnost sistemske ureditve zagotavljanja sredstev za 
plačevanje teh odškodnin in morebitne spremembe 145. člena 
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije na reševanje navedene 
finančne problematike opozarja pristojne forume že od leta 1993 
dalje; nazadnje je svoj elaborat na to temo poslalo Ministrstvu za 
finance oktobra leta 1996. 

5. Z razpadom SFRJ in pridobitvijo državnosti nastopa Republika 
Slovenija kot subjekt tudi pred mednarodnimi in tujimi sodišči v 
postopkih, ki so predvsem povezani z reševanjem eksistenčnih 
materialnih vprašanj v zvezi z nasledstvom premoženja, pravic 
in obveznosti po bivši SFRJ (v teku so že pravde zoper Republiko 
Slovenijo in ostale pred sodiščem v New Yorku in Londonu). 

Novi, a izredno pomembni in zahtevni so postopki z uveljavljanjem 
pravic in obveznosti v postopku sukcesije (Zakon o Skladu 
Republike Slovenije za sukcesijo), v katerem Republika Slovenija 
preko Sklada Republike Slovenije za sukcesijo bodisi uveljavlja 
terjatve pravnih in fizičnih oseb do subjektov nekdanje Jugoslavije, 
bodisi, da odgovarja za njihove obveznosti. 

6. V opaznem porastu so odškodninski zahtevki temelječi na 
ustavno zaščitenih človekovih pravicah (škodne posledice 
pomanjkljivega, nepravilnega oz. počasnega dela državnih 
organov, sodišč in podobno.). 

7. Tudi Ustavna uvedba lokalne samouprave prinaša nove 
premoženjskopravne spore, v katerih je udeležena država in 
katerih razsežnost ter število ni mogoče predvideti. 

ŠTEVILČNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV V JAVNEM 
PRAVOBRANILSTVU REPUBLIKE SLOVENIJEV LETIH 
1986-1996 

Vsebinska in delno prikazana problematika, s katero se srečuje 
samostojna in neodvisna država Republika Slovenija oz. Javno 
pravobranilstvo Republike Slovenije, ki jo zastopa, se, razumljivo, 
odraža tudi v povečanem pripadu zadev, njegovi novi vsebini in 
težini. 

V informacijo predlagamo 10-letni številčni pregled obravnavanih 
zadev v Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije, in sicer v 
letih od 1986 do 1996. Pripad zadev je v letu 1991 opazno porasel 
in se v naslednjih letih občutno dviga. 

1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95 1996 

807 741 780 847 2.627 5.462 9.123 11.936 18.550 21.836 32.190 
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ŠTEVILČNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV V JAVNEM PRAVOBRANILSTVU REPUBLIKE SLOVENIJEV LETU 1996 

NASLOV 
JAVNEGA 
PRAVOBRANIL- 
STVA 

PRAVDE 
STEČAJI 

IZVRŠBE PISMENA 
PRAVNA 
MNENJA 

RAZL.,<B., 
JP, Zaup., 
Pers., N. 

DENACIONALIZACIJA 
ZAPLEMBE 

SKUPAJ 

CELJE 593 463 659 309 358 2328 

KOPER 687 309 94 301 53 1444 

GORENJSKE 
KRANJ 153 92 a 43 41 337 

MESTA 
LJUBLJANE 1308 1200 370 2130 1709 6717 

OJP 
LJUBLJANA 497 245 518 614 414 2288 

MARIBOR 526 890 233 1105 215 2969 

OJP MURSKA 
SOBOTA 112 111 148 123 80 574 

GORICA 
NOVA GORICA 511 225 476 

• 

441 244 1897 

OJP NOVO 
MESTO 19 2 3 47 240 311 

PTUJ 202 500 113 205 87 1107 

MEDOBČINSKO 
TRBOVLJE 77 25 37 98 103 340 

JP RS 
LJUBLJANA 8221 1929 3481 13033 5266 32190 

SKUPAJ 2906 5991 6140 18449 8810 52556 
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ŠTEVILČNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV V »SEDEŽNEM« JAVNEM PRAVOBRANILSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE 
V LJUBLJANI V LETU 1996 

 -1 

PRAVDE, 
STEČAJI 

IZVRŠBE PISMENA 
PRAVNA 
MNENJA 

RAZL., R., 
JP, Zaup. 
Pers., N. 

DENACIONALIZACIJA, 
ZAPLEMBE 

SKUPAJ 

8221 1929 3481 13033 5266 32190 

Po statističnih podatkih Javnega pravobranilstva Republike 
Slovenije je le-to na sedežu v Ljubljani v letu 1996 (ne- 
upoštevajoč substitucije) do 1. novembra 1996 obravnavalo skupaj 
32.190 zadev, zaokroženo na 32.000 zadev. To število zadev je 
Javno pravobranilstvo Republike Slovenije v Ljubljani reševalo 
ob pomoči treh namestnikov bivših Občinskih javnih pra- 
vobranilcev, tako, da je 32.000 zadev skupaj reševalo 12 
namestnikov javnega pravobranilca Republike Slovenije in 6 
samostojnih strokovnih sodelavcev. Upoštevajoč dejstvo, da je 
letni normativ pripada na funkcionarja le 350 do 400 rešenih enot 
(zadev), je očitno, da so bili funkcionarji sedežnega 
pravobranilstva več kot prekomerno obremenjeni. 

Ugotovljeno je bilo, da delovna preobremenjenost škodljivo 
vpliva tako na kvaliteto dela kot na zdravje funkcionarjev in 
adiministrativnih delavcev. 

V posledici omenjene prekomerne delovne obremenitve, je 
predstojnik Javnega pravobranilstva Republike Slovenije, v 
soglasju z Ministrstvom za pravosodje v mescu juliju 1996. leta 
izdal začasno odredbo o postopni razporeditvi letnega pripada 
zadev vsem namestnikom javnega pravobranilca Republike 
Slovenije v Sloveniji, po načelu krajevne pristojnosti. Tako je bilo 
od 1. novembra 1996 do 31. decembra 1996 odstopljeno bivšim 
občinskim javnim pravobranilcem v delo 2.672 zadev, v času od 
1. januarja do 28. februarja 1997 pa še nadaljnjih 3.197 zadev, 
skupaj torej 5.869 zadev. 

Analiza omenjenega ukrepa kaže, da delovna obremenitev 
namestnikov javnega pravobranilca Republike Slovenije še vedno 
presega postavljen normativ 350 do 400 zadev letno. Tak 
pokazatelj zlasti velja za sedežno pravobranilstvo v Ljubljani. 

VREDNOSTNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV V JAVNEM PRAVOBRANILSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 1996 

   .  

REPUBLIKA SLOVENIJA kot 
tožnik oz. uonik 
(vrednost v DEM) 

1 
REPUBLIKA SLOVENIJA kot 
toienec, dolžnik oz. 
zavezanec 
(vrednost v DEM) 

-i 
PRAVDE 111.000.000.00 613.600.000,00 

IZVRŠILNI 
POSTOPKI 44.500.000,00 88.300.000,00 

ZIKS 336.814.000,00 « 
j———— 

vrednost 
zahtevkov 
SKUPAJ 155.800.000,00 1.038.714.000,00 

* v tem znesku ni zajeta vrednost zahtevkov za vrnitev 
premoženja v naravi, niti vrednost nekaterih zahtevkov, ki še 
niso ovrednoteni 

Na podlagi veljavne sistemizacije je bilo na dan 31. decembra 
1996 v Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije zaposlenih: 

- 1 javni pravobranilec Republike Slovenije 
- 24 namestnikov javnega pravobranilca 
- 7 samostojnih strokovnih sodelavcev 

- 32 administrativnih sodelavcev in 
- 2 pripravnika 

mag. JOŽE GREGORIČ, l.r. 
javni pravobranilec 
Republike Slovenije 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA 

STANOVANJSKEGA SKLADA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1005 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije posreduje v prilogi 
skladno z zadnjim odstavkom 85. člena stanovanjskega 
zakona. 

- POROČILO NADZORNEGA ODBORA STANOVANJ- 

SKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1995. 

Branko PINTAR, I. r. 
predsednik 

nadzornega odbora 

I. UVOD 

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bil 
na podlagi 1. odstavka 85. člena stanovanjskega zakona (Ur.l.RS 
18/91 in 19/91) imenovan s strani Skupščine Republike Slovenije 
dne 8. aprila 1992. 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter 
finančno poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
po potrebi s pomočjo revizijskih ali drugih strokovnih in 
pooblaščenih institucij. 

Namen tega poročila je seznaniti Državni zbor Republike Slovenije 
z delovanjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 
1995. 

Poročilo se zaključuje z ugotovitvami Nadzornega odbora 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter priporočili in 
predlogi ukrepov in aktivnosti, ki so potrebne za to, da bo 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije lahko uspešno uresničeval 
tiste naloge na področju stanovanjske politike, za katere je 
ustanovljen. 

1. USTANOVITEV IN DEJAVNOST STANOVANJSKEGA 
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

1.1. USTANOVITEV 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je ustanovljen 19. oktobra 
1991 s stanovanjskim zakonom (Ur.l.RS št. 18/91 in 19/91) kot 
samostojna javno pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za 
svoj račun. Po standardni klasifikaciji je uvrščen med dejavnost 
bančnega posredništva, kamor sodijo poleg bank in hranilnic tudi 
druge finančne organizacije. 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, naložbeni politiki Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije in finančnemu načrtu, zaključnemu 
računu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in poročilu o 
poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije ter imenovanju in razrešitvi direktorja Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije. 

1.2. PODROČJE DELOVANJA 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije financira nacionalni 
stanovanjski program oziroma spodbuja stanovanjsko gradnjo, 
prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš z dajanjem 
posojil z ugodno obrestno mero državljanom in neprofitnim 
stanovanjskim organizacijam. 

1.3. ORGANI STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Organe Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in njihove 
pristojnosti določa stanovanjski zakon in podrobneje statut 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Organi Stanovanj- 
skega sklada Republike Slovenije so upravni odbor z izvršilnimi 
odbori, nadzorni odbor in direktor. 

1.3.1. UPRAVNI ODBOR 

Sestavo in pristojnosti upravnega odbora določa 84. člen 
stanovanjskega zakona in 8. ter 12. člen statuta Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije. 
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V letu 1995 je upravni odbor Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije deloval v naslednji sestavi: 

Predsednik: Ivan Vitežnik, članica in člani: Marjan Dvornik, Karel 
Erjavec, Miha Jazbinšek, Srečo Kirn, Marjan Kramar, Tone 
Kramarič, Breda Kutin, Vladimir Mušič, Franci Pivec in Borut 
Razdevšek. 

Za izvrševanje različnih strokovnih nalog je upravni odbor 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije imenoval stalne 
izvršilne odbora, in sicer odbor za plan in naložbe, odbor za 
porabo sredstev in odbor za gradbeno-tehnične zadeve. Njihovo 
imenovanje in delovanje določa statut Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije v členih 27., 28. in 29. 

1.3.2. NADZORNI ODBOR 

Delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije nadzoruje 
nadzorni odbor, ki ima predsednika in štiri člane. Imenuje in 
razrešuje jih Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije. 
Sestavo in pristojnosti nadzornega odbora določa 85. člen 
stanovanjskega zakona in 23. ter 25. člen statuta Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije. 

V letu 1995 je nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije deloval v naslednji sestavi: 

Predsednik: Branko Pintar, članica in člani: Aleksandra Pretnar, 
Andrej Jamnik, Janez Marolt in Andrej Magajna. 

1.3.3. DIREKTOR 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije zastopa in njegovo 
poslovanje vodi direktor Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje 
upravni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. K 
njegovemu imenovanju oziroma razrešitvi pa daje soglasje tudi 
Vlada Republike Slovenije. 

Pristojnosti direktorja so opredeljene v 33. členu statuta 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

1.4. AKTIVNOSTI STANOVANJSKEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 84. in 89. člena stanovanjskega zakona je upravni 
odbor na svoji prvi seji dne 13.12.1991 sprejel statut Stanovanj- 
skega sklada Republike Slovenije in na svojih sejah z dne 
13.4.1992, 5.5.1994 in 30.6.1995 sprejel njegove spremembe in 
dopolnitve, na katere je, razen na spremembe z dne 30.6.1995, 
že dala soglasje Vlada Republike Slovenije. 

Upravni odbor je sprejel tudi naslednje akte internega značaja, in 
sicer: 

Pravilnik Stanovanjskega sklada Republike Slovenije o notranji 
organizaciji in delu, sistematizaciji in vrednotenju delovnih mest, 
Pravilnik o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije in Pravilnik o računovodskem in finančnem poslovanju 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je na podlagi 
32. člena statuta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
sprejel pravila s pogoji in postopkom za prodajo nepremičnin 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Na podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, 

kolektivne pogodbe stanovanjske dejavnosti in členov pravilnik 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije o notranji organizaciji 
in delu, sistematizaciji in vrednotenju delovnih mest v službi Sklada 
je direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije sprejel 
tudi osnove za določanje delovne uspešnosti. 

1.5. STROKOVNA SLUŽBA STANOVANJSKEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sedež Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bil do 
31.5.1994 v Ljubljani, Dunajska cesta 22, kjer so imeli najete 
poslovne prostore v poslovni stavbi Slovenijalesa, s 1.6.1994 pa 
se je preselil v lastne prostore na Poljansko c. 31 v Ljubljani. 

V Stanovanjskem skladu Republike Slovenije je bilo koncem leta 
1995 zaposlenih deset delavcev, od tega šest z visoko, eden z 
višjo in trije s srednjo izobrazbo. Skladno z drugim odstavkom 89. 
člena stanovanjskega zakona so se vsi stroški delovanja služb 
pokrivali iz prihodkov iz finančnih naložb in drugih prihodkov. 

Glede na obsežno in zahtevno dejavnost Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije in za racionalno izvedbo posameznih nalog 
ima Stanovanjski sklad Republike Slovenije pogodbe z zunanjimi 
sodelavci. 

Za izvedbo posameznih razpisov stanovanjskih posojil je bilo 
angažirano večje število študentov prek Študentskega servisa in 
Sezama, Ljubljana. 

2. SREDSTVA STANOVANJSKEGA 
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

2.1.VIRI SREDSTEV 

V skladu z 80. členom stanovanjskega zakona se sredstva 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije oblikujejo: 

- iz republiškega proračuna; 
- iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, iz 
sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v 
lasti Republike Slovenije, razen od stanovanj in stanovanjskih 
hiš, namenjenih za delavce in funkcionarje republiških državnih 
organov; 
- z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb; 
- iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev Stanova- 
njskega sklada Republike Slovenije; 
- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem. 

Povzetek realiziranih zneskov je po obsegu po posameznih virih 
sledeč: 

V letu 1995 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije prvič pridobil 
sredstva tudi iz proračuna Republike Slovenije. 

V proračunu za leto 1995 (Ur.l.RS 40/95) so bila določena sredstva 
v višini 2.287.682.000,00 tolarjev za dokapitalizacijo Sta- 
novanjskega sklada Republike Slovenije. 

Skladno s sprejetim finančnim načrtom in naložbeno politiko za 
leto 1995 s soglasjem Vlade Republike Slovenije ter pogodbo z 
Ministrstvom za okolje in prostor so bila sredstva namenjena za 
posojila fizičnim osebam v višini 813.982.000,00 in neprofitnim 
stanovanjskim organizacijam v višini 1.473.700.000,00 SIT. 

Odobrena proračunska sredstva je Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije prejel v štirih obrokih v zadnjih dveh mesecih leta 1995. 
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Ostali viri sredstev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
za leto 1995 pa so bili: 

- sredstva iz delov kupnin v višini 1.083 mio SIT, za pretekla leta 
561 mio SIT, zamudnih obresti pa kar 720 mio SIT, 
- izdaja lastnih vrednostnih papirjev, in sicer izdaja obveznic 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 1. emisije v višini 
7.096.500 DEM v tolarski protivrednosti, 
- vračila posojil po vseh razpisih v skupni višini 1.832 mio SIT, 
- prihodke iz lastnega poslovanja so predstavljali neodplačni 
prenosi, realne obresti dolgoročnih posojil in kratkoročnih lik- 
vidnostih kreditov, prodaja pridobljenih stanovanj, učinki poravnav 
in odkupov ter drugi prihodki. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije na podlagi posebnega 
zakona upravlja tudi s sredstvi depozitov črnograditeljev (stanje 
koncem leta 1995 je bilo 1.682,9 mio SIT). 

2.2. UPORABA SREDSTEV 

Skladno z 81. členom stanovanjskega zakona Stanovanjski sklad 
Republike Sloveniije iz izbranih sredstev: 

• daje pomoči pri odplačevanju posojil; 
- daje posojila z ugodno obrestno mero; 
- zagotavlja manjkajoča sredstva za izvedbo nacionalnega 
programa. 

Značilnost naložbene politike Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije izvira iz osnovnega namena Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, ki je izražen v kreditiranju izgradnje novih 
stanovanjskih površin in oblikovanju neprofitnega najemnega 
stanovanjskega fonda. 

Upravni odbor je v okviru finančnega načrta sprejel tudi naložbeno 
politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1995, 
h kateremu je dala 14. septembra 1995 soglasje Vlada Republike 
Slovenije. 

Med posameznimi razpisi je Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije skrbel za ohranjtnje realne vrednosti sredstev 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije s plasmaji z 
revalorizacijsko in valutno klavzulo. 

Za izvajanje te politike je Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
v letu 1995 v okviru možnosti izvajal naslednje aktivnosti: 

- dajanje posojil z ugodno obrestno mero, 
- nakupi vrednostnih papirjev skladno z zakonom o strukturi 
naložb. 

3. DEJAVNOST STANOVANJSKEGA 
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

3.1. RAZPISI POSOJIL 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1995 objavil 
oziroma realiziral naslednje razpise stanovanjskih posojil: 

3.1.1. DOLGOROČNA POSOJILA OBČANOM 

- razpis posojil, objavljen sicer 22.12.1994, za nakupe stanovanj 
ali stanovanjskih hiš, gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, 

• preureditev podstrešij, nadomestno gradnjo, nadzidavo oziroma 
dozidavo individualnih stanovanjskih hiš in rekonstrukcije 
stanovanj oziroma stanovanjskih hiš (VIII. razpis), po katerem je 
bilo 2189 prosilcem odobreno 2.689 mio SIT; 

- razpis posojil, objavljen 19.09.1995 za nakupe starih stanovanj 
in rekonstrukcije stanovanj oziroma stanovanjskih hiš (XI. razpis), 
po katerem je bilo 1169 prosilcem odobreno 2.531 mio SIT; 

- razpis posojil, objavljen 30.10.1^95, za nakup obveznic 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za plačilo kupnine 
za nova stanovanja (XIII. razpis), po katerem je bilo 65 
upravičencem odobreno 601 mio SIT. 

3.1.2. POSOJILA NEPROFITNIM STANOVANJSKIM 
ORGANIZACIJAM 

- razpis posojil, objavljen 21.09.1995 in podaljšan 30.10.1995, za 
nakup, prenovo in graditev neprofitnih najemnih stanovanj (IX. 
razpis), po katerem je bilo za 479 neprofitnih najemnih stanovanj 
15 neprofitnim stanovanjskim organizacijam odobreno 1.467 mio 
SIT. 

3.1.3. KRATKOROČNA POSOJILA OBČANOM 

- razpis posojil, objavljen 22.12.1994 in podaljšan 25.01.1995, za 
izboljšanje stanovanjskih razmer s prenovo ali vzdrževanjem na 
podlagi priglasitve del, po katerem je bilo 434 prosilcem odobreno 
212 mio SIT. 

3.2. EVIDENCA ZAVEZANCEV 

V smislu določb 130. člena stanovanjskega zakona so lastniki iz 
111. in 112. člena zakona (Republika Slovenija, občine in pravne 
osebe, ki so postali lastniki družbenih stanovanj) dolžni del kupnine, 
pridobljene s privatizacijo stanovanj, razen dela kupnine od 
stanovanj, namenjenih za delavce in funkcionarje republiških 
državnih organov, ter od stanovanj, kupljenih iz solidarnostnih 
sredstev in sredstev vzajemnosti, odvajati v Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, in sicer: 

- v primerih prodaje po 119. členu zakona (enkratno odplačilo) 20 
% kupnine ob vplačilu; 
- v primerih prodaje po 117. in 120. členu (obročno odplačevanje) 
pa prvi in sedmi obrok vsako leto. 

Od začetka maja 1994 pa so z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah stanovanjskega zakona (Ur.l.RS 21/94) vsi lastniki 
prejšnjih družbenih stanovanj, razen Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, bili dolžni odvajati 20 % od mesečnih 
prilivov kupnin Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, od 
druge polovice avgusta 1994, z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu 
(Ur.l.RS 48/94) pa od pogodbenih obveznosti. Tako so postali 
zavezanci tudi Republika Slovenija za stanovanja delavcev in 
funkcionarjev ter občine za stanovanja, pridobljena s 
solidarnostnimi in vzajemnostnimi sredstvi stanovanjskega 
gospodarstva. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je bil prisiljen to evidenco 
z veliko napora in finančnimi sredstvi vzpostaviti za izterjavo 
obveznosti zavezancev. 

Baza podatkov je konec leta 1995 obsegala 164.115 pogodb in 
aneks6v ter 127.903 plačil. 

3.3. IZTERJAVA ZAOSTALIH PLAČIL ZAVEZANCEV 

Podlaga za izterjavo zaostalih obveznosti je evidenca zavezancev 
po stanovanjskem zakonu. Zaradi še vedno nepopolnih podatkov 
je tudi v letu 1995 potekal postopek usklajevanja evidenc in terjatev 
zavezancev zelo intenzivno in tudi uspešno. 
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Stanovanjski sklad Republike Slovenije je pričel z delom na 
intenzivni izterjavi zapadlih terjatev zavezancev po stano- 
vanjskem zakonu s pogodbenim partnerjem že v začetku meseca 
junija 1993, ko so bili podani osnovni pogoji za pričetek te akcije. 
Do tedaj je bilo namreč Vnesenih - obdelanih preko 72 tisoč 
kupoprodajnih pogodb za prodajo stanovanj. Do konca leta 1995 
je baza podatkov več kot podvojena. 

V bazi je 2.461 zavezancev, med katerimi je 179 takih, s katerimi 
je Stanovanjski sklad Republike Slovenije že sklenil pogodbo, 
bodisi o poravnavi obveznosti ali/in o neodplačnem prenosu 
stanovanj ali obrokov. Med zavezanci jih je 7,2 % ali 178 takih 
podjetij, ki so v stečaju, prisilni poravnavi ali v redni likvidaciji, 
katerih skupni dolg znaša nekaj več kot 429 milijonov tolarjev. 

Med preostalimi 2.204 zavezanci je skoraj 51,5 % ali 1083 (v letu 
1994 31 % ali 684 zavezancev) takih, katerih stanje plačil se 
lahko smatra za usklajeno terjatvam (+/- 10.000 SIT). Med 
zavezanci jih je 809 ali 38,5 % (lani 1014 ali 45,8 %) takih, katerih 
dolg presega 10.000 SIT. Več kot 10.000 SIT "preplačila", ki so v 
večini rezultat nižjih terjatev glede na dejansko prodana 
stanovanja, ima 212 ali 10,6 % zavezancev. 

Zavezancem - dolžnikom je bilo poslano 1529 bremepisov in 716 
opominov pred tožbo, ki so povzročili pospešeno usklajevanje in 
povečali pripravljenost zavezancev za sodelovanje. 

Zavezancem "preplačnikom" je bilo poslano tudi preko 400 IOP - 
izpisov odprtih postavk. 

V stečajnih postopkih oziroma postopkih prisilne poravnave ali 
redne likvidacije je bilo v letu 1995 vloženih 121 prijav. 

Koncem leta je Stanovanjski sklad Republike Slovenije na sodišču 
vložil tudi preko 300 predlogov za izvršbo zaostalih obveznosti. 

Ugotovimo lahko, da se je finančna disciplina za plačevanje 
obveznosti po stanovanjskem zakonu sicer povečala tudi zaradi 
stalne aktivnosti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, da 
pa ostaja še vedno precejšen delež takih zavezancev, ki svojih 
obveznosti ne izpolnjujejo, verjetno predvsem zaradi splošnih 
gospodarskih težav. So pa med nerednimi neplačniki tudi državne 
institucije, občine ter podjetja in druge ustanove v lasti države, 
čeprav je Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne 28. julija 
1994 sprejela sklep, da zadolžuje vsa javna podjetja in javne 
sklade v lasti Republike Slovenije za poravnavo obveznosti 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

3.4. PRENOSI STANOVANJ IN OBROKOV 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je tudi v letu 1995 vodil 
izjemno aktivno politiko za pridobivanje stanovanj oziroma obrokov, 
bodisi za poravnavo obveznosti zavezancev, neodplačni prenos 
ali nakup, kar se je odrazilo v veliki pridobljeni vrednosti za 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 

4. NADZOR NAD DELOM 

STANOVANJSKEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Poleg nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije nadzorujejo delo in poslovanje Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije tudi Vlada Republike Slovenije, Računsko 
sodišče Republike Slovenije in pooblaščene organizacije za 
opravljanje ekonomsko finančne revizije. 

4.1. SPREMLJANJE DELA STANOVANJSKEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE S STRANI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Posamezne funkcije upravljanja Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije posredno opravlja Vlada RS, saj imenuje in razrešuje 
upravni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 
Stanovanjski zakon v svojem 87. členu tudi določa, da daje Vlada 
svoje soglasje k statutu Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, naložbeni politiki Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije in finančnemu načrtu, zaključnemu računu Stano- 
vanjskega sklada Republike Slovenije in poročilu o poslovanju in 
rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in k 
imenovanju in razrešitvi direktorja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije. Za poslovanje v letu 1995 je Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije pridobil vsa potrebna soglasja Vlade 
Republike Slovenije. 

4.2. NADZOR NAD POSLOVANJEM STANOVANJSKEGA 
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE S STRANI 
RAČUNSKEGA SODIŠČA 

Skladno z zakonom o računskem sodišču pa opravlja nadzor 
nad delovanjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na 
način in po postopku, določenem s tem zakonom, tudi Računsko 
sodišče Republike Slovenije. V letu 1995 je Računsko sodišče 
Republike Slovenije prvič opravilo pregled poslovanja 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1994 in izdalo 
pozitivno mnenje k računovodskim izkazom Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije za leto 1994 in mnenje s pridržkom, ki 
se nanaša na nekatere naložbe Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije. Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije je podprl stališča upravnega odbora do predhodnega 
mnenja Računskega sodišča RS. 

4.3. NADZOR NAD POSLOVANJEM STANOVANJSKEGA 
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE S STRANI 
POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE ZA OPPRAVLJANJE 
EKONOMSKO FINANČNE REVIZIJE 

Zaradi zakonskih zahtev za izdajo vrednostnih papirjev je pred 
Računskim sodiščem RS nadzor nad poslovanjem Stanova- 
njskega sklada Republike Slovenije v smislu revidiranja ra- 
čunovodskih izkazov za letp 1995 opravila revizijska hiša Coop- 
ers & Lybrand d.d. in ugotovila, da računovodski izkazi prikazujejo 
resnično in pošteno finančno stanje Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, v skladu s slovensko zakonodajo. 

5. LETNO POROČILO 

STANOVANJSKEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1995 

Upravni odbor, imenovan v novi sestavi, se je na svoji seji dne 11. 
marca 1996, seznanil s poročilom o poslovanju in rezultatih dela 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1995 in sprejel 
zaključni račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za 
leto 1995 in ga skladno s 4. odstavkom 21. člena zakona o 
Računskem sodišču, skupaj z revidiranimi računovodskimi izkazi 
s strani revizijske hiše Coopers & Lybrand d.d., posredoval 
Računskemu sodišču. Po končani reviziji s strani Računskega 
sodišča bo upravni odbor obravnaval poročilo o poslovanju in 
rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 
1995 in po njegovem sprejemu bo poročilo posredovano v soglasje 
Vladi Republike Slovenije. 
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II. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA 
ODBORA STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Nadzorni odbor Stanovanjskega skiada Republike Slovenije je bil 
na podlagi prvega odstavka 85. člena stanovanjskega zakona 
imenovan s strani Skupščine Republike Slovenije dne 8. aprila 
1992. Po preteku mandata je Državni zbor Republike Slovenije 
dne 28. maja 1996 sprejel odlok o imenovanju novih članov 
nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 
Novoimenovani nadzorni odbor ne more prevzeti odgovornosti 
za delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pred 
obdobjem svojega imenovanja. To poročilo je tako pripravljeno na 
podlagi poročila o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije za leto 1995 in razpoložljive do- 
kumentacije. 

A. UGOTOVITVE 

1. Nadzorni odbor na podlagi 85. člena stanovanjskega zakona 
nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije po potrebi, s pomočjo 
revizijskih ali drugih strokovnih in pooblaščenih institucij. Nadzorni 
odbor o svojih spoznanjih poroča Vladi in Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

2. Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
se je v letu 1995 sestal na sedmih sejah. Tekoče je spremljal 
odločitve upravnega odbora in delovanje Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije tudi s prisotnostjo vsaj enega od članov na 
sejah upravnega odbora Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije. 

3. Do 1.1.1995, ko je začelo poslovati Računsko sodišče Re- 
publike Slovenije, katerega nadzoru nad zakonitostjo, na- 
membnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev je letno 
podvržen tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, je način 
porabe določal upravni odbor z naložbeno politiko in finančnimi 
načrti ter poslovnimi poročili Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, soglasja pa je skladno s stanovanjskim zakonom dajala 
Vlada RS. 

4. Nadzorni odbor pri presoji poslovanja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije na osnovi pregleda celotne finančne 
dokumentacije za leta 1992,1993 in 1994, ki jih je opravila Agencija 
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter mnenja o 
opravljeni reviziji poslovanja Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije s strani revizijske hiše Coopers & Lybrand d.d. ni ugotovil 
nezakonitosti, razen nekaj napak v knjiženju, ki pa so bile vse 
naknadno odpravljene. 

5. Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
se je seznanil s Predhodnim poročilom Računskega sodišča RS 
o revidiranih računovodskih izkazih Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije za leto 1994, pozitivno ocenil pozitivno mnenja 
k računovodskim izkazom in k mnenju s pridržkom sprejel 
priporočila o dezinvestiranju naložb, opredelitev odgovornosti 
upravnega odbora v aktih Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije pri odločitvah o porabi sredstev in sprejel stališče, da 
so podatki o višini naložb v poslovne prostore neargumetirani in 
neprimerljivi. 

6. Nadzorni odbor je pri presoji zakonitosti dela organov in služb 
ter finančnega poslovanja Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije upošteval strokovna mnenja in poročila pooblaščenih 
odgovornih institucij. 

B. PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
ugotavlja, da lahko nesprejetje nacionalnega stanovanjskega 
programa in usihanje zakonskih virov financiranja Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije ogrozi temeljno funkcijo 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Za rešitev problemov 
predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije: 

1. obravnava in sprejme nacionalni stanovanjski program, ki bo 
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije omogočil celovito 
izvajanje nalog, opredeljenih v stanovanjskem zakonu; 

2. zagotovi Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije 
kontinuirana sredstva iz proračuna Republike Slovenije tako za 
kreditiranje izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj kot tudi za 
kreditiranje fizičnih oseb; 

3. obravnava in sprejme zakon o ustanovitvi Slovenske 
stanovanjske hranilnice, ki bo glavni instrument za mobilizacijo 
prihrankov prebivalstva za potrebe stanovanjske gradnje is> za 
izpopolnitev finančnega prostora med ugodnimi (3%) sta- 
novanjskimi posojili Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
in posojili bank (9-14 %). 

Branko Pintar, l.r. 
predsednik 

nadzornega odbora 
Stanovanjskega sklada 

Republike Slovenije 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

O varovanju poslanca, dodeljevanju 

kredita R+3, koriščenju službenih 

avtomobilov, dodeljevanju stanovanj 

Državnega zbora  

FRANC PUKŠiC, poslanec SDS, je 11. februarja 1997 
predsedniku Državnega zbora RS g. Janezu Podobniku, dr. 
med., postavil naslednja vprašanja: 

1. Ali ima g. Ciril Pucko varovanje, kdo ga plačuje, kako 
dolgo ga že ima in kaj spada v osebno varovanje? 

2. Imena in priimki vseh poslancev, ministrov in ostalih, ki 
so dobili kredit po znani formuli R+3, višini in času 
odplačevanja? 

3. Na kateri način sta se peljala dva osebna avtomobila na 
relaciji Ljubljana-Prekmurje in koga sta prevažala dne 9. 
januarja 1997 po 19. uri? 

4. Kateri poslanci Državnega zbora imajo v upravljanju 
osebni avtomobil? 

5. Koliko in kakšna stanovanja ima Državni zbor? 
Kateri poslanci sedanjega sklica že imajo stanovanja od 
Državnega zbora? 
Ali ima stanovanje Državnega zbora še kateri funkcionar ali 
delavec Državnega zbora, Vlade ali politične stranke? 

Na postavljena vprašanja so mu pripravili odgovore: 

Pod zap. št. 1 mu je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje 
zadeve: 

Ministrstvo za notranje zadeve je proučilo poslansko vprašanje 
poslanca Franca Pukšiča, ki se nanaša na varovanje poslanca 
Cirila Pucka in v zvezi s tem odgovarja: 

Poslanec Ciril Pucko trenutno še sodi v krog oseb, ki jih varujejo 
delavci policije. Varovanje je bilo odrejeno zaradi resnih telefonskih 
in pisnih groženj, ki jih je pričel dobivati takoj po izstopu iz poslanske 
skupine SKD. Varovanje se financira iz proračunskih sredstev za 
delo Ministrstva za notranje zadeve. 

V varovanje poslanca Pucka sodi glede na naravo groženj ter 
žalitev preventivno operativno varovanje, ki je bilo dopolnjeno z 
nekaterimi ukrepi fizičnega varovanja poslanca, njegove družine 
in njegovega bivališča, kot to določa 5. alineja 1. odstavka 26. 
člena ter 2. in 3. alineja 1. odstavka 38. člena Zakona o notranjih 

zadevah in 10. člen Uredbe o določitvi oseb in objektov, ki jih 
varujejo organi za notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja 
(Uradni list RS, št. 38/92, 48/93 in 68/96). 

Na vprašanje pod zap. št. 2 mu je odgovor pripravila Vlada 
Republike Slovenije: 

Na vprašanje g. Franca Pukšiča, poslanca Državnega zbora 
Republike Slovenije, ki želi izvedeti imena in priimke vseh 
poslancev, ministrov in drugih, ki so dobili posojila po znani formuli 
R+3, višino in čas odplačevanja, odgovarjamo: 

V letih 1993 in 1994 so stanovanjsko posojilo pod pogoji vračanja 
R+3 dobili: 

ime in priimek 
- v letu 1993 
Slavko Gaber 
Janez Potočnik 
Adam Purg 
Miha Kozinc 
Elica Žitnik 
Bojan Banfi 
- v letu 1994 
Ignac Polajnar 
Irena Oman 
Jože Lenič 
Martin Jakše 
Marjan Stanič 
Marjan Poljšak 
Sašo Lap 

glavnica SIT 

6.997.200,00 
5.000.000,00 
2.000.000,00 
5.320.000,00 

600.000,00 
1.000.000,00 

7.800 
3.200 
3.000 
3.000 
1.000 
3.200 
3.000 

.000,00 
000,00 
000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 

doba vračanja 

12 let 
20 let 

odpoved/ni koristil 
10 let/vrnil 4.000.000,00 

5 let 
8 let/vrnil 210.342,00 

15 let 
10 let 
15 let 
20 let 
10 let 

odpoved/ni koristil 
odpoved/ni koristil 

Na vprašanja pod zap. št. 3., 4. in 5. mu je odgovore pripravil 
Predsednik Državnega zbora RS g. Janez Podobnik, dr. med.: 

3. "Na kateri način sta se peljala dva osebna avtomobila na 
relaciji Ljubljana-Prekmurje in koga sta prevažala dne 9. 
januarja 1997 po 19. uri?" 

Po pregledu potnih nalogov in vpisne knjige, kjer so vpisane vse 
službene poti, ugotavljamo, da 9. januarja 1997 ni bila s službenim 
avtomobilom Državnega zbora opravljena nobena vožnja v smeri 
Ljubljana-Prekmurje. 
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4. "Kateri poslanci Državnega zbora imajo v upravljanju 
osebni avtomobil?" 

Službeni avtomobil pripada le predsedniku Državnega zbora. 
Nihče drug od poslancev nima v upravljanju službenega 
avtomobila. Službene avtomobile imajo na voljo poslanske skupine 
po sklepu Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve glede na število poslancev v poslanski skupini. Tudi za te 
avtomobile je potreben potni nalog, iz katerega mora biti razviden 
razlog za uporabo službenega avtomobila. 

Pravne podlage: 

- uredba o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za 
notranje zadeve in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list RS, 
št. 38/92), 
- sklep komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
o uporabi avtomobilov Državnega zbora št. 102-02/90-1/44, 020- 
02/92-25/7 z dne 2/2-1993, 
- navodilo generalnega sekretarja Državnega zbora o uporabi 
avtomobilov Državnega zbora št. 020-02/92-25/8 z dne 9/3-1993, 
- navodilo generalnega sekretarja Državnega zbora o dodelitvi 
avtomobilov poslanskim skupinam, št. 102-02/90-1/44, 020-02/ 
92-25/7 z dne 31/8-1995. 

5. "Koliko in kakšna stanovanja ima Državni zbor? 
Kateri poslanci sedanjega sklica že imajo stanovanja od 
Državnega zbora? 
Ali ima stanovanje Državnega zbora še kateri funkcionar ali 
delavec Državnega zbora, Vlade ali politične stranke?" 

- Vlada Republike Slovenije je na 217. seji, št. 360-03/94-5/6-8 z 
dne 17.10.1996, med drugim sprejela sklep, da se iz enovitega 
stanovanjskega sklada izloči v korist stanovanjskega sklada 
Državnega zbora Republike Slovenije 47 stanovanj. 

Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije pa je z dopisom, 
št. 362-143/96 z dne 28.10.1996, obvestil Državni zbor Republike 
Slovenije, da je v stanovanjskem skladu Državnega zbora 
Republike Slovenije 48 stanovanj. (Priloga 1) 

- Službena stanovanja stanovanjskega sklada Državnega zbora," 
ki jih imajo poslanci Državnega zbora Republike Slovenije mandat 
1996-2000, so navedena v prilogi 2. 

- Službena stanovanja za delavce služb Državnega zbora so bila 
dodeljena pred izločitvijo službenih stanovanj v stanovanjski sklad 
Državnega zbora so navedena v prilogi 3. 
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PRILOGA 1 

SEZNAM STANOVANJ DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SEZNAM GARSONJER (0.1) DRŽAVNEGA ZBORA • 

Zap. 
št. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN 

OPREMA POVRŠINA 

l. Trubarjeva 77 18 VI 0.1 da 31.18 

2. Igriška 6 7 IV 0.1 da 25.89 

3. Igriška 6 10 V 0.1 da 19.44 

4 . Ziherlova 6 43 V 0.1 da 31.42 

5. Trubarjeva 81 20 IV 0.1 da 27 .28 

6. Igriška 6 9 v 0.1 da 26.49 

7. Trubarjeva 7 9 5 I 0.1 da 31.43 

8 . Igriška 6 4 II 0.1 da 19.44 

SEZNAM ENOSOBNIH STANOVANJ (1.0) DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Zap. 
at. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN 

OPREMA POVRŠINA 

l. Tržaška 47 36 VIII 1.0 da 42 .32 

2. Kotnikova 20 8 II 1.0 da 55. 65 

3. Kotnikova 16 25 IV 1.0 da 39.56 

4 . Mali trg 8 6 III 1.0 da 26.64 

5. Poljanska 17 7 II 1.0 da 44 . 62 

6. Kotnikova 20 2 I 1.0 da 55.86 

7 . Kotnikova 20 20 IV 1.0 da 55.88 

8 . Einspielerjeva 
5b 

26 P 1.0 da 30.27 

9. Kotnikova 20 14 III 1.0 da 55.77 

10. Linhartova 3 3 II 1.0 ne 42 . 93 
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11. Kotnikova 16 32 V 1.0 da 39.74 

12 . Kolodvorska 16a 12 III 1.0 da 45.27 

13. Slomškova 35 14 IV 1.0 da 47 . 91 

14 . Vojkova 4 8 30 V 1.0 da U)
 

00
 

U>
 

O
 

15. Mali trg 8 8 IV 1.0 da 24 . 84 

16. Jakčeva 8 131 XI 1.0 da 28.44 

17. Gregorčičeva 
lla 

7 III 1.0 da 42.32 

SEZNAM ENOINPOLSOBNIH STANOVANJ (1.1) DRŽAVNEGA ZBORA 

Zap. 
it. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN 

OPREMA POVRŠINA 

l. Slomškova 29 20 III 1.1 da 58 . 63 

2. Slomškova 29 14 II 1.1 da 58.81 

3. Slomškova 2 9 8 I 1.1 da 58 .66 

4 . Slomškova 29 10 I 1 . 1 da 62 .13 

SEZNAM DVOSOBNIH (2.0) STANOVANJ DRŽAVNEGA ZBORA 

Zap. 
it. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN 

OPREMA POVRŠINA 

i. Novakova 3 12 P 2.0 da 66.32. 

2 . Kotnikova 18 35 V 2.0 da 64 .06 

3. Kotnikova 14 36 VI 2.0 da 62 .87 

4 . Kotnikova 18 21 III 2.0 da 65.34 

5. Kotnikova 18 41 VI 2.0 da 63.02 

6. Kotnikova 18 13 II 2.0 da 66.29 

7. Kotnikova 14 8 II 2.0 da 66.00 

8. Kotnikova 14 16 III 2.0 da 66.26 

9. Kotnikova 14 29 V 2.0 da 63.56 
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10. Gregprčičeva 
lla 

29 X 2.0 da 58.49 

11. Kotnikova 14 37 VI 2.0 da 63.31 

12 . Kotnikova 18 27 IV 2.0 da 65.37 

13. Kotnikova 18 7 I 2.0 da 68.92 

14 . Kotnikova 14 9 II ' '2.0 da 66.00 

15. Poljanski nasip 
28 

7 2M 2.0 da 51.33 

16. Kotnikova 18 6 I 2.0 da 68 . 92 

SEZNAM DVOINPOLSOBNIH STANOVANJ (2.1) DRŽAVNEGA ZBORA 

Zap. 
št. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN 

OPREMA POVRŠINA 

l. Kotnikova 22 19 IV- 
V 
dup 

2.1 ne 74 .44 

SEZNAM TROSOBNIH STANOVANJ (3.0) DRŽAVNEGA ZBORA 

Zap. 
it. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN 

OPREMA POVRŠINA 

1. Kotnikova 16 38 VI 3.0 ne 79.78 

SEZNAM ŠTIRISOBNIH STANOVANJ (4.0) DRŽAVNEGA ZBORA 

Zap. 
št. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN 

OPREMA POVRŠINA 

l. Kotnikova 22 10 II 4.0 ne 101.27 
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PRILOGA 2 

SEZNAM ZASEDENIH SLUŽBENIH STANOVANJ DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

POSLANCI: 

Zap. 
št. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN 

OPREMA POVRŠINA NAJEMNIK 

1. Tržaška 47 36 VIII 1.0 da 42.32 ROBERTO BATTELLI 

2. Slomškova 29 20 III 1*1 da 58 . 63 GE'ZA DŽUBAN 

3. Kotnikova 16 25 IV 1.0 da 39.56 IVO HVALICA 

4 . Kotnikova 18 35 v 2.0 da 64 .06 BRANKO JANC 

5. Kotnikova 22 10 II 4.0 ne 101.27 MAG. JANEZ KOPAČ 

6. Kotnikova 18 21 III 2.0 da 65.34 RAFAEL KUŽNIK 

7 . Igriška 6 7 IV 0.1 da 25.89 JURIJ MALOVRH 

8 . Kotnikova 18 41 VI 2.0, da 63.02 RUDOLF MOGE 

9. Slomškova 29 14 II 1.1 da 58.81 TONE PARTLJIČ 

10. Kotnikova 18 13 II 2.0 da 66.29 BORUT PAHOR 

11. Kotnikova 18 7 I 2.0 da 68.92 JANEZ PODOBNIK, 
DR.MED. 

12 . Trubarjeva 81 20 IV 0.1 da 27.28 FRANC POTOČNIK 

13. Linhartova 3 3 II 1.0 ne 42.93 MARIA POZSONEC 

14 . Einspielerj eva 
5b 

26 p 1.0 da 30.27 MAG. MARIJAN 
SCHIFFRER 
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PRILOGA 3 

SEZNAM STANOVANJ DELAVCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Zap. 
št. 

NASLOV ŠT. 
STAN 

NAD. TIP 
STAN. 

OPREMA POVRŠINA NAJEMNIK 

i. Igriška 6 4 II 0.1 da 19.44 ALBIN DEBEVEC 

2. Kotnikova 22 19 IV- 
V 
dup 

2.1 ne 74.44 MARKO GOLOBIC 

3. Mali trg 8 8 IV 1.0 da 24.84 VLADKA KOROŠEC 

4 . Jakčeva 8 131 XI 1.0 da 28.44 PALHARTINGER MIRA 

5. Kotnikova 18 6 I 2.0 da 68.92 JANEZ PEZELJ 

6 . Gregorčičeva 
lla 

7 III 1.0 da 42.32 MILOŠ PROSENC 

7. Kotnikova 16 38 VI 3.0 ne 79.78 MARJETKA COTMAN 
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