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Varuh človekovih pravic pošilja

Predlaga, da Državni zbor poročilo čimprej obravnava, in hkrati
obvešča, da želi skladno s 44. členom zakona o varuhu
človekovih pravic osebno predstaviti povzetek poročila in svoje
ugotovitve na tej podlagi na seji Državnega zbora.

DRUGO REDNO LETNO POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH
PRAVIC.
Poročilo, ki ga Državnemu zboru posreduje v skladu s 43.
členom zakona o varuhu človekovih pravic, se nanaša na
delo varuha v letu 1996.

Ivan Bizjak, I. r.
Varuh človekovih pravic
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"Za človeka gre!"
(dr. A. Trstenjak)
UVOD
Poročilo varuha človekovih pravic za leto 1996 je drugo redno
letno poročilo, ki ga skladno z zakonom o varuhu človekovih
pravic posredujemo v obravnavo državnemu zboru. Predstavlja
ugotovitve, predloge in mnenja varuha, pregled problematike po
področjih, opis nekaterih zaključenih primerov, pa tudi statistične
in podobne podatke.

Prvo in drugo leto delovanja varuha pa je mogoče primerjati tudi
po obravnavani problematiki. V tem poročilu smo se, kolikor se je
le dalo, izogibali ponavljanju opisov nekaterih problemov, ki smo
jih podrobneje prikazali, dali o njih svoje mnenje ali predlog za
rešitev že v prejšnjem poročilu. Seveda pa večino od njih tudi to
pot navajamo, saj se je prav malo problemov medtem razrešilo.
O nekaterih problemih podajamo svoja podrobnejša mnenja in
predloge, ki so plod podrobnejše obravnave ali spoznanj ob novih
pobudah, ki so se nanašale na isti problem.

Institucija varuha človekovih pravic se je v drugem letu svojega
delovanja po naši oceni dodobra uveljavila. Izboljšalo se je
poznavanje in razumevanje njenih pristojnosti in možnosti, čeprav
še vedno niso redki primeri napačnega pojmovanja njene vloge.
Vendar se s podobnimi težavami srečujejo tudi sorodne institucije
z več kot desetletno tradicijo.

Tokratno poročilo je zasnovano tako, da od splošnega prehaja k
posebnemu. V prvem poglavju navajamo ocene, ugotovitve,
mnenja in predloge varuha, ki se nanašajo na bistvene probleme
glede spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
pravne varnosti v državi. Drugo poglavje predstavlja pregled
problemov po posameznih področjih dela varuha in naša stališča
do njih. Na koncu, v četrtem poglavju, so opisani nekateri
zanimivejši zaključeni primeri. Vmes pa v tretjem poglavju
predstavljamo statistične podatke, informacije o instituciji varuha
in način ter oblike dela.

Drugo poročilo varuha človekovih pravic že omogoča nekatere
primerjave. Če primerjamo leto 1996 s predhodnim, ugotavljamo,
da se je število pobud povečalo. Kljub kadrovskim okrepitvam
smo le s skrajnimi napori kos tako velikemu številu zadev, posebej
še zato, ker je čedalje več tudi drugih stikov z ljudmi, ki od nas
želijo nasvete, pojasnila in podobne oblike pomoči.
Vsebina pobud se v večji meri nanaša na probleme, ki sodijo v
pristojnost varuha. Bistveno se je zmanjšalo število tistih
pobudnikov, ki so v novi instituciji videli le še dodatno možnost za
pritožbo, čeprav je šlo za star problem, ki ga ni mogoče razrešiti
v korist pobudnika, na primer za sodno odločitev, s katero se
pobudnik ni sprijaznil, čeprav je postala pravnomočna že pred
mnogimi leti. Takšna sprememba strukture pobud pa seveda
zahteva bolj poglobljeno, temeljito, zato pa tudi dolgotrajnejše delo
z večino pobud.
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Poročilo bo doseglo svoj namen, če bodo vsi, ki ga bodo obravnavali
in uporabljali, imeli pred očmi človeka, ki se sooča s tu opisanimi
problemi. V imenu teh ljudi, ki smo jih srečevali in jim skušali
pomagati, priporočamo drugo letno poročilo varuha človekovih
pravic vsem, ki jih zadeva, v temeljit razmislek. Naj bo spodbuda
za odpravljanje in preprečevanje nepravilnosti in pomanjkljivosti,
ki ljudi prizadenejo!
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1.1. PRAVNI RED

1. OCENE, UGOTOVITVE, MNENJA IN
PREDLOGI VARUHA

Nepopolna zakonodaja
Veljavna zakonodaja v Sloveniji ni v celoti usklajena niti z ustavo
in ratificiranimi mednarodnimi pravnimi akti niti z novo nastalimi
družbenimi razmerami. Pogosto nastajajo tudi problemi zaradi
medsebojne neusklajenosti posameznih predpisov ali pravnih
praznin. V teh primerih je posameznik v zelo slabem položaju, saj
se pravne praznine pogosto skušajo zapolniti z analogijami, ki
gredo v njegovo škodo, z arbitrarnim odločanjem ali z izogibanjem
odločitvi. Nekatera področja sploh niso ustrezno urejena, torej
tako, da bi bilo mogoče predpise dejansko izvajati.

Glede spoštovanja človekovih pravic in pravne varnosti v naši
državi posebej poudarjamo dve ugotovitvi:
• delovanje pravne države ni zadovoljivo in
• glede ugotovljenih pomanjkljivosti v letu 1996 ni bilo občutnega
napredka.
Pravna varnost kot temeljna postavka pravne države je omajana
zaradi nedodelanega in nestabilnega pravnega reda, nerazumno
dolgotrajnih in neučinkovitih postopkov pristojnih organov ter
zaradi načina dela organov, ki prepogosto ni skladen z načeli
pravne države. Tovrstne nepravilnosti in pomanjkljivosti
povzročajo resne težave znatnemu številu državljanov in
prebivalcev naše države.

Zastarela zakonodaja pogosto ne daje ustrezne podlage za delo
pristojnih državnih organov. Za primer navajamo področje delovnih
razmerij, kjer veljavna zakonodaja ne predvideva številnih situacij,
ki nastajajo ob spremenjenih razmerjih med delavci in delodajalci.

V letnem poročilu za leto 1995 smo posebej poudarili pet
najresnejših problemov, povezanih s človekovimi pravicami:
dolgotrajnost in neučinkovitost številnih postopkov pred državnimi
organi, nedodelanost zakonodaje, skromne in nepregledne
pritožbene možnosti zoper ravnanje nekaterih organov, socialno
stisko znatnega števila prebivalcev naše države in probleme,
povezane s slovensko osamosvojitvijo.
Na teh ključnih področjih v letu 1996 ni bilo znatnega izboljšanja.
Večina problemov ostaja, nekateri pa se celo zaostrujejo. To velja
predvsem za dolgotrajnost postopkov na nekaterih sodiščih in
pri nekaterih upravnih organih. V številnih primerih gre za očitno
kršitev pravice do odločanja v razumnem roku in onemogočanje
učinkovitega varstva pravic.
Lani ni bilo sprejetih precej zakonov, ki so zelo pomembni za
učinkovito varstvo pravic. S prilagajanjem zakonodaje ureditvi, ki
jo določa naša ustava, smo tako še vedno na pol poti.
Tudi pet let po osamosvojitvi niso razrešeni problemi, ki so za
mnoge nastali ob tem. Nekateri so se znašli celo v začaranem
krogu, iz katerega v okviru veljavnih predpisov ni izhoda.

Iz različnih razlogov je zato zaradi varstva pravic posameznika
in izboljšanja pravne varnosti treba na novo sprejeti ali pa spremeniti
in dopolniti zlasti zakone, ki urejajo naslednja področja:
- delovna razmerja
- izvajanje kazenskih sankcij
- izvajanje pripora
- ravnanje z osebami, ki imajo težave z duševnim zdravjem
- vojaške pokojnine
- kazenski postopek
- pravdni, izvršilni in nepravdni postopek
- splošni upravni postopek
- upravne spore in upravna sodišča
- prekrške
- državljanstvo in tujce
- policijo
- jamstveni sklad
- sklad za poplačilo vojne odškodnine
»
Da bi na novo sprejeti zakoni dosegli svoj cilj, je treba ob njihovi
pripravi temeljito ugotoviti dejansko stanje in na tej podlagi pripraviti
kakovosten predpis.

Oblastni organi se bodo morali prednostno in z veliko zavzetosti
lotiti premagovanja omenjenih in drugih problemov, ki otežujejo
življenje prebivalcev te države in ki utegnejo slabo vplivati na njen
ugled. Za izboljšanje razmer je potrebno skupno prizadevanje za
krepitev demokracije in pravne države z izboljševanjem predpisov
ter spreminjanjem prakse državnih organov in miselnosti
odgovornih posameznikov. Pri tem mora biti upoštevanje
človekovih pravic temeljno merilo za ravnanje. Ker je eden
najpomembnejših vidikov pravne države zaupanje v pravo, se
mora oblast vzdržati vseh odločitev in ukrepov, ki zmanjšujejo
raven tega zaupanja.

Zaradi na novo nastalih razmer je za celovito ureditev nekaterih
področij zelo pomembno tudi čimprejšnje sprejetje nekaterih
meddržavnih sporazumov, zlasti sporazumov o socialni varnosti
in državljanstvu z drugimi državami na ozemlju nekdanje
Jugoslavije.
Potrebna je tudi posodobitev in uskladitev z veljavnim pravnim
redom številnih podzakonskih predpisov. Za primer naj navedemo
hišne rede v zaporih.
Na nekaterih področjih, kjer se tovrstni predpisi uporabljajo po
načelu analogije, pa je treba sprejeti izvirne predpise za dano
področje. Tak primer je uredba o merilih za ugotavljanje
izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z
naturalizacijo, ki se uporablja tudi v postopkih za pridobitev
dovoljenja za začasno in stalno prebivanje, čeprav je očitno, da
gre v slednjih dveh primerih za vsebinsko bistveno drugačna
razmerja med posameznikom in državo. Drugi tak primer pa je
pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših
polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, če
se uporablja za uveljavljanje davčnih olajšav.

Zato v začetnem delu poročila varuha za leto 1996 predstavljamo
nekatere splošne nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih srečujemo
pri svojem delu in ki posebej slabo vplivajo na položaj posameznika
v razmerju do države. V tem razmerju pa je posameznik pogosto
nemočen, zato se tudi povečuje število tistih, ki se obračajo po
pomoč k varuhu človekovih pravic. Nekaj teh pomanjkljivosti,
zlasti nepopolnost zakonodaje in nerazumna dolgotrajnost
nekaterih postopkov pa je takšne narave, da vplivajo tudi na
učinkovitost dela varuha. Gre za sistemske nepravilnosti, ki
hromijo delovanje pravne države.
Posamezni problemi, s katerimi ponazarjamo nepravilnosti, na
katere opozarjamo v tem poglavju, so navedeni na najkrajši način.
Podrobneje so predstavljeni v naslednjem poglavju poročila.
Nepravilnosti smo razdelili na tiste, ki so povezane zlasti s pravnim
redom, in one, ki koreninijo v neustrezni praksi organov. Posebej
pa navajamo nekaj temeljnih načel, ki naj bi jih spoštovali oblastni
organi, da bi se izboljšal položaj posameznika v razmerju do
države.
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Neprimeren način uveljavljanja novih zakonov
Ob uveljavljanju na novo sprejetih zakonov in drugih predpisov
prihaja do nejasnosti, negotovosti, včasih pa celo do nezakonitega
ravnanja nekaterih organov. Posebej poudarjeno se je to pokazalo
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ob uveljavljanju tako imenovanih vojnih zakonov. Odločbe so
izdane prepozno, neustrezno je poračunavanje izkazanih in
domnevnih preplačil, negotovo je celovito uveljavljanje nekaterih
na novo priznanih pravic (pokojninska doba). Drugačen problem
se kaže v zvezi z zakonom o lastninski in drugih stvarnih pravicah
tujcev. Predlog zakona v prehodnih določbah ne ureja primerov
tistih državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, ki so pred
osamosvojitvijo pridobili veljaven pravni naslov za pridobitev
lastninske pravice, te pa niso pridobili, ker iz objektivnih razlogov
ni bila opravljena vknjižba v zemljiško knjigo. Na ta problem smo
posebej opozorili, saj predlog zakona, ki v prehodnih določbah ne
ureja tega specifičnega problema, ni v skladu z načelom zaupanja
v veljavnost in trajnost zakona.
Poudarjamo pomen takšnih prehodnih določb na novo sprejetih
zakonov, ki bodo dejansko izvedljive in dovolj jasne vsem, ki jih
predpis zadeva. Posebej pomembni so realni roki za uveljavitev
zakonskih določb. Hkrati pa je pomembno, da so predvideni in
pravočasno sprejeti tudi vsi potrebni podzakonski akti in da je z
ustreznimi navodili zagotovljena enotna praksa pri izvajanju
zakonov na območju cele države.

posebej problematično, če je posameznik zahteval in pričakoval
od države, da bo s svojimi postopki odpravila nezakonito stanje.
Spoštovanje zakonov
Ugotavljamo, da državni organi pri svojem delu pogosto ne
spoštujejo določb nekaterih zakonov. Najpogostejše so kršitve
zakonskih določil o rokih za izvedbo posameznega postopka.
Tako se kršijo določila zakona o splošnem upravnem postopku
na primer pri lokacijskih, davčnih in številnih postopkih s socialnega
področja. Ne spoštujejo pa se niti roki, ki so v posameznih zakonih
posebej določeni, na primer pri denacionalizaciji. Še večjo skrb
pa zbuja izrecno neizvajanje posameznih zakonskih določb, na
primer določb o vrednostnih papirjih sklada za razvoj pri nakupu
nadomestnega stanovanja po stanovanjskem zakonu. Ni
presenetljivo mnenje številnih posameznikov, ki se srečajo s
tovrstnimi nepravilnostmi, da v tej državi zakoni ne veljajo, zlasti
ker ni na voljo ustrezno učinkovitega sodnega varstva pravic.
Izvršilna oblast bi morala biti veliko bolj dejavna ob vsakem
primeru, ko zaradi nepredvidenih okoliščin ni mogoče dosledno
spoštovati zakona. Njeni ukrepi bi morali težiti k čimprejšnji
vzpostavitvi zakonitega stanja. Če to objektivno ne bi bilo mogoče,
pa bi veljalo najti ustrezne rešitve s spremembo zakonov, ki jih ni
mogoče izvajati.

Dopolnjevanje predpisov
Številni so primeri, ko zakon ali drug predpis ne zajema vseh
situacij, ki dejansko nastanejo. Takšne pravne praznine terjajo
hitro ukrepanje. Tovrstne probleme zasledimo med drugim pri
izvajanju zakonodaje o tujcih. Posameznik se znajde v začaranem
krogu, država pa sama ustvarja neurejene razmere.
Menimo, da je dolžnost zakonodajalca in vlade, zlasti pa
pristojnega ministrstva, da zapolni pravne praznine z ustreznimi
dopolnitvami zakonov.

Upoštevanje določb o človekovih pravicah v vsakodnevni
praksi
Ustava določa, da se človekove pravice in temeljne svoboščine
uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Zakoni morajo biti v
skladu z ustavo, pa tudi s splošno veljavnimi načeli mednarodnega
prava in veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral
državni zbor. Zato ni dopustno kakršnokoli sklicevanje na togo
črko zakona, če takšna razlaga ni v skladu z določili ustave in
mednarodnih aktov s področja človekovih pravic. Še posebej pa
bi veljalo tovrstna določila in tudi pravno prakso mednarodnih
institucij, ki skrbijo za spoštovanje omenjenih pravnih aktov
(evropska komisija in evropsko sodišče za človekove pravice),
upoštevati v primerih pravnih praznin in nasprotij med predpisi.
Pravo človekovih pravic mora postati neogibna podlaga
vsakodnevnega pravnega dela. Sklicevanja na ustavo,
mednarodne pravne akte in na njih utemeljeno sodno prakso ni
dopustno dojemati kot znak šibkosti argumentov. Nasprotno,
takšna določila in odločitve morajo imeti prednost pred pogosto
neustreznimi zakonskimi določbami in postati temelj za presojanje
zakonitosti.

Varstvo zaupanja v pravo
Veliko je ljudi, ki ne verjamejo, da so država, njeni organi in pravni
red sposobni zavarovati njihove pravice. K temu nezaupanju
pripomore zlasti dolgotrajnost odločanja v postopkih varstva
pravic, ki je tolikšna, da postane to varstvo povsem neučinkovito.
Prizadeti je mnenja, da varstva pravic ni.
K nizki stopnji zaupanja v pravo pa pripomorejo tudi sprejeti in
predlagani predpisi, ki izrazito posegajo v obstoječe pravice. Zato
velja pri sprejemanju predpisov posvetiti posebno pozornost
preverjanju primernosti zakona glede na njegov namen in
izogibanju vsem nepotrebnim spremembam, ki lahko omajajo
zaupanje v veljavnost in trajnost zakona. V primeru zakonodajnih
pobud, ki so po svoji vsebini neustavne, pa morajo pristojni organi
o tem odločiti v najkrajšem času. Za primer tovrstne pobude naj
navedemo zahtevo za odvzem že podeljenih državljanstev.
1.2. DELOVANJE DRŽAVNIH ORGANOV IN JAVNIH
SLUŽB

Izogibanje meritornemu odločanju
Ugotavljamo, da v upravnem postopku drugostopni organ ob
ugoditvi pritožbi zadeve dosledno vrača prvi stopnji, čeprav ima
možnost, da odloči meritorno. Podobno ravna vrhovno sodišče v
upravnih sporih v primerih, ko organ prve stopnje ne upošteva
njihovega mnenja. Tudi ob molku organa, ko so pozivi k rešitvi
zadeve neuspešni, ne pride do nadomestne odločitve
drugostopnega organa oziroma sodišča.
Ugotavljamo pa tudi izrazito izogibanje upravnim izvršbam.
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Dolgotrajni in neučinkoviti postopki
Na dolgotrajnost zelo številnih upravnih in sodnih postopkov
opozarjamo od samega začetka našega dela. Po posameznih
področjih v naslednjem poglavju opisujemo najbolj kričeče primere.
Dolgotrajnost upravnih postopkov pogosto pomeni neposredno
kršitev jasnih, čeprav ne vedno realnih, zakonskih določb. Hkrati
pa gre tako kot v primerih nerazumne dolgotrajnosti sodnih
postopkov za kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah.
Število kršitev te vrste je izredno veliko.
V nekaterih primerih prihaja do svojevrstnega cinizma države, ki
na primer v davčnem postopku krši zakon glede roka za odločitev
o pritožbi, hkrati pa od državljanov dosledno terja izvršitev
obveznosti v rokih, ki jih postavi.

V vseh navedenih primerih gre za to, da bi bilo z uporabo zakonite
možnosti posamezniku prihranjeno dolgotrajno čakanje na
nadaljevanje postopka. Zato opisano ravnanje ni v korist njegove
pravne varnosti.
Odnos do strank v postopkih
Pogosto opažamo takšno ravnanje državnih uslužbencev, ki kaže
na neprimeren odnos do strank. Stranke, ki si prizadeva s
posameznim postopkom uveljaviti svojo pravico ali upravičen
interes, uslužbenci državnega organa ne smejo obravnavati kot

V številnih postopkih ne pride do izvršitve izdane odločbe, zato
postopek ne prinese rešitve, ki jo je posameznik pričakoval. To je
poročevalec, št. 20
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jasno vedeli, kam naj se obrnejo ob nepravilnostih.
Seveda pa v okvir seznanitve z možnostmi za pritožbo spada
tudi napotilo na varuha, kadar ni drugih možnosti ali so že izčrpane.

nepotrebno motnjo ali kot nekoga, ki prosi miloščino, in je zato
samo od njih odvisno, ali bo uspel ali ne.
Postopki so si med seboj različni. V nekaterih posameznik pride
zato, da dobi tisto, kar mu po zakonu pripada, na primer osebno
izkaznico. V nekaterih primerih pa gre za bistveno bolj zapletene
postopke, ko državni organ ugotavlja dejansko stanje in je od
tega odvisen izid postopka. V nobenem primeru pa ni razloga, da
bi se uradniki do strank obnašali ponižujoče.

Fleksibilnost v okviru zakonitih možnosti
Še tako domiseln zakonodajalec ne bi mogel predvideti vseh
situacij, ki jih prinašaživljenje. Zato se v številnih postopkih dogaja,
da posameznik ocenjuje odločitev organa kot povsem neskladno
s položajem, v katerem se je znašel, in kot povsem neživljenjsko.
Nekateri zakoni omogočajo tudi nekaj prilagodljivosti. Ob
obravnavanju posameznikovih posebnih okoliščin velja te
možnosti v čimvečji meri izkoristiti - pa ne le po posredovanju
varuha.
Posebej zapletene situacije pogosto nastanejo na davčnem
področju. Novi predpisi dopuščajo nekaj upoštevanja individualnih
okoliščin zavezanca, kar velja tudi dejansko uporabljati za
razrešitev sicer nerešljivih primerov. Zelo neživljenjsko ravnanje
davčnih organov smo zasledili v odnosu do pobudnika, ki je
uveljavljal olajšavo pri prometnem davku ob nakupu osebnega
avtomobila, ker ima več kot tri otroke. Ker je avto prodal, mu
davčni organ ob nakupu drugega avta te olajšave ni priznal, čeprav
je ob prodaji prejšnjega poravnal razliko v davku s predpisanimi
obrestmi. Tako dejansko pri prvem avtu olajšave ni izkoristil, pa je
kljub temu naletel na odpor, da bi mu jo priznali pri drugem.

Nesprejemanje vlog
V nekaterih primerih smo ugotovili, da državni organ oziroma
njegovi uslužbenci niso hoteli sprejeti vloge, vsaj ne v takem
stanju, kot jo je posameznik lahko pripravil. Zaradi takšnega
ravnanja je posameznik občutil izrazito negativne posledice, na
primer formalno prekinitev zakonitega bivanja v državi, če državni
organ ni sprejel vloge za začasno bivanje. V nekaterih primerih pa
ugotavljamo celo, da je bila zaradi zamujenega roka izgubljena
možnost za pridobitev določene pravice.
Obveščanje strank o možnostih
Pomoč neuki stranki je v upravnih postopkih zakonska obveznost.
Hkrati pa je celovito in ustrezno obveščanje nujna sestavina dela
državnih organov, če želimo zdrav odnos med državljanom in
državo v osebi njenih uradnikov. Pošiljanje od vrat do vrat,
nepopolno navajanje potrebnih dokumentov, nejasna pojasnila o
postopkih, nerealne in "premične" napovedi rokov za rešitev
zadeve, vse to pri posamezniku ne povzroča le nejevolje, celo
jeze, in nepotrebnega zapravljanja časa in denarja, marveč tudi
nezaupanje v državne organe in državo nasploh.

Razumno in odgovorno obnašanje v postopkih
Od države pričakujemo, da bo v vseh postopkih ravnala razumno,
tudi kadar je sama stranka v njih. Opažamo pa kar številne
primere, ko država ne izpolni obveznosti do posameznika celo
tedaj, ko obstaja že pravnomočna odločitev najvišjega sodišča v
državi glede povsem identičnega primera. Za primer naj navedemo
številne sodne postopke v zvezi z obrestmi na neizplačane plače,
pa sodne postopke, ker država ne prizna odpravnin v višini,
kakršno so sodišča že prisodila, in podobno. S tem en del oblasti
brez potrebe obremenjuje drugega - že tako preobremenjeno
sodno vejo, povzročajo se odvečne nevšečnosti prizadetim
posameznikom, hkrati pa gre za nepotrebno trošenje sredstev.

Vzpostavljanje učinkovitih pritožbenih poti
Pri vsakem delu lahko pride do napak, pomembno pa je, da ima
posameznik možnost s pritožbo doseči odpravo napake. Le tako
ne bo nemočna žrtev nekoga, ki je zavedno ali nezavedno
povzročil napako. Pritožbene možnosti pripomorejo k omejevanju
samovolje, k temeljitejšemu in kakovostnejšemu delu in tako tudi
k temu, da zaradi slabega dela redkih posameznikov niso ožigosani
kar vsi, ki delajo v nekem organu.
Veliko je še področij, kjer pritožbenih možnosti ni. Še več pa je
takih, kjer so določene oblike pritožb sicer predvidene, vendar
zastavljene tako, da ne morejo biti učinkovite. Pri tem seveda ne
mislimo le na formalna pravna sredstva, ki so na voljo v
posameznem postopku, marveč tudi na neformalne pritožbene
možnosti, ki so včasih celo pomembnejše.
Samo za primer: čeprav o aktih, ki jih v upravnem postopku izda
upravna enota, v pritožbenem postopku odloča drugostopenjski
organ, bi bilo vseeno prav, da bi se jasno vedelo, kam in kako naj
se obrne tisti, ki misli, da že sam odnos uslužbencev do njega ni
bil primeren.

Vezanost na prejšnje lastne akte
Omembe vredno je tudi nekajkrat opaženo ravnanje organa, ki v
postopku noče upoštevati svojega predhodnega akta. Z vidika
pravne države je takšno ravnanje nesprejemljivo. Navajamo dva
primera v zvezi s pridobivanjem državljanstva. V prvem je bilo po
predložitvi dokumenta o odpustu iz dosedanjega državljanstva
zahtevano, da predloži še odpust iz drugega državljanstva, o
katerem pa v zagotovilu, da bo sprejet v državljanstvo, če predloži
odpust, ni bilo govora. V drugem primeru pa je bilo pobudniku leta
1988 izdano potrdilo o državljanstvu SBS, po osamosvojitvi pa je
kljub temu moral začeti postopek za sprejem v slovensko
državljanstvo.

Seznanjanje s pritožbenimi možnostmi

Nespoštovanje pravnomočnih odločb

Če pritožbeno možnost poznajo le posvečeni, je enako, kot da je
ne bi bilo. Zato je pomembno tako seznanjanje s splošnimi
pritožbenimi možnostmi, na primer zaradi nepravilnega ravnanja,
kot tudi celovita predstavitev možnosti, ki jih ima stranka v
postopku, če ni zadovoljna z odločitvijo.
Zavodu za zdravstveno zavarovanje smo na primer predlagali,
naj doseže, da bodo v vsaki čakalnici izvajalca storitev, ki sodi v
javno zdravstveno mrežo, tudi obvestila, kam se lahko obrne
zavarovanec, ki ne bo zadovoljen s storitvami. Veliko bolj bo treba
javnost seznaniti tudi s pritožbenimi možnostmi v zvezi s samo
zdravstveno dejavnostjo. Sicer hvalevredno natančno oblikovan
priročnik za paciente naše največje bolnišnice glede pritožb ne
vsebuje natančnih in uporabnih napotkov. Tudi določila šolskih
pravil niso toliko razdelana, da bi učenci in dijaki ob njihovi pomoči
27. maj 1997

Pravnomočno sodno odločbo mora spoštovati vsaka fizična in
pravna oseba. Pričakovali bi, da bodo oblastni organi za zgled
državljanom. Žal pa pogosto ugotavljamo, da bodisi državni organi
bodisi občine ne izpolnijo prostovoljno pravnomočnih odločb. V
večini primerov so bile po našem posredovanju obveznosti
izpolnjene, vendar po dolgem zavlačevanju. Naleteli pa smo celo
na primer, ko župan izpolnitev pravnomočne sodne odločbe
izrecno zavrača. Slabo se piše pravni državi, če državni organi in
organi lokalne samouprave ne bodo upoštevali odločitev sodišč,
kadar razsojajo med njimi in državljani!
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Nespoštovanje odločb ustavnega sodišča

Dostopnost

Nespoštovanje odločb ustavnega sodišča s strani zakonodajne
in izvršilne veje oblasti je v pravni državi nedopustno in spodkopava
temelje demokratične ureditve države. Kljub temu smo opazili tudi
tovrstno nepravilnost, ki prizadeva zelo širok krog posebej
ogroženih ljudi, ki pa žal ni edini primer.
Še vedno namreč ni bil sprejet poseben zakon, s katerim bi bile
urejene pravice delavcev, ki jim preneha delovno razmerje na
podlagi 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Po odločbi ustavnega sodišča z dne 13.oktobra 1994 bi tak
zakon moral biti sprejet v šestih mesecih po objavi odločbe.

- organi, ki poslujejo s strankami, morajo imeti sprejemno in
informacijsko službo, ki zmore spoštljiv odnos do vsakogar in ki
posebej upošteva vse težave starejših in prizadetih oseb
- omogočiti informacije po telefonu
- način poslovanja s strankami in prostore prilagoditi tako, da je
spoštovana zasebnost
- zagotoviti, da so uradi brez težav dostopni ljudem s telesno
okvaro
- uradne ure naj se prilagajajo potrebam ljudi
- omogočati urejanje več zadev na enem mestu s poenostavljanjem
in združevanjem postopkov

Nerazmejene pristojnosti
Zakonitost in razumnost odločitev
Poseben primer nedodelanosti pravnega reda v državi je nejasna
razmejitev pristojnosti med državo in občino. Gre za problem, ki
lahko povzroči resne posledice. Pristojnosti niso dovolj natančno
razmejene niti glede izdajanja niti glede izvajanja predpisov. Za
zdaj se ta neurejenost kaže predvsem v nejasnosti o tem, kdo
nadzoruje izvajanje odlokov, ki so jih sprejele še občine v prejšnji
obliki, pa so jih nove občine privzele.
Pristojnosti pa niso jasno razmejene niti med nekaterimi
inšpekcijami. S stališča državljana je še posebej nesprejemljivo,
da se več inšpekcij proglasi za nepristojne, pri tem pa ga usmerjajo
druga na drugo. Pričakovati bi bilo, da se tak negativni kompetenčni
spor razrešuje znotraj ministrstva ali vlade, ne pa na plečih
posameznika.

- dosledno spoštovati zakone in druge predpise
- vsako odločitev preverjati tudi z vidika spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin
- nedodelanost in nepopolnost predpisov ne sme biti uporabljena
v škodo posameznika
- pri odločanju po prosti presoji opreti odločitev na objektivno
preverljiva merila in dejstva
- odločitve naj ne bodo le skladne s predpisi, marveč tudi razumne,
poštene in ustrezne
- preprečiti skrivanje za ozko interpretacijo zakona ali drugega
predpisa
Upoštevanje pravic posameznika

1.3. NAČELA ZA IZBOLJŠANJE ODNOSA MED
DRŽAVO IN DRŽAVLJANOM

- odločitev ne sme biti sprejeta, če posameznik ni imel možnosti,
da pojasni svoje videnje in da koristna pojasnila
- ob sprejemu vloge povprašati stranko o vseh manjkajočih
dokumentih in informacijah, da ne bi bila zaradi tega vloga zavržena
- pomagati stranki, da odda popolno vlogo, da bi lahko odločba
temeljila na vseh upoštevanja vrednih dejstvih
- pri odločanju se izogibati vsakršne pristranskosti in uporabe
nepravnih sredstev
- preprečiti vsakršno razlikovanje

Izhajajoč iz izkušenj, zbranih pri našem delu, in vsebine problemov,
ki jih imajo posamezniki z državnimi in drugimi organi, menimo, da
odnosi med posameznikom, ki se obrača na organ, ter pristojnimi
funkcionarji in uradniki niso takšni, kot bi lahko bili. Pri ocenjevanju
teh odnosov je seveda treba izhajati iz načela, da je država zaradi
državljanov in ne narobe.
Navajamo nekaj načel, ki so bistvena za izboljšanje odnosa med
posameznikom in - posplošeno rečeno - državo. Nekatera od
njih so pomembna predvsem za praktično ravnanje organov in
njihovih uslužbencev, druga pa velja upoštevati pri pripravi
postopkovnih in organizacijskih predpisov. Če se zdi katero od
teh načel ali celo večina njih sama po sebi razumljiva, pa žal to ne
pomeni, da se upoštevajo sama od sebe. Želimo poudariti
odgovornost predstojnikov vseh državnih organov, da v okviru
organiziranja in usmerjanja dela v organu, ki mu načelujejo,
zagotavljajo tudi upoštevanje tovrstnih načel. Prav bi bilo, da se
za posamezna področja oblikujejo tudi zavezujoča pravila
ravnanja, ki bodo med drugim služila kot osnova za presojo
korektnosti ravnanja uslužbencev v spornih primerih.

V službi ljudi
- organizacijo in število zaposlenih prilagajati spremenljivim
potrebam
- ugotavljati potrebe in pričakovanja ljudi
- zagotavljati pravno pomoč neukim strankam v ustreznem
obsegu in na razumljiv način
- usmeritev za spremembe naj bodo potrebe ljudi in ne uradnikov
- ne zahtevati od strank listin, ki jih organ ima ali lahko pridobi
- odpraviti vse nepotrebne postopke, formalnosti in obrazce
Spoštovanje človekovega dostojanstva
- ne delati z ljudmi kot s številkami; poskušati odkriti njihove
posebnosti in težave
- ravnanje z ljudmi naj bo človeško in osebno
- če posameznik uveljavlja svojo pravico do nekega prejemka ali
storitve, ga ni dopustno obravnavati, kot da bi si prizadeval za
privilegij; uveljavlja zgolj pravico, ki mu pripada
- noben javni uslužbenec naj nikomur ne stori ničesar, kar ne bi
želel, da se zgodi njemu
- ne pošiljati stranke od vrat do vrat, če mu je s poizvedbo pri
pristojnih mogoče posredovati potrebno pojasnilo

Preglednost in razumljivost postopkov
- pojasniti vsako odločitev, ki zadeva posameznika, in razloge
zanjo na način, ki ga posameznik razume
- prepričati se, da je posameznik-stranka razumel informacijo
- zagotoviti, da bo vsakdo vedel, kakšne so njegove pravice,
možnosti in pravna sredstva, vključno z neformalnimi oblikami
varstva pravic
- pri načrtovanju, izvajanju in spreminjanju projektov, ki jih vodijo
oblastni organi, se je treba posvetovati z ljudmi, ki jih zadevajo
projekti
- zagotavljati čim večjo javnost dela oblastnih organov, tajnost naj
bo izjema
- zagotoviti javnosti pravočasne, ustrezne in dostopne informacije
- vsa obvestila in pojasnila javnosti naj bodo jasna in preprosto
razumljiva
poročevalec, št. 20

Ukrepi za odgovorno ravnanje z ljudmi
- vzpostavljati pritožbene možnosti, ki naj bodo znane in dostopne
in kolikor se da ločene od služb, na katere se nanašajo pritožbe
- vzpostaviti in uporabljati poravnalne mehanizme, kjer je mogoče
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- vse obljube, darie strankam, je treba spoštovati
- nedopustno je izogibanje odločitvam in odgovornosti z
izgovarjanjem na nadrejene ali na druge službe
- vse postopke končati v razumnem času
- nenehno spremljati in poskušati skrajšati čakanje
- ugotavljati prave vzroke za vsako napako ali malomarnost
- nezadovoljstva strank ni dopustno razlagati kot goli kriticizem;
služi naj kot spodbuda za izboljšave
- s strankami ravnati spoštljivo in ceniti dobro delo državnih
uslužbencev.

iz svoje zbirke, prihaja po našem mnenju do neupravičenega
zapiranja zbirk tudi v primerih, ko je očitno, da je posredovanje
določenega podatka upravičeno in zakonsko utemeljeno.
Navedeni problem je mogoče najbolje ilustrirati z nekaterimi
konkretnimi primeri, s katerimi smo se srečevali lani.
V prvem primeru nas je center za socialno delo opozoril, da
matere kot zakonite zastopnice svojih otrok v zadnjem času ne
morejo več pridobiti podatkov o zaposlitvi zavezancev za plačilo
preživnine. Kadar na podlagi izvršilnega naslova preživnine ne
morejo izterjati, morajo v predlogu za izvršbo na pristojno sodišče
navesti tudi vse podatke, ki so potrebni, da se lahko opravi izvršba
(35. člen zakona o izvršilnem postopku). Te podatke sedaj
pridobivajo le prek centrov za socialno delo, ki svoj zahtevek
utemeljujejo z izvajanjem svojih zakonskih nalog. To prizadetim
posameznikom in tudi centrom za socialno delo povzroča dodatno
delo in stroške.

2. PREGLED PROBLEMATIKE PO
POSAMEZNIH PODROČJIH
V tem osrednjem delu poročila predstavljamo bistvene probleme,
ugotovljene v minulem letu na podlagi pobud, ki smo jih sprejeli v
obravnavo, in\^tudi sicer ob svojem delu. Problematiko
predstavljamo po posameznih vsebinskih področjih, kot izhajajo
iz naše notranje klasifikacije pobud.

Zadevo smo proučili in na podlagi ustave, zakonov in razpoložljivih
teoretičnih izhodišč oblikovali svoje mnenje. Podrobneje je primer
opisan v 4. delu tega poročila pod št. 1.7-6/96. V svojem končnem
mnenju, ki smo ga naslovili na Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS), smo predlagali, naj zavod posreduje
podatke o zaposlitvi zavezancev tudi posameznikom, ki
izkažejo svoj upravičen interes s pravnomočno odločbo o
plačilu preživnine. Menimo, da sedanja praksa posrednega
zbiranja podatkov prek centrov za socialno delo ni smotrna in
učinkovita. Po našem mnenju mora biti v interesu države, da
predvsem varuje posameznike, ki so upravičeni do izterjave
pravnomočno dosojenih preživnin ter da so izvršilni postopki
končani hitro in čim bolj učinkovito. Svoje mnenje smo utemeljevali
tudi na podlagi tehtanja posameznih ustavnih pravic in pri tem
ugotovili, da mora biti v tem konkretnem primeru močnejša pravica
tistega posameznika, ki terja izvršitev svoje pravice, zato je
legitimna določena omejitev oziroma poseg v osebne podatke.
Obrazložili smo tudi razloge, zaradi katerih podatki o zaposlitvi
ne zaslužijo takšnega varstva kot nekateri drugi, bolj osebni
podatki. Svoje mnenje smo utemeljevali tudi z določbami ustave
in ratificiranih konvencij. Tako konvencija OZN o otrokovih
pravicah zavezuje države podpisnice k ukrepom, "s katerim bodo
od staršev ali oseb, ki so finančno odgovorne za otroka, zagotovile
preživnino za otroka..." (četrti odstavek 27. člena).

V tem delu poročila ne pojasnjujemo podrobneje načina in metod
našega dela, ki smo jih obširno predstavili v poročilu za leto 1995
v posebnem poglavju tega poročila. Izogibali smo se tudi
ponavljanju problematike, ki smo jo izčrpno predstavili že v našem
prvem poročilu. V uvodnem delu vsakega področja najprej
predstavljamo bistvene značilnosti prejetih pobud na posameznem področju, nato pa posamezne zaokrožene probleme, ki
smo jih zaradi boljše preglednosti opremili s podnaslovi. Poleg
problemov, ki izhajajo iz obravnavanih pobud v ožjem pomenu,
smo navedli tudi nekatera širša vprašanja in probleme, povezane
s tem. Večina predlogov je povzetek naših mnenj in predlogov, ki
smo jih že dali pristojnim državnim organom ob obravnavi
posameznih pobud, nekaj predlogov v tem delu poročila pa je
novih, zlasti glede ugotovljenih pomanjkljivosti v zakonodaji.
2.1. USTAVNE PRAVICE
V področje ustavnih pravic smo uvrstili pobude s področij otrokovih
pravic, pravic manjšin, enakih možnosti, etike javne besede,
zbiranja in združevanja, varnostnih služb in varstva osebnih
podatkov. Sem smo uvrstili tudi nekatere pobude, ki se nanašajo
neposredno na vprašanja ustavnih pravic, pa niso zajete v
omenjena podpodročja.

Generalni direktor ZZZS nam je v odgovoru sporočil, da bodo
naše mnenje in predlog upoštevali. Materam oziroma zakonitim
zastopnicam otrok bodo posredovali podatke o zavezancih za
preživnine, če bodo v zahtevah navedle pravno osnovo in namen
uporabe posredovanega podatka. Pravna osnova pa je podana
tudi v določilih zakona o izvršilnem postopku, ki določajo vsebino
predloga za izvršbo.

Število zadev je ostalo popolnoma enako kot v letu 1995. Ob tem
želimo posebej poudariti, da število zadev na tem področju ni
odraz števila obravnavanih kršitev ustavnih pravic, saj kršitve
ustavnih pravic v širšem pomenu obravnavamo tudi na drugih
klasifikacijskih področjih.

V drugem primeru je šlo za pridobivanje podatka o lastniku psa,
ki je ugriznil oškodovanca. Oškodovanec je podatek potreboval
v zvezi z rizičnim preventivnim cepljenjem proti steklini. Ker na
kraju dogodka ni mogel ugotoviti, kdo je lastnik, je dogodek prijavil
na policijo in zahteval podatke o lastniku psa. Policisti so se pri
zavrnitvi njegovega zahtevka sklicevali na zakon o varstvu
osebnih podatkov, po katerem naj bi oškodovanec ne bil upravičen
do zahtevanih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov
Že v poročilu za leto 1995 smo opozorili na nekatere nove
probleme, ki izhajajo iz uresničevanja zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP). Deseti člen ZVOP namreč določa, da sme
upravljavec zbirke podatkov posredovati osebne podatke drugim
uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z
zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Takšna določba
zakona je utemeljena in skladna z ustavnimi izhodišči o varstvu
zasebnosti in osebnih podatkov. Problemi, ki jih ugotavljamo in ki
se kažejo v praksi, pa izhajajo iz preozkega in pretogega
tolmačenja te določbe ali nastajajo zato, ker zakonodaja na drugih
področjih ni usklajena z navedeno določbo ZVOP Kadar uporabnik
zbirke osebnih podatkov zakonsko podlago razlaga zelo ozko in
terja neposredno zakonsko pooblastilo za posredovanje podatka
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Po opravljenih poizvedbah nam je ministrstvo za notranje zadeve
sporočilo, da lahko posredujejo zahtevane osebne podatke le na
podlagi vložene tožbe oškodovanca, ki se mora pri zahtevi
sklicevati na opravilno številko sodnega spisa. Menili smo, da je
takšno stališče ministrstva oziroma takšna razlaga zakona o
varstvu osebnih podatkov preozka ter da bi bili v tem primeru
policisti upravičeni oškodovancu takoj posredovati zahtevane
osebne podatke.
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Tretji primer, katerega obravnave v času priprave tega poročila
še nisrno končali, pa se nanaša na podatke o žiro računu fizičnih
oseb, ki jih je zahteval odvetnik od pristojne davčne uprave za
sestavo predloga za izvršbo. Odvetnik je v pobudi na naš naslov
navedel, da so davčne uprave v preteklosti na njegovo zahtevo
posredovale podatke o žiro računu dolžnika. Sedaj pa je prejel
dopis pristojne davčne uprave, ki je takšen njegov zahtevek
zavrnila in se pri tem sklicevala na ZVOP, po določbah katerega
davčna uprava ni upravljavec tega podatka, saj ga pridobiva le
posredno prek prijav davčnih zavezancev. Svetovali so mu, da
naj se za podatek obrne neposredno na banke in hranilnice, ki v
Republiki Sloveniji vodijo žiro račune fizičnih oseb. Pobudnik se s
takšnim odgovorom ne more strinjati, saj bi po takšni praksi moral
naslavljati nekaj deset predlogov na različne banke in hranilnice,
da bi dobil zahtevani podatek, ki ga potrebuje za sestavo
izvršilnega predloga. Tudi po našem predhodnem mnenju takšna
praksa in razlaga ZVOP ni dobra, saj ne omogoča učinkovite
uporabe zakonitih pravnih sredstev.

podlage, po katerih so zavezani obveščati javnost o svojem delu.
Pri tem načelo javnega interesa dopolnjujejo še z načeli o domnevi
nedolžnosti in varovanja uradne tajnosti. Zaradi celovitosti
informacij o delu uprav za notranje zadeve je v številnih primerih
treba govoriti tudi o tem, kdo naj bi bil osumljen kaznivega dejanja.
Pri tem izhajajo iz načela, da je dovoljeno navajanje le tistih
lastnosti, ki ne omogočajo prepoznave. Natančnega navodila o
tem nimajo, vendar priimka nikoli ne navajajo, navajanje drugih
podatkov pa je odvisno od drugih okoliščin, kot je na primer velikost
kraja. V praksi vsakodnevno tehtajo med tem, katere podatke je
treba posredovati z vidika popolnosti informacije in tem, kaj je še
sprejemljivo z vidika varovanja zasebnosti. Čedalje bolj
uresničujejo usmeritev, naj se govori bolj o zadevi kot o osumljencih.
Glede načina obveščanja sodelujejo tudi s priznanimi teoretiki in
praktiki in z njihovo pomočjo skušajo oblikovati elemente za
izboljšanje kakovosti obveščanja ob upoštevanju omejitev na
področju varstva zasebnosti. Ministrstvo nima posebnega akta o
načinu obveščanja javnosti, vsebina pa je zajeta v pravilnikih o
organizaciji in delu ministrstva in o določanju in varovanju zaupnih
in osebnih podatkov.

Za učinkovito delovanje pravne države je pomembno, da upniki
čimprej dobijo svoje prisojene zneske in da so izvršilni postopki
čim hitrejši in čim učinkovitejši. Zato bomo tudi v tej zadevi v
svojem mnenju poskušali predlagati rešitev, ki bo omogočala
učinkovito izpeljavo sodnih izvršilnih postopkov in hkrati ne bo v
nasprotju z določili ZVOP.

Na podlagi pobud, ki smo jih prejeli na tem področju, ugotavljamo,
da se navedena načela v praksi ne izvajajo oziroma da se ne
izvajajo dosledno. Po našem mnenju državni organi ne bi smeli
razkriti podatkov, na podlagi katerih je mogoče identificirati
osumljenca v predkazenskem postopku. Kdaj je osumljenec
dejansko razkrit, je odvisno od vsakega posamičnega primera,
pri čemer za to ni potrebno, da so navedeni vsi osebni podatki.
Včasih je za razkritje dovolj le inicialka, z navedbo starosti in
delovnega mesta pa je dejansko jasno, za katero osebo gre. V
takšnih primerih, ko posameznik formalno ni razkrit, je pa v resnici
razpoznaven, ima prizadeti še manj možnosti za varstvo svojih
pravic kot če je objavljen s polnim imenom. V slednjem primeru
ima možnosti za objavo odgovora ali popravka, pri nepopolnih
podatkih pa je sporno, ali lahko te ustavne pravice sploh uveljavlja.
Natančnejše odgovore na ta vprašanja bo lahko dala le sodna
praksa.

Etika javne besede
Že v prejšnjem poročilu smo opozorili na nekatera splošna
vprašanja, povezana z etiko javne besede. Te splošne ugotovitve
veljajo tudi za to poročilo. Predvsem velja upoštevati naše omejene
možnosti za posredovanje, ker v največjem številu zadev, zaradi
katerih se pobudniki obračajo na nas, ne gre za kršitve državnih
organov, ki sodijo v našo pristojnost, temveč za kršitve
posameznikov ali pravnih oseb. V teh primerih posameznikom, ki
se obrnejo na nas, dajemo zlasti pravno pomoč s pojasnili, na
katere organe se lahko obrnejo in kako lahko varujejo svoje
pravice in interese.

Prejeli smo tudi pobude, pri katerih se posamezniki zgražajo nad
objavami v tisku, ki kršijo elementarna načela etike javne besede.
V enem primeru je bila z objavo v najbolj grobi obliki izražena
nestrpnost do drugačnih ljudi. V takšnih primerih se zastavlja
vprašanje, kdo so prizadeti oziroma tisti, ki bi lahko sprožili
postopke proti odgovornim za takšne objave.

Tudi v minulem letu smo na tem področju prejeli največ pobud
prizadetih posameznikov, ki so menili, da so kršene njihove pravice
do osebnega dostojanstva, varovanja osebnih podatkov in
domneve nedolžnosti s tem, ko državni organi novinarjem
sporočajo podatke o svojih ugotovitvah v zvezi s kazenskimi
ovadbami, ki dejansko razkrivajo njihovo identiteto. Čeprav na
primer uprava za notranje zadeve sporoči le ime, začetnico
priimka in funkcijo oziroma delovno mesto ter organizacijo, kjer
so zaposleni, včasih pa tudi njihovo starost, pobudniki menijo, da
je s tem njihova indentiteta dejansko razkrita. Za razjasnitev prakse
smo Državno tožilstvo RS in ministrstvo za notranje zadeve
zaprosili za pojasnila o merilih, na podlagi katerih sporočajo javnosti
informacije o svojih ugotovitvah v predkazenskem postopku
oziroma o kazenskih ovadbah. Prosili smo tudi za pojasnila, kako
urejajo zagotavljanje javnosti dela in način dajanja informacij za
javnost, kot zahteva drugi odstavek 24. člena zakona o javnih
glasilih.

Z delom društva novinarjev in njegovega častnega razsodišča
podrobno nismo seznanjeni, vendar pa na podlagi odmevnosti
njegovega dela ocenjujemo, da je njegov dejanski vpliv na tem
področju premajhen.
Spremljanje volitev v državni zbor
Državnozborske volitve, ki so bile 10. novembra 1996, smo
spremljali na naši brezplačni telefonski številki. V ta namen smo
na dan volitev organizirali stalno dežurstvo. Volivce smo javno
pozvali, da se lahko, če opažajo nepravilnosti ali nejasnosti, ki jih
ne bodo mogli razrešiti pri pristojnih volilnih organih, obrnejo tudi
na naš naslov.

Generalni državni tožilec RS nam je sporočil, da je za obveščanje
javnosti pristojen generalni državni tožilec, drugi tožilci pa le po
njegovem pooblastilu. Posebnega akta o obveščanju tožilec ni
predpisal, ker po njegovi oceni ni smiselno, da bi sam sebi s
splošnim aktom predpisal, kako sme obveščati ali pooblaščati
druge za obveščanje. Generalni državni tožilec sam odloči, ali bo
in kako bo obvestil javnost, ali pa dal pooblastilo določenemu
tožilcu. Pri tem načeloma ne navajajo imen osumljencev, če ta
niso v medijih že prej objavljena na podlagi drugje pridobljenih
informacij ali če za to ni kakšnega drugega posebnega razloga.

Med dežurstvom in tudi naslednji dan smo prejeli 28 telefonskih
klicev, ki so se nanašali na izvedbo volitev. V večini primerov smo
klicateljem takoj posredovali odgovore na njihova vprašanja
oziroma jih napotili na pristojne organe in jim pojasnili pritožbene
možnosti, če je šlo za nepravilnosti, ki se lahko formalno
uveljavljajo v postopku varstva volilne pravice. V nekaterih primerih
smo takoj posredovali pri pristojni okrajni volilni komisiji oziroma
pri republiški volilni komisiji (volitve po pošti, volitve na domu,
opozorila na posamezne manjše nepravilnosti in podobno).

Minister za notranje zadeve nam je v odgovoru pojasnil zakonske
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Prejeli smo tudi nekaj pritožb glede kršitev volilnega molka.
Pritožnikom smo pojasnili način obravnave pritožb oziroma smo
se sami obrnili na dežurno službo ministrstva za notranje zadeve.

Na to neskladje med zakonom in sklepom vlade smo predsednika
vlade opozorili v pismu z dne 4. marca 1996. Menili smo, da
zakonskih določil ni mogoče spreminjati s sklepi vlade. V
zahtevanem roku odgovora vlade nismo prejeli, zato smo na
predsednika vlade RS 16. julija 1996 naslovili urgenco in ponovno
23. oktobra 1996. Medtem smo sicer prejeli gradivo ministrstva
za notranje zadeve, ki je bilo pripravljeno za sejo vlade, vendar
pa iz tega gradiva ni bilo razvidno, kako bo vlada odpravila
ugotovljeno neskladje med zakonom in svojim sklepom.

Na podlagi pripomb in pritožb smo ugotovili, da zakon o volitvah v
državni zbor v sedanjih rokih otežkoča uveljavljanje volilne pravice
državljanom v tujini. Zato bi bilo treba zakon dopolniti tako, da bi
bili volilni roki za takšne primere daljši, da bi bili volilni imeniki trajni
in ne bi bilo treba za vsake volitve ali referendum posebej sporočati
želje za uvrstitev v volilni imenik; za državljane v tujini pa bi bilo
treba omogočiti glasovanje tudi na diplomatsko-konzularnih
predstavništvih. Ugotovili smo tudi, da zakon ne vsebuje rešitve
za tiste volivce, ki na dan glasovanja niso v kraju svojega stalnega
bivališča, vendar pa tudi ne oskrbovanci domov za starejše ali v
bolnišnici, temveč so na primer v oskrbi pri sorodnikih. Za takšne
primere zakon ne predvideva možnosti glasovanja po pošti. V
okviru sprememb zakona bo treba proučiti tudi ustreznost
zakonske ureditve, po kateri je volilna pravica vezana na poslovno
sposobnost; z vidika 43. člena ustave, ki takšne omejitve ne
predvideva.

Ker odgovora v zahtevanih rokih nismo prejeli, smo zadevo
predstavili javnosti na novinarski konferenci v začetku novembra
1996.
Takoj po novinarski konferenci pa smo prejeli sklepe, ki jih je
vlada sprejela na seji 30. oktobra 1996. Na podlagi naše pobude
je razveljavila svoj sklep z dne 16. septembra 1993 in predlagala,
naj vlogo centralnega izvršilnega organa opravlja ministrstvo za
notranje zadeve, kateremu morajo druga ministrstva sporočiti
imena oseb, ki bodo skrbele za sodelovanje z ministrstvom za
notranje zadeve kot centralnim izvršilnim organom. Iz kasnejšega
dopisa MNZ je videti, da zadnji del tega sklepa še ni bil izvršen.

Spremljanje referendumov o volilnem sistemu
Tudi na dan referedumov o volilnih sistemih, ki jih je državni zbor
razpisal za 8. decembra 1996, smo na svojem sedežu organizirali
dežurno službo z možnostjo klicev na brezplačno telefonsko
številko. Po objavi te možnosti v medijih smo prejeli prve klice že
pred dnevom referenduma. Ob izvedbi tega referenduma se je
še zaostrilo vprašanje glasovanja po pošti. Zlasti oskrbovanci
domov za ostarele, ki se sami fizično gfcsovanja ne morejo
udeležiti, so glede na prakso dosedanjih volitev pričakovali, da
bodo pravočasno prejeli obvestila oziroma obrazce za vložitev
zahteve za glasovanje po pošti. Takšna obvestila oziroma obrazce
so prej dobivali prek uprav domov oziroma pristojnih volilnih
komisij. Po opravljenih poizvedbah na republiški volilni komisiji
smo ugotovili, da so doslej pred volitvami volilne komisije resnično
posredovale takšna gradiva, čeprtev po zakonu tega niso bile
zavezane storiti, ob tem referendumu pa tega niso več delali. Po
zakonu mora volivec sam posredovati zahtevek za volitve po
pošti na pristojno okrajno volilno komisijo. Na tej podlagi smo
pobudnikom, ki so se na nas obrnili dovolj zgodaj, svetovali, naj
takoj pošljejo zahtevek za glasovanje po pošti, na volilni komisiji
pa so zagotovili, da bodo zahteve upoštevali in ne glede na to, da
so zakonski roki že potekli, skušali omogočiti glasovanje po pošti.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v izpitno gradivo in do
pritožbe v zvezi z opravljanjem mature
Prejeli smo pobudo matere, katere hči je opravljala maturo.
Kandidatka je želela vpogledati v maturitetno izpitno gradivo. Na
šoli je prejela dopis republiškega izpitnega centra, iz katerega
izhaja, da mora kandidat pred vpogledom plačati 2.860 tolarjev
varščine za vsak posamezni predmet. Pobudnica sprašuje, ali je
prav, da se za vpogled zahteva tako visoko plačilo varščine, in jo
zanima, ali bo varščino dobila vrnjeno.
Ministra za šolstvo in šport smo zaprosili za informacije v zvezi z
razlago pravilnika o maturi glede uveljavljanja pravice do vpogleda
v izpitno dokumentacijo in do pritožbe. Obravnavo zadeve smo
razširili na lastno pobudo in ob tem ugotovili, da je pravilnik nejasen
in nepregleden ter da so razlage, ki so jih prejeli kandidati,
pomanjkljive. Minister nam je poslal pisni odgovor, v katerem
pojasnjuje, kako je mogoče razumeti pravilnik o maturi glede
uveljavljanja pravice do pritožbe in do vpogleda, ter navaja
praktične težave pri uveljavljanju navedenih pravic. Opravili smo
tudi druge potrebne poizvedbe.

Na dan referenduma smo prejeli 32 telefonskih klicev. Vprašanja
in problemi, zaradi katerih so se volivci obračali na nas, se po
vsebini niso bistveno razlikovali od tistih ob volitvah. Šlo je
večinoma za vprašanja glede možnosti uveljavljanja volilne
pravice, opozarjanje na nepravilnosti na voliščih ali na kršitev
molka. Pobudnikom smo posredovali ustrezna pojasnila oziroma
smo jih napotili na pristojne organe s pojasnili pritožbenih možnosti.

Po proučitvi pobude in predpisov na tem področju smo ministru
naslovili naša mnenja in predloge v zvezi z uveljavljanjem pravice
do vpogleda in do pritožbe ob maturi. Ugotovili smo, da je veljavni
pravilnik s številnimi spremembami in dopolnitvami postal
nepregleden, da praktično veže vpogled in pritožbo na predhodno
plačilo varščine, katere pravna podlaga je sporna ter da zakon o
maturi, ki naj bi uredil to problematiko, še ni bil sprejet. Zato smo
ministru za šolstvo in šport predlagali, če zakon o maturi do
prihodnjega roka mature ne bo sprejet, da:
- pripravi in objavi čistopis pravilnika o maturi ■
- dopolni pravilnik o maturi tako, da bodo pravica do vpogleda,
pravica do pritožbe in pravica do pisne razlage načina izračuna
ocene obravnavane ločeno, pri čemer naj bi dijaki prvi dve pravici
uveljavljali brez plačila taks
- skupaj z ministrstvom za notranje zadeve prouči pravno podlago
za določitev taks na tem področju ter
- zagotovi, da bodo navodila glede izvedbe mature, vključno s
pravico do vpogleda in do pritožbe, jasna in dostopna vsem
udeležencem mature.

Neskladje med zakonom o ratifikaciji konvencije in sklepom
vlade RS
Ob obravnavi pobude, ki se nanaša na uporabo konvencije o
civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok, ki jo je državni
zbor ratificiral 25. marca 1993, smo ugotovili, da obstaja nejasnost
pri določitvi centralnega izvršilnega organa po 6. členu omenjene
konvencije. Zakon o ratifikaciji te konvencije (Ur. list Mednarodne
pogodbe št. 6-31/93) v tretjem členu določa, daje centralni izvršilni
organ ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve pa nam je posredovalo dopis vlade RS z dne
17. septembra 1993, iz katerega izhaja, da je vlada na 43. seji 16.
septembra 1993 sprejela sklep, da se v skladu s 6. členom
konvencije imenuje za centralni izvršilni organ ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

27. maj 1997

Minister se je v odgovoru zahvalil za naše predloge in nas seznanil
z ukrepi ministrstva na tej podlagi. Pojasnil je, da se naši predlogi
v osnovi ujemajo s predlogi strokovnjakov in republiške maturitetne
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komisije. Na ministrstvu bodo na podlagi zbranih predlogov
pripravili najnujnejše dopolnitve pravilnika o maturi; državni zbor
pa bodo zaprosili, naj predlog zakona obravnava prednostno.
Dijakom, učiteljem in vodstvom šol bodo posredovali publikacijo
Vodnik po maturi, ki bo vsebovala tudi čistopis pravilnika o maturi.
Posebej bodo poskrbeli za čim bolj nazorno seznanitev dijakov,
učiteljev in vodstev šol s pravico do vpogleda v maturitetne izpitne
izdelke in s pravico do pritožbe na oceno maturitetnega izpita.

Načelo sorazmernosti terja, ZKP pa kljub omejeni izbiri omogoča,
da se namesto pripora uporabi kateri od milejših ukrepov za
zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za uspešno izvedbo
kazenskega postopka. Pri obravnavanju tozadevnih pobud
pripornikov smo opazili zadržanost, negotovost in obotavljanje
sodnikov pri odločanju o uporabi varščine namesto pripora, in to
kljub subsidiarnosti strožjega ukrepa, ki pomeni večji poseg v
človekove pravice.

V Uradnem listu RS št. 5/97 so bile objavljene spremembe in
dopolnitve pravilnika o maturi. Večina sprememb, ki jih je izdal
minister za šolstvo in šport, se nanaša na uveljavljanje pravice
do pritožbe in pravice do vpogleda v izpitno dokumentacijo, ki sta
po novem predpisani v ločenih členih, ter na nove določbe o
hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije. Iz spremenjenih
določb je sedaj jasno razvidno, da je mogoče uveljavljati pravico
do pritožbe tudi brez predhodnega vpogleda in s tem povezanim
plačilom stroškov vpogleda, ki se ne imenujejo več "varščina".

Pogostejša uporaba sredstev, ki manj omejujejo osebno svobodo,
je v skladu z restriktivnim tolmačenjem omejevanja ustavnih pravic
in svoboščin. Poleg prakse pa bi večji poudarek milejšim ukrepom
moral dati tudi zakonodajalec z uzakonitvijo širše izbire milejših
sredstev, s katerimi bi bilo mogoče v nekaterih primerih prav tako
doseči varnost ljudi in pri tem manj prizadeti osebno svobodo
obdolženca.

Ugotavljamo, da je bila s tem uresničena večina naših predlogov,
ki smo jih posredovali ministru za šolstvo in šport.

Odreditev in podaljšanje pripora le na podlagi odločbe
sodišča
Pripor brez pokritja z odločbo sodišča pomeni kršitev pravice do
osebne svobode. Zaradi prelomnih odločitev ustavnega sodišča
in posegov v ZKP opažamo, da v praksi prihaja do različnih
odločitev preiskovalnega sodnika in zunajobravnavnega senata
o predlogu državnega tožilca za odreditev pripora. Pritožbena
razveljavitev sklepa o odreditvi pripora zahteva, da preiskovalni
sodnik o priporu ponovno odloči in priprtemu vroči obrazloženo
pisno odločbo najkasneje v 24 urah po razveljavitveni odločitvi v
pritožbenem postopku. Pri obravnavanju takšnega primera smo
naleteli na nepotrebno odlašanje sodišča, ki je sklep zunajobravnavnega senata o razveljavitvi odločbe o odreditvi pripora
priprtemu vročilo šele skupaj z novim sklepom preiskovalnega
sodnika o odreditvi pripora, izdanim v ponovnem odločanju.
Odlašanje s takojšnjo vročitvijo razveljavitvenega sklepa je pri
priprtem zgolj povzročilo prepričanje, da bi moral biti izpuščen na
prostosf takoj po pritožbeni odločitvi.

2.2. OMEJITVE OSEBNE SVOBODE
Leto 1996 je potrdilo, kako prav je bilo, ko smo se odločili, da
bomo posebno pozornost namenili varstvu pravice do osebne
svobode. V letu 1995 smo s tega področja prejeli 74 pobud, lani pa
145, kar pomeni 96-odstotno povečanje.
Naša dejavnost na tem področju je za širšo javnost morda manj
zanimiva. Za osebe, ki so soočene z odvzemom prostosti in
drugimi omejitvami osebne svobode, pa pomenijo naša stalna
prisotnost, skrb in preprosta dostopnost pogosto edino učinkovito
in nepristransko pomoč.
Pozornosti ne namenjamo zgolj posameznim pobudam, temveč
skušamo s svojim delovanjem predvsem pripomoči k izboljšanju
poslovanja pristojnih državnih organov za korektno in človeško
ravnanje s prizadetimi posamezniki.

Pokritost pripora s sodno odločbo velja tudi za njegovo podaljšanje.
Ob spremljanju odmevnega kazenskega postopka smo ugotovili,
da je sodišče priprtemu sklep o podaljšanju pripora vročilo šele
več ur po izteku roka, do katerega je sodišče pripor podaljšalo s
prejšnjim sklepom o priporu. V času zunaj ustavnega roka 24 ur
je bila priprtemu odvzeta prostost brez pravne podlage in s tem
kršena njegova pravica do osebne svobode. Naj v tej zvezi
omenimo, da daje evropska konvencija o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin poseben poudarek pravici do osebne
svobode, saj samo za kršitev te pravice posebej določa iztožljivo
pravico do odškodnine.

2.2.1. Priporniki
Poseg v osebno svobodo je najhujši ustavno dopusten poseg
države v osebno integriteto posameznika. Pripor je poleg
policijskega pridržanja tista vrsta kazenskopravnega posega v
osebno svobodo, ki lahko doleti posameznika pred pravnomočno
odločitvijo sodne veje oblasti o kazenski obtožbi proti njemu. Ta
ukrep države, ki je že po svoji naravi prisilen in za posameznika
škodljiv, je uporabljen v tisti fazi postopka, ko velja domneva
nedolžnosti. Razumljivo je, da pripora ni mogoče povsem odpraviti,
saj je v nekaterih primerih neogibno potreben za potek
kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Vendar pa pri odrejanju
in trajanju pripora ne gre prezreti izjemnosti tega ukrepa, kar terja
restriktivno tolmačenje veljavnih predpisov ter posebno hitro delo
državnih organov v pripomih zadevah.

Odločanje o podaljšanju pripora po izdaji obsodilne sodbe
Zanimiv je primer pobudnika, ki nas je kot obdolženec v priporni
zadevi opozoril, da je v priporu brez sodne odločbe in tako brez
pravne podlage, ki jo zahteva prvi odstavek 20. člena ustave. Po
izreku obsodilne sodbe dne 12. aprila 1996 je sodišče na podlagi
361. člena ZKP odredilo, da obdolženec ostane v priporu do
pravnomočnosti sodbe, vendar največ dotlej, dokler se mu ne
izteče kazen, ki jo je izreklo sodišče prve stopnje. Dva meseca
kasneje je zunajobravnavni senat obdolžencu s sklepom z dne
10. junija 1996 pripor znova podaljšal. Pri tem se je skliceval na
drugi odstavek 207. člena ZKP, po katerem mora senat po dveh
mesecih od zadnjega sklepa o priporu tudi brez predloga strank
preskusiti, ali so še podani razlogi za pripor, in izdati sklep, s
katerim pripor podaljša ali odpravi. Po preteku nadaljnjih dveh
mesecev, torej za čas po 12. avgustu 1996, pa sodišče novega
sklepa o priporu ni izdalo.
♦

Odločitve ustavnega sodišča, sprejete v letu 1996, so imele velik
vpliv zlasti na področju odrejanja in podaljševanja pripora. Odločba
ustavnega sodišča U-l-18/93 z dne 11. aprila 1996 je nekatere
določbe zakona o kazenskem postopku (ZKP) razveljavila (na
primer o obveznem priporu) ali o njih ugotovila, da niso skladne z
ustavo. Skrbnejša presoja obstoja pripornih razlogov, zlasti
razlogov ponovitvene nevarnosti in begosumnosti ter vsebinsko
bogatejše utemeljevanje razlogov z oceno konkretnih okoliščin
za odreditev, podaljšanje oziroma odpravo pripora v posameznih
zadevah so odmevi odločitev ustavnega sodišča. Kljub temu pa
tudi število teh pobud narašča.
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višjemu sodišču zaradi odločanja o pritožbi o glavni stvari, ima
lahko to načelno pravno mnenje priporniku nerazumljive posledice.
Izdaja novega sklepa o podaljšanju pripora je namreč odvisna od
dejstva, kje se po izteku dveh mesecev od zadnjega sklepa o
priporu nahaja kazenski spis: če je še na sodišču prve stopnje, je
treba izdati nov sklep, če pa je že predložen v pritožbeno
reševanje, takšne obveznosti ni. Običajno priprti obdolženec ni
seznanjen s tem, kje je njegov kazenski spis, pa tako ne more
vedeti, ali nov sklep o priporu ni izdan zaradi odločanja v skladu
z načelnim pravnim mnenjem občne seje vrhovnega sodišča ali
pa zato, ker sodišče morda ocenjuje, da za nadaljnji pripor niso
več podani ustavni in zakonski pogoji.

člen 207. ZKP ureja pripor v fazi po vloženi obtožnici, vendar je
sodišče pri uporabi tega zakonskega določila očitno sledilo
načelnemu pravnemu mnenju občne seje Vrhovnega sodišča RS
iz leta 1989, da mora zunajobravnavni senat v primeru, ko je
pripor podaljšan po izreku sodbe, zadeva pa v dveh mesecih od
zadnjega sklepa o priporu še ni predložena višjemu sodišču zaradi
odločanja o pritožbi o glavni stvari, na podlagi določbe drugega
odstavka 207. člena ZKP po uradni dolžnosti preskusiti, ali so še
podani priporni razlogi (Poročilo o sodni praksi vrhovnega sodišča
SR Slovenije št. I/89).
Izrek sklepa z dne 10. junija 1996 je vseboval le določbo, da se
obdolžencu pripor iz pripornega razloga begosumnosti podaljša.
V obrazložitvi pa je bilo navedeno, da mora senat v skladu z
drugim odstavkom 207. člena ZKP v dveh mesecih od zadnjega
sklepa o priporu preskusiti, ali so še podani razlogi za pripor, in
odločiti o njegovem podaljšanju ali odpravi. V skladu s tako
pojasnjeno pravno podlago je obdolženec pričakoval in štel, da
bo sklep o podaljšanju pripora učinkoval dva meseca, torej
najkasneje do 12. avgusta 1996. Medtem pa je bil spis v pobudnikovi
kazenski zadevi dne 28. junija 1996 predložen sodišču druge
stopnje zaradi odločanja o pritožbi zoper sodbo. Na dan 12. avgusta
1996 je bil spis tako na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je bil vse do
14. oktobra 1996. Ponovnega preskusa, ali so po preteku nadaljnjih
dveh mesecev od zadnjega sklepa o priporu še podani razlogi za
pripor, zato ni bilo.

V drugem odstavku 200. člena ZKP je uzakonjena dolžnost vseh
organov, ki sodelujejo v kazenskem postopku, da postopajo
posebno hitro, če je obdolženec v priporu. Ob upoštevanju
zakonskih rokov za pisno izdelavo razglašene sodbe (o kršitvah
tega zakonskega določila govorimo na drugem mestu) bi se smelo
le izjemoma zgoditi, da v dveh mesecih po izreku sodbe kazenski
spis zaradi odločanja o vloženi pritožbi še ni predložen sodišču
druge stopnje.
Poudariti velja, da opisani primer ni osamljen: obravnavali smo
tudi pobudo obdolženca, ki mu je bil po izdaji sodbe v skrajšanem
. postopku pripor z novim sklepom podaljšan ob sklicevanju na
določila šestega odstavka 443. člena ZKP v zvezi s tretjim
odstavkom 432. člena ZKP za en mesec. Kljub pojasnilu v
obrazložitvi, da je sodišče zaradi izteka meseca dni od zadnjega
sklepa o podaljšanju pripora po uradni dolžnosti preskusilo, ali so
še podani razlogi za pripor obdolženega po izreku sodbe, pa
novega sklepa o priporu po ponovnem izteku enega meseca
sodišče ni več izdalo. Tudi v tem primeru je obdolženec izražal
prepričanje, da je v priporu brez odločbe sodišča.

Pobudnik, ki je bil obdolženec v obravnavanem kazenskem
postopku, ni prava vešča oseba. Zakonov ne pozna, še manj mu
je poznana finesa, ki izhaja iz omenjenega pačelnega pravnega
mnenja Vrhovnega sodišča RS, da mora zunajobravnavni senat
po uradni dolžnosti preskusiti, ali so še podani priporni razlogi le,
če zadeva v dveh mesecih od zadnjega sklepa o priporu še
ni predložena višjemu sodišču zaradi odločanja o pritožbi
o glavni stvari. Obdolženec je pač odgovor poiskal v zadnjem
sklepu o podaljšanju pripora z dne 10. junija 1996, da mora
zunajobravnavni senat (tudi po izreku obsodilne sodbe) vsaka
dva meseca znova preskusiti, ali so še podani razlogi za pripor,
in odločiti o njegovem podaljšanju ali odpravi. V korist takšnega
obdolženčevega razumevanja sklepa o podaljšanju pripora z dne
10. junija 1996 govori tudi razlaga 20. člena ustave, ki ureja
dopustnost posega v ustavno pravico. Omejevanje prostosti po
tem členu ustave, pa tudi zakonsko ureditev vzetja prostosti v
skladu z drugim odstavkom 19. člena ustave, je treba razlagati
restriktivno in uporabiti tako, da ne bo dvoma o časovnemu obdobju
dopustnega posega v ustavno pravico. Ta dvom pa je bil, vsaj za
priprtega obdolženca zaradi sklicevanja zadnjega sklepa o
podaljšanju pripora na drugi odstavek 207. člena ZKP podan. V
skladu z restriktivno razlago v korist pripornika bi bila celo razlaga,
ki bi štela, da je zunajobravnavni senat s svojo zadnjo odločitvijo
pripor podaljšal le,za dva meseca, do 12. avgusta 1996. Ker
obdolženec nove odločitve o priporu ni prejel, je lahko utemeljeno
štel, da je po 12. avgustu 1996 v priporu nezakonito in s kršitvijo
pravice do osebne svobode.

Predvidljivost, ki je element pravne države, terja, da je priprti
obdolženec seznanjen s pravno podlago svojega stanja, da sklep
o priporu, izdan po razglasitvi sodbe, ne učinkuje samo en ali dva
meseca od zadnjega sklepa o priporu, pač pa vse do
pravnomočnosti sodbe oziroma najdlje do izteka kazni, izrečene
v sodbi sodišča prve stopnje. Da bi omenjeno načelno pravno
mnenje občne seje vrhovnega sodišča pripomoglo k ustavnosti
in zakonitosti, bi morale biti v sklepu, izdanem na njegovi podlagi
v skladu z drugim odstavkom 207. člena ZKP, jasno navedene
časovne okoliščine veljavnosti odločitve o odreditvi oziroma o
podaljšanju pripora.
Trajanje pripora
Do vložitve obtožnice sme pripor trajati največ šest mesecev, po
njeni vložitvi pa še nadaljnji dve leti. Seveda pa sta navedena
zakonska roka le skrajnosti. Pripor traja razumno dolgo le toliko
časa, kolikor je neogibno potrebno, da se opravijo procesna
dejanja.
Sodišča smo večkrat opozorili, da je kršitev pravice do osebne
svobode lahko podana, čeprav se zakonski rok dveh let še ni
iztekel. V tej zvezi je značilen primer, ki je opisan v zadnjem
poglavju letnega poročila pod št. 2.1-1470/95, ko smo sodišče
opozorili na nesmiselnost nadaljnjega pripora. Zaradi dolgotrajnosti
postopka je postalo jasno, da do izteka dveletnega roka že iz
tehničnih, procesnih razlogov ne bo mogoče obtožencu izreči
obsodilne sodbe. Predsednik senata se je očitno zganil šele na
podlagi našega posredovanja ter priprtemu odpravil pripor nekaj
dni pred iztekom zakonskega roka. Obtoženec je bil v priporu
nerazumno dolgo, kasnejša pobudnikova opozorila pa kažejo,
da glavna obravnava v njegovi kazenski zadevi še do konca leta
1996 ni bila končana.

Pobudnik za opisano odločanje o priporu očitno v kazenskem
postopku oziroma na sodišču ni dobil ustreznega odgovora. V
vloženi pobudi se je celo pritožil, da mu je predsednica sodišča
pojasnila, da mora sodišče vsaka dva meseca preskusiti
upravičenost pripora. Poudarja, da je njene besede vzel resno,
vendar pa nove odločitve o priporu za čas po 12. avgustu 1996 ni
prejel.
Za obdolženca je stališče, da mora sodišče po dveh mesecih
znova preskusiti, ali so še podani razlogi za pripor, nedvomno
koristno, saj se okoliščine, ki so podlaga za odreditev pripora,
lahko med postopkom in po izdaji obsodilne sodbe hitro
spreminjajo. Ker pa sodišče opravi ta preskus le, če zadeva v
dveh mesecih od zadnjega sklepa o priporu še ni predložena
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S tem, ko se pripor podaljša ali ne odpravi, je kršena pravica do
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osebne svobode, če je očitno, da do izteka ustavno oziroma
zakonsko določenega skrajnega roka za pripor ne bo vložena
obtožnica oziroma izdana obsodilna sodba.

drugega okrožnega sodišča ocenila, da zamuda 45 dni ni tako
huda, da bi bilo treba kakorkoli ukrepati zoper sodnika. Kršitev
zakonskega roka o pravočasni izdelavi sodbe v priporni zadevi
je opravičevala z dejstvom, da je bil po razglasitvi sodbe spis
zaradi pritožbenega odločanja večkrat na višjem sodišču. Zato
naj ne bi bilo mogoče povsem nemoteno delo v zvezi z izdelavo
sodbe. Menimo, da je takšno utemeljevanje nesprejemljivo. Pravica
do pritožbe je ustavna pravica. Zaradi uporabe pravnega sredstva
se pripor ne sme podaljšati na daljši čas, kot je neogibno potrebno
za potek kazenskega postopka. Če je z nekajdnevno odsotnostjo
spisa zaradi pritožbenega odločanja sploh mogoče opravičevati
45-dnevno zamudo pri pisni izdelavi sodbe, pa je takšno stališče
predsednice sodišča nekritično vsaj v tem, da ne upošteva, da bi
sodnik s primerno organizacijo in tehnologijo dela (na primer s
fotokopiranjem spisa), lahko opravljal delo pri pisni izdelavi sodbe
tudi, ko spisa fizično nima pri sebi.

Za primerjavo naj ob tem navedemo, da priporočilo 1245 (1994)
Parlamentarne skupščine Sveta Evrope priporoča odvzem
prostosti med postopkom za največ 18 mesecev za hujša kazniva
dejanja in za šest mesecev za lažja kazniva dejanja.
Poslovanje sodišč v pripornih zadevah
Državni organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, se morajo
v pripornih zadevah odzvati še posebej hitro. Zato zakon o sodiščih
v 83. členu določa preiskave in sojenje v pripornih kazenskih
zadevah kot nujne zadeve, v katerih sodišča opravljajo naroke in
odločajo tudi v času sodnih počitnic. Pa vendar, smo pri
obravnavanju pobud priprtih oseb opazili, da prihaja do zastoja v
pripornih zadevah tudi zaradi sodnih počitnic in letnih dopustov
sodnikov in državnih tožilcev.

Očitno so veliko redkejše kršitve roka iz drugega odstavka 396.
člena ZKP, po katerem mora sodišče druge stopnje, če je
obtoženec v priporu, poslati svojo odločbo s spisi sodišču prve
stopnje najkasneje v treh mesecih od dneva, ko jih je od njega
prejelo. V zvezi s primerom takšne kršitve je zanimivo stališče
vodje kazenskega oddelka enega od okrožnih sodišč, da gre le
za "instrukcijski rok in njegova prekoračitev nima pravnih posledic".
Sodnikova kršitev zakona, pa čeprav le instrukcijskega roka, ki
ima namen zagotoviti hitro odločanje, lahko pomeni nepotrebno
podaljšanje pripora s pravno posledico v kršitvi pravice do osebne
svobode.

Zdi se nam neprimerno, da predsednik sodišča takšen zastoj
opravičuje z mnenjem, da je letni dopust sodnika "ne le pravica,
ampak nuja". Kljub obremenjenosti sodnikov gre vendarle za
primerjavo, ki po merilu sorazmernosti ne vzdrži, saj je posledica
daljše in ne neogibno potrebno vzetje prostosti priprti osebi. Očitno
se čas sodnih počitnic in letnih dopustov še posebej pozna na
sodiščih, kjer je manj sodnikov. Pri tem so številne priporne zadeve
povezane s hujšimi kaznivimi dejanji, ki po procesnem zakonu
zahtevajo sojenje v senatu, ki ga sestavljajo dva sodnika in trije
sodniki porotniki (senat peterice).

Zakonska praznina v ureditvi izvajanja pripora

Organizacijski zakon bi moral določiti takšno pristojnost sodišč v
pripornih kazenskih zadevah, da bi ne moglo prihajati do zastojev
zaradi tehničnih vzrokov, kot so majhno število sodnikov in težave
s časovnim usklajevanjem obravnavanja (več pripornih zadev)
med letom in med sodnimi počitnicami. Čas odvzema prostosti
priprte osebe pač ne sme biti odvisen od velikosti sodišča, sodnih
počitnic in letnega dopusta sodnika ali državnega tožilca, ki jima
je zadeva dodeljena v obravnavanje.

V poročilu za leto 1995 smo opozorili, da je izvajanje pripora z
zakonom le delno in pomanjkljivo urejeno. Ker se pravice in
obveznosti pripornikov lahko določajo samo z zakonom, smo
opozorili, da je nujno čimprejšnje sprejetje celovite zakonodaje s
tega področja. Vlada je predlagala ureditev izvajanja pripora v
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kazenskem postopku. Novelo tega zakona pa bi moral državni
zbor glede na odločbo ustavnega sodišča št. U-l-18/93 z dne 11.
aprila 1996 sprejeti v enem letu.

Sodnikova kršitev zakona
Bivalne razmere v slovenskih priporih
Prvi odstavek 363. člena ZKP določa, da mora biti razglašena
sodba pisno izdelana v osmih dneh, v zapletenih primerih pa
izjemoma v petnajstih dneh po razglasitvi. Glede na uzakonjeno
dolžnost posebej hitrega obravnavanja sta v pripornih zadevah
navedena roka skrajni časovni meji za izdelavo sodbe. Pa vendar
smo v več primerih ugotovili, da sodniki teh zakonskih rokov ne
spoštujejo. S tem povzročajo, da je priprtim osebam odvzeta
prostost dlje, kot je neogibno potrebno, da se opravijo procesna
dejanja. Nepravočasna pisna izdelava sodbe v pripornih zadevah
ne pomeni zgolj kršitve zakonskega roka, pač pa tudi kršitev
pravice do osebne svobode, saj se s tem odvzem prostosti
podaljšuje za čas, ki ni neogibno potreben za potek kazenskega
postopka.

Priporniki niso obsojenci in zanje velja domneva nedolžnosti. Pa
vendar skoraj praviloma velja, da se pripor izvaja v prostorih in
razmerah, slabših in manj ugodnih, kot je zapor za obsojence na
prestajanju zaporne kazni.
Prostori za pripor so v Sloveniji večinoma v ločenih zaprtih delih
zavodov za prestajanje kazni zapora ali njihovih oddelkov. Prostori
za pripor so pogosto v kletnih ali polkletnih^lelih starih in slabo
izoliranih zgradb. Marsikateri pripornik večmesečni, pa tudi večletni
pripor prestaja v vlagi in ob nezadostni dnevni svetlobi, v
špartansko opremljenem prostoru s sanitarijami in možnostjo za
telesno higieno, ki komaj ustrezajo najnižjim standardom, ki jih za
še sprejemljive štejemo ljudje na prostosti. Utesnjenost je
prevladujoča lastnost prostorov, v katerih pogosto prebivajo dva,
pa tudi več pripornikov. Vsak ima svojo posteljo, čeprav pograd,
stol in mizo pa že mora prepogosto deliti s sopripornikom. Slabo
prezračevanje (rešetke na pogosto majhnih oknih) povzroča v
prostorih za pripor slab zrak, zlasti če je pripornikov več. Poseben
problem je kajenje. Kljub našim opozorilom očitno še vedno ni
povsod zagotovljeno, da bi v istih prostorih pripora ne bili nastanjeni
kadilci in nekadilci.

O vsakem primeru kršitve roka o pisni izdelavi sodbe bi moral
sodnik obvestiti predsednika sodišča, da bi slednji ukrenil, kar je
potrebno, da se sodba čimprej izdela. Očitno so takšna obvestila
prej izjema kot pravilo. Predsednik enega od okrožnih sodišč
nam je pojasnil, da ga doslej še noben predsednik senata ni
samoiniciativno obvestil, zakaj njegova sodba ni bila izdelana
pravočasno. Pri tem je zastavil vprašanje, kaj naj bi predsednik
sodišča ukrenil, če bi prejel obvestilo o zamudi pri izdelavi sodbe.
Ker je šlo za več kot osemmesečno prekoračitev zakonskega
roka o pisni izdelavi sodbe, smo predsedniku sodišča predlagali,
naj zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnico, ki
tako neredno opravlja sodniško službo. Na podlagi našega
posredovanja zaradi nepravočasno izdelane sodbe je predsednica
poročevalec, št. 20

Ne preseneča nas zatrjevanje številnih pripornikov, da je v priporu
ogroženo njihovo zdravje. Slabe bivalne razmere ter psihična
napetost zaradi dolgotrajne izoliranosti in sodnega postopka
pogosto povzročajo duševne travme, pa tudi tako skrajne reakcije,
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za žilno kirurgijo Splošne bolnišnice Maribor. Zaradi obolenja
krvavečih hemeroidov najhujše stopnje je bil naslednji dan operiran.
Takoj po operaciji, že v samem operacijskem bloku, so zoper
obdolženca pooblaščene uradne osebe uporabile sredstva za
vklepanje (lisice z verigo). Z uporabo lisic in verig so operirancu
nogi vklenili v višini gležnja.

kot so poskusi samomora. Pogoste so pritožbe zaradi slabe
zdravniške, zlasti tudi psihiatrične oskrbe, ki ponuja predvsem
medikamentozno zdravljenje. To pa pogosto vodi v zasvojenost z
zdravili ter še v slabše duševno in telesno počutje.
Pripornikov je v primerjavi z obsojenci na prestajanju zaporne
kazni razmeroma veliko. V pogovorih z marsikaterim pripornikom
smo ob opisanih razmerah prestajanja pripora iahko ugotovili
utemeljenost njihove zahteve, da sodišča v pripornih zadevah
odločajo posebej hitro ter odrejajo pripor le v izjemnih primerih.

Po mnenju specialista kirurga, kije pripornika operiral, je operacija
hemeroidov zelo boleč poseg. Zato so bolniku po operaciji lajšali
bolečine z zdravili proti bolečinam in pomirjevali kakor tudi z
ustrezno nego: z iskanjem primernega položaja v postelji,
počitkom, prevezovanjem, primerno hrano, z odvajali in sedežnimi
kopelmi. Zaradi uporabe sredstva za vklepanje je bila nega
operiranca motena. Zato je lečeči zdravnik protestiral pri
pooblaščenih uradnih osebah ter pri preiskovalnem sodniku,
vendar zaman. Pri tem je opozoril, da je bolnik po operaciji zaradi
uporabe sredstev za vklepanje izpostavljen fizičnemu in
duševnemu trpinčenju. Nemočen, ker se pravosodni organi niso
odzvali, je lečeči zdravnik lahko le naročil bolniškemu fotografu,
daje pacienta v prisilnem položaju zaradi vklenjenih nog fotografiral.
V lisice je bil vklenjen vseh deset dni hospitalizacije. Ob odpustu
iz bolnišnice so bile na mestih, kjer so bili operativno odstranjeni
hemeroidi, še zmeraj odprte rane.

Ohranjanje telesne in duševne kondicije pripornikov
Pogoste so pritožbe pripornikov, da so 22 ur na dan vezani na
bivanje v zaprtem prostoru. Delo ni omogočeno vsem, ki bi želeli
delati, ali pa so ponujena dela monotona, preprosta in nezanimiva.
Možnosti za telesno rekreacijo so večinoma omejene na
priporniško celico.

¥

V vseh priporih sta zagotovljeni po dve uri gibanja na prostem na
dan, pri čemer pa nismo zasledili, da bi priporniki v katerem od
priporov imeli možnost biti na prostem dlje časa. Določilo prvega
odstavka 210. člena ZKP, da morata biti pripornikom zagotovljeni
vsak dan najmanj dve uri gibanja na prostem, v praksi torej
pomeni samo dve uri.

S primerom smo bili seznanjeni šele po končanem zdravljenju
pripornika. Zahtevali smo pojasnilo predsednika Okrožnega
sodišča v Mariboru, ki nadzoruje ravnanje s priporniki. V odgovor
smo prejeli poročilo upravnika zavoda za prestajanje kazni zapora,
da so bila sredstva za vklepanje in fizično varovanje uporabljena
s soglasjem preiskovalnega sodnika. V poročilu je upravnik zavoda
opozoril, da pripornik ni bil priklenjen na posteljo, uporabljeno
sredstvo za vklepanje pa ni oviralo obračanja ali lege v postelji in
vklenjenega ni sililo v prisiljeno držo. Preiskovalni sodnik, ki je
obravnaval ta primer, pa je pojasnil, da je soglašal z vsemi
predlaganimi zakonskimi ukrepi, ki bi preprečili pobeg priprtega,
torej tudi s tovrstvnim vklepanjem. Pri tem je poudaril, da sredstev
za vklepanje, ki so bila uporabljena, ni videl. Zanesel se je na
pojasnilo pooblaščene uradne osebe, da gre za priprave, ki so
veliko bolj humane kot vsem znane lisice, saj tistemu, ki je priklenjen
na posteljo, omogočajo prosto gibanje nog v ležečem položaju.
Ob tem preiskovalni sodnik pripominja, da mu lečeči zdravnik v
telefonskem pogovoru ni omenil, da naj bi izvedeno vklepanje
kakorkoli vplivalo na pooperativno zdravljenje oziroma okrevanje
priprtega. Da bi se izognili takšnim neprijetnim postopkom,
predlaga gradnjo bolnišnice v okviru katerega od slovenskih
zaporov oziroma gradnjo oddelka, namenjenega za pripornike in
obsojence, pri kateri od slovenskih bolnišnic. Le tako se bo mogoče
izogniti podobnemu ravnanju s priporniki.

Gibanje na prostem ponavadi pomeni možnost sprehajanja na
manjšem, z vseh štirih strani visoko ograjenem betonskem
dvorišču brez zelenja, kamor sonce posije le v času zenita.
Razpored pripornikov za gibanje na prostem je določen tako, da
pride prva skupina na vrsto ob 7.00 uri zjutraj, zadnja pa takrat,
ko je že temno, zlasti v zimskem času. Nismo ugotovili, da bi v
katerem od priporov imeli prostor za gibanje delno pokrit s streho
tako, da bi bilo bivanje,na prostem mogoče tudi v slabem vremenu.
V takšnih razmerah niso presenetljive pritožbe priprtih, da jim
zaradi dolgotrajnega pripora upadata telesno in duševno zdravje.
Zakon določa dolžnost zagotoviti priporniku najmanj dve uri gibanja
na prostem, če imajo zapori primeren ograjen prostor. Menimo,
da je takšno pogojevanje gibanja na prostem nedopustno. To
pokaže že primerjava z obsojenci, ki jim pravica do prebivanja
dve uri dnevno na svežem zraku ni vezana na obstoj primernega
prostora. Evropska zaporska pravila, ki jih parlamentarna
skupščina Sveta Evrope predlaga za uporabo tudi v razmerju do
pripornikov, postavlja pravico do gibanja na svežem zraku
brezpogojno. Predlagamo, da v tej zvezi novela ZKP zajame in
spremeni tudi navedeno zakonsko določbo. Pri prenovah in
novogradnjah prostorov, namenjenih za pripor, pa naj investitor
obvezno zagotovi tudi primerno urejen prostor za gibanje
pripornikov na prostem.

Predsednik nam kljub predlogu, naj primer skrbno prouči, svojih
ugotovitev in stališča o ravnanju s hospitaliziranim pripornikom ni
posredoval. Upravnik zavoda za prestajanje kazni zapora v
Mariboru pa se je pri uporabi sredstev za vklepanje skliceval na
115. člen zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki dovoljuje
uporabo prisilnih sredstev zoper obsojenca, če drugače ni mogoče
preprečiti bega.

Predpisi o izvrševanju pripora ne urejajo posebej pravice
mladoletnega pripornika za gibanje na prostem. Tako očitno za
slednje velja splošno pravilo o dveh urah bivanja na prostem. Tu
želimo opozoriti na neskladje s členom 105 zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij, ki za obsojene mladoletnike določa, da morajo
biti najmanj tri ure na dan na svežem zraku. Čeprav je izjemnost
in kratkotrajnost pripora proti mladoletniku v zakonu še posebej
poudarjena, pa ne vidimo razloga za manj ugodno obravnavanje
priprtega mladoletnika v primerjavi z obsojenim sovrstnikom.

Pripornik ni obsojenec na prestajanju zaporne kazni in zanj velja
določilo člena 209/2 ZKP, po katerem se smejo zoper pripornika
uporabiti samo tiste omejitve, ki so potrebne, da se prepreči beg
ali dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo uspešni izvedbi postopka.
Člen 47/2 pravilnika o izvrševanju pripora pa dovoljuje vklenitev,
če je pripornik priveden z bega, zaloten pri poskusu pobega ali pri
pripravah na pobeg.

Nečloveško in ponižujoče ravnanje s pripornikom
Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru je ob
sklicevanju na begosumnost 22. decembra 1995 odredil pripor
zoper obdolženca v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja goljufije po členu 217/2 in 1 kazenskega
zakonika Republike Slovenije. Obdolženec je bii zaradi
zdravstvenih težav 12. februarja 1996 hospitaliziran na oddelku
27. maj 1997

V mnenju, poslanem predsedniku Okrožnega sodišča v Mariboru,
smo poudarili, da je treba vsa določila veljavnih predpisov, ki se
nanašajo na uporabo prisilnih sredstev, razlagati restriktivno.
Sredstva za vklepanje je tako zoper pripornika dovoljeno uporabiti
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samo kot ukrep ultima ratio, če zaradi danih okoliščin drugačnega
načina za varovanje oziroma milejšega sredstva ni mogoče
uporabiti (načelo sorazmernosti). Še posebej to velja za primer
pripornika, zoper katerega so bila sredstva za vklepanje
uporabljena med njegovim pooperativnim zdravljenjem oziroma
okrevanjem.
Po členu 213/2 ZKP mora predsednik sodišča ali sodnik, ki ga
določi on, vsaj enkrat na teden obiskati pripornike. To pravilo
mora veljati tudi glede pripornika, ki je na zdravljenju v
zdravstvenem zavodu. Razumeti je potrebo za sprejetje nujnih
ukrepov, da se prepreči beg pripornika. Seveda pa to ne pomeni,
da je dovoljeno beg preprečevati z uporabo prisilnih sredstev, ki
so lahko moteča za potek zdravljenja ali povzročajo telesno in
duševno trpljenje osebe, zoper katero so uporabljena. Zdi se
pretirano že to, da so bila sredstva za vklepanje v obravnavanem
primeru zoper pripornika uporabljena takoj po operaciji in v času,
ko je bilože zgolj iz zdravstvenih razlogov moč sklepati, da pripornik
kot bolnik ni sposoben za beg. Odrejen pripor in priporni razlog
begosumnosti sama po sebi avtomatično ne utemeljujeta uporabe
prisilnih sredstev v primeru, koje pripornik zunaj pripora. Neobstoj
posebnih bolnišnic za pripornike ne more biti opravičilo za takšno
ravnanje, in to še posebej v danem primeru, ko so priporniku
vklenili nogi po operaciji hemeroidov in mu tako vsaj otežili, če že
ne omejili gibanje in s tem možnost iskanja čim manj bolečega in
neugodnega položaja v bolniški postelji. Takšno ravnanje je v
priporniku lahko zbudilo občutek manjvrednosti in tesnobe, torej
ponižujočega ravnanja. Še posebej velja poudariti, da bi
odredbodajalec za varovanje pripornika v sodelovanju z lečečim
zdravnikom oziroma osebjem bolnišnice moral izbrati in uporabiti
varovanje, ki bi bilo za bolnega pripornika kar najmanj neprijetno
in moteče. Ena takšnih, očitno neizkoriščenih možnosti, je fizično
varovanje, če je že bilo ocenjeno, da je stopnja begosumnosti v
primeru operiranega pripornika takšna, daje tudi v pooperativnem
času podana nevarnost za beg.

ali dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo uspešni izvedbi postopka,
je to merilo potrebno uporabiti tudi za dovolitev obiskov pripornika.
Opažamo, da v praksi prihaja do težav zlasti pri ugotavljanju
statusa zunajzakonskega partnerja, kar nekaj obotavljanja pa je
tudi z dovoljenji za obisk novinarjev.
Presenetilo nas je stališče predsednika okrožnega sodišča, da ni
dolžnost sodišča obveščati bližnje sorodnike priprtega, ki je
poskusil napraviti samomor in se je pri tem hudo poškodoval.
ZKP in pravilnik o izvrševanju pripora res ne določata takšne
obveznosti, vendar ocenjujemo, da takšna dolžnost, razen ob
jzrecnem nasprotovanju priprtega, izhaja že iz narave vezi in
povezanosti med bližnjimi sorodniki. Predlagamo, da se to
vprašanje tudi normativno uredi.
Zamuda pri nadzoru pisemskih pošiljk pripornika
Pošiljanje in sprejemanje pisem in drugih pošiljk pripornika je pod
nadzorom preiskovalnega sodnika oziroma predsednika senata.
Zato je vsa pošta za pripornika iz pripora najprej poslana v pregled
sodišču. Pri tem smo zasledili primere, ko je bila pošta zadržana
na sodišču nerazumno dolgo: v enem od obravnavanih primerov
celo osem in deset dni. Ob preverjanju, kje in zakaj je prišlo do
zamude, pa smo lahko ugotovili, da zaradi pomanjkljive evidence"^
o prejetih in oddanih poštnih pošiljkah ni bilo mogoče odkriti
razlogov za zamudo in najti odgovorne osebe.
Do opisane zamude je prišlo pri poslovanju Okrožnega sodišča
na Ptuju. Na naše posredovanje je predsednik tega sodišča
odredil nastavitev posebne evidence oziroma knjige, v katero se
vpisuje datum prispetja pripornikove pošte na sodišče, naslovnika
poštne pošiljke, datum, kdaj je pristojni sodnik sprejel pošto v
pregled, in datum, kdaj je bila pošta odposlana iz sprejemne pisarne
sodišča.
Nadzor pisem in drugih pošiljk pripornika je izjema od ustavno
zagotovljene tajnosti pisem. Zato mora nadzor potekati kar se da
hitro in za pripornika nemoteče. Zdi se, da preiskovalni sodniki in
predsedniki senata tej obveznosti ne posvečajo vedno zadostne
pozornosti. Očitno pa prihaja tudi do zastojev povsem
administrativno-tehnične narave, kar vse vpliva na časovne
okoliščine pripornikovega dopisovanja.

Poleg subjektivnega dejavnika, ki je v danem primeru botroval
neustreznemu ravnanju s pripornikom med hospitalizacijo, pa
hkrati ni mogoče spregledati obžalovanja vrednega dejstva, da v
Republiki Sloveniji še nimamo posebnih bolnišničnih prostorov,
namenjenih zdravljenju pripornikov oziroma obsojencev na
prestajanju zaporne kazni. To, da nimamo takšnega zdravstvenega zavoda, ni težava zgolj za osebe, ki jim je odvzeta
prostost, pač pa tudi za zdravstveno osebje in pravosodne
organe, ki se v posledici očitno soočajo s težavami, ki bi se jim
sicer dalo izogniti.

Zaradi zagotovitve hitrejšega pretoka pošte in učinkovite evidence predlagamo vsaj izdajo ustreznih navodil, če že ne ureditev
bistvenih vprašanj za hitro poslovanje pri nadzoru pošte
pripornikov na normativni ravni.

Stiki pripornika z zagovornikom

Nadzor dopisovanja priprtega z varuhom človekovih pravic

Priprti obdolženec ima pravico, da si prosto in brez nadzora
dopisuje in govori s svojim zagovornikom. Vsaka omejitev, tudi
časovna, bi utegnila ogrožati ustavno zagotovljena pravna jamstva
obdolžencu v kazenskem postopku, zlasti v zvezi s pripravo
obrambe s pomočjo zagovornika.

V nekaj primerih smo zasledili, da sodniki odpirajo pisma in s tem
nadzorujejo tudi dopisovanje pripornika z varuhom človekovih
pravic. ZKP res dela izjemo le za dopisovanje pripornika s svojim
zagovornikom. Pravica priprte osebe, da si z varuhom človekovih
pravic dopisuje brez sodnega nadzora, izhaja iz določil zakona o
varuhu človekovih pravic oziroma pravilnega tolmačenja tretjega
odstavka 42. člena tega zakona. Zato menimo, da je sodni nazor
pripornikovega dopisovanja z nami nezakonit in v neskladju z
namenom institucije varuha človekovih pravic.

Z zaskrbljenostjo smo ugotovili, da vsi pripori ne spoštujejo 41.
člena pravilnika o izvrševanju pripora, da lahko zagovornik govori
s pripornikom kadarkoli, razen med kosilom in v času, ko pripornik
prebiva na prostem. Zasledili smo primer, da je oddelek zavoda
za prestajanje kazni zapora obiske zagovornika dovoljeval le v
času, določenim v dnevnem redu, ki pa je bil še krajši kot delovni
čas sodišč. Seveda za takšno omejevanje stika priprtega s svojim
zagovornikom ni pravne podlage. Dnevni red pripornikov pač ne
more derogirati zakona.

Pripor mladoletnika
Na zahtevo varuha človekovih pravic za oceno skladnosti določb
prvega in drugega odstavka 473. člena ZKP in drugega stavka v
drugem odstavku 16. člena pravilnika o izvrševanju pripora je
ustavno sodišče 24. oktobra 1996 z odločbo št. U-l-103/95
ugotovilo, da te določbe niso v neskladju s točko c) 37. člena
konvencije združenih narodov o otrokovih pravicah. Ni pa opravilo
ocene skladnosti izpodbijanih določb s točko b drugega odstavka

Stiki pripornika z zunanjim svetom
Za priprtega in njegovo duševno stanje je zelo pomembno, da
ohranja stike z zunanjim svetom. Ker se smejo zoper pripornika
uporabiti samo tiste omejitve, ki so potrebne, da se prepreči beg
poročevalec, št. 20
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sicer za starejši in podzakonski predpis, pa vendar tudi sedanja
(pomanjkljiva) normativna urejenost izvrševanja pripora zahteva
razlago, ki tudi sodnemu nadzoru nalaga skrb zaživljenje in zdravje
pripornika. Pripor pomeni prisilno omejitev svobode posameznika
in je državni organ, ki je takšno stanje odredil, torej sodišče, v
razumnih mejah odgovoren za stanje pripornika, tudi za njegovo
zdravje in življenje. Nagnjenost k samomoru je okoliščina, ki terja,
da se tudi z nadzorom zagotovijo vsi razumni ukrepi, da se
priporniku prepreči takšno ravnanje. Zato menimo, da nadzor, ki
ga opravlja predsednik sodišča, vključuje tudi nadzor nad samim
pripornikom oziroma nad zagotovitvijo ukrepov, ki naj preprečijo
pričakovano ali morebitno ravnanje pripornika, s katerim bi ogrožal
svoje zdravje ali življenje.

10. člena mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah z obrazložitvijo, da je konvencija v odnosu do pakta
novejši in poseben mednarodni akt. Novejši posebni predpis pa
razveljavlja starejšega splošnega.
Ustavno sodišče poudarja, da je pravi pomen izpodbijane
zakonske določbe razviden le, če jo povežemo z drugimi
kazenskopravnimi določbami, ki urejajo položaj mladoletnika,
zoper katerega teče postopek zaradi storitve kaznivega dejanja.
Zakonska določba, ki dovoljuje, da mladoletnik prestaja pripor
skupaj s polnoletnim, izhaja iz predpostavke, da je mladoletnikova
osamitev v priporu škodljiva, zlasti če bi trajala predolgo. Zato
zakon daje možnost, da sodnik odredi prestajanje pripora
mladoletnika skupaj s polnoletnim pod pogojem, da to ne bo
škodljivo vplivalo na mladoletnika. Namen navedene izjeme je v
okviru splošnega postopka zoper mladoletnika lahko le v tem, da
se preprečijo morebitne škodljive posledice mladoletnikove
osamitve, ne pa v morebitnem reševanju prostorske stiske v
zaporih oziroma v njihovi nezmožnosti za zagotovitev ločenega
prestajanja pripora mladoletnikov. Sicer pa je, ker se ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno, sodnik
za mladoletnike zavezan upoštevati konvencijska določila, tudi
če njene določbe niso bile povzete v ZKP. Tako lahko sodnik za
mladoletnike odredi, da se mladoletnik pripre skupaj s polnoletnim
le izjemoma in le s pogojem, da je skupno prestajanje pripora
izključno v mladoletnikovem interesu in v njegovo korist.

2.2.2. Obsojenci na prestajanju kazni zapora
Praksa kaže, da smo si med številnimi pobudniki morda največje
zaupanje pridobili prav pri delu z obsojenci na prestajanju zaporne
kazni. Rast števila njihovih pobud v primerjavi z letom 1995 je kar
175-odstotna. Pri tem pa so vsaj toliko kot obravnavanje
posameznih pobud pomembni naši stalni stiki z obsojenci ob
obiskih v zavodih za prestajanje zaporne kazni po Sloveniji. Veliko
pogovorov, ki jih opravimo z obsojenci ob obiskih, kaže, kako
dobrodošla in koristna je naša posebna skrb, ki jo namenjamo tej
skupini ljudi.
V pričakovanju novega zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij

Sodnik dr. Boštjan M. Zupančič je dal odklonilno ločeno mnenje, v
katerem opozarja na neadekvaten slovenski prevod 37. člena
konvencije in ocenjuje, da je dikcija drugega odstavka 473. člena
ZKP v očitnem protislovju tako z duhom in intencijo kakor z dikcijo
obeh mednarodnih aktov.

V poročilu za leto 1995 smo utemeljili, zakaj je treba čimprej sprejeti
nov zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. Ministrstvo za
pravosodje je v letu 1996 sicer pripravilo osnutek zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij, ki pa žal očitno še ni tako dodelan,
da bi ga obravnavala vlada. Pravna ureditev izvajanja zaporne
kazni in sploh izvrševanja kazenskih sankcij kaže na stopnjo
demokratičnosti in vladavine prava, zato ponavljamo priporočilo,
naj pristojni organi storijo vse, da bo zakon čimprej sprejet.

Ocenjujemo, da je bil z vložitvijo zahteve za oceno skladnosti
domačih predpisov z navedenima mednarodnopravnima aktoma
želeni in pričakovani učinek dosežen. Tudi z večinskim stališčem
je ustavno sodišče potrdilo izjemnost pripora in restriktivno
tolmačenje določb o priprtju mladoletnika skupaj s polnoletnim. To
bo hkrati tudi napotek zakonodajalcu ob že predlagani spremembi
drugega odstavka 373. člena ZKP.

Razveseljivo je, da skuša Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij pri ministrstvu za pravosodje normativno neprilagojenost
veljavne slovenske zakonodaje in pravne praznine na področju
urejanja izvrševanja kazenskih sankcij v času do sprejetja nove
zakonodaje zapolniti z opozarjanjem na določila minimalnih pravil
OZN o ravnanju z zaporniki iz leta 1955 in zlasti na evropska
zaporska pravila, ki so dodatek priporočila št. R (87) 3 Odbora
ministrov Sveta Evrope iz leta 1987. Oba navedena mednarodnopravna akta določata minimalne standarde za ravnanje z zaporniki,
ki so lahko koristno vodilo pri ravnanju z obsojenci na prestajanju
zaporne kazni v slovenskih zaporih.

Nadzor sodišča nad ravnanjem s priporniki
Nadzorstveno tunkcijo nad ravnanjem s priporniki izvaja
predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga on določi.
Predsedniki sodišč praviloma obveznost tedenskih rednih obiskov
pripornikov spoštujejo, ugotovili pa smo primer, da v Zavodu za
prestajanje kazni zapora Maribor v nekaterih tednih prvega
trimesečja v letu 1996 obiski sodnikov niso bili redni. Iz pogovorov
s priporniki smo razbrali, da od sodnikov pričakujejo manj
formalističen pristop, možnost za več pogovorov o njihovih
problemih v priporu, zlasti tudi glede zdravniške oskrbe.

V prehodnem obdobju do sprejetja nove zakonodaje z natančno
določenimi pravili in standardi za ravnanje z obsojenci pa so
koristna tudi različna interna navodila, okrožnice, obvestila in
stališča, s katerimi uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ureja
posamezna vprašanja iz življenja obsojencev na prestajanju
zaporne kazni, ki jih obstoječa zakonodaja ali ne ureja ali pa jihureja na pomanjkljiv in očitno zastarel in neustrezen način. Seveda
pa je takšna praksa utemeljena in sprejemljiva le v obsegu, s
katerim se povečujejo pravice obsojencev v primerjavi z veljavnimi
domačimi predpisi in poudarja ustavno jamstvo o spoštovanju
človekove osebnosti in njegovega dostojanstva tudi med
odvzemom prostosti in izvajanjem kazni.

V zvezi s sodnim nadzorstvom nad izvajanjem pripora se je
postavilo vprašanje, ali nadzor vključuje le ravnanje s priporniki,
ali pa tudi ravnanje pripornika s samim seboj, šlo je za pripornika,
ki je izrazito kazal samomorilska nagnjenja in je v priporu v
kratkem času trikrat resno poskusil napraviti samomor. Želeli
smo poročilo o ukrepih, da se preprečijo nadaljnji poskusi
samomora in da se tako zavarujeta zdravje in življenje priprtega.
Presenetil nas je odgovor predsednica okrožnega sodišča, da
nadzor po 213. členu ZKP ne vključuje ravnanja pripornika s
samim seboj.

Hišni red v prečiščenem besedilu

Prvi odstavek 213. člena ZKP res govori o nadzorstvu nad
ravnanjem s pripornikom, vendar ocenjujemo, da zgolj besedna
interpretacija navedenega določila zakona ni ustrezna. Člen 57
pravilnika o izvrševanju pripora govori o nadzorstvu nad priporniki
in ne zgolj o nadzorstvu nad ravnanjem s priporniki. Čeprav gre
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Hišni red je po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS)
interni predpis, ki natančneje določa življenje in delo obsojencev v
zavodu. Po zagotovilu uprave za izvrševanje kazenskih sankcij
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ima sedaj vsak zavod za prestajanje zaporne kazni prečiščeno
besedilo veljavnega hišnega reda tako, da se obsojenci lahko z
njim seznanijo ob sprejemu na prestajanje kazni. Skupaj s
pregledno urejenimi določili veljavnega hišnega reda pa mora biti
obsojencem na voljo tudi vse gradivo, ki v obliki različnih internih
navodil, okrožnic, obvestil in stališč ureja pravice in dolžnosti in
druga pomembna vprašanja življenja in dela obsojencev med
prestajanjem zaporne kazni.

obvestila, da je izdala interno navodilo, ki enotno ureja plačilo za
delo, ki je daljše od rednega delovnega časa, ter za delo v nočnem
času.
Pomoč v duševni stiski
Iz takšnega ali drugačnega razloga prenekateri obsojenec med
prestajanjem zaporne kazni zapade v hudo duševno stisko. V
pogovorih z obsojenci ob obiskih v zavodih za prestajanje zaporne
kazni pogosto opažamo pri sogovornikih nemir, nervozo in obup.
Psihiatrični obravnavi pogosto očitajo prevelik poudarek na
medikamentalnem zdravljenju, zatrjujejo zasvojenost z zdravili
ter si želijo več stikov (pogovorov) z zdravnikom psihiatrom in
drugimi delavci v zavodu.

Še vedno neurejeno obračunavanje plačila obsojencem za
opravljeno delo
V poročilu za leto 1995 smo obširno opozorili na problem
nezakonite, neustrezne in neenotne prakse pri plačilu obsojencem
za opravljeno delo. Žal v letu 1996 to področje ni bilo urejeno, da
bi se začasno, do sprejetja novega zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij, na zadovoljiv način odpravil ta problem. Stališče
ministrice za pravosodje z dne 18. januarja 1996 o obračunavanju
plačila za delo obsojencev v praksi ni bilo uresničeno.
Nespoštovanje tega stališča je med obsojenci utemeljeno
povzročilo dodatno negotovost, nejevoljo in razočaranje.
Upravičeno se pritožujejo zaradi različnih meril v posameznih
zavodih za prestajanje zaporne kazni ter pri tem poudarjajo
nestimulativnost plačila. Veliko obsojencev za delo v rednih urah
prejema 10.000 tolarjev ali manj plačila. Ob obisku v novogoriškem
oddelku Zavoda za prestajanje zaporne kazni v Kopru pa smo
zvedeli, da je bil tam zaprt obsojenec, ki je pri delodajalcu zunaj
zavoda prejemal 160.000 tolarjev na mesec.

Med prestajanjem zaporne kazni in izvajanjem zavodskega
vzgojnega ukrepa je bilo v letu 1996 pet samomorov (v enem
primeru je šlo za pripornika), kar nalaga posebno skrb in pozornost
pristojnim organom, vključno s psihiatrično zdravstveno službo
kot delom javne zdravstvene mreže. V Sloveniji ni smrtne kazni,
pa vendar smo v zapornih oziroma v razmerah odvzema prostosti
soočeni s smrtnimi primeri. Med prestajanjem zaporne kazni je
posameznik pod poudarjeno oblastjo države, zato so njeni organi
zavezani sprejeti in izvajati vse razumne ukrepe, da se v čim
večji meri prepreči oziroma zmanjša število samomorov v zaporih.
V številnih primerih je le hitro posredovanje osebja v zaporih ali
celo soobsojencev preprečila, da ni številka teh tragičnih žrtev v
zaporih še večja.
Standard zdravstvene oskrbe obsojencev

Odstop od sprejetega stališča ministrice o obračunavanju plačila
za delo obsojencev in dejanska neurejenost tega področja nista
v korist kredibilnosti Slovenije kot pravne države. Pri tem ne gre
prezreti, da je delo obsojencev v času prestajanja zaporne kazni
predvsem v funkciji njihove socialne rehabilitacije. Zato bi bilo
treba razmere, v katerih delajo, čim bolj približati tistim, ki veljajo
na prostosti. Evropska zaporska pravila v tej zvezi ne poudarjajo
brez razloga tudi sistem pravičnega nagrajevanja za delo
zapornikov.

Standard zdravstvene oskrbe obsojencev na prestajanju zaporne
kazni ne sme biti nižji od tistega, ki velja za druge bolnike. Pravica
do zdravstvenega varstva je ustavnopravne narave. Po prvem
odstavku 58. člena ZIKS sta obsojencem med prestajanjem
zaporne kazni zagotovoljena zdravniška pomoč in zdravljenje.
Zdravljenje v specializiranih institucijah oziroma v splošnih
bolnišnicah za bolne zapornike, ki potrebujejo specialistično
obravnavo, določajo tudi evropska zaporska pravila.

Nerazumljivo se nam zdi mnenje službe za zakonodajo vlade
Republike Slovenije, ki nam ga je posredovalo ministrstvo za
pravosodje, da naj bi ne bila nezakonita celo odprava plačila za
delo obsojencev. Takšno tolmačenje je v nasprotju že s četrtim
odstavkom 10. člena ZIKS, ki izrecno uzakonja pravico
obsojencev do plačila za opravljeno delo. Dolžnost obsojencev,
da med prestajanjem zaporne kazni delajo brez pravice do plačila,
bi se nagibala k prisilnemu delu, ki je po ustavi prepovedano.

Kljub deklarirani enakopravnosti obsojencev z drugimi
zavarovanci v sistemu zdravstvenega zavarovanja pa
ugotavljamo primere, ko ta enakopravnost v praksi ni spoštovana.
Zasledili smo primer obsojenca, za katerega je zavodski zdravnik
(za obsojence je pravica do izbire osebnega zdravnika omejena
na zavodskega zdravnika) predlagal hospitalizacijo v Kliničnem
oddelku za pljučne bolezni in alergijo na Golniku. Do hospitalizacije
in s tem do zdravljenja na Golniku pa ni prišlo. Takšen razplet je
uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pojasnila z dejstvom,
da je obsojenec potreboval varovanje v času zdravljenja, kar pa
je predstojnik bolnišnice odklonil. Slednji nam je sporočil, da "ne
obstajajo možnosti, da bi zaporski pazniki nadzorovali bivanje"
na Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo na Golniku.

Nesprejemljivo je tudi stališče vladne službe za zakonodajo, da
naj obsojenci zahtevek zaradi neustreznega plačila za delo
uveljavljajo v sodnem postopku. Zaradi velikih zaostankov pred
sodišči v Sloveniji bi morala biti država zadnja, ki bi spodbujala
nove sodne postopke. Hkrati pa takšno stališče lahko le kaže na
nesposobnost ali na nepripravljenost urediti to vprašanje na
zakonit in legitimen način.

Bolnega obsojenca ne zanima, zakaj ni bilo hospitalizacije in
zdravljenja v predlaganem javnem zavodu. Njegova pritožba je
utemeljena. Zaradi statusa obsojenca ni bil deležen predlagane in
potrebne specialistične zdravniške oskrbe. Za čas, dokler
Slovenija nima posebnih bolnišničnih prostorov, namenjenih
zdravljenju obsojencev na prestajanju zaporne kazni, bi bilo treba
med pristojnima ministrstvoma oziroma na drugi ustrezni ravni
sprejeti dogovor, da se zagotovi hospitalizacija in s tem zdravljenje
ob varovanju za tiste osebe, ki jim je država vzela prostost.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij zagotavlja, da je že
izdelala osnutek meril za obračunavanje plačila za delo
obsojencev, ki naj bi veljal in se enotno uporabljal v vseh zavodih.
Pripravljajo tudi enotno sistematizacijo delovnih mest za obsojence,
ki bo podlaga za razporejanje obsojencev na delo ter za
vrednotenje rezultatov dela na posameznih delovnih mestih.
Večkrat smo poudarili naše priporočilo, da se plačilo obsojencev
za opravljeno delo čimprej, enotno in pravično uredi.

Izobraževanje v zavodih za prestajanje zaporne kazni
Neenotno prakso smo ugotovili tudi pri obračunavanju dela
obsojencev ob nedeljah in praznikih. Za delo v tem času so nekateri
zavodi plačevali nadure, drugi pa ne. Po našem tozadevnem
posredovanju nas je uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
poročevalec, št. 20
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Izobraževanje je pomemben dejavnik v socialni rehabilitaciji
obsojencev. Žal na tem področju ugotavljamo velike praznine.
Zavod za prestajanje zaporne kazni Dob pri Mirni je največji zapor
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v Sloveniji, v katerem so obsojenci z najdaljšimi prostostnimi
kaznimi. Vse zagotavljanje o prizadevanjih vzgojne službe nekoliko
zbledi, če upoštevamo, da je v zavodu na voljo le osnovnošolsko
izobraževanje. Poklicno in strokovno usposabljanje ter
srednješolsko in drugo višje izobraževanje pa sta v praksi otežena
in za marsikaterega obsojenca nedosegljiv cilj, saj sta povezana
z izobraževanjem v ustreznih institucijah zunaj zavoda. Te oblike
izobraževanja so vezane na ugodnost prostih izhodov, kar za
nekatere kategorije obsojencev, zlasti tudi za tujce z izrečeno
stransko kaznijo izgona tujca iz države, pomeni nepremostljivo
oviro ali vsaj odlaganje študija na kasnejši čas.

telefonskih pogovorov, ki pomeni sprejemljivo ureditev tega
področja za čas do sprejetja novih predpisov o izvajanju kazenskih
sankcij.
Pravica obsojenca, ki je v drugem kazenskem postopku, do
stikov s svojim zagovornikom
Opazili smo, da so v praksi nejasnosti glede obiskov zagovornika
pri obsojencu, ki ima (hkrati) status obdolženca v drugem, še
nekončanem kazenskem postopku. V enem takšnih primerov se
je ministrstvo za pravosodje sklicevalo na drugi odstavek 68.
člena ZIKS, da ima obsojenec pravico, da ga enkrat na mesec
obišče pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih zadevah, z
dovoljenjem upravnika pa ga lahko obišče večkrat na mesec. S
takšno razlago predpisov nismo soglašali. Opozorili smo na
ustavna določila o pravnih jamstvih v kazenskem postopku in na
74. člen ZKP, ki določa pravico priprtega obdolženca, da si z
zagovornikom prosto in brez nadzorstva dopisuje in z njim govori.
Namen tega zakonskega določila je zagotoviti obdolžencu možnost
za pripravo obrambe v kazenskem postopku. Obsojencu, zoper
katerega je v teku eden ali več kazenskih postopkov, je tako
treba zagotoviti takšno možnost stikov z zagovornikom, kot to
velja po določilih ZKP za obdolženca v priporu. Po zagotovilu
uprave za izvrševanje kazenskih sankcij nihče od zagovornikov,
ki se je izkazal s pooblastilom, ni bil zavrnjen, tudi če je v enem
mesecu želel večkrat obiskati svojega klienta v zaporu. Kljub
temu pa menimo, da je jasno stališče o tem vprašanju pomembno,
saj pravica obdolženca na prestajanju kazni zapora do stikov z
zagovornikom ne sme biti odvisna od vsakokratne odločitve
upravnika zavoda, ali obisk dovoli.

Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti izobraževanju mlajših
obsojencev, če naj bo namen zaporne kazni tudi v resocializaciji
obsojenca. Menimo, da varnostni razlogi ne bi smeli preprečevati
izobraževanja obsojencev. To še posebej velja takrat, ko obstaja
možnost dopisnega ali drugih oblik izobraževanja (na primer s
pritegnitvijo ali omogočanjem stikov z učitelji in predavatelji od
zunaj).
Daljši in pogostejši obiski obsojencev
Zapor pomeni kaznovanje že s samim odvzemom prostosti.
Izvajanje zaporne kazni mora biti urejeno tako, da obsojencu po
nepotrebnem ne povečuje trpljenja. V interesu obsojenca je, da
se med prestajanjem zaporne kazni ohranijo in učvrstijo vezi z
njegovimi sorodniki ter s socialnim okoljem, v katero se bo vrnil
po prestani kazni.
Zlasti za tiste obsojence, ki nimajo ugodnosti prostih izhodov, so
obiski v zavodu zelo pomembni. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo,
da naša posredovanja na tem področju niso ostala brez odmeva.
Kljub rigoroznemu določilu 68. člena ZIKS, ki zagotavlja pravico le
do 30-minutnega obiska na teden, obiski pri obsojencih sedaj
niso omejeni na manj kot eno uro. Obiski so sedaj tudi pogostejši:
v zavodu na Dobu v treh terminih na teden, in sicer ob sredah od
11. do 13. ure ter od 14. do 16. ure in ob sobotah od 8. do 15. ure
s tem, da bo verjetno prišlo do podaljšanja obiskov tega dne do
18. ure ter obiskov v garsonjeri od nekaj ur, kot velja sedaj, do
obiska čez noč. Več terminov za obiske pripomore tudi k manjši
gneči v prostorih za obiske in tako zagotavlja obsojencu in
njegovemu obiskovalcu več zasebnosti pri pogovoru.

Možnosti za gibanje na prostem
Že pri obravnavanju pripornikov smo opozorili, da imajo številni
zavodi za prestajanje zaporne kazni le omejene možnosti za
prebivanje zaprtih oseb na svežem zraku. Tozadevno prostorsko
stisko čutijo zlasti obsojenci, ki zaporno kazen prestajajo v
zaprtem režimu. Želeti je, da bi v zavodih v Ljubljani, Mariboru,
Novem mestu, Murski Soboti, Novi Gorici in še zlasti v Celju, kjer
se izvršuje kazen mladoletniškega zapora, čimprej uredili
ustreznejše in funkcionalno primernejše prostore za gibanje in
rekreacijo na svežem zraku. Prostori za fitnes, ki jih imajo v
večini zavodov, so nedvomno dobrodošla dopolnitev, ne morejo
pa nadomestiti sprehodov in primernega fizičnega gibanja na
svežem zraku.

Na Dobu, pa morda še v katerem od zavodov za prestajanje
zaporne kazni, je navada, da pride obiskovalec, preden je dovoljen
obisk obsojenca, na pogovor k predstavniku vzgojne službe.
Veliko obsojencev, pa tudi obiskovalcev, je takšen predhoden
pogovor imelo za poniževalen ter za vmešavanje v zasebnost
obsojenca ter njegovega razmerja do obiskovalca. Poudarili smo,
da zakon takšnega pogovora ne določa, vprašljiva pa je tudi
smiselnost predhodnega pogovora z obiskovalcem, saj mora po
končanem obisku obsojenec na pregled zaradi ugotavljanja, ali
ne prinaša v prostore zavoda nedovoljenih predmetov, ki bi mu jih
utegnil izročiti obiskovalec. Po zagotovilu uprave za izvrševanje
kazenskih sankcij se v praksi pogovor z namenom ocenjevanja
primernosti obiskovalca ne opravlja več, izvaja pa se temeljitejši
nadzor obsojencev po obisku osebe, ki ni ožji družinski član.

Topla voda za obsojence
Ob obisku v zavodu na Dobu smo ugotovili, da imajo obsojenci
na voljo toplo vodo le po dve uri na dan: od 18. do 20. ure. V drugih
zavodih, kjer smo obravnavali to problematiko, tovrstnih omejitev
v breme osebne higiene ni bilo. Po našem posredovanju imajo
obsojenci v zavodu na Dobu od 10. decembra 1996 toplo vodo na
voljo 24 ur na dan.
Kajenje v zavodih za prestajanje zaporne kazni
Veliko obsojencev se pritožuje zaradi zakajenih prostorov, v katerih
morajo prebivati. Očitajo, da uprava zavoda pogosto dopušča
kajenje v spalnicah in drugih prostorih, kjer je kajenje sicer
prepovedano.

Enotna ureditev telefoniranja
ZIKS ne ureja (pravice) telefoniranja za obsojence. Režim
telefoniranja je bil v praksi v različnih zavodih različno urejen
glede časa, kdaj je telefoniranje dovoljeno, koliko časa sme
pogovor trajati in kakšen je dopusten nadzor nad telefoniranjem
obsojencev. Predlagali smo, da se vsa vprašanja telefoniranja
enotno uredijo tako, da bi obsojenci imeli možnost telefoniranja v
razumnem obsegu ob upoštevanju tozadevne tehnične
opremljenosti v posameznih zavodih. Uprava za izvrševanja
kazenskih sankcij je izdala interno navodilo za opravljanje
27. maj 1997

V svojem mnenju smo poudarili, da je nesprejemljivo stališče, naj
se obsojenci med seboj sporazumejo glede kajenja. Uveljavitev
zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov mora imeti odmev
v doslednem spoštovanju in uresničevanju njegovih določil tudi v
zavodih za prestajanje zaporne kazni.
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Odnosi med upravo oziroma osebjem zavoda za prestajanje
zaporne kazni in obsojenci

izrečeni vzgojni ukrep izvajal, in sami vzgojni zavodi. Pri tem velja
omeniti, da se zavodski ukrep lahko izvaja v vsakem zavodu za
nastanitev mladine, čeprav se ponavadi izvaja prav v vzgojnih
zavodih oziroma domovih. V interesu mladoletnika je pri tem
določen 30-dnevni rok od prejema sodne odločbe, v katerem se
mora začeti izvajati izrečeni vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod.

V slovenskih zaporih deluje vzgojna služba, ki ima odločilno vlogo
pri socialni rehabilitaciji, da skuša obsojenca pripraviti na življenje
na prostosti tako, da bo živel in delal v skladu s pravnim redom in
da po prestani kazni ne bo ponavljal kaznivih dejanj. Socialna
rehabilitacija je mogoča le ob soglasju in sodelovanju samega
obsojenca. To pa je mogoče le, če osebje v zavodu za prestajanje
zaporne kazni, zlasti pa vzgojna služba, zagotavljajo spoštovanje
osebnosti obsojenca in njegovega človeškega dostojanstva.

Pravnomočna odločba sodne oblasti veže vse državne organe
ter jo morajo spoštovati tudi centri za socialno delo in vzgojni
zavodi. Pravna država (spoštovanje sodnih odločb) in interes
mladoletnikov terjajo takojšnje ukrepanje za odpravo vseh
nesoglasij ter za zagotovitev zakonitosti v ravnanju vsakega od
udeleženih organov v postopku napotitve in sprejema mladoletnika
v vzgojni zavod zaradi izvajanja vzgojnih ukrepov. Pristojnost za
izvajanje teh ukrepov je na organih, ki so v pristojnosti ministrstva
za pravosodje, ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
ter ministrstva za šolstvo in šport.

Rdeča nit našega delovanja je opozarjanje na nujnost korektnih
odnosov osebja v zavodih v razmerju do obsojencev. V pogovorih
z obsojenci smo slišali več pritožb, da pazniki in zlasti vzgojitelji
ne najdejo pravilnega nastopa v razmerju do obsojencev. Izrazi
zaničevanja in poniževanja, grožnje, neutemeljeni očitki in
podobno nedvomno ne morejo pripomoči k zagotovitvi pristnih
odnosov, ki so potrebni za uspeh resocializacije obsojencev. Veliko
obsojencev poudarja, da si vzgojna služba prilašča prevelik nadzor
nad njihovo osebnostjo ob hkratnem pretiranem poudarjanju
razmerja nadrejenosti in podrejenosti.

Varuh človekovih pravic je 6. septembra 1996 ministrici za
pravosodje poslal poseben dopis, v katerem je opozoril na opisano
nespoštovanje sodnih odločb in kršitev pravic mladoletnikov pri
zagotavljanju izvajanja vzgojnih ukrepov. Pismo je poslal v vednost
ministru za delo, družino in socialne zadeve ter ministru za šolstvo
in šport v pričakovanju, da bodo vsa tri ministrstva čimprej
zagotovila izvajanje obstoječih predpisov s področja izvrševanja
vzgojnih ukrepov ter tako pripomogla k odpravi nezakonitosti in
preprečitvi morebitnih kršitev človekovih pravic mladoletnikov.
Žal povratne informacije oziroma pojasnila o sprejetih ukrepih
nismo prejeli. Očitno tudi v praksi še ni bilo sprememb.

Obsojenci so populacija, s katero je delo nedvomno zahtevno.
Njihova odrinjenost na rob družbe terja še posebno obzirnost in
taktnost v ravnanju z njimi. Zato poudarjamo potrebo po nenehnem
izobraževanju vseh, ki v zavodih za prestajanje zaporne kazni
delajo z obsojenci, izobraževanje ni nujno zgolj za nove kadre,
pač pa za vse, ki delajo z obsojenci. Njihovo izobraževanje mora
vsebovati tudi seznanitev z določili evropskih zaporskih pravil,
evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, pa tudi evropske konvencije o preprečevanju
mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja.

Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da gre za nov primer, ko pristojni
državni organi ne spoštujejo svojih zakonskih obveznosti in hkrati
kršijo temeljno merilo konvencije ZN o otrokovih pravicah, da so
otrokove koristi glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki
(po konvenciji je otrok oseba, mlajša od 18 let).

Večjo skrb in učinkovitost nadzora glede zakonitega in pravilnega
ravnanja z obsojenci pričakujemo tudi od predsednikov okrožnih
sodišč.

Izboljšave položaja obsojencev
Pravica do vpogleda v osebni spis je obsojencem sedaj
zagotovljena: vpogledajo in fotokopirajo lahko celotno dokumentacijo osebnega spisa. Uprava zavoda mora omogočiti obsojencu,
da pregleda in se seznani s celotnim spisom, ne da bi smela iz
njega izločiti katerokoli listino, preden obsojencu omogoči vpogled
v njegov osebni spis.

Nespoštovanje pravnomočnih sodnih odločb z izrečenim
vzgojnim ukrepom oddaje v vzgojni zavod
V postopku proti mladoletnikom lahko izreče sodišče vzgojni ukrep
oddaje v vzgojni zavod. To kazensko sankcijo izreče, če so pri
mladoletniku potrebni trajnejši vzgojni, prevzgojni ali zdravstveni
ukrepi in njegova popolna izločitev iz dotedanjega okolja. Gre za
ukrep, katerega cilj je zagotoviti mladoletnikovo vzgojo in
prevzgojo pod stalnim vodstvom in nadzorstvom strokovnih
vzgojiteljev. Vzgojni ukrep je predvsem v interesu otroka, ki je
zašel na stranpota. Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki pa so vsi
državni organi zavezani zagotoviti ravnanje, pri katerem so
otrokove koristi glavno vodilo.

Večkrat smo morali posredovati zaradi stališča uprave posameznih
zavodov, da se obsojencem ne dovoli fotokopiranja njihovih listin.
Tako je eden izmed obsojencev moral več ur na roke prepisovati
svoje vloge, s katerimi je uveljavljal pravice, povezane z bivanjem
v zavodu za prestajanje zaporne kazni. Vsa vprašanja v zvezi s
fotokopiranjem naj bi bila sedaj razjasnjena tako, da do težav pri
fotokopiranju ne bi smelo več prihajati.

Žal ugotavljamo, na to pa sta nas opozorila tudi Okrožno sodišče
v Ljubljani in Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad, da vzgojni
zavodi v posameznih primerih odklanjajo sprejem mladoletnikov
in tako onemogočajo izvedbo izrečenega vzgojnega ukrepa.
Takšno ravnanje pomeni kršitev tretjega odstavka 181. člena
ZIKS, ki določa, da je vzgojni zavod zavezan sprejeti mladoletnika,
ki ga v zavod napoti center za socialno delo po odločbi sodišča.
Glede na namen vzgojnih ukrepov pomeni odklonitev sprejema
mladoletnika v vzgojni zavod tudi ravnanje v nasprotju s koristmi
otroka. Poleg tega pa mladoletniki pogosto na sprejem v vzgojni
zavod čakajo v priporu, kar lahko pomeni tudi kršitev ustavne
norme o trajanju pripora, ki ima v primeru mladoletnika še posebno
težo in pomen.

Z našim posredovanjem je tudi zagotovoljeno, da ima obsojenec
lahko pri sebi, po predhodnem dovoljenju upravnika, pisalni stroj
in računalnik. Za obsojenca sta ta dva predmeta posebej zanimiva,
ker olajšujeta pisanje pritožb in drugih vlog tako v zvezi s sodnimi
postopki kot tudi v zvezi z bivanjem v zavodu.
2.2.3. Vojaki
Pravila službe v Slovenski vojski
Dne 20. septembra 1996 so začela veljati pravila službe v
Slovenski vojski. S tem je zapolnjena pravna praznina tudi na
področju urejanja pravic in dolžnosti vojaških oseb pri opravljanju
vojaške službe, pravil njihovega ravnanja ter obnašanja med
opravljanjem vojaške službe, odnosov v službi, pritožbenih poti

V postopku izvajanja vzgojnih ukrepov so poleg sodišč udeleženi
še centri za socialno delo, ki določijo zavod, v katerem se bo
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ter disciplinske in odškodninske odgovornosti.

pridržanja šele na podlagi obvestila o neprostovoljnem pridržanju.
Sedanja pravna ureditev ne določa materialnopravnih pogojev in
postopka, da bi bilo mogoče od sodišča zahtevati, naj odredi
(bodoče) pridržanje.

Pravila službe vojaškim osebam priznavajo pravico do pobude
za začetek postopka pri varuhu človekovih pravic. Pri tem pa
mora vojaška oseba v skladu s pravili službe predhodno uveljavljati
ugovor ali pritožbo po službeni poti. Pravila službe dostop do
varuha človekovih pravic torej pogojujejo s predhodno uporabo
notranjih pritožbenih poti v Slovenski vojski. Za takšno
pogojevanje pa ni podlage ne v 52. členu zakona o obrambi in ne
v določilih zakona o varuhu človekovih pravic. Vsakdo, ki meni,
da so mu z aktom ali dejanjem državnega organa kršene
človekove pravice,ali temeljne svoboščine, lahko naslovi varuhu
človekovih pravic pobudo za začetek postopka. Praviloma naj bi
pobudnik res najprej uporabil redno pritožbeno pot in poskusil
zadevo rešiti pri organu, pri katerem je nastalo sporno razmerje
ali konflikt. Vendar pa je odločitev o sprejemu vložene pobude v
izključni pristojnosti varuha človekovih pravic, ki lahko vzame v
obravnavo tudi zadevo, pri kateri niso bila izčrpana vsa redna in
izredna pravna sredstva, če oceni, da bi bilo za posameznika
nesmotrno začeti ali nadaljevati takšne postopke ali da bi bila
posamezniku pri tem prizadejana velika ali težko popravljiva škoda.

Instituta zagovorništva naše pravo ne pozna. Pridržane osebe
praviloma nimajo sposobnosti oziroma možnosti, da bi si
zagotovile učinkovito varstvo svojih pravic ob neprostovoljnem
odvzemu prostosti. Po zgledu številnih tujih zakonodaj bi bilo tudi
pri nas morda koristno urediti (obvezno) zastopanje v postopku
prisilne hospitalizacije oziroma pridržanja oseb. Zagotovitev
pravice dostopa do sodišča pa pri tem bržkone terja uveljavitev
brezplačne pravne pomoči za neprostovoljno pridržane osebe.
Zdravljenje proti volji duševnega bolnika in prisilna
hospitalizacija
člen 51 ustave določa, da nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju,
razen v primerih, ki jih določa zakon. Zdravljenja bolnika z duševno
boleznijo proti njegovi volji slovenska zakonodaja ne ureja. Na
dopustnost takšnega zdravljenja moremo sklepati le na podlagi
zakonske norme, ki dovoljuje napotitev in sprejem na zdravljenje
v psihiatrično bolnišnico tudi brez bolnikove privolitve. Pri tem pa
je treba vsako omejitev človekove pravice, torej tudi pravice do
prostovoljnega zdravljenja, razlagati restriktivno.

Državni prazniki in dela prosti dan v Slovenski vojski
Ob obisku v vojašnici na Vrhniki smo zvedeli, da imajo vojaki
pouk oziroma delo po razporedu za delovni dan tudi na praznik,
26. decembra (dan samostojnosti) in na dela prost dan, 25.
decembra (božič).

Po 47. členu zakona o zdravstveni dejavnosti ima vsakdo pravico
dati soglasje za kakršenkoli medicinski poseg, pri čemer pa mora
biti obveščen o vseh mogočih metodah diagnosticiranja in
zdravljenja ter njegovih posledicah in učinkih. Pristno soglasje za
zdravljenje je mogoče le, če je bolnik sezanjen z vsemi vidiki in
posledicami zdravljenja. Po našem mnenju ni sprejemljiva
domneva, daje bolnik na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice
že po definiciji nesposoben, da bi sam odločal o svojem zdravljenju.
Tudi za osebo z duševno motnjo oziroma duševno boleznijo bi
moralo veljati, da ima pravico odkloniti predlagane medicinske
ukrepe. Čeprav določena oseba nima sposobnosti za odločitev o
hospitalizaciji, pa je kljub temu lahko sposobna za odločitev o
zdravljenju. Zanikanje pravice neprostovoljno pridržanih, da
zavrnejo zdravljenje, lahko pomeni kršitev človekove pravice še
posebej zato, ker je psihiatrično zdravljenje lahko tudi nevarno in
s številnimi škodljivimi stranskimi učinki. Dejstvo, da je oseba
duševni bolnik oziroma, da se zdi njena izbira nespametna, ne
sme samo po sebi biti dokaz za nesposobnost odločanja o
lastnem zdravljenju.

Čeprav vemo, da v vojski časa vedno primanjkuje, vseeno
menimo, da bi morala tudi Slovenska vojska spoštovati določila
zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
2.2.4. Osebe z duševnimi motnjami
Ugotovitve na tem področju so nerazveseljive in enake lanskim.
Pobudniki opozarjajo na brezpravnost, ki jih spremlja po izreku
psihiatrične diagnoze. Pravne praznine pri hospitalizaciji in
zdravljenju bolnikov z duševno boleznijo ter neustrezna
zakonodaja, ki ureja sodni nadzor tega občutljivega področja
človekove zasebnosti in osebnostnih pravic, niso primerne za
pravno državo.
Pravna (ne)urejenost prisilne hospitalizacije
Leta 1996 žal ni bilo normativnih sprememb na področju prisilne
(neprostovoljne) hospitalizacije oziroma pridržanja v psihiatričnih
bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. Delo pri pripravi zakona
o duševnem zdravju, ki naj bi to problematiko uredil celovito in na
primernejši način, je očitno zastalo. Pri tem pa se v praksi kaže
čedalje več težav, ki so posledica pomanjkljive in pogosto tudi
neživljenjske sedanje pravne ureditve.

Nakazane dileme in odprta vprašanja lahko razreši le zakon, ki
bo to področje celovito uredil in natančno določil pogoje, pod
katerimi je bolnika z duševno boleznijo dopustno prisiliti k
zdravljenju.
Naša zakonodaja molči tudi glede pogojev za uporabo prisilnih
ukrepov in omejitev, do katerih prihaja v psihiatričih bolnišnicah
(na primer uporaba prisilnega jopiča, privezovanja na posteljo,
izolacije ipd.). Po zgledu tujih zakonodaj in v izogib morebitnim
zlorabam jja bi veljalo zagotoviti tudi učinkovit sodni nadzor pri
uporabi teh ukrepov.
f
Ob sprejemanju nove zakonodaje bi zakonodajalec moral
upoštevati tudi priporočilo št. R(83)2 odbora ministrov Sveta
Evrope državam članicam glede pravnega varstva oseb, ki so
zaradi duševne motnje pridržane na neprostovoljnem zdravljenju
ter kodeks etičnih načel delavcev v psihiatriji (havajska
deklaracija), ki jo je sprejela generalna skupščina svetovnega
psihiatričnega združenja na svojem zasedanju na Havajih leta
1977.

Zakon o nepravdnem postopku v 70. členu določa pogoje za
dopustnost pridržanja v psihiatričnih zdravstvenih in drugih
organizacijah, ki so namenjene psihiatričnim bolnikom. Napotitev
in sprejem na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico brez privolitve
pa ureja tudi zakon o zdravstveni dejavnosti. Čeprav gre za novejši
predpis, pa 49. člen navedenega zakona le v manjši meri upošteva
načelo sorazmernosti, saj kot pogoj za dopustnost hospitalizacije
ne omenja, da mora biti omejitev svobode gibanja bolnika ali
preprečitev njegovih stikov z zunanjim svetom (zaradi preprečitve
nevarnosti oziroma povzročanja škode) nujno potrebna.
Razen pooblastila zdravniku, da pošlje bolnika (tudi ob pomoči
policije) v psihiatrično bolnišnico, drugih določil o napotitvi in
sprejemu posameznika v zdravstveni oziroma socialnovarstveni
zavod veljavna zakonodaja nima. Sodišče začne postopek
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Kršitve zakona pri zagotavljanju sodnega nadzora
neprostovoljne hospitalizacije

možnost in pravico vpogleda v svojo psihiatrično dokumentacijo
v skladu z veljavnimi predpisi.

Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se niti pomanjkljiva veljavna
pravna ureditev neprostovoljnega oziroma prisilnega pridržanja
ne upošteva dosledno. Psihiatrične bolnišnice in socialnovarstveni
zavodi o neprostovoljnem pridržanju sodišč ne obveščajo vedno,
ali pa jih obveščajo zunaj zakonskega roka 48 ur. Še bolj skrb
zbujajoče pa so ugotovitve o poslovanju sodišč v pridržalnih
postopkih. Okrajna sodišča, na katerih območju je psihiatrična
bolnišnica ali socialnovarstveni zavod, imajo mnogokrat
neobvladljiv pripad pridržalnih zadev. Tako sodišča v pridržalnih
postopkih pogosto kršijo zakonske roke. Okrajno sodišče v
Ljubljani tako rekoč nikoli ne obišče pridržane osebe v psihiatrični
bolnišnici v zakonskem roku treh dni po prejemu obvestila o
pridržanju (primer 2.3-9/96). Za Okrajno sodišče v Lenartu, na
katerega območju je socialnovarstveni zavod za duševno in živčno
bolne Hrastovec-Trate z več kot 600 varovanci, pa smo ugotovili,
da izda sklep o pridržanju kar na obrazcu s pomanjkljivo
obrazložitvijo brez utemeljitve in razlogov o dejanskem in pravnem
stanju. Sodišča bi morala sklepe o pridržanju izdajati najkasneje v
30 dneh po prejemu obvestila o pridržanju, kar se prav tako žal
pogosto ne dogaja.

Člen 54 zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da so zdravstveni
zavodi in zasebni zdravstveni delavci zavezani voditi zdravstveno
dokumentacijo in druge evidence v skladu s posebnim zakonom.
Takšen poseben zakon pa žal še ni bil sprejet. Do sprejetja
navedenega zakona se uporablja zakon o evidencah na področju
zdravstva (Ur. list SFRJ št. 22/78 in 18/88) s tem, da se vodi
posebna zbirka tudi za bolnike z duševno boleznijo.
Predlagamo čimprejšnje sprejetje posebnega zakona, ki bo na
novo uredil zbiranje zdravstvenih podatkov tudi v dejavnosti
psihiatričnega zdravljenja. Čeprav zakon o zdravstveni dejavnosti
ne določa roka za sprejetje tega zakona, pa varstvo osebnih
podatkov te skupine prebivalstva terja prednostno ukrepanje
zakonodajalca.
Zavod za namestitev oseb s "stalno ponovitveno
nevarnostjo"
Ob reševanju pritožbe pobudnika, ki mu je bil izrečen varnostni
ukrep obveznega psihiatričnega varstva in zdravljenja v psihiatrični
ustanovi, nas je predstojnik ene izmed psihiatričnih bolnišnic
opozoril na psihotično populacijo, ki je latentno nevarna. Tako bi
bilo iz psihohigienskih razlogov treba ustanoviti zavod, kjer bi se
ljudje, pri katerih obstaja stalna ponovitvena nevarnost, zdravili in
varovali, kajti nameščanje nevarnih pacientov v tako imenovanih
"normalnih psihiatričnih bolnišnicah" je lahko iz zdravstvenega in
še bolj z etičnega vidika dvomljivo.

Sodni postopek o pridržanju bolnikov v psihiatričnih bolnišnicah
in oskrbovancev oziroma varovancev v socialnovarstvenih
zavodih naj bi zagotovil sodni nadzor odvzema prostosti. V
postopku naj bi sodišče vestno in skrbno presodilo vse izvedene
dokaze, vključno z izvidom in mnenjem zdravnika psihiatra. Zaradi
neupoštevanja zakonskih rokov in prakse, da sodišča
pridržalnega postopka ne začnejo in ne odločijo o pridržanju, če
psihiatrična bolnišnica sporoči, da je bolnik premeščen na odprti
oddelek ali odpuščen iz zavoda, pogosto do sodne kontrole
pridržanja sploh ne pride. Tako so utemeljene pritožbe prizadetih
posameznikov, da so ob prisilni hospitalizaciji zaman iskali pravno
pomoč in sodno varstvo.

2.3. SOCIALNA VARNOST
V letu 1996 smo prejeli 302 pobudi s področja socialne varnosti,
kar pomeni 20-odstotno povečanje v primerjavi z letom 1995.
Največji delež s 149 pobudami odpade na socialno varstvo.
Primere socialne ogroženosti in pomanjkanja smo zasledili tudi
pri osebah, katerih pobude uvrščamo v druga poglavja, zlasti v
zvezi z uveljavljanjem sodnega varstva v delovnih in socialnih
sporih.

Zakonski pogoji za pridržanje morajo obstajati ob prvem, pa tudi
pri vseh kasnejših odločitvah o pridržanju. Zato bi obstoj pogojev
za pridržanje sodišče moralo ugotavljati enako skrbno in popolno
tudi v vsakem primeru odločanja o podaljšanju pridržanja. O
podaljšanju pridržanja bi moralo sodišče odločiti do poteka roka,
določenega v sklepu o pridržanju. Žal smo ugotovili primer, ko je
nov sklep o podaljšanju pridržanja postal pravnomočen šele 10
mesecev po izteku časa, določenega v prejšnjem sklepu o
pridržanju. In to kljub kratkim rokom, ki jih za izdajo takšnega
sklepa ter za pravna sredstva določa zakon o nepravdnem
postopku.

Socialna država bi morala dati solidarnosti in socialni pravičnosti
večji poudarek. Tudi za naše razmere ostaja aktualno določilo 25.
člena v letu 1948 sprejete splošne deklaracije človekovih pravic,
da ima vsakdo pravico do takšne življenjske ravni, ki njemu in
njegovi družini zagotavlja zdravje in blaginjo, vključno s hrano,
obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi
storitvami.

Kot smo navedli že v letnem poročilu za leto 1995, nismo zasledili
primera, da bi bila odločitev sodišča v nasprotju z odločitvijo
zdravnika o sprejemu bolnika na zaprti oddelek. Praksa torej
kaže, da sedanja zakonska ureditev ne zagotavlja učinkovitega
sodnega nadzora nad omejitvami pravice do osebne svobode in
prostovoljnosti zdravljenja za osebe, ki imajo težave z duševnim
zdravjem.

V Sloveniji še ne velja evropska socialna listina, ki je za področje
socialnih in ekonomskih pravic enako pomembna kot evropska
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin za
državljanske in politične pravice. Ocene, da je raven varstva, kot
ga določa evropska socialna listina, pri nas že zagotovljena, bo
po njeni uveljavitvi mogoče preverjati z dveletnimi poročili v
mednarodnem sistemu nadzora. Zato priporočamo čimprejšen
podpis in ratifikacijo te listine.

Zbirka podatkov za bolnike z duševno boleznijo
Center za mentalno zdravje na Zaloški 29 v Ljubljani ima register
pacientov, ki so bili zdravljeni v kateri izmed psihiatričnih bolnišnic
v Sloveniji. Po sporočilu zdravstvenega sveta pri ministrstvu za
zdravstvo ta register v zadnjih letih dejansko ne deluje več v
nekdanji obliki, ker ni pravne podlage za njegovo delovanje. Register zajema podatke, ki so zapisani na bolniško-statističnem
listu. To niso podatki o zdravstvenem stanju posameznika, pač
pa le o njegovem socialnem položaju. Zdravstveni podatki o
bolniku so le v njegovem popisu bolezni, ki ga hrani zdravstveni
zavod, v katerem se je zdravil. V tem zavodu ima bolnik tudi
poročevalec, št. 20

2.3.1. Socialno varstvo
Na področju socialnega varstva sodelujemo predvsem s centri
za socialno delo. Njihov odziv na naše poizvedbe in predloge za
ukrepanje je večinoma hiter in učinkovit. Pogosto ugotavljamo, da
so delavci centra za socialno delo že seznanjeni s problemi, s
katerimi se na nas obrača socialno ogrožen posameznik. V večini
takšnih primerov je tudi že prišlo do ukrepanja za zagotovitev
socialne varnosti prizadete osebe ali družine. Če pa opozorimo
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na nov oziroma socialni službi nepoznan primer socialne
ogroženosti, na podlagi našega posredovanja center za socialno
delo sproži potrebne postopke za ugotovitev statusa socialnega
upravičenca pobudnika oziroma njegove družine, da bi tako lahko
prišlo do nuđenja katere od vrst socialnovarstvenih storitev ali
dajatev.

oseb brez priznanega pravnega statusa.
Stanovanjska stiska oseb z duševnimi motnjami in žrtev
nasilja
Ob odpustu iz psihiatrične bolnišnice marsikateri bolnik nima
stanovanja. Rešitev je lahko v podaljšani hospitalizaciji, ki pa ni
utemeljena v nadaljnjem zdravljenju. V poštev prihaja tudi
premestitev bolnika v dom za starejše oziroma v drug
socialnovarstveni zavod, vendar tam ponavadi ni pravih možnosti
za socialno rehabilitacijo. V nekaterih primerih pa ni moč zagotoviti
nobenega bivališča.

Socialnovarstvene dajatve
Socialnovarstvene dajatve so namenjene osebam, ki nimajo
nobenih ali zadostnih sredstev za preživljanje. Za te dajatve velja
načelo subsidiarnosti: upravičenec je tista oseba, pri kateri so
izčrpane vse druge možnosti za pridobivanje sredstev za
preživljanje z delom, iz pokojnin, denarnih nadomestil, denarne
pomoči in dodatkov po posebnih predpisih, iz obveznega
zavarovanja, iz premoženja ali iz drugih virov.

Dobrodošla rešitev je lahko bivanje v stanovanjskih skupinah, ki
poleg rešitve stanovanjskega vprašanja zagotavlja tudi uspešno
socialno in psihološko rehabilitacijo osebam z različnimi duševnimi
motnjami. Zato bi morale država in lokalne skupnosti z večjo
naklonjenostjo sodelovati pri pridobivanju ustreznih prostorov in
sploh pri zagotavljanju pogojev v ta namen.

Po 20. členu zakona o socialnem varstvu sta socialnovarstveni
dajatvi denarna pomoč kot edini vir preživljanja in denarni dodatek.
Merila za pridobitev denarne pomoči so tako stroga, da smo
zasledili tudi primere, ko do nje niso bili upravičeni močno socialno
ogroženi. Velike so tudi omejitve za denarni dodatek, pri čemer se
po našem mnenju premalo upoštevajo prosilčeva starost,
morebitna invalidnost ter zdravstveno in sploh socialno stanje. V
primerih, ko prosilec presega določeno višino cenzusa, četudi le
minimalno, ne more uveljavljati tudi drugih nadaljnjih pomoči: na
primer subvencioniranja najemnine za stanovanje, čeprav mora
morda zaradi neurejenih stanovanjskih razmer plačevati visoko
najemnino.

Potrebna bi bila tudi ureditev varnih hiš - zavetišč za žrtve nasilja,
zlasti za ženske z otroki, ki bi se tako lahko umaknile pred nasiljem
in počakale na ureditev družinskih razmer oziroma na ustrezno
rešitev stanovanjskega problema. Ena od rešitev na tem področju
so lahko materinski domovi, pri čemer pa bo treba zagotoviti
ustrezno financiranje te dejavnosti.
Usklajevanje preživnin
Dogovorjene in s sodno odločbo določene preživnine se usklajujejo
z gibanjem življenjskih stroškov in osebnih dohodkov. Zato mora
pravnomočno odločbo o določitvi ali spremembi preživnine
sodišče takoj poslati pristojnemu centru za socialno delo. Če pri
tem pride do zamude, lahko izostane uskladitev preživnine. Center
za socialno delo namreč lahko preživnine redno in tekoče
valorizira v skladu z vsakokratnim sklepom vlade Republike
Slovenije o uskladitvi preživnin le, če mu sodišče pravočasno
pošlje pravnomočno odločbo o preživnini. Kaže, da sodišča tem
obveznostim morda dajejo premajhno pozornost in tako prihaja
do zamude pri pošiljanju pravnomočnih preživninskih sodnih
odločb centrom za socialno delo. V enem primeru smo ugotovili
celo enaindvajsetmesečno zamudo, sodišče pa je centru za
socialno delo svojo sodbo, s katero je v korist dveh mladoletnih
otrok določilo preživnino, poslalo šele po našem posredovanju.

Socialna stiska je prisotna tudi pri ljudeh, ki so lastniki kmetijskih
in gozdnih zemljišč, a jih zaradi starosti ali nesposobnosti za delo
sami ne morejo obdelovati. Interesentov za nakup ali najem
zemljišč ni, formalno izkazani katastrski dohodek pa je le breme
in onemogoča pridobitev pravic iz naslova socialne varnosti.
Socialne stiske številnih posameznikov, ki po sedaj veljavnih
predpisih ne izpolnjujejo pogojev za status socialnega
upravičenca, kažejo, da bi veljalo omejiti pogosto prestroge pogoje
za prejemanje denarne pomoči ter uvesti še druge oblike pomoči
za premagovanje socialne stiske (na primer s socialnimi posojili).
Dodatek za pomoč in postrežbo
Čeprav je pravica do dodatka za pomoč in postrežbo v veljavnih
predpisih urejena kot socialno varstvena dajatev ter kot pravica
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa smo v praksi
zasledili primere, ki kažejo, da je ta pravica morda še vedno
preveč omejena in mnogim nedostopna.

O uskladitvi in novem znesku preživnine izda center za socialno
delo obvestilo, ki je skupaj s sodno odločbo oziroma dogovorom
o preživnini izvršilni naslov za prisilno izterjavo preživninske
terjatve. Pri valorizaciji sodno določene preživnine mora center
za socialno delo upoštevati datum izdaje sodbe sodišča prve
stopnje. V primeru, ko pride do predčasne sklenitve glavne
obravnave po drugem odstavku 304. člena zakona o pravdnem
postopku, pa bi se lahko upošteval celo datum končanja glavne
obravnave. V pravdnem postopku namreč sodišče odloča na
podlagi tistega dejanskega in pravnega stanja, kot je bilo
ugotovljeno na koncu glavne obravnave. Višino prispevka za
preživljanje otrok sodišče določi v sorazmerju z možnostmi
vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami, ob upoštevanju
odločilnih okoliščin, ki so podane v času končanja glavne
obravnave oziroma izdaje sodbe pred sodiščem prve stopnje.
Upoštevanje kasnejšega datuma za uskladitev preživnine lahko
pomeni neutemeljeno prikrajšanje upravičenca za del preživnine.
Pa vendar smo obravnavali primer, ko je center za socialno delo
kot datum za valorizacijo upošteval dan pritožbene odločitve in
ne datuma sodbe sodišča prve stopnje. Ker je bila napaka
ugotovljena šele po petih letih, so obvestila o valorizaciji preživnine
v tem času dva mladoletna otroka prikrajšala za več kot 400.000
tolarjev.

Invalidne osebe so iz naslova invalidnosti upravičene do
denarnega nadomestila le, če jim zakon priznava status invalida.
Te osebe ne morejo pridobiti pravice do dodatka za pomoč in
postrežbo niti če invalidska komisija oceni, da jim je za osnovne
življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba drugega.
Tako dodatek za pomoč in postrežbo ne gre invalidnim osebam,
pri katerih je invalidnost nastala po dopolnjenem osemnajstem
letu starosti oziroma po šestindvajsetem letu starosti v primeru
rednega šolanja, če do dneva nastanka invalidnosti niso izpolnili
pogojev za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (na primer zaradi brezposelnosti, slabega
zdravstvenega stanja, gospodinje itd.), hkrati pa zaradi dohodka
partnerja niso upravičeni do denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja.
Te invalidne osebe so v neenakopravnem socialnem položaju.
Nujno bi bilo hjihov status zakonsko urediti ter jim zagotoviti
socialno varnost. Možnost občasne dodelitve enkratnega
denarnega dodatka ne more trajneje rešiti socialne stiske invalidnih
27. maj 1997
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Postopek določanja in usklajevanja preživnine zahteva skrbno in
vestno ravnanje državnih organov, da pravica do preživnine
oziroma do ustreznega življenjskega standarda otrok ne bo
ogrožena.

Ustava zagotavlja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Vojaške osebe v nekdanji JLA so bile pokojninsko in invalidsko
zavarovane po zveznem zakonu. Te pravice po osamosvojitvi
Slovenije za vojaške osebe nekdanje JLA s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji še niso z zakonom urejene. Takšno stanje ne
utemeljuje Slovenije kot pravne in socialne države.

Urejanje stikov med starši in otroki
Tisti od staršev, pri katerem otrok živi, je zavezan omogočiti stike
z drugim roditeljem. Praksa kaže, da tisti od staršev, ki ne živi
skupaj z otrokom, ob nesodelovanju ali celo nasprotovanju
drugega roditelja težko uresničuje to pravico, ki je nedvomno tudi
v dolgoročnem interesu otroka. Žal še vedno ugotavljamo, da
centri za socialno delo v primerih, ko prihaja do kršitve pravice do
osebnih stikov med starši in otroki, ne ukrepajo dovolj hitro in
učinkovito.

Pravica do družinske pokojnine po sporazumu med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških
pokojninah
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o
vojaških pokojninah določa, da lahko v primeru smrti uživalca
vojaške pokojnine pridobijo njegovi družinski člani pravico do
družinske pokojnine, če stalno prebivajo na območju držav
podpisnic in so državljani katere od obeh držav.

Morda starši od socialne službe pričakujejo celo preveč, pa tudi
pričakovanja o vsezmožnosti prava so pretirana. Razrešitev
problema stikov bi se morala najprej in predvsem urejati s
poudarkom na odgovornosti staršev. V trenutku, ko se v
razreševanje spornega razmerja vključi nekdo tretji, je
odgovornost avtomatično porazdeljena drugače: več ko je
institucij, manj odgovornosti prevzemata starša.

Obravnavali smo primer hrvaške državljanke s .stalnim
prebivališčem na Hrvaškem, ki ji v postopku pred zavodom za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni uspelo uveljaviti pravice
do družinske pokojnine po pokojnem možu, sicer vojaškem
upokojencu in slovenskem državljanu, ki je pokojnino prejemal v
Sloveniji. Čeprav je pobudnica v pritožbenem postopku opozarjala
na določila sporazuma z Republiko Hrvaško o vojaških
pokojninah, je zavod njeno zahtevo zavrnil.

V praksi je veliko primerov, ko bi lahko centri za socialno delo z
odločnim in pravočasnim ravnanjem veliko pripomogli k
uresničevanju pravice do osebnih stikov, kar je nedvomno v skladu
z načelom, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo pri vseh
dejavnostih v zvezi z otroki. Država je zavezana spoštovati
pravico otroka, ki je ločen od enega izmed staršev, da redno z
njim vzdržuje osebne stike in neposredno zvezo, razen če bi bilo
to v nasprotju z otrokovimi koristmi.

V intervenciji smo opozorili na nepravilnost takšne odločitve, saj
smo ocenili, da meddržavni sporazum z Republiko Hrvaško
omogoča, da vdova po uživalcu akontacije vojaške pokojnine,
pridobljene po slovenskem predpisu, pridobi pravico do akontacije
družinske pokojnine tudi, če nima našega državljanstva in stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji. Predlagali smo, da zavod po
uradni dolžnosti razveljavi ali spremeni dokončno odločbo, izdano
v postopku pobudnice.

Pritožbe pobudnikov se nanašajo tudi na neučinkovitost upravne
izvršbe. Izvršba s posredno prisilitvijo, torej z denarnimi kaznimi,
pogosto ne doseže ustreznega učinka z osebnimi stiki med
otrokom in tistim od staršev, ki neživi skupaj z njim. Za omogočanje
stika ni dovolj zgolj zagotovitev fizične prisotnosti otroka ob času
in v kraju, določenem v odločbi centra za socialno delo. Roditelj,
pri katerem otrok živi, je slednjega zavezan tudi psihično pripraviti
tako, da bo sposoben vzpostaviti stike z drugim roditeljem.

V odgovoru je zavod pritrdil našemu mnenju, ki bi ga bilo treba
upoštevati tudi v postopku po zahtevi pobudnice za priznanje
družinske pokojnine. Ker bi razveljavitev ali sprememba odločbe
pomenila prikrajšanje pobudnice, zavod ni sledil našemu predlogu.
Pobudnica je namreč zahtevala sodno varstvo, vse negativne
posledice nepravilne odločbe pa bo lahko odpravilo le sodišče.
Pri tem je zavod zagotovil, da bo v odgovoru na tožbo predlagal,
da sodišče tožbenemu zahtevku ugodi.

V interesu otroka bi morala mati in oče vložiti več truda in volje za
uresničitev z odločbo določenih stikov, če že sporazum o tem
med njima ni mogoč. Žal opažamo, da starši, namesto da bi
sodelovali, pogosto izberejo pot trmastega vztrajanja in
pritoževanja, otrok pa postaja sredstvo za manipuliranje. Pri tem
pa centri za socialno delo nimajo možnosti, da bi starša prisilili v
svetovalni ali terapevtski proces, čeprav bi bila kdaj to edina
rešitev njunega odnosa in na tej podlagi tudi ureditev stikov z
otrokom.
.

Ni predpisa o ureditvi delovanja invalidskih komisij
»>
Številne so pritožbe zavarovancev, da jim v postopku uveljavljanja
pravic iz invalidskega zavarovanja ne uspe uveljaviti pravic, ki
naj bi jim šle glede na njihovo preostalo delovno zmožnost oziroma
popolno nezmožnost za delo. Pogost je očitek, da invalidska
komisija zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
postopku uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja premalo
upošteva stališča oziroma priporočila zdravnikov specialistov.
So tudi primeri, ko je zavarovanec na podlagi mnenja osebnega
zdravnika oziroma zdravniške komisije zavoda za zdravstveno
zavarovanje odsoten z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi
bolezni ali poškodbe neprekinjeno več let. Ko pa isti zavarovanec
uveljavlja pravico do invalidske upokojitve ali pravico do
kategorizacije zaradi zmanjšanja delovnih zmožnosti, pa v
postopku zaradi negativnega izvida in mnenja invalidske komisije
ne uspe. Pogoste so tudi pritožbe o neprimernem in poniževalnem
odnosu članov zdravniških komisij do zavarovanca.

Pogoj za uspešno posredovanje pa je nedvomno nepristransko
vodenje postopka in odločanje v interesu dolgoročnih in pravih
koristi otroka. Centri za socialno delo in upravni organi, ki odločajo
v izvršilnem postopku, bi morali strankam preprečiti vsakršno
zlorabo procesnih pravic ter zagotoviti hitro in učinkovito odločanje.
2.3.2. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Vojaške pokojnine
Leto 1996 ni prineslo zakonodajne rešitve za pravice vojaških
zavarovancev iz naslova pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Teče že šesto leto od osamosvojitve, pa država še
nima zakona, ki bi urejal to občutljivo področje socialne varnosti.
Posledice se kažejo tudi v socialni ogroženosti vojaških oseb,
zaposlenih v nekdanji JLA, pa naj gre za državljane Republike
Slovenije ali pa za posameznike, ki prebivajo na njenem ozemlju.
poročevalec, št. 20

Člen 267 zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ) določa, da predstojnik republiškega upravnega organa,
pristojnega za delo, skupaj s predstojnikom republiškega
upravnega organa, pristojnega za zdravstvo, dOloči organizacijo
in način delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov ter kriterije za ocenjevanje okoliščin, ki so odločilne za
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uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Tega predpisa še ni, čeprav bi moral biti izdan v šestih mesecih
po uveljavitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
torej do 1. oktobra 1992. Sprejetje kriterijev za ocenjevanje
okoliščin, odločilnih pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ne bo zgolj poenotilo in uskladilo dela
invalidskih komisij, pač pa bo zaradi večje preglednosti predpisanih
kriterijev imelo ugoden odmev tudi pri zavarovancih. Ne gre
namreč prezreti, da slednji pogosto, ko se z izvidom in mnenjem
invalidske komisije ne strinjajo, opozarjajo na pristranost oziroma
odvisnost izvedencev oziroma izvedenskih organov v razmerju
do zavoda, za katerega opravljajo izvedensko delo.

Bolnišnica opozarja, da je zdravstveno stanje bolnice
nespremenjeno in nadaljnja hospitalizacija ni več nujna. Bolnica
potrebuje nego, ki jo lahko daje socialnovarstveni zavod. Sorodniki
nasprotujejo premestitvi bolnice v dom za starejše, ker se boje
nižje ravni zdravstvene nege. Zavod za zdravstveno zavarovanje
pa opozarja, da je bolnišnično zdravljenje omejeno na najkrajši
potreben čas ter na to, da oskrbni dnevi, ko niso bile opravljene
nobene zdravstvene storitve, ali pa so bile opravljene storitve, ki
bi jih bilo mogoče opraviti ambulantno, ne štejejo med pravice iz
obveznega zavarovanja.

Predlagamo čimprejšnjo izdajo tega v zakonu napovedanega
predpisa.

Problem tako imenovanih negovalnih postelj bi bilo treba ustrezno
(normativno) opredeliti in urediti, zagotoviti financiranje ter tako
bolnikom in njihovim svojcem omogočiti socialno varnost tudi na
tem področju.

Povračilni zahtevek v primeru preplačila

Dolga čakalna doba in prisilno samoplačništvo

Pritožbe pobudnikov kažejo, da v poslovanju Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije večkrat prihaja
do preplačila oziroma izplačila denarnega zneska, do katerega
zavarovanec nima pravice. Tako na strani prejemnika pride do
neupravičene pridobitve. Zakonodajalec je na takšno možnost
računal, saj je v 288. členu ZPIZ določil, da mora zavarovanec
tako prejeti znesek vrniti zavodu v skladu z določbami zakona o
obligacijskih razmerjih (ZOR).

Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, zlasti pravice
do storitev specialističnoambulatne, bolnišnične ter terciarne
zdravstvene dejavnosti in pravice do storitev zobozdravstvene
dejavnosti, je pogosto povezano z dolgim čakanjem. Čakalna
doba, ki v praksi traja celo eno leto in več, lahko ogrozi uspeh
zdravljenja ter pomeni nepotrebno nevarnost za zdravje in življenje
zavarovancev. Pri tem opažamo, da čakalna doba ni odvisna
zgolj od števila bolnikov in izvajalcev zdravstvenih in
zobozdravstvenih storitev oziroma od objektivnih danosti za
opravljanje te dejavnosti. Posameznik, ki uveljavlja zdravstveno
varstvo v breme zdravstvenega zavarovanja, je soočen z daljšo
čakalno dobo v primerjavi s samoplačniki. Zdi se, da se čakalna
doba za zavarovane osebe neupravičeno in nesprejemljivo
podaljšuje le zato, da bi iskalca teh storitev prisilili v samoplačništvo.
Tako se zavarovane osebe odločajo za samoplačništvo, pa
čeprav gre za storitev, ki je vključena v zdravstveno zavarovanje.

Vračilo neutemeljeno izplačanega zneska poteka v praksi tako,
da zavod zavarovanca s posebnim dopisom obvesti o vzrokih in
višini nastalega preplačila v določenem časovnem obdobju ter o
načinu vrnitve neutemeljeno prejetih zneskov.
ZOR kot način prenehanja obveznosti določa tudi pobot. Vendar
pobot ne nastane sam po sebi, potrebna je izjava upnika dolžniku
o pobotu. Enostranski zunajprocesni pobot je dopusten le, če ni
zakonskih ovir za pobotljivost pobotne terjatve ob pogoju, da je
za pobot sposobna le terjatev, ki je likvidna, kar pomeni, da ne
sme biti med strankama sporna. Zato bi zavod v vseh primerih,
ko želi s pobotom doseči poplačilo verzijskega zahtevka, moral
prisluhniti pripombam in morebitnim ugovorom zavarovanca tako
glede utemeljenosti kot tudi višine v pobot uveljavljane terjatve. V
praksi opažamo, da se zavod ne odziva vedno na stališča
zavarovanca oziroma dolžnika (glej primer 3.1-8/96) ter zgolj na
podlagi svoje odločitve in enostransko začne odtegovati dajatve,
ki jih sicer mora (redno mesečno) izplačevati upravičencu.

Zavod za zdravstveno zavarovanje mora organizirati in izvajati
nadzor nad uveljavljanjem pravic in obveznosti iz obveznega
zavarovanja. Ta nadzor očitno ni dovolj učinkovit, da bi preprečil
opisano nepravilnost. Vodstvo Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije smo opozorili, da je treba zagotoviti
uveljavljanje pravic do zdravstvenega varstva iz naslova
zdravstvenega zavarovanja pod enakimi pogoji, kot to velja za
samoplačnike teh storitev. V javni zdravstveni mreži mora biti
vsakomur pod enakimi pogoji dostopno zdravstveno varstvo,
pokrito z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
Slabo seznanjanje s pritožbenimi možnostmi zavarovalnih
oseb

Predlagamo, da zavod v vsakem primeru ugotovljenega preplačila
zavarovancu ustrezno obrazloži vsa odločilna dejstva ter svojo
voljo za plačilo zneska iz naslova neupravičene pridobitve s
pobotom jasno in zavarovancu razumljivo izrazi z izjavo o pobotu.
Kadar je iz zavarovančevega odziva razumeti, da je terjatev iz
naslova povračilnega zahtevka sporna oziroma v primerih, ko ni
izpolnjen kateri od drugih pogojev za enostranski prisilni pobot,
pa naj zavod vračilo preplačila uveljavlja pred sodiščem, pristojnim
za odločitev o spornem razmerju.

Pritožbene poti za varstvo pravic iz zdravstvenega zavarovanja
zavarovane osebe praviloma slabo poznajo. Varstvo in nadzor
uresničevanja pravic urejajo pravila obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Čeprav gre za predpis, objavljen v Uradnem listu
RS, pa to ne pomeni, da so vsi uporabniki storitev iz naslova
zdravstvenega zavarovanja z njim tudi dejansko seznanjeni. Tako
ljudje pogosto ne vedo, kdaj lahko zahtevajo varstvo pravic ter v
katerih primerih zagotavlja zavod strokovno in pravno pomoč ter
pomaga z navodili, nasveti in posredovanjem pri izvajalcih.

2.3.3. Zdravstveno zavarovanje
Problematika negovalnih postelj

Zavarovane osebe lahko pravice iz zdravstvenega zavarovanja
v polni meri uveljavljajo le, če so ustrezno seznanjene s pravicami,
obveznostmi in zlasti tudi pritožbenimi možnostmi, ki so jim na
voljo za varstvo teh pravic. Zato predlagamo, naj Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotovi, da bodo v vsaki
čakalnici izvajalca zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni
mreži na voljo tozadevne informacije, ki bodo zavarovanim osebam
v pomoč v primerih omejevanja ali kršitev pravic iz zdravstvenega
zavarovanja.

Zaradi hitrega razvoja medicinskih znanosti se zmanjšuje
smrtnost, pri tem pa so številni bolniki po končanem zdravljenju
bolj ali manj odvisni od pomoči drugih in potrebujejo stalno
zdravstveno oskrbo.
Obravnavali smo primer osebe, ki že leto dni leži v bolnišnici v
vegetativnem stanju. Njena hospitalizacija je sprožila več vprašanj,
ki si jih zastavljajo tako njeni bližnji kot tudi vodstvo bolnišnice in
zavod za zdravstveno zavarovanje.
27. maj 1997

25

poročevalec, št. 20

2.3.4. Zdravstveno varstvo

voljo. Kot primer takšne pomanjkljive informacije naj navedemo
decembra 1995 izdano knjižico Kliničnega centra v Ljubljani. Ta
priročnik pojasnjuje sprejem in bivanje v bolnišnici, navaja pravice
bolnikov, žal pa ne pove ničesar o tem, komu in kam se lahko
prizadeti posameznik pritoži, če meni, da so njegove pravice
ogrožene oziroma kršene. Le sramežljivo je ob koncu knjižice
naveden Urad kliničnega centra za pritožbe in pohvale, ki pa je
lahko le organ internega nadzora. Drugih nadzorstvenih in
pritožbenih možnosti, ki jih določa zakon, pa priročnik ne omenja.

Nepregledne pritožbene možnosti v zdravstveni dejavnosti
Bolnik oziroma uporabnik storitev v zdravstveni dejavnosti ima
pravico do ugovora na pristojni organ zdravstvenega zavoda,
če meni," da niso bila uporabljena dovolj učinkovita sredstva za
njegovo zdravljenje ali da so bila kršena etična načela. Uporabnost
internega nadzora je odvisna tudi od zaupanja pritožnika v
nepristranost njegovega izvajanja.

,

Strokovni nadzor za 4000 DEM

Za strokovni nadzor nad delom zdravnikov je pooblaščena
Zdravniška zbornica Slovenije. Zbornica opravi strokovni nadzor
s svetovanjem tudi na predlog zavarovane osebe, pri čemer pa
strokovni nadzor bolnikom oziroma uporabnikom v zdravstveni
dejavnosti tako rekoč ni dostopen. Zaračunavanje (visokih)
stroškov za opravljanje te naloge zbornice je le težko uskladiti z
javnim pooblastilom, nedvomno pa takšen način izvajanja
strokovnega nadzora omejuje, če že ne onemogoča uporabo te
pritožbene poti.

Zdravniška zbornica Slovenije izvaja kot javno pooblastilo nadzor
za zagotovitev strokovnosti dela zdravnikov oziroma zdravstvenih delavcev. Strokovni nadzor opravi zdravniška zbornica
tudi na predlog zavarovane osebe.
Pritožbena pot s strokovnim nadzorom pa je za prizadetega
posameznika uporabna le, če mu je tudi dejansko dostopna.
Obravnavali smo primer pobudnika, ki je zatrjeval strokovno
napako pri izdelavi zobnoprotetičnih nadomestkov. Z ugotovitvami
internega strokovnega nadzora zavoda, ki je storitev opravil, se
ni strinjal in je zahteval strokovni nadzor Zdravniške zbornice
Slovenije. Ta pa ga je obvestila, da strokovni nadzor stane 4000
DEM v tolarski protivrednosti, kar mora kot naročnik plačati pred
pričetkom izvajanja nadzora. Zdravniška zbornica je hkrati
pojasnila, da ima naročnik možnost do povrnitve teh sredstev
prek odškodninskega zahtevka, če se izkaže pravilnost njegovih
trditev o strokovni napaki. Na naše posredovanje je zdravniška
zbornica poudarila, da zaradi visokih stroškov, ki so jih kalkulativno
določili ter sprejeli organi zbornice, strokovnega nadzora ni
mogoče opraviti drugače.

Na predlog bolnika, njegovega svojca ali skrbnika opravi
tričlanska komisija ministrstva za zdravstvo upravni nadzor.
Postopek se začne z obrazloženo zahtevo oziroma pobudo za
nadzor. Upravni nadzor določa zakon o zdravstveni dejavnosti
kot nadzor nad zakonitostjo dela zdravstvenih zavodov in
zasebnih zdravstvenih delavcev. Naše poizvedbe pri opravljanju
tovrstnega nadzora kažejo, da ministrstvo za zdravstvo pojma
zakonitosti ne povezuje z opravljanjem zdravstvene dejavnosti v
skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in kodeksom medicinske
deontologije oziroma z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi. To
pomeni, da ima ta pritožbena pot za ugotavljanje nestrokovnega
zdravljenja le omejeno uporabnost.

Ni presenetljivo, da se pritožnik za strokovni nadzor za ceno
4000 DEM ni odločil. Zdravniška zbornica pravne podlage za
zaračunavanje stroškov predlaganega strokovnega nadzora ni
pojasnila. Člen 82 zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da se
strokovni nadzor financira iz republiškega proračuna. Če pa se
pri tem ugotovijo nepravilnosti, poravna stroške nadzora
zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec, pri
katerem so bile nepravilnosti ugotovljene.

Nadzor, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
se nanaša le na izpolnjevanje pogodb, ki jih je zavod sklenil za
opravljanje zdravstvene dejavnosti.
Pri ministrstvu za zdravstvo deluje komisija za medicinsko
etiko, ki proučuje in daje mnenja o etičnih in deontoloških vprašanjih
izvajanja zdravstvene dejavnosti tudi na predlog posameznika.
Pri tem pa kaže, da v praksi niso povsem natančno razmejene
pristojnosti z odborom za pravno-etična vprašanja, morda
tudi z odborom za strokovno-medicinska vprašanja, ki sta
organa izvršilnega odbora Zdravniške zbornice Slovenije.

Pritožbena pot, ki je pogojevana z (vnaprejšnjim) plačilom 4000
DEM, je lahko dostopna le izbranim, ki zmorejo takšen strošek.
Strokovni nadzor zdravniške zbornice si torej lahko privoščijo le
premožni. To pa je v nasprotju z 22. členom ustave, da je vsakomur,
ne glede na gmotno stanje, zagotovljeno enako varstvo njegovih
pravic tudi v postopku pred nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o
njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih.

Razsodišče zbornice je njen samostojen organ, ki na zahtevo
tožilca zbornice, drugih organov ali članov zbornice ter na zahtevo
ministrstva za zdravstvo odloča o odgovornosti zdravnika za
nepravilnosti pri opravljanju zdravniške službe. Posameznik nima
neposrednega dostopa na razsodišče zbornice. Preverjanja
ravnanja zdravnikov in ukrepanje v zvezi s kršenjem kodeksa
pa zdravniška zbornica ne opravlja kot javno pooblastilo.

Strokovni nadzor za takšno ceno ne postavlja le vprašanja njegove
ustavnosti in zakonitosti. Gre tudi za zaupanje v objektivnost
izvajanja javnih pooblastil Zdravniške zbornice Slovenije. Po 4.
členu svojega statuta izvaja zdravniška zbornica nadzor v
povezavi s svojimi nalogami, med katerimi je omenjeno tudi
varovanje in zastopanje interesov zdravništva. V zborničnem
glasilu reviji ISIS smo v tej zvezi zasledili zanimivo stališče
predsednika Zdravniške zbornice Slovenije, da mora biti naloga
njene pravne službe "prvenstveno ščitenje pravic in interesov
zdravniškega stanu ter svetovanje ob spornih zadevah". Ob takih
izhodiščih ni mogoče pričakovati objektivnega izvajanja javnih
pooblastil zbornice. Zato bo treba bodisi zbornici odvzeti pooblastila,
ki predvidevajo objektivnost, bodisi zagotoviti drugačen pristop
zbornice.

Po naših izkušnjah ministrstvo za zdravstvo pritožbo
posameznika, ki zatrjuje nestrokovno zdravljenje, praviloma
odstopi zdravniški zbornici. Tako o ravnanju zdravnikov zunaj
sodne veje oblasti odločajo le organi zbornice. Pritožbe prizadetih
posameznikov kažejo, da te pritožbene poti niso dovolj učinkovite.
Nezadovoljstvo pa leti tudi na dolgotrajnost postopkov ob izražanju
dvoma o objektivnosti, saj o odgovornosti zdravnikov odloča
njihova stanovska organizacija.
Ugotavljamo, da je javnost slabo seznanjena z nadzorstvenimi in
pritožbenimi možnostmi v zdravstvu. Vzpostaviti bi bilo treba
pregleden, učinkovit ter prizadetim posameznikom razumljiv in
brez težav dostopen sistem pritožbenih poti. Posameznika, ki
potrebuje ali išče storitev na področju zdravstvene dejavnosti, bi
bilo treba bolje seznaniti s pritožbenimi možnostmi, ki so mu na
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2.4. DELOVNOPRAVNE ZADEVE
Tudi v to poročilo bi lahko zapisali vse ugotovitve in tudi posamezne
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vrste pobud, ki so bili zapisani v poročilu za leto 1995. Prav v
nobenem segmentu področja delovnih razmerij, zaposlovanja in
zavarovanja za primer brezposelnosti ne moremo zaznati
izboljšav glede na predhodno leto. Novi so le nekateri problemi, s
katerimi se srečujejo delavci.

sklenjeno. Iz poročila inšpekcije dela o opravljenem inšpekcijskem
nadzoru, za katerega smo v konkretnem primeru zaprosili, je bilo
razvidno, daje delodajalec tudi v drugih podobnih primerih ravnal
enako. Izbrani delavci so začeli delati na delovnem mestu, na
katero so bili izbrani, z delodajalcem pa niso sklenili pogodbe o
zaposlitvi. V zvezi s takim ravnanjem je inšpektor za delo izdal
odločbo, s katero je naložil delodajalcu, da zagotovi izvajanje
zakona.

Pri normativnem urejanju obravnavanega področja niso bili sprejeti
novi predpisi, čeprav je treba ugotoviti, da sta bila v obravnavo
državnemu zboru predložena dva predloga zakonov. Prvi je
predlog zakona o jamstvenem skladu R Slovenije, drugi pa predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela.
Njuna uveljavitev bi po našem trdnem prepričanju odpravila vsaj
nekatere probleme, s katerimi se na nas obračajo pobudniki.
Zakon o jamstvenem skladu naj bi uredil varovanje pravic
delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi
insolventnosti delodajalca, dopolnjeni zakon o inšpekciji dela pa
naj bi pripomogel k večji učinkovitosti inšpektorjev na področju
pravnega varstva delavcev.

Zloraba delovnega razmerja za določen čas
Zakon o delovnih razmerjih natančno določa primere, ko se z
delavcem lahko sklene delovno razmerje za določen čas.
Negotove tržne razmere, veliko povpraševanje po delu in druge
okoliščine so razlogi, da delodajalci čedalje pogosteje sklepajo
delovna razmerja za določen čas tudi v primerih, ki jih zakon ne
predvideva. Po preteku časa, za katerega so sklenili delovno
razmerje, delodajalec ponovno sklene delovno razmerje za
določen čas z istimi delavci in praviloma za enak čas. To pri
delavcih povzroča negotovost in še večjo podrejenost delodajalcu.
V takih primerih delavci ne sprožajo ustreznih postopkov za
ugotovitev kršitve predpisov, ker se bojijo, da lahko izgubijo tudi
zaposlitev za določen čas.

Pogostnost kršitev zakonov in kolektivnih pogodb delodajalcev v
škodo pri njih zaposlenih delavcev, izražena v številu
posredovanih pobud, je nekoliko manjša kot v predhodnem letu.
Še vedno pa gre za kršitve, ki za prizadete delavce v večini
primerov pomenijo vodenje dolgotrajnih postopkov za uveljavitev
njihovih pravic. Hkrati pa te kršitve mnogokrat povzročijo
neznosne stiske za delavce, saj ostanejo brez vsake socialne
varnosti. Te dodatno povzroča še okoliščina, da po že tako dolgo
trajajočem postopku ne morejo uveljaviti pravic, ki so jim priznane
z dokončnimi ali pravnomočnimi odločbami oziroma sodbami. Tako
v primeru plačilne nesposobnosti (insolventnosti) delodajalca ne
morejo doseči poplačila terjatev, do poplačila ne pride tudi v
primerih, koje nad delodajalcem uveden stečaj. So pa tudi primeri,
ko delodajalec preprosto ne izpolni obveznosti, ki izhaja iz
pravnomočne sodbe, kot je obveznost, da delavca pozove na
delo, ker je bilo odločeno, da mu delovno razmerje ni prenehalo.

V številnih navedenih primerih bi bilo moč oceniti, da gre za zlorabo
instituta delovnega razmerja za določen čas. V teh primerih je
praviloma možno ukrepati šele potem, ko delavcu preneha
delovno razmerje z iztekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
delodajalec pa ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi. Šele takrat si
delavec upa upoštevati naš nasvet, naj sproži postopek za varstvo
pravic oziroma s sodnim varstvom svojih pravic, v katerih
dokazuje, da že ob sklenitvi delovnega razmerja za določen čas
niso obstajali zakoniti razlogi za sklenitev takega delovnega
razmerja.
Nobenih ovir pa ne vidimo, da v primerih očitnih zlorab instituta
delovnega razmerja za določen čas ne bi ukrepala inšpekcija za
delo. Po zakonu bi lahko izdala odločbo, s katero bi naložila
delodajalcu, da zagotovi izvajanje zakona, da torej z delavcem
sklene delovno razmerje za nedoločen čas.

Pri obravnavanju pobud, ki so se nanašale na kršitve pravic iz
delovnega razmerja, je varuh praviloma lahko pobudnike le
ustnerjal k uporabi pravnih sredstev zoper nepravilne sklepe ali
druga ravnanja delodajalca, pojasnjeval posamezna določila
delovne zakonodaje oziroma predlagal ukrepanje delovne
inšpekcije. Tako ravnanje temelji na nepristojnosti varuha za
ukrepanje neposredno zoper delodajalce.

Sofinanciranje pripravništva
Razmere na področju zaposlenosti in zaposlovanja niso
naklonjene obsežnejšemu zaposlovanju pripravnikov. Zato so
med drugimi tudi pripravniki deležni posebne skrbi pri zaposlovanju
v okviru programov aktivne politike zaposlovanja. V odvisnosti od
razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvajanje programov
zaposlovanja, ima delodajalec, ki zaposli pripravnika, možnost,
da se mu iz teh sredstev nadomesti del pripravnikove plače. Ker
so ta sredstva omejena, je Republiški zavod za zaposlovanje
določil dodatne pogoje in merila za uveljavitev sredstev za
sofinanciranje zaposlitve pripravnika. Eden teh pogojev je tudi, da
je bil pripravnik najmanj eno leto prijavljen na zavodu kot iskalec
zaposlitve.

Pomembno pa je, da v tem poročilu opozorimo na pogostejše
kršitve na posameznih področjih delovnopravne ureditve. Zlasti
gre za kršitve pravic delavcev v zvezi s sklepanjem pogodb o
zaposlitvi, zlorabo instituta delovnega razmerja za določen čas
ter za kršitve v postopkih ugotavljanja in razreševanja trajno
presežnih delavcev.
2.4.1. Delovna razmerja
Nesklepanje pogodb o zaposlitvi
Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavec ne more začeti
delati v organizaciji oziroma pri delodajalcu, če ni sklenil pogodbe
o zaposlitvi. Sklenitev te pogodbe je konstitutivni element
delovnega razmerja. Zakon sam ne določa vsebine pogodbe o
zaposlitvi, to vsebino določata splošna kolektivna pogodba za
gospodarstvo in kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
v Republiki Sloveniji.

Navedena ureditev je bila sprejeta, da bi pospešili zaposlovanje
pripravnikov. V praksi pa se ta ureditev tudi zlorablja, saj delodajalci
kljub izraženi potrebi po zaposlitvi praviloma ne zaposlijo
pripravnika, ki ne izpolnjuje pogojev za sofinanciranje njegove
zaposlitve. V takih primerih tudi inšpekcija za delo ne more ukrepati,
saj ne gre za kršitev zakona ali drugih predpisov.
Razreševanje trajnih presežkov

V enem od obravnavanih primerov je bila pobudnica v postopku
izbire kandidatov za sklenitev delovnega razmerja sicer izbrana,
vendar ji ni bila dana v podpis pogodba o zaposlitvi. Vročeno ji je
bilo le obvestilo, da naj določenega dne začne delati. Tega ni
storila, zato je delodajalec štel, da delovno razmerje ni bilo
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Posredovane pobude, povezane s postopki ugotavljanja in
razreševanja trajnih presežkov, se nanašajo zlasti na tri večje
sklope problemov:
- varstvo delovnih invalidov glede prenehanja delovnega razmerja
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- prevzem delavcev v drugo organizacijo oziroma k delodajalcu
- upoštevanje delovne dobe pri izračunu odpravnine.

oteževal rešitev njihovega socialnega položaja s prehodom na
zavod za zaposlovanje.

Zakon določa, da delavcu invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev za
invalidsko pokojnino, lahko preneha delovno razmerje le z njegovim
soglasjem ali če se mu zagotovi sklenitev delovnega razmerja za
nedoločen čas na ustreznem delovnem mestu v drugi organizaciji
oziroma pri delodajalcu. Če mu tega ni mogoče zagotoviti, mu
organizacija oziroma delodajalec lahko odredi čakanje na delo. V
tem času ima delavec pravico do nadomestila plače v višini
denarnega nadomestila, ki bi mu pripadalo kot brezposelnemu
delavcu po predpisih o zavarovanju za primer brezposelnosti.

Višina odpravnine
Odpravnina je ena izmed pravic, ki po zakonu pripadajo delavcu,
ki mu preneha delovno razmerje kot trajnemu presežku. Njena
višina je med drugim odvisna od delovne dobe, ki jo je delavec
dosegel pri delodajalcu. Uvedba tržnega gospodarstva ima za
posledico tudi pogosto statusno preoblikovanje in lastniško
spreminjanje posameznih organizacij. V primeru, ki ga je navedla
pobudnica, je ta vseskozi delala na podobnem delovnem mestu v
trgovski organizaciji, ki se je statusno preoblikovala, spremenila
ime, tudi lastniki so se zamenjali. Pri odmeri višine odpravnine
zaradi prenehanja delovnega razmerja ji je delodajalec upošteval
zgolj delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. V tem primeru je
možno le to, da pobudnica s tožbo na pristojnem sodišču uveljavlja
odmero odpravnine z upoštevanjem kontinuitete delovne dobe,
ki jo je dosegla v organizaciji, kjer so bile izpeljane vse navedene
spremembe.

Temu zakonskemu varstvu invalidnih delavcev ni moč oporekati.
Vendar je zaznati, da tudi to zakonsko določilo v posamičnih
primerih ni uporabljeno v skladu z namenom. Večkrat to varstveno
določilo delodajalci uporabijo tako, da na najpreprostejši način
navidezno izpolnijo svoje obveznosti do invalida. Namesto da bi
vendarle preverili vse možnosti za razporeditev delavca invalida
na delovno mesto, ki ustreza preostalim delovnim zmožnostim
delavca, izvedejo postopek za ugotavljanje presežnih delavcev.
Skladno s sprejetim- programom med trajno presežne delavce
uvrstijo delavce invalide in zanje sprejmejo ukrep čakanja na
delo.

Pravice delavcev, ki jim je delo prenehalo zaradi uvedbe
stečaja
Kar nekaj pobudnikov, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi
uvedbe stečaja nad delodajalcem, je v svojih pobudah navajalo,
da so v neenakopravnem položaju v razmerju do sodelavcev, ki
jim je še pred uvedbo stečaja prenehalo delovno razmerje kot
trajnim presežkom. Ti so lahko med drugim uveljavili pravico do
izplačila odpravnine, kar pobudnikom ni bilo dano.

V opisanih primerih tudi inšpekcijski nadzor ne more ugotoviti
formalne kršitve delovne zakonodaje, ker ne gre za ravnanje v
nasprotju z zakonom; res pa je, da to ravnanje ni skladno z
namenom določb, ki varujejo trajnost delovnega razmerja delovnih
invalidov.
Prenehanje delovnega razmerja s soglasjem invalida

Pravice delavcev, ki jim preneha delovno razmerje zaradi uvedbe
stečajnega postopka, delno ureja zakon o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji. Ta določa, da imajo delavci pravico do
prednostnega poplačila iz stečajne mase za terjatve iz naslova
neizplačanih plač do višine izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi,
odškodnin za poškodbe pri delu v času zaposlitve pri delodajalcu
ter poklicne bolezni. Hkrati zakon določa, da se druge pravice
delavcev, ki jim preneha delovno razmerje zaradi stečaja, uredijo
s posebnim zakonom. Čeprav je bil zakon o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji uveljavljen 2. januarja 1992, posebni zakon ni
bil sprejet.

Delavcu invalidu delovno razmerje lahko preneha, če sam soglaša
s tem. Delodajalec je zavezan delavca pisno opozoriti na posledice
prenehanja delovnega razmerja z njegovim soglasjem v zvezi s
pravicami iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Teh namreč
delavec invalid ne more uveljaviti, če je dal pisno soglasje k sklepu
o prenehanju delovnega razmerja. V primeru pobudnice, ki ni
mogla uveljaviti denarnega nadomestila za čas brezposelnosti,
ker ji je delovno razmerje prenehalo v postopku razreševanja
presežnih delavcev kljub statusu invalida III. kategorije in je
zatrjevala, da ni dala pisnega soglasja k temu sklepu, smo
svetovali, naj od delodajalca zahteva izplačilo odškodnine po
splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Zaradi nepoznavanja zakona se namreč zoper sklep o prenehanju delovnega
razmerja ni pritožila, tako da je postal dokončen in pravnomočen.

Že večkrat smo ministru, pristojnemu za delo, poudarjali, kako
nujno je čimprej sprejeti zakon o jamstvenem skladu; predlog
zakona je bil že posredovan v državni zbor, vendar zakonodajni
postopek še ni končan. Zakon med drugim ureja pravice in njihov
obseg za delavce, ki jim je prenehalo delovno razmerje, ker je bil
nad delodajalcem začet stečajni postopek oziroma ker je postal
sklep o potrditvi prisilne poravnave z načrtom finančne
reorganizacije nad delodajalcem pravnomočen.

Prevzem delavcev v drugo podjetje
V več primerih pobud smo videli, da so delodajalci pri razreševanju
trajnih presežkov opustili tiste dejavnosti, v katerih so bili v
pretežnem številu zaposleni delavci invalidi (čiščenje, varovanje,
druge storitvene dejavnosti). Za opravljanje teh dejavnosti je bila
sklenjena pogodba z zunanjim delodajalcem. Med obema
delodajalcema je bila sklenjena tudi pogodba o prevzemu in delavci
invalidi so sklenili pogodbe o zaposlitvi z novim delodajalcem.
Novi delodajalec pa je zašel v težave, delavcem je prenehal
izplačevati plače in druge osebne prejemke, celo prispevkov za
socialno zavarovanje ni več plačeval. Kljub aktivnemu ukrepanju
inšpekcije za delo so delavci ostali brez rednih izplačil, plačanih
prispevkov za zavarovanje in drugih pravic. Delavci v takih
primerih sami težijo k temu, da bi bil nad delodajalcem uveden
stečajni postopek, kajti tako bi jim bila vsaj začasno socialna
varnost zagotovljena na podlagi predpisov o zavarovanju za
primer brezposelnosti. V primeru konkretne pobude je dodatno
oteževalo njihov položaj dejstvo, da je šlo za invalidsko podjetje v tem primeru mora z uvedbo stečaja soglašati vlada RS, pa tudi
problem plačila stroškov za uvedbo stečajnega postopka je
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S tem bo tudi odpravljena ugotovljena neskladnost 51.člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji z ustavo. Hkrati
pa bi bil vsaj delno izenačen položaj delavcev, ki jim delovno
razmerje preneha zaradi insolventnosti delodajalca, in delavcev,
ki jim delovno razmerje preneha kot trajnim presežkom.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem delovne
zakonodaje
Pobudniki se v zvezi z ukrepanjem inšpekcije za delo obračajo
na nas predvsem zaradi prevelikih pričakovanj glede na možnosti,
ki jih ima inšpekcija. Prepričani so, da inšpekcija s svojimi ukrepi
lahko nadomesti postopke za varstvo pravic pri delodajalcu in
sodno varstvo pravic iz delovnega razmerja. Res je v nekaterih
primerih očitnih kršitev pravic in ob nesporni dajatveni obveznosti
delodajalca nerazumljivo, da inšpektor ne more izdati odločbe, ki
bi bila podlaga za prisilno izterjavo delavčeve terjatve do
28

27. maj 1997

je v več primerih obravnavanja zahtevkov zavarovancev za
priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti sprejela sklep o prekinitvi postopka, dokler
pristojno sodišče ne odloči o zakonitosti sklepa o prenehanju
delovnega razmerja. Pri tem se sklicuje na 45. člen zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki določa,
da zavarovanci uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti skladno s predpisi o splošnem upravnem postopku,
in na 144. člen zakona o splošnem upravnem postopku. Ta določa,
da lahko organ, ki vodi postopek, če naleti na predhodno
vprašanje, to sam obravnava ali pa prekine postopek, dokler ga
ne reši pristojni organ. O prekinitvi postopka izda sklep, zoper
katerega je dovoljena posebna pritožba.

delodajalca (neizplačana plača, niso plačani prispevki za socialno
zavarovanje in podobno). Zakonska ureditev mora zagotoviti, da
bo za primere nesporno ugotovljenih terjatev delavca omogočena
izvršba na podlagi inšpekcijske odločbe.
Inšpekcija za delo se je zgledno odzivala na vse naše poizvedbe,
ki smo jih opravili v zvezi s pobudami, ki so se nanašale na
kršitve pravic iz delovnega razmerja. Večinoma je šlo za primere
nepravilnega ravnanja delodajalca, o katerem je bila inšpekcija
tudi že obveščena oziroma ga je že sama zaznala, nekajkrat pa
je bil inšpekcijski ogled opravljen po naših poizvedbah. V vseh
ugotovljenih primerih nezakonitega ali nepravilnega ravnanja je
inšpekcija za delo izdala delodajalcem ureditvene odločbe, skladno
s pristojnostmi opravila nadzor o izvršitvi teh odločb ter v številnih
primerih podala zoper delodajalca predlog sodniku za prekrške.

Več okoliščin je vplivalo na naš dvom o pravilnosti opisanega
ravnanja.

2.4.2. Brezposelnost

V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
je bila v začetku leta 1994 uveljavljena dopolnitev 19. člena v delu,
ki taksativno našteva, kdaj zavarovanec ne more uveljaviti pravice
do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.Ta dopolnitev
določa, da pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti
zavarovanec, ki mu je delovno razmerje prenehalo v nasprotju z
zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom organizacije
oziroma delodajalca, če ne uveljavlja varstva pravic v organizaciji
oziroma pri delodajalcu in ne zahteva sodnega varstva v skladu
z zakonom.

Nadomestilo za invalide po prenehanju samostojne
dejavnosti
Obravnavali smo več pobud, ko je zavarovancu območni zavod
za zaposlovanje zavrgel zahtevek za uveljavitev denarnega
nadomestila za čas brezposelnosti, češ da je prenehal opravljati
samostojno dejavnost na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje o razvrstitvi v III. kategorijo invalidnosti.
Zavod za zaposlovanje se je v tem primeru izrekel za nepristojni
organ. V obrazložitvi navajajo, da je zavarovanec invalid III.
kategorije in naj zato uveljavlja pravico do nadomestila plače za
čas čakanja na drugo ustrezno zaposlitev po invalidskopokojninskih predpisih.

O tem, da je sklep o prenehanju delovnega razmerja nezakonit (v
nasprotju z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom),
lahko odloči le sodišče. To pa lahko v skrajni posledici pomeni, da
bi morali v vsakem primeru uveljavljanja pravice do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti ugotavljati zakonitost
dokončnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Druga
pomembna okoliščina je v tem, da nezakonito ravnanje
organizacije oziroma delodajalca ni povezano s krivdnim
ravnanjem delavca ali vsaj z njegovo voljo. Obenem pa je šteti, da
delavec izpolni zahtevo iz navedenega določila 19. člena zakona,
ko vloži zahtevo za varstvo pravic oziroma ko začne sodni spor,
kajti zakon ne zahteva dokončanja teh postopkov kot pogoja za
priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti.

Ko pa se je nato pobudnik obrnil na Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, mu je ta priznal pravico do nadomestila
plače za čas, ko je čakal na drugo zaposlitev, hkrati pa odločil, da
se mu to nadomestilo začne izplačevati po preteku prejemanja
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti.
Tako je pobudnik kljub brezposelnosti in s statusom delovnega
invalida ostal brez sredstev za preživljanje, čeprav je bil zavarovan
za primer brezposelnosti in za primer invalidnosti. Po naši oceni je
bila zavarovancu kratena ustavna pravica do socialne varnosti.

Vse te dvome smoželeli odpraviti z dodatnimi pojasnili. Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve nam je na našo poizvedbo
odgovorilo v več kot šestih mesecih po roku, v katerem smo
pričakovali odgovor (30 dni). V odgovoru so nas seznanili, da ima
ministrstvo enako stališče v zvezi s tem vprašanjem kot zavod,
kar je razvidno iz tega, da kot drugostopni organ zavrnejo vsako
pritožbo zavarovanca zoper sklepe o prekinitvi postopka. Je pa
ministrstvo o izvajanju zadnje alinee 19. člena zakona za mnenje
povprašalo tudi Republiški zavod za zaposlovanje. Ta je navedeni
problem obravnaval na dveh sejah upravnega odbora. Po
obravnavi je upravni odbor sprejel sklepe, ki potrjujejo pravilnost
ravnanja območnih enot zavoda v zvezi s prekinitvijo postopka
odločanja o pravici do denarnega nadomestila do rešitve
predhodnega vprašanja. Hkrati pa je sprejel tudi sklep, naj
ministrstvo v postopku sprememb in dopolnitev zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti natančneje
opredeli vsebino zadnje alinee 19. člena zakona tako, da njena
uporaba ne bo dopuščala dvomov. Do ureditve v zakonu pa naj
se dopolni ustrezno navodilo Republiškega zavoda za
zaposlovanje z vključitvijo inšpekcije dela, ki da poročilo o obstoju
nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, kar je podlaga za
odločitev uradne osebe, ki vodi postopek, ali bo uporabila institut
predhodnega vprašanja oziroma sama začasno odločila o
predhodnem vprašanju v upravnem postopku. Republiški zavod
za zaposlovanje pa se v pravdi glede nezakonitega prenehanja
delovnega razmerja vključi kot stranski udeleženec.

Na podlagi te ocene in mnenja, da tako stanje ne temelji na veljavnih
predpisih, temveč na njihovi nepravilni uporabi, smo ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve posredovali predlog, naj
uskladi izvajanje določil zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti ter zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
Ministrstvo je naš predlog upoštevalo in na skupnem sestanku
predstavnikov Republiškega zavoda za zaposlovanje in Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje uskladilo stališče, po
katerem mora zavarovanec najprej izkoristiti pravice iz
zavarovanja za primer brezposelnosti, šele po prenehanju teh
pravic pa se mu pričnejo izplačevati nadomestila iz invalidskega
zavarovanja. Ta rešitev je ugodna za zavarovanca, saj se mu
čas prejemanja denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
upošteva tudi v pokojninsko dobo. V konkretnem primeru je zato
ministrstvo po nadzorstveni pravici odpravilo odločbo, s katero je
območni zavod za zaposlovanje zavrgel zahtevo za uveljavitev
pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
pobudnika.
Prekinitev postopka za priznanje nadomestila do konca
sodnega postopka
Ena izmed območnih enot Republiškega zavoda za zaposlovanje
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obrazložitev odločbe zavoda za zaposlovanje kot natančno
predpisani sestavni del odločbe zelo pomanjkljiva. Seveda gre za
tiste odločitve, s katerimi se zavarovancu zavrne pravica, ki jo
uveljavlja, ali pa se vloga zavrže. Ta pomanjkljivost se kaže zlasti
v tistem delu obrazložitve, kjer bi moral organ utemeljiti razloge, ki
glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo odločitev,
navedeno v izreku. Praviloma taka obrazložitev navaja
posamezne člene predpisov, ki so podlaga za odločitev, vendar
jih ne pojasnjuje, še manj pa utemeljuje njihovo uporabo glede na
ugotovljeno dejansko stanje. V teh primerih nepopolnih odločb je
možno sklepati tudi na kršitev pravice do pritožbe, kajti v pritožbi
ni mogoče izpodbijati odločitve z izpodbijanjem razlogov v
obrazložitvi, ki jih ni ali ki so nepopolni.

Zanimiv je razlog, ki ga ministrstvo navaja v prid navedeni razlagi
izvajanja zadnje alinee 19. člena zakona. Navajajo, da
zavarovanec pravico do denarnega nadomestila lahko uveljavi,
vendar pa se mu pravica ne more priznati, ker do izdaje odločbe
sodišča ni gotovo, ali bo v delovnem sporu uspel. Če bi
zavarovancu priznali denarno nadomestilo, bi se ob njegovem
uspehu v sodnem postopku izkazalo, da ni bilo pravne podlage
za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti in bi moral sredstva vrniti. Izterjava sredstev pa ni
mogoča oziroma je zelo otežkočena, za kar navajajo sodbo
pristojnega sodišča, ki je v konkretnem primeru odločilo, da ni
podlage za vračilo prejetih zneskov denarnega nadomestila, ki jih
je zavarovanka prejemala v času do odločitve sodišča, da ji
delovno razmerje ni prenehalo. To je torej razlog, da območne
enote zavoda odločajo o pravici do denarnega nadomestila
zavarovancem šele po izdani odločitvi sodišča o zakonitosti
oziroma nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja.

2.5. UPRAVNE ZADEVE
Pripad novih pobud na tem področju je ostal približno na ravni
prejšnjega leta. Če pa upoštevamo prenos nerešenih zadev in
ponovno odpiranje že rešenih, smo obravnavali dobrih 53
odstotkov več pobud kot leto poprej. Število rešenih zadev se je
povečalo za več kot 71 odstotkov. Med novimi se je povečalo
število pobud v zvezi s položajem tujcev, davki in drugimi upravnimi
postopki, zmanjšalo pa število pobud glede državljanstva (kar pa
žal ne pomeni, da je problematika na tem področju kaj manjša).

Menimo, da navedeni razlog ne vzdrži resne presoje. Če je namreč
zavarovanec prejemal denarno nadomestilo za primer
brezposelnosti, pa se kasneje s sodno odločbo ugotovi,.da mu
delovno razmerje ni prenehalo, je prejete zneske denarnega
nadomestila zavezan vrniti. Šteti je, da ni bilo pravne podlage za
prejemanje denarnega nadomestila, ker je bil zavarovanec v
delovnem razmerju. Zahtevo za vrnitev neupravičeno prejetih
zneskov denarnega nadomestila je moč utemeljiti s 54. členom
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
ki med drugim določa, da ima zavod pravico zahtevati sredstva,
izplačana iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti tudi,
če so bila ta sredstva nenamensko porabljena. Sredstva pa je
možno izterjati tudi na podlagi določil zakona o obligacijah.

Leto 1996 ni prineslo posebnih novosti na področju dela uprave.
Nova organiziranost upravnih organov in organov lokalne
samouprave se je sicer deloma ustalila, vendar ne v celoti na
zadovoljivi ravni.Tudi razmejitev pristojnosti med njimi ni ne popolna
in ne dokončna, o čemer pišemo posebej. V obravnavi je bil zakon
o upravnem sporu. Začeli so se izvajati t. i. vojni zakoni, pri čemer
pa so se zelo izrazito pokazale nekatere slabosti upravnega
delovanja.

Prekinitev postopka odločanja o zahtevku za priznanje denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti do rešitve predhodnega
vprašanja ima za zavarovanca hude posledice. Zaradi dolgotrajnih
postopkov, zlasti pred sodiščem, ostaja daljši čas brez vsakršnih
dohodkov in podlag za socialno zavarovanje, čeprav je bil za
primer brezposelnosti zavarovan in je v ta namen plačeval
predpisane prispevke. Opisano ravnanje je neustrezno in je
po našem mnenju treba spremeniti tovrstno prakso zavoda
za zaposlovanje.

Zato ostajajo povsem aktualne ugotovitve, mnenja in predlogi iz
poročila o delu varuha človekovih pravic v letu 1995. To velja tako
glede potrebe po novelaciji normativne ureditve kot glede
organizacije ter načina dela in postopkov upravnih organov nasploh in na posameznih upravnih področjih. V tem poročilu
omenjene ugotovitve, mnenja, stališča in predloge na podlagi
obravnavanja večjega števila pobud v letu 1996, ki kažejo
problematiko določenega področja, konkretiziramo, poglabljamo
in razširjamo. Poleg tega pa obravnavamo nekatera nova,
praviloma ožja, a pomembna vprašanja, na katera smo naleteli
pri obravnavanju manjšega števila pobud ali celo ene same.
Dosežena stopnja razčiščevanja obravnavanih vprašanj s
pristojnimi organi je različna, kar je razvidno iz nadaljevanja.

Dolgotrajnost pritožbenega postopka pri uveljavljanju
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
O pritožbah zoper sklepe o priznanju pravic iz zavarovanja za
primer brezposelnosti, ki jih na prvi stopnji izdajo območni zavodi
za zaposlovanje, na drugi stopnji odloča ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve. Ker se v postopkih uveljavljanja teh
pravic uporablja zakon o splošnem upravnem postopku, je
drugostopni organ zavezan o pritožbi odločiti najpozneje v 60
dneh. V vseh primerih, ko so se pobudniki obrnili na varuha zaradi
dolgotrajnosti pritožbenega postopka, so bile pobude utemeljene.
Drugostopenjski organ ni odločil o pritožbi v zakonskem roku,
praviloma pa tudi ne v razumnem roku. V vseh primerih smana to
ministrstvo opozorili in naša opozorila je upoštevalo. Ob tem naj
opozorimo tudi na okoliščino, ki tudi ne pripomore k hitrejšemu
reševanju pritožb. Iz listin, ki nam jih posredujejo pobudniki, je
večkrat razvidno, da prvostopni organ, ki sprejme pritožbo
zavarovanca, te ne posreduje skupaj s spisom drugostopnemu
organu nemudoma, kot to določa zakon o splošnem upravnem
postopku.

Razmejitev pristojnosti med državnimi organi in organi
lokalne samouprave
Prejeli smo dve pobudi skupin občanov, ki jih v njihovem bivalnem
okolju motijo psi oziroma mačke. Po prepričanju pobudnikov lastniki
redijoživali v nasprotju s predpisi, vendar noben organ, na katerega
so se doslej obrnili, ne ukrepa.
Pri obravnavanju pobud smo ugotovili, da gre za zadeve, ki jih
urejajo predpisi prejšnjih občin. Po enem od odlokov mora lastnik
motečo domačo žival, ki jo redi v nasprotju s predpisi, odstraniti
na podlagi odločbe občinskega upravnega organa, pristojnega
za veterinarstvo. Po dosedanjih ugotovitvah pa je take odločbe
menda izdajala veterinarska inšpekcija - verjetno zato, ker v
upravnem organu ni bilo strokovnjaka z veterinarsko izobrazbo.
Zdaj pa se za zadevo ne čuti pristojnega noben organ
(veterinarska uprava RS, veterinarska inšpekcija, mestni upravni
organi, mestni inšpektorat). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano se je sicer v okrožnici z dne 23. marca 1995 postavilo
na stališče, da morajo nadzor nad občinskimi predpisi o

Nepopolne odločbe prvostopnih organov
Zakon o splošnem upravnem postopku, na podlagi katerega
prvostopni organi odločajo o pravicah iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, natančno določa obliko in sestavne dele odločb,
izdanih v upravnem postopku. V več primerih smo ugotovili, da je
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od prve). Ob tem bi moralo biti občinam omogočeno učinkovito
nadzorstvo nad izvajanjem upravnih nalog lokalnega pomena.
Bati se je, da bo razmejevanje na podlagi področnih zakonov
predolgo trajalo, korekture s presojo ustavnosti sprejetih oziroma
spremenjenih prejšnjih občinskih predpisov (če bi si občine "vzele"
preveč pristojnosti) pa ne morejo biti sistemska ureditev.

registraciji, cepljenju, označevanju in reji psov itn., ki predvidevajo,
da njihovo izvajanje nadzorujejo pristojne inšpekcije, tudi v
prihodnje opravljati državne inšpekcije. Ministrstvo je opozorilo,
da nove občine nimajo inšpekcij in tudi nimajo pooblastil za njihovo
organiziranje in delovanje; morebitne občinske inšpekcije se bodo
oblikovale na podlagi področnih zakonov oziroma novih občinskih
predpisov glede na ustavne pristojnosti občin. - V obravnavanih
primerih navedeno stališče ni bilo uveljavljeno; morda zato, ker
odlok govori o upravnem organu, in ne o inšpekciji.

Nepravilnosti v upravnih postopkih
Oceno iz lanskega poročila, da uprava kot celota še ne deluje
dovolj kakovostno in učinkovito, želimo konkretizirati s kratko
navedbo pomembnejših ali pogosteje opaženih nepravilnosti pri
vodenju upravnih postopkov, ki smo jih zaznali pri dosedanjem
obravnavanju pobud s tega področja. O nekaterih izmed njih
govorimo še posebej na drugih mestih.

Problem, ki se je pri tem pokazal, pa je veliko širši. Gre za
nedosledno in nedokončano razmejitev funkcij države in lokalne
samouprave. Z zakonom o prevzemu državnih funkcij, ki so jih
do 31. decembra 1994 opravljali organi občin, in z odločbo
Ustavnega sodišča št. U-l-98/95 z dne 11. julija 1996, je določeno,
katere upravne naloge, ki so bile s predpisi, izdanimi pred
uveljavitvijo Ustave RS, določene kot pristojnosti občinskih
organov, opravljajo odslej upravne enote in ministrstva. Pri tem
pa je bilo premalo upoštevano, da so bile pristojnosti občinskih
organov določene tudi z občinskimi predpisi. Glede na to, da so
bile občine v prejšnji ustavni ureditvi tako organ lokalne samouprave
kot tudi sestavni del organizacije države, je seveda treba računati,
da so bile z občinskimi predpisi urejene tudi državne funkcije
oziroma upravne naloge, še toliko bolj zato, ker so občine večino
svojih predpisov sprejemale na podlagi neposrednih pooblastil v
zakonih. Navedeni zakon o prevzemu državnih funkcij je v 3.
členu prenesel na upravne enote samo opravljanje upravnih nalog,
ki so določene kot pristojnosti občinskih organov v zakonih (v 4.
členu pa so pri prenosu nalog na področju geodetske službe,
upravnega in inšpekcijskega nadzorstva ter obrambe in zaščite
zajeti vsi predpisi, torej tudi občinski). Najbrž to ne pomeni, da bi
vse upravne naloge, določene v občinskih predpisih, opravljali
organi novih občin, saj bodo morebitne prenesene pristojnosti
občinskih organov določene šele s področnimi zakoni. Za zdaj pa
so občine pristojne za lokalne zadeve javnega pomena, upravne
enote oziroma ministrstva pa za državne naloge. Razmejitev obojih
v predpisih bivših občin pa je nerazčiščena.

Večkrat v upravnih postopkih nista dovolj upoštevani temeljni
načeli o pomoči neuki stranki in o varstvu pravic občanov. Po
prvem mora organ, ki vodi postopek, skrbeti, da nevednost in
neukost stranke nista v škodo pravic, ki ji gredo po zakonu.
Pomoč se ne omejuje na procesne pravice, ker pouka o teh
pravicah ni mogoče ločiti od pouka o materialnih pravicah, ki so
povezane s prvimi. Zaradi tega je uradna oseba zavezana opozoriti
stranko, da lahko uveljavi materialno pravico, kadar glede na
dejansko stanje zve ali sodi, da je podana podlaga za uveljavitev
take pravice. Ta obveznost uradne osebe je izrecno vsebovana
v temeljnem načelu varstva pravic občanov. Po tem načelu se
nasproti strankam uporabljajo tisti s predpisi določeni ukrepi, ki
so zanje ugodnejši, če se z njimi doseže namen zakona. Primeri
nezadostnega upoštevanja teh načel so zlasti pri urejanju statusa
tujcev, pri ravnanju prvostopnih organov ob sprejemanju vlog za
slovensko državljanstvo, v posameznih davčnih postopkih pa
tudi pri opredeljevanju upravičencev glede oblike denacionalizacije.
Niso tako redki primeri, da sicer znani in priznani stranki ni
omogočena ustrezna udeležba v postopku - tako glede njenega
zaslišanja kot glede dajanja potrebnih podatkov ter obrambe lastnih
pravic in z zakonom zavarovanih koristi. Enako velja za primere
oseb, ki bi se po zakonu imele pravico udeleževati postopka za
varstvo svojih pravic ali pravnih koristi, pa jim ta pravica ni priznana
(npr. sosedje pri posegih v prostor).

Opozoriti velja, da so upravne naloge samo del funkcij države
oziroma lokalne samouprave. Enako ali še bolj nerazčiščen je
položaj glede normativne funkcije. Po drugem odstavku 99.a člena
zakona o lokalni samoupravi predpisi prejšnjih občin v delih, s
katerimi so urejene lokalne zadeve, veljajo od 1. januarja 1995
dalje kot občinski predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi
nadomeščajo organi občin. Tu je vprašanje, kateri deli teh
predpisov urejajo lokalne, kateri deli pa državne zadeve. Odgovor
ni mogoč samo na podlagi dejstva, da je bil predpis prejšnje občine
izdan na podlagi zakona, iz katerega neposredno izhajajoče
upravne naloge zdaj opravljajo upravne enote, saj se ne ve, ali je
zakon pooblaščal za sprejetje predpisa občino kot del države ali
kot lokalno skupnost. Samo mimogrede omenjamo, da glede
"državnega" dela predpisov prejšnjih občin ni jasno, kateri državni
organ je v sedanji ureditvi pristojen za njihovo sprejemanje in
spreminjanje.

Načelo pravnomočnosti je včasih napačno razumljeno tako, kot
da preprečuje ponovno odločanje o isti stvari, tudi če je bila prva
odločba negativna. V nekaterih obravnavanih primerih se je ta
napaka še posebej razločno pokazala, ker je bilo dvomljivo, ali
sploh gre za isto stvar. Uvedbe postopka za izdajo lokacijske
odločbe po našem mnenju ni mogoče odkloniti zaradi tega, ker je
bila pred leti izdana negativna odločba za gradnjo na istem
zemljišču, saj je bil v vmesnem času lahko spremenjen prostorski
izvedbeni načrt. Prav tako najbrž ni mogoče odkloniti ugotavljanja
slovenskega državljanstva zaradi tega, ker je bila pred časom
izdana negativna ugotovitvena odločba v zvezi z denacionalizacijo, saj postopka nista povsem identična.

V zvezi z obravnavanima pobudama je dvomljivo izvajanje
učinkovitega nadzora nad izvajanjem predpisov v delih, ki urejajo
lokalne zadeve javnega pomena. Ob sedanji ureditvi občine nimajo
instrumentov za tak nadzor na področjih, ki sodijo v njihovo izvirno
pristojnost. Občina sicer lahko ustanavlja svoje službe, vendar
taka služba ne more imeti pooblastil inšpektorjev, določenih v
zakonu o upravi. Dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, ki naj
bi dala zakonsko podlago za ustanovitev občinske inšpekcije in
njeno delovanje, je bila sicer predlagana, ni pa še sprejeta.

Kljub jasni zakonski ureditvi upravni organi ne sprejmejo vselej
nepopolne vloge ali vloge, o kateri menijo, da očitno niso izpolnjeni
pogoji za njeno pozitivno rešitev. Če pa je nepopolna vloga sprejeta,
se včasih stranki določi nerealen rok za dopolnitev.
Pri odstopanju vlog zaradi nepristojnosti prihaja do zamud in drugih
nepravilnosti. V denacionalizacijskih zadevah se je zgodilo, da je
vloga prišla do pristojnega organa šele po letu ali dveh. Nekateri
organi vloge zaradi nepristojnosti ne odstopijo pristojnemu organu,
temveč jo vrnejo stranki, kar je v nasprotju z zakonom.

Pri opisanem položaju bi bilo nujno pospešiti celovito in
dokončno razmejitev pristojnosti med državo in občinami.
To pomeni tako razmejitev na področju normativnih nalog kot
dokončno razmejitev na področju upravnih nalog (ki je odvisna
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V geodetskih zadevah se stroški postopka strankam zaračunavajo z računom, ne da bi bilo o njih odločeno s posebnim
sklepom ali z odločbo, s katero se konča postopek.

uporablja za osebe v kazenskem postopku, ne pa za lastnika
zemljišča, pa tudi grožnja z visoko denarno kaznijo je neustrezna
in protipravna.

Breme predložitve dokaznih listin se skoraj dosledno nalaga
strankam, čeprav zakon predvideva možnost, da jih priskrbi organ, ki vodi postopek. Če je listina pri državnem organu ali pri
nosilcu javnega pooblastila in je stranka, ki se je nanjo sklicevala,
ni mogla dobiti, jo organ mora priskrbeti po uradni dolžnosti.

Po proučitvi vabil se je pokazalo, da imata zakonsko podlago v
dveh bistvenih delih, ki sta motila pobudnico: glede obveznosti,
da se odzove vabilu, in glede možnosti prisilne privedbe. Vabili pa
sta bili napačni v dveh drugih pogledih. Pomanjkljivo je, da v njih ni
bilo navedeno, kot kaj je bila pobudnica povabljena (kot stranka,
priča ali kaj drugega). Bistvene pa so bile napake glede denarne
kazni in plačila stroškov.

Obrazložitev odločb je pogosto pomanjkljiva, saj vsebuje v
glavnem malo drugega kot povzetek določb predpisa, na katerega
se sklicuje. Manjkajo pa opis ugotovljenega dejanskega stanja,
presoja izvedenih dokazov in navezava dejanskega stanja na
materialne predpise, ki so bili uporabljeni. V primeru komasacije
smo naleteli celo na primer, ko je bila obrazložitev odločbe za vse
komasacijske udeležence enaka. Zakon res dopušča, da se pri
velikem številu udeležencev posameznemu vroči le tisti del
odločbe, ki se nanaša nanj, toda ta del mora biti individualiziran ne
samo v izreku, ampak tudi v obrazložitvi.

Ta del besedila se glasi: "Če tisti, ki mu je bilo vabilo osebno
vročeno, na vabilo ne pride in izostanka ne opraviči, se lahko
privede, polega tega pa tudi kaznuje z denarno kaznijo, in sicer
125.000 SIT. Zaradi neupravičenega izostanka povabljenega
nastanejo v postopku stroški, kateri so nastali po krivdi
povabljenega, zato jih trpi sam in jih povrne v roku 8 dni po prejemu
sklepa."
Pri denarni kazni gre za naslednje:

Neogroženo prvo mesto pri nepravilnostih seveda še vedno
zasedajo kršitve zakonskih rokov za izvedbo postopka in izdajo
odločbe tako na prvi kot na drugi stopnji. Te so tako množične, da
se na nekaterih področjih oziroma pri nekaterih organih že izgublja
zavedanje, da je s tem sploh kaj narobe. K pravni urejenosti bi
precej lahko pripomogla določitev realnejših rokov v zakonu o
splošnem upravnem postopku in v nekaterih področnih zakonih.
Kljub temu pa bi bili še posebni ukrepi potrebni na najbolj kritičnih
področjih (na prvi stopnji: državljanstvo, denacionalizacija, "vojni"
zakoni, posegi v prostor; na drugi stopnji: davki, posegi v prostor,
brezposelnost).

- omenja se znesek 125.000 tolarjev medtem ko je zakonski
maksimum 25.000 tolarjev (12. člen zakona o valorizaciji denarnih
kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih
denarnih zneskov,
- kazen je določena kot fiksna, zakon pa jo ureja kot možnost z
določeno zgornjo mejo,
- zaradi tega in zaradi nadaljnjega besedila glede plačila stroškov
se zdi, kot da se kazen že izreka, ne pa, da bi bila z vabilom
stranka na to možnost samo opozorjena, če se vabilu ne bo
odzvala in izostanka ne opravičila.

Pritožba, če odločba prve stopnje ni bila izdana, se ne obravnava
v celoti v skladu z zakonom. V primeru neopravičene zamude
namreč drugostopni organi praviloma ne prevzamejo odločanja o
zadevi, temveč se omejijo na (neučinkovita) naročila prvostopenjskim organom, da izvedejo postopek in izdajo odločbo. Tudi pri
reševanju rednih pritožb organi druge stopnje ob ugotovljenih
pomanjkljivostih postopka skoraj brez izjeme vračajo zadevo v
ponovno odločanje prvostopnemu organu, kar ni vedno v skladu
z načelom ekonomičnosti postopka. Pri tem ni razumljivo, da
ponovni postopek neredko traja izredno dolgo, v skrajnih primerih
celo nekaj let (na primer pri komasaciji), čeprav je z odločbo o
odpravi prvostopni organ opozorjen, glede česa je treba postopek
dopolniti. Zelo podoben je položaj, kadar vrhovno sodišče odpravi
odločbo drugostopnega organa.

Stavek glede plačila stroškov je napačen in nerazumljiv:
- besedilo v zvezi z nastankom stroškov ni v pogojniku, kot bi
moralo biti, temveč v trdilni obliki,
- ubeseditev in umestitev dela o krivdi sta taki, da ni jasno, ali je
krivda vendarle določena kot pogoj za to sankcijo, ali pa je krivda
že zatrjevana (ugotovljena?),
- to velja še toliko bolj, ker besede o stroških "zato jih trpi sam" v
vsem kontekstu nimajo narave posledice ob izpolnitvi v vabilu
opisanih predpostavk, temveč bolj naravo izreka te sankcije, še
zlasti, ker je določen rok za plačilo, ne da bi bila znana višina
stroškov in ne da bi se vedelo, kateri sklep je mišljen z besedami
"po prejemu sklepa".

Prisilno izvrševanje upravnih odločb ni dovolj učinkovito. To je
najbrž po eni strani posledica ureditve izvršbe v zakonu, po drugi
pa obotavljanja upravnih organov, da bi izvršbo sploh opravljali.
Za utemeljitev navajajo vse mogoče razloge, npr. tudi postopek s
pravnimi sredstvi v zadevah, kjer pritožba po zakonu ali po odločbi
ne zadrži (njene) izvršitve.

Besedilo torej ne navaja denarne kazni in plačila stroškov kot
možnih sankcij za neopravičeni izostanek, temveč je - nepopolno,
deloma napačno in komaj razumljivo - oblikovano oziroma ga je
mogoče razumeti tako, kot da se sankcije že izrekajo. To pa
seveda ni stvar vabila, ampak posebnega upravnega akta sklepa, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba. Tak sklep
je mogoče izdati šele, če je ugotovljeno, da so zanj izpolnjeni
zakonski pogoji: da je bilo v vabilu navedeno, da bo (lahko)
izrečena denarna kazen, da so zaradi izostanka povabljenega
nastali stroški v postopku, predvsem pa, da gre za neopravičen
izostanek in da vse okoliščine primera opravičujejo uporabo
sankcij, pri čemer je še posebno vprašanje njihove višine.

Na te in na druge nepravilnosti smo opozarjali upravne organe in
jim posredovali mnenja o posameznih postopkih. Uspeh je bil
samo delen. Upravni organi očitno težko spreminjajo ustaljeno
prakso. Če še ni končan postopek v zvezi s pravnimi sredstvi, se
sklicujejo na to, da bodo ravnali po odločbi drugostopnega organa
oziroma upoštevali pravno mnenje sodišča in njegove pripombe
glede postopka (kar pa se potem ne zgodi v vseh primerih).
Vabljenje v upravnem postopku

Opozorili smo, da ni razumljivo, zakaj se pri vabljenju (in tudi pri
drugih aktih v upravnem postopku?) ne poslužujejo uradnih
obrazcev, čeprav so bili predpisani davnega leta 1957 (Slovenija
bi oziroma bo morala določiti "svoje" obrazce, če ne prej, pa vsaj
po sprejetju novega zakona o splošnem upravnem postopku).

Pri obravnavanju pobude v zvezi z inšpekcijskim postopkom
glede obdelovanja kmetijskega zemljišča je bilo izpostavljeno tudi
vprašanje neustreznosti vabil kmetijskega inšpektorja iz enote
Ljubljana. Pobudnica je menila, da se grožnja s privedbo lahko
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kratko navedli nekatere togosti oziroma pretirano ostrino ureditve
in izvajanja zakona o državljanstvu in uredbe vlade o merilih za
ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev
državljanstva RS z naturalizacijo. Tokrat se bomo posebej dotaknili
navedene uredbe, pogoja oziroma zadržka (ne)ogrožanja
javnega reda, varnosti ali obrambe države ter vprašanja odpusta
iz dosedanjega državljanstva.

Dotlej lahko pomaga priročnik "Obrazci v upravnem postopku"
(v dveh knjigah) avtorja dr. Vilka Androjne, ki je izšel leta 1983.
Na naše mnenje, da obravnavani obrazec vabila ni v skladu z
zakonom, nam je inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo odgovoril, da so kmetijskega inšpektorja poučili
o napakah, na katere smo opozorili, in posredovali obrazce, ki
smo jih predlagali.

1) Za sprejem uredbe je vlada imela pooblastila v zakonu o
državljanstvu, ki je bilo vanj vnešeno ob novelaciji v letu 1994.
Utemeljitev dopolnitve je bila, da je sprejetje podrobnejših meril
glede posameznih pogojev za sprejem v slovensko državljanstvo
nujno, da se prepreči samovolja upravnega organa pri izvajanju
zakona. Meril naj ne bi bilo mogoče sprejeti z zakonom, saj se
razmere nenehno spreminjajo, če pa jih je vlada določila brez
zakonskega pooblastila, v okviru določanja politike pri izvajanju
zakona, jih vrhovno sodišče pri odločanju v upravnih sporih ni
upoštevalo.

2.5.1. Državljanstvo
Dolgotrajnost postopkov za sprejem v državljanstvo
Zakon o državljanstvu RS ni določil posebnega roka za izdajo
odločbe, kar pomeni, da velja dvomesečni rok iz zakona o
splošnem upravnem postopku. Rok je nerealen glede na naravo
postopka za sprejem v državljanstvo nasploh, glede na položaj,
ki je na tem področju nastal po osamosvojitvi Slovenije, pa še
posebej. Vseeno pa je to zakonski rok in se v pravni državi ne bi
smel prekoračevati, kot se. Kljub intenzivnemu prizadevanju in
tudi dosežkom pristojnega oddelka v ministrstvu za notranje
zadeve, da bi rešili čim več zadev, se je položaj v letu 1996 zaradi
objektivnih okoliščin še precej poslabšal. Dejstvo je namreč, da je
bilo v prvih mesecih leta 1993 vloženih tako veliko prošenj, da se
ta čas še vedno rešujejo vloge iz maja 1993, to pa pomeni, samo
kak mesec "mlajše" kot pred letom dni. Z drugimi besedami to
pomeni, da se je čas reševanja teh prošenj podaljšal skoraj za
leto dni in se približuje štirim letom. Če upoštevamo še, da v nekaj
primerih še niso bile izdane prve odločbe o vlogah po 40. členu
zakona o državljanstvu, v več primerih pa ni bilo ponovno odločeno
po tem, ko je vrhovno sodišče odpravilo prvo ali celo drugo
negativno odločbo ministrstva, je očitno, da bi bilo treba sprejeti
ukrepe, ki bi preprečili nadaljnje slabšanje položaja.

Z uredbo je vlada določila merila glede pogojev dejanskegaživljenja
v Sloveniji, zagotovljenega stanovanja in trajnega vira preživljanja
ter nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države, ni pa
opredelila meril za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu
v državljanstvo, za kar je bila prav tako pooblaščena z navedeno
spremembo zakona. Merila so določena z metodo taksativnega
naštevanja, kdaj se šteje, da je neki zakonski pogoj izpolnjen
oziroma ni izpolnjen. Ker pa predpis ne more zajeti vseh situacij,
ki se pokažejo v posameznih konkretnih primerih, je taka metoda
(lahko) ovira, da bi se v posameznem postopku izpolnjevanje
pogojev ugotavljalo v celoti v skladu z načeli in pravili upravnega
postopka, ali pa mora upravni organ praznine uredbe izpolnjevati
s samostojnimi odločitvami. Po drugi strani pa pri določanju meril,
ki naj bi zagotovila ustrezno izvajanje zakona, ne gre zanemariti
nevarnosti, da bi se z njimi (pre)oblikovali pogoji za sprejem v
državljanstvo, kar pa je samo v pristojnosti zakonodajalca.

Posledice dolgotrajnosti so namreč za prizadete zelo hude.
Omenjamo samo dve glavni. Zaradi neurejenega državljanstva je
veliko prosilcev izgubilo zaposlitev. S tem pa so prišli v položaj, ko
bodo težko dokazali izpolnjevanje pogojev za sprejem v
državljanstvo (zagotovljen trajen vir preživljanja), poleg tega pa
imajo nepremostljive težave pri urejanju začasnega statusa, pri
katerem se zahteva izpolnjevanje istega pogoja. Druga posledica
pa je, da se zaradi sprememb in dopolnitev zakona o državljanstvu
in sprejetja uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih
pogojev za pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo v letu
1994 izpolnjevanje pogojev pri prosilcih ugotavlja po strožjih merilih,
kot bi se, če bi bil postopek izveden v zakonskem roku; odločba
je lahko samo zaradi tega negativna.

V vsebinskem pogledu bi se tako dalo razpravljati o nekaterih
določbah, ki jih vsebuje uredba, in o drugih, ki manjkajo. Za zdaj
se bomo omejili na opozorilo, da je mogoče resno zastaviti
vprašanje ustreznosti, če ne celo ustavnosti in zakonitosti določb
uredbe, po katerih je nevarnost za varnost oziroma za obrambo
države podana tudi, če gre za utemeljen sum, da je oseba aktivni
ali nekdanji poklicni pripadnik tujih oboroženih sil (3. alinea 7. člena)
oziroma če je oseba aktivno služila v oboroženih silah tujih držav
(3. alinea 8. člena). O različni naravi nevarnosti za javni red,
varnost in obrambo države pri postopkih po 40. členu zakona o
državljanstvu in pri postopkih redne naturalizacije ter o izvajanju
teh določb tako glede državljanstva kot pri urejanju statusa tujcev
govorimo kasneje. Tu pa bi radi poudarili, da je dvomljivo
vnaprejšnje odrekanje možnosti za sprejem v slovensko
državljanstvo nekomu samo na podlagi dejstva, da je služil v
oboroženih silah tujih držav, ki jih ni mogoče (na primer zavezniških
armad) kar počez šteti za nevarne obrambi Slovenije, pri čemer
pa pri takem posamezniku ni nobenih subjektivnih okoliščin, ki bi
kazale na njegovo nevarnost. Da se razpravljati o tem, ali služba
(v armadi) pomeni osebno okoliščino, ki po 14. členu Ustave RS
ne sme biti razlog za razlikovanje pred zakonom, toda dejstvo je,
da navedene določbe skupaj z načinom njihovega izvajanja
ustvarjajo neenakost.

Že v lanskem poročilu smo navedli, kakšne kršitve lahko izvirajo
iz dolgotrajnosti postopka, ne nazadnje v primerjavi s tistimi, pri
katerih je bil ob sočasni vložitvi prošnje postopek končan, preden
so nastopile posledice oziroma so bila uveljavljena merila, ki prepečujejo pozitivno rešitev. Čeprav pri pridobitvi državljanstva z
naturalizacijo ne gre za pravico, bi težko govorili o stanju v skladu
z načeli dobrega upravljanja, pa tudi o poštenih ("fair") postopkih.
Pri opisanem položaju smo lahko dosegli samo to, da se pri
določanju vrstnega reda za obravnavo prošenj upošteva datum
njene vložitve in ne datum prejema na ministrstvu (ki je od prvega
v nekaterih primerih poznejši tudi več kot leto dni). Kot rečeno, pa
se zavzemamo za ukrepe, s katerimi bi dosegli, da bi koncentracija
prošenj za sprejem v državljanstvo iz leta 1993 ne povzročila
nadaljnjega podaljševanja rokov reševanja oziroma bi se ti roki
po možnosti skrajšali.

Prav subjektivne okoliščine pa bi bile pravi razlog za zavrnitev
sprejema v državljanstvo. Iz obrazložitve pri dopolnjevanju zakona
o državljanstvu konec leta 1991, ko so bile obravnavane
nevarnosti vnesene v zakon kot (morebitni) zadržki pri postopkih
po 40. členu, je razvidno, da naj bi dopolnitev omogočila zavrnitev
državljanstva posamezniku glede na njegovo konkretno ravnanje
med agresijo na Slovenijo poleti 1991. Tudi sicer je jasno, da se ta
ureditev nanaša na pripadnike bivše JLA, pri čemer pa ne gre
spregledati, da je zavrnitev tistih, ki so dejansko ogrožali oziroma
so dejansko nevarni za varnost in obrambo Slovenije, mogoča

Ugotavljanje pogojev oziroma zadržkov v postopkih za
sprejem v državljanstvo
V lanskem poročilu smo v zvezi s položajem "zatečenih" oseb na
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zadržka ni dokazan, je torej odločba lahko samo pozitivna, če pa
je, naj bi se po prostem preudarku presojalo, ali se zaradi tega
sprejem v državljanstvo zavrne (najbrž ob primerjanju ugotovljene
stopnje nevarnosti in razlogov, ki govorijo za sprejem, npr. sicer
povsem slovenska družina prosilca). Pri tem se ne ustavljamo ob
vprašanju ustavnosti te ureditve, ki je bila sprejeta potem, ko je
bila večina vlog po 40. členu že oddanih in velik del tudi že pozitivno
rešenih, opozarjamo pa, da se tudi tu prosti preudarek v bistvu
uporablja v fazi ugotavljanja obstoja zadržka, ne pa šele potem,
ko bi bil zadržek neizpodbitno ugotovljen. Tudi obrazložitev
negativne odločbe je praviloma taka, kot smo opisali pri
naturalizaciji.

po drugih določbah zakona in uredbe (pri 8. členu uredbe po prvih
dveh alineah), da pa so neredki aktivni pripadniki bivše JLA ravnali
v skladu z interesi Slovenije in objektivno ne bi bilo mogoče
ugotoviti njihove nevarnosti.
Ponavljamo predlog, da se uredba vlade prouči in ustrezno
novelira. Pri tem bo treba odgovoriti na vprašanje, koliko časa
bodo še trajale sankcije za pomanjkljivo ugotovljeno subjektivno
nevarnost za obrambo države v preteklosti ali celo samo za
sporno opredeljeni nevarni službeni položaj - in to v državi, kjer
se obsodba za zelo huda kazniva dejanja po določenem času
izbriše in prenehajo vse njene pravne posledice.

3) Še vedno se precej pobudnikov obrača na varuha zaradi težav,
ki jih imajo pri pridobivanju odpusta iz svojega državljanstva. Gre
za položaj, ko je po ugotovitvi, da so izpolnjeni pogoji za sprejem
v slovensko državljanstvo z naturalizacijo, izdano zagotovilo, da
bo posameznik sprejet, če v dveh letih predloži odločbo o odpustu
iz dosedanjega državljanstva. Poleg primerov, ko imajo pobudniki
težave zaradi razmer in posebnih odnosov v njihovi državi, so
najpogostejši primeri, ko je prosilec v Sloveniji evidentiran kot
državljan druge republike nekdanje Jugoslavije, država naslednica te republike pa ga nima evidentiranega kot svojega
državljana. Strinjamo se s stališčem ministrstva za notranje
zadeve, da to ne pomeni, da ni po prejšnjih predpisih pridobil
določenega republiškega državljanstva in da tega ne bi bilo
mogoče naknadno ugotoviti. Hkrati pa ugotavljamo, da evidence
o bivšem republiškem državljanstvu niso bile popolne, vselej pa
tudi natančne ne.

Čeprav gre za drugo področje, pa ob tem opozarjamo, da se
podobno vprašanje postavlja v zvezi z določbo zakona o
zaposlovanju tujcev, po kateri tujec ne more dobiti delovnega
dovoljenja, če mu je bila izdana negativna odločba po 40. členu
zakona o državljanstvu zaradi storjenega določenega kaznivega
dejanja ali zaradi obstoja katere od obravnavanih nevarnosti. Tako
so na primer ljudje, ki še vedno živijo v Sloveniji in bodo tukaj tudi
ostali ter imajo mladoletne otroke - slovenske državljane (ki so jih
po zakonu dolžni preživljati), v slabšem položaju kot pravi tujci.
2) Teh določb uredbe smo se dotaknili tudi zaradi načina, kako se
uporabljajo. Pri redni naturalizaciji je ugotovitev, da sprejem
posameznika v slovensko državljanstvo ne predstavlja nevarnosti
za javni red, varnost ali obrambo države, eden od devetih
zakonskih pogojev. Če kateri od njih ni izpolnjen, je mogoča samo
negativna odločitev. Po veljavni ureditvi nihče, ki je aktivno služil v
tuji armadi (taka je bila po 25. junija 1991 tudi JLA), ne bi mogel
dobiti slovenskega državljanstva. Če pa so pogoji v celoti
izpolnjeni, se odloča o državljanstvu po prostem preudarku, v
skladu z nacionalnim interesom, ki bi ga morala opredeliti vlada,
pa ga (še) ni. Dejansko pa poteka postopek tako, da se v primeru,
ko so pogoji izpolnjeni, vedno izda pozitivna odločba. Odločanje
po prostem preudarku je prestavljeno v zgodnejšo tazo, to je v
fazo ugotavljanja, ali so izpolnjeni pogoji za sprejem, še posebej,
ali niso podane obravnavane nevarnosti. Čeprav gre pri tem za
nedoločne pojme, pri katerih mora imeti organ, ki odloča, določeno
polje samostojne presoje, pa je to nekaj drugega kot prosti
preudarek. Pogoj je izpolnjen ali pa ni. Ali je izpolnjen, mora biti - v
navedenih širših okvirih - ugotovljeno po pravilih, ki veljajo v
upravnem postopku za ugotavljanje dejanskega stanja oziroma
dokazovanje. Dopuščamo možnost, da bi bila na podlagi odločanja
po prostem preudarku kljub izpolnjevanju pogojev izdana
vsebinsko enaka odločba, toda s stališča zakonitosti bi šlo za
bistveno drugačen položaj.

Obravnavali smo primer postopka za sprejem domnevnega
hrvaškega državljana (rojenega v Sloveniji, sina matere Slovenke
in očeta Hrvata) v slovensko državljanstvo. Izdana je bila že
negativna odločba, ki je bila v upravnem sporu odpravljena. Ko se
je na našo pobudo postopek obrnil v smer ugotavljanja
državljanstva, se je pokazalo, da je bila pri evidentiranju hrvaškega
državljanstva storjena napaka, da o tem ni bilo sporazuma staršev
in da gre za slovenskega državljana po rodu. V drugem primeru je
bila pobudnica v Sloveniji evidentirana kot hrvaška državljanka,
na Hrvaškem pa ne. Zaradi pridobitve odpusta je morala sprožiti
postopek za sprejem v hrvaško državljanstvo (!), v katerem pa
je bila zaradi neizpolnjevanja pogojev izdana negativna odločba.
Tudi o tem ponavljamo že lani zapisano mnenje, da bi bilo treba
šteti, da je zakonski pogoj glede odpusta izpolnjen tudi, če je
mogoče iz'vseh neposrednih in posrednih dokazil ugotoviti, da
prosilca za sprejem v slovensko državljanstvo "njegova" država
ne šteje za svojega državljana. Postopki naknadne registracije
oziroma ugotavljanja državljanstva ali celo postopki sprejemanja
v državljanstvo samo zaradi temu sledečega takojšnjega odpusta
najbrž niso smiselni. Na ugovor, da je v takih primerih po sprejemu
v slovensko državljanstvo brez predložitve odločbe o odpustu
mogoča z ugotavljanjem državljanstva po rodu vzpostavitev
dvojnega državljanstva, je treba povedati, da je isto mogoče tudi
po formalnem odpustu s ponovnim sprejemom v "rojstno"
državljanstvo.

Napačna je torej praksa, da se v primeru, ko je posamezni aktivni
pripadnik bivše JLA po mnenju ustrezne službe nevaren za
obrambo države, izda negativna odločba, pri tem pa se praviloma
nič več ne navajajo konkretni dokazi za nevarnost (ki pogosto
niso vzdržali presoje vrhovnega sodišča v upravnem sporu),
temveč se odločba opre na sporno določbo uredbe. Če pa nekdo
po mnenju iz istega vira ni nevaren za obrambo države, je lahko
sprejet v državljanstvo. Naj ob tem povemo, da se nam še ni
uspelo prepričati, da so omenjena mnenja podana na podlagi
tako trdnega dokaznega gradiva, da bi v vsakem primeru vzdržala
sodno kontrolo in da ne bi bila podlaga za neutemeljeno različno
obravnavanje prosilcev za sprejem v državljanstvo. Zelo
nenavadno je, da zaradi nevarnosti za obrambo države ne more
dobiti slovenskega državljanstva podoficir iz tehnične ali podobne
službe, vsi njegovi predstojniki na operativnih vojaških položajih
pa so ga že zdavnaj dobili.

Predlagamo čimprejšnje sklepanje meddržavnih sporazumov o
državljanstvu z drugimi državami na ozemlju nekdanje Jugoslavije.
V zvezi s problematiko postopkov za sprejem v slovensko
državljanstvo - isto pa velja tudi za problematiko tujcev - bi radi
poudarili:
- poznamo in upoštevamo okoliščine, v katerih je nastajala in se
izvajala zakonodaja na teh področjih, menimo pa, da je čas, da se
v povsem normalnih razmerah preverijo ustavnost, zakonitost in
ustreznost predpisov in prakse; če ne bo šlo drugače, bomo v
skladu s svojimi pooblastili sprožili za to ustrezne postopke,

Drugačna je zakonska ureditev postopkov po 40. členu zakona o
državljanstvu. Po določbi tretjega odstavka se vloga za
državljanstvo lahko zavrne tudi osebi, za katero so podani razlogi
nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države. Če obstoj
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- zavzemamo se za ustavnost in zakonitost, kot je urejena v VII.
poglavju Ustave RS, sicer pa se ne opredeljujemo glede
zakonodaje in politike na teh področjih,

pravna kontinuiteta s prejšnjo ureditvijo ter da načela pravne
države (skupaj z velikim delom človekovih pravic in temeljnih
svoboščin) veljajo za vse, se utemeljeno zastavlja vprašanje
skladnosti z načelom zaupanja v pravo oziroma pravne varnosti.
Celo če ne bi šlo samo za interpretacijo, temveč za izrecno
zakonsko ureditev, bi bilo mogoče podvomiti o njeni ustavnosti
vsaj v dveh pogledih:

- zavedamo se, da so stališča, oblikovana pri varuhu na podlagi
prejetih pobud, samo eden od vidikov, ki jih je treba upoštevati,
vendar pa vidik, ki ima s stališča varstva človekovih pravic
posebno težo,

1) Glede sorazmernosti s položajem tistih, ki so si pridobili
slovensko državljanstvo po 40. členu zakona o državljanstvu
RS: enim vse - drugim nič. Iz dejstva, da je v 13. členu ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije določen omejen čas, v katerem
so državljani drugih republik izenačeni v pravicah in dolžnostih s
slovenskimi državljani, ne sledi samoumevno, da po izteku tega
časa ne obdržijo nobenega statusa. Med pridobitvijo državljanstva
in ureditvijo, ki velja za prave tujce, so možne vmesne stopnje.
Samo za ilustracijo navajamo, da predlog evropske konvencije o
državljanstvu, ki jo je pripravil odbor za večkratno državljanstvo
pri Svetu Evrope, v primeru sukcesije zavezuje državo naslednico,
da osebam, ki so imele ob sukcesiji na njenem ozemlju običajno
(niti zakonito niti stalno) prebivališče, pred tem pa so imele
državljanstvo države predhodnice, zagotovi enakopraven status z državljani tako na področju ekonomskih kot tudi socialnih
pravic, z izjemo zaposlitve v javnih službah. Država naslednica
jim mora zagotoviti, da lahko ostanejo na njenem ozemlju.
#
2) Glede enakosti pred zakonom v primerjavi s tujci, ki so imeli ob
uveljavitvi zakona o tujcih dovoljenja za stalno prebivanje. Ta
dovoljenja po tretjem odstavku 82. člena veljajo še naprej, medtem
ko naj bi "zatečeni" tujci, ki so imeli do uveljavitve zakona močnejši
status kot tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje, po zakonu
oziroma njegovi interpretaciji ne imeli nobenega statusa.

- kritično obravnavanje položaja ne pomeni kritike služb, ki ta čas
vodijo zadevne postopke, saj je sedanji položaj posledica okoliščin,
ki jih omenjamo v 1. alinei, po drugi strani pa smo lahko ugotovili
nekatere premike v pozitivno smer.
2.5.2.Tujci
Tudi v tem poročilu se pri obravnavanju tujcev omejujemo na tako
imenovane "zatečene osebe", to je na državljane drugih republik
bivše SFRJ, ki so imeli na dan plebiscita, 23. decembra 1990,
prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, tukaj tudi dejansko živijo,
imajo s Slovenijo pristno zvezo, kljub temu pa je njihov status
povsem neurejen. Slovenskega državljanstva nimajo, ker je bila
vloga zavrnjena ali ker postopek še ni končan, nekateri pa iz
različnih razlogov za državljanstvo sploh niso zaprosili. Po podatkih
ministrstva za notranje zadeve, objavljenih v odgovoru na
vprašanja državnega sveta (Poročevalec državnega sveta, štev.
2/97), je razvidno, da je v računalniški evidenci od nekaj več kot
80.000 oseb z pznako "tujec" skoraj 45.000 takih, ki jim je poteklo
dovoljenje za prebivanje oziroma ki niso urejali svojega statusa v
Sloveniji. Ni znano, koliko teh ljudi dejansko prebiva v Sloveniji;
ministrstvo predvideva, da večina ne več. Iz števila pobud v
zvezi z neurejenim prebivanjem, ki jih je prejel in jih še prejema
varuh, pa lahko sklepamo, da gre za zelo številčno skupino. Tudi
ministrstvo na drugem mestu ocenjuje, da jih je "nekaj tisoč".
Problematika je še širša, ker so z neposredno prizadetimi ponavadi
povezani člani njihovih družin, ki so v večini primerov slovenski
državljani.

Pomisleki glede spoštovanja načel enakosti in sorazmernosti se
še okrepijo, če primerjamo položaj tistih, ki so slovensko
državljanstvo pridobili po 40. členu v času, preden so bili decembra
1991 uzakonjeni zavrnitveni razlogi zaradi nevarnosti za javni
red, varnost ali obrambo države, s tistimi, ki jim je bil ob popolnoma
enakih dejanskih okoliščinah sprejem v državljanstvo na podlagi
navedenih razlogov zavrnjen. O načinu njihovega ugotavljanja
govorimo na drugem mestu.

"Zatečeni" tujci
Zakon o tujcih v drugem odstavku 81. člena določa, da za
državljane SFRJ, ki so državljani druge republike in ne zaprosijo
za državljanstvo Republike v roku šest mesecev od uveljavitve
zakona o državljanstvu RS, začnejo njegove določbe veljati v
dveh mesecih po izteku navedenega roka (to je 26. februarja
1992); če pa so za državljanstvo pravočasno zaprosili in jim je
bila izdana negativna odločba, začnejo zanje veljati določbe zakona
o tujcih v dveh mesecih od izdaje dokončne odločbe. Zakon ne
vsebuje nobenih drugih določb, ki bi urejale njihov položaj in (ali)
postopke, ki bi jih bilo treba v zvezi s tem izvesti. V praksi se je
uveljavila razlaga, da niso obdržali nobenega statusa, ampak da
zanje v celoti velja ureditev, ki jo določa 13. člen zakona za tujce,
ki pridejo na območje Slovenije z veljavnim potnim listom, na
podlagi katerega smejo tukaj prebivati tri mesece oziroma toliko
časa, kolikor dovoljuje izdani vizum. Če želijo prebivati dlje, si
morajo pridobiti dovoljenje za prebivanje, za katerega morajo biti
izpolnjeni z zakonom določeni pogoji. Od dneva, ko so zanje
začele veljati določbe zakona o tujcih, bi si torej "zatečeni" morali
urediti svoj status v skladu z zakonom, prebivališče pa so bili
zavezani prijaviti oziroma so ga lahko prijavili le na podlagi
predhodno izdanega dovoljenja za prebivanje ali delovnega
oziroma poslovnega vizuma.

Postopek prevedbe v status tujca
"Zatečeni" so bili potem, ko so zanje začele veljati določbe zakona
o tujcih, izbrisani iz registra prebivalstva. Nesporno pri tem ni bil
voden noben postopek in izdan noben akt. Pobudniki dosledno
zatrjujejo, da jim tudi niso bila dana kaka pojasnila in napotki.
Njihovi osebni dokumenti so se odvzemali in uničevali, kolikor in
kadar so upravni organi prišli do njih.
Iz navedenega odgovora ministrstva za notranje zadeve
državnemu svetu sledi, da je bil izbris iz registra opravljen ex
lege. Register je po pravilniku o vodenju in vzdrževanju centralnega
registra prebivalstva RS računalniško vodena evidenca o stalnih
prebivalcih, državljanih RS, zato je šlo pri črtanju tujcev državljanov drugih republik nekdanje SFRJ samo za vzpostavitev
evidenc v skladu s pravilnikom. Upravni organi so sprejemali
vloge teh oseb za ureditev prebivanja tudi po 26. februarju 1992,
saj je tako narekovala specifičnost nastanka novega položaja.
Potrebe po urejenem statusu tujca so se pri mnogih pokazale
šele kasneje.
«
Pobudniki ugovarjajo proti temu, da so bili izbrisani iz registra ter
s tem ob legalno prebivanje brez kakršnega koli postopka in akta.
Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva,
ki je podlaga navedenemu pravilniku, v četrtem odstavku 5.a
člena ureja hranjenje podatkov v registru; pri tem poleg umrlih,

Taka razlaga seveda ni bila edina možna in je lahko ustavno
sporna. Ne da bi se spuščali v podrobnosti, navajamo nekaj
argumentov za to stališče. Državljani drugih republik so imeli po
Ustavi SRS iz leta 1974 v Sloveniji enake pravice in dolžnosti kot
slovenski državljani. Ob tem, da z novo ustavo ni bila pretrgana
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odseljenih in odpuščenih iz državljanstva omenja tudi osebe, ki
so "bile brisane z dokončno odločbo iz registra stalnega
prebivalstva". Po 8. členu zakona se v postopku za ugotovitev
dejanskega prebivališča izbris oziroma sprememba v registru
opravi na podlagi dokončne odločbe. Enaka je ureditev po petem
odstavku 4. člena pravilnika: iz evidence stalnega prebivalstva
se občan izpiše, kadar umre ali če se odseli z območja RS, če mu
je prenehalo državljanstvo RS ali če je bil izpisan iz registra
stalnega prebivalstva z dokončno odločbo.

varnost") kot pa v zakonu o tujcih, kjer je sicer opredeljen
negativno, kot razlog za zavrnitev dovoljenja ("ki nima sredstev
za preživljanje oziroma mu preživljanje v državi ni kako drugače
zagotovljeno"); do kakšnega nesmisla lahko pripelje togo
uveljavljanje analogije, kaže primer tujca, poročenega s slovensko
državljanko, ki živi v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje, ker ravno še izpolnjujeta pogoj zagotovljenih sredstev
za preživljanje; ko pa se jima rodi otrok in je tujčeva zveza z
državo še tesnejša, obravnavani pogoj po uredbi ni več izpolnjen
in bi tujec moral zapustiti Slovenijo,

Iz navedenih določb je razvidno, da je izbris iz registra mogoč
samo na podlagi odločbe, razen v nekaterih posebnih primerih,
med katere pa izbrisa "zatečenega" tujca ni mogoče uvrstiti. Toda
celo če bi obveljalo, da pri izbrisu ne gre za upravno stvar, temveč
za materialni akt, se je treba zavedati, da je s tem urejena samo
evidenca - ne gre spregledati, da je pravilnik izdal direktor Zavoda
za statistiko RS (v soglasju z ministrom za notranje zadeve).
Zelo težko pa je sprejeti tezo, da je na ta način ustrezno urejeno
tudi statusno vprašanje. Državljanom drugih republik se je s tem,
ko je zanje začel veljati zakon o tujcih, spremenil njihov osebni
status, vsaj po uveljavljeni razlagi zakona. Drugačen bi bil seveda
položaj, če bi bila sprejeta analogija s položajem dotedanjih pravih
tujcev. Tako pa so izgubili dotedanje legalno stalno prebivališče, o
čemer bi najbrž moral biti izdan konstitutivni upravni akt na podlagi
ustreznega postopka in s pravico do pritožbe.

- tudi zadržki s stališča javnega reda, varnosti in obrambe države
so v zakonu o tujcih opredeljeni drugače kot v zakonu o
državljanstvu, predvsem pa ne kot ovira za izdajo dovoljenja za
prebivanje, temveč kot razlog za odpoved prebivanja; upravni
organi so si možnost analogne uporabe določb uredbe o
navedenih zadržkih ustvarili z zelo problematično konstrukcijo, o
kateri bomo govorili v nadaljevanju.
Preveč dosledno analogna uporaba uredbe v postopkih za
ureditev prebivanja tujcev je lahko v nasprotju z ustavno pravico
enakosti pred zakonom, ki med drugim nalaga državnim organom,
da različne položaje urejajo oziroma obravnavajo različno. Na
nekatera druga vprašanja v zvezi z uredbo smo že opozorili pri
državljanstvu.

Kolikor je mogoče soditi na podlagi listin, ki jih predložijo pobudniki,
in takratnih okrožnic ministrstva za notranje zadeve, je bilo
dogajanje pri urejanju statusa "zatečenih" tujcev precej stihijsko.
Tako na primer ni bil določen rok, do katerega lahko vlagajo
prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje. Že 27. februarja 1992
je bilo občinskim upravnim organom dano navodilo, da listine
tujcev, ki do takrat niso zaprosili niti za začasno niti za stalno
prebivanje, zaradi spremenjenega statusa teh oseb ne veljajo
več, tudi če so jih izdali pristojni organi v Sloveniji in so še veljavne.
Zahteva, da morajo imeti veljaven potni list "svoje" države, je bila
postavljena z okrožnico dne 14. aprila 1993, zahteva, da mora biti
v takem potnem listu vpisano (fiktivno) stalno prebivališče v lastni
državi, dne 29. decembra 1993, preklic te zahteve za državljane
Hrvaške dne 10. avgusta 1994 itn. Odveč je opozarjati, da to med
drugim pomeni, da so se istovrstne zadeve reševale različno odvisno od časa reševanja (glede na ne povsem enotno prakso
prvostopenjskih organov pa tudi odvisno od kraja). Sklenemo
lahko, da postopek prevedbe v status tujca ni bil izveden dovolj
organizirano in ne pravno korektno.

Kot omenjeno, si upravni organi pri zavrnitvi izdaje dovoljenja za
prebivanje tujca zaradi nevarnosti za javni red, varnost ali
obrambo države pomagajo s posebno konstrukcijo. Ta je
sestavljena iz treh elementov: poišče se podlaga za odločanje po
prostem preudarku, kot razlogi za zavrnitev dovoljenja se analogno
uporabijo razlogi za odpoved prebivanja, pri presoji nevarnosti pa
se analogno uporabi uredba vlade, ki velja za ugotavljanje pogojev
za pridobitev državljanstva.

Dovoljenja za prebivanje "zatečenih" tujcev

- dovoljenje za prebivanje pomeni drugačno, veliko manj tesno
zvezo z državo kot pa sprejem v državljanstvo; poleg tega
dovoljenje za začasno prebivanje velja samo določen čas, pa
tudi dovoljenje za stalno prebivanje se lahko odpove, če so
izpolnjeni zakonski pogoji,

Tudi uporaba razlogov za odpoved prebivanja pri izdaji dovoljenja
za prebivanje ni nesporna. Zakon v 19. členu taksativno določa
primere, ko tujec ne more dobiti dovoljenja za prebivanje. Med
njimi je tudi že izrečeni ukrep odpovedi prebivanja v državi, kar
pomeni, da ne zadošča obstoj pogojev za odpoved prebivanja.
Na pomislek, da je to pravzaprav isto, je treba povedati, da že po
tem, kako je določba zapisana, to ni čisto res, sploh pa ne, če
upoštevamo dvoje: da se obstoj navedenih zadržkov ne ugotavlja
vselej dovolj nesporno, konkretno in individualizirano, o čemer je
bil govor pri državljanstvu, ter da zavrnitvi dovoljenja za prebivanje
"zatečenemu" tujcu ponavadi ne sledi odpoved prebivanja (in
seveda tudi ne prisilna odstranitev tujca). To je sicer v skladu z
določbo drugega odstavka 25. člena zakona o tujcih, da je pri
odločanju o odpovedi prebivanja treba upoštevati dolžino
prebivanja tujca v državi, njegove osebne, gospodarske in druge
vezi, ki ga vežejo na Slovenijo, in posledice, ki bi jih povzročil
ukrep zanj in za njegovo družino, kaže pa, da z ureditvijo in še
zlasti z odločanjem glede dovoljenj za prebivanje tujcev nekaj ni v
redu.

- pogoj zagotovljenih sredstev za preživljanje je v zakonu o
državljanstvu določen popolnoma drugače ("zagotovljen trajen
vir preživljanja najmanj v višini, ki omogoča materialno in socialno

O spornosti analogne uporabe uredbe smo govorili že spredaj, o
uredbi sami pa še posebej pri državljanstvu.Tam smo tudi postavili
vprašanje, koliko časa bodo še trajale sankcije za pomanjkljivo

Kot podlaga za odločanje po prostem preudarku se pri dovoljenju
za začasno prebivanje uporablja 14. člen zakona o tujcih, ki določa,
da se dovoljenje za prebivanje lahko izda kot dovoljenje za
začasno prebivanje ali dovoljenje za stalno prebivanje. Določeni
sta torej dve vrsti dovoljenja za prebivanje, težko pa bi to določbo
šteli za ustrezno podlago diskrecijskemu odločanju. S tem nočemo
trditi, da ne bi bila večja ali manjša stopnja prostega preudarka
mogoča tudi pri izdajanju dovoljenj za začasno prebivanje, vendar
bi morali biti v zakonu jasno določeni podlaga, okviri in namen
takega odločanja. Sedanja zakonska ureditev pa ni taka.

Ministrstvo za notranje zadeve v omenjenem odgovoru
državnemu svetu zatrjuje, da je po mnenju službe za zakonodajo
pri vladi RS z dne 12. januarja 1995 pri reševanju statusnih zadev
tujcev dopustna analogna uporaba uredbe o merilih za ugotavljanje
izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z
naturalizacijo, češ da gre za ureditev enakega oziroma podobnega
vprašanja. Po našem prepričanju navedeno mnenje ne bi smelo
pomeniti, da se v postopkih za izdajo dovoljenja za stalno ali
začasno prebivanje tujca ne upoštevajo razlike v naravi in ureditvi
teh postopkov v primerjavi s postopkom za sprejem v slovensko
državljanstvo. Razlik je več:
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ugotovljeno oziroma hipotetično nevarnost, na primer za obrambo
države. Vprašanje je v zvezi z urejanjem statusa "zatečenih"
tujcev še bolj utemeljeno, saj so pri teh ob vsakem njihovem
ravnanju, ki bi kazalo na realno nevarnost, možne odpoved
prebivanja in sankcije v zvezi z morebitnimi kaznivimi dejanji ali
prekrški. Drugi vidik tega vprašanja pa je, ali je nekdo, ki je bil
morda nevaren za obrambo države zaradi svojega položaja v
JLA leta 1991, še vedno enako nevaren leta 1997. V tej luči je
težko razumljivo, da so bila v več primerih v letih 1992 - 1994
dana dovoljenja za začasno prebivanje, potem pa ob
nespremenjenih okoliščinah na strani prosilca odklonjeno njihovo
podaljšanje.

prostem preudarku, kar pomeni, da tudi ob ugotovljeni nevarnosti
za obrambo izreče ta ukrep samo, če je res nujen in z drugimi
sredstvi ni mogoče preprečiti ogrožanja varnosti; razloge za
odpoved tudi primerja v vezmi, ki tujca vežejo na Slovenijo, ter
ugotavlja posledice, ki bi jih povzročil ukrep zanj in za njegovo
družino. Utemeljen je dvom, ali je bila v to smer zadeva sploh
pretehtana.
Kot rečeno, o zavrnitvi izdaje vstopnega vizuma ni bil izdan noben
akt. Upravni organi se pri tem opirajo na mnenje Službe za
zakonodajo pri vladi RS z dne 1. februarja 1995, po katerem
izdajanje vizumov ni upravna stvar, o kateri bi državni organ
odločal po pravilih upravnega postopka, zato ni mogoče uporabiti
nobenega pravnega sredstva v upravnem postopku in upravnem
sporu. Ne gre za pravno varovano pravico tujca, pač pa za
suvereno pravico države, da nekomu ne dovoii vstopa na svoje
ozemlje. Po 12. členu zakona o tujcih je mogoče tujcu zavrniti
vstop v državo brez obrazložitve, brez odločbe in brez pravice
do pravnega sredstva.

Vrnitev v državo po preteku časa, za katerega je bilo
odpovedano prebivanje
Se iz časa, ko je deloval Svet za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, je v obravnavi pobuda v zvezi z odpovedjo
prebivanja tujcu. Gre za pripadnika nekdanje JLA, kateremu je
bilo prebivanje odpovedano julija 1992, in sicer za štiri leta. Poročen
je s Slovenko in imata dva otroka, ki sta bila leta 1992 oba
mladoletna, zdaj pa je samo še eden. Postopek izdaje in izvršitve
odločbe o odpovedi prebivanja je bil - milo rečeno - nenavaden,
kot da bi šlo za izredne razmere. Kljub temu je ministrstvo za
notranje zadeve pritožbo zoper odločbo dvakrat zavrnilo, ta
odločitev pa je bila v upravnem sporu pri vrhovnem sodišču vsakič
odpravljena zaradi pomanjkljivega dokaznega postopka. Tudi
zoper tretjo negativno odločbo ministrstva iz januarja 1996 je
sprožen upravni spor, ki pa še ni končan. Iz obrazložitve odločbe
ni razvidno, da bi bile pri njeni izdaji upoštevane pripombe
vrhovnega sodišča glede postopka.

To mnenje je s stališča suverenosti države morda sprejemljivo,
če gre za prave tujce. Drugačen pa je položaj, kadar gre za vstop
tujcev, ki imajo po predpisih upravičen razlog ne samo za vstop,
ampak celo za daljše bivanje v Sloveniji (drugi odstavek 13. člena
zakona o tujcih). Res je, da tudi v teh primerih najbrž ne moremo
govoriti o neomejeni pravici do vstopa, toda navedene upravičene
razloge je treba primerjati z morebitnimi zadržki, to pa ne more biti
prepuščeno ustni odločitvi, ki je lahko tudi povsem arbitrarna.
Določbo 12. člena zakona o tujcih bi bilo mogoče razlagati tudi
tako, da gre v primerih, ko je podan pravni interes (pravna korist)
kandidata za vstop v državo, za ustno odločbo po 214. členu
zakona o splošnem upravnem postopku; to pomeni, da bi stranka
lahko zahtevala izdajo pisne odločbe, zoper njo pa uporabila
pravna sredstva.

Medtem je julija 1996 pretekel čas, za katerega je bilo odpovedano
prebivanje. Ker bi se prizadeti rad vrnil k družini, je takoj zaprosil
za vstopni vizum. Ministrstvo za zunanje zadeve je njegovo vlogo
odstopilo veleposlaništvu v Budimpešti, to pa je izdajo vizuma
zavrnilo, ne da bi o tem izdalo kakršenkoli akt. Enako je ravnalo
slovensko veleposlaništvo v Skopju. Proti taki odločitvi so možni
ugovori vsebinske in proceduralne narave. Vsebinsko gre za
troje:

2.5.3. Denacionalizacija
Glede hitrosti reševanja vlog za denacionalizacijo ni bistvenega
napredka. Še vedno so postopki predolgotrajni. Razlogi so v veliki
meri - poleg zapletenosti postopkov - v kadrovskih težavah. Dogaja
se, da na posameznih upravnih enotah delavci zapustijo delovno
mesto ali odidejo na porodniški dopust in podobno, novih pa ni
mogoče dobiti. Tako te zadeve obstanejo in se tudi, če se je
reševanje že pričelo, postopki ne nadaljujejo. Nekatere upravne
enote si ob kadrovskih težavah pomagajo z zunanjimi sodelavci,
predvsem odvetniki. Res je, da to pospeši reševanje vlog, postavlja
pa se vprašanje nepristranosti. V določenih primerih je sicer
ugotovitveni postopek že končan, ni pa izdana odločba. Tak primer
smo ugotovili na upravni enoti Novo mesto, ki se je ob naši
poizvedbi, zakaj še dve leti po izdelanem poročilu ni bila izdana
odločba, sklicevala na vrstni red reševanja vlog. Na naše
vprašanje, ali gre tukaj za vrstni red vseh prispelih vlog ali za
vrstni red tistih, ki čakajo na izdajo odločbe, smo prejeli odgovor,
da je bila v zadevi deset dni po našem zadnjem posredovanju
izdana odločba. Obravnavali smo tudi več primerov dolgotrajnega
ponovnega postopka. Gre za primere, ko je biia odločba
odpravljena in bi prvostopenjski organ moral le upoštevati navodila
instančnega organa. Kljub temu včasih takšni postopki tečejo leto
ali dve.

1) Za pozitivno odločitev govorijo določbe o varstvu družine in še
posebej otrok iz 53. člena Ustave RS, 8. člena evropske konvencije
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 9. in 10.
člena konvencije o otrokovih pravicah. Po zadnjem mora država
zahtevo staršev za vstop z namenom ponovne združitve družine
obravnavati na pozitiven, human in ekspeditiven način. Zadržki
oziroma omejitve zaradi nevarnosti za obrambo države bi morali
biti res nujni pa tudi popolnoma zanesljivo ugotovljeni, kar v
obravnavanem primeru še ni izkazano.
2) Odpoved prebivanja je bila izrečena za štiri leta, torej niti ne za
najdaljše zakonsko dopustno obdobje. Iz obrazložitve ene od
odločb ministrstva je razvidno, da je bil ta rok določen ob
upoštevanju vseh okoliščin primera. Pri sedanjem ravnanju
upravnih organov ni razumljivo, kakšen pomen ima sploh določitev
roka, če ukrep velja tudi po njegovem preteku, ne da bi bili za to
kakšni novi razlogi. Če predvidevamo, da je bila kljub pomanjkljivemu postopku odločitev iz leta 1992 pravilna, potem ta odločitev
pomeni, da je bil na podlagi tedaj izkazane nevarnosti za obrambo
države primeren in zadosten ukrep štiriletna odpoved prebivanja.
Tiho podaljševanje ukrepa lahko pomeni ponovno sankcijo na
podlagi istega dejanskega stanja, kar ni sprejemljivo.

Še vedno se pojavljajo problemi glede izbire oblike denacionalizacije. V denacionalizacijskih postopkih gre velikokrat za
starejše ljudi, ki ne razumejo vedno, da vračilo v naravi v njihovem
primeru ni mogoče. Tako se dogaja, da kljub opozorilu referenta v
postopku vztrajajo pri tej obliki ali pa zahtevo sicer spremenijo in
zahtevajo izplačilo odškodnine v celoti v denarju. Njihova zahteva
je tako z odločbo zavrnjena, s tem pa tudi izgubijo kakršno koli
možnost za vračilo odvzetega premoženja v drugi obliki, saj v

3) Formalno gre za zavrnitev izdaje vstopnega vizuma, dejansko
pa - če upoštevamo četrtstoletno stalno prebivanje prizadetega v
Sloveniji in njegov namen, da tukaj še naprej z družino stalno živi
- pravzaprav za podaljšanje odpovedi prebivanja. O tem odloča
pristojni upravni organ na podlagi 23. člena zakona o tujcih po
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pritožbi ali kasneje tožbi v upravnem sporu zahtevka ne morejo
več spremeniti.

Po razpoložljivih podatkih je bilo konec februarja 1997 od nekaj
več kot 51.000 zahtev za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja
na prvi stopnji nerešenih še več kot 33.000 zadev, tako da niti
približno ni mogoče predvideti, kdaj bodo postopki končani.
Občutek prizadetih, da so s takim obravnavanjem zahtev kršene
njihove pravice, se še poglablja zaradi revizije. To mora ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve po zakonu opraviti v enem
letu in je pogoj za vpis osebe v evidenco žrtev vojnega nasilja ter
za izdajo potrdila o tem statusu. Ker delo upravnih enot ni vedno
dovolj kakovostno, je revizija gotovo potrebna, bati pa se je, da
se bo njeno trajanje od sedanjih pet mesecev kmalu približalo
najdaljšemu, saj je tudi na drugi stopnji zadev, več kot je rešenih.

Ravno tako lahko ugotovimo, da ni bilo bistvenih premikov pri
razčiščevanju možnosti in določitvi stališča glede zagotavljanja
nadomestnih nepremičnin. Še vedno se kažejo tudi težave zaradi
neenotnosti cenitev in izvedeniških mnenj. Tako so v denacionalizacijski zadevi, kije tekla na upravni enoti Ljubljana, izpostava
Center, po kar štirih različnih mnenjih o tem, ali je možno vračilo v
naravi ali ne, odločili šele na podlagi petega mnenja. Še vedno se
pojavljajo pritožbe zaradi nedopustnih razpolaganj z nepremičninami, ki so v denacionalizacijskem postopku.

Dolgotrajnost postopka ima za prizadete hude posledice. Krajevna
organizacija Društva izgnancev se je obrnila na varuha s
problemom priznavanja pokojninske dobe. O priznanju
pokojninske dobe kot posebne dobe in pravice do pokojnine pod
ugodnejšimi pogoji odloča po 19. členu zakona o žrtvah vojnega
nasilja Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, in sicer
na podlagi potrdila o vpisu v evidenco žrtev vojnega nasilja. To
pomeni, da mora biti prej končan postopek v zvezi s priznanjem
statusa žrtve pri pristojni upravni enoti (vključno z revizijo). Kot
datum vložitve zahteve šteje Zavod dan, ko je prejel vlogo za
priznanje pokojninske dobe. Zaradi tega so oziroma bodo novo
odmerjene pokojnine praviloma priznane s poznejšim datumom
kot druge pravice žrtev vojnega nasilja. Zadevo še obravnavamo.
Po našem mnenju bi bilo treba razčistiti, ali je bil namen
zakonodajalca, da gredo vse pravice žrtev vojnega nasilja od
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve (pri čemer
se za zahtevo šteje vloga za priznanje statusa žrtve), v vsakem
primeru pa najti rešitev, da ne bi prihajalo do neutemeljenih razlik
med upravičenci zaradi različno dolgih postopkov.

Večkrat smo opazili neupravičeno zavlačevanje pri odstopanju
vloge pristojnemu organu. V enem izmed primerov je upravna
enota Brežice zadevo odstopila upravni enoti Ljubljana, izpostavi
Center. Tam je vloga stala več kot leto in šele po našem
posredovanju za pospešitev postopka se je omenjena izpostava
spoznala za nepristojno in zadevo vrnila v Brežice. Od tam so
celoten spis poslali na ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki
naj bi odločilo o pristojnosti. Še preden pa bi se lahko odločalo o
pristojnosti, je izpostava Center podala zahtevo, da se ji spis
izroči v reševanje. Na podlagi pobude smo tudi dosegli, da je bila
na upravni enoti Žalec vloga za denacionalizacijo zemljišča po
več kot štirih letih od vložitve odstopljena oddelku za kmetijstvo,
ki je bil pristojen za odločanje. Šlo je za napako referentke. Podobno
je bilo v primeru upravne enote Maribor, kjer je zadevo šele po
petih letih nepristojni upravni organ odstopil oddelku za okolje in
prostor, ki je pristojen za odločanje v zadevi. Predlagali smo, da
se zadeva obravnava prednostno.
Kot poseben problem opažamo tudi ravnanje Slovenskega
odškodninskega sklada. Ta namreč prevečkrat nastopa povsem
v položaju ene od strank, ki brani svoje interese in koristi. Tako
tudi tedaj, ko je v postopku ugotovljeno, da vračilo v naravi ni
mogoče, še vedno skuša na vsak način preprečiti odločitev o
plačilu odškodnine, tudi če ne izpodbija višine odškodnine. Po
našem mnenju bi bilo izpodbijanje višine odškodnine lahko
upravičeno, dvomljivo pa je izpodbijanje same obveznosti.

Povrnitev neupravičeno pridobljenih prejemkov po zakonu
o vojnih invalidih in zakonu o vojnih veteranih
Varuh človekovih pravic je bil seznanjen s problematiko vračanja
neupravičeno pridobljenih prejemkov po zakonu o vojnih invalidih
in zakonu o vojnih veteranih. Prejel je tudi že dve pobudi
upravičencev do veteranskega dodatka. V enem primeru je
upravna enota pred izdajo odločbe po zakonu o vojnih veteranih
enostransko ustavila izplačevanje tega dodatka od junija 1996 do
poračuna preplačila na podlagi prejšnje odločbe o priznavalnini, v
drugem pa je upravna enota po izdaji nove odločbe z datumom 5.
avgusta 1996 dne 11. oktobra 1996 od stranke zahtevala, da
vrne preveč izplačani veteranski dodatek, češ da je bila prejšnja
pravnomočna odločba dejansko odpravljena z učinkom za nazaj
od 1. januarja 1996.

2.5.4. Druge upravne zadeve
Dolgotrajnost postopkov po "vojnih" zakonih
Proti koncu leta smo začeli prejemati vse več pobud zaradi
dolgotrajnosti postopkov po t. i. vojnih zakonih, še posebej po
zakonu o žrtvah vojnega nasilja. Ta zakon je državni zbor sprejel
oktobra 1995 skupaj z zakonom o vojnih invalidih in zakonom o
vojnih veteranih; veljati so začeli 1. januarja 1996.

Zakon o vojnih invalidih in zakon o vojnih veteranih je sprejel
državni zbor dne 17. oktobra 1995, objavljena sta bila v Uradnem
listu RS, št. 63/95, veljati pa sta začela 1. januarja 1996. Povrnitev
neupravičeno pridobljenih prejemkov ureja zakon o vojnih invalidih
v 116. in 117. členu, enaka ureditev pa velja po 29. členu zakona
o vojnih veteranih tudi za prejemke vojnih veteranov. Temeljno
načelo je, da mora tisti, komur je bil izplačan denarni prejemek, do
katerega ni imel pravice, prejeti znesek vrniti, in sicer ne glede na
to, ali je do neupravičenega prejemka prišlo zaradi ravnanja
prejemnika ali iz drugih razlogov. Za vrnitev prejetega zneska ima
država terjatev. Če upravna enota oziroma ministrstvo ugotovi,
da je bil osebi izplačan denarni prejemek, do katerega ni imela
pravice, o višini preveč izplačanega denarnega prejemka obvesti
to osebo in jo pozove, naj ga povrne v določenem roku.

Pri izvajanju teh zakonov prihaja do velikih zamud in
prekoračevanja rokov za dokončanje postopka. Slednje sicer žal
ni nobena posebnost, vendar bi bilo pričakovati, da bodo vsaj pri
novih zakonih boij realno določeni začetek njihove veljavnosti in
roki za izvedbo upravnega postopka, da bodo pravočasno izdani
izvršilni predpisi, še posebej pa, da bodo izvedeni organizacijski,
kadrovski in drugi ukrepi, ki bi omogočili uveljavitev zakonov v
skladu z načeli dobrega upravljanja. Vsega tega je bilo pri vojnih
zakonih očitno premalo. Poseben problem je nastal pri vojnih
invalidih in vojnih veteranih zaradi zmanjšanja obsega pravic v
primerjavi s prej priznanimi in zaradi neustreznih postopkov za
povrnitev neupravičeno pridobljenih prejemkov, o čemer pišemo
posebej.

Te določbe so izjemno aktualne zaradi tega, ker sta zakona v
primerjavi z dosedanjo ureditvijo delno poostrila pogoje za
uveljavljanje posameznih pravic. Konkretni upravni akti kljub
nekoliko daljšemu roku za pričetek veljavnosti zakonov praviloma
niso bili izdani do njune uveljavitve. Kolikor vemo, se to niti do zdaj

Naše osnovno prizadevanje pa je, da bi se zadevni upravni
postopki pospešili. To še posebej velja za žrtve vojnega nasilja,
kjer gre za nove upravičence, ki so vsi starejši ljudje, na pravice,
ki so jim zdaj zakonsko priznane, pa so čakali več kot pol stoletja.
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še ni zgodilo v vseh primerih. Ne glede na datum izdaje pa odločbe
po novih zakonih določajo novo raven pravic (kar v številnih
primerih pomeni: zmanjšujejo ali ukinjajo dosedanje pravice) z
veljavnostjo od 1. januarja 1996. V času do izdaje nove odločbe
so upravičenci dobivali denarne prejemke na podlagi prejšnje, ki
je še vedno veljala in je bila edini upravni akt, ki je urejal njihovo
pravico.

obvestilo vse upravne enote v Republiki Sloveniji, da v skladu z
odločitvijo ustavnega sodišča takoj ustavijo vse postopke v zvezi
z izterjavo domnevno preveč izplačanih denarnih prejemkov po
zakonu o vojnih invalidih in smiselno tudi po zakonu o vojnih
veteranih.
Ministrstvo je zatrdilo, da bo tudi v prihodnje spoštovalo vse
odločitve ustavnega sodišča v zvezi z obravnavano problematiko
in bo, če bo to sodišče odločilo, da za izterjavo domnevno preveč
izplačanih denarnih prejemkov ni bilo ustrezne ustavne ali
zakonske podlage, že izterjane zneske preplačil povrnilo
upravičencem.

Ob upoštevanju (samo) nove odločbe so tako upravičenci prejeli
dotlej večje denarne zneske, kot so jim bili določeni s to odločbo.
Postopek za povrnitev neupravičeno pridobljenih prejemkov pa
je v zakonu urejen pomanjkljivo. Kolikor vemo, ni bilo vsem
upravnim organom jasno, da gre le za terjatev države, torej za
civilnopravno razmerje upnika in dolžnika, v katerem upravni
organ ne more enostransko odločati; če upravičenec na obvestilo
o višini preveč izplačanega denarnega prejemka in poziv, da ga
povrne v določenem roku, tega ne stori, je vrnitev mogoče
uveljavljati samo s tožbo pri pristojnem sodišču. V nasprotju s tem
pa so nekateri upravni organi vprašanje povrnitve neupravičeno
pridobljenih prejemkov reševali z enostranskimi ukrepi, kot že
omenjena upravna enota, ki je začasno ustavila izplačevanje
priznavalnine oziroma veteranskega dodatka, preden je bila sploh
izdana nova odločba o veteranskem dodatku in torej znana višina
morebitnega preplačila.

2 odločbo ustavnega sodišča z dne 12. decembra 1996 je bila
obravnavana ureditev spoznana za neskladno z ustavo;
neskladnost je zakonodajalec dolžan odpraviti v šestih mesecih.
Ustavno sodišče je poudarilo, da načelo enakosti pred zakonom
zahteva, da se v takih primerih - če je seveda zmanjšanje
dotedanjih prejemkov ustavno dopustno - zmanjšanje uveljavi za
vse upravičence hkrati, pri čemer pa morajo biti odločbe izdane
pred tem in ne naknadno s povratnim učinkom.
Dolgotrajnost davčnih postopkov in visoke zamudne obresti
Na podlagi prejetih pobud, v katerih so se pobudniki pritoževali
zoper prepočasno obravnavanje njihovih pritožb in vlog za odpis,
odlog ali obročno odplačevanje davčnega dolga, ugotavljamo, da
je dolgotrajnost davčnih postopkov postala zelo resen problem,
saj počasnost odločanja v davčnih postopkih presega vse
razumne časovne okvire. Dolgotrajnost reševanja pritožb pripelje
marsikaterega davčnega zavezanca v položaj, ko na koncu
pritožbenega postopka ni več zmožen plačati davčnega bremena
(glavnice davčnega dolga s pripadajočimi zamudnimi obrestmi).
Ker pritožba v davčnem postopku praviloma ne zadrži izvršbe,
začnejo zamudne obresti od davčnega dolga teči od dneva
zapadlosti plačila davčnega dolga. Na drugi strani pa v primeru,
ko je treba davčnemu zavezancu vrniti znesek preveč plačanega
davčnega dolga, pripadajo davčnemu zavezancu zamudne obresti
šele od dneva, ko je odločba o odmeri dohodnine postala
pravnomočna.

To je bilo po našem mnenju nesprejemljivo v dveh pogledih:
1) Ne da bi se spuščali v zapletena vprašanja razmerja med
predpisi in konkretnimi upravnimi akti, materialne pravnomočnosti
teh aktov, varstva pridobljenih pravic in zaupanja v pravo oziroma
pravne varnosti kot enega bistvenih elementov pravne države,
moramo ugotoviti, da način izvedbe obravnavanih zakonov ne
pomeni "dobrega upravljanja" v smislu zakona o varuhu človekovih
pravic. Nesporno je, da zakon neposredno ne spreminja
konkretnih upravnih aktov. Zato bi bilo edino normalno in v skladu
z načeli dobrega upravljanja, da bi bili vsi konkretni upravni akti
izdani pred dnem, od katerega naj bi učinkovali. To bi bilo še toliko
bolj nujno, ker gre za konstitutivne akte, ki v številnih primerih
zmanjšujejo ali celo ukinjajo dosedanje pravice. Upoštevanja
vredno je tudi, da upravičenci v ničemer niso pripomogli k temu
položaju.

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da tako strogo stališče
države v odnosu do davčnega zavezanca (glede obračunavanja
zamudnih obresti po poteku roka za plačilo davčnega dolga)
postavlja vprašanje pravičnosti in legitimnosti države, da nekaj
terja, ko pa se sama ne drži zakonsko predpisanih rokov za
odločanje, saj dolgotrajnost davčnih postopkov že presega vse
razumne časovne meje. Nasploh bi bilo po našem mnenju v
davčnih postopkih potrebne več fleksibilnosti ob upoštevanju
dejanskih okoliščin zavezanca; zakon daje podlago za to.

2) Postopek za povrnitev neupravičeno pridobljenih prejemkov je
tak, da lahko privede do kršitve ustavnih načel enakosti pred
zakonom in enakega varstva pravic. Omenili smo že enostranske
ukrepe posameznih upravnih organov, ki jih bodo nekateri
upravičenci (uspešno?) izpodbijali, drugi pa ne. e zanemarimo
verjetnost, da bodo pri dogovarjanju o vračilu med upravnimi
organi in upravičenci nekateri organi "učinkovitejši" in nekateri
upravičenci bolj popustljivi, pa ostanejo še vsi primeri, kjer do
sporazuma o vračilu ne bo prišlo. Glede teh velja upoštevati troje:
da izid morebitnih pravd iz razlogov, ki smo jih nakazali, nikakor ni
gotov, da je ob manjših preplačilih dvomljiva smotrnost pravdanja
in da bodo zaradi razmer na sodiščih upravičenci lahko v različnem
položaju. Končni rezultat vseh postopkov bi bil več kot verjetno
tak, da bi nekateri upravičenci povrnili preveč prejete prejemke,
drugi pa ne, na kar ni mogoče pristati.

Olajšava po drugem odstavku 10. člena zakona o dohodnini
Na varuha človekovih pravic se je obrnilo več pobudnikov v
zvezi z davčnimi olajšavami za telesno prizadete otroke, zlasti
za gluhe in slepe. Iz pobud je bilo razbrati, da davčni organi
zavezancem, ki vzdržujejo take otroke, ne priznavajo posebne
olajšave po drugem odstavku 10. člena zakona o dohodnini (Zdoh);
ta določa, da za otroka z zmerno, težjo in težko motnjo v telesnem
in duševnem razvoju znaša olajšava 50 % letne poprečne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji. Dejansko pa so se v skladu z
internimi navodili priznavale olajšave samo za nekatere otroke, ki
so bili razvrščeni po pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok,
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77 - v nadaljevanju:
pravilnik), in sicer za tiste po točkah b), c) in č) 3. člena (zmerno,
težje in težko duševno prizadeti) ter po 7. in 9. členu (otroci z
drugimi telesnimi motnjami in otroci z več motnjami).

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo predlagali,
naj prouči opisani položaj in ukrene vse, kar je potrebno za njegovo
ureditev. Ministrstvo nam je odgovorilo, da je ustavno sodišče v
svojem sklepu št. U-l-86/96 z dne 29. oktobra 1996 sklenilo, da
se do končne odločitve o stvari zadrži izvrševanje zakona o
vojnih invalidih, če se uporablja kot podlaga za zahtevke za
poračun domnevno preveč izplačanih invalidskih prejemkov v
letu 1996, temelječih na veljavnih odločbah, izdanih na podlagi
dotlej veljavne zakonodaje.
Ministrstvo je neposredno po prejemu sklepa ustavnega sodišča
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Po proučitvi zadeve, vključno s prvim odgovorom ministrstva za
finance, smo ministrstvu sporočili mnenje, da so do olajšave po
drugem odstavku 10. člena ZDoh upravičeni tudi zavezanci, ki
vzdržujejo gluhega ali slepega otroka oziroma bolj natančno: otroka
s tako okvaro sluha ali vida (pa tudi kakršnokoli drugo telesno
prizadetostjo), da ta po strokovnih merilih pomeni zmerno, težjo
ali težko motnjo v razvoju.

se je treba držati besedila ZDoh ter priznavati posebno olajšavo
za vsako zmerno, težjo in težko motnjo v otrokovem telesnem in
duševnem razvoju. Če takih motenj ni mogoče v vseh primerih
ugotoviti na podlagi razvrščanja v skladu s pravilnikom, je treba
podlago za olajšavo ugotoviti v skladu s predpisi, ki urejajo davčni
in sploh upravni postopek, to je z izvedbo dokazovanja z
izvedenci.

Strinjali smo se z ugotovitvijo ministrstva o tem, da nimamo enotne
klasifikacije, po kateri bi se otroci, moteni v telesnem in duševnem
razvoju, razvrščali glede na stopnjo prizadetosti. V takem položaju
je razumljivo, da se kot podlaga za razvrščanje otrok v zvezi z
izvajanjem navedene določbe zakona o dohodnini uporablja
pravilnik, ki je bil izdan na podlagi zakona o izobraževanju in
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76, RS št. 8/90 in 12/
91). Pri tem ne prihaja do težav zaradi dejstva, da gre za predpisa
na področju oziroma za namene izobraževanja in usposabljanja,
pač pa zato, ker pravilnik ni v celoti uresničil pooblastil iz zakona,
saj pri motnjah v telesnem razvoju določa le vrste prizadetosti, ne
pa tudi stopenj. Razvrstitev otrok na podlagi pravilnika vsaj glede
motenj v telesnem razvoju ne daje neposrednega odgovora na
vprašanje, ali gre za motnjo, ki je po besedilu drugega odstavka
10. člena ZDoh podlaga za olajšavo. Praznino so davčni organi
zapolnili na podlagi pojasnila ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve z dne 28. januarja 1994, ki se je skupaj s kriteriji iz pravilnika
uporabljalo pri izvajanju obravnavane določbe zakona o dohodnini.

Ob ugotovitvi, da pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok,
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju ni povsem ustrezna podlaga za izvajanje
drugega odstavka 10. člena ZDoh, smo opozorili na možnost, da
se podlaga določi z navodilom ministra za finance na podlagi
143.a člena ZDoh, še zlasti, če se bo zavlekla priprava enotne
klasifikacije prizadetih oseb, ki bo določala tudi stopnjo prizadetosti.
V zvezi s spremenjenim stališčem smo zastavili vprašanje, od
kdaj se bo to stališče izvajalo ter kako se bo upoštevalo v odmernih
postopkih, ki še tečejo ali so celo že končani. Po našem mnenju bi
ga bilo primerno upoštevati vsaj v postopkih, kjer še ni izdana
dokončna odločba, kar pomeni, tudi pri reševanju pritožb zoper
prvostopne odločbe, morebiti pa celo v zadevah, kjer tečejo
postopki v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi ali upravni spor.
Ministrstvo za finance je v svojem odgovoru sporočilo, da je z
dopisom dne 15. julija 1996 Davčni upravi Republike Slovenije
posredovalo pojasnilo v zvezi z izvajanjem drugega odstavka 10.
člena ZDoh, v katerem se na podlagi stališča ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve ugotavlja, da so do olajšave po drugem
odstavku 10. člena upravičeni tudi zavezanci, ki vzdržujejo
gluhega ali slepega otroka.

V času, ko smo obravnavali navedene pobude, smo izvedeli, da
je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z dopisom z
dne 23. aprila 1996 sporočilo stališče, da se v prvotnem pojasnilu
niso posebej opredeljevali glede gluhih in slepih otrok (kar ne
drži), da pa so po njihovem mnenju to otroci, ki jih je mogoče
razvrstiti po kriterijih, določenih v 7. členu pravilnika (to je med
otroke z drugimi telesnimi motnjami) in so zato njihovi starši
upravičeni do posebne olajšave. Glede na to je ministrstvo za
finance vsem davčnim uradom in njihovim izpostavam posredovalo
pojasnilo, da so do olajšave po drugem odstavku 10. člena ZDoh
upravičeni tudi zavezanci, ki vzdržujejo gluhega otroka,
razvrščenega po tretjem odstavku 4. člena pravilnika, ter
zavezanci, ki vzdržujejo slepega otroka, ki je razvrščen po prvem
odstavku 6. člena pravilnika.

Navedeno pojasnilo se bo v odmernih postopkih, ki še tečejo ali
so že končani, lahko upoštevalo v naslednjih primerih:
- če še ni bila izdana prvostopna odločba o odmeri dohodnine,
- pri reševanju pritožb zoper prvostopne odločbe (v skladu z 235.
členom zakona o splošnem upravnem postopku),
- v postopku, ko je zoper dokončno odločbo sprožen upravni
spor in je v tožbi naveden le tožbeni zahtevek v zvezi z
upoštevanjem olajšave za slepega ali gluhega otroka po drugem
odstavku 10. člena zakona o dohodnini (v skladu z 261. členom
istega zakona),

V prihodnje naj bi torej zavezancem priznavali posebno olajšavo
tudi za gluhe oziroma slepe otroke. Glede na to se seveda nismo
več podrobneje ukvarjali z dosedanjim stališčem in z razlogi zanj.
Vseeno pa smo povedali, da ne vidimo pravih razlogov, ki bi ga
utemeljevali. Ni jasno, zakaj naj bi nekatere vrste telesnih motenj
- ne glede na stopnjo - ne bile podlaga za olajšavo po drugem
odstavku 10. člena ZDoh, ki priznava olajšavo za vsako motnjo v
otrokovem telesnem in (najbrž: ali) duševnem razvoju, če je
zmerna, težja ali težka. Po dosedanjem stališču je bil na primer
upravičen do posebne olajšave zavezanec, ki vzdržuje zmerno
vedenjsko motenega otroka, ta pa ima hkrati zmerno (drugo)
telesno motnjo (9. člen v zvezi z 2. členom pravilnika), ne pa
zavezanec, ki vzdržuje popolnoma slepega otroka, kar je
nelogično, neživljenjsko in po našem mnenju v neskladju s smislom
posebne olajšave. Nasploh ni jasno, zakaj sta bila glede telesnih
motenj "izbrana" samo 7. in 9. člen, saj je povečanje stroškov
vzdrževanja, ki je verjetni razlog za olajšavo, pri nekaterih
izpuščenih telesnih motnjah celo znatnejše.

- v primeru, ko je odločba dokončna in ni sprožen upravni spor ali
ko je odločba že pravnomočna in je zavezanec v napovedi za
odmero dohodnine uveljavljal olajšavo po drugem odstavku 10.
člena zakona o dohodnini za slepega ali gluhega otroka, pa mu ta
ni bila priznana (odprava ali sprememba odločbe po nadzorstveni
pravici v skladu z drugim odstavkom 106. člena ZDoh).
Sicer pa je ministrstvo odgovorilo, da se pri izvajanju davčnih
predpisov neposredno upošteva zakonodaja, ki sistemsko ureja
posamezno področje. Glede na pomanjkanje kriterijev za
razvrščanje otrok, motenih v telesnem in duševnem razvoju, ki bi
lahko bili pravna podlaga za uveljavljanje posameznih pravic, ki
jih imajo starši navedenih otrok, se trenutno za potrebe izvajanja
določbe drugega odstavka 10. člena ZDoh uporabljajo kriteriji iz
pravilnika skupaj s pojasnilom ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve. Strinjajo se z našo ugotovitvijo, da predvsem
razvrstitev glede na posamezne stopnje telesne prizadetosti ni
dovolj definirana. Menijo pa, da navedene vrzeli v pravilniku o
razvrščanju otrok ni mogoče zapolniti z mnenji izvedencev v
davčnem postopku. Tudi za izvedenska mnenja v konkretnem
davčnem postopku morajo obstajati merila za razvrščanje oseb
glede na stopnjo prizadetosti, saj se po mnenju ministrstva le
tako lahko zagotovi enako obravnavanje vseh davčnih

Tudi glede spremenjenega stališča nismo prepričani, ali je v celoti
v skladu s črko in smislom uzakonjene posebne olajšave. Po
njem naj bi se na primer glede slušnih motenj upoštevala samo
razvrstitev po tretjem odstavku 4. člena pravilnika. Drugi odstavek
navedenega člena pa obravnava otroka, ki je izgubil sluh v taki
meri, da je razvoj njegovega govora bistveno moten. Ali torej ne
gre vsaj za zmerno motnjo skladno z ZDoh? Po našem mnenju
poročevalec, št. 20

40

27. maj 1997

zavezancev. Ne nazadnje pa ima davčni zavezanec v primeru,
da se z odločitvijo davčnega organa ne strinja, na voljo vsa
zakonsko določena pravna sredstva.

zakonskih pravic ne vezati na obstoj takih posebnih predpisov,
če njihova nepopolnost povzroča očitno neenako obravnavanje
prizadetih.

Kar zadeva naš predlog glede proučitve možnosti, da se ustrezna
podlaga za izvajanje drugega odstavka 10. člena ZDoh določi z
navodilom ministra za finance, pa ministrstvo ugotavlja, da je
področje socialnega varstva in s tem tudi kriteriji za razvrščanje
oseb glede na stopnjo telesne in duševne prizadetosti v pristojnosti
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Zaradi
navedenega je tudi določbo 143.a člena ZDoh, po kateri lahko
minister, pristojen za finance, izda podrobnejša navodila za
izvajanje tega zakona, treba brati v kontekstu pristojnosti
posameznih ministrstev ter njihovega delovnega področja.

Predvidevamo, da bo na podlagi prve navedene odločbe
ustavnega sodišča ponovno proučena in ustrezno spremenjena
celotna vsebina 10. člena ZDoh, da bo ta presoja zajela tudi
obravnavani drugi odstavek in da bo tako ob morebiti
nespremenjenem besedilu kot ob spremembi zagotovljeno
njegovo popolno in zakonito izvajanje.
Uveljavljanje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane
razvezanih zakoncev
Obravnavali smo tudi nekaj pobud, v katerih so davčni zavezanci
izražali nestrinjanje z določbami ZDoh, ki urejajo olajšave pri
odmeri dohodnine za vzdrževane družinske člane. Pobude so se
nanašale predvsem na primere uveljavljanja olajšave za
vzdrževane družinske člane pri razvezanih zakoncih. Pobudniki
so izražali mnenje, da je veljavna zakonska ureditev nepravična,
saj postavlja starša po razvezi ali ločenem življenju v neenakopraven položaj pri uveljavljanju olajšave za skupne otroke, ki jim
je priznan status vzdrževanega družinskega člana.

Ugotavljamo, da odgovor ministrstva za finance ni povsem
nedvoumen glede kategorij otrok z motnjami v telesnem razvoju,
za katere se prizna olajšava po drugem odstavku 10. člena ZDoh.
Nedvomno je spremenjeno dosedanje stališče glede olajšav za
vzdrževanje gluhih in slepih otrok, s čimer je odpravljena najhujša
nelogičnost dosedanje prakse. Zelo sprejemljiv je tudi odgovor na
vprašanje, kako bo spremenjeno stališče upoštevano v postopkih,
ki še tečejo ali so že končani. Še vedno pa ostaja nerazčiščeno
vprašanje olajšav za nekatere druge skupine otrok s takimi
motnjami v telesnem razvoju, ki bi jih bilo po strokovnih merilih
mogoče razvrstiti med zmerne, težje ali težke in bi torej po
sedanjem besedilu ZDoh za vzdrževanje takih otrok zavezancu
šla pravica do posebne olajšave. Sklicevanje na sistemsko
(ne)urejenost se ne zdi povsem utemeljeno. Ministrstvo za finance zatrjuje, da se pri izvajanju davčnih predpisov neposredno
upošteva zakonodaja, ki sistemsko ureja posamezno področje,
ter da je obravnavano področje v pristojnosti ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, ob tem pa se oklepa predpisa
(pravilnika) s področja šolstva. Če je pravilnik lahko izdal nekdanji
republiški komite za vzgojo in izobraževanje v soglasju z
republiškim komitejem za zdravstvo in socialno varstvo, bi najbrž
lahko tudi minister za finance v sodelovanju z ministrom za delo,
družino in socialne zadeve in morebiti tudi ministrom za zdravstvo
na podlagi 143.a člena ZDoh izdal podzakonski akt, ki bi bil
ustreznejša podlaga za priznavanje posebne olajšave
zavezancem, ki vzdržujejo telesno ali duševno prizadetega otroka.

ZDoh v drugem odstavku 11. člena določa, da se za istega
vzdrževanega družinskega člana prizna posebna olajšava samo
enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne
višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo
izmed njih bo uveljavljal pravico do posebne olajšave za istega
vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu
sorazmerni del olajšave. Prav tako isti člen določa, da za otroka,
za katerega zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma
ali dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo preživljanje,
lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo do višine, določene
v 10. členu ZDoh.
Po razvezi zakonske zveze so skupni otroci sporazumno ali na
podlagi sodne odločbe v varstvu in vzgoji le pri enem od staršev.
Drugi pa na podlagi sodne odločbe ali sporazuma plačuje
preživnino, ki je ponavadi nižja od polovice realnih stroškov
vzdrževanja vzdrževanega družinskega člana. Dejstvo je torej,
da ima zakonec, pri katerem otroci živijo in so mu dodeljeni v
vzgojo in varstvo, praviloma precej večje finančne obremenitve
za preživljanje otroka kot pa tisti, ki plačuje le preživnino.

Pri sedanjem položaju ne kaže načelno odklanjati možnosti, da
se upravičenost do posebne olajšave v davčnem postopku ugotovi
z izvedencem. Na stališče, da bi tudi za izvedenska mnenja morala
obstajati merila, ki bi zagotovila enako obravnavanje vseh davčnih
zavezancev, velja povedati, da bi bilo to seveda idealno, da pa
takih meril ni na številnih področjih, kjer se sodišča in upravni
organi poslužujejo izvedencev; vseeno pa je bolje, da se v primerih,
ko meril ni ali niso (v celoti) ustrezna, relevantna dejstva ugotavljajo
na podlagi strokovnega znanja, s katerim organ, ki vodi postopek,
ne razpolaga.

Po našem mnenju bi bilo primerno ob sprejemanju sprememb 10.
člena ZDoh v zvezi z omenjeno odločbo ustavnega sodišča
spremeniti tudi besedilo drugega odstavka 11. člena tako, da bi
se za vsakega od razvezanih staršev posebej ugotovila udeležba
pri preživljanju otroka in priznala ustrezna olajšava oziroma
odbitna postavka pri odmeri dohodnine.

V zvezi z obravnavano problematiko smo opozorili na dve odločbi
Ustavnega sodišča, ki po naši presoji lahko posredno vplivata na
njeno reševanje. Iz odločbe št. U-l-19/94 z dne 14. novembra
1996 je razvidno, da je po presoji ustavnega sodišča
zakonodajalčeva stvar, da izbere vsebinsko sprejemljivo pa hkrati
racionalno metodo ugotavljanja primerne višine olajšave iz 10.
člena ZDoh ali da se morda odloči za drugačno pot ugotavljanja in
upoštevanja nujnih roditeljskih stroškov. Da bi zakon v tem delu
ne bil v neskladju z ustavo, pa bo moral zakonodajalec izhajati iz
stališča, da sredstva, ki jih roditelj - davčni zavezanec mora
nameniti preživljanju svojega otroka, da bi mu bil zagotovljen
življenjski minimum, ne smejo biti obdavčena, in bo moral to
stališče v zakonskem besedilu tudi razvidno izpeljati. Po odločbi
št. U-l-183/93-15 z dne 5. decembra 1996 pa je za priznavanje
davčnih olajšav oziroma oprostitev treba zajeti s posebnimi
predpisi vse različne primere z enako stopnjo prizadetosti ali pa
27. maj 1997

Kriteriji za odpis davčnega dolga
V letu 1996 smo prejeli kar nekaj pobud, v katerih so davčni
zavezanci izražali nestrinjanje z odločbami davčnega organa, s
katerimi ta odloča o odpisu, odlogu ali obročnem odplačevanju
davčnega dolga. Pri obravnavanju tovrstnih pobud in po vpogledu
v odločbe smo ugotovili, da iz obrazložitve odločb davčnega
organa niso povsem razvidni razlogi za zavrnitev vloge za odpis
davčnega dolga. V odločbah davčni organ povzame le vsebino
predpisa, ki je pravna podlaga za odpis davčnega dolga, in navede
ugotovitev, da izterjava davčnega dolga ne bi spravila v nevarnost
nujnega preživljanja zavezanca in njegovih družinskih članov, ter
na podlagi te ugotovitve vlogo za odpis v celoti ali deloma zavrne.
V obrazložitvi odločbe pa niso nikjer navedeni razlogi ali morebitni
kriteriji za presojo utemeljenosti ali neutemeljenosti vloge za odpis
davčnega dolga.
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Menimo, da bi morale obrazložitve odločb davčnega organa, s
katerimi se odloča o odpisu davčnega dolga, določneje opredeliti,
zakaj davčni zavezanec ne izpolnjuje pogojev za odpis davčnega
dolga. Oblikovati pa bi se morali tudi enotni kriteriji, po katerih bi se
presojalo o utemeljenosti ali neutemeljenosti vloge za odpis
davčnega dolga, saj je sicer presoja lahko preveč subjektivna,
odvisna od tistega, ki odloča.

Regresiranje investicijskega posojila
Pri obravnavanju pobude v zvezi s postopkom za regresiranje
obresti pri nakupu traktorja, ki je bil opravljen na podlagi razpisa
ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, smo prišli do
prepričanja, da je pravna ureditev finančnih intervencij v kmetijstvo,
proizvodnjo in ponudbo hrane na podlagi zakona z dne 30. januarja
1991 delno zastarela. Vlada ne uvaja intervencij z odlokom, kot
predvideva zakon, temveč z uredbo, predvideno navodilo ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je po noveli v letu 1995
spremenjeno v splošno, čeprav umestitev pooblastila v zakonu
pa tudi vsebinski razlogi govorijo za konkretno letno navodilo za
izvajanje vsakoletne uredbe, s katero vlada uvede finančne
intervencije. V slednji je razmeroma skromno uresničeno
pooblastilo iz zakona, da se s tem predpisom med drugim določijo
merila za intervencije in način, kako se uveljavljajo.

Takoj pa moramo opozoriti tudi na dolgotrajnost postopkov o
odpisu davčnega dolga zavezanca. Pri obravnavi pobud smo
namreč večkrat naleteli na problem, koje bil davčni dolgže izterjan,
davčni organ pa še vedno ni odločil o vlogi za odpis taistega
dolga.
Položaj stranke v inšpekcijskih postopkih
Obravnavali smo več pobud ljudi, ki so bili nezadovoljni z
ravnanjem inšpekcije potem, ko so zahtevali njeno ukrepanje.
Inšpekcija jim večkrat sploh ni odgovorila na njihovo zahtevo, če
pa ježe uvedla postopek, vanj niso bili vključeni, niso bili seznanjeni
z izdanimi konkretnimi upravnimi akti in ni jim bila dana možnost,
da bi zoper te akte uporabili pravna sredstva. Ponavadi gre za
ravnanje inšpekcije za prostor, kateri je bila prijavljena črna gradnja
z zahtevo za ukrepanje, ker je poleg drugega bistveno posegla v
bivanjske ali druge razmere prijavitelja, ki je sosed investitorja
črne gradnje.

Glede meril ni jasno, kako je z zahtevki, če presežejo skupno
vrednost sredstev za posamezni namen. Po uredbi se sredstva
vlagateljem izplačujejo samo do vnaprej določene skupne
vrednosti, za leto 1996 pa je bila dodana še določba, da se
zavrnejo zahtevki, ki presežejo skupno vrednost. Ni pa jasno,
kateri jo presežejo. Pri vlaganju zahtevkov na podlagi posebnega
razpisa, pa tudi nasploh do določenega roka, so vsi pravočasno
vloženi zahtevki enakovredni. Postavlja se vprašanje, ali se v
primeru preseganja skupne vrednosti dodeljena sredstva linearno
zmanjšajo, ali je mogoča kaka drugačna rešitev.

Pri inšpektoratu RS za okolje in prostor smo dobili pojasnilo, da v
inšpekcijskih postopkih v skladu s stališčem vrhovnega sodišča
priznavajo položaj stranke samo investitorju. Stališče se utemeljuje
s tem, da inšpekcijski organi opravljajo nadzor po uradni dolžnosti.
V veljavni zakonodaji ni pravne podlage, po kateri bi bila inšpekcija
na prijavo (domnevne) kršitve zakona zavezana izdati odločbo.
Prijavo je šteti le za opozorilo oziroma pobudo inšpekciji, da v
skladu s svojo pristojnostjo zadevo prouči in se glede na ugotovitve
odloči o morebitni uvedbi postopka (po uradni dolžnosti). Prijavitelj
v tem postopku nima položaja stranke. Lahko ima sicer dejanski
interes za izdajo odločbe, ne izkazuje pa tudi pravnega interesa,
saj inšpekcijski organ v tem primeru ne odloča o kakšni njegovi
pravici ali na zakon oprti neposredni osebni koristi.

Glede postopka dodeljevanja intervencijskih sredstev je treba
upoštevati, da tu ne gre za tipične oblastne, temveč za
pospeševalne upravne naloge, pa tudi nujnost, da se sredstva
razdelijo v razmeroma kratkem času, kar bi pretirano formaliziran
postopek lahko bistveno otežil. Kljub temu pa bi moral biti postopek
v uredbi toliko urejen, da bi se natančneje vedelo, katera dejanja
opravlja Poslovno združenje prehrane Slovenije, katera pa
Ministrstvo, s kakšnimi akti se odloča (določeno je samo, da se
nepopolni ali nepravočasno vloženi zahtevki zavržejo s sklepom,
neutemeljeni pa se zavrnejo - ni jasno, s kakšnim aktom, prav
tako ni določena oblika v primeru pozitivne odločitve) in še zlasti,
na kakšen način lahko vlagatelj doseže preizkus odločitve. Če je
kontrola namenske porabe proračunskih sredstev zagotovljena
prek pristojnih organov oziroma institucij, pa po drugi strani ni
mogoče izključiti naključnih ali namernih napak v postopku, zaradi
katerih je - sicer v okviru namenske porabe sredstev - posamezni
vlagatelj v primerjavi z drugimi zapostavljen ali favoriziran. Ker
gre za sredstva javne porabe, lahko v tem primeru pride do
kršitve ustavnega načela enakosti pred zakonom, pri sedanji
ureditvi pa tudi ni v celoti uresničena pravica do pravnega sredstva.
Možna je zahteva za varstvo z ustavo zajamčenih svoboščin in
pravic po 66. in 67. členu zakona o upravnih sporih, vendar gre
za izjemen institut, ki naj bi se tudi izjemoma uporabljal. Glede na
veliko število postopkov v zvezi z delitvijo intervencijskih sredstev
za razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane bi bilo vsekakor primerno
znotraj področja samega urediti ustrezno nadzorno oziroma
pritožbeno pot z vidika varstva pravic posameznikov oziroma
vlagateljev.

Stališče je mogoče razumeti kot izraz težnje, da se zagotovi hiter
in sploh učinkovit potek inšpekcijskega postopka, kar bi (pre)več
udeležencev, ki bi se posluževali različnih pravnih sredstev, lahko
oteževalo. Glede pravnih sredstev bi bilo treba pri postopkih v
zvezi s posegi v prostor narediti še korak naprej, namreč iskati
možnosti za tako spremembo ureditve, ki bi onemogočala njihovo
pretirano uporabo ob namišljeni kršitvi pravic. Po drugi strani pa
so okoliščine na strani prijavitelja večkrat take, da bi jim težko
odrekali položaj stranskega udeleženca v inšpekcijskem
postopku, če upoštevamo opredelitev stranke po 49. členu
zakona o splošnem upravnem postopku. Prijavitelju, kateremu je
sosed s črno gradnjo bistveno poslabšal življenjske razmere (pri
tem pa gre za gradnjo, ki iz prostorskih pogledov ne more obstati),
bi težko odrekali pravni interes (pravico ali pravno korist), da se
taka črna gradnja odstrani, in zato pravico, da se tedaj, ko inšpekcija
ne ukrepa, posluži pravnih sredstev.

Ministrstvo je sprejelo naš predlog, da se ureditev postopka
ustrezno dopolni. Pri tem je med drugim treba odgovoriti na
vprašanje, ali bo novi zakon o javnih naročilih vsaj smiselno veljal
tudi za to področje. Če bo, bi kazalo še posebej pretehtati ustreznost
predvidenega splošnega revizijskega postopka.

Ne glede na te pomisleke smo doslej uveljavljali - in večinoma
uveljavili - mnenje, da mora prijavitelj v vsakem primeru od
inšpekcije dobiti odgovor na svojo prijavo. Pri tem se nismo
sklicevali samo na korektno poslovanje oziroma načela dobrega
upravljanja v smislu 3. člena zakona o varuhu človekovih pravic,
temveč tudi na jasno določbo 98. člena zakona o upravi, po kateri
mora inšpektor obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge
vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo
obvestiti o svojih ukrepih.
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Pisanje priimkov s "č" oziroma "ć" v dokumentih
Na varuha človekovih pravic se je obrnila pobudnica, ki ima
težave z dokumenti zaradi nedoslednega pisanja črk "č" in "č" v
priimku. Navaja, da je poročena s hrvaškim državljanom, ki pa že
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33 letživi v Sloveniji. Pred časom gaje slovenski carinik na mejnem
prehodu s Hrvaško opozoril, da vozi tuji avto, ker je v prometnem
dovoljenju priimek napisan s "č", ne pa s "ć". Nekaj pozneje je pri
matičnem uradu želela dobiti izpisek iz poročne matične knjige.
Referentka ji je rekla, da poročnega lista ne more dati, ker je v
poročni knjigi priimek zakoncev napisan s "č", v moževem potnem
listu pa je priimek s"č". Pojasnila je, da to ni ista oseba in daje zato
treba prinesti njegov rojstni list, da bo lahko popravila poročni list.
Pobudnica je bila poučena, da bo morala sprožiti postopke za
popravo vseh dokumentov, na katerih je priimek napisan s "č".

problem pisanja priimkov postal aktualen zlasti ob osamosvojitvi
Republike Slovenije, pretežno pri urejanju osebnega statusa
državljanov drugih republik, ki so bili sprejeti v državljanstvo
Republike Slovenije. Tedaj je bilo ugotovljeno, posebno v postopkih,
ki so sledili urejanju osebnega statusa kot posledice pridobitve
slovenskega državljanstva, da je bilo precej oseb, rojenih ali
poročenih v Sloveniji po letu 1945, vpisanih v uradne evidence (v
matične knjige ter v register stalnega prebivalstva) v Sloveniji s
priimkom, ki se končuje s črko "č" namesto s črko "č" in s tem
priimkom so jim bili izdani tudi dokumenti.

Doma je potem ugotovila, da je zadnja črka priimka v njenih in
celo moževih dokumentih pisana nedosledno. Začela se je
spraševati, kaj to pomeni za veljavnost njenih izpitov, diplome in
magisterija, čigava sta otroka, kaj je z njunimi izpiti in diplomami.
Če bo dala popraviti poročni list, bo morala sprožiti postopke za
popravo vseh dokumentov, v katerih je bil priimek doslej napisan
s "č". To pa je nepotrebna izguba časa in povzroči stroške, kar se
ji zdi nesprejemljivo, saj nedoslednega pisanja priimka ni povzročila
sama. V preteklosti je večkrat celo opozarjala na to, da je na
koncu priimka "č", pa so ji referenti dali vedeti, da to ni pomembno.

Ker je do nepravilnosti prišlo zaradi napak uradnih oseb, ko se
pred vpisom ni preverjalo, kakšen je pravilni priimek, so se začele
te napake v matičnih knjigah popravljati v skladu z zakonom o
matičnih knjigah, in sicer tako, da je bilo popravljeno osebno ime
po uradni dolžnosti, kar je pomenilo, da je bilo osebno ime z
zaznamkom o popravku v matični knjigi usklajeno s pravilno obliko
osebnega imena, torej s črko "č". Po uradni dolžnosti je bilo tem
osebam treba zamenjati tudi dokumente. Tiste osebe, ki so želele
še naprej uporabljati "napačno" obliko priimka s "č", pa so lahko
z izjavo oziroma prošnjo prosile za spremembo priimka v obliko,
ki so jože uporabljale, torej v priimek, ki se končuje na"č". Upravna
enota izda v takih primerih odločbo o spremembi priimka, osebi
pa ni treba plačati predpisane takse za spremembo osebnega
imena in tudi ne spreminjati izdanih dokumentov. Plačati mora le
upravno takso, ki je določena za primere, v katerih gre za
uskladitev osebnega imena v uradnih evidencah.

V dopisu ministrstvu za notranje zadeve smo zapisali oceno, da
je s pobudo načeto vprašanje, s katerim se lahko sreča večje
število ljudi in je zato pomembno. Izvira iz življenja v bivši skupni
državi, ko je prihajalo do množičnega priseljevanja pripadnikov
drugih narodov v Slovenijo, do sklepanja številnih mešanih
zakonov itd. V preteklosti se vprašaoju pisanja "č" ali "č" ni
posvečalo večje pozornosti in posamezniki v zvezi s tem niso
imeli posebnih težav. Glede na to, da se tudi veliko slovenskih
priimkov končuje na "ič", razmejitev med obema načinoma pisanja
priimkov v praksi očitno ni bila dosledna. Verjetno jedo nedoslednosti
prihajalo zlasti pri pisanju priimkov članov mešanih družin ter
priimkov, pri katerih dejansko obstajata obe obliki. K temu je treba
prišteti primere čiste malomarnosti in napak uslužbencev, povsem
odmisliti pa tudi ni mogoče primerov, ko so stranke iz takih ali
drugačnih razlogov zavestno navajale napačno obliko. Ker pa za
čas pred osamosvojitvijo Slovenije ni videti evidentnih razlogov
za tako ravnanje, bi bila najbrž zgrešena domneva, da so
nepravilno pisanje priimkov praviloma stranke zagrešile same. V
prid temu stališču govori dejstvo, da je bilo za izdajo določenega
dokumenta največkrat treba priložiti kako listino, v kateri pa je bil
priimek napisan pravilno. Po povedanem bi bilo v večini primerov
narobe, da bi stranke morale predlagati postopke za spremembo
oziroma popravo dokumentov ali celo za izdajo novih, izgubljati s
tem čas in trpeti stroške.

Menijo, da bi bila nesprejemljiva rešitev, če bi upoštevali
enakovrednost pisanj priimkov s "č" in "č", saj gre za različni
črki. Poleg tega ugotavljajo, da so stranke zelo občutljive na obliko
svojega priimka in vztrajajo pri obliki "č" ter vračajo dokumente,
če priimek v njih ni vpisan tako, kot je naveden v izpisku iz rojstne
matične knjige. Po drugi strani se je v zadnjih letih zelo povečalo
število zahtevkov za spremembo priimkov v slovensko obliko,
torej iz "č" v "č", ki se rešujejo oziroma o katerih se odloči z
odločbo. Tudi zato menijo, da bi bila ta rešitev nesprejemljiva.
Menijo, da je sedanja praksa povsem zadovoljiva, saj pristojni
organ odpravi nastalo napako po uradni dolžnosti, če je do nje
prišlo. Stranka, ki želi še naprej uporabljati priimek kot do sedaj
(nepravilen), pa lahko to uredi (spremeni priimek) skoraj brez
stroškov.
V skladu s stališči ministrstva je torej v posameznem primeru
treba najprej na opisani način urediti vpise v matičnih knjigah,
nato pa po potrebi doseči popravke dokumentov oziroma izdajo
novih dokumentov, ki temeljijo na takih vpisih. Še enkrat smo
opozorili, naj ministrstvo zagotovi dejansko enotno prakso v
upravnih enotah, kar med drugim pomeni tudi, da bi se popravki
praviloma izvajali po uradni dolžnosti. Res je, da tudi pri tem načinu
ne gre brez sodelovanja (nekrive) stranke, kar pomeni najmanj
zamudo časa, če ne še kaj drugega: ob ugotovitvi napake bo
večinoma treba predložiti listino, ki potrjuje napako in dokazuje
pravilno obliko priimka.

Opozorili smo, da v čisto jezikovnem pogledu položaj pri zamenjavi
"č" in "č" ni enak kot pri zamenjavi katerihkoli drugih dveh črk. To
smo utemeljili z nekaterimi pravili slovenskega pravopisa.
Opozorili smo še na to, da zaradi opisanega nedoslednega
pisanja priimkov praviloma ne more priti do dvoma o identiteti
posameznika ter da se gledanje in praksa upravnih organov glede
tega vprašanja razlikuje, zato imajo težave samo nekateri
posamezniki, drugi pa v enakih okoliščinah ne, kar s stališča
enakosti in enakega položaja posameznika pred državnimi organi
ni sprejemljivo.

2.6. SODNI IN POLICIJSKI POSTOPKI
V tem poglavju so zbrane naše bistvene ugotovitve, povezane z
delovanjem sodne veje oblasti, državnega tožilstva, odvetništva,
notariata in policije. Izražena mnenja, predlogi in priporočila za
zakonito, učinkovito in korektno poslovanje državnih organov ter
nosilcev javnih pooblastil naj bi pripomogla k večji pravni in socialni
varnosti posameznika.

Ministrstvu smo predlagali, da opisano problematiko proučijo,
določijo v luči navedenih in morebiti še drugih okoliščin sprejemljivo
rešitev in zagotovijo enotno prakso upravnih organov. Če ni
mogoče upoštevati enakovrednosti pisanja priimkov s "č" in " č",
bi po našem mnenju prišla v poštev rešitev, da se napaka
popravi po uradni dolžnosti, razen če bi bilo ugotovljeno, da je
nepravilno pisanje priimka stranka povzročila sama.

Pripad novih zadev je na področju sodnih in policijskih postopkov
največji in obsega več kot 30 odstotkov vseh vloženih pobud pri
varuhu človekovih pravic. Število teh zadev je s 478 v letu 1995

V svojem odgovoru nam je uprava za upravne notranje zadeve
ministrstva za notranje zadeve poleg drugega sporočila, da je
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naraslo na 761 v letu 1996, kar pomeni 59-odstotno rast. Čeprav
gre zgolj za statistični vzorec, pa vendar s številom pobud izraženo
nezadovoljstvo ljudi kaže na skrb zbujajoč položaj pravne in
socialne države na tem področju.

V ilustracijo naj navedemo primer spora zaradi prenehanja
delovnega razmerja, ki ga je pobudnik začel s predlogom 13.
aprila 1990. Sodišče prve stopnje je v sporu odločilo trikrat: dvakrat
je sodbo prve stopnje višje sodišče v pritožbenem postopku
razveljavilo, tretjič pa je prvostopenjsko odločitev potrdilo. Zadnjo
pritožbeno sodno odločbo, s katero je bil njegov delovni spor
pravnomočno končan, je pobudnik prejel februarja 1997. Na sodno
varstvo v delovnem sporu zaradi prenehanja delovnega razmerja
je torej moral čakati skoraj sedem let.

2.6.1. Sodni postopki
Med sodnimi postopki je bilo daleč največ pobud, in sicer 421,
povezanih s civilnimi postopki ter 126 z delovnimi in socialnimi
spori. Odmevni pa so tudi zaostanki na upravnem oddelku
vrhovnega sodišča.

Opisani primer pobudnika je zanimiv tudi zato, ker kaže na
dvomljivost sedanje prakse, da pritožbena sodišča spise rešujejo
po vrstnem redu glede na čas, ko jim je bila zadeva predložena v
reševanje. Vsaka pritožba na višje delovno in socialno sodišče
tako postopek podaljša najmanj za eno leto, v neprednostnih
zadevah pa celo do treh let. Vsaj za pritožbeno odločanje v delovnih
sporih bi bilo vredno razmisliti, ali ni ustreznejše merilo vrstni red
pripada na sodišče prve stopnje. Upoštevanje datuma vložitve
tožbe tudi v pritožbenem postopku bi za številne, dolgotrajne
postopke pomenilo hitrejšo sodno odločitev. Menimo, da 159. člen
sodnega reda dovoljuje takšno razlago splošnega pravila o
vrstnem redu reševanja zadev.

Osrednja tema pobud je dolgotrajnost sodnih postopkov in s tem
povezana neučinkovitost sodnega varstva. Ugotavljamo, da je
vse preveč kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja po 22. členu ustave oziroma do sojenja v razumnem
času po 6. členu evropske konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin.
Pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja
Ugotovitve letnega poročila za leto 1995 o nerazumni dolgotrajnosti
večine sodnih postopkov ter ocene o subjektivnih in objektivnih
vzrokih za takšen položaj bi lahko ponovili v poročilu za leto 1996.
Kljub velikemu odmevu, ki ga ima v širši in v strokovni javnosti
sodno odločanje zunaj razumnega časa, pa lani na normativni in
na operativni ravni nismo zasledili odločnejših ukrepov, ki bi dajali
upanje, da se bodo zaostanki na sodiščih hitro zmanjšali.
Novela zakona o sodniški službi z omilitvijo pogojev za izvolitev v
sodniško funkcijo je očitno kadrovske težave omilila le na nekaterih
sodiščih. Zasedenost sodniških mest je še vedno slaba na
delovnih sodiščih, zaradi neuspešnih razpisov za prosta sodniška
mesta pa velike zaostanke predstojniki okrajnih sodišč v Piranu,
Radovljici, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Kranju, Slovenj
Gradcu, Lenartu, na Jesenicah in še kje, še vedno povezujejo
predvsem s pomanjkanjem sodnikov. Na številnih, zlasti manjših
okrajnih sodiščih, ima vsak sodnik ali sodnica dodeljenih v
reševanje po več tisoč spisov. Sploh je sklicevanje na kadrovske
težave oziroma na pomanjkanje sodnikov značilnost odgovorov
predstojnikov in predsednikov sodišč na naša posredovanja
zaradi zavlačevanja postopkov. Zdi se, da takšni argumenti
posameznim sodnikom včasih služijo tudi za prikrivanje drugih,
lahko celo neupravičenih in subjektivnih razlogov, da ni
zagotovljeno redno in učinkovito izvajanje sodne oblasti.

Tožniki, ki čakajo na odločitev v sporu zaradi prenehanja
delovnega razmerja, so pogosto brez lastnih finančnih sredstev
ter odvisni od pomoči družine in bližnjih ter od socialne pomoči
družbene skupnosti. Dolgotrajnost sodnih postopkov v delovnih
sporih številne posameznike spravlja na rob preživetja ter resno
ogroža njihovo pravico do socialne varnosti ter človeškega
dostojanstva vrednega življenja. Pri številnih pobudnikih opažamo
duševno stisko in osebne težave zaradi negotovosti v posledici
sodnega odločanja, ki mu pogosto ni videti konca. Odločanje v
delovnih sporih brez nepotrebnega odlašanja ima za prizadete
posameznike še poseben pomen. Če pa se večletnemu sodnemu
postopku pridruži še stečaj nad delodajalcem, potem se utegne
zgoditi, da je bil sodni postopek celo zaman.
Zastoj v sprejemanju novih procesnih predpisov
Učinkovitost sodnega odločanja je povezana z ustreznimi
procesnimi predpisi. V parlamentarnem postopku so nova zakona
o pravdnem in izvršilnem postopku ter predlog sprememb in
dopolnitev zakona o kazenskem postopku. Žal je zakonodajno
delo pri obravnavanju navedenih zakonov v letu 1996 zastalo.
Pričakovanja sodne veje oblasti v zvezi z novimi procesnimi
predpisi pa so velika. Spremembe procesnih predpisov lahko
odločilno pripomorejo ne le k olajšanju dostopa posameznika do
sodišča, pač pa tudi racionalizirajo poslovanje sodišča v
posameznem postopku in pripomorejo k hitrejšemu in
učinkovitejšemu sodnemu odločanju.

Stanje, ko je na začetek obravnavanja v posamezni zadevi treba
čakati dve, tri in celo pet let, je nevzdržno. Ko je spis pred sodiščem
prve stopnje na vrsti za obravnavanje, to seveda še ne pomeni
odločitve, saj je pred tem treba izvesti dokazni postopek oziroma
obravnavati zadevo, kar pogosto prav tako traja več let. V
naraščajočem številu pritožb zaradi počasnega sodnega
odločanja zaznavamo čedalje večje razočaranje posameznikov.
Ker ne pridejo v razumnem času do sodne odločitve, je čedalje
več ocen o nesposobnosti sodne veje oblasti, da bi zagotovila
učinkovito varstvo pravic in pravnih interesov. Niso redka stališča,
da bi bilo upravičeno vzeti zakon v svoje roke, kar kaže, da je
pravna država zaradi kršitev pravice do sodnega varstva v
razumnem času spodkopana pri enem svojih bistvenih temeljev.

Seveda pa je spreminjanje procesnih predpisov zahtevno delo, ki
ga ni mogoče opraviti čez noč. V večini primerov gre vendar za
postopkovne predpise, ki so se izoblikovali v dolgoletni praksi ob
upoštevanju primerjalnih zgledov tujih zakonodaj. Posamezne
spremembe procesnih predpisov bi morale biti takšne, da bi
postopkovni predpisi tudi kot celota učinkovali usklajeno za
posamezno področje. Nekatere slabe izkušnje z ne dovolj
premišljenimi novotami v kazenskem postopku so v tem pogledu
lahko dovolj resen opomin in svarilo.

Pravica do sojenja v razumnem času pred delovnimi sodišči

Spremembe organizacijskih predpisov in predpisov, ki
urejajo poslovanje sodišča

Čedalje več je pritožb zaradi počasnega sodnega odločanja pred
delovnimi sodišči. Nezadovoljstvo posameznikov, ki tudi po pet
let in več čakajo na sodno varstvo v sporih zaradi prenehanja
delovnega razmerja, je utemeljeno. Število nerešenih zadev pred
delovnimi sodišči narašča, kar pomeni čedalje večje zaostanke
in daljše čakanje za odločitev.
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Število sodnih postopkov narašča, kar pomeni čedalje več stikov
posameznika s sodno vejo oblasti. Tako se ljudje čedalje bolj
zavedajo, kakšen pomen ima zanje ravnanje oziroma odločanje
sodnika.
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Pravica do poštenega sojenja vsebuje tudi pravico do
kakovostnega, korektnega in učinkovitega sodnega poslovanja
in odločanja. V ta namen bi bilo verjetno koristno prevetriti tudi
nekatera določila zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi:
na primer narediti uporabnejša določila o disciplinski odgovornosti
sodnikov. Ob našem posredovanju smo se nekajkrat soočili z
zadržanostjo predsednika sodišča, da bi zahteval uvedbo
disciplinskega postopka zoper sodnika, češ da je v ureditvi
disciplinskega obravnavanja sodnikov več nedodelanosti.

da lahko o predlogu za izdajo začasne odredbe odloči ob
upoštevanju vseh pravnorelevantnih dejstev.
Država kot stranka v sodnih postopkih
Država je odgovorna za zagotovitev rednega in učinkovitega
sodnega odločanja. Slovenska sodišča so preobremenjena. K
temu pa veliko pripomore tudi država, saj nastopa kot stranka v
sodnih postopkih v več kot 5.000 zadevah. Med temi je tudi veliko
sporov pred delovnimi sodišči. Država s tem pripomore k še
večjemu številu nerešenih zadev ter povzroča še daljše čakanje
posamezniku na odločitev v delovnem sporu in v drugih sodnih
postopkih.

Za posameznika je poleg zmanjšanja zaostankov na sodiščih
vsaj toliko pomembna kakovost sojenja. Ne gre, da bi z lučjo pri
belem dnevu iskali kandidate za sodnike. Zato je vprašanje, ali bi
bila nadaljnja omilitev pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo (na
primer še nižja starostna meja) pravilen ukrep za varstvo pravice
do poštenega sojenja ter za ugled slovenskih sodnikov. Zdi se,
da je vse preveč kratkoročnih ukrepov, s katerimi skušamo
odpravljati dolgoročne probleme.

Številni posamezniki, ki so v sodnem sporu z državo, prosijo za
naše posredovanje. Ugotavljamo, da je v veliko primerih prišlo do
sodnega postopka, čeprav bi država ob večji pripravljenosti za
sporazumno reševanje sporov zmogla in morala na korekten in
strokoven način zunajsodno razrešiti marsikatero sporno
razmerje. Ob obravnavanju posameznih primerov se pogosto
izkaže, da v določenih sporih država in njeni organi preprosto
nočejo zavzeti dokončnega stališča oziroma sprejeti odločitve o
zahtevku nasprotne stranke ter to raje prevalijo na sodišče. Kot
da se državni uradniki boje prevzeti odgovornost za svoje
odločitve, ki bi jih sicer morali sprejemati v zvezi z delom in
nalogami, ki jih opravljajo za svojega delodajalca. Nepotrebni sodni
postopki niso zgolj dodatna obremenitev sodišč, pač pa ob koncu
ponavadi povzročajo še več stroškov v breme države oziroma
proračuna. Ob tem verjetno ni treba posebej poudarjati slabe
volje in razočaranja posameznikov, ki morajo zaradi togih stališč
državnih uradnikov več let čakati izid sodnega postopka, čeprav
bi bila pogosto mogoča hitra zunajsodna rešitev o sporni pravici
ali pravnem razmerju.

Prve izkušnje po uveljavitvi sodnega reda, ki določa poslovanje
sodišč, tudi že omogočajo razmišljanje, ali bi morda ne veljalo
njegovih posameznih določil spremeniti tako, da bi se stranki v
postopku olajšal dostop do sodišča ter da bi bilo sodno poslovanje
zlasti manj formalizirano in bolj razumljivo ter prijazno za
uporabnike.
Sistem upravnega sodstva še ni vzpostavljen
Že v poročilu za leto 1995 smo posebej navedli pereč problem
zaostankov na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije. Čakanje se žal podaljšuje, tako da je sedaj treba na
odločitev o vloženi tožbi v upravnem sporu čakati že približno
dve leti in pol.
Kaže, da je tudi delo pri sprejetju zakona, ki naj bi uredil
vzpostavitev upravnih sodišč, v letu 1996 nekoliko zastalo. S
stališča varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin je
pomembno, da so organizacijski in procesni zakoni čim prej
sprejeti. V ustavi in drugih pravnih aktih deklarirane pravice so
namreč zgolj prazne črke na papirju, če ni zagotovljeno hitro in
učinkovito sodno varstvo teh pravic.

Zlasti je pravdanje ekonomsko neupravičeno ravnanje tedaj, ko
je izid spora tako rekoč znan vnaprej. Eden takšnih primerov je
plačilo odpravnine ob upoštevanju bruto plače za sodnike in
zaposlene v državni upravi. Kljub judikatu najvišjega sodišča s
splošno pristojnostjo v državi in mnenju predstavnikov Javnega
pravobranilstva Republike Slovenije in ministrstva za finance, da
je tovrstne zahtevke smotrno priznavati, da se izognemo
stroškom sodnega postopka in obremenitvi sodišč s takšnimi
postopki, v praksi ne opažamo premikov. Prizadeti posamezniki
so še vedno prisiljeni čakati na pravnomočno odločbo v svojem
sodnem postopku.

Začasne odredbe v delovnih sporih
Tožnik v delovnem sporu predlaga izdajo začasne odredbe, da bi
si tako zagotovil hitro in učinkovito pravno varstvo. Če pa odločanje
o začasni odredbi pomembneje vpliva na čas odločanja o glavni
stvari, potem je namen sodnega odločanja o začasni odredbi
izjalovljen.

Postopek in učinki pri nadzorstveni pritožbi
Po 72. členu zakona o sodiščih lahko stranka, ki meni, da sodišče
neutemeljeno dolgo rešuje zadevo, naslovi na predsednika
sodišča ali na ministrstvo za pravosodje pritožbo zaradi
zavlačevanja postopka. Nadzorstvena pritožba je torej pravno
sredstvo, ki ga določa zakon za zagotavljanje hitrega in
učinkovitega sodnega postopka

Zasledili smo primer, da je bilo v sporu zaradi disciplinskega ukrepa
prenehanja delovnega razmerja odločanje o predlagani začasni
odredbi končano šele s pritožbeno odločitvijo po dveh letih od
vložitve predloga. Dolgotrajno odločanje o začasni odredbi pa je
povzročilo, da sodišče še v četrtem letu od vložitve tožbe ni
pričelo obravnavati in odločati o glavni stvari, pa čeprav spor
zaradi prenehanja delovnega razmerja terja prednostno sodno
odločanje.

Kot za vsako pritožbo, velja tudi za nadzorstveno pritožbo, da
mora naslovnik preveriti njeno utemeljenost, sprejeti ustrezno
odločitev in, če je potrebno, tudi ukrepati ter o uspehu pravnega
sredstva obvestiti vlagatelja. Praksa kaže, da zlasti predstojniki
nekaterih okrajnih sodišč nadzorstvenih pritožb ne obravnavajo
kot učinkovito pravno sredstvo. Naše izkušnje kažejo, da
nekatera sodišča (na primer Okrajno sodišče v Piranu) na
nadzorstvene pritožbe ne odgovarjajo, ali pa to store z zamudo in
zunaj razumnega roka. Odgovori, ki jih prejemajo pritožniki, so
praviloma zelo formalistični in s pojasnilom, da v obravnavanem
primeru ne gre za kršitev pravila o vrstnem redu reševanja zadev.
Le redko pa je vpliv nadzorstvene pritožbe zaznati tudi v
premaknitvi zadeve in njenem hitrejšem obravnavanju. Zasledili
smo tudi primere, zlasti v pritožbah, naslovljenih ministrstvu za

O predlogu za izdajo začasne odredbe bi moralo sodišče po 19.
členu zakona o delovnih in socialnih sodiščih odločiti najkasneje
v treh dneh. Ta rok je sicer instrukcijski, vendar je zakonski
procesni rok. Neupoštevanje zakonskega določila, da je treba o
predlogu za izdajo začasne odredbe odločiti brez odlašanja,
najkasneje pa v treh dneh, tako pomeni kršitev zakonske norme.
Opažamo, da sodišča ta zakonski rok le redko spoštujejo, saj
zbiranje gradiva in v tej zvezi različna nujna procesna dejanja
terjajo svoj čas. Praksa kaže, da se je zakonodajalec očitno
odločil za prekratek rok, ki sodniku le redko dopušča dovolj časa,
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pravosodje, da je bil vlagatelj v odgovoru obveščen o času, ko
naj bi sodišče predvidoma začelo ali nadaljevalo s procesnimi
dejanji v postopku, pa se to dejansko ni zgodilo. Nespoštovanje
tako določenega roka pri strankah le povečuje nezaupanje v
sodno poslovanje.

vnaprej določi personalni svet sodišča.
Zaradi velikih zaostankov so sodišča prve stopnje in med njimi
zlasti okrajna sodišča zasuta z velikim številom zadev, ki so
prednostne narave na podlagi zakona ali po odločitvi personalnega
sveta sodišča. Opažamo, da nekatera okrajna sodišča v takšnih
primerih rešujejo zgolj prednostne zadeve, ki so ponavadi novejše,
manj obsežne in praviloma strokovno tudi manj zahtevne. Ob
opisani selekciji pa ostaja nerešenih čedalje več obsežnih,
zahtevnih in tudi starejših neprednostnih spisov. Večji učinek, ki
ga sodniku uspe doseči na prednostnih zadevah, tako neredko
prikriva velike zaostanke v zadevah, ki so zaradi nepravilnega
razumevanja pravila o vrstnem redu obravnavanja zadev
odrinjene na stran.

Večinska praksa utemeljenost nadzorstvene pritožbe povezuje
z (ne)spoštovanjem pravila o vrstnem redu reševanja zadev.
Vprašanje je, ali je takšna restriktivna razlaga v skladu z namenom
zakonodajalca, ki uveljavlja nadzorstveno pritožbo kot pravno
sredstvo zaradi zavlačevanja postopka, kadar sodišče
neutemeljeno dolgo rešuje zadevo. Posameznika, ki pri sodišču
išče varstvo svoje pravice ali pravnozavarovanega interesa, ne
zanimajo morebitne kadrovske in druge težave sodišča (na primer
velik pripad in zaostanki v tekočem reševanju), ki povzročajo
neupravičeno zavlačevanje postopka. Za posameznika kot
stranko v postopku sodišče neutemeljeno dolgo rešuje zadevo
vedno, ko ne odloči v razumnem času oziroma brez nepotrebnega
odlašanja. Nadzorstvena pritožba bi morala biti. opozorilo in po
potrebi alarm za ukrepanje predstojniku oziroma predsedniku
sodišča kot nosilcu sodne uprave, da se zagotovi redno in
učinkovito izvajanje sodne oblasti.

Samo v nujnih zadevah odločajo sodišča le v času sodnih počitnic.
Zunaj te izjeme pa so sodišča zavezana reševati poleg
prednostnih zadev in ne glede na njihovo število tudi druge zadeve.
Delež v obravnavanju prednostnih in drugih zade\l mora biti v
razumnem sorazmerju tako, da se tudi strankam v neprednostnih
zadevah v čim večji mogoči meri zagotavlja pravica do sodnega
odločanja brez nepotrebnega odlašanja.

V praksi opažamo tudi zadrego predstojnikov oziroma
predsednikov sodišč glede vprašanja, kaj lahko storijo, če je
nadzorstvena pritožba utemeljena. Bojimo se, da se sodnikova
neodvisnost včasih razlaga preširoko in na škodo pravice
posameznika do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja.
Sodnikova odgovornost je sestavni del njegove neodvisnosti. Pri
izvajanju nalog sodne uprave lahko predstojnik oziroma
predsednik sodišča izdaja potrebna pisna navodila in odredbe za
zagotovitev rednega in učinkovitega sojenja. Nespoštovanje
pravila o vrstnem redu reševanja zadev ali pa kršitev pravice do
sojenja v razumnem času lahko pomeni neredno opravljanje
sodniške službe ali celo kršitev ustavne pravice. To je lahko
podlaga za uvedbo disciplinskega postopka. Pravico zahtevati
uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika pa ima predstojnik
oziroma predsednik sodišča.

Stališča, ki nam jih sporočajo posamezna okrajna sodišča, da do
prihoda novega sodnika rešujejo zgolj prednostne zadeve, zato
niso sprejemljiva in pomenijo kršitev pravila o vrstnem redu
reševanja zadev.
Neupoštevanje pravila o vrstnem redu reševanja zadev v
posameznih primerih
Opažamo, da sodišča tudi sicer, zunaj primerjave s prednostnimi
zadevami, ne upoštevajo vedno dosledno pravil o vrstnem redu
reševanja zadev.
Okrajno sodišče na Jesenicah je upravičevalo ugotovljeno kršitev
pravila o vrstnem redu reševanja zadev s kadrovskimi težavami
oziroma nezasedenostjo sistematiziranih sodniških mest. Poudarili
smo, da je pravilo o vrstnem redu reševanja zadev treba še
posebej dosledno spoštovati tedaj, ko sodišče ne more redno in
učinkovito zagotavljati sodnega varstva.

Odzivanje sodišč na poizvedbe varuha človekovih pravic
Za vse državne organe in tudi za sodišča velja, da morajo varuhu
človekovih pravic na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in
informacije iz njihove pristojnosti. Ob naših posredovanjih sodišča
opozorimo na to naše zakonsko pooblastilo. Velika večina
prestojnikov in predsednikov sodišč na naše poizvedbe odgovarja
ustrezno in v danih rokih.

Presenetila nas je tudi informacija Okrajnega sodišča v Kopru, da
v letu 1996 zadeve po vloženih tožbah v letih 1990, 1991 in 1992
ter nujna zadeva, vložena v letu 1993, še niso na vrsti za
obravnavanje. Šestletnega čakanja, da pride tožba na vrsto za
obravnavanje, pač ni mogoče uskladiti s pravico do sojenja v
razumnem času. Opozorili smo, da očitno ne gre zgolj za
objektivne razloge, ki povzročajo takšne zastoje v rednem in
učinkovitem sojenju. Z odločnejšimi ukrepi na področju sodne
uprave za zagotavljanje razmer za redno in učinkovito izvajanje
sodne oblasti, bi se verjetno dalo preprečiti takšne primere, ko ne
pride v pravejn času do koncentriranega in tekočega
obravnavanja zadeve.

Izjemi pa sta bila v lanskem letu predstojnik Okrajnega sodišča v
Brežicah, ki na naše večkratno posredovanje očitno pisno ne želi
odgovarjati, ter predstojnica Okrajnega sodišča v Piranu, ki nam
je odgovor (in to napačen) poslala šele po drugi intervenciji pri
predsedniku Višjega sodišča v Kopru. Lahko si le želimo, da njeno
stališče, da s svojim posredovanjem jemljemo dragocen čas, ki
bi ga lahko na sodišču bolj smotrno uporabili za reševanje zadev,
jemlje dobesedno in se to torej pozna v večji učinkovitosti sodnega
poslovanja. Velja pripomniti, da se za poizvedbe in posredovanje
na sodiščih odločamo le v utemeljenih primerih. Če že vemo,
koliko časa se čaka ob upoštevanju vrstnega reda na
posameznem sodišču, o novejših zadevah ne poizvedujemo.

Togost sklepov nekaterih personalnih svetov o merilih za
prednostno reševanje zadev

Kršitev pravila o vrstnem redu reševanja zadev

Drugi odstavek 159. člena sodnega reda pooblašča personalni
svet sodišča, da določi merila, na podlagi katerih je izjemoma
dovoljeno prednostno obravnavanje posamezne zadeve mimo
splošnega pravila o vrstnem redu reševanja zadev.

Splošno pravilo o vrstnem redu reševanja zadev po prvem
odstavku 159. člena sodnega reda določa, da sodišče obravnava
zadeve po vrstnem redu pripada na sodišče, prednostno pa
obravnava nujne zadeve, ki so kot take določene z zakonom.
Izjemoma lahko sodišče prednostno obravnava tudi zadeve giede
na posebne okoliščine, ki jih je treba upoštevati po merilih, ki jih

Opazili smo, da personalni sveti (okrožnih) sodišč pogosto s
sklepom o določitvi meril za prednostno obravnavanje zgolj
taksativno naštevajo posamezne vrste zadev, ki naj se, poleg
zakonsko določenih nujnih zadev, obravnavajo prednostno. Ob
primeru pobudnika, ki je v hudi življenjski in socialni stiski predlagal,
da posredujemo za prednostno obravnavanje njegove zadeve
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pri Okrajnem sodišču v Mariboru, smo lahko ugotovili
neustreznost tako omejevalnega stališča. Ker sklep personalnega
sveta Okrožnega sodišča v Mariboru (ki velja tudi za okrajno
sodišče) med taksativno naštetimi vrstami zadev za prednostno
obravnavanje ni določal okoliščin, ki so bile podane pri pobudniku,
njegovemu predlogu za prednostno obravnavanje ni bilo mogoče
ugoditi.

bili sodniki ali sodnice enakomerno obremenjeni, ter med interesom
posameznika za hitro in učinkovito sodno določanje pa je treba
dati slednjemu prednost.
Poseg v pravico posameznika do zasebnosti v izvršilnem
postopku
Sodni izvršitelj Okrajnega sodišča v Kamniku je pobudniku kot
dolžniku v izvršilnem postopku na vhodna vrata njegove
stanovanjske hiše na glavni ulici v Kamniku nabil odprto sodno
pisanje "zadnje opozorilo pred rubežem" zaradi prisilne izterjave
5.000 tolarjev. Na vhodnih vratih nabita listina je bila vidna
vsakomur in so jo lahko prebrali vsi mimoidoči, čeprav bi morala
in smela biti namenjena le dolžniku v izvršilnem postopku.

V okoliščinah, ko je na obravnavanje treba čakati več let, da
posamezna zadeva pride na vrsto glede na splošno pravilo o
vrstnem redu reševanja zadev, smo ocenili, da je zgolj taksativno
naštevanje posameznih vrst zadev, ki dovoljujejo prednostno
obravnavanje, preveč togo in ozko. Ni namreč mogoče vnaprej
predvideti vseh mogočih življenjskih situacij, ki lahko utemeljujejo
prednostno obravnavanje posamezne zadeve (na primer tudi iz
človekoljubnih, zdravstvenih, socialnih in drugih podobnih
razlogov). Ob sklicevanju, da je Slovenija pravna in socialna
država, smo predlagali, naj personalni svet okrožnega sodišča
prouči možnost za dopolnitev svojega sklepa tako, da bi lahko
prednostno obravnavali posamezne zadeve tudi v primerih, ko
obstajajo za to tehtni razlogi, ki narekujejo takšno obravnavanje.

V obravnavanju pritožbe pobudnika smo sodišče opozorili, da bi
sodni izvršitelj z istimi procesnimi učinki sodno pisanje dolžniku
lahko pritrdil na vhodna vrata v zaprti ovojnici, s čimer bi zavaroval
pravico dolžnika in njegove družine do zasebnosti. Ravnanje
sodišča pri opravi izvršbe ureja zakon o izvršilnem postopku, ki
pri tem določa tudi skrajne meje dopustnega ravnanja in dovoljenih
posegov v sfero posameznika. Kljub zahtevi po učinkoviti
realizaciji upnikove terjatve je poudarjeno tudi načelo varstva
dolžnika. Zakon določa skrajne ukrepe, ki so dopustni za prisilno
izterjavo neizpolnjene civilne obveznosti.

Personalni svet je naše priporočilo predsedniku Okrožnega
sodišča v Mariboru sprejel in svoj sklep o merilih za prednostno
obravnavanje dopolnil, da se za prednostno določi tudi zadeva,
za katero po oceni sodnika, ki zadevo obravnava, obstajajo tehtni
razlogi, da se rešuje prednostno.

Sodišče je svoje ravnanje upravičevalo z dejstvom, da je sodni
izvršitelj dolžnika večkrat zaman iskal. Ker mu sodnega pisanja
ni mogel osebno vročiti, ga je nabil na vhodna vrata dolžnikove
stanovanjske hiše.

Dodeljevanje zadev posameznim sodnikom
Procesni zakon, ki ureja pravdni postopek, določa, naj se glavna
obravnava, če je mogoče, dokonča na enem naroku. Žal praksa
kaže, da je to prej izjema kot pravilo. Posebej pa pri tem zbujajo
skrb primeri, ko se na spisu izmenja več sodnikov. Vzroki za
takšno stanje so pogosto v odhajanju oziroma fluktuaciji sodnikov,
odhodih sodnic na porodniški dopust ipd. Tako smo zasledili primer,
ko se je pri delu na spisu zamenjalo šest sodnikov, kar nedvomno
ne pripomore k hitrosti obravnavanja in sodnega odločanja. Na
naše poizvedbe v takšnih primerih pogosto dobivamo odgovore,
ki se sklicujejo na zastoje v obravnavanju pri tistih sodnikih, ki so
prej delali na zadevi. S stališča posameznika, ki utemeljeno
pričakuje sojenje v razumnem času, takšna prevalitev
odgovornosti ni upoštevna.

V mnenju smo opozorili, da tudi 144. člena zakona o pravdnem
postopku (ZPP), ki dopušča nabitje sodnega pisanja na vrata
stanovanja, če so izpolnjene predpostavke za njegovo uporabo,
ni mogoče razlagati tako, da je dovoljeno nabiti sodno pisanje na
takšen način, da bi bila njegova vsebina vsakomur vidna in
dostopna brez težav. Nabitje sodnega pisanja na vrata stanovanja
ima v primeru odklonitve sprejema namreč le ta namen, da se
šteje, da je s tem vročitev opravljena in, da je njen naslovnik z
vsebino pisanja seznanjen.
Okrajno sodišče v Kamniku nam je v odgovoru pojasnilo, da se je
zaradi ohlapnih določil zakona o izvršilnem postopku izoblikovala
določena praksa glede načina obveščanja oziroma opozorila
dolžnikom pred samim rubežem. Sodišče je potrdilo, da sprejema
našo pripombo, da bi sodni izvršitelj dosegel isti procesni učinek,
če bi obvestilo dolžniku pritrdil na vhodna vrata v zaprti ovojnici.
Predstojnica sodišča nam je ob tem zagotovila, da bo Okrajno
sodišče v Kamniku odslej dolžnikom puščalo obvestila v zaprtih
pisemskih ovojnicah.

Nenavadna je praksa Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Oddelka v Kranju glede dodeljevanja zadev. Tožba v delovnem
sporu je bila dodeljena eni sodnici, predlog za izdajo začasne
odredbe v istem delovnem sporu pa drugi.To pomeni, da na istem
spisu delata dve sodnici: ena odloča o predlogu za izdajo začasne
odredbe in druga o utemeljenosti tožbe. Podvomili smo o smotrnosti
in ekonomičnosti takšnega dodeljevanja zadev, in to še zlasti
glede na velik pripad in znane zaostanke pred delovnimi sodišči
v Sloveniji. Vsebinsko sta tožba za razrešitev delovnega spora in
začasna odredba celota, kar je ne nazadnje razvidno že iz tega,
da gre formalno le za eno zadevo pod isto opravilno številko
spisa. Ločenost dodelitve tožbe in predloga ne pomeni kršitve
pravila o dodeljevanju zadev, je pa takšno ravnanje lahko dvomljivo
s stališča racionalnosti poslovanja sodišča. Vodja oddelka v Kranju
nam je zagotovila, da ekonomičnost reševanja postopka pri tem
nič ne trpi. Predlog za izdajo začasne odredbe se rešuje posebej,
tako kot velja za prednostne zadeve. Sodišče pojasnjuje, da ima
tak način dodeljevanja zadev zato, da se zagotovi enaka
obremenjenost vseh sodnic s prednostnimi zadevami.

Zastoji v sodnih postopkih zaradi izvedencev
Pogosto ugotavljamo, da zlasti v pravdnih in nepravdnih sodnih
postopkih prihaja do zastojev zaradi zamud izvedencev pri izdelavi
izvedenskega mnenja. Niso redki primeri, da sodišče na izvid in
mnenje izvedenca čaka leto in več. Na naše poizvedbe smo v
takšnih primerih nekajkrat prejeli odgovor, ki za zastoj v tekočem
obravnavanju zadeve obremenjuje in kot krivce navaja zgolj
izvedence. Pri tem pa smo zaznali, da v sklepih o postavitvi
izvedenca pogosto ni naveden rok, v katerem mora izvedenec
dati pisni izvid in mnenje. V tej zvezi nam je sodnica enega od
delovnih sodišč celo pojasnila, da naj bi zakon ne določal, v
kolikšnem času mora izvedenec izdelati izvedensko mnenje, zato
sodišče, razen v izjemnih primerih, ne določi roka izvedencem
za izdelavo izvida in mnenja.

Menimo, da gre določila sodnega reda o dodeljevanju zadev
razlagati tako, da ni prizadeta pravica stranke do zakonitega
sodnika ter da način dodeljevanja procesnih aktov ne povzroča
podvajanje dela in ne vpliva na hitrost in učinkovitost sodnega
odločanja. Pri iskanju pravilnega ravnotežja med interesom, da bi
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Procesni predpis (ZPP) res ne določa roka, v katerem mora
izvedenec izdelati zaupano izvedensko mnenje. Zato pa prvi
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odstavek 260. člena ZPP zahteva, da sodišče določi rok, v
katerem mora izvedenec dati pisni izvid in mnenje. Zakonsko
predpisovanje roka bi bilo verjetno nesmotrno glede na različne
mogoče dejanske situacije, ki lahko terjajo različen čas, ki ga
izvedenec potrebuje za svoj izdelek. V svojem mnenju smo
opozorili, da je omenjeno določilo 260. člena ZPP izraz zaupanja
zakonodajalca, da bo sodnik v vsakem posameznem primeru
znal izvedencu določiti ustrezen rok za izdelavo izvedenskega
mnenja, pač glede na zahtevnost zaupane naloge in druge
konkretne okoliščine. Določitev roka izvedencu za izdelavo
izvedenskega mnenja spada med ukrepe formalnega pravdnega
vodstva po 211. členu ZPP, ki sodniku nalaga skrb za to, da se
sporni predmet vsestransko pretehta, da pa se vendar pri tem
postopek ne zavlačuje.

ugleda urejenega sodstva. Tak spor povzroča le dodaten zastoj v
rednem in tekočem obravnavanju zadeve in je v pravni državi
nezaželen.
Državno tožilstvo
Pobud v zvezi z delom državnih tožilcev je bilo sorazmerno malo.
Največ so jih dali oškodovanci, ki so v svojih vlogah poudarjali ali
zamudo v odločanju ali nestrinjanje z odločitvijo o vloženi kazenski
ovadbi. Odzivi državnih tožilcev na naša posredovanja so bili
pravočasni in korektni.
Tisti, zoper katerega uporabijo v predkazenskem postopku organi
za notranje zadeve kakšno dejanje ali ukrep iz drugega ali tretjega
odstavka 148. člena ZKP, ima pravico pritožiti se v treh dneh pri
pristojnem državnem tožilcu. Čeprav smo pobudnike opozarjali
na to pravno možnost, pa v praksi nismo zasledili uporabe te
zakonske določbe oziroma odločanja državnega tožilstva o takšni
pritožbi.

Opustitev določitve roka izvedencu za izdelavo izvida in mnenja
je v nasprotju z načelom procesne ekonomije v postopku. Gre za
sodni rok, ki ga je mogoče v utemeljenih primerih podaljšati,
nedvomno pa v postopku pomeni sredstvo za discipliniranje
izvedencev. Zato neupoštevanje procesne norme, ki zahteva v
sklepu o postavitvi izvedenca določitev roka, v katerem mora
izdelati izvedensko mnenje, ne pomeni le kršitve zakona, temveč
lahko pripomore tudi k nepotrebnemu zavlačevanju postopka.

Sodnik za prekrške
V obravnavanju pobud, povezanih s sodnikom za prekrške, lahko
predvsem ugotovimo, da gre za državni organ, ki je soočen z
neobvladljivim obsegom zadev. Posledica velikega pripada
predlogov za uvedbo postopka o prekršku se kaže v sorazmerno
velikem številu ustavitev postopka zaradi zastaranja pregona,
kar zlasti povzroča nezadovoljstvo pri oškodovancih v zadevah
s področja varnosti v cestnem prometu. V nekaj primerih pa smo
lahko zaslutili vpliv velikega števila pripada zadev o prekrških
tudi na kakovost obravnavanja oziroma odločanja.

Zastaranje kazenskega pregona
Posebno nezadovoljstvo oškodovancev in zasebnih tožilcev
povzroča zastaranje kazenskega pregona v sodnih postopkih.
Pri obravnavanju teh primerov pogosto ugotavljamo, da so razlogi,
da je do zastaranja prišlo, izključno ali predvsem subjektivne
narave na strani sodnikov. V nekaj primerih smo ugotovili, da je
zastaranje nastopilo, ne da bi sodnik sploh razpisal glavno
obravnavo ali začel vsebinsko obravnavo obtožnega akta.
Prošnje in urgence oškodovancev kot tožilcev in zasebnih tožilcev
za pospešitev postopka in pravočasno obravnavanje so v
številnih primerih zaman in brez odziva. V tej zvezi je morda
značilno stališče sodnice enega od okrajnih sodišč v zvezi s
predlogom zasebnega tožilca za pospešitev postopka, da je
prezasedena z drugimi, nujnejšimi in pomembnejšimi zadevami.

Ob dejstvu, ko se sodniki za prekrške z velikimi težavami prebijajo
skozi množico zadev, nas je presenetila pritožba pobudnice, ki je
v postopku zaradi prekrška, ker naj bi ne plačala 50,00 tolarjev
cestnine. Prepričani smo, da bodo stroški obravnavanja
prvostopenjskega in pritožbenega postopka nesorazmerni z
majhnim pomenom očitanega dejanja in njegovimi posledicami.
Če v rimskem pravu je veljalo načelo, da se sodnik z malenkostmi
ne ukvarja.

V kazenskih zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime,
storjenih s tiskom, je zakonodajalec določil pristojnost okrožnih
sodišč. S tem je očitno želel poudariti pomen teh kaznivih dejanj in
škodljivih posledic, ki jih s sredstvi javnega obveščanja storjena
kazniva dejanja zoper čast in dobro ime utegnejo imeti za
oškodovance. Pa vendar smo lahko ugotovili, daje do zastaranja
kazenskega pregona na veliko nezadovoljstvo oškodovanca
prišlo tudi v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.

Sodniki za prekrške delujejo v nekakšnem prehodnem obdobju,
v pričakovanju sprejetja novega zakona o prekrških, ki bo uredil
tudi novo organiziranost tega državnega organa in postopek za
njegovo poslovanje. Poenostavitve postopka za nekatere
prekrške, v določenih primerih takojšnja odločitev o zadevi ter
izterjava kazni oziroma izvršitev odločbe o prekršku bodo
pripomogli k večji hitrosti in ekonomičnosti postopkov pri organu,
ki bo v novi ureditvi odločal o prekrških.

Kompetenčni spor in pravna varnost strank v postopku

Pri obravnavanju pobude zaradi izrečenega varstvenega ukrepa
odvzema zaseženega tovornega avtomobila po storjenem
prekršku nenamenske uporabe kurilnega olja v motornem vozilu
smo ugotovili spor o pristojnosti med sodnikom za prekrške ter
Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije. Zaseženo tovorno
vozilo je zunaj uporabe oziroma ekonomskega izkoriščanja že
četrto leto. Pobudnik zatrjuje, da na tovornem avtomobilu nastaja
velika škoda, saj je ves ta čas nezaščiten in nevzdrževan ter
izpostavljen vremenskim in drugim škodljivim vplivom. Predlagali
smo. naj pristojni organ poskrbi za ustrezno hrambo zaseženega
vozila, da se zavaruje njegova vrednost in prepreči nepotrebna
škoda. Sodnik za prekrške v Šmarju pri Jelšah je poudaril, da je
zaseženo tovorno vozilo na prostoru, kamor ga je shranil
predlagatelj postopka o prekršku, torej republiški tržni inšpektorat,
ki je bil tudi zavezan poskrbeti za hrambo zaseženega avtomobila.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije pa se sklicuje na 152. člen
zakona o prekršku ter meni, da mora za hrambo in varovanje
zaseženega vozila poskrbeti sodnik za prekrške. Posledica
kompetenčnega spora med dvema državnima organa je, da je

V civilnih zadevah so okrajna sodišča pristojna v premoženjskih
sporih, če vrednost spornega zahtevka ne presega dveh milijonov
tolarjev. V pravdah, v katerih se tožbeni zahtevek ne tiče denarnega
zneska, je odločilna vrednost spornega predmeta, kot je navedena
v tožbi. Dejanske ugotovitve v postopku (na primer cenitev
izvedenca) ali spremenjeno stališče tožnika glede vrednosti
spornega predmeta ne morejo vplivati na spremembo vrednosti
spornega predmeta, kot jo je tožnik navedel v tožbi. Pa vendar
smo ugotovili več primerov, ko se je okrajno sodišče prav v
takšnih okoliščinah, pa čeprav tudi po osmih letih obravnavanja,
izreklo za stvarno nepristojno in odstopilo po pravnomočnosti
tozadevnega sklepa spis krajevno pristojnemu okrožnemu
sodišču. To sodišče pa je seveda utemeljeno menilo, daje pristojno
okrajno sodišče, ki mu je zadevo odstopilo, in je zahtevalo, da
višje sodišče reši spor o pristojnosti.
Negativni kompetenčni spor med dvema sodiščema ne utrjuje
poročevalec, št. 20
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tovorno vozilo očitno brez ustreznega zavarovanja in vzdrževanja.

posebej in ne na samem obrazcu pooblastila, ki ga podpiše stranka
ob sklenitvi pogodbe o zastopanju.

Takšna praksa ni sprejemljiva. Treba je zagotoviti dosledno
uporabo zakona, v primeru njegove nejasnosti o pristojnosti
udeleženih državnih organov pa predlagati ustrezno spremembo
ali dopolnitev veljavnih predpisov.

Člen 17 zakona o odvetništvu določa alternativno možnost plačila
odvetniških storitev: ali plačilo na podlagi odvetniške tarife ali plačilo
v odstotnem deležu od prisojenega zneska. Nedopustno je
kumuliranje obeh plačil, pa vendar smo v praksi zasledili primer,
ko si je odvetnik dogovoril odstotni delež od prisojenega zneska,
hkrati pa je zadržal tudi pravdne stroške, ki jih je prisodilo sodišče.
Sklicevanje, da dolguje stranka plačilo še za druge opravljene
odvetniške storitve, ne more biti opravičilo, saj je odvetnik zavezan
izstaviti stranki obračun in jo tako pisno seznaniti z vsemi
finančnimi okoliščinami dogovorjenega zastopanja.

Brezplačna pravna pomoč
Na tem področju v letu 1996 ni prišlo do sprememb, čeprav bi bilo
to nujno. Brezplačna pravna pomoč je še vedno zagotovljena le v
kazenskem postopku, in to predvsem za določene kategorije
obdolžencev za čas do pravnomočnosti sodbe, ne pa tudi za
postopek z izrednimi pravnimi sredstvi (z izjemo, če je izrečena
kazen 20 let zapora). Oškodovancu žrtvi kaznivega dejanja
pravica do brezplačne pravne pomoči ne gre, razen pod
določenimi pogoji oškodovancu kot tožilcu.
V civilnem (pravdnem) postopku je poučevanje neuke stranke
temeljno procesno načelo, 174. člen ZPP pa omogoča, da sodišče
stranki v postopku postavi pooblaščenca, za katerega se stroški
izplačajo iz sredstev sodišča. Žal imajo te določbe lahko v praksi
le omejen učinek in ne morejo zadostiti pozitivni obveznosti
države, da vsakemu posamezniku, ne glede na njegovo finančno
sposobnost, zagotovi učinkovit dostop do sodišča.

Neupravičeno zadrževanje izplačila denarnega zneska, ki ga je
odvetnik prejel za stranko, pomeni kršitev dolžnosti pri opravljanju
odvetniškega poklica. Obravnavamo primer odvetnika, ki je v
letu 1993 za svojo stranko prevzel od zavarovalnice odškodnino
v znesku nad 1.356.000,00 tolarjev. Tega denarja svoji stranki ne
izroči. Kljub pravnomočnosti sodne odločbe, da je denar zavezan
izročiti, in postopku prisilne izterjave se to v letu 1996 ni zgodilo.
Lahko si le želimo, da gre za osamljen primer, saj je razmerje med
odvetnikom in pooblastiteljem zaupne narave. Hkrati pa
pričakujemo ustrezen odmev s strani Odvetniške zbornice
Slovenije.

Slovenija je pravna in socialna država, pa vendar pogosto
zaznamo stisko posameznikov, ki si zato, ker so odvetniške
storitve drage, ne morejo zagotoviti pravniške pomoči. To ima
lahko za posledico, da je posamezniku onemogočen dostop do
sodišča, kar dejansko lahko pomeni zanikanje pravice do sodnega
varstva. Postopki pred našimi sodišči so le redko tako preprosti,
da bi strokovna pravniška pomoč, pa naj gre za svetovanje ali
zastopanje, ne bila potrebna. Žal brezplačna pravna pomoč, kot
projekt na ravni države še ni zagotovljena.

Žal izkušnje kažejo neučinkovito delo disciplinskih organov
Odvetniške zbornice Slovenije. Pritožbe prizadetih posameznikov,
ki zatrjujejo kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica,
se v praksi ne rešujejo. Te svoje funkcije odvetniška zbornica
očitno ne izpolnjuje. Morda bi morali v disciplinskih komisijah prve
in druge stopnje sedeti tudi člani, ki niso iz vrst odvetnikov. Ker se
odvetniška zbornica ne odziva na njihove pritožbe, se prizadeti
posamezniki, ki so se pritožili zaradi nevestnega dela odvetnika,
počutijo še bolj nemočne in izigrane.

Pohvaliti pa velja odziv Odvetniške zbornice Slovenije oziroma
odvetnika iz Maribora, ki je po našem posredovanju prevzel
zastopanje socialno šibke stranke, ki ni zmogla plačati odvetniških
storitev.

Odvetniška tarifa postavlja storitve odvetnikov sorazmerno visoko
na lestvici družbenega vrednotenja dela. Zato lahko stranka
utemeljeno pričakuje, da bi odvetniška zbornica na primerljivo
visoki ravni zagotavljala tudi red v odvetniških vrstah.

Ministrica za pravosodje je januarja 1997 dala soglasje za
spremembo vrednosti točke po odvetniški tarifi s 66,50 na 76,50
tolarja.Tej odločiti ob bok pa gre omeniti, da v istem času ministrstvo
za pravosodje samo ali v povezavi z ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve ni naredilo nič v praksi zaznavnega za celovito
in sistemsko ureditev brezplačne pravne pomoči v državi.

Notariat
Notariat je javna služba, notarji pa so osebe javnega zaupanja, ki
svoje storitve opravljajo na podlagi koncesije države. Zato je
nadzor nad delovanjem notarjev tudi v pristojnosti varuha
človekovih pravic.
V letu 1996 smo obravnavali eno samo pobudo, v kateri se je
posameznik pritoževal zaradi visoke pristojbine za overitev
podpisa na pogodbi o prodaji osebnega avtomobila. V svoji
intervenciji smo poudarili, da bi morala biti pri notarski tarifi vsaj za
storitve, ki jih potrebuje širši krog ljudi, upoštevana tudi socialna
merila. Sklepamo, da je obravnavanje te pritožbe imelo odmev v
kasnejši spremembi notarske tarife.

Odvetništvo
Pred sodišči lahko praviloma stranko proti plačilu zastopa samo
odvetnik. V tem obsegu je odvetništvo monopolna pridobitna
dejavnost. Odvetniku gre pravica do plačila za opravljeno delo in
do povračila nastalih stroškov po odvetniški tarifi. V premoženjskopravnih zadevah se odvetnik s stranko lahko dogovori za
plačilo v višini največ 15-odstotnega deleža od zneska, ki ga bo
sodišče prisodilo stranki. Zlasti v odškodninskih sporih je takšen
način plačila za odvetnike še posebej zanimiv, stranki pa čas
plačila stroškov zastopanja odloži na čas sodne odločitve oziroma
izterjave. Dogovor o plačilu v obliki odstotnega deleža od
prisojenega zneska mora biti sklenjen v pisni obliki. Pri tem smo
opazili, da dogovarjanje o načinu plačila odvetnikovega dela ni
vedno dogovarjanje enakopravnih. Stranka, ki išče odvetnikovo
pomoč, je ponavadi v stiski in nemočna brez pravnega
strokovnjaka. Odvetnik tako lahko določa pogoje, pod katerimi je
pripravljen prevzeti zastopstvo. Zato sporazum o načinu plačila
odvetniških storitev, čeprav v pisni obliki, ni nujno vedno posledica
prave volje prizadetega posameznika kot pooblastitelja. Pravilno
bi tudi bilo, da je pisni dogovor o plačilu odstotnega deleža zapisan
27. maj 1997

Notarske storitve se vrednotijo in obračunavajo po notarski tarifi.
Cena notarske storitve (pristojbina) se odmeri ob upoštevanju
vrednosti točke. Notarska tarifa določa, da o spremembi vrednosti
točk odloča izvršilni odbor notarske zbornice. Sprememba
vrednosti točke je mogoča, ko rast cen življenjskih potrebščin ali
rast plač sodnikov v času od zadnjega zvišanja vrednosti točke
znaša več kot 10 odstotkov. Nekoliko nas ob tem preseneča
dejstvo, da v nasprotju s spremembo vrednosti točke pri
odvetniški tarifi za spremembo vrednosti točke pri notarski tarifi
ni potrebno soglasje ministra za pravosodje. Menimo namreč, da
je za soglasje ministra ob spremembi vrednosti točke pri notarjih
še več razlogov, kot pa jih je pri odvetnikih, saj gre pri notariatu za
monopol javnih pooblastil, kar terja ustrezen nadzor nad
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zviševanjem cene notarskih storitev.

za posameznika pomeni odvzem prostosti proti njegovi volji.

Notarske pisarne so v 44 krajih v Republiki Sloveniji, v 14 mestih,
v katerih je sedež upravne enote, pa notarske pisarne ni. Pri tem
je dobrodošla praksa, da notarji vsaj občasno poslujejo tudi zunaj
svojih pisarn, in tako notarske storitve približajo posamezniku
kot uporabniku njihovih storitev.

Ugotavljamo, da je praksa ministrstva za notranje zadeve na tem
področju različna. Obravnavali smo primer, ko je bil ob prijetju na
njegovem domu osumljenec celo vklenjen, pa vendar so
kriminalisti šteli, da mu je bila prostost odvzeta šele skoraj tri ure
kasneje, ko je bil pripeljan v prostore uprave za notranje zadeve.
Zaradi razlage, da s prijetjem osumljencu še ni bila odvzeta
prostost, je policijsko pridržanje trajalo več kot zakonsko
dopustnih oseminštirideset ur.

2.6.2. Policijski postopki
V letu 1996 smo prejeli 66 pobud s pritožbami zaradi zatrjevanega
nezakonitega ali nekorektnega ravnanja policistov in drugih
pooblaščenih oseb ministrstva za notranje zadeve. V primerjavi z
letom 1995, ko smo prejeli 32 pobud, se je pripad torej podvojil.

Ponovno pridržanje po izpustitvi na prostost
Po preteku roka za pridržanje mora pooblaščena uradna oseba
organa za notranje zadeve pridržano osebo izpustiti na prostost,
ali pa jo brez odlašanja privesti pristojnemu preiskovalnemu
sodniku.

Pogosti so primeri, ko pobudnik piše nam in hkrati vloži pritožbo
tudi na ministrstvo za notranje zadeve. Tako je v nekaj primerih že
ministrstvo samo, brez našega posredovanja, preverilo trditve
pritožnika in ustrezno ukrepalo. Ugotavljamo tudi, da nam
posamezniki včasih pišejo še pod čustvenim vplivom samega
dogodka, ki je predmet pritožbe. Ko prejmemo pojasnilo ministrstva
o spornem ravnanju in z njim seznanimo pobudnika, pa ni redko,
da moramo postopek zaključiti zaradi nesodelovanja prizadete
osebe.

Urad kriminalistične službe uprave za notranje zadeve Celje je
zoper mladoletno osebo odredil pridržanje dvakrat zaporedoma.
Pj izteku prvega pridržanja v največjem dopustnem trajanju je bil
mladoletni osumljenec priveden k preiskovalni sodnici, ki pa ga je
po zaslišanju izpustila in zoper njega ni odredila pripora.
Neposredno po takšni odločitvi preiskovalne sodnice je urad
kriminalistične službe odredil ponovno pridržanje, za novih
oseminštirideset ur, in to ob sklicevanju na druga kazniva dejanja,
ki niso bila podlaga za prvo pridržanje. Kljub izjemnosti ukrepa
policijskega pridržanja, in to v postopku zoper mladoletnika, je
bilo takoj po odločitvi preiskovalne sodnice, da pripora ne odredi,
torej ponovno uporabljeno pooblastilo za policijsko pridržanje.
Odvzem prostosti je zaradi novega pridržanja trajal tako rekoč
nepretrgoma šestindevetdeset ur.

Zakon o policiji
Pristojnosti in pooblastila organov za notranje zadeve ter pravice
in dolžnosti pooblaščenih uradnih oseb ureja zakon o notranjih
zadevah iz leta 1980. Kasneje je bil petkrat noveliran, pa vendar
je nujno, da se čim prej sprejme zakon o policiji, ki bo policistom
pooblastila in druga vprašanja v razmerju do posameznika uredil
v skladu s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami,
uveljavljenimi v ustavi ter mednarodnopravnih aktih, ki zavezujejo
našo državo.

Ocenjujemo, da je bilo ponovno pridržanje v takšnih okoliščinah v
nasprotju z restriktivno razlago policijskega pridržanja, niso pa
bila upoštevana tudi določila točke b 37. člena konvencije združenih
narodov o otrokovih pravicah, da sme biti otrok (mlajši od
osemnajstih let) prijet ali priprt (pridržan) le v skrajnem primeru
ter za najkrajši potrebni čas.

V novem zakonu o policiji je treba natančno določiti policijska
pooblastila, vključno s primeri dopustne uporabe prisilnih sredstev.
Ob sprejemanju zakona o policiji se bo državni zbor moral tudi
opredeliti, ali je uzakonitev posebnih metod in sredstev v
policijskem zakonu potrebna, ali pa je ustrezneje, da je to urejeno
le z zakonom o kazenskem postopku (ZKP), in to z varovalko
sodnega nadzora. Prav v primerih, ko je kakšno človekovo
pravico dopustno omejiti, pri uporabi policijskih pooblastil ter
posebnih metod in sredstev pa za tovrstne omejitve gre, je
nevarnost za zlorabo oblasti in za samovoljo največja.

Prekršek zaradi nedostojnega vedenja proti uradni osebi
V nekaj obravnavanih primerih smo zasledili, da je pri uradnem
poslovanju prišlo do konflikta med policistom, ki je ravnal netaktno,
ali pa je pri posameznih ukrepih celo prekoračil dana pooblastila,
in posameznikom, ki se je na takšno ravnanje odzval z žaljivim
vedenjem do policistov. Posledica takšnega dogajanja je praviloma
vložitev predloga za uvedbo postopka o prekršku zoper javni red
in mir, ki naj bi ga prizadeti posameznik storil z nedostojnim
vedenjem proti uradni osebi pri uradnem poslovanju. Le redko pa
je hkrati ustrezen formalni postopek, na primer disciplinski
postopek, predlagan oziroma uveden zoper policista, ki je s svojim
neprimernim ali celo nezakonitim ravnanjem izzval žaljivo vedenje
nasprotne osebe. Za policista je zadeva pogosto končana z
opravljenim pogovorom ter opozorilom na storjene kršitve.

Policijsko pridržanje v predkazenskem postopku
Vsakogar, ki mu je odvzeta prostost, je treba takoj privesti pred
sodnika. Pooblaščene uradne osebe ministrstva za notranje
zadeve so po aretaciji oziroma odvzemu prostosti zavezane
takšno osebo brez nepotrebnega odlašanja privesti pristojnemu
sodniku. Policijsko pridržanje v predkazenskem postopku (po
157. členu ZKP) mora ta ustavna in konvencijska jamstva
upoštevati in jih v praksi z restriktivnim razlaganjem dopustnih
posegov izvršilne veje oblasti v pravico do osebne svobode
dosledno spoštovati.

Profesionalno ravnanje policista ob izvajanju pooblastil, ki lahko
posegajo v pravice posameznika, je po našem mnenju treba
presojati straže in po drugih merilih, kot to velja za ravnanje fizične
osebe oziroma posameznika. Nekorektnost ali celo prekoračitev
danih pooblastil s strani policista bolj kaže na dolžnost, da se
prizadeti osebi državni organ opraviči, ne pa da se zoper njegovo,
morda deloma celo opravičljivo in izzvano odzivanje ukrepa z
vložitvijo predloga za uvedbo postopka o prekršku. Takšno
ravnanje pri prizadetem posamezniku, ki je bil dejansko žrtev
nepravilnega policijskega ravnanja, zgolj poudarja občutek
brezpravnosti in nemoči v razmerju do vsemogočne države in
njenih organov.

Prijetje in pridržanje sta pojma, ki za posameznika pomenita
odvzem prostosti in s tem poseg v pravico do osebne svobode.
Pri vsakem od navedenih ukrepov se mora posameznik proti
svoji volji pokoriti odločitvi in zahtevi delavcev organov za notranje
zadeve, ki omejuje oziroma posega v njegovo pravico do osebne
svobode. Zato menimo, da je treba v policijsko pridržanje šteti
vse, od prijetja ali drugega načina vzetja prostosti. Oseminštirideseturni rok za pridržanje začne teči že s samim prijetjem, ki
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leto 1995. Število in delež zadev pa sta se rahlo povečala. Tudi v
letu 1996 smo prejeli največ pobud glede sporov med sosedi ali v
ožjem okolju zaradi različnih emisij (hrup, smrad, odpadne vode).
Več je bilo tudi pobud zaradi črnih gradenj, ukrepanja ali
neukrepanja inšpekcijskih služb, gradnje cest, uporabe
funkcionalnih zemljišč ali skupnih objektov ter zaradi motečega
delovanja in obratovalnega časa gostinskih in drugih lokalov. Zato
tukaj ne ponavljamo ugotovitev o vsebini pritožb, naših ukrepih in
možnostih za ukrepanje v skladu z zakonom.

Neustrezno sklicevanje na soglasje posameznika
Ugotovili smo, da se uprave za notranje zadeve pri izvajanju
različnih ukrepov ali ravnanj, za katere ni prisiljujoče zakonske
podlage, pogosto sklicujejo na soglasje oziroma na pristanek v
postopku udeležene osebe. Tako se na primer s soglasjem
prizadete osebe vstopa v stanovanje, opravljajo poligrafska
testiranja, snemajo pogovori, opravljajo prevozi vabljenih oseb
na policijsko postajo z intervencijskimi vozili itd. Za boljše
razumevanje tega problema velja omeniti pojasnilo ene od uprav
za notranje zadeve, ki nam je na pobudnikovo pritožbo sporočila,
da je slednji "pristal tudi na poligrafsko testiranje, vendar se temu
izmika".

Uresničevanje zakona o varstvu okolja
Že v prejšnjem poročilu smo navedli, da proces sprejemanja
podzakonskih in izvedbenih predpisov za uveljavitev zakona o
varstvu okolja (ZVO) ni končan, čeprav so roki iz prehodnih
določb zakona že davno potekli. Tudi v letu 1996 kljub temu, da je
bilo izdanih veliko uredb in navodil za izvajanje zakona, ta postopek
še ni bil končan. Roki, sprejeti v 101., 102. in 103. členu prehodnih
in končnih določb ZVO (devet mesecev), so se pokazali za
popolnoma nerealne. Večjo skrb vzbuja dejstvo, da je zakon ob
tej predpostavki razveljavil veliko takrat veljavnih zakonov, novi
pa še niso sprejeti. Tako so nastale določene pravne praznine,
zlasti na področjih varstva pred hrupom in ravnanja z odpadki.
Ob tem ponovno ugotavljamo, da ZVO vsebuje preveč
programskih in načelnih določb, ki niso operativne in v praksi ne
morejo zaživeti.

Za dokaz obstoja privolitve oziroma soglasja praviloma ni
nevtralnih in neprizadetih prič. Tako je, ko gre za različna stališča
med uradnimi osebami organa za notranje zadeve in posameznikom v postopku, le težko ugotoviti, ali je do določenega ravnanja
ali ukrepa prišlo prostovoljno in soglasno. Da bi se izognili
nepotrebnim očitkom in sumničenjem, predlagamo, da se v vseh
takšnih primerih pridobi pisna privolitev prizadete osebe.
Plačilo odškodnine delavcu ministrstva za notranje zadeve
Policist je pri opravljanju službene dolžnosti v letu 1992 dobil telesno
poškodbo s strelnim orožjem. Zoper svojega delodajalca,
ministrstvo za notraje zadeve oziroma Republiko Slovenijo,
uveljavlja plačilo odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo.
Ob nespornem temelju odškodninskega zahtevka pa med
strankama ni soglasja o višini pravične denarne odškodnine. V
sodnem sporu je prvostopenjska sodba prisodila tožniku
6.450.000,00 tolarjev odškodnine za nematerialno škodo. V pritožbi
pa ministrstvo predlaga, da sodišče prisodi tožniku odškodnino
za to obliko škode v višini 4.650.000,00 tolarjev.

Kot primer določbe ZVO, ki se ne izvaja, lahko omenimo 78. člen
ZVO. Na to vprašanje smo naleteli ob obravnavi pobude krajanov,
ki niso bili zadovoljni z odgovori na pripombe k osnutku
lokacijskega načrta za gradnjo železniške proge. Ministrstvo za
okolje in prostor je pobudnikom odgovorilo, da ni zakonske
podlage za uveljavljanje kakršnekoli t .i. "ekološke rente", ker
vlada še ni predpisala vrste posegov v okolje, ki povzročajo
razvrednotenje in nevarnost za okolje, meril za določanje njihovega
vplivnega območja in za določanje najnižje odškodnine ali za
zagotovitev drugačnega nadomestila za zmanjšanje uporabne
vrednosti nepremičnine. V skladu z drugim odstavkom 78. člena
in 6. točko 101. člena ZVO bi morala vlada takšen predpis sprejeti
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi zakona, to je do 2.
aprila 1994. Na podlagi poizvedb so nam odgovorni na MOP
priznali, da tega predpisa še ni in da ga verjetno še nekaj časa ne
bo iz več razlogov, predvsem pa zaradi nepredvidljivih in
daljnosežnih posledic, ki jih ima lahko takšna ureditev. Tako ostaja
celotna določba 78. člena ZVO samo na papirju, prizadeti pa
lahko odškodnino uveljavljajo le po redni sodni poti na podlagi
določil zakona o obligacijskih razmerjih. Menimo, da je to
nesprejemljivo in da bi vlada morala ali sprejeti podzakonski predpis
v skladu z zakonom ali pa predlagati črtanje te očitno premalo
proučene določbe iz zakona.

Ministrstvu smo predlagali, naj brez odlašanja policistu izplača s
sodbo sodišča prve stopnje prisojeno odškodnino v tistem
znesku, ki ga ne izpodbija s pritožbo. Hkrati smo poudarili, da bi
ministrstvo med strankama nesporni znesek odškodnine lahko
svojemu delavcu, ki se je poškodoval med opravljanjem službene
dolžnosti, plačalo že pred vložitvijo tožbe oziroma vsaj takrat, ko
je presodilo, v kakšni višini priznava svojo odškodninsko
obveznost. S takšnim ravnavanjem bi se za državo znižali stroški
uveljavljanja odškodninskega zahtevka, morda bi do sodnega
postopka sploh ne prišlo, policist pa bi s prejemom vsaj delnega
in nespornega dela odškodnine lahko zaznal voljo države kot
svojega delodajalca, da sporazumno in tudi v njegovem interesu
razreši sporno razmerje.
Preiskava o zatrjevanih nepravilnostih delavcev ministrstva
za notranje zadeve

Inšpekcijsko nadzorstvo

V letnem poročilu 1995 smo omenili, da smo se v enem primeru
odločili za uvedbo preiskave, da bi ugotovili odločilne okoliščine v
zvezi z zatrjevanimi nepravilnostmi pri ravnanju pripadnikov
posebne enote ministrstva za notranje zadeve in Policijske postaje
Ljubljana Moste. V postopku smo že izdelali osnutek poročila o
svojih ugotovitvah in ga posredovali prizadetim strankam. Kasneje
pa smo ugotovili, da so dogodki, ki so predmet preiskave, tudi
predmet sodnega obravnavanja v kazenskih postopkih. Ker varuh
ne obravnava zadev, o katerih tečejo sodni postopki, vložene
pobude in preiskave ne moremo obravnavati naprej. Zatrjevane
nepravilnosti bo torej ugotovila in presodila sodna veja oblasti.

Tukaj želimo opozoriti na nekatera vprašanja, ki zadevajo
delovanje, zlasti pa učinkovitost inšpekcijskih služb. Nekatere
ugotovitve ne veljajo le za področje okolja in prostora, pač pa tudi
za druga področja inšpekcijskega nadzora.
Z reorganizacijo državne uprave je bila s 1. januarjem 1995
opravljena reorganizacija inšpekcijskih služb tako na vertikalni
kot na horizontalni ravni. Delovna področja inšpekcijskih organov
so bila spremenjena, najpomembnejši pa je bil prehod občinskih
in medobčinskih inšpekcij v okvir delovanja posameznih
ministrstev. Tako se je močno spremenila tudi organiziranost
nekdanjih urbanističnih in gradbenih inšpektorjev, ki so prešli v
enotni Inšpektorat RS za okolje in prostor. Ta inšpektorat sedaj
vključuje področje inšpekcije za okolje, urbanistične inšpekcije,
inšpekcije za graditev in stanovanjske inšpekcije.

2.7. OKOLJE IN PROSTOR
Struktura in vsebina obravnavanih pobud na tem področju se
bistveno ne razlikuje od lanske, ki smo jo predstavili v poročilu za
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Reorganizacija je sprožila številna nova vprašanja glede
pristojnosti posameznih inšpekcij. Za primer naj navedemo
področje hrupa. S problemi hrupa se, glede na različne vire in
pojavne oblike, sedaj ukvarjata zdravstvena inšpekcija in
inšpekcija za okolje. Prizadetemu, ki ne pozna niti podrobnosti
reorganizacije inšpekcijskih služb niti področja dela posameznih
inšpekcij, je težko presoditi, ali se je v konkretnem primeru obrnil
na pravega inšpektorja. V primeru hrupa se tako na primer z
emisijami hrupa ukvarja inšpekcija za okolje, hrup v bivalnih
prostorih pa je v pristojnosti zdravstvene inšpekcije. Za ilustracijo
pa naj navedemo, da primere hrupa v zvezi z obratovanjem
gostinskih lokalov lahko obravnava tudi tržna inšpekcija ali policija,
če gre za kršitve obratovalnega časa oziroma motenje javnega
reda in miru. Na podlagi posamičnih primerov ugotavljamo, da v
predpisih pristojnosti posameznih nadzornih organov niso dovolj
jasno razmejene ali se prekrivajo. Ni tako velik problem, vsaj za
pritožnika, če isto zadevo obravnava več inšpekcijskih služb;
večji in v praksi tudi pogostejši pa so primeri tako imenovanih
negativnih kompetenčnih sporov, ko se vsi inšpekcijski organi
izrečejo za nepristojne.

so nas opozorili na primer, ko je bila odločitev inšpektorja potrjena
s pravnomočno sodbo šele po devetih letih. Ocenjujemo, da brez
učinkovitejšega dela organov za postopek o prekrških in sodišč
tudi inšpekcijske službe ne morejo dovolj učinkovito opravljati
svojega dela.
Posegi v prostor v zvezi z gradnjo cest
Prejeli smo več pobud lastnikov nepremičnin, ki so menili, da so
prizadeti zaradi gradnje avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji.
Poleg razumljive prizadetosti, ker bodo zaradi gradnje
infrastrukturnega objekta izgubili del ali celotne nepremičnine, so
v pobudah izražali predvsem nezadovoljstvo s potekom pogajanj
o odškodninah za izgubljene nepremičnine. Kadar iz pobud niso
bile razvidne zatrjevane nepravilnosti ali nezakonitosti organov,
ki sodijo v našo pristojnost, smo pobudnike povabili na pogovor.
Pojasnili smo naše pristojnosti in zakonska pooblastila, ki segajo
le v razmerja do državnih organov ali drugih organov, ki izvajajo
javna pooblastila. Opozorili smo, da lahko ukrepamo le v
konkretnih primerih nezakonitega ali nekorektnega dela teh
organov na podlagi ustrezno dokumentiranih pobud in pojasnili
možnosti upravnega in sodnega varstva pravic, ki jih lahko
uveljavlja prizadeti posameznik. Posebej smo poudarili, da nimamo
zakonskih možnosti ali pristojnosti, da bi posredovali v pogajanjih
za določitev višine odškodnine za odvzete nepremičnine. Dejstvo
je, da v spornih primerih o višini odškodnine v zadnji instanci
vedno odloči pristojno sodišče.

Pobudniki so nam v več primerih dostavili dopise inšpekcijskih
služb, v katerih te izražajo mnenje, da za določeno vprašanje
niso pristojne, in pritožnika napotujejo na drug inšpekcijski organ.
Tako nam je v enem primeru pobudnik posredoval dopisa dveh
inšpekcij, ki mu vsaka zase sporočata, da zadeva ne sodi v
njuno delovno področje. Menimo, da je takšna praksa
nesprejemljiva in v nasprotju z načelom delovanja državnih
organov v korist strank oziroma pobudnikov. Menimo, da bi v
takšnih primerih inšpekcijski organi morali ravnati v skladu z
določili 66. člena zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
Prvi stavek četrtega odstavek tega člena namreč določa: "Če
dobi organ po pošti vlogo, ki je ni pristojen sprejeti, pa ni nobenega
dvoma o tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti, jo pošlje brez
odlašanja pristojnemu organu oziroma sodišču in to sporoči
stranki."

Po pogovoru s prizadetimi smo predsednika Družbe za avtoceste
RS seznanili s pobudami, ki smo jih prejeli, in ga opozorili, naj v
vseh postopkih, ki so v teku, in v vseh prihodnjih postopkih v
okviru pristojnosti družbe zagotovi popolno spoštovanje predpisov
in korekten odnos do prizadetih posameznikov. Pismo s podobno
vsebino smo naslovili tudi na ministra za promet in zveze. V
odgovorih sta obljubila sodelovanje, zlasti pri obravnavi konkretnih
pobud. Pogovarjali smo se tudi z odgovornimi v Družbi za avtoceste
v RS, ki smo jih opozorili na dolžnost zakonitega vodenja
postopkov in korektnega odnosa do prizadetih posameznikov
ter jim pojasnili naše pristojnosti in pooblastila v zvezi z obravnavo
konkretnih primerov.

Po našem mnenju tudi ni prav, da organ stranko le napoti na drug
inšpekcijski organ, ne da bi pred tem zagotovil, da bo organ, h
kateremu ga napotuje, zadevo v resnici tudi prevzel. Če
inšpekcijski organ na podlagi dosedanje prakse ugotavlja, da se
bo tudi drugi inšpekcijski organ izrekel za nepristojnega, bi moral
z zavrženjem vloge omogočiti pritožbeni postopek (če gre za
stranko) ali pa začeti postopek glede pristojnosti v skladu z določili
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vladi. V tem
primeru v sporu o pristojnostih odloči vlada RS.

V obravnavo smo sprejeli več pobud s tega področja. Po
opravljenih poizvedbah smo ugotovili, da še niso izpoljnjeni pogoji
za naše posredovanje.
Neurejeno stavbno zemljišče in nedokončana gradnja
kompleksa

Kot rečeno, so se v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor
združile nekatere inšpekcijske službe, ki so dotlej delovale
samostojno, zato se bodo na tem področju kompetenčni spori
lahko razreševali učinkoviteje v okviru tega inšpektorata, problem pa ostaja pri nekaterih drugih inšpekcijskih organih, ki po
našem mnenju ne usklajujejo dovolj svojega dela v posamičnih
zadevah.

Pobudnica nas je opozorila na problem, za katerega glede na
število pobud ne moremo reči, da je množičen, vendar pa se z
njim gotovo srečujejo v številnih okoljih. Kompleks, ki je bil
predviden za stanovanjsko gradnjo, je ostal nedokončan oziroma
ni takšen, kot je bilo predvideno v zazidalnem načrtu. Soseska ni
prometno urejena, kar ogroža pešce, zlasti pa otroke, ki nimajo
urejenih površin za igro. Po proučitvi problematike smo ugotovili,
da mora pristojni sklad stavbnih zemljišč praviloma investitorjem
oddati urejeno stavbno zemljišče. Izjemoma se lahko odda tudi
neurejeno stavbno zemljišče, če investitor sprejme obveznost,
da ga bo sam uredil. Pogoji za to pa se določijo s pogodbo med
skladom in investitorjem. Če investitor svojih obveznosti ni izpolnil,
mora pogodbena stranka, torej pristojni sklad stavbnih zemljišč,
uporabiti razpoložljiva pravna in druga sredstva, da bi investitor
svoje obveznosti iz pogodbe tudi izpolnil. Zato smo pobudnico
napotili, naj se obrne na pristojni sklad stavbnih zemljišč.

Kljub nekaterim kritičnim ugotovitvam, ki seveda izhajajo iz
obravnave naših pobud, pa lahko na splošno ugotovimo večjo
učinkovitost Inšpektorata RS za okolje in prostor v zadnjem času,
predvsem pa so z reorganizacijo dane možnosti za boljše in
učinkovitejše delo tega organa.
Z učinkovitostjo inšpekcijskih služb pa je neposredno povezana
učinkovitost državnih organov na drugih področjih. Tako lahko
veliki zaostanki pri organih, pristojnih za postopek o prekrških, ki
imajo za posledico zastaranje zelo velikega števila predlogov
inšpektorjev (okoli 70 odstotkov), vplivajo na učinkovitost
inšpektorjev in na njihovo motivacijo za vlaganje novih predlogov
za kaznovanje kršiteljev. Podobna ocena velja tudi za primere, ko
o zakonitosti inšpekcijskega ukrepa odloča sodišče, inšpektorji
poročevalec, št. 20

Hrup iz tovarne
Prejeli smo pobudo v zvezi s prekomernim hrupom, ki ga povzroča
tovarna v bližini pobudnikovega doma. Pobudnik je navedel, da
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se je v minulih letih pritoževal na medobčinske inšpekcijske službe,
ker pa odgovorov ni prejel, se je obrnil tudi na službo VOX in na
Ministrstvo za okolje in prostor. Opravljene naj bi bile meritve
hrupa, po katerih naj bi hrup presegel predpisane normative,
vendar pa pristojni niso ukrepali.

odgovorov vladnim službam je bilo razvidno, da je predvideval
končanje upravne izvršbe že do konca maja 1994. Vendar ta
postopek v času priprave tega poročila še ni bil končan. Glavni
zdravstveni inšpektor, RS je z dopisom z dne 16. novembra 1995
pobudniku sporočil, da je bila upravna izvršba odložena skladno
z drugim odstavkom 281. člena zakona o upravnem postopku.
Vendar smo ugotovili, da iz tega dopisa in druge dokumentacije v
spisu niso razvidni zakoniti razlogi za odložitev izvršbe, kot
prevideva omenjeni člen zakona o upravnem postopku.

Na podlagi pobude smo opravili poizvedbe pri zdravstvenem
inšpektoratu in pri inšpektoratu za okolje in prostor. Po prejemu
zahtevanih odgovorov smo ugotovili, da je bila šele po našem
posredovanju zadeva posredovana pristojni inšpekciji, to je
inšpekciji za okolje, ki je pristojna za nadzor nad hrupom v
naravnem in življenjskem okolju po uveljavitvi uredbe vlade RS o
hrupu v naravnem inživljenjskem okolju, ki je začela veljati avgusta
1995. Prej je zadevo obravnavala krajevno pristojna enota
zdravstvenega inšpektorata, ki pa zadeve ni niti končala niti
predala pristojni inšpekciji.

Pobudnik se je pritoževal tudi zaradi nihanja električne napetosti,
ki ga povzroča peč v železarni ter zaradi hrupa. Tudi na tem
področju odločbe pristojnih inšpektorjev niso bile izvršene oziroma
ti niso ukrepali, da bi objekt obratoval v skladu s predpisi.
Iz obsežne dokumentacije je bilo razvidno dejansko stanje zadeve,
in sicer: da novi objekti železarne obratujejo brez uporabnega
dovoljenja, kršijo predpise o prekomernem hrupu ter drugih
škodljivih emisijah; ukrepi pristojnih inšpekcijskih organov doslej
niso bili izvršeni. Na podlagi pobude in zbrane dokumentacije
smo lahko pritrdili navedbam pobudnika, da pristojni državni organi
v tem primeru niso ukrepali učinkovito in niso vztrajali pri izvršitvi
svojih ukrepov.

Ob novem pregledu je inšpekcija za okolje ugotovila, da je
strokovna institucija za varstvo pri delu opravila meritve hrupa,
vendar s temi meritvami naročnik ni bil seznanjen, ker ni plačal
računa za opravljene storitve. Rezultati meritev, ki so bili opravljeni
v skladu s prej veljavnimi predpisi, pa so pokazali prekoračitev
mejnih vrednosti hrupa v okolju tako v nočnem kot v dnevnem
času. Inšpekcija je ob ogledu z ureditveno odločbo odredila
ponovne meritve hrupa ter sanacijske ukrepe, s katerimi bodo
preprečene prekomerne emisije hrupa. Inšpektorat smo pozvali,
naj nam poroča o izpolnjevanju ureditvene odločbe in o tem, kako
tovarna spoštuje novo uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju.

Ker je pobudnik že sam izkoristil razpoložljiva pravna sredstva in
se je zaman obračal na pristojne državne organe, smo se obrnili
neposredno na predsednika vlade RS. V pismu z dne 12.
septembra 1996 smo najprej ugotavljali, da prav gotovo obstajajo
tehtni gospodarski in drugi razlogi za obratovanje novih objektov
železarne, vendar menimo, da ni mogoče pristajati na prakso, da
se na ta račun zanemarjajo vplivi na okolje in na zdravje ljudi.
Prav tako se nismo spuščali v ocenjevanje razlogov, zaradi katerih
železarna od začetka obratovanja le-tega ni sanirala in uskladila
s predpisi na pJbdročju varstva okolja oziroma se ni sporazumela
z bližnjimi prebivalci, ki so tu živeli pred gradnjo novih objektov.
Dejstvo je, da objekti delujejo v nasprotju s predpisi, pristojni
državni organi pa ne ukrepajo. Poudarili smo, da načela zakonitosti
in zaupanja v pravno državo terjajo, da vsi, tudi veliki gospodarski
subjekti, spoštujejo predpise in odločbe državnih organov.
Predsedniku vlade smo predlagali, naj v svoji vlogi nadzora dela
pristojnih ministrstev stori vse, kar je potrebno, da bi se odločbe
pristojnih organov izvršile ter da bi železarna, ki je državna last,
obratovala v skladu s predpisi, ki določajo dovoljene emisije v
okolje.

Ob tem smo ugotovili, da je zastoj pri obravnavi pobudnikove
pritožbe tudi posledica prenosa pristojnosti varstva pred hrupom
z zdravstvene inšpekcije na inšpektorat za okolje in prostor, pri
čemer zdravstvena inšpekcija po našem mnenju pri obravnavi te
zadeve ni ravnala dovolj skrbno, ker zadeve ni končala oziroma
predala pristojni inšpekciji. To je bilo storjeno šele na podlagi našega
posredovanja.
Hrup in druge emisije zaradi obratovanja objektov železarne
Prejeli smo več predlogov pobudnika, ki predlaga naše
posredovanje, da bi se preprečile škodljive emisije hrupa,
strupenih industrijskih plinov, vibracij in nihanja električne napetosti
obratov Železarne Metal Ravne. Pobudnik se je od leta 1991, ko
so nove naprave železarne začele poskusno obratovati v bližini
njegovega doma, v zvezi s temi problemi večkrat obračal na
pristojna ministrstva, inšpekcijske organe, policijo in vladne službe.
Pobudnik meni, da ukrepi državnih organov doslej niso bili
učinkoviti, saj omenjeni objekti še vedno delujejo brez uporabnega
dovoljenja; odločbe pristojnih inšpekcijskih organov pa niso bile
izvedene, zato je predlagal tudi naše posredovanje.

V zahtevanem roku odgovora nismo prejeli, zato smo na
predsednika vlade naslovili urgenco za odgovor 23. oktobra 1996
in ponovno 13. februarja 1997.
Po posredovanju našega predloga predsedniku vlade se je
pobudnik na nas še večkrat obrnil in nam posredoval v vednost
več pritožb, ki jih je naslovil na Zdravstveni inšpektorat RS in na
druge pristojne državne organe, vendar pa ti niso ukrepali.
Pobudnik nam je med drugim posredoval odgovor Zdravstvenega
inšpektorata RS, v katerem mu sporočajo, da je bil na podlagi
njegove pritožbe "po upravnem postopku dosežen sklep
upravnega odbora družbe, da se zagotovi denar za preselitev
ogroženih prebivalcev naselja" ter da ima družba "na podlagi
zakona o upravnem postopku podaljšano odložitev izvršbe do
31. marca 1997", ko naj bi bila končana sanacija protihrupne
zaščite spornih objektov. Glede na navedeni odgovor smo prosili
tudi za odgovor na vprašanje, ki se ob tem zastavlja, ali v tem
primeru upravni postopek vodi železarna ali zdravstveni
inšpektorat.

V zvezi z obravnavo te pobude smo zdravstveni inšpektorat
ministrstva za zdravstvo zaprosili za informacijo o njegovih ukrepih
na podlagi pritožb pobudnika. Glavni zdravstveni inšpektor RS
nam je posredoval kronologijo obravnave pritožb in drugih ukrepov,
iz katere je med drugim razvidno, da je bilo ob tehničnem pregledu
nove peči 4. marca 1992 ugotovljeno, da niso bili izpolnjeni pogoji
iz poprejšnjih soglasij republiškega sanitarnega inšpektorata za
izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Republiški sanitarni
inšpektorat je izdal odločbo, po kateri bi morala železarna
prenehati z obratovanjem peči in spremljajoče odpraševalne
naprave v nočnem času. Pritožbo železarne zoper to odločbo je
ministrstvo za zdravstvo 25. novembra 1992 zavrnilo, zato je
odločba postala pravnomočna in izvršljiva, vendar pa se ne izvaja
oziroma še ni izvedena.

Po našem mnenju bi moral zdravstveni inšpektorat izvršiti svojo
pravnomočno odločbo ali pa, če obstajajo zakoniti razlogi, s
sklepom, v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku,
odločiti o odložitvi izvršbe. Zato smo predsednika vlade ponovno

Zdravstveni (prej sanitarni) inšpektorat si je prizadeval za izvršitev
odločbe v postopku upravne izvršbe po tretji osebi. Iz njegovih
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prosili za odgovor na naš predlog z dne 12. septembra 1996 in za
pojasnila o trenutnem stanju upravnega postopka v zadevi
izvršitve pravnomočne odločbe zdravstvenega inšpektorata. V
času priprave tega poročila zahtevanega odgovora še nismo
prejeli.

sozda Združena cestna podjetja Slovenije z dne 19. aprila 1985,
v katerem je le navedeno, da mu soglasja ne morejo izdati, ker je
njegova parcela v rezervatu za načrtovano avtocesto. Pobudnik
se je po tem večkrat obračal na takratno Združeno cestno podjetje
in na državne organe in prosil za rešitev perečega stanovanjskega
problema svoje družine.

Moteče in nezakonito poslovanje obrtnika
Iz priložene dokumentacije je bilo razvidno, da se je v letih 1993 in
1994 večkrat obračal, pisno in ustno, na ministrstvo za promet in
zveze in na republiško upravo za ceste. Slednja mu je odgovorila,
da mu soglasja za razširitev oziroma nadzidavo stanovanjske
hiše še vedno ne morejo izdati, vendar pa da obstaja možnost za
rešitev njegovega stanovanjskega problema "v par letih". Od
ministrstva za promet in zveze je prejel odgovor, da v okviru
ministrstva poteka priprava lokacijskega načrta za gradnjo
avtoceste, pravna podlaga za začetek odkupa njegove
nepremičnine pa bo podana s sprejetjem uredbe, ki jo sprejme
vlada RS.

V obravnavo smo sprejeli pobudo občana, ki se pritožuje zoper
hrup in druge motnje, ki jih povzroča njegov sosed, ki v svoji
delavnici izdeluje cementne izdelke, čeprav po pobudnikovem
mnenju za to dejavnost nima ustreznih dovoljenj.
Glavni tržni inšpektor RS nam je v odgovoru na poizvedbe pojasnil
dosedanje ukrepanje krajevno pristojnega inšpektorja in nekatere
okoliščine, ki temu inšpektoratu ne omogočajo dovolj učinkovitega
posredovanja. Navajajo, da je sekretariat za gospodarstvo
nekdanje občine z odločbo dovolil samostojnemu obrtniku, da
razširi svojo dejavnost še z izdelovanjem cementnih izdelkov,
vendar le na terenu oziroma v poslovnih prostorih naročnika ali
kooperanta. Obrtna zbornica Slovenije je na podlagi 46. člena
obrtnega zakona izdala po uradni dolžnosti obrtno dovoljenje in
ga vpisala v obrtni register. Iz obrtnega dovoljenja pa ni razvidno,
da dejavnost lahko opravlja le na terenu, kot to določa še vedno
veljavno obrtno dovoljenje občinskega sekretariata za
gospodarstvo. Tržni inšpektor je med drugim navedel, da v
obrtnem dovoljenju, izdanem v letu 1995, ni nikjer označeno, kje
lahko obrtnik opravlja dejavnost, zato ne morejo vložiti predloga
za kaznovanje zaradi opravljanja neregistriranih dejavnosti
oziroma prekoračitve priglašene dejavnosti. Ne glede na to pa je
pristojni tržni inšpektor izdal odločbo, s katero je naložil obrtniku,
da preneha opravljati dejavnost v objektu poleg stanovanjske
hiše. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je kasneje
zavrnilo obrtnikovo pritožbo, zato je odločba pristbjnega tržnega
inšpektorja postala pravnomočna.

Na podlagi pobude in trditev pobudnika smo zaprosili DARS, d. d.,
za odgovor oziroma pojasnila glede na navedbe pobudnika.
Pri dokumentaciji, ki smo jo prejeli, smo bili pozorni zlasti na mnenje
pravne službe ministrstva za promet in zveze iz leta 1993. V tem
mnenju je med drugim navedeno, da republiška uprava za ceste
v letu 1993 ni imela pravne podlage za obljubo za rešitev
stanovanjskega problema pobudnika. Menili so tudi, da rezervacija
prostora praviloma ne bi smela trajati več kot eno srednjeročno
obdobje, to je pet let.
Glede na spornost dejanskega stanja in pravnih vidikov primera,
na katerega nas je opozoril pobudnik, smo se odločili za uvedbo
preiskave v tej zadevi. S sklepom z dne 28. decembra 1995 je
bila uvedena preiskava zaradi ugotovitve morebitnih nepravilnosti
v ravnanju državnih organov na področju cestnega gospodarstva.
V preiskavi naj bi se zlasti ugotovilo, ali je bila s tem, ko pristojna
republiška uprava za ceste v letu 1985 pobudniku ni dala soglasja
k razširitvi in nadzidavi stanovanjske hiše, ker naj bi bila v rezervatu
za gradnjo avtoceste, državni organi pa od takrat niso storili
ničesar, da bi se razrešil status njegove stanovanjske hiše, kršena
pravica pobudnika do mirnega in nemotenega uživanja njegove
lastnine.

Glede na navedbe o pomanjkljivem obrtnem dovoljenju smo
opravili poizvedbe tudi pri Obrtni zbornici Slovenije in predlagali,
naj obrtno dovoljenje spremeni tako, da bo navedeno, kako
oziroma kje lahko obrtnik opravlja dejavnost, skladno s prejšnjim
obrtnim dovoljenjem. Obrtna zbornica Slovenije nam je
posredovala odgovor, v katerem pojasnjuje, da v skladu z
veljavnimi predpisi ni razlogov za odvzem obrtnega dovoljenja
oziroma izbris iz obrtnega registra. Menijo, da sedež in poslovni
prostor nista nujno ista in da je skladno z zakonom o gospodarskih
družbah mogoče za sedež določiti tako kraj, kjer se opravlja
dejavnost, kot kraj, kjer se pretežno vodijo posli. Obrtna zbornica
tudi meni, da lahko ne glede na vsebino obrtnega dovoljenja pristojni
inšpekcijski organi ukrepajo, če obrtnik ne izpolnjuje pogojev iz 9.
člena obrtnega zakona, ki vključujejo tudi minimalne tehnične
pogoje glede prostorov.

Sklep o preiskavi smo posredovali Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji, ministrstvu za promet in zveze, ministrstvu za okolje in
prostor in pobudniku. Vsakemu naslovniku smo zastavili posebna
vprašanja, ki naj bi pomagala razjasniti dejansko in pravno stanje
zadeve. Na tej podlagi smo v zahtevanem roku prejeli odgovore
Direkcija RS za ceste, ministrstva za promet in zveze, Družbe
za avtoceste v RS, d. d., in ministrstva za okolje in prostor. Sklep
o uvedbi preiskave smo naslovili tudi na pobudnika z zahtevo za
dodatna pojasnila in podatke. Zlasti smo ga prosili za podrobnosti
postopkov v zvezi z nameravano adaptacijo stanovanjske hiše
in za dokumentacijo v zvezi s tem. Pobudnik pisno ni posredoval
nobenega odgovora; ustno, v telefonskem pogovoru, pa je pojasnil,
da nam je predložil vso dokumentacijo, ki jo ima.

Po proučitvi predpisov smo ugotovili, da ti ne določajo dovolj
natančno vsebine obrtnega dovoljenja v zvezi s pogoji za
opravljanje dejavnosti. Menimo, da bi pravilnik o postopku izdaje
obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru moral jasno določati, da
se v obrtno dovoljenje vpiše tudi kraj, kjer obrtnik opravlja dejavnost
in kjer izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti oziroma, če
dejavnost opravlja na terenu, bi to moralo biti razvidno iz obrtnega
dovoljenja
Preiskava glede domnevne prizadetosti pobudnika zaradi
rezervacije prostora za gradnjo ceste

Na podlagi prejetih odgovorov, zlasti glede na vsebino odgovora
ministrstva za promet in zveze, smo zaprosili urad za prostor
pristojne občine za dodatna pojasnila; zlasti glede morebitne
prepovedi gradnje z odlokom, omejitve lastninske pravice z
ustanovitvijo služnosti ter glede morebitnih predpisanih soglasij
investitorja pred izdajo lokacijskega ali gradbenega dovoljenja.

Pobudnik je na varuha človekovih pravic naslovil pobudo, v kateri
je navedel, da je v letu 1985 prosil za nadzidavo oziroma adaptacijo
svoje stare stanovanjske hiše, da bi s tem izboljšal stanovanjski
standard družine. Pobudnik postopka, ki gaje v zvezi z adaptacijo
takrat opravil, ni podrobneje opisal. Priložil pa je odgovor takratnega

V času preiskave je vlada sprejela uredbo o lokacijskem načrtu
za odsek avtomobilske ceste na obravnavanem območju. Z
uredbo je bila predvidena za rušenje tudi stanovanjska hiša
pobudnika s pomožnimi prostori. O sprejetju uredbe smo obvestili
pobudnika in ga obvestili, da je s tem podana pravna podlaga za
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odkup njegovih nepremičnin za potrebe gradnje omenjenega
odseka avtomobilske ceste.

Oblikovanje cen komunalnih storitev in nadzor nad temi
cenami

Na podlagi v preiskavi pridobljenih informacij smo v končnem
poročilu o preiskavi ugotovili, da so obstajale pravne podlage
za omejitev rabe prostora v zvezi z načrtovano gradnjo avtoceste
na območju, na katerem so pobudnikove nepremičnine. Zakonske
podlage za omejitve so zlasti v 5. in 49. členu zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (ZUN). Nesporno je tudi, da je
na tej podlagi občinska skupščina s srednjeročnim družbenim
planom za obdobje od leta 1986 do leta 1990 rezervirala prostor
za gradnjo avtoceste na območju, kjer ima pobudnik hišo.
Veljavnost tega družbenega plana je bila podaljšana z zakonom o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju.

Prejeli smo pobudo občanov, ki se pritožujejo zaradi visokega
povečanja občinske takse za porabljeno vodo, odvoz smeti in
kanalščino. Na tej podlagi smo Tržni inšpektorat RS prosili za
informacijo o načinu oblikovanja in nadzora cen komunalnih
storitev .
Iz informacije tržnega inšpektorata je med drugim razvidno, da je
določanje načina oblikovanja cen komunalnih storitev v izključni
pristojnosti vlade RS. Na podlagi pooblastila iz 10. člena zakona o
cenah vlada RS predpisuje ukrepe za določitev najvišjih cen z
uredbami o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev. Na področju
porabe vode vlada poleg tega s posebnimi uredbami določa tudi
višino vodnih povračil in takso za obremenjevanje voda. Tržni
inšpektorat nadzoruje oblikovanje cen komunalnih storitev, saj je
na podlagi zakona o tržni inšpekciji ta pristojna tudi za nadzor cen
storitev, med katere sodijo tudi komunalne storitve.

Ni pa mogoče na podlagi odgovorov na naše poizvedbe natančno
in nesporno ugotoviti, kaj je pobudnik storil v postopku za
pridobitev lokacijskega dovoljenja za adaptacijo svoje
stanovanjske hiše in kakšna je bila pravna podlaga za dopis
takratnega sozda Združena cestna podjetja, v katerem ga
obveščajo, da mu ne morejo izdati soglasja za razširitev in
nadzidavo stanovanjske hiše. Iz besedila občinskega odloka o
urbanističnem redu, ki smo ga vpogledali, pravne podlage za
takšen dopis ni mogoče ugotoviti. Tudi pobudnik na našo zahtevo
teh okoliščin ni natančno pojasnil; zlasti kdo in na kakšni podlagi
je zahteval omenjeno soglasje. Nesporno pa je, da pobudnik pri
izdaji lokacijskega dovoljenja za adaptacijo ni vztrajal, ni zahteval
izdaje odločbe ter nato ni uporabil razpoložljivih pritožbenih
možnosti.

Na podlagi opravljenih inšpekcijskih pregledov tržni inšpektorji
ugotavljajo, da uporabniki od leta 1994 plačujejo še različne
prispevke na podlagi odlokov, uredb in sklepov posameznih
mestnih in občinskih svetov. Ti dodatni prispevki se namenjajo za
naložbe na področju oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, odlaganja komunalnih odpadkov oziroma v obliki taks za
obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin,
vzdrževalnin za vodovodne priključke in javne hidrante ali v obliki
odškodnin ali nadomestil za razvrednotenja okolja zaradi
odlagališč odpadkov. Takse in razna povračila sprejemajo občinski
in mestni sveti na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja, ki
določa, da za naravne dobrine lokalnega pomena določi povračila
lokalna skupnost. Tržni inšpektorat meni, da so na tej podlagi
zakonite takse in drugi prispevki le za obremenjevanje z odpadki.
Vodni viri pa so last države, zato samo vlada RS lahko določi
prispevke in takse za obremenjevanje voda. Na tej podlagi je
vlada izdala uredbo o vodnih povračilih in uredbo o taksi za
obremenjevanje voda. Glede zakonitosti prispevkov ob ceni drugih
komunalnih storitev, ki jih določajo lokalne skupnosti, je tržni
inšpektorat prosil za mnenje ministrstvo za okolje in prostor,
vendar ga še ni prejel.

Ugotovili smo tudi, da so bile, ne glede na plansko določene
omejitve rabe prostora na območju rezervata za avtomobilsko
cesto, mogoče adaptacije, dozidave in nadzidave, če to ni bilo v
nasprotju z določbami srednjeročnega družbenega plana ali če
to ni oviralo njegovega izvajanja (četrti odstavek 49. člena ZUN).
Ker pobudnik ni do konca izpeljal postopka za izdajo lokacijskega
dovoljenja, ni bil končan postopek, v katerem bi se lahko ugotavljalo,
ali gre za adaptacijo, ki je v skladu z omejitvami, ki izhajajo iz
rezervacije prostora, ali ne. Okoliščine glede načrtovanja
adaptacije in postopka za izdajo lokacijskega dovoljenja v ta namen
bi lahko razjasnil sam pobudnik, ki pa v tej smeri ni sodeloval in ni
pokazal interesa za nadaljevanje preiskave v tej smeri.

Kadar lokalna skupnost določi prispevek ali takso za komunalne
storitve na področjih, kjer cene določa vlada RS z uredbo, se
cena zviša, zato se s tem po mnenju inšpektorata krši zakon o
cenah. Vendar pa v skladu s še veljavnim 19. členom zakona o
prekrških družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, drugi
državni organi, organi družbene skupnosti in krajevne skupnosti
ne morejo biti odgovorni za prekršek, njihove odgovorne osebe
pa le, če tako predpiše zakon. Na tej podlagi lahko sklepamo, da
tržni inšpektorji ne morejo ukrepati, če predpisi posebej ne določajo
odgovornosti organov lokalnih skupnosti za nezakonito podražitev
komunalnih storitev.

V končnem mnenju smo ugotovili, da ugotovitve iz preiskave ne
dajejo zadostne podlage za ugotovitev nezakonitega ali
nepravilnega ravnanja državnih organov. Ta ugotovitev pa ne
pomeni, da pobudnik zaradi dejstva, da ni mogel izvesti načrtovane
adaptacije svoje stanovanjske hiše, ni bil prizadet. Ta prizadetost
je lahko tudi materialna, vendar pa bi jo pobudnik ob izpolnjevanju
vseh zakonitih predpostavk lahko uveljavljal le v ustreznem
postopku pred sodiščem.
Poročilo smo posredovali vsem udeležencem preiskave, ki nanj
niso imeli pripomb.

Ob tem ugotavljamo, da gre pri uvajanju različnih taks in prispevkov
na podlagi zakona o varstvu okolja za širši problem, ki pa ga sami
z vseh vidikov še nismo obravnavali. Dejstvo je, da se na ta način
dejansko predvsem povečuje cena komunalnih storitev na
področjih, na katerih jih določa vlada RS, in da te dajatve ne
ustrezajo namenom, ki so bili določeni z zakonom o varstvu
okolja.

2.8. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Na tem področju je število pobud ostalo na ravni prejšnjega leta.
Čeprav absolutno število (33) ni veliko, je problematika, ki izhaja
iz pobud, zelo raznolika. Tudi v tem obdobju smo obravnavali med
drugimi vprašanja gradnje in vzdrževanja komunalnih objektov,
cen komunalnih storitev, odvoza nepravilno parkiranih vozil, delitve
loterijskih sredstev in podobna. Daleč največ pobud na tem
področju pa se je nanašalo na vprašanja cen telefonskih storitev,
zlasti v zvezi z delovanjem novih komercialnih linij.
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Financiranje gradnje novih telefonskih priključkov
Tudi v minulem letu smo prejeli nekaj pobud v zvezi s postopkom
za pridobitev novega telefonskega priljučka oziroma gradnjo
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Vendar ta komisija obravnava samo tiste pritožbe uporabnikov
komercialnih telefonskih storitev, ki sože izkoristili redno pritožbeno
pot na drugi stopnji v pristojni poslovni enoti Telekoma. Pritožbo
na omenjeno neodvisno komisijo je treba vložiti najkasneje v 30
dneh od dneva vročitve sklepa komisije druge stopnje. Menimo,
da bi moral Telekom s to novo pritožbeno možnostjo na primeren
način seznaniti svoje naročnike, zlasti pa tiste, ki se nanj obračajo
s pritožbami.

telefonskega omrežja. Na območjih, ki niso v načrtih Telekoma
Slovenije, še vedno edinega javnega podjetja na tem področju, za
gradnjo novega telefonskega omrežja, morajo bodoči naročniki,
če želijo dobiti priključke prej, še vedno delno sami sofinancirati
gradnjo omrežja. Zato morajo poleg cene za nov priključek, ki je
sedaj enotna za celotno državo, prispevati še dodatno sredstva
v višini do 30 odstotkov vrednosti celotne naložbe. V prejšnjih
obdobjih so se ta sredstva zbirala s tako imenovanimi
samoupravnimi sporazumi, sedaj pa pogodbe za gradnjo omrežja
sklepajo v imenu zainteresiranih s Telekomom občine ali lokalne
skupnosti. Na tej podlagi sklenejo novi naročniki posebne pogodbe
z občino ali krajevno skupnostjo. Po proučitvi gradiv v
obravnavanih primerih smo ugotovili, da sklepanje takšnih pogodb
ni nezakonito. So pa po našem mnenju sporne z vidika financiranja
naprav, ki ostanejo osnovno sredstvo gospodarske družbe. Tako
se sicer povečajo sredstva za naložbe na tem področju
gospodarske infrastrukture in za povečanje števila novih
telefonskih priključkov, vendar na ta način uporabniki dejansko
vlagajo v osnovna sredstva družbe, ki izvaja dofočeno
gospodarsko javno službo, ne da bi bila pri tem razčiščena
lastninska razmerja.

Vzdrževanje lokalnih televizijskih pretvornikov
V obravnavo smo prejeli pobudo prebivalcev naselja, ki so si
postavili lasten televizijski pretvornik, da bi si zagotovili sprejem
programov TV Slovenije. Pretvornik vzdržujejo sami. Najprej so
predlagali zavodu RTVS, da bi ga prevzel v svoja osnovna
sredstva, vendar je bil njihov predlog zavrnjen. Kasneje so se
krajani odločili, da bodo prenehali plačevati RTV naročnino, dokler
ne bo rešen problem v zvezi z vzdrževanjem pretvornika.
Na podlagi poizvedb pri direktorju OE Oddajniki in zveze smo
prejeli pojasnila, da aparatura, ki so jo postavili prebivalci brez
ustreznih dovoljenj, po svojih karakteristikah je pretvornik, ki pa
ne ustreza standardom in pravilnikom o minimalnih tehničnih
pogojih. Vendar krajani brez svojega pretvornika ne morejo
sprejemati programov RTVS, ki na tem območju ne načrtuje
lastnega pretvorniškega omrežja. O takšnih "črnih" pretvornikih,
kot je obravnavani, naj bi svet RTVS sprejel sklep, da OE Oddajniki
in zveze prične s postopkom pridobivanja dovoljenj, gledalcem
pa pokrije del obratovalnih stroškov. Doslej noben takšen primer
še ni bil izveden.

Primer takšnega združevanja sredstev oziroma sofinanciranja
smo ugotovili tudi na področju prenosa električne energije. Zasebni
investitor bi moral pred izdajo elektroenergetskega soglasja
obvezno sofinancirati gradnjo nove transformatorske postaje.
Menimo, da bi morali biti odnosi med gospodarskimi javnimi
službami in državo urejeni tako, da ne bi prihajalo več do potrebe
po dodatnem zbiranju sredstev uporabnikov, poleg predpisanih
cen za nov priključek. Nadaljevanje takšnega sistema združevanja
sredstev lahko povzroča različne nepravilnosti, daje podlago za
pritiske na bodoče naročnike in jih postavlja v neenak položaj.

Svetu RTVS smo na tej podlagi predlagali, naj vprašanje
vzdrževanja pretvornika in plačevanja naročnine za naše
pobudnike ponovno obravnava in predlaga rešitev, ki bo v skladu
s predpisi in interesi naročnikov.

Telekom - računi za telefonske storitve

Predsednik sveta RTVS v odgovoru vztraja, "da v tem primeru ni
upravičenih vzrokov za oprostitev RTV naročnine", hkrati je priložil
podrobnejšo obrazložitev v. d. generalnega direktorja v zvezi s
prizadevanji za legalizacijo pretvornika. Po našem posredovanju
so pospešili aktivnosti za pridobitev ustreznih dovoljenj pri
upravnem organu. Po pridobitvi ustreznih dovoljenj bo zavod RTV
Slovenija sklenil s skupnostjo RTV naročnikov s posameznega
območja pogodbo o legalizaciji delovanja tv pretvornika, ki bo
vsebovala obveznosti obeh pogodbenih strank. Tako je
predvideno, da bo RTV Slovenija za sofinanciranje stroškov
vzdrževanja tv pretvornika vračala 20-odstotni delež RTV
naročnine, ki jih izberejo RTV naročniki z območja lokalne
skupnosti, na katerem deluje pretvornik.

Tudi v minulem letu je veliko pobudnikov želelo naše posredovanje,
ker so menili, da so njihovi računi za telefonske storitve previsoki.
Večina pritožb je bila povezana z delovanjem novih komercialnih
telefonskih linij, ki se začnejo s številko 090. Ob tem ugotavljamo,
da se je število tovrstnih pobud v primerjavi z letom prej zmanjšalo.
Ugotavljamo, da pravna podlaga za reševanje reklamacij na tem
področju še vedno ostaja pravilnik iz leta 1986, ki se uporablja na
podlagi pravilnika o uporabi predpisov s področja telekomunikacij
(Ur. list RS št. 66/92). Star jugoslovanski pravilnik ne ustreza več
novim pogojem in potrebam, zato je že dolgo jasno, da ga je treba
posodobiti. Na našo zahtevo smo bili seznanjeni s postopkom
priprave novega pravilnika, ki je še vedno "v fazi sprejema " na
ministrstvu za promet in zveze. Menimo, da bi ministrstvo moralo
čim prej sprejeti nov pravilnik o postopku reševanja reklamacij
telefonskih storitev in z njim na ustrezen način seznaniti čim širši
krog uporabnikov.

Ugotovili smo, da so pristojni organi zavoda na podlagi našega
posredovanja pospešili aktivnosti za legalizacijo pretvornikov, ki
so bili zgrajeni brez ustreznih dovoljenj, in za sklenitev dogovorov
o vzdrževanju teh pretvornikov. Vendar pa zavod vztraja pri svojem
stališču, da ni zakonitih razlogov za oprostitev plačilaTV naročnine.
O tem vprašanju bo odločilo sodišče, saj je bil postopek v zvezi s
tem še v teku.

V posamičnih zadevah smo pobudnikom, ki so se obrnili na nas,
posredovali pojasnila o možnostih uveljavljanja pritožb; po potrebi
pa smo posredovali tudi neposredno pri Telekomu Slovenije
oziroma pristojni poslovni enoti. V zvezi z obravnavo pritožb na
tem področju želimo opozoriti, da imajo pritožniki pravico do
vpogleda v pritožbeno gradivo, ki se nanaša na reševanje njihove
reklamacije oziroma pritožbe.

Služnost za napeljavo telefonskih priključkov
Prejeli smo pobudo občana, ki je želel nov telefonski priključek.
Navedel je težave, predvsem zdravstvene, zaradi katerih nujno
potrebuje telefon. Telekom mu je bil pripravljen napeljati telefonski
priključek, vendar pa sosed odklanja soglasje za priključek na
telefonski omarici na njegovi hiši. Vsa prizadevanja pobudnika in
Telekoma za soglasje so bila neuspešna.

Zaradi velikega števila pritožb, poveznih z delovanjem novih
komercialnih telefonskih storitev, je direktor Telekoma izdal
posebno navodilo, ki ureja način in postopke reševanja pritožb
uporabnikov komercialnih telefonskih storitev. Pritožbe na tem
področju lahko obravnava tudi neodvisna komisija kot skupno
delovno telo Telekoma Slovenje, Fakultete za elektrotehniko in
računalništvo Univerze v Ljubljani in Zveze potrošnikov Slovenije.
poročevalec, št. 20

Na tej podlagi smo opravili ustrezne poizvedbe pri Telekomu.
Pojasnili so, da po dosedanji praksi interesenta za telefonski
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priključek zavežejo, da si sam pridobi soglasje od sosedov, če ni
drugačnih tehničnih možnosti za napeljavo telefona. Interesent
naj bi tudi sam sprožil ustrezne postopke, če sosed ne da soglasja.
Po dosedanji praksi Telekom ni vodil postopkov za pridobitev
služnosti napeljave telefonskega priključka.

socialnih stanovanj v najem. Ugotavljamo, da se v praksi te
določbe ne uresničujejo in da se razmere v primerjavi z minulim
letom niso izboljšale.
Menimo, da zagotavljanje socialnih stanovanj ne bi smelo biti
odvisno le od proračunskih sredstev lokalnih skupnosti, kajti
nenehno naraščajoča socialna ogroženost in stiska prebivalstva
Republike Slovenije ni samo stvar lokalne narave, temveč bi
morala biti skrb države kot celote.

Zakonodaja ne predvideva posebnega položaja izvajalcev pri
pridobivanju služnosti za napeljavo komunalnih priključkov, zato
morajo, če ne pride do sporazuma, pridobiti služnost na podlagi
predpisov o razlastitvi ali na podlagi sodne odločbe v skladu z
določili zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih in zakona
o nepravdnem postopku.

Prednostno merilo "mlada družina"
Na varuha človekovih pravic se je v minulem letu obrnilo kar
nekaj pobudnikov, ki so kandidirali na razpisu Stanovanjskega
sklada ljubljanskih občin za dodelitev socialnega stanovanja v
najem za leto 1996. V svojih pobudah so izražali nestrinjanje s
posameznimi razpisnimi pogoji in načinom točkovanja stanovanjskih razmer, premoženjskega in socialno-zdravstvenega
stanja prosilcev.

Po našem mnenju je praksa Telekoma, po kateri napotujejo
bodočega naročnika, da sam vodi postopek za pridobitev stvarne
služnosti, neustrezna. Telekom bi v primerih, ko je služnost
potrebna za napeljavo njegovih naprav, takšen postopek moral
izvesti sam ali vsaj upravičencu zakotoviti strokovno pomoč. S
takšnim stališčem smo seznanili pobudnika, ki se na nas ni več
obrnil, zato domnevamo, da je zadevo medtem uredil.

Za primer lahko navedemo pobudo, v kateri prosilec za dodelitev
socialnega stanovanja v najem izraža nestrinjanje z merilom
"mlada družina", ki po veljavnem točkovanju omogoča pridobitev
večjega števila točk. Družina pobudnika je skušala reševati svoj
stanovanjski problem že od leta 1988, vendar zaman. Do leta
1995 so še izpolnjevali merilo "mlade družine", v letu 1996 pa sta
oba starša dopolnila 36 let. Čeprav starša preživljata dva
mladoletna otroka, jim komisija pri točkovanju ni upoštevala statusa
"mlade družine", zato niso dosegli potrebnega števila točk, s
katerim bi se lahko uvrstili na mesto, ki omogoča dodelitev
socialnega stanovanja. Razpis ljubljanskega stanovanjskega
sklada pa je bil prvi po letu 1987, zato sta prosilca v tem času
izgubila status mlade družine in možnost prednostne obravnave.
Tako je izrazito oškodovana generacija, ki je začela reševati
stanovanjski problem po letu 1991. Rešitev vidimo v podaljšanju
starostne meje za pridobitev statusa mlade družine v razpisih za
toliko let kolikor v občini ni bilo razpisa za socialna stanovanja.

2.9. STANOVANJSKE ZADEVE
Tudi za leto 1996 velja ponoviti ugotovitev iz lanskega poročila,
da je bilo največ pobud na stanovanjskem področju povezanih z
uveljavitvijo novega stanovanjskega zakona (SZ). Ob tem
ugotavljamo več pomanjkljivosti in nekonsistentnosti tega zakona,
neuresničevanje, ter celo nezmožnost izvajanja posameznih
določil.
Ugotavljamo, da tudi v letu 1996 ostajajo aktualni problemi
najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, predvsem v zvezi z
uresničevanjem modelov po 125. členu SZ in urejanjem najemnih
razmerij z novimi lastniki. Veliko pobud se še vedno nanaša na
status najemnikov v hišniških stanovanjih in urejanje odnosov v
večstanovanjskih hišah med etažnimi lastniki. Problemi nastajajo
predvsem tam, kjer se lastniki ne morejo med seboj dogovoriti
glede upravljanja večstanovanjskega objekta ter uporabe skupnih
prostorov in funkcionalnega zemljišča. Še vedno ostajajo odprti
vsi problemi vojaških stanovanj. Tudi v tem letu je na varuha
človekovih pravic prispelo veliko pobud zunaj naše pristojnosti,
ki so se nanašale predvsem na neurejene civilnopravne odnose
med posameznimi fizičnimi osebami ali pa med pravno in fizično
osebo.

Točkovanje prosilcev brez stanovanja
Po veljavnem točkovalniku so prosilci brez stanovanja v slabšem
položaju pri točkovanju kot tisti, ki imajo kakršno koli stanovanje.
V skladu s 4. členom pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem (Ur. I. RS, št. 18/91 -I) se prosilci brez stanovanja
točkujejo z enakim številom točk kot prosilci, ki stanujejo z družino
pri starših ali sorodnikih ali prosilci, ki stanujejo v samskem domu
ali kot podnajemniki. Prosilci brez stanovanja pa izpadejo iz
nadaljnjega točkovanja stanovanjskih razmer, zato pogosto na
koncu zberejo manj točk kot prosilci, ki imajo stanovanje, čeprav
neustrezno.

Socialna stanovanja in občinski razpisi za oddajo socialnih
stanovanj v najem
Že v poročilu za leto 1995 smo opozorili na problem zagotavljanja
socialnih stanovanj. Razmere, ki se odražajo v številnih pobudah,
kažejo kritično stanje na tem področju, saj občine niso sposobne
in pripravljene sprejeti celotnega bremena reševanja socialnih
stanovanjskih problemov na svojih območjih. Takrat smo
predlagali, da bi mehanizmi za reševanje socialnih stanovanjskih
problemov morali biti določeni na ravni celotne države. Ocenili
smo, da so nerealna pričakovanja, da bodo lahko občine same
reševale te probleme.

Menimo, da takšna ureditev ni pravična in ustrezna, zato dajemo
pobudo, da pristojni minister prouči in dopolni omenjeni pravilnik v
smeri, da se prosilcem brez stanovanja zagotovi več točk.
Problematika hišniških stanovanj
Prejeli smo pobudo začasnega odbora nekdanjih hišnikov, v
katerem so združeni upokojeni in nekdanji hišniki, ki so brez
svoje krivde prenehali s tem delom ter njihovi družinski člani.
Združenje si prizadeva za rešitev vprašanj lastninjenja nekdanjih
hišniških stanovanj, ki po njihovem mnenju v zakonodaji in v
praksi niso ustrezno razrešena. Združenje je prosilo za naše
stališče do problematike lastninjenja nekdanjih hišniških stanovanj
in za razlago ustreznih določil stanovanjskega zakona.

Zakonodaja sicer določa izvirno pristojnost občin za zagotavljanje
socialnih stanovanj. Enaindvajseti člen zakona o lokalni
samoupravi med drugim določa, da občine ustvarjajo pogoje za
gradnjo stanovanj in za povečanje najemnega sklada stanovanj.
Tudi SZ občine zavezuje, da v svojih stanovanjskih programih
zagotavljajo sredstva za gradnjo in pridobitev socialnih stanovanj.
Pravilnik o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje
pravice do socialnega stanovanja (Ur. I. RS, št. 18/91-1) pa v 6.
členu določa, da občina na podlagi občinskega stanovanjskega
programa najmanj enkrat letno objavi javni razpis za dodelitev
27. maj 1997

Po uveljavitvi SZ so si nekdanji hišniki prizadevali za odkup
stanovanj pod pogoji, ki so veljali za imetnike stanovanjske pravice
v družbenih stanovanjih. Ministrstvo za okolje in prostor je na
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podlagi razlage SZ, da so po samem zakonu hišniška stanovanja
postala solastnina lastnikov stanovanj, sprejelo stališče, da
prodaja stanovanj po SZ praviloma ni mogoča, izjemoma pa le ob
soglasju vseh lastnikov stanovanj ali če je na hišniškem
stanovanju prišlo do dodelitve stanovanjske pravice. Ministrstvo
priznava, da je dokumentacija o hišniških stanovanjih zelo
pomanjkljiva, saj velikokrat ni mogoče povsem z gotovostjo trditi,
da gre dejansko za hišniška stanovanja. V primerih, ko je prodaja
mogoča, naj bi funkcijo prodajalca prevzela občina.

strukura stanovanj v korist lastniških, dotedanjo stanovanjsko
pravico je nadomestilo najemniško razmerje, s čimer se je znižala
raven trajnosti in varnosti zaščite stanovalcev. Star sistem
združevanja sredstev za stanovanjsko gradnjo, zlasti za socialna
stanovanja, je bil ukinjen, nov pa še ni zaživel (o tem glej lansko
in letošnje poročilo na temo socialnih stanovanj). Tudi ob razvezah
po novem zakonu tisti nekdanji zakonec, ki ostaja v stanovanju,
drugemu ni več zavezan zagotoviti drugega stanovanja ali
najpotrebnejših prostorov. Pričakujemo lahko tudi nove zaostritve
ob nadaljevanju deložacij iz vojaških stanovanj. Na nove razmere
tako posamezniki kot država niso dovolj pripravljeni. Mnogi še
vedno predvsem od družbe oziroma države pričakujejo rešitev
stanovanjskega problema ali se sklicujejo na "pravico do
stanovanja". Takšna miselnost se odraža tudi v številnih pobudah
na tem področju, čeprav po novi ustavi država le še ustvarja
možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.

Po našem mnenju je lahko sporna trditev, da so bila vsa hišniška
stanovanja kot nekdanja družbena stanovanja neposredno, z
določbo četrtega odstavka 8. člena SZ, olastninjena in postala
solastnina solastnikov stanovanjskih hiš. To lahko velja le za tiste
primere, ko sta bila v času uveljavitve te določbe dosedanje
lastništvo in namen hišniškega stanovanja nesporna.Tudi na drugih
področjih lastninjenje družbenega premoženja ni potekalo
avtonomno, brez odločbe na podlagi katere bi bil na podlagi
zakonskega pooblastila opravljen prenos lastnine in podana
podlaga za vpis v zemljiško knjigo.

Vsi ti razlogi vplivajo na močno zaostrene socialne stanovanjske
razmere. Posamezniki in družine, ki se morajo na podlagi sodne
odločbe izseliti iz stanovanja, ostanejo "na cesti", če nimajo dovolj
sredstev za profitno najemnino. Sistemsko za reševanje socialnih
stanovanjskih problemov skrbijo občine. Zato menimo, "da bi
občine morale zagotavljati najnujnejše stanovanjske
prostore za takšne namene. Rešitev vidimo predvsem v tem, da
bi občine načrtno odkupovale in za ta namen uredile starejše
objekte, ki jih lastniki niso sposobni vzdrževati in ohranjati.

Katero stanovanje je po uveljavitvi SZ postalo ali ostalo solastnina
solastnikov ene ali več stanovanjskih hiš, je dejansko vprašanje,
ki ga je treba ugotavljati za vsak primer posebej. Pobudnikom
smo posredovali svoje mnenje, da je lastninjenje nekdanjih
hišniških stanovanj po določilih SZ mogoče le v tistih primerih, ko
so hišniška stanovanja izgubila ta status po prejšnjih predpisih in
ko je bilo na teh stanovanjih pridobljeno imetništvo stanovanjske
pravice. Takšni upravičenci bi lahko privatizacijo uveljavljali, če
so si zavarovali roke iz SZ, z zahtevo pristojni občini, če pa ne
pride do sporazuma, pa s tožbo na pristojnem sodišču. Odkup
nekdanjih družbenih hišniških stanovanj po določbah SZ pa bi bil
mogoč le na podlagi sprememb zakona.

Problem (ne)izdajanja lastniških vrednostnih papirjev pri
izvajanju stanovanjskega zakona
Prejeli smo več pobud posameznikov, ki so se kot najemniki v
denacionaliziranih stanovanjih odločili za reševanje svojega
stanovanjskega problema skladno z modeli, ki so bili sprejeti s
spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona (Ur. list
RS št. 21/94), ki so pričele veljati 7. maja 1994. Če upravičenec po
zakonu o denacionalizaciji oziroma lastnik stanovanja ne želi
prodati, se najemnik lahko odloči za nakup drugega stanovanja
ali gradnjo. V tem primeru prejme najemnik poleg sredstev s strani
upravičenca ali občine tudi obveznice Slovenskega odškodninskega sklada in lastniške vrednostne papirje Sklada RS za
razvoj. Najemniki, ki so se odločili za tak model reševanja svojega
stanovanjskega statusa, so prejeli odločbe ministrstva za okolje
in prostor, ki jim dajejo pravico do ustreznih nadomestil, med
katerimi so tudi vrednostni papirji Sklada RS za razvoj. Z enakimi
problemi se srečujejo tudi lastniki, ki so jim bila stanovanja vrnjena
na podlagi predpisov o denacionalizaciji in se strinjajo s prodajo
stanovanj. V tem primeru imajo pravico do določenih nadomestil
tudi v obliki lastniških vrednostnih papirjev Sklada RS za razvoj.
To obveznost je Sklad RS za razvoj v začetku izvajal tako, da je
namesto lastniških vrednostnih papirjev, kot določa zakon, ponudil
dolžniške vrednostne papirje - obveznice Sklada RS za razvoj.
Vendar pa je tudi ta način izvajanja obveznosti iz zakona tekel le
do avgusta 1995, ko je Sklad RS za razvoj pisno obvestil
ministrstvo za okolje in prostor, da obveznosti iz 13. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah SZ ne more več poravnavati, ker
so že v celoti razdelili razpoložljivo kvoto obveznic.

Problematika službenih stanovanj
Po stanovanjskem zakonu je službeno stanovanje tisto, ki ga
delodajalec namenja za oddajo zaradi zadovoljevanja službenih
potreb. Najemno razmerje se praviloma sklepa za določen čas in
je vezano na delovno razmerje. Prenehanje delovnega razmerja
povzroči tudi izgubo pravice do uporabe službenega stanovanja.
V praksi se že pojavljajo primeri nekrivdnega prenehanja
delovnega razmerja, ki imajo praviloma za posledico tudi
prenehanje pravice do uporabe službenega stanovanja. Za takšne
primere pa veljavna ureditev ni najbolj primerna in je v nekaterih
primerih izrazito nepravična. Kot primere lahko navedemo
invalidnost delavca in s tem povezano trajno izgubo delovnih
sposobnosti; stečaj podjetja in s tem povezano prenehanje
delovnega razmerja; smrt zakonca, kateremu je podjetje dodelilo
službeno stanovanje v najem; upokojitev; uvrstitev med trajne
tehnološke presežke in podobne.
Menimo, da najemniki v teh primerih ne bi smeli biti odvisni le od
dobre volje lastnika stanovanja, zato bi moral zakonodajalec najti
rešitve tudi za nekatere navedene življenjske situacije, izhajajoč
tudi iz socialne funkcije stanovanja.

Ministrstvo za okolje in prostor smo že 26. februarja 1996 zaprosili
za informacije o izpolnjevanju navedenih obveznosti Sklada RS
za razvoj. Prosili smo tudi za morebitne predloge, ki jih je v zvezi
s tem ministrstvo naslovilo na organe vlade RS. V odgovoru je
ministrstvo ocenilo, da bo za razrešitev vseh pričakovanih vlog
treba zagotoviti iz naslova omenjenih vrednostnih papirjev
sredstva v višini 662.000.000 tolarjev, do vključno meseca avgusta
pa je bilo po podatkih Sklada RS za razvoj izdanih za okoli
49.680.000 tolarjev obveznic, kar je le 7,5 odstotka predvidene
celotne obveznosti Sklada RS za razvoj na tej podlagi. V odgovoru
je minister za okolje in prostor tudi navedel, da je za razrešitev te
problematike predlagal, naj bi se našla rešitev v zakonu o uporabi

Problem zagotavljanja najnujnejših stanovanjskih prostorov
ob cieložacijah
Z zaostrovanjem razmer na socialnem in stanovanjskem področju
se zaostruje tudi vprašanje zagotavljanja začasnih stanovanjskih
prostorov za tiste, ki so se prisiljeni izseliti iz dosedanjih, sami pa
si objektivno ne morejo zagotoviti drugega stanovanja.
Na podlagi prejetih pobud in telefonskih klicev ugotavljamo, da je
čedalje več primerov, ko posameznikom in tudi celim družinam
grozi brezdomstvo. Po uveljavitvi SZ se je močno spremenila
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sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, vendar predlog še ni
medresorsko usklajen.

vrednosti sedanjega stanovanja, pri čemer so osnova za
točkovanje zastarela ocenjevanja, ki ne upoštevajo vlaganj
najemnikov, za novo točkovanje takšnih stanovanj pa občine
niso zavezane in zainteresirane.

Dne 13. junija 1996 smo na dr. Janeza Drnovška, predsednika
vlade RS, naslovili predlog, naj vlada čim prej obravnava
problematiko neizvrševanja obveznosti iz SZ in nam v 15 dneh
posreduje odgovor. Kot smo ocenili, je nesprejemljivo, da se (takrat
že deset mesecev) ne izvaja zelo jasna zakonska obveznost do
državljanov in da pristojni državni organi v tem času niso našli
nobene rešitve. Opozorili smo, da so s tem prizadeti številni
posamezniki, ki so se ob zaupanju v pravno državo odločili za
zakonsko predvidene modele reševanja svojega stanovanjskega
problema.

Opozarjamo tudi na nekonsistentnost tako imenovanega II. modela
reševanja položaja najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih,
ki ga opredeljuje četrti odstavek prečiščenega besedila 125. člena
SZ, po uveljavitvi odločbe ustavnega sodišča. Po tem modelu si
lahko prejšnji imetnik stanovanjske pravice ob soglasju lastnika
priskrbi drugo stanovanje, lastnik pa mu mora izplačati odpravnino,
e lastnik odkloni soglasje, plača odpravnino zavezanec za
denacionalizacijo oziroma občina, s čimer je po prvotnem besedilu
tega odstavka občina pridobila pravico do vselitve drugega
najemnika. Ustavno sodišče je črtalo to določbo, s čimer je
odpravljena sankcija oziroma stimulacija lastnika za soglasje in
izplačilo odpravnine, zato je celotni model postal manj smiseln in
v praksi težko uresničljiv.

Ker nam predsednik vlade v zahtevanem času ni odgovoril, smo
nanj naslovili urgenco 6. julija 1996 in ponovno 23. oktobra 1996.
V tem času smo dobili še več pobud, v katerih nas upravičenci
obveščajo, da se jim zaradi neizvrševanja zakonskih obveznosti
Sklada RS za razvoj podirajo finančne konstrukcije za nakup
stanovanj in s tem nastaja konkretna materialna škoda. Ker vlada
zadeve ni rešila in ni odgovorila na naše zahteve, smo zadevo 6.
novembra 1996 javno predstavili na novinarski konferenci.

Svet za varstvo pravic najemnikov
Pobudnik nas je opozoril, da v Mestni občini Ljubljana ni bil
ustanovljen svet za varstvo pravic najemnikov, kot to predvideva
peto poglavje stanovanjskega zakona v členih 67 do 70. Po
opravljenih poizvedbah nam je oddelek za stanovanjsko
gospodarstvo Mestne občine Ljubljana odgovoril, da je odlok o
ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov "v fazi osnutka v
obravnavi na Mestnem svetu". Ocenjujemo za nesprejemljivo, da
določbe SZ o obvezni ustanovitvi svetov za varstvo pravic
najemnikov, ki so bile sprejeteže oktobra 1991, še niso uresničene.
Pri nadaljnji obravnavi tega področja bomo skušali ugotoviti, koliko
občin izvaja omenjene določbe stanovanjskega zakona.

Ocenili smo, da so v tem primeru organi vlade ravnali neodgovorno,
ker niso ukrepali več kot leto in pol, ko se zakonske obveznosti
države do posameznikov na podlagi stanovanjskega zakona ne
izvajajo in ker v tem času niso oblikovali niti predloga za rešitev
tega problema.
Najemniki v denacionaliziranih stanovanjih
Prejeli smo več pobud nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice,
ki so postali najemniki v denacionaliziranih stanovanjih. V pobudah
navajajo svoj slab dejanski in pravni položaj, ki ga zakonodaja po
njihovem mnenju ni dobro uredila, ter na težave, ki iz tega izhajajo.
Navajajo primere, da novi lastniki nočejo sklepati najemnih pogodb,
da ne dajejo soglasij za spremembo števila stanovalcev,
neupravičeno zahtevajo višjo najemnino, pokrivanje dodatnih
stroškov vzdrževanja in jih na razne načine ovirajo pri uživanju
pravic iz najemnega razmerja.

Upravljanje in gospodarjenje s stanovanji v večstanovanjskih hišah
Prejeli smo pobudo skupnosti stanovalcev iz Ljubljane, ki predlaga
naše posredovanje, da se ne bi zapirali žiroračuni skupnosti
stanovalcev, njihova sredstva pa ne usmerila na poseben žiro
račun. Menijo, da zakon s tem, ko zahteva 100-odstotni podpis
pogodb, takrat, ko se stanovalci odločijo za upravljanje v hiši, ter
le večino v primeru, če bi stanovalci izbrali zunanjega upravnika,
postavlja lastnike stanovanj v neenak položaj pri izbiri upravljanja.
Pobudniki menijo, da se s problemom zapiranjažiroračunov sooča
veliko skupnosti stanovalcev ter da zakon ne omogoča realne
rešitve tega problema, zato smo na ministrstvu za okolje in prostor
opravili poizvedbe.

Najemniki, ki so se odločili za reševanje svojega položaja v skladu
z modeli, uveljavljenimi z novelo 125. člena SZ, navajajo, da jim
nobena od predvidenih rešitev ne zagotavlja realne rešitve
njihovega statusa in približevanje njihovih pravic statusu drugih
nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice. Opozorili smo že na
nezmožnost Sklada RS za razvoj, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti
iz SZ glede zagotavljanja vrednostih papirjev, ter da vlada v zvezi
s tem ne ukrepa.

Minister za okolje in prostor je v odgovoru pojasnil določila
stanovanjskega zakona, ki urejajo razmerja med lastniki in ki
dajejo skupnostim lastnikom v večstanovanjskih hišah možnost,
da se registrirajo kot pravne osebe za gospodarjenje in upravljanje
večstanovanjskih hiš na podlagi pogodbe, ki pa jo morajo
podpisati vsi lastniki. Ministrstvo v tem delu za zdaj ne pričakuje
sprememb zakona. Vendar se je zavedalo, da je registracija
skupnosti lastnikov kot pravnih oseb zahtevna in dolgotrajna,
zato je z Agencijo RS za plačilni promet doseglo dogovor, da se
rok za odpravo žiroračunov podaljša do 30. junija 1997 za tiste
skupnosti, ki so opravile priglasitev za vpis v sodni register do
konca lanskega leta.

Najemniki, ki so se odločili za nakup drugega ustreznega
stanovanja, navajajo, da jim občine ne posredujejo seznama vseh
razpoložljivih nezasedenih in zasedenih stanovanj, katerih lastnik
je sama. Nekateri pobudniki menijo, da bi jim občine morale ponuditi
v odkup vsa nezasedena stanovanja, tudi tista, ki so z razpisi
namenjena za reševanje socialnih stanovanjskih problemov in
za oddajo v najem kot neprofitnih stanovanj. Po našem mnenju
takih stanovanj sicer ni mogoče ponuditi v odkup najemnikom v
denacionaliziranih stanovanjih, vendar to ni razvidno iz zakona,
zato opozarjamo na neusklajenost te določbe z drugimi določbami
SZ, saj morajo po zakonu občine ponuditi v odkup vsa
razpoložljiva nezasedena stanovanja.

V večstanovanjskih hišah, kjer dogovor o registraciji ni bil dosežen,
pa imajo lastniki možnost, da v skladu s stanovanjskim zakonom
imenujejo upravnika, ki je registriran za upravljanje stanovanj, za
kar zadošča soglasje večine solastnikov, ali pa da predlagajo
sodišču določitev za takšen primer zakonitega ali začasnega
zastopnika, zato na podlagi pobude nismo predlagali sprememb
zakona.

Najemniki, ki so se odločali za ta model, opozarjajo tudi, da ne
morejo pridobiti novega točkovanja vrednosti stanovanj, če so ta
v času najema občutno izboljšali. Občine jim ponujajo v odkup le
stanovanja, ki v vrednosti ne odstopajo za 30 odstotkov od
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Problematika vojaških stanovanj

za privatizacijo vojaških stanovanj, svoje delo določen čas
opravljali tako, da so sklenili prodajne pogodbe tudi za primere,
ko so se najemniki v stanovanje vselili po uveljavitvi
stanovanjskega zakona, ko stanovanjske pravice, ki je temelj za
prodajo, ni bilo več mogoče pridobiti. Poznejše obravnavanje
problematike preselitev oziroma menjav stanovanj iz držav
nekdanje SFRJ v Slovenijo s soglasjem MORS pa je po odgovoru
ministrstva "pokazalo, da za privatizacijo omenjenih stanovanj
pod ugodnimi pogoji stanovanjskega zakona v stanovanjskem
zakonu ni pravne podlage".

V poročilu za leto 1995 smo izčrpno opisali različne probleme v
zvezi z dodeljevanjem, zamenjavami, odkupi in deložacijami iz
vojaških stanovanj, predvsem tistimi stanovanji, ki so jih dodelili
organi JLA v spornem obdobju leta 1991.
V letu 1995 je bilo zlasti aktualno vprašanje deložacij, zato smo
predsedniku vlade predlagali, naj prouči začasno ustavitev teh
postopkov, dokler se ponovno ne preverijo predlogi za izvršbe v
skladu z merili, ki jih je sprejela vlada oziroma njen politični kolegij.
Deložacije so bile ustavljene marca 1995, vendar ugotavljamo,
da za končno rešitev tega problema od takrat ni bilo veliko
storjenega. Vlada je sicer imenovala posebno komisijo za
obravnavanje vprašanj deložacij iz vojaških stanovanj. Ta komisija
naj bi pripravila predlog meril za odločanje o tem, katere kategorije
stanovalcev bi lahko ostale v stanovanjih, katere pa bi se morale
iz stanovanj izseliti skladno s pravnomočnimi sodnimi odločbami.
V času izdelave tega poročila vlada RS teh meril še ni sprejela,
zato komisija svojega dela na tej podlagi pravzaprav ni niti začela.
Odobrila je le seznam tistih primerov, pri katerih se postopki
deložacije lahko nadaljujejo, kjer je šlo za vselitve brez kakršnekoli
odločbe.

Menimo, da takšna praksa državnih organov ob tem, da ministrstvo
različne obravnave enakovrstnih primerov ni zadovoljivo
obrazložilo, postavlja vprašanje enakosti pred zakonom. Neenaka
obravnava posameznikov in neupoštevanje predpisov je lahko
temelj za samovoljo in zlorabo položaja pristojnih uslužbencev ali
organov, če je od njihove odločitve, ne pa od predpisa odvisno, ali
bodo določeno pravico, ki sicer temelji na zakonu, priznali ali ne.
Dejstvo je, da so bile v nekaterih primerih prodajne pogodbe
sklenjene v nasprotju z zakonom, kar pa ne pomeni, da bi enako
pravico lahko uveljavljali tudi drugi, zato nismo imeli podlage za
to, da bi ugodili predlogom naših pobudnikov, da bi se tudi njim
omogočil odkup vojaških stanovanj v nasprotju z zakonom.

Takšno stanje podaljšuje negotovost številnih uporabnikov vojaših
stanovanj, ki so se v stanovanje vselili v spornem obdobju leta
1991 in ki tudi po šestih letih še ne vedo, ali bodo v stanovanju
lahko ostali, saj jim še vedno grozi prisilna izselitev. Sami smo
večkrat opozarjali komisijo in ministrstvo za obrambo, naj
pospešita delo na tem področju, saj bo čedalje teže doseči zakonito
in pravično rešitev tega problema.

Privatizacija vojaških stanovanj
Tudi v letu 1996 smo prejeli veliko pobud najemnikov vojaških
stanovanj, ki so želeli stanovanja odkupiti v skladu z določili
stanovanjskega zakona in vladne uredbe o privatizaciji vojaških
stanovanj. Večina pritožnikov je navedla in v ta namen tudi priložila
ustrezne dokaze, da izpolnjujejo vse pogoje za odkup, vendar pa
jim ni uspelo skleniti pogodbe z ministrstvom za obrambo. Veliko
pobudnikov je navedlo, da na svoje urgence in dopise od
ministrstva niso prejeli nobenega odgovora. V posameznih
primerih smo posredovali na ministrstvo in v večini primerov je
bila po našem posredovanju pogodba o prodaji podpisana.

Tudi v letu 1996 smo dobili več pobud uporabnikov vojaških
stanovanj, ki so od sodišča prejeli sklep o dovolitvi izvršbe z
deložacijo iz vojaškega stanovanja, čeprav so razpolagali z
dokumentacijo o dodelitvi stanovanj, zaradi katere bi moral tudi
zanje veljati moratorij. V vseh teh primerih smo po proučitvi
dokumentacije pobudnikov posredovali na ministrstvo za
obrambo, javno pravobranilstvo in vladno komisijo predlog, naj
ukrepajo v skladu s sklepi vlade Republike Slovenije. V vseh
primerih je bilo naše posredovanje uspešno in deložacije so bile
odložene. Nenavadno pa je, da je javno pravobranilstvo v imenu
ministrstva za obrambo vlagalo predloge za deložacijo tudi še v
letu 1996, čeprav je še vedno veljal sklep o moratoriju, zato smo
ministrstvo za obrambo zaprosili za pojasnilo, zakaj prihaja do
novih predlogov, ki neupravičeno vznemirjajo stanovalce v
vojaških stanovanjih. Ministrstvo nam v zahtevanem roku ni
odgovorilo.

V posameznih primerih pa je ministrstvo vztrajalo, da pogodbe ne
bo podpisalo, čeprav so bili očitno izpolnjeni zakonski pogoji.
Ministrstvo je prizadete napotilo, naj uveljavljajo pravico do odkupa
prek sodišča. Na to vprašanje smo ministrstvo večkrat opozorili
in posredovali svoje mnenje, da v primerih, ko je dejansko stanje
nesporno in imajo upravičenci nedvomno zakonito pravico do
odkupa stanovanj, ni utemeljeno in smotrno odločitve prepuščati
sodiščem, saj s tem nastajajo nepotrebni sodni in administrativni
stroški. V takšnih primerih bi ministrstvo moralo brez nepotrebnega
odlašanja z upravičenci podpisati pogodbe o prodaji stanovanj.
Naleteli smo tudi na primer, da ministrstvo ni želelo prostovoljno
izpolniti pravnomočne odločbe sodišča, ki je odločilo, da ima
nekdanji imetnik stanovanjske pravice na vojaškem stanovanju
pravico do odkupa v skladu s stanovanjskim zakonom. Ministrstvo
je odklanjalo podpis pogodbe o prodaji in se sklicevalo na to, da
sodba nadomešča pogodbo. Menimo, da je takšno ravnanje
državnih organov nesprejemljivo in zasluži kritiko, saj bi ravno
državni organi morali biti za vzor drugim in svojo obveznost izpolniti
pravočasno in prostovoljno.

Zamenjave vojaških stanovanj
Prejeli smo več pobud, v katerih so se posamezniki pritoževali,
da jim ministrstvo za obrambo ni odobrilo zamenjave ali odkupa
stanovanj, hkrati pa navajali primere enakih ali podobnih dejanskih
stanj, pri katerih je ministrstvo zamenjave odobrilo, zlasti v letih
1992 in 1993. Pobudniki se sklicujejo na načela enakosti in enakega
obravnavanja posameznikov, ki so v enakih dejanskih in pravnih
položajih. Ministrstvo za obrambo je najprej zanikalo neenako
obravnavo posameznikov in na naše zahteve odgovarjalo le, da
pritožniki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za zamenjavo ali
privatizacijo, ni pa zadovoljivo pojasnilo primerov, pri katerih je
zamenjavo in kasnejši odkup odobrilo. Pojasnjevali so, da v
primerih, ko so bile zamenjave izvedene, ni šlo za zamenjavo
stanovanj, temveč za zamenjavo stanovalcev. Na podlagi nekaterih
pobud smo ministrstvo prosili, naj pojasni, na kakšni podlagi je
odobrilo konkretno navedene zamenjave stanovanj tudi po
sprejetju novega stanovanjskega zakona.

Na splošno lahko na podlagi številnih trditev pobudnikov
ugotovimo, da ministrstvo v številnih primerih ali celo praviloma ni
odgovarjalo na vloge posameznikov, kadar so se ti nanj obračali
pri uveljavljanju svojih pravic in pravnih interesov. To kaže na
veliko zaprtost ministrstva in na nepripravljenost pristojnih
delavcev, da bi poslovali korektno in v skladu z načeli dobrega
upravljanja; da bi torej na vloge posredovali ustrezne odgovore.
Ministrstvo je tudi prevečkrat prepuščalo odločitve sodiščem,
tudi takrat, ko pravica posameznika v skladu z zakonom ni bila
sporna. Menimo, daje takšna praksa nesprejemljiva in v neskladju
z določili zakona o upravnem postopku in z načeli zakonitega in

Ministrstvo je nato priznalo, da so delavci MORS, ki so bili pristojni
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korektnega poslovanja državnih organov. Kritiko zasluži tudi slaba
odzivnost ministrstva na naše predloge, saj smo praviloma
zahtevane odgovore prejeli po poteku roka ali šele po urgencah.

boljša obveščenost pobudnikov glede pristojnosti varuha razlog
za zmanjšanje deleža tovrstnih pobud. Zaradi visokega števila
ponovno odprtih zadev (254 zadev) je bilo skupno število
obravnavanih ostalih zadev večje kot v letu 1995, ko je bilo
obravnavanih 530 zadev. Razlog za tako visoko število ponovno
odprtih zadev je predvsem dejstvo, da sem spadajo vloge, ki so
nejasne ali nepopolne. Pri obravnavi teh vlog smo praviloma od
pobudnika zahtevali ustrezno dopolnitev vloge. Če se je kasneje
po dopolnitvi pobude izkazalo, da gre za zadevo, ki spada v
pristojnost varuha, smo odprli novo zadevo, ki se je potem
obravnavala v področju, določenem po naši klasifikaciji področij.
Pobudo pa smo praviloma ponovno odprli in obravnavali med
ostalimi zadevami, če je šlo za dopolnitev nejasne ali nerazumljive
pobude, katere obravnavo smo zaključili s pojasnilom pobudniku,
kako naj reši svoj problem.

Odrekanje pravice do odkupa drugega primernega
stanovanja in nespoštovanje pravnomočne sodne odločbe
Pobudnica je želela, da ji pomagamo pri rešitvi stanovanjskega
problema. Navedla je, da stanuje v starejšem spomeniško
zaščitenem objektu, ki je last občine Sežana. Občina načrtuje
spremembo namembnosti in prenovo tega objekta. Nekaj družin
se ježe preselilo in tudi odkupilo nova stanovanja, v objektu pa so
ostale samo tri starejše osebe. Pravico do odkupa stanovanja so
uveljavljale prek sodišča. Pobudnica ima pravnomočno sodbo, s
katero je sodišče sicer zavrnilo njen zahtevek za prodajo
stanovanja, ker je objekt z občinskim odlokom razglašen za
naravni in kulturni spomenik; hkrati pa je sodišče naložilo občini,
da pobudnici v 15 dneh pod izvršbo proda drugo primerno
stanovanje pod pogoji iz stanovanjskega zakona. Iz dokumentacije pobudnice je razvidno, da je zaman poskušala doseči
izvršbo navedene sodbe. Iz ugovora občine v izvršilnem
postopku pa je razvidno, da občina oporeka samemu izvršilnemu
naslovu oziroma vsebini sodbe.

Omenili smo že, da pobude, ki so razvrščene med ostale zadeve,
praviloma ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo pri varuhu. Gre
za pobude, ki ne spadajo v pristojnost varuha, ker gre za problem, ki ne sodi v področje varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. V teh primerih smo pobudnikom skušali pomagati z
nasvetom,kako naj rešijo svoj problem. Pri tem smo vedno pazili,
da nas ne bi zaneslo na področje dajanja pravne pomoči, ker bi to
preseglo vlogo institucije.

Župana občine Sežana smo prosili, naj nam posreduje informacijo
o sedanjem statustu in namenih občine za objekt. Izrazili smo tudi
mnenje, da je občina zavezana brez nepotrebnega odlašanja
izvršiti sodno odločbo.

Med ostalimi zadevami smo obravnavali tudi nekatere pobude, ki
se nanašajo na probleme, o katerih pobudniki tudi sami vedo, da
ne spadajo v pristojnost varuha, vendar zaradi hude stiske vložijo
pobudo. Gre za zelo različne probleme posameznikov, ki niso
posledica ravnanja državnih ali drugih organov. Omenimo naj
težave posameznikov, ki so posledica njihove lahkomiselnosti pri
sklepanju civilnopravnih poslov (sklepanje pogodb s finančnimi
inženiringi, najem posojil na podlagi hipotek na nepremičninah, v
katerih bivajo), težave posameznikov zaradi občutka ogroženosti, ki so posledica groženj v medsosedskih sporih, spore
znotraj družine, spore med nekdanjimi zakonci ali druge spore,
brezposelnost zaradi starosti in nezadostne kvalifikacije in druge
podobne težave.

V odgovoru na našo zahtevo župan polemizira z odločbo sodišča,
o kateri meni, da je "nična" in da jo je "treba spraviti s sveta". Meni,
da stanovanjski zakon ne daje pravice do nakupa drugega
primernega stanovanja, če, stanovanja ni mogoče lastniniti kot
zaščiteni spomenik. Zato meni, da sodišče ne bi smelo prisoditi
pobudnici drugega nadomestnega stanovanja ter da stališču
občine "ni mogoče oporekati".
V odgovoru županu smo navedli razloge, zaradi katerih njegovi
ugovori glede dolžnosti prodaje nadomestnega stanovanja niso
utemeljeni. Ta obveznost občine izhaja neposredno iz
stanovanjskega zakona. Hkrati smo ga opozorili, da temeljna
ustavna načela pravne države in delitve oblasti terjajo, da vsakdo
spoštuje pravnomočne odločbe sodišč ne glede na to, ali se z
njimi strinja ali ne. Sodne odločbe se lahko spreminjajo le v okviru
postopka, ki ga določa zakon. Odločbe nižjih sodišč lahko v
pritožbenem postopku spremeni ali razveljavi le pristojno višje
sodišče, če obstajajo zakoniti razlogi. Če občina meni, da je
odločba sodišča nezakonita, bi morala uporabiti z zakonom
določena pravna sredstva. V izvršilnem postopku pa ni več mogoče
izpodbijati pravnomočne sodne odločbe, kot je v tem primeru
želela storiti občina.

Ugotavljamo, da se je nekoliko povečalo število pobud, ki so nam
bile poslane v vednost. Iz tovrstnih pobud razberemo, da pobudniki
pošiljajo varuhu pobude v vednost, ker so trdno prepričani, da
gre v njihovem primeru za kršitev človekovih pravic in ga želijo o
tem posebej obvestiti. Če pri tem ugotovimo, da gre za zadevo, ki
kaže znake kršitve človekovih pravic oziroma da gre za vprašanje,
pomembno z vidika varstva človekovih pravic, pobudo, poslano
v vednost, vzamemo v postopek za začetek obravnave pri varuhu.
Opažamo, da nekateri pošiljajo pobude v vednost varuhu tudi
zato, ker pričakujejo, da bo v tem primeru organ hitreje in bolj
pazljivo obravnaval njihovo vlogo.
V lanskem poročilu smo omenili, da so bile med ostalimi zadevami
obravnavane dokaj številne pobude, ki so se nanašale na dogodke
med drugo svetovno vojno in po njej. S sprejetjem tako imenovanih
vojnih zakonov, ki so začeli veljati s 1. januarjem 1996, se je v
kabinetu nekoliko zmanjšalo število pobud s tega področja, ker
so bile tovrstne pobude večinoma uvrščene v področje upravnih
zadev. Razlog za uvrstitev navedenih pobud v področje upravnih
zadev je, da se pobudniki niso več obračali na varuha zaradi
pojasnil, kako uveljaviti te pravice, temveč so predvsem želeli
pospešiti obravnavo njihovih zahtevkov v upravnih postopkih pri
pristojnih organih.

Glede na navedeno smo županu občine Sežana predlagali, naj
bodisi izpolni pravnomočno sodno odločbo ali pa se v sporazumu
z upnico odloči za privatizacijo stanovanja v skladu s
stanovanjskim zakonom, kar pod določenimi pogoji omogoča
zakon o naravni in kulturni dediščini. Na ta predlog se župan ni
odzval in nam v zahtevanem roku ni odgovoril.
2.10. OSTALE ZADEVE
Med ostale zadeve sodijo tiste pobude, ki jih iz različnih razlogov
ni mogoče razvrstiti v katero od devetih področij. Takih zadev je
bilo v 1996. letu 748, kar je za približno tretjina več kot v letu 1995.
Po drugi strani pa ugotavljamo, da se je delež pobud, ki jih
uvrščamo med ostale zadeve nekoliko zmanjšal. Razlog je v
tem, da smo pobude, ki izpolnjujejo pogoje za obravnavo pri
varuhu, uvrščali v ustrezno področje. Ugotavljamo, da je tudi
27. maj 1997

Ostale pa so še vedno številne pobude, ki so se nanašale na
popravo krivic. Glede na to, da je bil zakon o popravi krivic sprejet
ob koncu leta 1996, smo pobudnike predvsem seznanjali s
potekom postopka sprejemanja tega zakona v državnem zboru
in jim pojasnjevali, kako bodo lahko uveljavili svoje pravice. Pri
tem smo tudi preverjali izpolnjevanje pogojev pobudnikov za
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uveljavljanje pravic in jim v zvezi s tem dajali nasvete. Po sprejetju
zakona o popravi krivic smo prejeli večje število vlog, v katerih so
pobudniki želeli pojasnilo, kam naj vložijo svoj zahtevek. Glede na
to, da v tem času še ni bila imenovana posebna komisija vlade, ki
je pristojna za odločanje o priznanju statusa nekdanjega političnega
zapornika oziroma po vojni ubite osebe, smo pobudnikom
svetovali, naj svoje zahtevke naslovijo na ministrstvo za
pravosodje. Zakon namreč določa, da je za opravljanje strokovnih
opravil za komisijo pooblaščena posebna služba, ki se ustanovi
v okviru ministrstva za pravosodje. Predlagamo, da vlada čim
prej imenuje to komisijo, da bi se izognili povečanju nepotrebnih
zamud za uveljavitev pravic, še posebej če upoštevamo število
zahtevkov in starost upravičencev.

odškodnine od držav, ki so to škodo povzročile. Ta ocena je
potrebna zato, da se prepreči negotovost prizadetih, ki pričakujejo
izplačilo odškodnin na podlagi teh pogajanj.

3. PODATKI O DELU VARUHA
3.1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
Organizacija
S poslovnikom je varuh določil, da je služba varuha človekovih
pravic organizirana v uradu, ki ga vodi generalni sekretar. Notranjo
organizacijo službe je na začetku svojega delovanja varuh uredil
z začasnim organizacijskim aktom, v letu 1996 pa je na podlagi
izkušenj več kot enoletnega delovanja izdal pravilnik o notranji
organizaciji urada, s katerim je določil notranjo organizacijo urada,
imena organizacijskih enot, njihovo delovno področje in načine
vodenja, usklajevanje dela ter pooblastila in odgovornost
uslužbencev (organizacijska shema urada je predstavljena v sliki
3.1.1.).

Ugotavljamo, da še vedno ni zakona o Skladu za poplačilo vojne
odškodnine. Menimo, da je treba čim prej sprejeti zakon, ker je
eden temeljnih virov sredstev za izplačilo odškodnin za
upravičence po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in po zakonu o
popravi krivic, ki pa sta že bila sprejeta.
V okviru problematike, povezane z dogodki med drugo svetovno
vojno, ostaja še vedno odprto vprašanje vojne odškodnine za
škodo, ki jo je povzročil okupator. V zvezi s tem smo predvsem
prejemali pobude, ki se nanašajo na škodo, ki jo je okupator v
vojaških akcijah povzročil z uničenjem objektov, v katerih so
pobudniki živeli ali opravljali kako gospodarsko dejavnost. Za
povzročeno škodo niso prejeli od države nobene odškodnine. Po
določbah mednarodnega prava država, ki je povzročila vojno
škodo, praviloma ne izplačuje vojnih odškodnin neposredno
prizadetim državljanom, temveč njihovi državi. Kot vemo, je
Nemčija dala določena sredstva Jugoslaviji zaradi škode,
povzročene med vojno. Državni zbor je že večkrat naložil vladi,
naj prične pogajanja z Nemčijo, Italijo in Madžarsko za ureditev
odprtih vprašanj v zvezi z izplačilom vojne odškodnine. Menimo,
da bi morala vlada čim prej oceniti možnosti za izterjavo vojne

Z aktom o sistemizaciji delovnih mest je v uradu poleg generalnega
sekretarja, vodje kabineta varuha in vodje strokovne službe
sistemiziranih 24 delovnih mest, od česar je v kabinetu varuha
sistemiziranih 12, v strokovni službi šest in v službi generalnega
sekretarja šest delovnih mest.
Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCp) je sicer določil, da je
sedež varuha v Ljubljani, vendar je varuh svoje delovanje s
poslovnikom uredil tako, da je prisoten tudi na drugih območjih
Slovenije. S takim načinom dela smo začeli že v letu 1995, v letu
1996 pa ga nadaljevali. Poslovanje zunaj sedeža je posebej
opisano v poglavju 3.2.

Slika 3.1.1.: Organizacijska shema Urada varuha človekovih pravic

Brezplačna telefonska številka

Službena izkaznica

Tako kot v letu 1995 je bilo tudi v letu 1996 kadar koli med delovnim
časom za pojasnila, nasvete in informacije o vloženih pobudah v
Uradu varuha človekovih pravic moč poklicati po brezplačni
telefonski številki 080 15 30.

Varuh, namestniki varuha, funkcionarji in pooblaščeni uslužbenci
urada se pri svojem delu izkažejo s službeno izkaznico. Varuh
človekovih pravic je v letu 1996 skladno s poslovnikom izdal
pravilnik o službenih izkaznicah varuha, namestnikov varuha,
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funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev Urada varuha
človekovih pravic, s katerimi je določil službene izkaznice ter
obrazec pooblastil varuha, namestnikov varuha, funkcionarjev in
pooblaščenih uslužbencev urada, uredil postopek njene izdaje in
zamenjave.

decembru1996, nižja od zakonsko določene in je znašala 94.6
milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki).
Tudi v letu 1996 so pomenila več kot polovico izdatkov na postavki
materialni in drugi stroški sredstva, namenjana plačilu najemnine
in obratovalnih stroškov. Urad varuha je namreč vse leto 1996
posloval v najetih poslovnih prostorih in se je v lastne prostore
preselil šele konca leta 1996. Preostali del so stroški, ki izhajajo
neposredno iz dela urada varuha. V letu 1996 je bilo na tej postavki
porabljenih 39,6 milijona tolarjev, od tega za plačilo najemnine
približno 20,4 milijona tolarjev.

Informacijski sistem
V Uradu varuha človekovih pravic je bila januarja 1996 uvedena
računalniška aplikacija pisarniškega poslovanja. Aplikacija je bila
uvedena z namenom vzpostaviti v uradu tak informacijski sistem,
na podlagi katerega je vsakemu uslužbencu omogočeno v vsakem
trenutku ugotoviti število prejetih pobud, stanje reševanja
posamezne pobude, vsebino pobude, uslužbenca, ki rešuje
pobudo, navedbo pobudnika ali prizadetega ter državni organ,
organ lokalne samouprave oziroma nosilca javnega pooblastila,
na katerega se pobuda nanaša. V aplikacijo se vnaša vsa prispela
in odposlana pošta urada ter v obliki uradnih zaznamkov vsi
opravljeni pogovori, tako osebni kot tudi telefonski, s pobudniki in
drugimi posamezniki, ki se na urad obračajo za pojasnila,
informacije in nasvete o vloženih pobudah. Tak informacijski sistem
je zelo dragocen pripomoček za delo vsakemu uslužbencu urada,
saj omogoča, da pobudnik posreduje najažurnejše informacije o
reševanju njegove pobude, vsak trenutek pa lahko ugotovi tudi
ravnanje urada v posameznih primerih. Aplikacija omogoča tudi
ugotovitev statističnih podatkov, pomembnih za delo urada.

Za investicije je bilo porabljenih skupaj 111,2 milijona tolarjev, pri
čemer je plačilo drugega dela pogodbenih obveznosti za nakup
poslovnih prostorov znašalo 95 milijonov tolarjev, za pisarniško
opremo smo porabili 11,7 milijona tolarjev, za dograditev
informacijskega sistema in nakup računalniške opreme pa je bilo
porabljenih 4,4 milijona tolarjev.
Zaposleni
Na dan 31. decembra 1996 je bilo v Uradu varuha človekovih
pravic brez varuha in treh namestnikov varuha zaposlenih 18
uslužbencev, od tega 11 z visoko (med njimi devet diplomiranih
pravnikov, en diplomirani socialni delavec in en diplomirani
ekonomist), trije z višješolsko in štirije s srednješolsko izobrazbo
(v tabeli 3.1.1. so prikazani podatki o zaposlenih v uradi varuha
na dan 31. decembra 1996 po stopnji strokovne izobrazbe in
spolu - varuh in namestnik varuha niso všteti).

Finance
Državni zbor Republike Slovenije je za delo varuha človekovih
pravic v letu 1996 na varuhov predlog določil sredstva v višini
261,4 milijona tolarjev, od česar je bilo porabljenih 245,8 milijona
tolarjev.

Med letom je v uradu opravljalo pripravništvo pet pripravnikov in
sicer štirje s končano visoko strokovno izobrazbo in eden z višjo.
Dva pripravnika smo po opravljenem pripravništvu in strokovnem
izpitu zaposlili v uradu varuha za nedoločen čas, dvema bo
pripravništvo poteklo šele v letu 1997, eden pa se je po končanem
pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu zaposlil v državni
upravi. V uradu smo omogočili študentki tretjega letnika Pravne
fakultete v Mariboru opravljanje obvezne prakse med študijem.

Na proračunskih postavkah, ki se nanašajo na finanča sredstva
za izplačilo plač uslužbencev urada, je bila poraba sredstev
zaradi manjše zasedbe delovnih mest od predvidene in dejstva,
da v porabo niso bila vključena sredstva za plače zaposlenih v

Tabela 3.1.1.: Zaposleni v uradu po stopnji strokovne izobrazbe in po spolu na dan 31.12.1996

Spol

Število
zaposlenih

Stopnja strokovne izobrazbe
Visoka

ViŠja

Srednja

Moški

7

5

1

1

Ženske

11

6

2

3

SKUPAJ

18

11

3

4

Izobraževanje

Prostori

Za uslužbence urada sta bila oktobra 1996 organizirana delovni
posvet in delavnica. Posvet in delavnica sta bila namenjena vsem
uslužbencem urada. Na posvetu so bili predstavljeni in obrazloženi
organizacijski in drugi akti urada, pisarniško poslovanje ter
informacijski tokovi v uradu, opravljena je bila tudi obravnava
poročila o delu varuha v letu 1995. Delavnica je potekala v
skupinah, na njej so bili podrobneje predstavljeni način dela varuha,
načela in uporaba pooblasti po ZVarCp, obravnavani so bili
naključno izbrani primeri in sicer od prejema pobude do izdelave
odgovorov, izdelave poizvedb in priprave mnenj.

Varuh človekovih pravic je v letu 1996 posloval v najetih poslovnih
prostorih. Decembra 1996 se je varuh preselil v nove poslovne
prostore, katerih lastnik je država. Sedež urada varuha je tako od
31. decembra 1996 na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Glede na
ustavo in zakonsko določen status varuha - samostojnost in
neodvisnost - je varuh tako poleg finančne neodvisnosti, ki jo je
dosegel takoj ob vzpostavitvi, s preselitvijo v lastne prostore
dosegel tudi neodvisnost v smislu razpolaganja s prostori, ki so
državna last.

27. maj 1997

63

poročevalec, št. 20

3.2. NAČIN IN OBLIKE DELA

V uradu imamo tudi pogovore s pobudniki po predhodni določitvi
termina. Kakovost te oblike dela vidimo v tem, da lahko v
neposrednem pogovoru s pobudnikom hitreje ugotovimo bistvene
okoliščine njegovega problema in ga lahko že v neposrednem
pogovoru seznanimo z načinom obravnave ter o smeri rešitve, ki
jo vidimo, hkrati pa tudi svetujemo in pojasnimo druge možnosti,
ki jih ima pobudnik za rešitve svojega problema.

Značilnosti dela v drugem letu
Za leto 1995 je bilo značilno, da številni posamezniki, ki so se
obračali na varuha, še niso poznali njegovih pristojnosti. To se je
kazalo v številnih vlogah, ki niso izpolnjevale pogojev za
obravnavo pri varuhu. V letu 1996 se je glede poznavanja vloge in
pristojnosti varuha položaj bistveno izboljšal. Razlog za izboljšanje
je iskati v številnih aktivnostih, ki so bile usmerjene v predstavitev
institucije in njenih pristojnosti. Omenimo naj številne nastope
varuha in njegovih sodelavcev v medijih, na okroglih mizah, v
šolah in drugje. Tudi izdaja letnega poročila za leto 1995 za širšo
javnost je pripomogla k boljšemu poznavanju našega dela, še
zlasti ker smo v prvem letnem poročilu namenoma podrobneje
predstavili vlogo in pristojnosti institucije. Ugotavljamo, da nas
ljudem v drugem letu dela dokaj dobro poznajo in nam tudi zaupajo.
Zaupanje ljudi se kaže v naraščajočem številu prejetih vlog.
Omenimo naj, da se nekateri posamezniki ponovno obračajo na
nas v drugih zadevah, potem ko je bila njihova prva zadeva pri
varuhu že rešena. Ugotavljamo, da raste delež vlog, ki spadajo v
pristojnost varuha in izpolnjujejo pogoje za obravnavo.

Pogovore v uradu opravljajo varuh in njegovi namestniki ter vsi
delavci, ki obravnavajo pobude. Podatki o opravljenih pogovorih
so predstavljeni v statističnem delu poročila.
Pogovori zunaj Ljubljane
S pogovori po večjih središčih v Sloveniji skušamo omogočiti
pogovor z varuhom ali njegovimi namestniki tudi posameznikom,
ki bivajo v bolj oddaljenih krajih. Obiske smo vedno prej napovedali
v lokalnih javnih glasilih, da bi se lahko zainteresirani posamezniki
za pogovor pravočasno prijavili. Izjema je bil le Maribor, kjer smo
obisk javno napovedali samo enkrat, dvakrat pa smo opravili
pogovore s posamezniki, ki so željo za pogovor izrazili v svojih
pisnih pobudah.
V letu 1996 smo obiskali Celje, Radovljico, Slovenj Gradec, Gornjo
Radgono, Mursko Soboto, Postojno in trikrat Maribor. V Mariboru
in Murski Soboti sta obiska trajala dva dni. Povprečno je bilo
opravljenih od 25 do 30 pogovorov, razen v Mariboru, kjer je bilo
skupaj opravljenih 170 pogovorov. Podatki kažejo, da približno
dve tretjini posameznikov pride prvič na pogovor.

Način dela
Način dela varuha človekovih pravic smo dokaj natančno opisali
v lanskem letnem poročilu. Zato ne bomo ponovili podrobnosti
glede načina dela, temveč bomo le opozorili na nekatere poudarke,
ki izhajajo iz našega dela v letu 1996.
Za drugo leto dela je značilno, da smo večino prejetih pobud
obravnavali po skrajšanem postopku. V skrajšani postopek smo
namreč vključili nekatere faze postopka, ki so značilni za
preiskavo. Zato je preiskav malo. Praviloma naj bi se po
skrajšanem postopku odločalo, kadar je razvidno dejansko stanje
in stališča prizadetih iz dokumentacije, ki je priložena k pobudi. Za
večino vlog je značilno, da ni priložena ustrezna dokumentacija
oziroma ni mogoče razbrati dejanskega in pravnega stanja zadeve.
Zato smo od pobudnika zahtevali dodatne informacije in opravljali
poizvedbe pri organu, na katerega se je nanašala kršitev ali
nepravilnost. V teh primerih nismo nikoli izdali sklepa o preiskavi.
Za preiskavo se namreč odločimo šele takrat, ko je treba opraviti
več dejanj v smislu ugotovitvenega postopka. Pri tem posebej
opozarjamo, da je postopek pri varuhu neformalen. Menimo, da
bodo preiskave uvedene v bolj izjemnih in zapletenih primerih, ko
tudi po izčrpnih poizvedbah pri organu in drugih ne bo mogoče
ugotoviti bistvenih dejstev in okoliščin za varuhovo odločitev.

Za pogovore zunaj Ljubljane je značilno, daje vsebina problemov,
s katerimi se obračajo posamezniki na varuha, celoten spekter
problematike, ki jo obravnavamo v pobudah. Razveseljivo je, da
posamezniki, ki pridejo prvič na pogovor, večinoma poznajo
varuhove pristojnosti.
Poleg pogovorov s posamezniki je varuh v krajih, ki jih je obiskal
opravljal tudi drugo delo. V Radovljici se je seznanil z bivalnimi
razmerami v zaporu in opravil tudi nekaj pogovorov z obsojenci
in priporniki, ki so to želeli. V Gornji Radgoni se je varuh srečal z
vodstvom krajevne skupnosti Apače, ki je posebej poudarilo
probleme krajanov zaradi stečaja kmetijske zadruge. V Tratah se
je varuh seznanil z bivalnimi razmerami v Zavodu za duševno in
živčno bolne. Opravil je tudi pogovor z oskrbovancem zavoda
glede vsebine njegove pobude. V Murski Soboti je varuh obiskal
Oddelek zaporov v Murski Soboti, policijsko postajo in pregledal
njihove prostore za pridržanje ter v Prosenjakovcih izpostavo
prehodnega doma za tujce. V Mariboru se je sestal z vodstvom
centra za socialno delo in posebej opozoril na probleme s tega
področja, ki so bili predstavljeni v letnem poročilu za leto 1995. V
Postojni se je sestal z vodstom materinskega doma in se seznanil
z njihovini problemi.

Zaradi velikega števila vlog z najrazličnejšo problematiko, ki sega
v celotno področje naših pristojnosti, v tem letu varuh ni začel
nobenega postopka na lastno pobudo.
Podatki kažejo, da se je v letu 1996 zmanjšalo število vlog, pri
katerih je od zadnje odločitve organa o zadevi minilo več kot eno
leto. Čeprav zakon o varuhu določa, da varuh ne začne postopka,
če je od zadnje odločitve organa preteklo več kot eno leto, razen
kadar obstajajo za obravnavo upravičeni razlogi, smo večino
tovrstnih vlog sprejeli in obravnavali.

V letu 1996 je bilo opravljenih več kot dvajset obiskov v zavodih
za prestajanje zaporne kazni po Sloveniji. Pri tem smo imeli več
kot sto pogovorov z obsojenci in priporniki. Največ obiskov je bilo
v Zavodu za prestajanje zaporne kazni v Ljubljani, kar je razumljivo
glede na število pripornikov v tem zavodu. Ob treh obiskih v
Zavodu za prestajanje zaporne kazni Dob pri Mirni pa je bilo
največ opravljenih pogovorov z obsojenci v mesecu novembru,
ko je želelo pogovor 51 obsojencev. Večkrat so bili opravljeni
pogovori z obsojenci in priporniki tudi v Zavodu za prestajanje
zaporne kazni v Mariboru ter v Zavodu za prestajanje kazni
mladoletniškega zapora v Celju, kjer je bila posebna pozornost
posvečena bivalnim razmeram.

Osebni pogovori v uradu
Na šesti konferenci mednarodnega združenja ombudsmanov
(I.O.I.), ki je bila oktobra 1996 v Buenos Airesu v Argentini, je bila
sprejeta deklaracija, ki med drugim poudarja kot eno bistvenih
značilnosti institucije ombudsmana njeno dostopnost. Temu vidiku
posvečamo veliko pozornost. Vsakdo, ki se osebno obrača na
nas, ima možnost kadar koli med delovnim časom vložiti vlogo in
se pogovoriti z .ustreznim sodelavcem ali pa pridobiti informacijo
glede obravnave že vložene pobude.
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Odnosi z javnostjo
Za varuhovo delo so zelo pomembni odnosi z javnostjo, ker lahko
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tudi opozoril na naraščanje števila pobud, ki se nanašajo na težave
posameznikov pri uveljavljanju pravic na podlagi tako imenovanih
vojnih zakonov.

javnost s svojim pritiskom pomaga hitreje urediti nekatera
vprašanja, ki zadevajo večji krog ljudi. Zato posebno pozornost
namenjamo obveščenosti o našem delu, predvsem o obravnavi
nekaterih vprašanj, ki so za posameznika pomembna z vidika
varstva človekovih pravic. V letu 1996 smo imeli sedem
novinarskih konferenc v Ljubljani in šest novinarskih konferenc v
krajih, ki smo jih obiskali zaradi pogovorov s posamezniki. Na
novinarskih konferencah je varuh poročal o delu in o ugotovljenih
kršitvah ali nepravilnostih, ki izhajajo iz obravnave posameznih
pobud. Za posamezne novinarske konference smo pripravili
posebna sporočila, v katerih so bili zbrani vsi pomembnejši podatki
in informacije.

Z ministrom za notranje zadeve so bila obravnavana vprašanja
glede zaostankov v nekaterih upravnih postopkih, zlasti v zvezi
s pridobivanjem državljanstva in statusa tujca, razmejitve
pristojnosti med upravnimi enotami in občinami ter delovanja
upravne inšpekcije. Pregledali smo tudi najpogostejše probleme
v zvezi z delom policije.
Na podlagi opravljenih pogovorov in nekaterih sproženih aktivnosti
ugotavljamo, da je bilo letno poročilo deležno temeljite obravnave
znotraj navedenih ministrstev, žal pa ni prišlo do obravnave v
državnem zboru.

Ob obisku ombudsmanov Federacije Bosne in Hercegovine smo
pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili svojo
institucijo. Za novinarje je bila posebej zanimiva predstavitev
problemov, s katerimi se ukvarjajo glede na razmere v državi.
Posebni novinarski konferenci pa smo tudi pripravili ob izročitvi
prvega letnega poročila državnemu zboru in ob dnevu človekovih
pravic.

Poleg razgovorov z ministrstvi je varuh opravil pogovore tudi s
predstavniki nekaterih drugih organov in institucij. Tako se je sestal
s predsednico komisije državnega zbora za peticije zaradi
dogovora o načinu sodelovanja. Ugotovili smo, da so dosedanje
izkušnje potrdile smotrnost medsebojnega sodelovanja zaradi
preprečitve dvojne obravnave vlog posameznikov. Direktorja
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo seznanili s
svojimi ugotovitvami glede pritožbenih možnosti na tem področju.
Na pogovoru z direktorico agencije za prestrukturiranje in
privatizacijo je varuh sprožil vprašanje udeležbe upravičencev
za denacionalizacijo v postopkih lastninskega preoblikovanja
podjetij. To vprašanje je bilo namreč s strani društva, s katerim se
je varuh prav tako sestal, navedeno kot sporno. Tajnika republiške
volilne komisije je varuh seznanil, da bomo v skladu s pristojnostmi
spremljali volitve in vzpostavili v času poteka volitev dežurno
službo. Dogovorili smo se tudi o načinu sodelovanja z republiško
volilno komisijo in z drugimi volilnimi komisijami in ga seznanili s
problemi, ki bi po našem mnenju lahko nastali v času volitev.

Odnosi z državnimi organi in drugimi institucijami
Sodelovanje z državnimi organi in drugimi je bilo po naši oceni
dobro. Redki so primeri, ko se organi niso ustrezno odzvali na
posredovanje varuha. Državni organi praviloma upoštevajo naše
predloge, mnenja in ugotovitve za razrešitev problemov.
Ugotavljamo, da s strani državnih in drugih organov ni večjih
težav glede izvrševanja naših pooblastil. Pri svojem delu nismo
naleteli na resnejše težave pri pridobivanju informacij, pomembnih
za obravnavo pobud, pri vpogledu v spise in pri izvajanju pregledov
zaporov in drugih zavodovo, v katerih so osebe z omejeno
svobodo gibanja. V izjemnih primerih, ko je bilo za rešitev problema
širšega pomega nujno sodelovanje več ministrstev, se je varuh
obrnil na predsednika vlade tudi neposredno. V nekaterih primerih
smo odgovore na naše zahtevke dobili šele po enem ali več
posredovanjih po izteku roka, ki smo ga postavili.

Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje označujejo v letu 1996 dosežki, ki so
pomembni za nadaljnjo uveljavitev institucije. Omenimo naj
predvsem izvolitev slovenskega varuha v vodstvo mednarodnega
združenja ombudsmanov (I.O.I.) in uspešno organizacijo
generalne skupščine združenja evropskih ombudsmanov v
Ljubljani ter izvolitev varuha za podpredsednika tega združenja.

Ob dobri splošni oceni pa je treba izrecno navesti primere, ko
odgovora na poizvedbo, mnenje ali predlog sploh nismo dobili. Po
zakonu o varuhu človekovih pravic tako ravnanje pomeni oviranje
dela varuha, zato je vredno posebne kritike. Omenimo naj, da
predsednik vlade ni odgovoril v dveh zadevah, enako ministrstvo
za obrambo in ministrstvo za pravosodje, medtem ko nam
ministrstvo za šolstvo ni odgovorilo v eni zadevi. Glede sodišč pa
so primeri slabega odzivanja opisani v poglavju, ki se ukvarja s
problematiko v sodstvu.

Januarja je bil varuh na obisku vVeliki Britaniji, kamor gaje povabila
britanska vlada. Britanski sistem ombudsmanov je izjemno
razvejan, zato se je na tem obisku seznanil z delom različnih
sorodnih institucij. Imel je več pogovorov z ombudsmani, pristojnimi
za različna področja. Vsebina pogovorov se je nanašala na
vprašanja, povezana z izvrševanjem pristojnosti, organizacijo in
načinom dela.

Varuh se je po objavi letnega poročila za leto 1995 sestal z
nekaterimi ministri, ki so odgovorni za področja, ki so bila v letnem
poročilu posebej izpostavljena. Tema pogovorov so bili problemi,
ki jih je varuh poudaril v svojem letnem poročilu. Varuh je imel
pogovore z ministrico za pravosodje, ministrom za delo, družino
in socialne zadeve in z ministrom za notranje zadeve. Na
pogovorih so bila obravnavana vsa pomembnejša vprašanja iz
pristojnosti ministrstva, ki so bila posebej omenjena v letnem
poročilu. Ministri so povedali, da so pregledali letno poročilo in so
se večinoma strinjali z našimi ugotovitvami in predlogi za rešitev
problemov. Na pogovorih so nas seznanili s svojimi aktivnostmi in
usmeritvami za rešitev problemov, navedenih v letnem poročilu.

Aprila so bili na obisku v Ljubljani trije ombudsmani Federacije
Bosne in Hercegovine. Seznanili smo jih s svojo organizacijo in z
načinom dela ter s svojimi izkušnjami.
Maja se je varuh udeležil pete konference evropskih ombudsmanov v Limassolu na Cipru, ki jo je organiziral generalni
sekretariat Sveta Evrope. Na konferenci je sodelovala večina
evropskih ombudsmanov.
Septembra sta bila v Ljubljani generalna skupščina in delovni
posvet združenja evropskih ombudsmanov "European Ombudsman Institute". To združenje je neodvisno in ima sedež v
Innsbrucku v Avstriji. Vanj so včlanjeni skoraj vsi evropski
nacionalni in regionalni ombudsmani. Delovni posvet je potekal
pod naslovom "Beg iz proračuna - beg izpod nadzora".
Obravnavan je bil problem, ki je prisoten v številnih državah, ko
ob lastninjenju nekaterih državnih storitev, zlasti gospodarskih
javnih služb, pride do oteženega nadzora spoštovanja pravic

Na pogovoru z ministrico za pravosodje se je varuh dotaknil
vprašanja prepočasnega odločanja sodišč in seznanil s
predlaganimi ukrepi ministrstva za izboljšanje položaja.
Obravnavana so bila tudi najpogostejša vprašanja, s katerimi so
se na nas obračali priporniki in obsojenci.
Ministra za delo, družino in socialne zadeve je varuh opozoril na
prepočasno reševanje nekaterih odprtih vprašanj, ki so načelne
narave, predvsem s področja socialnega varstva. Varuh je ministra
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v Argentini so navedli tudi probleme glede pridobitve lastninskih
certifikatov, omenjali pa so tudi probleme pri denacionalizaciji ter
dolgotrajnost sodnih postopkov v Sloveniji.

posameznika. Na delovnem posvetu in generalni skupščini
združenja evropskih ombudsmanov je bilo več ko 50 udeležencev, med njimi številni nacionalni. Posebej velja omeniti Jakoba
Sodermana, ombudsmana Evropske unije, Nicosa Charalambousa, ciperskega ombudsmana, poljskega ombudsmana Adama
Zielinskega, ombudsmane Federacije BiH in Christo Nickels,
predsednico komisije za peticije v nemškem parlamentu. Na
generalni skupščini je bil Ivan Bizjak izvoljen za podpredsednika
združenja evropskih ombudsmanov.

3.3 STATISTIKA
V naslednjem podpoglavju so prikazani statistični podatki o
obravnavanju pobud, ki jih je varuh prejel od 1. januarja 1996 do
31. decembra 1996. V nekaterih statističnih prikazih so med
pobudami v obravnavi v letu 1996 vključene tudi pobude,
prenešene iz leta 1995 (pobude, prejete v letu 1995, ki so bile 31.
decembra 1996 še v obravnavi) ter ponovno odprte zadeve
(pobude, ki so bile 31. decembra 1995 sicer zaključene, v letu
1996 pa se je zaradi različnih vzrokov njihovo obravnavanje
nadaljevalo). Vsi statistični podatki se nanašajo na stanje
obravnavanja pobud na dan 31. decembra 1996.

Oktobra se je varuh človekovih pravic udeležil šeste mednarodne
konference mednarodnega združenja ombudsmanov (I.O.I. - International Ombudsman Institute) v Buenos Airesu, ki je potekala
pod okvirnim naslovom "Ombudsman in krepitev človekovih
pravic - izziv 21. stoletja". Mednarodno združenje ombudsmanov
je bilo ustanovljeno leta 1978 in ima včlanjenih 86 ombudsmanov
iz različnih delov sveta, ki so organizirani v šestih regijah: Afrika,
Azija, Avstralija in Pacifik, Evropa, Latinska Amerika in Karibi ter
Severna Amerika. Varuh človekovih pravic je bil na konferenci
izvoljen v vodstvo združenja (board of directors). Na konferenci
so obravnaval bistvene značilnosti institucij ombudsmana, kot so
neodvisnost, dostopnost, sposobnost prilagajanja in kredibilnost.

Prejete pobude (primerjava 1996/1995)
V tabeli 3.3.1. je prikazana primerjava med številom prejetih pobud
v letih 1995 in 1996 po posameznih področjih dela varuha. Tako je
bilo na varuha od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996 (brez
upoštevanja nezaključenih pobud iz leta 1995 in ponovno odprtih
zadev v letu 1996) naslovljenih skupaj 2.513 pobud (v 1995.
letu 2.352 pobud).

Novembra se je varuh udeležil mednarodne konference
ombudsmanov iz srednje in vzhodne Evrope, ki jo je organiziral v
Budimpešti na Madžarskem Svet Evrope. Na njej so sodelovali
predstavniki iz Albanije, Belorusije, Bolgarije, Češke, Ukrajine,
Latvije, Romunije, Ruske federacije, Makedonije in Estonije. Naslov
obravnavane teme je bil "Vloga in naloge ombudsmanov v
državah, ki so na prehodu". Na konferenci so sodelovali tudi
nekateri ombudsmani iz Zahodne Evrope.

Najbolj se je število oziroma delež prejetih pobud v letu 1996
povečal na področju sodnih in policijskih postopkov, kjer se je
število povečalo s 478 na 761, kar v letu 1996 pomeni 30,3
odstotka vseh vloženih pobud (v letu 1995 je bilo teh pobud 20,3
odstotka) ter na področju omejitve osebne svobode, kjer se je
število povečalo s 74 na 145 (95,9-odstotno povečanje).

Slovenci po svetu

V letu 1996 je bilo prejetih pobud s področja stanovanjskih in
delovnopravnih zadev. Zmanjšal se je tudi propad pobud, ki se jih
vsebinsko ne da uvrstiti v nobeno izmed devetih področij dela
varuha (področje 10. Ostalo); predvsem zato, ker so bile vložene
pobude bolj jasne in jih je bilo tako mogoče razvrstiti.

Oktobra, ko je bila v Buenos Airesu šesta mednarodna konferenca
mednarodnega združenja, se je varuh srečal z društvi, v katerih
so organizirani Slovenci, ki živijo v Argentini. Varuh se je na teh
srečanjih med drugim seznanil z nekaterimi njihovimi problemi, ki
se nanašajo na slovensko zakonodajo in na delo slovenskih
džavnih organov. Omenimo naj problem, ki ga imajo zaradi
prekratkih rokov, ki jih določa zakon o volitvah v državni zbor in
otežkoča uresničevanje njihove volilne pravice. Nekateri Slovenci
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Primerjava med številom prejetih pobud v letih 1995 in 1996 po
posameznih področjih dela je grafično prikazana v sliki 3.3.1.
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Tabela 3.3.1.
PODROČJE DELA
VARUHA

LETO 1995
Prejete
pobude

LETO 1996

Delež

Prejete
pobude

Indeks
(96/95)

Delež

1.

Ustavne pravice

37

1,6%

37

1,5%

100,0

2.

Omejitev osebne svobode

74

3,1%

145

5,8%

195,9

3.

Socialna varnost

251

10,7%

302

12,0%

120,3

4.

Delovnopravne zadeve

125

5,3%

88

3,5%

70,4

5.

Upravne zadeve

565

24,0%

521

20,7%

92,2

6.

Sodni in policijski postopki

478

20,3%

761

30,3%

159,2

7.

Okolje in prostor

61

2,6%

75

3,0%

123,0

8.

Gospodarske javne službe

27

1,1%

33

1,3%

122,2

9.

Stanovanjske zadeve

204

8,7%

141

5,6%

69,1

10. Ostalo

530

22,5%

410

16,3%

77,4

SKUPAJ

2.352

100,0%

2.513

100,0%

106,8

•

Slika 3.3.1.

2. Omejitve osebne svobode 4. Delovnopravne zidav« I 6. Sodil In policijski postopki I 8. Gospodarske Javne službe
1. Ustavne pravice
3. Socidna varnost
5. Upravne zadeve
7. Okolje In prostor
9. Stanovanjske zadeve
LETO 1995
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nadaljevalo z obravnavo v drugi fazi postopka. Najpogosteje so
se zadeve ponovno odprle v primerih, ko je bila prva faza
obravnavanja pobude pri varuhu že končana, vendar kljub
zagotovilu pristojnega organa tudi po preteku dogovorjenega roka
problem ni bil rešen oziroma v primerih, ko so po končanem
obravnavanju pobude nastopila nova dejstva in okoliščine, zaradi
katerih je bilo smotrno postopek obravnavanja pobude nadaljevati
z novo fazo postopka. Poudarjati je treba, da ponovno odprtih
zadev v letu 1996 nismo upoštevali med pobudami, prejetimi v
letu 1996 (ker se niso odprle nove zadeve) temveč le v skupnem
številu pobud v obravnavanju pri varuhu v letu 1996.

Pobude v obravnavi
V tabeli 3.3.2. so prikazani podatki o skupnem številu pobud v
obravnavi pri varuhu v letu 1996, pri čemer podatki v posameznih
stolpcih vključujejo:
- Prejete v letu 1996: Pobude, ki jih je varuh prejel od 1. januarja
1996 do 31. decembra 1996.
- Prenos iz leta 1995: Pobude, prejete v letu 1995, ki 31 .decembra
1995 še niso bile zaključene, tako da se je njihovo obravnavanje
nadaljevalo v letu 1996.

Pogosti so bili primeri, ko so se pobudniki po končanem
obravnavanju njihove zadeve ponovno obrnili na nas v zvezi z
drugim vsebinskim problemom. V teh primerih so se odprle nove
zadeve, ki so vključene med pobudami, prejetimi v letu 1996.

- Ponovno odprte zadeve: Zadeve, prejete v letu 1995, ki so
bile na dan 31. decembra 1995 sicer zaključene, v letu 1996 pa
so se pobudniki v isti vsebinski zadevi ponovno obrnili na varuha,
tako da se je obravnavanje predhodno že zaključenih zadev

Tabela 3.3.2.
PODROČJE DELA VARUHA

ŠTEVILO POBUD V OBRAVNAVI

Delež pobud
v obravnavi
po področjih

Prejete
v letu
1996

Prenos
iz leta
1995

Ponovno
odprte
zadeve

Skupaj

37

15

11

63

1,6%

2. .Omejitve osebne svobode

145

14

41

200

5,0%

3.

Socialna varnost

302

49

118

469

11,8%

4.

Delovnopravne zadeve

88

27

42

157

3,9%

5.

Upravne zadeve

521

147

200

868

21,8%

6.

Sodni in policijski postopki

761

81

194

1.036

26,0%

7.

Okolje in prostor

75

25

22

122

3,1%

8.

Gospodarske javne službe

33

6

10

49

1,2%

9.

Stanovanjske zadeve

141

29

94

264

6,6%

410

84

259

753

18,9%

2.513

477

991

3.981

1.

Ustavne pravice

10. Ostalo
SKUPAJ
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Slika 3.3.2.

| 5. Upravna

ejitve osebne svobode
1. Ustavne pravice

9. Stanovanjske zadeve

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1996 skupaj v obratovanju
3.981 pobud, kar je 69.3 odstotka več pobud, kot jih je bilo v
obravnavi v letu 1995. Na dan 31. decembra 1996 je bilo
zaključenih 3.282 oziroma 82.4 odstotka vseh v letu 1996
obravnavanih pobud, v postopku obravnave (v reševanju in v
rokovniku) pa preostalih 699 pobud oziroma 17.6 odstotka,
izmed katerih smo pri 164 pobudah pričakovali odgovor na naše
poizvedbe oziroma druga dejanja v postopku (pobude v
rokovniku).

Pobude po stanju obravnavanja
V tabeli 3.3.3. je prikazano primerjava med številom pobud v
obravnavi v letu 1995 in 1996 po stanju obravnavanja na dan 31.
decembra 1995 oziroma 31. decembra 1996. Med pobudami
obravnavanimi v letu 1996, so vključene naslednje:
- prejete v letu 1996
- prenos iz leta 1995
- ponovno odprte zadeve.

27. maj 1997
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Tabela 3.3.3.
STANJE
OBRAVNAVANJA
POBUD

LETO 1995
(stanje na dan 31.12.1995)
Število

Delež

LETO 1996
(stanje na dan 31.12.1996)
Število

Indeks
(96/95)

Delež

1.875

79,7%

3.282

82,4%

175,0

V REŠEVANJU

399

16,9%

535

13,4%

134,1

V ROKOVNIKU

78

3,3%

164

4,1%

210,3

2.352

100%

3.981

100%

169,3

ZAKLJUČENE

SKUPAJ

•

Slika 3.3.3. prikazuje stanje obravnavanja pobud v letu 1996 (31. decembra 1996).

Slika 3.3.3.

V rokovniku

V rei«vanju

pobud, kar je 82.4 odstotka vseh pobud, ki so bile pri varuhu v
obravnavi v letu 1996.

Obravnavanje pobud po področjih dela
V tabeli 3.3.4. so prikazani podatki o pobudah v obravnavi ter
zaključenih pobudah v letu 1996 po posameznih področjih oziroma
podpodročjih dela varuha.

Med pobudami, ki smo jih obravnavali v letu 1996, je bilo največ
pobud s področja:
- sodnih in policijskih postopkov (1.036 pobud), od tega 570 pobud
s področja civilnih postopkov in 174 s področja postopkov pred
delovnimi in socialnimi sodišči ter
- upravnih zadev (868 pobud), od tega 381 pobud v zvezi s
pridobitvijo državljanstva R Slovenije.

V letu 1996 je bilo skupaj obravnavanih 3.981 pobud, in sicer:
• 2.513 pobud, prejetih od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996
• 477 pobud, prenesenih v obravnavanje iz leta 1995
• 991 v letu 1996 ponovno odprtih zadev.
Na dan 31. december 1996 je bilo skupaj zaključenih 3.282
poročevalec, št. 20
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podatki o pobudah v obravnavi upoštevane tudi ponovno odprte
zadeve v letu 1996.

V sliki 3.3.4. so med prejetimi pobudami upoštevane pobude,
prejete v letu 1996 ter prenešene pobude v obravnavanje iz leta
1995 (brez ponovno odprtih zadev), v sliki 3.3.5. pa so med

Slika 3.3.4.

i i. Omejitve osebno svobode i 4. Delovnopravne zadeve I 6. Sodni In polle9»lcl postopki i 8. Goapodarake Javne alužb«
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samo pobude, prejete od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996
(brez pobud, prenešenih iz leta 1995 ter ponovno odprtih zadev
v letu 1996). Med 2.513 pobudami, prejetimi v letu 1996, je bilo tudi
35 pobud, naslovljenih na varuha iz tujine ter 12 anonimnih vlog
oziroma splošnih spisov. Splošni spisi se odprejo, kadar gre za
obravnavanje širše problematike in ne samo za obravnavanje
posameznega problema. Obravnavanje splošnih spisov se lahko
začne na lastno pobudo varuha oziroma na podlagi ene ali več
vsebinsko povezanih zadev, ki so pomembne za rešitev
določenega širšega problema.

Prejete pobude po regijah
V tabeli 3.3.5. je podan prikaz prejetih pobud po regijah in upravnih
enotah. Tako kot v letu 1995 smo tudi v letu 1996 pri razvrstitvi
prejetih pobud po regijah in upravnih enotah upoštevali enako
osnovo za geografsko razdelitev R Slovenije (Ivan Gams:
"Geografske značilnosti Slovenije", Ljubljana, 1992, Mladinska
knjiga). Kot merilo za razvrstitev pobud po posameznih upravnih
enotah smo upoštevali stalno prebivališče pobudnika, pri osebah
na prestajanju zaporne kazni oziroma na zdravljenju v psihiatričnih
bolnišnicah pa kraj njihovega začasnega prebivališča (kraj
prestajanja zaporne kazni oziroma zdravljenja).

Slika 3.3.6. prikazuje podatke o pripadu pobud, prejetih v letu
1996, po regijah in upravnih enotah.

Med pobudami, prejetimi v letu 1996, so v tem prikazu upoštevane
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Tabela 3.3.5.

REGIJA

1995
131

138

Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje
Gorenjska regija

19
20
55
37
227

19
10
44
65
224

Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka
Trjič

34
102
46
30
75

41
98
38
24
23

Goriška regija

98

99

Ajdovščina
Idrija
Nova Gorica
Tolmin
Koroška regija

23
6
59
10
60

14
17
56
12
80

Dravograd
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Notranjska regija

5
6
27
22
56

6
14
36
24
52

14
8
3£
158

9
15
28
152

25
78
35
20

17
71
41
23

Osrednje slovenska regija

828

Domiale
Grosuplje
Kamnik
Kočevje
Litija
Ljubljana
Logatec
Ribnica
Vrhnika

49
18
20
17
15
660
15
10
24

Cerknica
Ilirska Bistrica
Postojna
Obalno kraška regija
Izola
Koper
Piran
Selana

Št prejetih pobud
1995

1996

Dolenjska regija

27. naj 1997

REGIJA

Št prejetih pobud

1996

Podravska regija
Lenart
Maribor
Ormol
Pesnica
Ptuj
Ruše
Slovenska Bistrica

312
4
210
9
11
42
6
30

423
16
271
8
20
52
16
40

Pomurska regija
Gornja Radgona
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota

107
25
9
24
49

98
20
13
14
51

Savinjska regija
Celje
Laško
Mozirje
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Velenje
Žalec

220
71
19
8
16
12
24
39
31

306
~125
22
14
15
23
16
49
42

Spodnje posavska regija

60

58

Brežice

38

30

Krško

12

16

Sevnica

10

12

Zasavska regija
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje ob Savi

33
6
18
9

40
6
20
14

796

Tujina

42

35

41
27
25
21
20
629
8
8
17

Splošni spisi,
anonimne vloge

19

12

2.352

2.513

SKUPAJ
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Slika 3.3.6.
^ Obalno-kraška regija

Koroška regija I
Goriška regija]
Gorenjska regija ]

| Osrednje slovenska regija

Dolenjska regija |
Zasavska regija }
S podije posavska regija [

Savinjska regija j

| Podavska regija

Zaključne pobude po resorjih

se je pobudnik obrnil na varuha-. Upoštevani so podatki o vseh
zaključnih pobudah v letu 1996, vključno s ponovno odprtimi
zadevami v letu 1996.

Tabela 3.3.6. vsebuje razvrstitev zaključnih pobud v letu 1996 po
resojih (razdelitev po resorjih je bila opravljena leta 1995 ob
upoštevanju zakona o vladi). Uvrstitev posamezne pobude v
ustrezni resor se izvaja glede na vsebino problematike, v kateri

' poročevalec, št. 20

Iz tabele je razvidno, da se je podobno kot v letu 1995, največ
pobud nanašalo na pravosodje in notranje zadeve.
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Tabela 3.3.6.
Število zaključenih
pobud

RESOR
.

Indeks
(96/95)

1996

1995
278

536

192,8

6

22

366,7

41

79

192,7

7

20

285,7

24

40

166,7

2

4

200,0

365

564

154,5

61

70

114,8

201

419

208,5

475

957

201,5

11. Promet in zveze

21

27

128,6

12. Šolstvo in šport

23

43

187,0

13. Zdravstvo

37

53

143,2

14. Zunanje zadeve

5

10

200,0

15. Vladne službe

•8

14

175,0

53

51

96,2

268

373

139,2

1.875

3.282

175,0

1. Delo, družina in socialne zadeve
2. Ekonomski odnosi in razvoj
3. Finance
4. Gospodarstvo
5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana
6. Kultura
7. Notranje zadeve
8. Obramba
9. Okolje in prostor
10. Pravosodje

16. Lokalna samouprava
17. Ostalo

SKUPAJ
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6. Kiitura 0.1%
5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana 12%
4. Gospodarstvo 0.6%
3. Finance 2.4%
2. EKonomski odnosi In razvoj 0.7%

7. Notranje zidave 17.2%

8. Obramb« 2.
1. Dalo. družina In socialna zadava 16.3%

9. Okolja in prostor 12.8*

17. Ostalo 11.4%

16. Lokalna samouprava 1.6%
15. Vladna službe 0.4%
14. Zunanje zadava 0.3%
13. Zdravstvo 1.6%
12. Šolstvo In Spori 1.3%
11. Promet tn zvaze 0.8%

10. Pravosodje 29.2%

Tabela 3.3.7. vsebuje podatke o številu zaključenih zadev po
posameznih načinih zaključitve, med katerimi so:

Pri pristojnih organih smo posredovali v smislu rešitve problema,
s katerim se je pobudnik obrnil na varuha. Največkrat smo tako
ravnali tedaj, ko se je pobudnik obrnil na nas zaradi pospešitve
postopka.

1. Pojasnilo:

2.3. Mnenje:

Že iz same vsebine prejete pobude je bilo razvidno, da pobuda ne
spada v pristojnost varuha oziroma, da niso bili izpolnjeni drugi
pogoji za obravnavo. Sem smo vključili predvsem očitno
neutemeljene pobude za obravnavo pri varuhu. V nekaterih
primerih smo pobudniku posredovali informacije, pojasnila oziroma
navodila, kaj naj stori oziroma kam naj se obrne v zvezi z rešitvijo
njegovega problema.

Pristojnemu organu smo po podrobni proučitvi prejete pobude
posredovali svoje mnenje glede načina obravnavanja in rešitve
problema.

Način zaključitve zadev

2.4. Predlog:
Pristojnemu organu smo po podrobni proučitvi pobude predlagali
potrebne postopke v zvezi z rešitvijo problema.

2. Skrajšani postopek:

3. Poravnava:

Izvedli smo postopek obravnave pobude, ki ga predvideva zakon.
Opravili smo potrebne poizvedbe, pogovore, pregled dokumentacije ipd. Na tej podlagi smo presodili o vsebini pobude in ravnali
na enega od naslednjih načinov:

Po posredovanju varuha je pristojni organ sprejel sporazumno
rešitev v zvezi s problemom, tako da nadaljnje posredovanje
varuha v zadevi ni bilo potrebno. '

2.1. Pojasnilo:

4. Preiskava.

Ta način rešitve smo uporabili v primerih, ko so bile v pobudi
navedene vse okoliščine problema ter priložena potrebna
dokumentacija, iz katere je bilo nedvoumno razvidno, kakšna je
problematika, v zvezi s katero se je pobudnik obrnil na varuha. V
nekaterih zadevah smo ugotovili, da ne gre za kršitev pravic, in
pobudniku pojasnili zakonsko podlago obravnavanega problema.
V drugih primerih smo po opravljenih poizvedbah pri pristojnih
organih ugotovili, da ne gre za storjeno nepravilnost. V ta del
spadajo tudi tisti primeri, kjer glede na dolgotrajnost postopkov ob
upoštevanju vrstnega reda obravnavanja ni bilo mogoče
posredovati.

V primerih, ko so ostala v zvezi s posameznim problemom tudi
po opravljeni poizvedbi še vedno odprta oziroma nerešena
vprašanja ter nasprotna stališča med varuhom in pristojnimi organi
v zvezi z rešitvijo problema, smo izvedli preiskavo.

2.2. Intervencija za rešitev:

Slika 3.3.8. prikazuje deleže posameznih načinov zaključitev
pobud v letu 1996.

poročevalec, št. 20

5. Ustavitev:
Do ustavitve postopka obravnavanja pobude pri varuhu je prišlo
zaradi nezainteresiranosti pobudnika za sodelovanje v obravnavi
oziromo za nadaljevanje obravnave pobude, zaradi odprave
vzrokov, ki so privedli do vložitve pobude pri varuhu ipd.
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Tabela 3.3.7.

NAČIN ZAKLJUČITVE

LETO 1995

1. POJASNILO
2. SKRAJŠANI POSTOPEK

LETO 1996

Indeks

Število

Delež

Število

Delež

(96/95)

753

40,1%

1.183

36,0%

157,1

1.057

56,4%

1.920

58,5%

181,6

2.1 skrajšani postopek - pojasnilo

739

39,5%

1.272

38,8%

172,1

2.2 skrajšani postopek - intervencija za rešitev

248

13,2%

550

16,8%

221,8

2.3 skrajšani postopek - mnenje

38

2,0%

63

1,9%

165,8

2.4 skrajšani postopek - predlog

32

1,7%

35

1,1%

109,4

3. PORAVNAVA

5

0,3%

4

0,1%

80,0

4. PREISKAVA

0

0%

2

0,1%

/

5. USTAVITEV

60

3,2%

173

5,3%

288,3

1.875

100,0%

3.282

100,0%

175,0

SKUPAJ ZAKLJUČENE POBUDE

Slika 3.3.8.
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Če primerjamo navedene podatke s podatki, ki veljajo v drugih
državah, ugotovimo, da je sorazmerno velik delež utemeljenih
pobud, zlasti zaradi nerazumno dolgih postopkov. Odločanje zunaj
zakonskega roka v upravnem postopku oziroma zunaj
razumnega (nekdanjega) roka v sodnih postopkih pomeni, da je
vložitev pobude pri varuhu utemeljena.

Utemeljenost pobud
V tabeli 3.3.8. je prikazana razdelitev zaključenih pobud v letu
1996 glede na utemeljenost vložitve pobude pri varuhu. Med 3.282
takšnimi pobudami v letu 1996 je bilo 856 utemeljenih oziroma
delno utemeljenih, kar je 26,1 odstotka vseh pobud, pri katerih je
bil postopek obravnavanja pri varuhu v letu 1996 končan.
Ugotavljamo, da je delež utemeljenih pobud ostal tako rekoč
nespremenjen (v letu 1995 je bilo utemeljenih oziroma delno
utemeljenih 26 odstotkov zaključenih pobud, v letu 1996 pa 26,1
odstotka).

Slika 3.3.9. prikazuje prikaz zaključenih pobud v letu 1996 glede
na utemeljenost vložitve pobude.

Tabela 3.3.8.

LETO 1995

UTEMELJENOST POBUDE

LETO 1996

Indeks

Število

Delež

Število

Delež

(96/95)

1. NEPRISTOJNOST VARUHA

214

11,4%

461

14,0%

215,4

2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO (skupaj)

970

51,7%

1.644

50,1%

169,5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

269
138
10
14
106
44
67
175
22
0
13
112

ni pogojev za obravnavo
preuranjena
prepozna
žaljiva, anonimna
očitno neutemeljena
nepopolna pobuda
nesodelovanje pobudnika
zadeva še v postopku
ni bilo uporabljeno pravno sredstvo
manj pomembna zadeva
umik pobude
v vednost

14,3%
7,4%
0,5%
0,7%
5,7%
2,3%
3,6%
9,3%
1,2%
0%
0,7%
6,0%

429
200
13
23
64
44
157
438
48
35
45
148

13,1%
6,1%
0,4%
0,7%
1,9%
1,3%
4,8%
13,3%
1,5%
1,1%
1,4%
4,5%

159,5
144,9
130,0
. 164,3
60,4
100.0
234,3
250,3
218,2
/
346,2
132.1

3. NEUTEMELJENA

204

10,9%

302

9,2%

148,0

4. DELNO UTEMELJENA

118

6,3%

266

8,1%

225,4

5. UTEMELJENA

369

19,7%

590

18,0%

159,9

0

0%

19

0,6%

/

1.875

100%

100,0%

175,0

6. UTEMELJEN. NI MOGOČE UGOTOVITI
SKUPAJ
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d NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO
1. NEPRISTOJNOST VARUHA|

6. UTEM. NI MOGOČE UGOT. |

5. utemeljena]
3. NEUTEMELJENA

4. DELNO UTEMELJENA]

4. OPIS IZBRANIH PRIMEROV

podzakonskega predpisa povzroča nejasnosti v zvezi z
izvrševanjem pravice obsojenca do vpogleda v podatke, ki so
vsebovani v zbirki podatkov o obsojencih na prestajanju zaporne
kazni. Ugotovili smo, da zavodi za prestajanje kazni, ki vodijo
zbirko podatkov o obsojencih (upravljavci zbirke), nimajo navodil,
kako posameznemu obsojencu zagotoviti pravice, ki mu gredo v
razmerju do upravljavca zbirke podatkov po zakonu o varstvu
osebnih podatkov. V praksi je to pomenilo, da zavodi za prestajanje
zaporne kazni obsojencem ne omogočajo vpogleda v njihov osebni
spis in s tem v zbirko podatkov, ki se nanašajo nanje.
Ministrico za pravosodje smo opozorili, da je treba z izdajo
podzakonskega akta zapolniti pravno praznino. Upravi za
izvrševanje kazenskih sankcij pri ministrstvu za pravosodje pa
smo podali mnenje, da je treba zapornikom zagotoviti pravico do
vpogleda v osebni spis, četudi pravna ureditev ni popolna. Uprava
za izvrševanje kazenskih sankcij je naše mnenje upoštevala ter
izdelala navodila, kako naj zavodi za prestajanje zaporne kazni
ravnajo, da se obsojencem zagotovi pravica do vpogleda v
podatke, ki so vsebovani v zbirki podatkov o obsojencih na
prestajanju zaporne kazni. Pobudnikoma je bil vpogled v njun
osebni spis omogočen 27. decembra 1995 oziroma 9. januarja
1996.

1.7-1695/95 - varstvo osebnih podatkov
Pobudnica nam je poslala dopis, s katerim zavarovalnica obvešča
njenega sina, da je na "črni listi", ki jo bodo poslali "na določene
ustanove in podjetja", če ne bo poravnal svojih obveznosti do
zavarovalnice. Pobudnica nas prosi, naj preverimo upravičenost
takšnega dopisa z vidika varstva osebnih podatkov.
Pobudo smo skupaj s kopijo dopisa posredovali inšpektorju za
varstvo osebnih podatkov ter ga prosili za ukrepanje v skladu z
zakonom.
Inšpektor za varstvo osebnih podatkov nas je obvestil, da je na
zavarovalnici opravil inšpekcijski pregled, kjer je bilo ugotovljeno,
da je šlo za kršitev zakona o varstvu osebnih podatkov. Direktor
zavarovalnice je inšpektorju poslal pojasnila v zvezi s spornim
dopisom, v katerih ugotavlja, da je poslovna enota v spornem
dopisu uporabila "povsem neustrezne in neprimerne izraze".
Zavarovalnica bo poskrbela, da zakon o varstvu osebnih
podatkov v prihodnje ne bo kršen. Inšpektor je zavarovalnico
opozoril, naj v prihodnje upošteva pravice, ki jih posamezniku
daje zakon o varstvu osebnih podatkov.

2.1-1470/95 - dolgotrajnost pripora

2.1-717/95 in 2.2-1656/95 - pravica zapornika do vpogleda v
osebni spis

Pobudnik se je na varuha človekovih pravic obrnil zaradi
dolgotrajnosti pripora, ki je bil odrejen 8. maja 1994.
V zvezi z njegovo zadevo smo se večkrat obrnili na predsednika
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, ki je obravnavalo njegovo
zadevo, vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu
in Višjega državnega tožilstva v Mariboru. Poudarili smo, da pripor
pomeni izjemen poseg v pravico do osebne svobode in je dovoljen
le toliko, kolikor je to neizogibno potrebno za potek kazenskega
postopka in varnost ljudi in da pri tem velja načelo, da ni mogoče
uporabljati strožjih ukrepov, če se da namen doseči z blažjim,
vzpostavljeno pa mora biti tudi sorazmerje s težo kaznivega
dejanja in osebnostjo storilca. Ker priporne zadeve terjajo hitro in
prednostno reševanje, smo zaprosili, da se naši dopisi
obravnavajo tudi kot priporočilo, da se zagotovi tekoče in hitro
obravnavanje pobudnikove zadeve.

Pobudnika, ki prestajata zaporno kazen v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, sta se pritožila, da jima uprava zavoda
ne dovoli vpogleda v osebni spis, ki ga zavod vodi za vsakega
izmed njiju.
Na podlagi poizvedb smo ugotovili, da ta pravica obsojencem, ki
prestajajo zaporno kazen, nikakor ni zagotovljena. Novela zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. list RS št. 12/92) se nanaša
tudi na zbirko podatkov o obsojencih na prestajanju zaporne
kazni in na varstvo osebnih podatkov. Po členu 44j spremenjenega
in dopolnjenega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je
določeno, da minister, pristojen za pravosodje, podrobneje
predpiše način zbiranja podatkov in vodenje zbirke podatkov o
obsojencih. Po naših ugotovitvah minister za pravosodje doslej
takšnega podzakonskega akta ni izdal. Dejstvo, da ni navedenega
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povedanega opravljen čez dva dni, še pred glavno obravnavo.
Poleg tega naj bi bilo na sestanku vodstva enote pooblaščenih
uradnih oseb sklenjeno, da so dovoljeni obiski odvetnikov pri
pripornikih le vsak delovni dan, razen sobot.
Tudi ministrstvo za pravosodje je na podlagi že navedenih razlogov
ocenilo, da v konkretnem primeru delavci zavoda niso ravnali v
nasprotju z zakonom oziroma pravilnikom in niso prizadeli
osnovnih pravic pripornika. Ministrstvo pojasnjuje, da pogovore
odvetnikov s priporniki ureja 41. člen pravilnika o izvrševanju
pripora, ki določa, da ima odvetnik pravico govoriti s pripornikom
ob vsakem času, razen v času dnevnega obroka in v času
sprehoda. Zaradi lažjega dela pa obstaja v vseh zavodih bolj
neformalen kot formalen dogovor z zagovorniki, da prihajajo na
obiske k pripornikom v delovnem času zavoda. To je v času, ko
je v zavodu prisotno več delavcev in je mogoče zagotoviti normalne
postopke. Ni primera, da odvetniku ne bi omogočili pogovora s
pripornikom ob kateremkoli drugem času. Pravilnik pa se dosledno
spoštuje v primerih reševanja zadev, ki so vezane na določen
rok, in v primerih novodošlega pripornika.
Ministrstvo meni, da je sklep vodstva enote pooblaščenih uradnih
oseb v očitnem nasprotju s pravilnikom o izvrševanju pripora in
presega neformalne dogovore z zagovorniki. Na podlagi našega
posredovanja so zato poskrbeli, da se je ta sklep odpravil. Prav
tako meni, da je treba te zadeve v novem pravilniku natančneje
urediti. V okviru pristojnosti ministrstva pa se bodo dogovorili o
enotnem načinu obveščanja zagovornikov.

Glede na zadnjo odločitev tožilstva v zadevi pobudnika, na podlagi
katere je bilo očitno, da pobudniku ne bo izrečena obsodilna sodba
v dveletnem roku po vložitvi obtožnice kot to določa člen 207/5
zakona o kazenskem postopku, smo izrazili tudi vprašanje
smotrnosti nadaljnjega podaljševanja pripora. Zunajobravnavni
senat Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je naše mnenje očitno
upošteval in je pobudniku odpravil pripor deset dni pred iztekom
dveletnega roka po vložitvi obtožnice.
2.1-1625/95 - obračunavanje plačila za delo obsojencev
Pobudnik, ki prestaja zaporno kazen v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, se je pritožil, ker za delo kuharja v
zaporu ne prejema plačila, odmerjenega po 53. členu zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij. Po navedenem zakonskem
določilu imajo obsojenci pravico do plačila za opravljeno delo, ki
znaša četrtino povprečne plače delavcev za enakovrstno delo v
podjetjih, če dosegajo pri delu povprečen uspeh. Podobno določa
tudi izvedbeni predpis (5. člen pravilnika o načinu in odmerjanju
plačila za delo obsojencev in o nagradah za delo mladoletnikov v
prevzgojnem domu). Člen 53/7 zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij določa, da se za povprečno plačo, ki se uporablja za
izračun plačila obsojencev, šteje povprečna čista plača delavcev,
ki jo ugotovi in objavi Zavod R Slovenije za statistiko. Statistični
urad R Slovenije že več let ne ugotavlja in ne objavlja povprečne
čiste plače delavcev za določena dela in naloge (na primer za
kuharja). Tako zavodi za prestajanje zaporne kazni pri določanju
plačila obsojencem za opravljeno delo ne morejo kot osnovo
upoštevati povprečne plače delavcev za enakovrstno delo v
podjetjih. Ker Statistični urad Republike Slovenije ne ugotavlja in
ne objavlja povprečne čiste plače po členu 53/7 zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij, zavodi za prestajanje zaporne
kazni po lastni presoji in na različne načine izračunavajo plačilo
obsojencem za opravljeno delo. Ministrstvo za pravosodje oziroma
njegova uprava" za izvrševanje kazenskih sankcij o tem ni dala
enotnega navodila.
V našem mnenju, ki smo ga posredovali upravi za izvrševanje
kazenskih sankcij oziroma ministrstvu za pravosodje, smo
opozorili, da zato, ker Statistični urad Republike Slovenije ne
ugotavlja in ne objavlja podatka, ki bi po zakonu o izvrševanju
kazenskih sankcij moral služiti kot osnova za ugotavljanje višine
plačila obsojencem za opravljeno delo, ne smejo slednji trpeti
škodnih posledic, da bi bilo njihovo plačilo nižje od tistega, ki jim
ga zagotavlja veljavni predpis. Na podlagi pritožb obsojencev in
našega posredovanja je ministrica za pravosodje izdala navodilo,
da je treba za obračun plačila za delo obsojencev uporabljati
povprečno mesečno čisto plačo na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje treh prejšnjih
mesecev. Ta podatek vsak mesec objavlja Statistični urad R
Slovenije v Uradnem listu R Slovenije v poročilu o gibanju plač. S
tem je obsojencem tudi zagotovljeno, da se jim plačilo zvišuje
tako, kot se zvišujejo plače zaposlenih v gospodarstvu. Žal smo
kasneje ugotovili, da zavodi za prestajanje zaporne kazni navodila
ministrice ne izvajajo.

2.2-1872/95 - bolnik na prestajanju zaporne kazni
Prejeli smo pobudo obsojenca, ki prestaja zaporno kazen v
Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Pobudnik
zatrjuje, da je invalid, ki boluje za hudo neozdravljivo boleznijo
(mišično distrofijo).
Na podlagi opravljenih poizvedb smo ugotovili, da je zdravstveno
stanje pobudnika takšno, da ni sposoben živeti v prostorih, ki so
namenjeni za nastanitev obsojencev. Zaporno kazen prestaja v
bolniški sobi pod stalnim zdravniškim nadzorom. Dobili smo mnenje
zdravnika, da pobudnik zaradi bolezni ni primeren za prestajanje
zaporne kazni. Najpozneje v enem letu bo vezan na invalidski
voziček in bo potreboval stalno podporo in pomoč druge osebe.
Pobudnik je vložil prošnjo za pogojni odpust, h kateri je uprava
zavoda dala pozitivno mnenje.
Spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva mora
biti zagotovljeno tudi med prestajanjem zaporne kazni. Nadaljevanje
izvrševanja zaporne kazni bi zaradi pobudnikove bolezni in
negativne prognoze zdravstvenega stanja lahko privedlo do
nečloveškega in ponižujočega kaznovanja oziroma ravnanja.
Odvzem prostosti v takšnih okoliščinah ne more doseči ciljev in
namena, zaradi katerih je pobudniku sodišče izreklo zaporno
kazen. Zato smo komisiji za pogojni odpust predlagali, naj takšno
naše mnenje obravnava in čim prej odloči o predlogu za pogojni
odpust.
2.2-20/96 - premestitev obsojenca v drug zavod za
prestajanje zaporne kazni

2.1-3/96 - pravica pripornika do zagovornika
Pobudnik je kot obsojenec na prestajanju zaporne kazni v Zavodu
za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni vložil prošnjo na
ministrstvo za pravosodje za premestitev v drug zavod. Predlog
za premestitev je poslal v vednost varuhu človekovih pravic s
prošnjo za naše posredovanje, da bi bila njegova vloga ugodno
rešena.
Opravili smo potrebne poizvedbe ter ugotovili, da ima pobudnik
težave z zdravjem: že daljši čas boluje zaradi kroničnega vnetja
trebušne slinovke. Pred nastopom kazni se je zdravil v celjski
bolnišnici. Tam pa živi tudi njegova 17-letna partnerka z njunim
otrokom. Zaradi denarnih težav in oddaljenosti zavoda, v katerem
pobudnik prestaja zaporno kazen, partnerka z otrokom pobudnika
ne more redno obiskovati. Pobudnika, ki je grozil z gladovno

Na varuha človekovih pravic je pripornik naslovil pobudo, v kateri
je zatrjeval, da mu v soboto ni bil omogočen pogovor z njegovim
zagovornikom.
Iz prejetega poročila Zavoda za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, v katerem se je pobudnik nahajal, izhaja, da izrecne
prepovedi obiska odvetnika s strani delavcev zavoda tega dne ni
bilo. Odvetniku je bilo namreč pojasnjeno, da v zavodu potekajo
obiski obsojencev in je zato večja prostorska stiska. Zaradi tega
bi odvetnik ob morebitnem obisku pripornika moral počakati na
ustrezen prostor za pogovor. Tako pri organizaciji' obiska
zagovornika v konkretnem primeru ni bilo nič spornega, kar je
potrdil tudi zagovornik. Obisk pripornika je bil namreč zaradi
poročevalec, št. 20
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stavko, smo opozorili, da to ni pravi način za uveljavljanje njegovih
zahtev. Ministrstvu za pravosodje pa smo predlagali posebno
pozornost in skrbnost pri obravnavi pobudnikovega primera, saj
smo ocenili, da to terjajo zdravstveni, socialni in človekoljubni
razlogi.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pri ministrstvu za
pravosodje nas je nato obvestila, da je bilo pobudnikovi prošnji
ugodeno. Pobudnik je bil premeščen v Zavod za prestajanje
mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

je uprava zavoda, v katerem prestaja zaporno kazen, prepozno
izročila vabilo sodišča. Tako se ni mogel udeležiti seje senata, na
kateri je sodišče odločalo o njegovi pritožbi, ki jo je vložil kot
obtoženec v kazenskem postopku.
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo opozorili na
pobudnikov primer ter zahtevali pojasnilo. Ugotovili smo, da je
sodno vabilo za pobudnika v zavod prispelo 20. junija 1995. Seja
pritožbenega senata je bila določena za 7. julija 1995. Vabilo je bilo
v odprti kuverti in je bila uprava zavoda z datumom seje senata
tako seznanjena. V času, ko je sodno vabilo prispelo v zavod, je
bil pobudnik odsoten, ker je bil na letnem dopustu. V zavod se je
vrnil dne 3. julija 1995. Uprava zavoda pa je, očitno iz malomarnosti,
pobudniku vabilo izročila šele 9. julija 1995, torej dva dni po seji
pritožbenega senata.
Trditve pobudnika so se torej izkazale kot točne. Zaradi napake
uprave oziroma delavcev zavoda za prestajanje zaporne kazni
je bilo pobudniku kot obtožencu v kazenskem postopku
onemogočeno, da bi se udeležil seje senata, na kateri je sodišče
odločalo o njegovi pritožbi. Zaradi opustitve pravočasne vročitve
so bile kršene procesne pravice obtoženca v kazenskem
postopku. Uprava zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri
Mirni nam je zagotovila, da se kaj takega ne bo več dogajalo.

2.2-23/96 - pomoč obsojencu pri pridobitvi socialnega
stanovanja po prestani zaporni kazni
Pobudnik prestaja zaporno kazen. Pritožuje se, da je pri
stanovanjskem skladu vložil prošnjo za dodelitev socialnega
stanovanja, vendar kljub dvakratnemu urgiranju ni dobil odgovora.
Prosi za posredovanje varuha, da bi bil njegov stanovanjski problem rešen pred iztekom prestajanja zaporne kazni.
V zvezi z njegovimi navedbami smo opravili poizvedbe pri
pristojnem stanovanjskem skladu. S stanovanjskega sklada so
nam v vednost poslali fotokopijo odgovora pobudniku, s katerim
so ga seznanili, da nimajo prostega stanovanja in mu predlagali,
naj se prijavi na razpis za socialna stanovanja v najem, ki bo
predvidoma jeseni.
Na podlagi 7. člena zakona o varuhu človekovih pravic smo
stanovanjskemu skladu predlagali, naj glede na to, da se
pobudniku izteka prestajanje zaporne kazni, skupaj s centrom
za socialno delo ponovno proučijo možnost pravočasne rešitve
njegovega stanovanjskega problema. Po omenjenem posredovanju varuha smo dobili odgovor, da je pri reševanju stanovanjske
vloge pobudnika prišlo do pomote. Sporočili so, da zaenkrat še
nimajo nobenega prostega stanovanja, vendar v sodelovanju s
centrom za socialno delo intenzivno iščejo možnost pravočasne
rešitve.

2.2-43/96 - izgubljene zasežene listine
Pobudniku sta bili v preiskavi, ki jo je odredilo sodišče, 27. oktobra
1992 med drugimi predmeti zaseženi tudi Vojna izkaznica
Republike Bosne in Hercegovine ter Domovnica Republike
Hrvatske. Varuhu človekovih pravic se je pritožil, da mu zaseženih
listin niso vrnili, čeprav je bil kazenski postopek zoper njega
pravnomočno končan in sodišče ni odredilo odvzema teh
predmetov.
Zahtevali smo pojasnilo ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo je pobudnikovo pritožbo ocenilo za utemeljeno.
Ugotovilo je, da kriminalist v dokumentacijo, s katero je ministrstvo
pobudnikovo zadevo predalo pravosodnim organom, ni zapisal,
da sta zaseženi listini priloga ovadbi. Prav tako ni bilo zabeleženo,
da sta ti listini morda prilogi potrdilu o zasegu predmetov. Listin, ki
sta bili pobudniku zaseženi, tako sedaj ni moč najti. Ministrstvu
smo predlagali, naj s pobudnikom vzpostavijo stik in nastali položaj
rešijo sporazumno tako, da zaradi tega pobudnik ne bo trpel
škode.
Ministrstvo je našemu predlogu sledilo. S pobudnikom so se
pogovorili ter mu predlagali, naj pri pris-tojnih tujih organih zahteva
izdajo novih listin. Povrnitev nastalih stroškov v zvezi z izdajo
novih dokumentov pa bo lahko zahteval od ministrstva.
Ocenjujemo, da je takšna rešitev primera sprejemljiva, saj državni
organi Republike Slovenije ne morejo nadomestiti izgubljenih
uradnih listin druge države. Priznanje storjene napake s strani
delavcev ministrstva za notranje zadeve pa ima odmev tudi v
zavezi, da ministrstvo pobudniku povrne stroške, nastale zaradi
urejanja izgubljenih dokumentov.

2.2-37/96 - kršenje hišnega reda v zavodu za prestajanje
zaporne kazni
Na varuha človekovih pravic se je obrnil obsojenec glede ravnanja
z njim v Zavodu za prestanjanje kazni zapora Ljubljana zaradi
očitka, da je kršil hišni red (kajenje marihuane).
Informacije o tem primeru smo zahtevali od uprave za izvrševanje
kazenskih sankcij. Po vsestranski in natančni proučitvi navedb
pobudnika uprava ugotavlja, da je v tem primeru prišlo do vrste
nepravilnosti. Tako v konkretnem primeru ni bilo izdano potrdilo o
odvzemu predmetov, prav tako upravnik zaporov ni izdal odločbe
o odvzemu predmetov. Že začeti disciplinski postopek zoper
obsojenca je bil ustavljen na neformalen način in premestitev
obsojenca v okviru istega zavoda v zaprti oddelek ni bila izvedena
z odločbo.
Glede na ugotovljene nepravilnosti smo od uprave zahtevali še,
da nas seznani z nadaljnjim ukrepanjem v tem primeru. Za primer,
da do tega še ni prišlo, pa smo predlagali, da takoj ravnajo v
skladu s pooblastili in pristojnostmi in nas o tem obvestijo. Uprava
nam je nato sporočila, da zoper odgovorne delavce v zavodu
niso uvedli disciplinskega postopka. So pa vodstvo zavoda na
ugotovljene napake in pomanjkljivosti resno in nedvoumno
opozorili. Uprava v mejah svojih pooblastil tudi sicer nenehno
spremlja ravnanje zavoda v smeri uveljavljanja pravic in obveznosti
zaprtih oseb, pri čemer opozarja na vsako morebitno ugotovljeno
pomanjkljivost. Zoper nekatere kršitelje delovne discipline je bil v
tekočem letu uveden tudi disciplinski postopek in izrečen ustrezni
disciplinski ukrep. Sporočili so nam še, da se bodo pobudniku po
pooblaščenem delavcu za ugotovljene napake tudi opravičili.

2.3-9/96 - hospitalizacija bolnika z duševno boleznijo v
splošni in psihiatrični bolnišnici
Pobudnik se je pritožil, da je bil proti svoji volji hospitaliziran v
Splošni bolnišniciTrbovlje. Pobegniti je moral skozi okno bolnišnice
in bos prepešačiti pet kilometrov do doma. Kasneje je bil
neprostovoljno hospitaliziran na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Proti
svoji volji je bil deležen medikamentoznega zdravljenja in
pomirjeval, pri čemer poudarja njihovo škodljivost in stranske
učinke. Poskusi, da bi dobil pravno pomoč, so bili neuspešni, zato
je pobegnil tudi iz psihiatrične bolnišnice, ko je bil premeščen na
odprti oddelek.
V mnenju, ki smo ga posredovali Splošni bolnišnici Trbovlje, smo
opozorili, da je, če so podani zakonsko določni pogoji,
hospitalizacija proti volji bolnika dovoljena le v psihiatričnem
zdravstvenem zavodu, ne pa v bolnišnici za zdravljenje telesnih

2.2-41/96 - prepozna vročitev sodnega vabila obsojencu v
zavodu za prestajanje zaporne kazni
Obsojenec je v pritožbi varuhu človekovih pravic navedel, da mu
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bolezni. Splošna bolnišnica Trbovlje je pojasnila, da so
neutemeljene obtožbe o hospitalizaciji bolnika proti njegovi volji.
Zanj so storili vse, kar so lahko, v dobri veri, da mu pomagajo. Ob
sprejemu je bil bolnik zelo oslabel, na oddelku bolnišnice pa naj bi
izključili organski vzrok bolezni. Bolnišnico je samovoljno zapustil
šesti dan hospitalizacije. Pobudnik je bil sedem dni kasneje proti
svoji volji hospitaliziran na zaprtem oddelku Psihiatrične klinike v
Ljubljani. Bolnišnica je o sprejemu bolnika obvestila Okrajno
sodišče v Ljubljani zunaj 48-urnega zakonskega roka. Obvestilo
o pridržanju je (brez navedbe ure sprejema) poslala sodišču šele
tretji dan hospitalizacije na zaprtem oddelku. Obvestilo o pridržanju
je sodišče prejelo dan kasneje ter hkrati tudi samo kršilo zakon,
saj pridržane osebe ni obiskalo ne v zakonskem roku treh dni in
tudi kasneje ne. Po enajstih dneh hospitalizacije na zaprtem
oddelku je psihiatrična klinika sporočila sodišču, da je bil bolnik
premeščen na odprti oddelek. Dva dni kasneje pa je pobudnik
samovoljno zapustil bolnišnico in odšel domov. Svojci so ga pripeljali
nazaj v bolnišnico in znova je bil hospitaliziran na zaprtem oddelku
ter čez nekaj dni premeščen na odprti oddelek. Bolnik je zdravila
odklanjal, zato je zdravstveno osebje pazilo, da je predpisano
terapijo redno jemal.
Pobudnik se je na varuha človekovih pravic obrnil že po končanih
hospitalizacijah. Ker se sodišče v času pridržanja pobudnika ni
odzvalo, preskusa zakonitosti njegovega pridržanja ni bilo. Tako
smo lahko le ugotovili kršitve zakona ter opozorili, da je
neprostovoljno zdravljenje dopustno le na zaprtem oddelku
psihiatrične bolnišnice, ki je skupaj s prisilno hospitalizacijo lahko
le ukrep ultima ratio. Okrajno sodišče v Ljubljani je neodzivanje na
posredovano obvestilo o pridržanju opravičevalo s premajhnim
številom sodnikov, velikim številom pridržalnih postopkov in
dejstvom, daje bil bolnik enajsti dan hospitalizacije premeščen na
odprti oddelek bolnišnice.

brezposelnosti. S tem je bilo pobudniku omogočeno uveljavljanje
pravic, ki mu gredo po zakonu.
3.1-1789/95 - trajni presežni delavec in upokojitev
Pobudnik je varuha človekovih pravic zaprosil za pomoč pri
reševanju njegove hude socialne stiske, v kateri se je znašel po
prenehanju prejemanja nadomestila za brezposelnost. Delovno
razmerje mu je prenehalo zaradi stečajnega postopka. Pobudnik
se je prijavil pri Republiškem zavodu za zaposlovanje, Območna
enota Ljubljana, Urad za delo Trbovlje. Z odločbo zavoda mu je
bila priznana pravica do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti za 24 mesecev. Pobudnik trdi, da mu je bilo ob
vročitvi odločbe pojasnjeno, da se mu bo denarno nadomestilo
podaljšalo, ker mu do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka pet
let zavarovalne dobe. Po izteku denarnega nadomestila mu je do
izpolnitve pogojev za upokojitev manjkalo tri leta in tri dni. Zato je
bil zahtevek za podaljšanje denarnega nadomestila po 26. členu
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
z odločbo Republiškega zavoda za zaposlovanje Območna enota
Ljubljana zavrnjen. Pobudnik je na predlog zavoda dokupil šest
dni zavarovalne dobe za čas služenja vojaškega roka in vložil
pritožbo zoper zavrnilno odločbo zavoda. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je pritožbo zavrnilo. Prav tako je
Ministrstvo zavrnilo pritožbo zoper sklep zavoda, s katerim je bil
zavržen predlog za obnovo postopka, vložen zaradi kasnejšega
dokupa šestih dni zavarovalne dobe.
Pobudnik se pritožuje, ker kljub temu, da se je redno oglašal na
Uradu za delo Trbovlje in se vseskozi ravnal po njihovih navodilih,
ni bil pravočasno obveščen o manjkajočih treh dnevih zavarovalne
dobe.
Po našem posredovanju so z Republiškega zavoda za
zaposlovanje Območna enota Ljubljana odgovorili, da so v tej
zadevi ravnali v skladu s 26. členom zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, s katerim je določeno, da
se izplačevanje denarnega nadomestila podaljša do izpolnitve
pogojev za upokojitev zavarovancu, kateremu ob izteku roka za
izplačevanje denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za
upokojitev manjkajo največ tri leta.
Na ponovno posredovanje varuha je Urad za delo Trbovlje
pobudniku priskrbel usposabljanje z delovnim razmerjem za devet
mesecev, kasneje pa bo lahko izkoristil pravico do denarnega
nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev.

3.0-2/96 - pravica do denarnega nadomestila
Pobudnik je do 29. septembra 1995 opravljal zasebno
avtoprevozništvo. S tem dnem je to dejavnost prenehal opravljati,
ker je bila pri njem ugotovljena III. kategorija invalidnosti po zakonu
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s pravico do
nadomestila plače za čas čakanja na ustrezno razporeditev
oziroma zaposlitev na drugo ustrezno delo, pri čemer se to
nadomestilo začne izplačevati po preteku časa prejemanja
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti po zakonu o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Pobudnik
je 4. oktobra 1995 vložil zahtevek za priznanje pravice do
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti; pristojni organ
zavoda za zaposlovanje je zahtevek zavrgel z obrazložitvijo, da
ni pristojen za reševanje zahtevka, ker gre v tem primeru za
invalida III. kategorije in da je za reševanje pristojen zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Varuh je ocenil, da tako ravnanje nima pravne podlage v obstoječi
zakonodaji in da gre za vprašanje kratenja pravice državljana do
socialne varnosti po 50. členu ustave. To oceno je utemeljil s
sklicevanjem na določila 1., 14., 15. in 19. člena zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Na podlagi
navedene ocene je varuh predlagal ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, da v okviru svojih pristojnosti zagotovi
usklajeno izvajanje zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti ter zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju tako, da bodo zavarovancem zagotovljene pravice,
ki jim po obeh zakonih pripadajo.
Ministrstvo je predlog sprejelo in v zvezi z izvajanjem navedenih
zakonov v primeru, ki ga navaja pobudnik, sprejelo stališče, da
se zavarovancu najprej prizna pravica do denarnega nadomestila
za čas brezposelnosti, po preteku trajanja te pravice pa
zavarovancu pripadajo pravice iz invalidskega zavarovanja. V
pobudnikovem primeru je ministrstvo odpravilo po nadzorstveni
pravici odločbo zavoda, s katero je bil zavržen njegov zahtevek
za priznanje pravice do denarnega nadomestila za čas
poročevalec, št. 20

3.1-8/96 - enostransko odtegovanje pokojnine
Pobudnik se je pritožil zoper ravnanje Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, ki je pričel od njegove
pokojnine enostransko odtegovati 16.000,00 tolarjev na mesec.
Takšno ravnanje je zavod pojasnil s tem, da je pri nakazovanju
pokojnine prišlo do napake in je pobudnik prejel večji znesek, do
katerega ni bil upravičen. Zato je zavod enostransko sprejel
odločitev, da bo pobudnik v naslednjih 20 mesecih vrnil prejeto
preplačilo. Pobudnik se s takšnim načinom reševanja zatrjevane
napake zavoda ni strinjal. Svojo odklonilno stališče je zavodu
sporočil z dvema priporočenima pismoma, vendar odgovora ni
prejel.
Na podlagi opravljenih poizvedb smo zavodu predlagali, naj se s
pobudnikom o znesku in načinu vračila sporazume, če se ne bo
strinjal, pa naj ubere ustrezno pravno pot.
Na podlagi našega posredovanja je zavod takoj prenehal pobudniku
odtegovati preplačilo od njegove pokojnine ter nam sporočil, da
se bodo z njim dogovorili o višini preplačila in o višini obroka, ki naj
bi ga slednji vsak mesec vračal v obliki odtegovanja od pokojnine.
3.1-29/96 - pravice invalida III. kategorije invalidnosti po
prenehanju delovnega razmerja
Pobudnik je bil zaposlen v krajevni skupnosti. Ta delodajalec je
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imel zaposlenih manj kot pet delavcev. Junija 1994 je bil z odločbo
zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje razvrščen v III.
kategorijo invalidnosti zaradi bolezni s pravico do razporeditve
oziroma zaposlitve na drugo ustrezno, lažje fizično delo.
Delodajalec pa ni imel delovnega mesta, ki bi ustrezalo delovni
zmožnosti pobudnika. Zato mu je dne 29. septembra 1994 izdal
odločbo o priznanju pravice do čakanja na zaposlitev na drugo
ustrezno lažje fizično delo s polnim delovnim časom od 1. oktobra
1994 naprej. Hkrati je določil osnovo za izračun nadomestila ter
opredelil obveznost pobudnika, da se v 30 dneh po dokončnosti
odločbe prijavi pri pristojnem zavodu za zaposlovanje, ker bi mu
v nasprotnem primeru prenehalo delovno razmerje. Ob izdaji te
odločbe je delodajalec odjavil pobudnika iz zavarovanja zaradi
prenehanja delovnega razmerja. Pobudnik je ravnal skladno z
odločbo in se 5. oktobra 1994 prijavil zavodu za zaposlovanje kot
iskalec ustrezne zaposlitve. Ni pa uveljavljal pravice do denarnega
nadomestila, ker so na zavodu ugotovili, da iz odločbe, ki mu jo je
izdal delodajalec, ni razvidno, da bi mu prenehalo delovno razmerje.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je pobudniku
zavrnil pravico do nadomestila zaradi nižje plače na drugem
delovnem mestu, ker ga delodajalec na drugo delovno mesto
sploh ni razporedil. Pobudniku je kot invalidu III. kategorije dejansko
prenehalo delovno razmerje in od 1. oktobra 1994 ni prejemal niti
nadomestila plače niti denarnega nadomestila iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti in ne nadomestila plače iz
invalidskega zavarovanja.
Čeprav je od odločitve organa lokalne skupnosti preteklo več kot
eno leto in pobudnik v zadevi ni izrabil pravnih sredstev, smo
pobudo obravnavali. Županu občine te lokalne skupnosti smo
predlagali, naj občina uredi delovni status pobudnika na način, ki
mu bo omogočal uresničitev pravic, določenih z zakonom. Predlog
je temeljil na dejstvu, da izdana odločba delodajalca ni mogla biti
pravna podlaga za prenehanje delovnega razmerja pobudnika in
mu torej delovno razmerje ni prenehalo 30. septembra 1994. Zakon
o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij pa je določil
obveznost občin za prevzem delavcev, zaposlenih v krajevnih
skupnostih, ki so obstajale do ustanovitve občine na njenem
območju, če občinski statut ne predvideva delitve občine na ožje
dele.
Občina je upoštevala naš predlog in izvedla vse potrebno, da je
pobudnik lahko uveljavil pravico do denarnega nadomestila za
čas brezposelnosti od 1. septembra 1994 naprej; po prenehanju
te pravice pa bo imel pravico do nadomestila plače za čas čakanja
na razporeditev oziroma zaposlitev na drugem ustreznem delu,
skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

3.3-8/96 - odločanje zavoda za zdravstveno zavarovanje o
pravici zavarovanca brez izdaje odločbe
Pobudnik je pri pristojni območni enoti Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije vložil zahtevek za izplačilo nadomestila
plače za čas začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni, ki je
daljša od 30 dni. Zavod je zahtevek pobudnika zavrnil, o zavrnitvi
pa ni izdal odločbe, ampak je pobudnika le z dopisom obvestil, da
nima pravice do nadomestila plače za čas nezmožnosti za delo.
Ker je zavod svojo odločitev sporočil le v obliki dopisa in brez
pravnega poduka, pobudniku ni bila dana možnost, da se zoper
odločitev pritoži.
Varuh človekovih pravic je zaprosil zavod za poročilo o ravnanju
v tem primeru, saj je iz določil zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju ter pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja jasno razvidno, da mora zavod odločati o pravicah
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po predpisih, ki urejajo
upravni postopek. Zakon o splošnem upravnem postopku pa za
odločanje predpisuje formalni akt: upravno odločbo.
Zavod je na podlagi intervencije varuha človekovih pravic
pobudniku izdal odločbo, s katero je sicer zavrnil pobudnikov
zahtevek, vendar ima pobudnik pravico do pritožbe zoper izdano
odločbo na drugostopenjski organ.
3.4-393/95 - pridobitev zdravstvenih podatkov
Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik zaradi
odklonilnega stališča Kliničnega centra v Ljubljani glede izročitve
fotokopij ali prepisovanja zdravstvene dokumentacije za pokojno
hčer.
Varuh je zaradi tega zahteval od Ministrstva za zdravstvo
tolmačenje 47. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ki govori o
pravici do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo.
Ministrstvo za zdravstvo je sporočilo, da ni ovir za pridobitev
želenih podatkov iz zdravstvene dokumentacije. Po posredovanju
varuha je pobudnik dobil želene podatke.
3.5-641/95 - izvršilna zadeva - dodelitev mladoletnega otroka
v vzgojo in varstvo materi
Na varuha človekovih pravic se je po pomoč obrnila mati
mladoletne deklice. Prosila je za posredovanje pri Upravni enoti
Kamnik, ki ni v pričakovanem roku zoper otrokovega očeta
opravila izvršbe z izročitvijo mladoletne deklice materi. Iz pobude
je bilo razvidno, da je bila odločitev o dodelitvi mladoletne deklice
v vzgojo in varstvo materi dokončna in pravnomočna. Pravilnost
in zakonitost dotedanjega postopka so presojale vse stopnje
upravnega odločanja, vključno z Vrhovnim sodiščem Republike
Slovenije.
Po našem posredovanju so z Upravne enote Kamnik odgovorili,
da se oče otroka upira izvršbi. Zato menijo, da je zaradi občutljivosti
področja, na katerem se opravlja izvršba, treba pridobiti ustrezno '
strokovno mnenje o načinu izvršbe. V zvezi s tem so se povezali
s Centrom za socialno delo Kamnik in ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve.
Varuh človekovih pravic je spremljal nadaljnji potek izvršilnega
postopka, predstavnica urada varuha se je udeležila tudi
skupnega pogovora, ki ga je Center za socialno delo Kamnik
sklical na pobudo Upravne enote Kamnik. Dogovora, ki sta ga
podpisala oče in mati, oče ni izpolnil. Razmere so postajale čedalje
bolj nevzdržne. V pogovorih z materjo in očetom mladoletne deklice
je bilo opaziti, da posledice počasnega odločanja v izvršilni zadevi
trpi predvsem otrok. Varovanje koristi mladoletne deklice je terjalo
čimprejšnjo odločitev in končanje izvršilnega postopka. Zato je
varuh pri upravni enoti posredoval za odločanje brez nepotrebnega
odlašanja in opozoril, da zaradi dolgotrajnega in neučinkovitega
postopka že nastajajo posledice v škodo mladoletnega otroka.
Upravna enota Kamnik je po posredovanju varuha izvršbo hitro
in uspešno izpeljala.

3.1-45/96 - premalo izplačana pokojnina
Pobudnica prejema pokojnino. Pri nakazilu pokojnine za september
in oktober 1996 je zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
odtegnil od njene pokojnine znesek iz naslova sodne prepovedi,
ki v skupni vsoti odtegljajev bistveno presega tretjino oziroma
celo polovico zneska celotne pokojnine. Pobudnica se s takšnim
ravnanjem ni strinjala in je na to opozorila zavod, vendar odgovora
ni prejela. Zato se je obrnila na varuha človekovih pravic.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo prosili za
pojasnilo. Pri tem smo opozorili, da zakon o izvršilnem postopku
določa zgornjo mejo, do katere je mogoče seči z izvršbo na
posamezne denarne prejemke. Tako je mogoče seči do ene
polovice pokojnine z izvršbo za privilegirane terjatve iz naslova
zakonite preživnine, odškodnine za negmotno škpdo in
odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal. Za druge terjatve pa je mogoče seči z izvršbo le do tretjine
pokojnine.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nam je odgovoril,
da je v primeru pobudnice prišlo do napake pri vnosu podatkov o
zamudnih obrestih v računalnik. Napako so odpravili, pobudnici
pa so z izrednim nakazilom vrnili nezakonito odtegnjeni del
pokojnine za oba meseca.
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3.5-1869/95 - pomoč pri vključitvi učenke v drugo osnovno
šolo

dodelitev socialnih stanovanj v najem, na katerem bo pobudnik
lahko kandidiral.
Po prejemu našega odgovora se je pobudnik oglasil pri
stanovanjskem skladu, kjer mu je bilo rečeno, da trenutno še ne
vedo, kdaj bo prvo prosto stanovanje. Na naše ponovno
posredovanje smo dobili odgovor, da je prišlo do pomote, ker
svetovalka za stanovanjske zadeve ni bila pravočasno
obveščena o predlagani rešitvi. Pobudnik je nato kmalu dobil ključe
stanovanja.

Sodišče je v postopku razveze zakonske zveze in dodelitve
otroka z začasno odredbo zaupalo mladoletno deklico v vzgojo
in varstvo materi za čas do pravnomočne odločitve o sporu. Mati
je deklico vpisala v osnovno šolo v kraju njenega začasnega
prebivališča. Oče, ki živi v drugem kraju, je z mladoletno hčerjo
ohranil stike. Maja 1996 se deklica po očetovi volji, z obiska pri
njem, ni vrnila k materi. Od takrat živi pri očetu. Zaradi očetovega
samovoljnega ravnanja deklica od maja 1996 ni več obiskovala
pouka, saj ni bila vpisana v osnovno šolo v kraju prebivališča
očeta. Avgusta 1996 se je oče deklice obrnil na varuha človekovih
pravic z zahtevo za posredovanje, da se zagotovi šolanje za
njegovo hčer.
Obrnili smo se na osnovno šolo v kraju, kjer deklica sedaj živi.
Vodstvo šole nam je pojasnilo, da pobudnikovi želji za šolanje na
domu ali za vključitev učenke v njihovo šolo ni mogoče ugoditi,
saj za to niso izpolnjeni pogoji. Zaradi prenehanja obiskovanja
pouka v maju 1996 deklica ni imela spričevala o končanem prvem
razredu. Hkrati pa je bila še vedno vpisana v osnovno šolo v
kraju začasnega prebivališča njene matere. Ravnatelju osnovne
šole smo predlagali, da pobudnika pisno obvesti o pogojih za vpis
v drugo osnovno šolo. Ministrstvo za šolstvo in šport je pobudniku
pojasnilo, da je deklico zavezana vpisati le šola v šolskem okolišu,
kjer je začasno prebivališče njene matere. Pobudnika je ministrstvo
opozorilo, da je zavezan omogočiti deklici nadaljevanje šolanja
na šoli, kjer je obiskovala prvi razred. Pobudnik se za pojasnila in
opozorila ni zmenil. Vztrajal je, da deklica šolanje nadaljuje v kraju
njenega sedanjega prebivališča.
Ugotovili smo, da je ravnanje pobudnika nepravilno in v nasprotju
z namenom roditeljske pravice. Posledica nespoštovanja sodne
odločitve, njegovega samovoljnega ravnanja in spora z materjo
mladoletne deklice je, da otrok ne obiskuje pouka. Pozivi pobudniku,
naj upošteva sodno odločbo in s tem omogoči hčeri nadaljevanje
šolanja v kraju prebivališča matere, so ostali brez odmeva. Ocenili
smo, da v takšnih razmerah, ko ni zagotovljeno izpolnjevanje
šolske obveznosti, nastaja škoda predvsem otroku. Koristi otrok
pa morajo biti glavno vodilo za ravnanje vseh državnih organov. V
interesu deklice je, da se čim prej ponovno vključi v osnovno šolo
in naprej obiskuje pouk. Zato smo osnovnima šolama v kraju
prebivališča matere in v kraju prebivališča očeta oziroma deklice
predlagali sprejem ukrepov, na podlagi katerih naj bi deklici
omogočili nadaljevanje šolanja in s tem zagotovitev možnosti
obveznega osemletnega šolanja. Po našem posredovanju je bila
sprejeta odločitev, da deklica do ureditve razmer med staršema
obiskuje pouk na šoli v kraju, kjer sedaj prebiva. Od začetka
oktobra 1996 tako deklica vendarle nadaljuje šolanje.

3.5-50/96 - stanovanjski problem
Pobudnica je zaprosila varuha človekovih pravic za pomoč v
stanovanjski stiski. V pobudi je opisala svoje težko življenje in
njeno dolgoletno iskanje stanovanja. Že kot dojenček je bila
nameščena v rejniško družino, kasneje se je poskušala
osamosvojiti, vendar ji ni uspelo. Trenutno živi pri starejši osebi, ki
jo neguje, vendar so razmere nevzdržne.
Center za socialno delo Celje nam je sporočil, da so seznanjeni s
stisko pobudnice. Že pred leti so ji pomagali pri vložitvi prošnje za
dodelitev socialnega stanovanja v najem. Navajajo, da so
pobudnici že pred štirimi leti pri Stanovanjskem skladu Občine
Celje obljubili, da bo kmalu dobila stanovanje, vendar kasneje
obljube niso izpolnili. Zato je večkrat posredoval tudi center za
socialno delo, vendar zaman.
Glede na navedbe centra za socialno delo, smo pristojni
stanovanjski sklad zaprosili za poročilo o dosedanjem reševanju
te zadeve in za informacijo, kdaj predvidevajo rešitev
stanovanjske stiske pobudnice. S Stanovanjskega sklada Občine
Celje so sporočili, da je na prednostnem seznamu ostal pred
pobudnico samo še en upravičenec, in predvidevajo, da bo njena
stanovanjska stiska rešena v enem mesecu. Stanovanjska stiska
pobudnice je bila v enem mesecu tudi rešena.
3.5-75/96 - pomoč pri razreševanju stanovanjskega problema
Pobudnica je starejša gospa, ki skupaj z invalidno sestro že 55 let
živi v stanovanju, iz katerega jima grozi prisilna izselitev. Center
za socialno delo jima ni mogel priskrbeti nadomestnega stanovanja,
niti namestitve v domu starejših občanov. Pri Stanovanjskem
skladu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
sta vložili prošnjo za dodelitev stanovanja, vendar se bojita, da bi
prišlo do prisilne izselitve, preden dobita stanovanje.
Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, ki obravnava prošnje za
dodelitev stanovanja, smo seznanili z njuno stisko in jih zaprosili,
da njuno prošnjo, glede na težaven položaj, v katerem sta se
znašli, prednostno rešujejo. Sporočili so nam, da so njuno prošnjo
obravnavali in so ju uvrstili na vrh prednostnega seznama.
Zagotovili so, da bo njuna stanovanjska stiska v kratkem rešena,
saj se z zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje že
dogovarjajo o konkretni rešitvi.
Pobudnici smo svetovali, naj njuna odvetnica seznani sodišče z
odgovorom Mestne zveze upokojencev Ljubljana, da ne bi v tem
času prišlo do prisilne izselitve.

3.5-47/96 - stanovanjski problem
Pobudnik je po razvezi skupaj s partnerico in dojenčkom živel v
podnajemniškem stanovanju, za katerega ni imel sklenjene
najemne pogodbe in je imel določen rok za izselitev. Pri
Stanovanjskem skladu Občine Celje je zaprosil za socialno
stanovanje, vendar ni dobil odgovora. Navedel je, da želi rešiti
svojo stanovanjsko stisko tudi zato, da bi lahko prevzel polno
skrb za sina, ki je po razvezi živel pri materi in mu je grozila
namestitev v vzgojni zavod.
Ker varuh človekovih pravic nima možnosti, da bi neposredno
sodeloval pri reševanju stanovanjske stiske, smo zaprosili Center
za socialno delo Celje, naj pobudniku pomagajo v skladu s svojimi
pooblastili in pristojnostmi. Pri Stanovanjskem skladu Občine Celje
pa smo zaprosili za informacijo, zakaj pobudniku na njegovo vlogo
niso odgovorili. S Centra za socialno delo Celje so nam sporočili,
da je nujno, da pobudnik v celoti prevzame skrb za sina. Zato so
se s Stanovanjskim skladom Občine Celje dogovorili, da bo
stanovanjski sklad pobudniku in njegovi družini ponudil začasno
stanovanje za eno leto, v tem času pa bo objavljen razpis za
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4.1-12/96 - delovno dovoljenje
Pobudnik je zaprosil varuha za pomoč pri izdaji delovnega
dovoljenja za nedoločen čas. Imel je že delovno dovoljenje za
določen čas, ki ga je pridobil na podlagi 24. člena zakona o
zaposlovanju tujcev. Pri zavodu za zaposlovanje pa je vložil predlog
za obnovo postopka, v katerem je zaprosil za izdajo delovnega
dovoljenja za nedoločen čas, skladno z določbo 23. člena zakona
o zaposlovanju tujcev, ker je pridobil nov dokaz - pravnomočno
sodbo sodišča, da je bil na dan uveljavitve zakona o zaposlovanju
tujcev v delovnem razmerju za nedoločen čas, imel pa je tudi več
kot 10 let delovne dobe v Republiki Sloveniji.
Glede na to, da je zavod za zaposlovanje za obnovo postopka
zahteval druga dokazila, smo zavodu sporočili naše mnenje, da
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je pravnomočna sodba zadosten dokaz o obstoju delovnega
razmerja za nedoločen čas in torej podlaga za obnovo postopka.
Mnenje, ki ga je podprlo tudi ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, je zavod upošteval in pobudniku je bilo izdano delovno
dovoljenje za nedoločen čas.

zavrglo zahtevo za napredovanje v naziv pobudnika, ker naj bi
ravnatelj šole prepozno posredoval zahtevano dokumentacijo,
vendar ne po pobudnikovi krivdi. V pobudi omenja tudi lastno
mnenje glede tega, da se pri učiteljih strokovnih predmetov v
postopku napredovanja premalo upoštevajo tiste delovne
izkušnje, ki jih je pridobil z delom v industriji.
Na poizvedbe nam je ministrstvo za šolstvo in šport odgovorilo,
da so v pobudnikovem primeru prenagljeno izdali sklep o zavrženju
zahtevka za napredovanje, zato bodo o zahtevku ponovno odločali.
V ta namen sože pisno pozvali pobudnika, da predloži manjkajoča
dokazila ravnatelju šole, ravnatelja šole pa, da predloži preostale
dokumente in dokazila, na podlagi katerih bodo ponovno odločali
o zahtevku pobudnika za napredovanje v naziv.

4.1-34/96 - kršitve delovne zakonodaj} in ukrepanje
inšpekcije dela
Pobudnica je bila zaposlena v večjem slovenskem podjetju s
področja turizma, v katerem ni pomembnejših sezonskih vplivov
Glavni problem, ki ga navaja pobudnica v pobudi, je nezakonito
prenehanje delovnega razmerja. V času, ko je bila odsotna zaradi
bolezni, ji je bil v podpis ponujen sporazum o prenehanju delovnega
razmerja, ki gaje podpisala, misleč, da podpisuje odločbo o izrabi
letnega dopusta. Poleg tega je navajala še vrsto drugih
nepravilnosti; med drugim zlasti onemogočanje izrabe letnega
dopusta in stalno delo v času, ki je daljši od polnega delovnega
časa. To delo ni bilo upoštevano kot nadurno, pač pa naj bi v
določenem času opravljene ure nad polnim delovnim časom
kompenzirali z opravičeno odsotnostjo. Tudi tega ji delodajalec ni
omogočil. Tako delo tudi ni zagotavljalo delavki pravice do
tedenskega počitka, skladno z zakonom.
Inšpektorat RS za delo smo zaprosili za poročilo o morebiti že
opravljenem inšpekcijskem pregledu pri delodajalcu pobudnice.
Ker tega še niso opravili pred našo poizvedbo, so to storili potem,
ko so jo prejeli. Pri inšpekcijskem pregledu so ugotovili več
nepravilnosti, ki so se nanašale prav na tiste okoliščine, ki jih je
pobudnica navajala v pobudi.Te nepravilnosti niso bile ugotovljene
samo pri pobudnici, ampak tudi pri drugih delavcih. Inšpekcija za
delo je delodajalcu izdala ureditveno odločbo, pobudnico pa je v
tistem delu, ki se nanaša na nezakonitost prenehanja delovnega
razmerja, napotila na sodni spor.

5.1-60/96 - vstop v državo
Pobudnik se je obrnil na varuha po telefonu in to iz Srbije. Tja je
odšel konec februarja 1996 na obisk k materi. Ko se je po približno
mesecu dni nameraval vrniti v Slovenijo, kjer stalno živi in ima
družino, mu vstop ni bil dovoljen. V letu 1991 je zaprosil za sprejem
v slovensko državljanstvo po 40. členu zakona o državljanstvu
RS. Izdana je bila negativna odločba, ki pa jo je Vrhovno sodišče
v upravnem sporu odpravilo. Ponovno o zadevi še ni bilo odločeno.
Po ustavi ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si izbira
prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadar koli vrne. Tujcem
se na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v
njej. V obravnavanem primeru pa ni šlo za tujca. Glede na odpravo
negativne odločbe o državljanstvu za pobudnika niso veljale
določbe zakona o tujcih, pač pa je bil po 13. členu ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije izenačen v pravicah in dolžnostih
z državljani Republike Slovenije. Po našem posredovanju pri
diplomatsko-konzularnem predstavništvu v Budimpešti se je lahko
vrnil v Slovenijo.

4.2-23/96 - dolgotrajnost postopka odločanja drugostopnega organa o pravici do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti

5.1-79/96 - ugotovitev državljanstva
Pobudnik nas je zaprosil za pospešitev postopka pri izdaji
ugotovitvene odločbe o državljanstvu. Dne 11. januarja 1993 je
pri ministrstvu za notranje zadeve vložil zahtevek za ugotovitev
državljanstva. Zahtevek je bil odstopljen v reševanje takratni občini
Koper, ki je 24. januarja 1994 izdala ugotovitveno odločbo, da
pobudnik ni državljan Republike Slovenije. Zoper izdano odločbo
je pooblaščenka pobudnika 9. februarja 1994 vložila pritožbo, ki
pa ni bila odstopljena ministrstvu, temveč pomotoma arhivirana
pri Upravni enoti Koper.

Pobudnica je dne 11. marca 1996 vložila zahtevek za uveljavitev
pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti pri
eni izmed območnih enot Republiškega zavoda za zaposlovanje.
Prvostopenjski organ (območna enota zavoda) je 17. maja 1996
njen zahtevek zavrgel. Pobudnici naj denarno nadomestilo ne bi
pripadalo zato, ker ji je Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije priznal status invalida III. kategorije s
pravico do nadomestila plače za čas čakanja na drugo ustrezno
delo. Ker je bila pobudnica samostojni podjetnik posameznik, je
prenehala opravljati dejavnost zaradi Invalidnosti in se v 30 dneh
po dokončnosti odločbe o razvrstitvi v kategorijo invalidnosti
prijavila na pristojnem zavodu za zaposlovanje. Zoper sklep o
zavrženju zahtevka se je pobudnica 24. junija 1996 pritožila na
ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ker o pritožbi ni
bilo odločeno, je novembra 1996 naslovila pobudo varuhu.
Ker je potekel ne samo zakonski, ampak tudi vsak razumni rok
za odločitev o pritožbi, smo na ministrstvu opravili poizvedbo o
razlogih, ki preprečujejo odločitev o pobudničini pritožbi. Ministrstvo
je v odgovoru kot razlog za dolgotrajnost odločanja o pritožbi
navajalo velik obseg pritožb zoper odločitve prvostopenjskih
organov, ki povzroča večje zaostanke v reševanju pritožb, saj
za tako število pritožb nimajo dovolj kadrov.
Drugostopenjski organ je o pritožbi odločil in sicer tako, da je
pobudnici priznal pravico do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti.

Tudi naše posredovanje je pripomoglo k ugotovitvi napake in
nadaljevanju postopka. Ministrstvo je zagotovilo, da bo v
navedenem postopku v skladu z zakonskimi pooblastili presodilo
zakonitost in pravilnost izdane odločbe ter izdalo ustrezen upravni
akt v najkrajšem času.
5.1-106/96 - državljanstvo
Pobudnik je vlogo za pridobitev slovenskega državljanstva vložil
pri Upravni enoti 2. decembra 1993 na podlagi 10. člena zakona o
državljanstvu. Na poizvedbo pri ministrstvu za notranje zadeve
smo prejeli odgovor, da je bila vloga pri njih knjižena 3. januarja
1994. Ministrstvo je ob pripravi odgovora reševalo vloge, vložene
na tej pravni podlagi, ki so bile knjižene pri ministrstvu maja 1993.
Ker pa je bil prosilec rojen v Sloveniji in tukaj živi, je ministrstvo
sporočilo, da bo vlogo pričelo obravnavati takoj, v okviru prednosti
po 10. členu.

4.3-5/96 - postopek obravnavanja zahtevka za napredovanje
v nazivu v šoli

5.1-115/96 - pridobitev državljanstva RS

Pobudnik je že 16 let zaposlen na srednji tehniški šoli kot učitelj
teoretičnih predmetov. Leta 1994 je ministrstvo za šolstvo in šport

Pobudnica je prošnjo za pridobitev državljanstva vložila 21. maja
1992.
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S poizvedbo smo ugotovili, da je bila dne 10. julija 1996 izdana
odločba, s katero je bila prošnja pobudnice, njenega moža in
dveh sinov za sprejem v slovensko državljanstvo zavrnjena.
Negativna odločba je bila izdana zaradi neizpolnjevanja pogoja iz
3. točke 10. člena zakona o državljanstvu. Omenjeno določilo
zahteva, da je prosilec dejansko živel v Sloveniji 10 let, od tega
neprekinjeno zadnjih pet let pred vložitvijo prošnje. Prosilca bi prvi
- sporni - pogoj izpolnila 1. avgusta (mož) oziroma 26. avgusta
1996 (žena). Nesprejemljivo je, da ministrstvo za notranje zadeve
po štirih letih izda odločbo tik pred dokončno izpolnitvijo pogoja.

pobudnica ni mogla pridobiti pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja, ker ni imela dovoljenja za začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji. Pobudnica je namreč zaradi zdravstvenih
težav zamudila rok za podaljšanje dovoljenja in ga kasneje ni
mogla več pridobiti.
Glede na slabo zdravstveno stanje in osebne razmere pobudnice
je varuh na podlagi 25. člena zakona o varuhu človekovih pravic
Upravni enoti Ljubljana posredoval mnenje, da bi bilo treba proučiti
vse možnosti, da se vlogi za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje ugodi in se ji s tem končno omogoči nujno potrebno
zdravljenje. Pri upravni enoti so upoštevali mnenje varuha in
pobudnici izdali dovoljenje za začasno prebivanje.

5.1-118/96 - pridobitev državljanstva RS

5.3-15/96 - denacionalizacijski postopek

Pobudnica je vlogo za redno naturalizacijo po 10. členu zakona o
državljanstvu vložila pri Upravni enoti dne 28. avgusta 1992.
Pozvedeli smo na ministrstvu za notranje zadeve, ki nam je
sporočilo, da je vloga pri njih knjižena 18. novembra 1993.
Ministrstvo je ob pripravi odgovora reševalo vloge prosilcev,
vložene na tej pravni podlagi, ki so bile knjižene maja 1993.

Pobudnik nas je obvestil, da je bil v denacionalizacijski zadevi
ugotovitveni postopek z izdelavo poročila o ugotovljenem
dejanskem in pravnem stanju 17. januarja 1994 končan. Iz poročila
je razvidno, da je mogoče vračilo v naravi. Kljub temu več kot dve
leti ni bila izdana odločba.

Ministrstvo je sprejelo naše mnenje, da je pri določanju vrstnega
reda za obravnavanje vloge treba upoštevati tudi čas njene
vložitve na občini in ne samo dan, ko je bila knjižena pri ministrstvu.
Ministrstvo je tako sporočilo, da bo vlogo prosilke pričelo
obravnavati takoj, torej ob upoštevanju datuma vložitve prošnje
pri upravni enoti.

Na našo poizvedbo smo iz Upravne enote Novo mesto prejeli
odgovor, da se zadeve rešujejo po vrstnem redu prispetja. Na
naše mnenje, da bi v primeru, ko je bil ugotovitveni postopek že
končan, morala biti v čimkrajšem času izdana tudi odločba, smo
prejeli odgovor, da bo odločba izdana - upoštevajoč vrstni red. Na
vprašanje, ali gre za vrstni red vseh prispelih vlog ali za vrstni red
tistih, ki čakajo na izdajo odločbe, ter na ponovno opozorilo, da bi
zadevo morali končati, smo prejeli odgovor, da je bila 30. aprila
1996 (deset dni po našem zadnjem posredovanju) v zadevi izdana
delna odločba.

5.1-127/96 - ugotovitev slovenskega državljanstva
Obravnavali smo primer pobudnika, ki je bil rojen v Sloveniji in tu
tudi vseskozi živi. Mati je Slovenka, oče pa je bil hrvaški državljan;
po osamosvojitvi Slovenije je tudi on dobil slovensko državljanstvo.
Pobudnik takrat ni mislil, da bi si moral v zvezi z državljanstvom
kar koli urejati. Ko pa je leta 1992 zaprosil za izdajo slovenskega
potnega lista, je zvedel, da v evidencah ni vpisan kot slovenski,
temveč kot hrvaški državljan.
Zaradi tega je zaprosil za slovensko državljanstvo. Vloga je bila
obravnavana kot prošnja za sprejem v državljanstvo z
naturalizacijo in je bila rešena negativno. Odločbo je vrhovno
sodišče odpravilo, ker po njegovem mnenju ni bilo dovolj
razčiščeno, za kakšen postopek naj bi sploh šlo.
Varuh je glede na pobudnikove navedbe menil, da bi bilo treba
preveriti okoliščine, v katerih je bilo evidentirano pobudnikovo
hrvaško državljanstvo. Ko se je postopek zasukal v to smer, se
je pokazalo, da je bila ob pobudnikovem rojstvu narejena napaka,
saj se starša nista sporazumela o hrvaškem državljanstvu, kot
bi se po takratnih predpisih morala. Pristojna upravna enota je
zato izdala ugotovitveno odločbo, da je pobudnik slovenski
državljan po rodu, to je od rojstva.

5.3-22/96 - denacionalizacija
Pobudnik se je obrnil na varuha med drugim zaradi denacionalizacijskega postopka. Zahteval je denacionalizacijo hiše in
kmetijskega zemljišča. Glede slednjega se zadeva nikamor ne
premakne.
Pozvedeli smo na Upravni enoti Žalec, kjer smo prejeli pojasnilo,
da je zadeva glede vračila kmetijskega zemljišča zastala, saj
referentka, ki je reševala zadevo v zvezi z vračilom hiše, vloge ni
odstopila oddelku za kmetijstvo. Tako je bila zadeva šele po našem
posredovanja odstopljena oddelku, ki je pristojen za reševanje.
Upravna enota v svojem odgovoru pojasnjuje, da zadeve v
primerih, kjer so bili podlaga za podržavljenje nepremičnin predpisi
o arondaciji, nasploh tečejo zelo počasi.
5.4-9/96 - dostop do hiše
Pobudnici je sosed s svojimi posegi v dovozno pot le-to ožil in s
tem onemogočal prehod. Pobudnica je predlagala, da se zaradi
ureditve problema realizira v katastru vrisana, a ne izvedena
javna pot. Ker se kljub prizadevanjem zadeva ni uredila, se je
obrnila na varuha.
Dne 8. avgusta 1996 smo poslali dopis na Sklad stavbnih zemljišč
Občine Logatec, ki je vodil postopek. Ker ne na dopis, ne na
urgenco z 2. septembra nismo prejeli odgovora, smo 30.
septembra za posredovanje zaprosili župana Občine Logatec.
Ponovno ni bilo odgovora ne na dopis, ne na urgenco z dne 24.
oktobra. Dne 3. decembra je župan v telefonskem pogovoru
pojasnil, da je zadeva že urejena, in obljubil, da bo poskrbel, da
bomo prejeli odgovor. Ker ga nismo prejeli, smo po telefonu
ponovno urgirali 10. januarja, 22. januarja in 10. februarja 1997.
Vsakič so nam na občini obljubili, da bomo odgovor prejeli takoj
oziroma najkasneje v enem tednu.
Pri pobudnici smo preverili stanje zadeve in ugotovili, da je problem res že rešen, saj je bila izvedena pot delno po njihovi in delno
po vrisani parceli. Ker je zadeva že rešena, je še toliko bolj čuden
odnos občine, ki ni mogla pripraviti pisnega odgovora na naša

5.2-3/96 - zdravstveno zavarovanje in dovoljenje za začasno
prebivanje
Pobudnica živi v samskem domu, je državljanka Bosne in
Hercegovine, v Sloveniji živi že od leta 1974 in ima vloženo prošnjo
za državljanstvo. Zaradi slabega zdravstvenega stanja in številnih
operacij je bila pred dvema letoma invalidsko upokojena. Ker v
Sloveniji nima stalnega prebivališča, je s tem izgubila lastnost
zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
Njeno zdravstveno stanje se je ponovno zelo poslabšalo in bi
nujno potrebovala zdravljenje.
Varuh je na podlagi 7. člena zakona o varuhu človekovih pravic
zaprosil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
naj glede na spremembe, ki jih v 29. členu prinaša zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavara" nju (Ur.l. RS, št. 7/96), čim hitreje za pobudnico uredi
obvezno zdravstveno zavarovanje. V konkretnem primeru je
zavod v najkrajšem času poslal prijavo v zdravstveno zavarovanje
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kljub temu pa
poročevalec, št. 20
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pisna in telefonska posredovanja in urgence.

bodo prizadeti imeli možnost uporabiti pravna sredstva. Upravna
enota je na to izdala sklep glede predloga za obnovo postopka.

5.7-108/95 - sosedova črna gradnja
5.7-58/96 - upravni postopek

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, katerega
soseda je pred leti začela graditi enonadstropen prizidek k svoji
stanovanjski hiši v širini 11 metrov, ki je segel celo na stezo - peš
pot. Zaradi prizidka so okna kuhinje in dnevne sobe v pobudnikovi
hiši vso zimo v senci. Za gradnjo ni bilo pridobljeno dovoljenje. V
zvezi s tem je bil pobudnik večkrat pri urbanističnem inšpektorju,
a ni nič pomagalo.
S poizvedbami smo ugotovili, da je urbanistični inšpektor leta
1988 izdal odločbo, s katero je naložil ustavitev sporne gradnje
stanovanjskega prizidka, dokler si investitor ne pridobi
lokacijskega dovoljenja. V lokacijskem postopku je bila v letu 1989
in v letu 1992 izdana negativna odločba, zoper katero se je
graditeljica pritožila, a je bila pritožba zavrnjena. Postopek za
legalizacijo po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor iz leta 1993 ni bil
sprožen.
Po prejemu našega dopisa je inšpektor za prostor opravil ogled in
ugotovil, da je investitor stanovanjski prizidek dogradil in ga pričel
uporabljati za bivanje. Ker za to ni imel veljavnega dovoljenja, je
bila izdana odločba o odstranitvi prizidka.

Pobudnik nas je prosil za posredovanje pri urbanistični inšpekciji,
saj je minilo že več kot pol leta, odkar je podal prijavo zaradi
sosedove črne gradnje. Ta je presegel dela, za katera je imel
izdano lokacijsko dovoljenje.
Od inšpekcije smo prejeli odgovor, da je bil decembra 1995
opravljen inšpekcijski pregled. Glede na ugotovljene nepravilnosti
je bila tudi izdana odločba, s katero je bilo investitorju naloženo,
da takoj ustavi gradnjo in zaprosi za spremembo lokacijskega
dovoljenja. Po navedbah inšpektorja pa je zaradi napake
administrativne delavke prišlo do napake in odločba ni bila poslana
investitorju. Šele naše posredovanje je na napako opozorilo in
omogočilo nadaljevanje inšpekcijskega postopka.
5.7-74/96 - vabljenje v upravnem postopku
Na varuha človekovih pravic se je obrnila pobudnica v zvezi z
inšpekcijskim postopkom glede obdelovanja kmetijskega
zemljišča. Zlasti jo moti vsebina dveh vabil kmetijske inšpekcije.
Meni, da se grožnja s privedbo lahko uporablja za osebe v
kazenskem postopku, ne pa za lastnika zemljišča, pa tudi grožnja
z visoko denarno kaznijo je neustrezna in protipravna.
Po proučitvi vabil se je pokazalo, da imata zakonsko podlago v
dveh bistvenih delih, ki motita pobudnico: glede obveznosti, da se
odzove vabilu, in glede možnosti prisilne privedbe. Vabili pa sta
napačni v dveh drugih pogledih. Pomanjkljivo je, da v njih ni
navedeno, kot kaj je bila pobudnica povabljena (kot stranka, priča
ali kaj drugega). Bistvena napaka pa je v tem, da besedilo ne
navaja denarne kazni in plačila stroškov kot možnih sankcij za
neopravičeni izostanek, temveč je - nepopolno, deloma napačno
in komaj razumljivo - oblikovano tako, kot da se sankciježe izrekajo.
To pa seveda ni stvar vabila, ampak posebnega upravnega akta
- sklepa, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba. Tak sklep
je mogoče izdati šele, če je ugotovljeno, da so zanj izpolnjeni
zakonski pogoji: da je bilo v vabilu navedeno, da bo (lahko)
izrečena denarna kazen, da so zaradi izostanka povabljenega
nastali stroški v postopku, predvsem pa, da gre za neopravičen
izostanek in da vse okoliščine primera upravičujejo uporabo
sankcij, pri čemer je še posebno vprašanje njihove višine.
Na vse to smo kmetijsko inšpekcijo pisno opozorili z mnenjem o
neustreznosti obrazca vabila in predlogom, naj ga uskladijo z
zakonom. Glede na to, da sta vabili pobudnico očitno prizadeli,
smo predlagali, da se ji za neustrezno vabljenje opravičijo.

5.7-181/95 - obnova postopka
Pobudnik nas je obvestil o problemu, ki mu nastaja zaradi molka
upravnega organa. Vložil je zahtevo za obnovo postopka, ki se je
končal z odločbo, s katero je bilo sosedu izdano obrtno dovoljenje
za pekovsko dejavnost. Z dejavnostjo namreč iz nelegalno
zgrajenih prostorov prihaja hrup, toplota in vlaga. Dejavnost se
opravlja predvsem ponoči, kar je zelo moteče.
Opravili smo poizvedbo, zakaj postopek v zvezi z obnovo
postopka stoji. Upravna enota nas je obvestila, da ni bila plačana
zahtevana taksa. Naše mnenje je bilo, da neplačana taksa ne
more biti razlog, da upravni organ z zadevo čaka in ne izda
nobene odločbe. Mnenju smo predložili tudi kopije dopisa in potrdila
o prejemu priporočene pošiljke kot dokazila, da je bila taksa
plačana. Po našem posredovanju je bila izdana odločba, ki pa
stranki zaradi domnevno neplačane takse ni bila vročena.
Upravna enota je namreč vztrajala na stališču, da nima nobenega
uradnega dokazila, da bi bila (minimalna) taksa res plačana.
Pobudniku tako ni ostalo drugega, kot da takso ponovno poravna.
5.7-1426/95 - obnova postopka za izdajo uporabnega
dovoljenja
Pobudnik je leta 1993 vložil zahtevek za obnovo postopka
tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja za gostinski
lokal; ta je v pritličju stavbe, prav pod njegovim stanovanjem. Ob
selitvi mu je bilo zagotovljeno, da bo v lokalu mirna obrt, v resnici
pa je v njem najemnik dobil dovoljenje za gostinsko dejavnost, o
čemer pobudnik ni bil obveščen. Ta dejavnost ga izredno moti, saj
stavba ni bila grajena za te namene (prevelika prevodnost hrupa).
Na vlogo za obnovo postopka ni prejel nobenega odgovora.
Na poizvedbe smo prejeli od Upravne enote Maribor odgovor, da
se po zakonu o gradnji objektov zoper uporabno dovoljenje lahko
pritožijo le investitor in udeleženci pri gradnji objekta (izvajalci),
kar po njihovem mnenju velja analogno tudi za obnovo postopka,
zato sosed v zgradbi ne more imeti lastnosti stranke v tem
postopku. Po zagotovilu upravne enote je bilo pobudniku
obrazloženo, da postopka v zvezi z uporabnim dovoljenjem ni
mogoče obnoviti in da mora svoje pravice uveljavljati pri
inšpekcijskih organih.
Na ta odgovor smo upravni enoti posredovali svoje mnenje, da je
treba predlog za obnovo postopka za izdajo uporabnega
dovoljenja obravnavati v skladu z zakonom o splošnem upravnem
postopku, kar pomeni o njem izdati upravni akt, zoper katerega
27. maj 1997

5.7-90/96 - lokacijsko dovoljenje za spremembo namembnosti
Dne 13. junija 1994 je Sekretariat za okolje in prostor zavrnil
zahtevek pobudnika za izvedbo spremembe namembnosti
poslovnega objekta v gostinski lokal, trgovinski lokal in skladišče.
Zoper odločbo se pobudnik ni pritožil, je pa vložil 10. aprila 1996
ponovno vlogo za izdajo lokacijskega dovoljenja za spremembo
namembnosti obstoječega poslovnega objekta stara šola v
gostinski lokal in trgovino neživilske stroke ter skladišče. Dne 9.
septembra 1996 je upravni organ s sklepom njegovo vlogo zavrgel.
Iz obrazložitve je razvidno, da je to storil zato, ker je bilo o zadevi
že pravnomočno odločeno z odločbo z dne 13. junija 1994, upravni
organ pa naj bi o isti stvari ne mogel odločati dvakrat.
Naše mnenje pa je bilo, da je prvotna odločba postala le formaino,
ne pa materialno pravnomočna. Tako je imela stranka pravico, da
zahtevek v novem postopku ponovno postavi, zlasti ker je bil v
vmesnem času morda spremenjen prostorski izvedbeni akt, ki
ureja usodo zadevnega objekta. Na to smo tudi opozorili
ministrstvo za okolje in prostor, kjer je bila pritožba zoper sporno
odločbo. Ministrstvo je sklep z 9. septembra 1996 odpravilo.
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6.0-4/96 - pobot terjatev v stečajnem postopku

6.1-21/96 - nepravilnosti v policijskem postopku

Na varuha človekovih pravic je naslovil pobudo za začetek
postopka pobudnik, ki se je pritoževal, ker na podlagi podane
izjave o pobotu od organov stečajnega postopka ni prejel
zadovoljivega odgovora. Predsednik stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Mariboru na njegovo izjavo ni odgovoril,
stečajni upravitelj pa mu je sporočil, da njegove izjave o pobotu
ne upošteva. Pobudnik je upnik in dolžnik podjetja, nad katerim je
bil septembra 1994 uveden stečaj. Stečajni upravitelj je na naroku
za preskus terjatev priglašeno terjatev pobudnika v celoti priznal.
Pobudnik je nato podal izjavo o pobotu te terjatve z njegovo
obveznostjo do stečajnega dolžnika na podlagi 117. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Po navedenem zakonskem
določilu se pobotanje izvede po samem zakonu s tem, da so
upniki, katerih terjatve so pobotane, zavezani o pobotu obvestiti
stečajnega upravitelja.
Zaradi razjasnitve zadeve smo se za pojasnilo obrnili na Okrožno
sodišče v Mariboru, ki je vodilo stečajni postopek. Predlagali smo,
naj o stališču pristojnega stečajnega organa glede izjave o pobotu
pobudnika obvestijo ter mu pojasnijo dejansko in pravno podlago
v tem primeru.
Na podlagi našega posredovanja nas je predsednik stečajnega
senata obvestil, da bo pobot izveden. Stečajni upravitelj je namreč
že dobil navodila, da terjatvi pobota. O tem je sodišče pobudnika
obvestilo s posebnim dopisom.

Pobudnik se je pritožil, da ga je na športnem tekmovanju v Celju
leta 1993 telesno poškodovala tretja oseba. Zadevo je obravnavala
policija, ki je pobudnika napotila v bolnišnico. Zdravniško potrdilo
je izročil policistom, ki pa so ga izgubili. Pobudnikove poizvedbe
na policijski postaji ter na upravi za notranje zadeve so ostale
brez odgovora, zoper povzročitelja poškodbe pa policisti niso
ukrepali.
Na naše poizvedbe je ministrstvo za notranje zadeve potrdilo, da
je v opisanem dogodku tretja oseba pobudnika z glavo udarila v
obraz, vendar tozadevne ugotovitve policistov niso bile zajete v
opisu predloga, ki je bil poslan sodniku za prekrške. Do netočnega
opisa dejanskega stanja je prišlo zaradi pomote pri prepisovanju
predloga sodniku za prekrške. Predlog za uvedbo postopka je bil
zato nepopoln, tako da je sodnik za prekrške zahteval, da ga
policijska postaja dopolni ali umakne. Slednja je nato brez
obrazložitve vloženi predlog sodniku za prekrške umaknila. V
predlogu za uvedbo postopka o prekršku je bila kot priloga
navedeno obvestilo o telesni poškodbi, vendar se je ugotovilo, da
je ta dokument o poškodbi pobudnika izgubljen, saj ni arhiviran ne
pri sodniku za prekrške, niti na policijski postaji.
Varuh človekovih pravic je zadevo obravnaval v letu 1996. Zaradi
časovne odmaknjenosti takrat ni bilo več možnosti za uvedbo
formalnega postopka v zvezi z opisano policijsko intervencijo v
letu 1993. Ministrstvo za notranje zadeve smo zato opozorili na
postopkovne napake in nepravilnosti v ravnanju policistov ter
predlagali, naj pobudniku pošljejo pisno pojasnilo o poteku postopka
z opravičilom za ugotovljene nepravilnosti. Na podlagi našega
posredovanja je Uprava za notranje zadeve Celje julija 1996
pobudniku pisno odgovorila ter se za ugotovljene nepravilnosti
opravičila.

6.1-5/96 - nepravilno ravnanje policistov

«

Na varuha človekovih pravic je naslovila pobudo za začetek
postopka pobudnica, ki se je pritožila zoper ravnanje policistov
Policijske postaje Ljubljana Šiška in Urada kriminalistične službe
Uprave za notranje zadeve Ljubljana.
Pobudnici je konec leta 1995 v nekem gostinskem lokalu neznana
oseba ukradla žensko torbico, v kateri je imela poleg osebnih
dokumentov tudi kreditno in čekovno kartico, sedem praznih čekov,
6.000 tolarjev gotovine in zlato verižico, vredno kakih 20.000
tolarjev. Ker rezultata s strani policistov ni bilo, se je v začetku leta
1996 z dopisom obrnila na načelnika Uprave za notranje zadeve
Ljubljana. Urad kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve
Ljubljana je pobudnici nato sporočil, da so policisti Policijske postaje
Šiška ukrepali v skladu s pozitivno zakonodajo. Njeno prijavo
kaznivega dejanja tatvine ročne torbice so na policijski postaji
evidentirali le v obliki uradnega zaznamka. Menili so namreč, da
gre za tako imenovano majhno tatvino po členu 211/2 KZ, ki se
preganja na predlog. Ker pa pobudnica ni podala predloga za
pregon, policisti niso uvedli nobenih ukrepov za izsleditev storilca
tega dejanja.
Takšno ravnanje ministrstva za notranje zadeve smo ocenili za
napačno. Pri kaznivem dejanju tatvine se pregon začne na predlog
le v primeru, če je vrednost ukradene stvari majhna in je šlo
storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti. Pri tatvini ženske
torbice pa je brez ugotovitvenega postopka le težko ali nemogoče
reči, da je podan subjektivni pogoj po členu 211/2 KZ. Nismo se
strinjali tudi z nadaljnjim stališčem ministrstva za notranje zadeve,
da prijava kaznivega dejanja tatvine s strani same oškodovanke
ne pomeni hkrati tudi predloga za pregon. Pri tem smo se sklicevali
na člen 53 ZKP, ki določa ravnanje oškodovanca, za katerega se
šteje, da je z njim podan tudi predlog za pregon.
Ministrstvo je naše mnenje obravnavalo in nam sporočilo, da so
pritožbo pobudnice ocenili za upravičeno. Policijska postaja bi
morala tatvino evidentirati med uradno pregonljiva kazniva dejanja,
saj je že sama vrednost ukradenih predmetov presegala majhno
premoženjsko škodo. Tako bi morali vsi, ki so zadevo in pritožbo
pobudnice obravnavali, upoštevati, da gre za kaznivo dejanje
tatvine po čl. 211/1 KZ in ne za tako imenovano majhno tatvino.
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6.1-22/96 - ravnanje kriminalista ter pravica do spoštovanja
zasebnega in družinskega
življenja
Pobudnika sta se pritožila zaradi ravnanja kriminalista Uprave za
notranje zadeve Ljubljana. Očitala sta mu, da je pri zbiranju obvestil
o kaznivem dejanju zanemarjanja mladoletne osebe in surovega
ravnanja po 201. členu KZ prepričeval pobudnico, naj zapusti
svojega moža in očeta štirih otrok ter se razveže, češ, da gre za
kriminalca, nasilnega bolnika ter da z njim ne more pričakovati
prihodnosti.
Zahtevali smo pojasnilo ministrstva za notranje zadeve. To nam
je sporočilo, da je kriminalist v informativnem pogovoru kot eno
izmed možnosti za rešitev družinskih problemov svetoval
zakoncema razvezo. Ministrstvo je ocenilo, daje pri tem kriminalist
ravnal v skladu z veljavnimi predpisi in danimi pooblastili. Ministrstvo
za notranje zadeve smo opozorili na 8. člen evropske konvencije
o človekovih pravicah, ki določa negativno dolžnost države, da
se vzdrži poseganja v zasebnost. Tudi Ustava R Slovenije
zagotavlja posamezniku varstvo njegove zasebnosti. Zakonski
predpisi, utemeljeni v ustavnopravnih omejitvah človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, sicer dovoljujejo določene posege v
zasebnost v predkazenskem postopku. Med pristojnosti delavcev
ministrstva za notranje zadeve spadajo tudi zadeve s področja
javne varnosti, vključno s preprečevanjem kaznivih dejanj. Pri
tem pa smo poudarili svoje mnenje, da pojma preprečevanja
kaznivih dejanj ni mogoče razlagati tako široko, da bi imel kriminalist
pravico svetovati razvezo zakonske zveze. Pobudnika sta z
rojstvom otrok zasnovala družino. Država varuje družino ter
ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Pravica otrok je, da
žive z obema roditeljema, kar je tudi v njihovem največjem interesu.
Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki morajo biti otrokove koristi
glavno vodilo. V primeru zanemarjanja mladoletnih otrok oziroma
kršenja dolžnosti skrbi in vzgoje so za ukrepanje pristojni sodišča
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z domnevnim povzročiteljem opravijo pogovor, ni naredila ničesar
drugega. Nedosledno je ravnal tudi komandir Policijske postaje
Vrhnika, ki bi moral nadzirati poslovanje z nerešenimi zadevami
oziroma spisi in opozarjati na spoštovanje ustreznih rokov. Vendar
je ministrstvo ugotovilo, da se je rok za vložitev predloga za
uvedbo postopka o prekršku zoper domnevnega povzročitelja
prometne nezgode iztekel, prav tako tudi rok za podajo zahtevka
za uvedbo disciplinskega postopka zoper policiste. Uprava za
notranje zadeve Ljubljana pa je zahtevala, da Policijska postaja
Logatec in Vrhnika primer temeljito proučita in analizirata na delovnih
sestankih. Policista, ki sta ukrepala neustrezno in malomarno, pa
so resno opozorili in to njuno slabo delo upoštevali (tudi) pri
mesečnem nagrajevanju delovne uspešnosti. Policijska postaja
Vrhnika je pozneje o prometni nesreči sestavila tudi uradni
zaznamek.
Glede na navedeno smo ministrstvu predlagali, naj se pobudniku
za storjene strokovne napake njihovih delavcev tudi opraviči.
Menimo namreč, da je ob dejstvu, da je iztekel rok za uvedbo
postopka o prekršku in rok za podajo zahteve za uvedbo
disciplinskega postopka zoper policiste zaradi storjenih
nepravilnosti, pobudniku treba poslati vsaj opravičilo. Ministrstvo
nam je nato sporočilo, da so se pobudniku za storjene napake
pisno opravičili.

oziroma centri za socialno delo. Tozadevno svetovanje je v
pristojnosti skrbstvenih in drugih strokovnih organov, ki so za to
usposobljeni ter znajo na strokovnih podlagah pravilno svetovati
v korist otrok in ohranjanja družine.
Ravnanje kriminalista smo ocenili kot nasprotno njegovim
pooblastilom in nezakonito. Pri tem smo izhajali tudi iz
predpostavke, da kriminalist nima ustrezne strokovne izobrazbe
in izkušenj, da bi lahko svetoval oziroma celo prepričeval enega
od zakoncev, da se razveže od svojega partnerja in očeta skupnih
otrok. Kriminalistov nasvet oziroma prepričevanje sta pobudnika
utemeljeno štela za nedopusten poseg v njuno zasebnost, in to
še zlasti glede na njuno prepričanje, navade in razumevanje
pomena zakonske skupnosti. Ministrstvu za notranje zadeve smo
predlagali, naj primer ponovno obravnava ter da se pritožnikoma
pisno opraviči, če sprejemajo naša stališča in razloge. Ministrstvo
nam je sporočilo, da se strinja z našo ugotovitvijo, da je kriminalist
ravnal nepravilno, ko je za razrešitev družinskih problemov
svetoval razvezo. Pobudnikoma so se pisno opravičili.
6.2-389/95 - dolgotrajnost policijskega postopka v zvezi s
predmeti, ki so bili zaseženi v preiskavi
Pobudnik nas je prosil za posredovanje pri vrnitvi predmetov,
zaseženih 10. marca 1993. V pismu je navajal, damu je bilo v teku
preiskave stanovanja in drugih prostorov s strani Uprave
kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve Maribor
zaseženih več strojev in drugih predmetov, kar mu kasneje ni bilo
vrnjeno, čeprav proti njemu ne teče noben sodni postopek in ti
predmeti nimajo nobene zveze s kaznivim dejanjem, za katero je
bil že obsojen.
Načelnik uprave za notranje zadeve Maribor nam je sporočil, da
so delavci urada kriminalistične službe v letu 1993 obravnavali
skupino, ki je bila osumljena več kaznivih dejanj in so pri njih
opravili hišne preiskave. V tej skupini je bil tudi pobudnik. Tako so
10. marca 1993 v njegovi odsotnosti opravili hišno preiskavo. Pri
tem so zasegli traktor, motorno kolo in več raznih delov za osebni
avtomobil znamke Renault 4 ter jih odpeljali na Upravo za notranje
zadeve. Zaradi suma kaznivih dejanj so zoper pobudnika podali
tri kazenske ovadbe. Vendar pa v teh kazenskih ovadbah ni šlo
za kazniva dejanja, povezana s predmeti, ki so bili pobudniku
zaseženi. Šele na podlagi našega dopisa so za zaseženi traktor
napisali poročilo na okrožno državno tožilstvo v dopolnitev
kazenske ovadbe. Prav tako so začeli zbirati obvestila še za
ostale predmete zaradi morebitnega nadaljnjega ukrepanja zoper
pobudnika. Uprava za notranje zadeve svoje poročilo končuje z
ugotovitvijo, da je pritožba pobudnika utemeljena. Nedopustno je
namreč, da kriminalisti od 10. marca 1993 niso mogli pobudnikove
zadeve zaključiti in napisati kazenskih ovadb oziroma zaseženih
predmetov vrniti.
Načelnik uprave nas je kasneje obvestil, da so kriminalisti Urada
kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve zbrali ustrezna
obvestila v zvezi z drugimi predmeti, ki so bili pobudniku zaseženi,
ter na okrožno državno tožilstvo podali zoper pobudnika še dve
kazenski ovadbi z dne 18. marca 1996 in 19. junija 1996.

6.4-2/95 - zastoj v sodnih postopkih
Pobudnik se je pritožil varuhu človekovih pravic zaradi zastoja v
dveh pravdnih postopkih pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Po
opravljenih poizvedbah smo ugotovili, da je v motenjski pravdi
sodišče druge stopnje v pritožbenem postopku delno razveljavilo
sklep sodišča prve stopnje. Pritožbena odločba je bila skupaj s
spisom vrnjena sodišču prve stopnje 1. marca 1995. Čeprav je
šlo za spor, začet s tožbo v letu 1993, sodišče prve stopnje po
odločitvi pritožbenega sodišča ni nadaljevalo postopka. Ocenili
smo, da gre za kršitev pravila o vrstnem redu reševanja zadev.
Od sodišča smo 19. julija 1996 zahtevali pojasnilo. Dne 6.
septembra 1996 nam je sodišče sporočilo, da je bila v tej motenjski
pravdi razpisana glavna obravnava za 3. september 1996.
Sodišče je torej očitno postopek nadaljevalo zgolj zaradi našega
posredovanja.
V drugem pravdnem postopku pobudnika pa je bila 24. novembra
1995 vložena revizija zoper pravnomočno sodbo sodišča druge
stopnje. Zakon o pravdnem postopku določa, da pošlje predsednik
senata sodišča prve stopnje izvod pravočasne, popolne in
dovoljene revizije državnemu tožilcu, ki je pristojen vložiti zahtevo
za varstvo zakonitosti ter nasprotni stranki. Slednja lahko v 30
dneh od vročitve revizije poda sodišču nanjo odgovor, vrhovni
državni tožilec pa se lahko o reviziji izjavi. Po izteku 30 dni bi
moralo sodišče prve stopnje revizijo skupaj s spisom poslati po
sodišču druge stopnje revizijskemu sodišču. Okrajno sodišče pa
je tako ravnalo šele po našem posredovanju 10. julija 1996. Od
sodišča prve stopnje smo zaman zahtevali pojasnilo za nastalo
več kot šestmesečno zamudo. Tako lahko le sklepamo, da gre
za malomarnost in nespoštovanje določil procesnega predpisa,
ki določa časovne okoliščine predložitve spisa vrhovnemu
sodišču zaradi odločitve o reviziji.

6.2-1513/95 - policijski postopek

6.4-4/95 - pospešitev pravdnega postopka

Pobudnik se je na varuha človekovih pravic obrnil zaradi prometne
nesreče, v kateri je bil udeležen.
Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi našega posredovanja
ugotovilo, da je bilo v ravnanju policistov v zvezi s prometno
nesrečo pobudnika ugotovljenih več strokovnih napak. Ugotovljeno
je namreč bilo, da dežurni policist Policijske postaje Logatec, na
katero se je pobudnik obrnil, na ogled kraja prometne neseče s
pobegom ni poslal policijske patrulje, niti ni sam neposredno opravil
ogleda vozila in poškodb na njem ter jih fotografiral. Podobno
malomarno in nestrokovno je ravnal policist Policijske postaje
Vrhnika, na območju katere se je zgodila prometna nesreča, ki
razen tega, da je oddal depešo na Policijsko postajo Domžale, naj
27. maj 1997

Pobudnika sta se obrnila na varuha človekovih pravic zaradi
pospešitve pravdnega postopka. Tožbo sta namreč vložila 29.
januarja 1988, o zadevi pa še ni bilo odločeno. Zadnji narok je bil
razpisan za 26. oktober 1994, vendar je bil preklican. Sodišče po
njunih trditvah na zadevi ni delalo od leta 1994.
Po našem posredovanju je predstojnica Okrajnega sodišča v
Ljubljani sporočila, da je sodnica, ki obravnava navedeni primer,
v predmetni zadevi določila narok za glavno obravnavo za 5.
november 1996.
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6.4-1194/95 - nepravilno ravnanje policista

rednega in učinkovitega obravnavanja oziroma odločanja. Glede
drugega primera pa smo opozorili, da je neutemeljenost predloga
za izdajo začasne odredbe lahko razlog za njegovo zavrnitev,
nikakor pa ne za enoletno odlašanje z odločitvijo. Ob skrbni pripravi
za obravnavanje bi sodišče lahko o očitno neutemeljenem predlogu
odločilo takoj in brez nepotrebnih procesnih dejanj in izvajanja
dokazov. S strogim upoštevanjem vseh procesnih in materialnopravnih predpostavk za odločitev o vloženem predlogu za izdajo
začasne odredbe bi sodišče prihranilo čas, ki bi ga lahko porabilo
za odločanje v drugih postopkih. Načelo ekonomičnosti in
pospešitve postopka zahteva, da sodišče opravi postopek brez
zavlačevanja in s čimmanjšimi stroški. Opisano odločanje zunaj
razumnega časa je tudi v nasprotju z 10. členom zakona o
izvršilnem postopku, ki narekuje hitro odločanje v postopku
zavarovanja.

Pobudnica se je pritožila zaradi ravnanja delavcev Ministrstva za
notranje zadeve ob intervenciji zaradi parkiranja na njenem
dvorišču. Urad za pritožbe in notranjo zaščito ministrstva je
pritožbo pobudnice ocenil za utemeljeno. Ugotovljeno je bilo, da je
pomočnik komandirja pri intervenciji ravnal nepravilno. Zaradi
"netaktnega" postopka se je ministrstvo pobudnici opravičilo in ji
sporočilo, da bodo zoper pomočnika komandirja ustrezno
disciplinsko ukrepali. Hkrati so pobudnico obvestili, da bodo zoper
njo podali predlog za uvedbo postopka o prekršku zaradi
nedostojnega vedenja in žalitev policistov.
Zaradi ugotovljene "netaktnosti" pomočnika komandirja je
ministrstvo ukrepalo tako, da le-ta v tekočem mesecu pri osebnem
dohodku ni prejel tistega dela, ki je namenjen delovni uspešnosti.
Poleg tega je bilo njegovo ravnanje obravnavano na sestanku
delavcev policijske postaje. Opozorili so ga na nesprejemljivost
takšnega ravnanja pri postopkih z državljani.
Takšno odločitev smo ocenili vsaj za sporno, če že ne nepravilno
oziroma nesorazmerno glede na status obeh udeleženih oseb.
Zato smo ministrstvu posredovali mnenje z vidika varstva
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
V poročilu ministrstva, ki ga je izdalo o pritožbi pobudnice, so
namreč naštete številne profesionalne napake in netaktnosti
pomočnika komandirja ob intervenciji. Poročilo celo izrecno
ugotovi, da so bile nepravilnosti ob policijski intervenciji "povod"
za žalitev, ki jih je izrekla pobudnica. To pomeni, da je bilo njeno
ravnanje, zaradi katerega je predana sodniku za prekrške, zgolj
posledica napak policistov in njihovih nepravilnosti ob intervenciji.
Takšna presoja dogodkov terja po našem mnenju ustrezen odmev
tudi pri ukrepih po dogodku. In prav tu vidimo nedoslednost in
nesorazmernost. Zoper policista, ki je celo pomočnik komandirja
in je takrat nastopal v svoji službeni funkciji kot pooblaščena
oseba ministrstva za notranje zadeve in ki je z nepravilnim
ravnanjem ob intervenciji državnega organa povzročil reakcijo
državljanke, torej ni bil predlagan oziroma sprožen noben formalni
postopek (o prekršku ali disciplinski postopek). Zoper
posameznico, ki je bila pravzaprav žrtev nepravilne policijske
intervencije, pa je bil predlagan postopek pri sodniku za prekrške.
In to kljub temu, da je bila primarna dolžnost pripadnika državnega
organa, da ob intervenciji ravna pravilno, zakonito in korektno. Pri
tem želimo zlasti poudariti, da je potrebno profesionalno ravnanje
policista ob izvajanju pooblastil, ki lahko posegajo v pravice
posameznika, presojati strože in po drugih merilih kot pa velja to
za ravnanje fizične osebe - posameznika. Žal ukrepi ministrstva
po dogodku ne zadostijo tem merilom v celoti.

6.4-55/96 - spor o pristojnosti med dvema sodiščema in
sojenje v razumnem času
Spor pobudnice zaradi ugotovitve deležev na skupnem
premoženju nekdanjih zakoncev obravnava sodišče že od leta
1991. Spis v tej zadevi je s 1. januarjem 1995 (ob reorganizaciji
sodišč) prevzelo Okrajno sodišče na Ptuju. To sodišče pa se je
14. marca 1995 izreklo za stvarno nepristojno in odstopilo spis
Okrožnemu sodišču na Ptuju. Takšno odločitev je oprlo na dejstvo,
da je tožnica zvišala vrednost spornega predmeta. Zadeva je bila
nato ponovno dodeljena v reševanje okrožni sodnici, ki je zadevo
v preteklosti že obravnavala. Pri nadaljnjem obravnavanju zadeve
pa je prišlo do več kot enoletnega zastoja. Sodnica namreč na
zadevi ni delala, ker je nameravala sprožiti spor o pristojnosti.
Tega v več kot enem letu ni storila. Razlog za to naj bi bile številne
druge zadeve, ki jih ima v reševanju.
Takšno "obravnavanje" smo grajali. Spor o pristojnosti med dvema
sodiščema ne sme biti ovira za redno in učinkovito sojenje.
Ugotavljamo, da tudi to povzroča nepotrebne zastoje pri tekočem
obravnavanju. Predsedniku sodišča smo predlagali, naj na podlagi
določil sodnega reda v zadevi pobudnice takoj posreduje za
učinkovito izvajanje sodne oblasti. Poudarili smo, da je treba čim
prej razrešiti nastali kompetenčni spor ter predlagali, da sodišče
v prihodnje zadevo obravnava hitro in prednostno.
Predsednik sodišča nam je nato sporočil, da je v sporu o
pristojnosti že odločeno. Sodnici, ki zadevo obravnava, pa je
priporočil čim bolj ažurno delo na zadevi.
6.4-136/96 - sodno odločanje v 16 narokih
Pobudnica je naslovila pobudo na varuha zaradi dolgotrajnosti
pravdnega postopka. Tožbo zaradi ugotovitve deleža na skupnem
premoženju je vložila leta 1990. Navajala je, da sodišče po
razveljavitvi zadeve v letu 1994 na spisu ni več delalo.
Na naše poizvedbe je sodišče opisalo časovne okoliščine
obravnavanja zadeve in zagotovilo, da bo sodnica nadaljevala
obravnavanje zadeve takoj, ko bo spis "preštudirala". Spis je bil
namreč septembra 1996 dodeljen v reševanje drugemu sodniku.
Ugotovili smo, daje sodišče doslej razpisalože 16 narokov, končne
odločitve pa še ni. Na ponovno urgenco je sodišče sporočilo, da
bo sodnica razpisala narok za glavno obravnavo v maju 1997.
Kot razlog za zastoj pa je navedlo, da ima sodnica v delu 1200
zadev.
Štejemo, da je pobuda pobudnice utemeljena. Ne glede na
objektivne razloge za zamudo v sodnem odločanju v
obravnavanem primeru ni mogoče spregledati, da število
opravljenih narokov kaže, da delo na spisu ni bilo opravljeno v
skladu z načelom ekonomičnosti in pospešitve postopka.

6.4-1828/95 - kršitev pravila o vrstnem redu reševanja zadev
Pobudnik se je pritožil zaradi kršitve vrstnega reda obravnavanja
ter dolgotrajnosti pravdnega postopka pred Okrajnim sodiščem
na Jesenicah. V prvem primeru je navajal, da je sodišče v postopku
izvršbe kršilo vrstni red obravnavanja. Predlog za izvršbo, ki je
bil zoper njega vložen 19. septembra 1994, je namreč obravnavalo
za predlogom, ki ga je isti upnik vložil zoper drugega dolžnika 9.
marca 1995. V drugem primeru pa je navajal, da sodišče eno leto
po vložitvi tožbe še ni odločilo o predlagani začasni odredbi.
Sodišče se je v odgovoru sklicevalo na kadrovske težave, ki so
povzročile, da se sodišče ni ukvarjalo predvsem z vrstnim redom.
Kot razlog, da ni odločalo o predlagani začasni odredbi, pa je
navedlo, da je bil v zadevi takoj po vložitvi tožbe razpisan narok
in nato izveden še dokaz z ogledom. O predlagani začasni odredbi
res še ni bilo odločeno, bilo pa bi treba predlog zavrniti, ker v
celoti povzema tožbeni zahtevek.
Z danim pojasnilom nismo bili zadovoljni, zato smo sodišču
posredovali mnenje z vidika varstva pravice do odločanja v
razumnem roku. Zlasti smo poudarili, da posameznika ne zanimajo
kadrovske in druge težave sodišča. Pravilo o vrstnem redu je
treba spoštovati še posebej tedaj, ko sodišče ne zmore zagotoviti
poročevalec, št. 20

6.4-185/96 - prisilna izpraznitev stanovanja
Na varuha sta se obrnili starejši osebi, sestri, od katerih je ena
invalid zaradi debilnosti, nanosanije in drugih bolezni, druga pa
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srčni bolnik. Nista si znali pomagati iz zanju nerešljivega položaja,
saj jima je v izvršilnem postopku grozila prisilna izpraznitev
stanovanja, v katerem živita. Prek svoje pooblaščenke odvetnice
sta vložili predlog za odlog izvršbe. Hkrati sta ob pomoči pristojnega
centra za socialno delo oziroma stanovanjskega sklada skušali
pridobiti stanovanjske oziroma bivalne prostore za njuno preselitev.
Po trditvah pobudnic sodišče o njunem predlogu za odlog deložacije
ni odločilo, določilo pa je že datum prisilne izpraznitve stanovanja.
Sodišču smo posredovali mnenje, v katerem smo poudarili, da je
cilj izvršilnega postopka sicer učinkovita uresničitev upnikove
terjatve, vendar pa pri tem ne gre zanemariti načela socialne
države. Izvršbe ni mogoče doseči za vsako ceno, kar ne nazadnje
izhaja tudi iz načela varstva dolžnika, po katerem je sodišče
zavezano pri opravljanju izvršbe upoštevati osebno dostojanstvo
dolžnika in gledati, da je izvršba zanj čim manj neugodna. Zakon
o izvršilnem postopku tako določa številna procesna jamstva ter
formalne in vsebinske pogoje za dovolitev in opravo izvršbe. V tej
povezavi določa člen 66/4 zakona o izvršilnem postopku, da
sme sodišče do pravnomočnosti sklepa o predlogu za odlog
izvršbe opravljati le tista izvršilna dejanja, ki nimajo za posledico,
da bi bil odlog odveč. Hkrati smo opozorili na hudo zdravstveno in
socialno stisko obeh pobudnic oziroma dolžnic v izvršilnem
postopku, ki je lahko posebno upravičen razlog za odlog izvršbe.
Centru za socialno delo smo predlagali, naj pobudnici obišče ter
ugotovi njune življenjske razmere, zdravstveno stanje in stisko, v
kateri sta zaradi grozeče prisilne izselitve. Center za socialno
delo je na tej podlagi sodišču poslal posebno priporočilo za začasen
odlog izvršbe, da bi v nekaj mesecih zagotovili za pobudnici druge
bivalne prostore. Sodišče je novemu predlogu za odlog izvršbe
ugodilo ter preklicalo razpisani narok za opravo prisilne izpraznitve
stanovanja. Pobudnici pa sta se nekaj mesecev kasneje preselili
v drugo stanovanje, dodeljeno ob pomoči socialne službe.

v brezizhoden položaj, saj se je zavedala, da izobraževanja ne bi
bilo smotrno prekiniti, zaradi socialne stiske pa stroškov 3. letnika
ni zmogla plačati sama.
Na naše posredovanje pri Območni enoti Nova Gorica so zavrnitev plačila obrazložili z utemeljitvijo, da je bilo iz dokumentacije
izvajalca izobraževanja, na podlagi katere so pobudnici odobrili
kritje stroškov šolanja, razumeti, da je bila takrat navedena cena
cena celotnega izobraževanja za dokvalifikacijo. Ker zavod
brezposelni osebi lahko krije stroške šolanja največ v višini osmih
zajamčenih plač, zmanjšanih za prispevke in davke, so bili
pripravljeni kriti stroške le še v višini četrtine celotnega zneska.
Glede na to, da se pobudnica v tem nerešljivem položaju ni znašla
po svoji krivdi, je varuh človekovih pravic Republiškemu zavodu
za zaposlovanje predlagal, naj proučijo možnost plačila navedenih
stroškov v celoti in ji s tem omogočijo dokončanje izobraževanja.
Po posredovanju varuha je Republiški zavod za zaposlovanje.
Območna enota Nova Gorica v celoti kril stroške izobraževanja.
Junija je pobudnica seznanila varuha, da je uspešno končala
izobraževanje.
6.5-6/96 - izvršilni postopek zaradi vrnitve delavca na delo
Pobudnica se je na varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti
obravnavanja predloga za izvršbo - vrnitve delavca na delo ter
izplačila denarne terjatve. Okrajno sodišče v Mariboru je o
vloženem predlogu odločilo šele po osmih mesecih.
V odgovoru se je sklicevalo na kadrovske težave in nepopolno
zasedenost sodniških mest na izvršilnem oddelku (30. junija 1996
je bilo nerešenih 16.138 zadev civilne izvršbe) ter na pravilo
vrstnega reda reševanja zadev, zato ni moglo časovno opredeliti
izvedbe izvršbe.
Z danim poročilom nismo bili zadovoljni, zato smo predstojniku
sodišča posredovali mnenje z vidika varstva pravice do odločanja
v razumnem času s poudarkom na 10. členu zakona o izvršbi, ki
v postopku izvršbe narekuje hitro ukrepanje. Terjatev, ki jo je
uveljavljala pobudnica, je vrnitev delavca na delo, kar je povezano
s temeljnimi eksistenčnimi vprašanji posameznika, ki dodatno
govore za hitro in učinkovito odločanje v izvršilnem postopku.
Sodišče je odgovorilo ter nam sporočilo, da bo v tej zadevi
predvidoma razpisan narok oktobra 1996.

6.4-285/96 - vložitev certifikata v pooblaščeno investicijsko
družbo
Pobudnik se je pritožil varuhu človekovih pravic, da je 1. avgusta
1994 izpolnil lastninsko nakaznico in vpisnico za eno izmed
pooblaščenih investicijskih družb. Kasneje je prejel obvestilo, da
je njegov državljanski certifikat prevzela druga pooblaščena
investicijska družba. Pobudnik se s tem ni strinjal. Za razrešitev
nastalega položaja se je med drugim obrnil na ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, vendar zaman. Želel je, da se
sredsteva vrnejo na njegov evidenčni račun.
Obrnili smo se n^ ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Pojasnili smo okoliščine primera ter predlagali ustrezno ukrepanje,
da se zavarujejo pravice pobudnika do uporabe sredstev na
njegovem certifikatnem računu v skladu z njegovo voljo. Hkrati
smo predlagali, naj zadevo pobudnika proučijo ter nas obvestijo o
svojih ugotovitvah in morebitnih ukrepih.
Ministrstvo nam je kasneje sporočilo, da so pobudnikaže obvestili,
da ima sredstva ponovno na svojem certifikatnem računu. Do
napake pa je prišlo zaradi napačnega vpisa v korist neizbrane
pooblaščene investicijske družbe, pri kateri so zato stornirali že
vpisana sredstva.

6.5-44 /96 - pospešitev postopka - delovni spor
Pobudnica se je na varuha človekovih pravic obrnila v zvezi s
pospešitvijo tožbe zaradi ugotovitve višine osebnih prejemkov.
Sodišče je 11. julija 1995 postavilo izvedenca finančne stroke, ta
pa do 10. junija 1996 ni izdelal izvedenskega mnenja.
Od predsednice Delovnega sodišča v Celju smo zahtevali poročilo
o časovnih okoliščinah obravnavanja primera.
Na naše posredovanje je sodišče pritrdilo navedbam pobudnice.
Pojasnilo je, da zakon o pravdnem postopku ne določa roka, v
katerem mora izvedenec opraviti izvedensko delo ter nam
sporočilo, da je z dopisom z dne 12. junija 1996, torej po naši
urgenci, izvedenca ponovno pozvalo, naj izdela mnenje.
Sodišču smo posredovali mnenje, v katerem smo opozorili na
260. člen zakona o pravdnem postopku, po katerem sodišče
določi izvedencu rok, v katerem mora podati pisni izvid in mnenje.
Poudarili smo, da spada določanje roka izvedencu med ukrepe
formalnega procesnega vodstva po 311. členu zakona o pravdnem
postopku, ki predsedniku senata nalaga skrb za to, da se sporni
predmet vsestransko obdela, da pa se vendar pri tem postopek
ne zavlačuje.

6.5-1313/95 - plačilo stroškov dokvalifikacije
Pobudnica ja na varuha naslovila pobudo, v kateri prosi za pomoč
Pri odobritvi plačila stroškov izobraževanja za tretji letnik
usposabljanja po programu dokvalifikacija kuhar-natakar.
Pobudnica je bila zaradi brezposelnosti že več let prijavljena na
Republiškem zavodu za zaposlovanje Območna enota Nova
Gorica. Ker ji ni uspelo dobiti zaposlitve, jo je zavod napotil na
usposabljanje (dokvalifikacijo) za poklic kuhar-natakar. Zavod za
zaposlovanje ji je na podlagi predložene dokumentacije izvajalca
izobraževanja priznal pravico do plačila stroškov navedene
dokvalifikacije. Težave so nastale pri plačilu stroškov 3. letnika
izobraževanja. Zavod je zavrnil plačilo in s tem postavil pobudnico
27. maj 1997

6.6-1794/95 - postopek prisilne izterjave na podlagi odločbe
o prekršku
Na varuha človekovih pravic je naslovil pritožbo pobudnik, zoper
katerega je Sodnik za prekrške Ljubljana izdal odločbo o prekršku.
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stanovanju mu je bila dodeljena z odločbo kot nadomestilo za
prisilni odkup in rušenje njegove stanovanjske hiše, ki je bila
potrebna zaradi posodabljanja železniške proge. Stanovanjska
pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas, v njej pa ni bilo nikjer
določeno, da gre za kadrovsko oziroma službeno stanovanje.
Stanovanje je bilo kupljeno namensko za razrešitev stanovanjskega problema družine pobudnika. Pobudnik je kot imetnik
stanovanjske pravice po uveljavitvi stanovanjskega zakona
zaprosil za odkup stanovanja po 117. členu stanovanjskega
zakona, vendar je lastnik odklonil sklenitev kupoprodajne pogodbe
z obrazložitvijo, da gre za službeno stanovanje ter da odkup
takega stanovanja ni mogoč. Lastnik stanovanja je pobudniku
ponudil v podpis najemno pogodbo za službeno stanovanje, in to
za določen čas, do zagotovitve primernega nadomestnega
stanovanja. Pobudnik se ni strinjal z vsebino predložene najemne
pogodbe, zato se je za pomoč obrnil na našo institucijo.
Pri obravnavi pobude smo ugotovili, da pobudniku omenjeno
stanovanje ni bilo oddano zaradi zadovoljevanja službenih potreb,
saj pobudnik ni bil nikoli v rednem delovnem razmerju pri
Slovenskih železnicah. V obravnavanem primeru je šlo za
nekdanjega imetnika stanovanjske pravice, zato smo Slovenske
železnice v svojem dopisu opozorili na določbe stanovanjskega
zakona, iz katerih izhaja dolžnost lastnika, da sklene z nekdanjim
imetnikom stanovanjske pravice najemno pogodbo za nedoločen
čas z neprofitno najemnino.

Pobudnik zatrjuje, da je zoper odločbo pravočasno ugovarjal.
Kasneje pa je kljub vloženemu pravnemu sredstvu prejel sklep o
prisilni izterjavi denarne kazni in stroškov postopka na podlagi
pravnomočne odločbe o prekršku.
Pobudnik je varuhu človekovih pravic poslal izvod ugovora, ki ga
je vložil zoper odločbo o prekršku. Opravili smo poizvedbe pri
sodniku za prekrške ter predstavili trditve pobudnika, iz katerih
izhaja, da zoper njega izdana odločba o prekršku ni pravnomočna.
Sodnik za prekrške nam je odgovoril, da pobudnikovega ugovora
nimajo evidentiranega. Zaradi njegovega vztrajanja pri trditvi, da
je pravočasno podal ugovor zoper odločbo o prekršku, pa so v
dvomu postopek prisilne izterjave pri pristojni izpostavi republiške
uprave za javne prihodke ustavili.
9.1-1447/95-309/96 - prodaja stanovanja v skladu s
stanovanjskim zakonom
Pobudnik se je obrnil na naš naslov s prošnjo, da mu pomagamo
pri odkupu stanovanja v skladu z novim stanovanjskim zakonom.
Zahtevek za prodajo stanovanja, ki je last občine, je vložil že 27.
novembra 1991. Takratni IS SO mu je zahtevek zavrnil z
obrazložitvijo, daje stanovanjski objekt, v katerem ima stanovanje,
predviden za rušenje. Zoper odločbo se je pritožil, vendar
odgovora ni prejel. V letu 1993 je prejel nov sklep, da se mu zaradi
predvidene rušitve stanovanja zagotovi nadomestno stanovanje.
Vendar tudi ta sklep ni bil uresničen. Ker pobudniku ni uspelo
zadeve rešiti v okviru občine, se je za pomoč obrnil na naš naslov.
Župana občine smo zaprosili za pojasnila oziroma odgovore na
vprašanja, ki jih je zastavil pobudnik.
Župan nam je posredoval odgovor, iz katerega je razvidno, da
podjetje, ki bi moralo stanovalcem na območju sprejetega
zazidalnega načrta zagotoviti nadomestna stanovanja, v
predvidenem roku le-teh ni zagotovilo, zato je župan izdal sklep,
s katerim je naložil strokovni službi občine, da pobudniku proda
stanovanje v skladu z določbami stanovanjskega zakona.

Po našem posredovanju so Slovenske železnice v skladu s 147.
členom stanovanjskega zakona pripravile novo najemno pogodbo,
v kateri so bili upoštevani tudi naši predlogi.
9.1-43/96 - pridobitev soglasja za oddajo dela stanovanja v
podnajem
Na varuha človekovih pravic se je obrnila pobudnica s prošnjo,
da ji pomagamo pri pridobitvi soglasja lastnika stanovanja k
podnajemni pogodbi. Pobudnica je najemnica stanovanja, ki je
last Mestne občine Ljubljana. Zaradi visoke starosti in
zdravstvenega stanja si je poiskala pomoč s tem, da je oddala del
najemniškega stanovanja v podnajem gospe, ki ji pomaga pri
negi in gospodinjstvu. Lastnika stanovanja je prosila, naj ji v skladu
s stanovanjskim zakonom izda soglasje k sklenjeni podnajemni
pogodbi, vendar je Mestna občina Ljubljana zavrnila zaprošeno
soglasje.
Zaradi visoke starosti pobudnice in njenega zdravstvenega stanja
smo lastnika stanovanja pozvali, naj nam obrazloži okoliščine, ki
so bile podlaga za zavrnitev zaprošenega soglasja k podnajemni
pogodbi.
Na naše posredovanje je Mestna občina Ljubljana izdala soglasje,
v katerem soglaša, da najemnica stanovanja odda del stanovanja
za določen čas v podnajem gospe, ki ji pomaga pri negi in
gospodinjstvu.

9.1-4/96 - izvršitev pravnomočne sodne odločbe
Pobudnik se je obrnil na naš naslov za pomoč pri rešitvi vprašanja
odkupa stanovanja. Če v letu 1991 se je odločil za odkup
stanovanja po določilih stanovanjskega zakona, vendar mu je
lastnik zahtevo zavrnil z utemeljitvijo, da naj bi bilo stanovanje
službeno. Pobudnik je pravico do odkupa uveljavljal prek sodišča.
Po več kot štiri leta trajajočem postopku je prejel sodno odločbo,
da mu je občina zavezana stanovanje prodati. Sodba je postala
pravnomočna konec leta 1995, vendar pa občina v roku,
navedenem v sodbi ni pozvala k sklenitvi pogodbe. Tudi njegovi
osebni stiki z občino niso bili uspešni, zato se je pobudnik, ki se je
bal, da bo s potekom časa izgubil pravico do nakupa, obrnil na
naš naslov za pomoč.
Pobudniku smo pojasnili njegove pravice in postopek v zvezi z
izvršitvijo pravnomočne sodne odločbe, župana občine pa smo
pozvali, naj v skladu s svojimi pristojnostmi poskrbi za čimprejšnjo
izvršitev pravnomočne sodbe, saj s potekom časa nastajajo
dodatni stroški tako za občino in sodišče kot za pobudnika.
Predsednik občinskega stanovanjskega sklada nas je obvestil,
da je občina sodno odločbo uresničila in da je pogodba o prodaji
stanovanja s pobudnikom že sklenjena.

0.2-9/96 - pospešitev postopka za priznanje statusa žrtve
vojnega nasilja
Pobudnik je naslovil na varuha človekovih pravic pobudo, ker
upravna enota v desetih mesecih ni izdala odločbe na podlagi
vloženega zahtevka za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja.
Zahtevek je vložil na upravno enoto v januarju, ko je začel veljati
zakon.
Na podlagi njegove pobude smo od načelnika upravne enote
zahtevali poročilo o časovnih okoliščinah obravnavanja njegovega
zahtevka. Glede na to, da je bil pobudnik med prvimi, ki je vložil
popoln zahtevek, smo tudi zahtevali hitro izdajo odločbe.
Upravna enota nam je takoj posredovala pisno informacijo, da bo
odločba izdana v najkrajšem času. Pobudnik se je zahvalil za
posredovanje in povedal, da je upravna enota že izdala odločbo.

9.1-13/96 - sklenitev najemne pogodbe v skladu s
stanovanjskim zakonom
Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ker lastnik
stanovanja, Slovenske železnice, d.d., ni hotel z njim kot nekdanjim
imetnikom stanovanjske pravice skleniti najemne pogodbe v
skladu z določili Stanovanjskega zakona iz leta 1991.
Pobudnik je nekdanji imetnik stanovanjske pravice na stanovanju,
ki je last Slovenskih železnic. Stanovanjska pravica na omenjenem
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0.4-31/96 - vključitev v skupino oseb s težavami v socializaciji

sklenjeno zakupno pogodbo sporazumno prekinili.

Na varuha človekovih pravic se je obrnila pobudnica zaradi težav
z nekdanjim možem, s katerim je še vedno živela skupaj v istem
stanovanju. V pobudi je navajala, da so razlogi za težave dolgoletno
prekomerno uživanje alkoholnih pijač in nasilništvo. Zaradi tega je
vložila na pristojni center za socialno delo zahtevo, da se razvezani
mož postavi pod skrbništvo in namesti v poseben socialnovarstveni zavod.
Center za socialno delo je sprožil ustrezen postopek za odvzem
poslovne sposobnosti nekdanjemu možu pobudnice in po
pravnomočnosti odločbe prevzel nad njim tudi stalno skrbništvo.
Zahteva glede namestitve v poseben socialnovarstveni zavod
pa je bila zavrnjena.
Pobudnica se z odločitvijo centra za socialno delo glede zavrnitve
namestitve nekdanjega moža v poseben socialnovarstveni zavod
ni strinjala in je zaradi tega vložila pritožbo na ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve. Ker dalj časa ni prejela nobenega
odgovora, je varuha zaprosila za posredovanje.
Po našem posredovanju je bila zadeva obravnavana prednostno.
Potrjena je bila odločitev, da se prizadeti za zdaj ne vključi v
poseben socialnovarstveni zavod, ker medicinska dokumentacija
kaže na to, da še obstajajo možnosti za njegovo zdravljenje.
Centru za socialno delo smo priporočili, naj prizadetega vključijo
v ustrezen program. Po določenem času smo od ministrstva
prejeli poročilo, da je prizadeti vključen v dnevno obliko
individualnega programa, ki je namenjen osebam s težavami v
socializaciji, in da je pobudnica zadovoljna, ker je njen nekdanji
mož postal urejen in so se s tem bivalne razmere doma uredile.

0.7-7/96 - regresiranje investicijskega posojila
Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki se je leta
1995 prijavil na razpis ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za dodelitev sredstev za regresiranje obrestne mere
za najeta investicijska posojila vživinorejski in rastlinski proizvodnji
ter v predelavi, in sicer za regresiranje obresti pri nabavi traktorja.
Navedel je, da mu je uslužbenka Poslovnega združenja prehrane
Slovenije, ki po pooblastilu ministrstva opravlja nekatere posle v
razpisnem postopku, ustno pojasnila, da naj bi zamudil razpisani
rok, čeprav je tudi dokumente, s katerimi je dopolnil svojo vlogo,
predložil pravočasno. O zavrnitvi ni dobil nobenega pisnega
sporočila, zato ne ve, kako naj ugovarja taki odločitvi.
Po poizvedbah pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter proučitvi postopka je bilo ugotovljeno, da je pravna
ureditev finančnih intervencij v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane na podlagi zakona iz leta 1991 delno zastarela, delno pa so
pomanjkljivo določena merila za intervencije in način, kako se
uveljavljajo, zlasti tudi nadzorna in pritožbena pot. Je pa seveda
res, da je ob poznem sprejetju proračuna in nato letne uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane nujno, da se sredstva razdelijo v razmeroma
kratkem času, kar bi pretirano formaliziran postopek lahko
bistveno otežil.
Ministrstvu smo posredovali mnenje, da bi bilo primerno upoštevati
vlogo pobudnika za regresiranje investicijskega posojila v okviru
razpisa za leto 1996 in predlog da se v predpisu o finančnih
intervencijah za razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane za leto
1997 ustrezno dopolni ureditev postopka, v katerem se odloča o
dodelitvi intervencijskih sredstev. Ministrstvo je naše mnenje in
predlog sprejelo.

0.4-117/96 - zakup kmetijskih zemljišč
Pobudnik se je obrnil na varuha človekovih pravic zaradi
nepravilnosti v postopku, ki ga je vodil Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije glede oddaje kmetijskih zemljišč v
zakup. Pobudnik je navedel, da je pravočasno in v skladu z
razpisom vložil vlogo za pridobitev razpisanih kmetijskih zemljišč
v zakup, za katera je bil zainteresiran. Pri tem je navedel, da
nihče drug ni kandidiral za navedena kmetijska zemljišča. Po
enem letu, po končanem razpisu, je pobudnik izvedel, da je sklad
dodelil drugemu obdelovalcu tisti del kmetijskih zemljišč, za katera
je tudi sam kandidiral na razpisu.
Glede na navedbe pobudnika smo zahtevali od sklada, da se
opredeli do teh navedb. Sklad nam je odgovoril, da je res prišlo do
napake pri sklepanju zakupne pogodbe. Pojasnili so, daje napako
zagrešila delavka lokalne izpostave sklada, ki je sklenila zakupno
pogodbo z osebo, ki se ni prijavila kot zakupnik za sporna
kmetijska zemljišča oziroma naj bi bila njena prijava dana po
izteku roka za oddajo prijave.
Po pregledu zadeve in ugotovitvi, da postopek glede oddaje
kmetijskega zemljišča v zakup, ni bil pravilno izpeljan, smo skladu
predlagali sklenitev ustrezne poravnave s pobudnikom. Sklad se
je z našim predlogom v celoti strinjal in nam sporočil, da so sporno
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0.7-12/96 - izdaja lastniških certifikatov slovenskim
državljanom v Argentini
Na varuha človekovih pravic so se, ko je sodeloval na mednarodni
konferenci svetovnega združenja ombusmanov v Argentini, obrnili
trije pobudniki, slovenski državljani, ki živijo v Argentini, in to zaradi
težav glede odprtja evidenčnega računa za lastniške certifikate.
Po njihovih navedbah naj biže dvakrat vložili pri pristojnih slovenskih
organih zahtevke za izdajo obvestila o odprtju evidenčnega
računa lastniškega certifikata. Ker niso prejeli nobenega odgovora,
so varuhu izročili nove zahtevke za izdajo obvestila in ga prosili
za posredovanje.
Po opravljenih poizvedbah na ministrstvu za zunanje zadeve smo
ugotovili, da ministrstvo zahtevkov ni prejelo in da po vsej
verjetnosti sploh niso prispeli v Slovenijo.
Zato smo zahtevke, prejete v Argentini, posredovali pristojnim
upravnim enotam v nadaljnjo obravnavo. V enem mesecu smo od
upravnih enot, ki so zahtevke obravnavale, prejeli odgovor, da so
v tem času pobudnike, ki živijo v Argentini, že obvestili o odprtju
računov lastniškega certifikata.
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