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Predlog zakona o v> 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO 

TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE 3 

(ZPNPIT) 

- EPA 1594 - druga obravnava 

Podpisani poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, 
pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v drugo 
obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO TERMO- 
ELEKTRARNE TRBOVLJE 3, (ZPNPIT), EPA 1594 

ki ga je pripravil na podlagi sklepa 4. redne seje Državnega 
zbora z dne 24. aprila 1997 ter na podlagi druge alinee 185. 

člena in na podlagi 187. člena Poslovnika Državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96). 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bo na sejah delovnega telesa in Državnega zbora 
sodeloval predlagatelj. 

Predlagatelj: 
Miran POTRČ, l.r. 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz domačih in 
tujih posojil, najetih za financiranje izgradnje enote Termoelektrarne 
Trbovlje 3. 

Poroštvo iz prvega odstavka tega člena daje Republika Slovenija 
pod naslednjimi pogoji: 

- skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo 
glavnice in obresti iz najetih kreditov, ne sme preseči tolarske 
protivrednosti 275.000.000 (z besedo: dvestopetinsedemdeset 
milijonov) DEM, 

- obveznosti Republike Slovenije iz danega poroštva ne smejo 
nastati pred potekom šestih mesecev od ugotovitve uspešno 
zaključenega poskusnega obratovanja enote Termoelektrarne 
Trbovlje 3, 

- upnikova terjatev mora biti zavarovana; pogoji glede vrste in 
načina zavarovanja se natančneje uredijo s pogodbo med 
posojilodajalcem, posojilojemalcem in Republiko Slovenijo, 

- Republika Slovenija bo izpolnila poroštveno obveznost v roku 
desetih delovnih dni po prejemu upnikovega poziva, kateremu 
morajo biti priložena dokazila o začetih postopkih izterjave plačila 
iz vseh zavarovanj, dogovorjenih v pogodbi iz prejšnje alinee. 

2. člen 

Poroštvene pogodbe z upniki sklepa oziroma daje poroštvene 
izjave minister, pristojen za finance, na podlagi pogodbe o 
zavarovanju iz tretje alinee 1. člena tega zakona. 

3. člen 

V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost 
in plača obveznosti iz posojilne pogodbe, pridobi v razmerju do 
investitorja pravico do regresiranja izplačanih zneskov in 
stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

4. člen 

Vlada Republike Slovenije bo zagotavljala ceno električne energije 
na pragu javnega podjetjaTermoelektrarnaTrbovlje, d.o.o., v višini, 
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ki mu bo pokrivala tudi lastni delež sredstev za investicijo in 5. člen 
odplačilo obveznosti iz najetih posojil. 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor je prvo obravnavo predloga zakona opravil na 4. 
redni seji. Ob tem je dne 24. 4. 1997 sprejel naslednji sklep: 
"Predlagatelj zakona naj skupno z vlado v roku dveh mesecev 
po sprejetju predloga zakona v prvi obravnavi pripravi predlog 
zakona za drugo obravnavo s stališčem, da preuči in ustrezno 
upošteva mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve". 

Predlagatelj je razgovore o pripravi besedila zakona za drugo 
obravnavo s predstavniki vlade opravil dne 5. 7. 1997. Državni 
sekretar za energetiko gospod Alojz Kovše je predlagatelja 
seznanil, da vlada soglaša s pripravo zakona za dmgo obravnavo 
v predloženem besedilu, sama pa bo k tako pripravljenemu 
besedilu vložila svoje amandmaje, s katerimi bo predvidela za 
izgradnjo nadomestne proizvodne enote Termoelektrarne Trbovlje 
3 novo podjetje in hkrati tudi investicijsko podporo države izgradnji 
tega objekta v višini približno S % celotnih potrebnih sredstev za 

izgradnjo. Predlagatelj je predstavnike Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti obvestil, da soglaša, da vlada k predlogu zakona 
pripravi svoje amandmaje. 

Zakon za drugo obravnavo je predložen v enakem besedilu kot 
je bil sprejet v prvi obravnavi. Predlagatelj je v skladu s sklepom 
Državnega zbora preučil mnenje sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve z dne 13. 9. 1996. Ugotovil je, da sekretariat k 
zakonu ni imel pripomb ustavne ali sistemsko-pravne narave. S 
pravno tehničnega gledišča je le pripomnil, da bi zaradi 
predlaganega hitrega postopka bilo možno v 5. členu zakona 
predloženi datum uveljavitve zakona skrajšati na naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu. Predlagatelj tega stališča ni mogel 
upoštevati, saj je Državni zbor odločil, da se predlog zakona 
obravnava po rednem postopku. 

! 
/ 

/ 
/ 

/ 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKO SLOVENIJE IN 

VLADO REPUDLIKE ESTONIJE O 

PONOVNEM SPREJEMU OSER 

(REEPSO) 

- EPA 219-11 - 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 19. junija 1997 
določila besedilo: 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

■ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
ESTONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
■ mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve; 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 
Republike Estonije o ponovnem sprejemu oseb, podpisan v 
Ljubljani dne 16. maja 1997. 

* Besedilo sporazuma v estonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE ESTONIJE 
O PONOVNEM SPREJEMU OSEB 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije sta se 

z željo, da v duhu dobrega sodelovanja, na podlagi vzajemnosti, 
olajšata ponoven sprejem oseb, katerih vstop v državo ali bivanje 
v njej sta v nasprotju s predpisi države, 

dogovorili naslednje: 

I. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV DRŽAV 
POGODBENIC 

1. člen 

(1) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge države 
pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti na svoje ozemlje 
vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za 
vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju države prosilke, če je bilo 
ugotovljeno ali se utemeljeno domneva, da ima ta oseba 
državljanstvo zaprošene države. 

(2) Državljanstvo se lahko ugotavlja ali utemeljeno domneva na 
podlagi potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice, 
tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali če je njihova 
veljavnost potekla pred manj kot tremi leti. Državljanstvo se lahko 
domneva tudi na podlagi drugih podatkov. 

(3) Država prosilka je dolžna osebo pod istimi pogoji ponovno 
sprejeti, tudi če se z nadaljnjim preverjanjem ugotovi, da oseba v 
trenutku, ko je zapustila ozemlje države prosilke, ni imela 
državljanstva zaprošene države. 

II. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH 
DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA 

2. člen 

(1) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge države 
pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti državljana tretje 
države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje 
več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju države 
prosilke, če se ugotovi, da je taka oseba stopila na ozemlje države 
pogodbenice neposredno po bivanju na ozemlju zaprošene države 
ali potovanju skozenj. 

(2) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge države 
pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti državljana tretje 
države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje 
več pogojev za bivanje ali vstop, ki veljajo na ozemlju države 
prosilke, če ima taka oseba veljaven vizum ali kako drugo veljavno 
dovoljenje za bivanje, ki ga je izdala zaprošena država. 

3. člen 

Obveznost ponovnega sprejema, predvidena v 2. členu, ne velja, 
kadar gre za: 

a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo z državo prosilko; 

b) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so po 
zapustitvi ozemlja zaprošene države ali po vstopu na ozemlje 
države prosilke od slednje dobili vizum ali dovoljenje za bivanje; 

c) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so 
zadnjih šest mesecev bivali na ozemlju države prosilke; 

d) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je 
država prosilka priznala bodisi status begunca na podlagi določb 
Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in 
določb Newyorškega protokola o statusu beguncev z dne 31. 
januarja 1967, ali status osebe brez državljanstva na podlagi 
Konvencije o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 
1954; 

e) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je 
zaprošena država dejansko vrnila v njihovo matično državo ali v 
kako tretjo državo. 

4. člen 

Država prosilka soglaša s ponovnim sprejemom na svoje ozemlje 
državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, za katere bi 
se po ustreznih preverbah zaprošene države ugotovilo, da v 
času njihovega odhoda z ozemlja države prosilke ne ustrezajo 
določilom 2. in 3. člena tega sporazuma. 

III. POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA 

5. člen 

(1) Zaprošena država je dolžna brez odlašanja oziroma 
najkasneje v petnajstih dneh pisno odgovoriti na prošnjo za 
ponoven sprejem. Zavrnitev ponovnega sprejema je treba 
utemeljiti. 

(2) Zaprošena država je dolžna najpozneje v enem mesecu 
ponovno sprejeti osebo, za katero je bil potrjen ponoven sprejem. 
To obdobje se lahko podaljša na zahtevo države prosilke. 

6. člen 

Zaprošena država je dolžna državi prosilki izdati potrditev 
ponovnega sprejema, vključno z identifikacijskimi podatki osebe, 
za katero se zahteva ponoven sprejem, in z morebitnimi dokumenti 
take osebe. 

7. člen 

Država prosilka je dolžna kriti stroške prevoza oseb, ki naj bi jih 
ponovno sprejeli na meji zaprošene države. Država prosilka krije 
tudi vse stroške v primeru ponovnega sprejema oseb, če bi bil 
potreben. 

IV.TRANZIT V PRIMERU ZAVRNITVE 

8. člen 

(1) Vsaka država pogodbenica bo na zahtevo druge države 
pogodbenice dovolila vstop na svoje ozemlje ali tranzit čezenj 
državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva, ki jih je 
država prosilka zavrnila na meji. Tranzit se lahko opravi po cesti, 
železnici ali z letalom. 

(2) Država prosilka prevzame polno odgovornost za nadaljevanje 
potovanja take osebe v namembno državo in bo tako osebo 
ponovno sprejela, če se ukrep zavrnitve iz kakršnega koli razloga 
ne bi mogel izpolniti. 
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(3) Država prosilka bo zaprošeni državi potrdila, da ima oseba, 
za katero je bil odobren tranzit, dokument za prevoz v namembno 
državo. 

9. člen 

(1) Država pogodbenica, ki je uporabila ukrep izgona, je dolžna 
obvestiti zaprošeno državo, če zavrnjena oseba potrebuje 
spremstvo. Zaprošena država se v zvezi s tranzitom lahko: 

- odloči, da bo sama določila spremstvo; 

- odloči, da bo določila spremstvo skupaj z državo pogodbenico, 
ki je uporabila ukrep izgona. 

(2) Če se tranzit opravi z letalsko družbo države pogodbenice, ki 
je uporabila ukrep izgona, in s policijskim spremstvom, to lahko 
opravi država pogodbenica sama, pod pogojem, da ne zapustijo 
mednarodnega pasu na letališču zaprošene države. 

(3) Če se tranzit opravi z letalsko družbo zaprošene države in s 
policijskim spremstvom, tedaj to opravi zaprošena država pod 
pogojem, da država, ki je uporabila ukrep izgona, krije vse nastale 
stroške. 

(4) Če se mora tranzit izjemoma opraviti po cesti ali železnici, se 
državi pogodbenici dogovorita o nujnosti in izvedbi spremstva. 

10. člen 

Zahtevo za tranzit si neposredno izmenjata pristojna organa držav 
pogodbenic. Zahteva mora vsebovati vse podatke o istovetnosti 
in državljanstvu osebe, datum potovanja, čas in kraj prihoda v 
državo tranzita ter čas in kraj odhoda iz nje v namembno državo, 
vključno z vsemi podatki uradnih oseb, če spremljajo tako osebo. 

11. člen 

Tranzit se lahko zavrne, če se osebi v njeni namembni državi 
grozi kazenski pregon zaradi rase, veroizpovedi, narodnosti ali 
pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi njenega političnega 
prepričanja. 

12. člen 

Država prosilka je dolžna kriti vse stroške tranzita kot tudi vse 
stroške, ki bi nastali pri vračanju. 

b) potni list, potni dokument, dovolilnica ali kakršen koli drug 
identifikacijski dokument; 

c) ostale podrobnosti, potrebne za identifikacijo osebe, ki bo 
premeščena; 

d) itinerarji in 

e) dovoljenja za vstop v državo, ki jih izda ena od držav pogodbenic 
ali tretja država, njihov opis. 

15. člen 

(1) Določbe tega sporazuma ne posegajo v obveznosti 
ponovnega sprejemanja ali vračanja tujih državljanov, ki izhajajo 
iz drugih mednarodnih sporazumov, ki veljajo za državi 
pogodbenici. 

(2) Določbe tega sporazuma niso ovira za uporabo določb 
Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, 
dopolnjene z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, in 
Konvencije o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 
1954. 

(3) Določbe tega sporazuma niso ovira za uporabo določb 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin z dne 4. novembra 1950. 

16. člen 

(1) Ta sporazum začne veljati z dnevom prejema kasnejšega od 
obvestil, s katerima se državi pogodbenici medsebojno obvestita 
o izpolnitvi vseh notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek 
njegove veljavnosti. 

(2) Vsaka država pogodbenica lahko začasno prekine izvajanje 
sporazuma, v celoti ali deloma, z izjemo 2. člena tega sporazuma, 
zaradi razlogov državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja 
s pisnim sporočilom drugi državi pogodbenici. Začasna prekinitev 
izvajanja sporazuma prične veljati takoj. 

(3) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Lahko se odpove 
z obvestilom po diplomatski poti tri mesece vnaprej. 

V potrditev zgornjega sta ta sporazum podpisala pravilno 
pooblaščena predstavnika obeh držav pogodbenic. 

V. SPLOŠNE DOLOČBE 

13. člen 

Državi pogodbenici bosta po diplomatski poti določili: 

- letališča, ki se bodo uporabljala za ponoven sprejem ali za vstop 
oseb, ki so v tranzitu; 

- državne organe, odgovorne za obravnavo zahtev za ponoven 
sprejem ali tranzit. 

14. člen 

Če se mora pošiljati osebne podatke v zvezi z izvajanjem tega 
sporazuma, potem sme informacija obsegati samo naslednje: 

a) podatke o osebi, ki bo premeščena, in kadar je potrebno še 
njenih družinskih članih, kot so priimek, ime, vsako prejšnje ime, 
vzdevek ali psevdonim, alias, datum in kraj rojstva, spol, sedanje 
ali prejšnje državljanstvo; 

Sestavljeno v Ljubljani dne 16. maja 1997 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, estonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
tri besedila enako verodostojna. Pri sporu ali razlikah pri razlagi 
tega sporazuma prevlada angleško besedilo. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE ESTONIJE 
Mirko Bandelj, I. r. PaulVarul, l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve 
in Ministrstvo za zunanje zadeve. 

4. člen 

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Estonije o ponovnem sprejemu oseb sta minister za notranje 
zadeve Republike Slovenije Mirko Bandelj in minister za 
pravosodje Republike Estonije Paul Varul podpisala v Ljubljani 
dne 16. maja 1997. 

Sporazum ureja vprašanja vračanja in ponovnega sprejemanja 
oseb, državljanov obeh držav, kakor tudi državljanov tretjih držav, 
ki nimajo dovoljenja za bivanje. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 

Estonije z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih oz. 
spremembe veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma niso potrebna dodatna sredstva iz 
proračuna Republike Slovenije. Stroški za odstranitev tujca z 
območja Republike Slovenije se že sedaj, če tujec nima lastnih 
sredstev, krijejo iz proračuna Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA GLEOE 

PLAČIL, KI JIH MORA IZVRŠITI 

REPURLIKA SLOVENIJA V ZVEZI S 

SVOJIM DELEŽEM V DOLGU 

SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 

REPURLIKE JUGOSLAVIJE, MED VLADO 

REPURLIKE SLOVENIJE IN OFFICE 

NATIONAL DD DDCROIRE, KI OELDJE PO 

NALOGU IN S POORLASTILOM VLADE 

KRALJEVINE BELGIJE (MSPRS) 

- EPA 221-11 - 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA GLE- 
DE PLAČIL, KI JIH MORA IZVRŠITI REPUBLIKA SLOVENIJA 
V ZVEZI S SVOJIM DELEŽEM V DOLGU SOCIALISTIČNE 
FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OFFICE NATIONAL DU 
DUCROIRE, KI DELUJE PO NALOGU IN S POOBLASTILOM 
VLADE KRALJEVINE BELGIJE, 

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

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 
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1. člen 

Ratificira se Sporazum glede plačil, ki jih mora izvršiti Republika 
Slovenija v zvezi s svojim deležem v dolgu Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, med Vlado Republike Slovenije 
in Office National du Ducroire, ki deluje po nalogu in s pooblastilom 
Vlade Kraljevine Belgije, podpisan v Ljubljani 24. aprila 1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi:* 

SPORAZUM 

GLEDE PLAČIL, KI JIH MORA IZVRŠITI 
REPUBLIKA SLOVENIJA V ZVEZI S 

SVOJIM DELEŽEM V DOLGU 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 

REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

med 

- Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju "Vlada") 

in 

- Office National du Ducroire (v nadaljevanju "Urad"), Square de 
Meeus 40, Bruselj, Belgija, pri čemer drugi deluje po nalogu in s 
pooblastilom Vlade Kraljevine Belgije 

glede na 

- sporazume o konsolidaciji, sklenjene med Zveznim izvršnim 
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in Uradom v skladu z usklajenimi zapiski z dne 22. maja 1984, 24. 
maja 1985,13. maja 1986 in 13. julija 1988, 

- neodvisnost Republike Slovenije, ene od držav naslednic 
nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

- to, daje bila Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana ustanovljena 
z Ustavnim zakonom o spremembah in dopolnitvah Ustavnega 
zakona za izvajanje Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije - Uradni list Republike Slovenije, 
št. 45/1 z dne 27. julija 1994, 

- smernice za obravnavanje dolga držav naslednic nekdanje 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki jih je v svojem 
pismu z dne 25. septembra 1992 predlagal predsednik Pariškega 
kluba in jih je Vlada sprejela v pismu ministra za finance z dne 27. 
oktobra 1992 kot tudi na izmenjavo pisem o teh smernicah med 
predsednikom Pariškega kluba in Vlado z dne 6. januarja 1993, 
23. aprila 1993 in 5. julija 1993, 

- cilj obeh pogodbenic, da dosežeta dogovor v skladu z omenjenimi 
smernicami, ki bo omogočil razvoj dvostranskih odnosov, 

je bilo dogovorjeno, kot sledi: 

1. člen 

Namen tega sporazuma je določiti delež Republike Slovenije v 
dolgovih, omenjenih v,2. členu tega sporazuma, in se dogovoriti o 
pogojih odplačila deleža Republike Slovenije v zaostalih plačilih, 
omenjenih v 3. členu tega sporazuma. 

2. člen 

Dolgovi, na katere se nanaša ta sporazum, so odplačila v glavnici 
in obrestih, dolgovanih kot posledica sporazumov o refinanciranju, 
sklenjenih v skladu z usklajenimi zapisniki, omenjenimi v uvodu, 
in v nadaljevanju imenovanih 2., 3., 4. in 5. sporazuma o 
refinanciranju, in za katere jamči Urad. 

Delež Republike Slovenije v dolgu, ki je bil refinanciran v omenjenih 
sporazumih o refinanciranju, se določi, kot sledi: 

1. 2. sporazum o refinanciranju, sklenjen s pomočjo: 

- Kreditnega sporazuma, podpisanega 13. decembra 1984 med 
Generale Bank / Belgija in Banque Bruxelles Lambert / Belgija ter 
Narodno banko Jugoslavije, Beograd, ki deluje v imenu 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, in 

- Memoranduma o soglasju, podpisanega 26. novembra 1984 
med Uradom in Narodno banko Jugoslavije, Beograd, ki deluje v 
imenu Vlade Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Celotni refinancirani dolg iz omenjenega 2. sporazuma o 
refinanciranju znaša 723.760.183 BEF: 
- 602.271.178 BEF je refinancirala Generale Bank in 
- 121.489.005 BEF je refinancirala Banque Bruxelles Lambert. 

Delež Republike Slovenije se določi na: 

- za Generale Bank: 48.890.720 BEF, 
to je 8,117725%, 

- za Banque Bruxelles Lambert: 48.890.718 BEF, 
to je 40,242916 %. 

2. 3. sporazum o refinanciranju, sklenjen s pomočjo: 

- Kreditnega sporazuma, podpisanega 21. novembra 1985 med 
Generale Bank / Belgija in Banque Bruxelles Lambert / Belgija ter 
Ljubljansko banko - Združeno banko, Ljubljana, ki deluje v imenu 
Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, in 

- Memoranduma o soglasju, podpisanega 21. novembra 1985 
med Uradom in Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

* Besedila pisem omenjenih v preambuli sporazuma kot tudi sporazumov 
omenjenih v 2. členu sporazuma in dodatkov I, I bis, II in III k sporazumu so 
na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije in v Sektorju za mednarodne finančne odnose 
Ministrstva za finance Republike Slovenije. 
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Celotni refinancirani dolg iz omenjenega 3. sporazuma o 
refinanciranju znaša 710.853.018 BEF: 
- 630.093.581 BEF je refinancirala Generale Bank in 
- 80.759.437 BEF je refinancirala Banque Bruxelles Lambert. 

Delež Republike Slovenije se določi na: 

- za Generale Bank: 

- za Banque Bruxelles Lambert: 

16.256.499 BEF, 
to je 2,580013 %, 

16.256.497 BEF, 
to je 20,129532 %. 

3. 4. sporazum o refinanciranju, sklenjen s pomočjo: 

- Kreditnega sporazuma, podpisanega 8. januarja 1987 med 
Generale Bank / Belgija in Banque Bruxelles Lambert / Belgija ter 
Ljubljansko banko - Združeno banko, Ljubljana, ki deluje v imenu 
Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, in 

- Memoranduma o soglasju, podpisanega 8. januarja 1987 med 
Uradom in Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Celotni refinancirani dolg iz omenjenega 4. sporazuma o 
refinanciranju znaša 505.481.255 BEF (337.087.810 BEF za 1. 
fazo + 168.393.445 BEF za 2. fazo): 
- 478.121.688 BEF je refinancirala Generale Bank (309.728.243 
BEF za 1. fazo + 168.393.445 BEF za 2. fazo) in 
- 27.359.567 BEF je refinancirala Banque Bruxelles Lambert (1. 
faza). 

Delež Republike Slovenije se določi na: 

- za Generale Bank, 1. faza: 0 BEF, to je 0 %, 
2. faza: 0 BEF, to je 0 %, 

- za Banque Bruxelles Lambert: 0 BEF, to je 0 %. 

4. 5. sporazum o refinanciranju, sklenjen s pomočjo: 

- Kreditnega sporazuma, podpisanega 17. novembra 1988 med 
Generale Bank / Belgija in Banque Bruxelles Lambert / Belgija ter 
Ljubljansko banko - Združeno banko, Ljubljana, ki deluje v imenu 
Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, in 

- Memoranduma o soglasju, podpisanega 17. novembra 1988 
med Uradom in Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Celotni refinancirani dolg iz omenjenega 5. sporazuma o refinan- 
ciranju znaša 854.550.054 BEF: 
- 785.580.148 BEF je refinancirala Generale Bank in 
- 68.969.906 BEF je refinancirala Banque Bruxelles Lambert. 

Delež Republike Slovenije se določi na: 

za Generale Bank: 

- za Banque Bruxelles Lambert: 

3. člen 

24.492.233 BEF, 
tO je 3,117726%, 

24.492.233 BEF, 
tO je 35,51148%. 

Za ostala plačila v glavnici in obrestih na dan 15. novembra 1993 
znaša za slovenski del dolga, omenjenega v 2. členu: 

1. 2. sporazum o refinanciranju: 

za Generale Bank 

glavnica obresti 

24.445.359 BEF 

skuoai 

24.445.359 BEF 

za Banaue Bruxelles Lambert 

glavnica obresti gkupaj 

24.445.359 BEF - 24.445.359 BEF 

Zadevni dolgovi so navedeni v Dodatku I. 

2. 3. sporazum o refinanciranju: 

za Generale Bank 

glavnica obresti skupaj 

5.273.628 BEF 496.652 BEF 5.770.280 BEF 

za Banaue Bruxelles Lambert 

glavnica obresti skupaj 

5.273.628 BEF 495.996 BEF 5.769.624 BEF 

Zadevni dolgovi so navedeni v Dodatku I. 

3. 4. sporazum o refinanciranju: 

za Generale Bank 

glavnica 

1. faza 0 BEF 

2. faza 0 BEF 

obresti skupaj 

0 BEF 0 BEF 

0 BEF 0 BEF 

za Banaue Bruxelles Lambert 

glavnica obresti skupaj 

Zadevni dolgovi so navedeni v Dodatku I. 

4. 5. sporazum o refinanciranju: 

za Generale Bank 

glavnica obresti Skupaj 

179.951 BEF 179.951 BEF 

za Banaue Bruxelles Lambert 

glavnica obresti gkgpaj 

176.621 BEF 176.621 BEF 

Zadevni dolgovi so navedeni v Dodatku I. 
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Celotni znesek zaostalih plačil za Generale Bank in Banque 
Bruxelles Lambert znaša na dan 15. november 1993 60.787.194 
BEF. 

4. člen 

Vlada se zavezuje, da bo plačala svoj delež iz omenjenih 
sporazumov o refinanciranju, kot sledi: 

A) Za zaostala plačila v glavnici in obrestih na dan 15. november 
1993 

Vlada bo plačala svoj delež iz teh zaostalih plačil Uradu, ki je 
oškodoval belgijski banki v skladu s pogoji, predvidenimi v njegovih 
zavarovalnih pogodbah. Plačilo bo izvršeno 30. 06. 1997. 

B) Za zneske v glavnici in obrestih, zapadle do 15. novembru 
1993 

Delež Republike Slovenije v teh zneskih se plača bankama 
Generale Bank in Banque Bruxelles Lambert preko Nove 
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana na datum zapadlosti. 
Belgijski banki bosta Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana poslali 
uradno obvestilo o zneskih, ki jih je treba plačati. 

5. člen 

Vlada se zavezuje, da bo plačala obresti na dogovorjena plačila, 
predvidena v 4. A) členu tega sporazuma. 

A) Zamudne obresti do 30. aprila 1997 na zaostala plačila se 
bodo plačale bankama Generale Bank in Banque Bruxelles Lam- 
bert. Belgijski banki bosta Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana 
poslali uradno obvestilo o zamudnih obrestih, ki jih je treba plačati 
na podlagi obrestne mere za zamudne obresti, predvidene v 
ustreznih sporazumih o refinanciranju. 

B) Obresti od 1. maja 1997 do 30. junija 1997 se bodo plačale 
Uradu 30. junija 1997. 

Te obresti naraščajo dnevno in se izračunavajo na podlagi 
dejanskega števila dni, ki so potekli, in 360 dni dolgega leta. 
Izračunajo se po 8.95% letni obrestni meri. 

6. člen 

Vlada se zavezuje^ da bo v 30 dneh od zahteve Urada izdala 
serijo zadolžnic, ki predstavljajo vsa plačila, ki jih je treba izvršiti 
v skladu s 4. A) in 5. B) členom. 
Ti dokumenti, sestavljeni po priloženem vzorcu (dodatek III), so 
domicilirani v banki A.S.L.K.-C.G.E.R. v Bruslju. 

7. člen 

Vsa plačila, ki jih mora Vlada izvršiti Uradu po določbah tega 
sporazuma, se opravijo na račun Urada št. 001-0802662-63 pri 
banki ASLK-CGER v Bruslju. 

8. člen 

Vsaka nadaljnja sprememba konsolidiranih zneskov kot tudi vsako 
zamujeno plačilo se vpišeta na tekoči račun, za katerega se 
pogodbenici strinjata, da ga odpreta v knjigah Urada. 

9. člen 

Če Vlada ne izpolni plačilnih obveznosti po tem sporazumu, bo 
imel Urad pravico, da po predhodnem posvetovanju z Vlado ustavi 
Izvajanje tega sporazuma in zahteva takojšnje plačilo vseh 
neporavnanih zneskov iz 3. člena tega sporazuma. 

10. člen 

Vsaka vsota, dolgovana Uradu po tem sporazumu, ki ni plačana 
v 15 dneh po datumu zapadlosti, se bo samodejno obrestovala 
od dneva zapadlosti po obrestni meri, predvideni v 5. B) členu, 
povečani za 2 %. 

11. člen 

Vsa plačila, dolgovana Uradu po tem sporazumu, Vlada izvrši 
brez kakršnih koli stroškov ali davkov. 

12. člen 

Vlada se zavezuje, da ne bo ugodneje obravnavala katerega koli 
drugega upnika glede dolgov pod primerljivimi pogoji, kot 
obravnava Urad po tem sporazumu. 

13. člen 

Ta sporazum ne spreminja določil in finančnih pogojev obstoječih 
dvostranskih sporazumov o konsolidaciji. 
Razume se, da Urad ne bo zahteval od pravnega naslednika 
Ljubljanske banke - Združene banke, omenjene v 2., 3. in 4. točki 
2. člena, ki deluje v imenu nekdanjega Zveznega izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije za 
izvajanje sporazumov o refinanciranju, da plača deleže drugih 
republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije 
v dolgu, omenjenem v 2. členu tega sporazuma. 

Vendar pa pravni naslednik Ljubljanske banke - Združene banke 
kot zastopnik po omenjenih sporazumih o refinanciranju še naprej 
daje ali organizira polno pomoč Uradu in po potrebi na zahtevo 
Urada opravi ustrezna pravna dejanja z namenom popolne 
uskladitve dolga drugih republik nekdanje Socialistične federativne 
republike Jugoslavije ter tako doseže, da se jim ti dolgovi pravno 
predočijo. 

14. člen 

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici z izmenjavo - 
diplomatskih not uradno obvestita, da so izpolnjeni pogoji za 
začetek njegove veljavnosti v skladu z njunimi ustavnimi postopki. 

15. člen 

Ta sporazum ureja belgijsko pravo, po katerem se tudi presoja. 
Vse spore, ki izhajajo iz tega sporazuma ali v zvezi z njim in jih ni 
mogoče rešiti po mirni poti, dokončno rešijo v skladu s pravili 
arbitraže pri Mednarodni trgovinski zbornici v Parizu trije arbitri, 
imenovani v skladu z omenjenimi pravili. 

Sestavljeno v Ljubljani v dveh izvirnikih v angleškem jeziku, pri 
čemer sta izvoda enako verodostojna, 24. aprila 1997. 

Za Vlado Republike Za Office National du 
Slovenije Ducroire 
Mitja Gaspari, l.r. J.L. Hick, l.r. 

namestnik direktorja 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike 
Slovenije. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 
1. 
Splošno: 

Sporazum glede plačil, ki jih mora izvršiti Republika Slovenija v 
zvezi s svojim deležem v dolgu Socialistične federativne republike 
Jugoslavije med Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju "Vlada") 
in Office national du Ducroire (v nadaljevanju "Urad"), Square de 
Meeus 40, Bruselj, Belgija, pri čemer drugi deluje po nalogu in s 
pooblastilom Vlade Kraljevine Belgije (v nadaljevanju: 
sporazum), je bil podpisan 24. aprila 1997 v Ljubljani. 

Sporazum je bil podpisan na podlagi sklepov Vlade Republike 
Slovenije z dne 17.11.1995 in kasneje na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije z dne 18.11.1996, ki je potrdil kasnejšo 
izboljšavo osnutka sporazuma in to v delu, kjer belgijska stran ni 
več pogojevala podpisa sporazuma s tem, da slovenska stran 
prevzame plačilo dolga znanega končnega uporabnika iz 
Republike Makedonije oziroma za končnega uporabnika s 
sedežem izven ozemlja Republike Slovenije. 

Podpis sporazuma s Kraljevino Belgijo je bil pogoj za ureditev 
slovenskih razmerij, ki izhajajo iz naslova nefinanciranih dolgov, 
ki jih je v letu 1984-1988 sklenila bivša SFRJ s Kraljevino Belgijo 
kot državo članico Pariškega kluba. Republika Slovenija oziroma 
slovenski končni uporabniki bodo na podlagi sporazuma prevzeli 
obveznosti v obsegu in pod pogoji, ki izvirajo iz dvostranskih 
sporazumov o konsolidaciji dolga, sklenjenih med nekdanjim 
Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in Uradom v obdobju 1984-1988. 

Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje 
slovenskih končnih uporabnikov oziroma Vlade Republike Slovenije 
z Vlado Kraljevine Belgije kot upnico iz naslova nasledstev dolgov 
bivše SFRJ. Neurejeni odnosi s tujimi upniki so eden izmed najbolj 
motečih dejavnikov v finančnih in poslovnih odnosih s tujino. Eno 
izmed področij rednih letnih pregledov misije Mednarodnega 
denarnega sklada (IMF) je tudi pregledovanje rednega 
odplačevanja zunanjih kreditnih obveznosti držav članic, kamor 
sodi tudi dolg do Pariškega kluba. 

2. 
Pravni temelji: 

Sporazum je bil podpisan na podlagi naslednjih pravnih temeljev, 
ki ustavnopravno in notranjepravno urejajo problematiko 
prevzema slovenskega dela dolga nekdanje SFRJ do Kraljevine 
Belgije: 

• Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 1/91-1); 

- Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo 

Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/94); 

- Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga, 
ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše 
SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega 
kluba v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon o Pariškem 
klubu) (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96). 

Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih 
obveznosti do držav članic Pariškega kluba je pomembno tudi to, 
da je sporazum sklenjen na obojestranski ugotovitvi, da je 
Republika Slovenija ena izmed držav naslednic nekdanje SFRJ. 

Nadalje so vir urejanja odnosov s Kraljevino Belgijo kot državo 
članico Pariškega kluba tudi pisma z dne 25. 9. 1992, 27. 10. 
1992, 6. 1. 1993 in 5. 7. 1993, ki jih je minister za finance Republike 
Slovenije izmenjal s predsednikom Pariškega kluba. 

3. 
Načini izpolnjevanja obveznosti: 

Republika Slovenija s Kraljevino Belgijo kot državo članico 
Pariškega kluba ureja prevzem dolga bivše SFRJ na podlagi 
kriterija alociranega dolga, kjer so slovenski uporabniki znani in 
predstavlja edini dolg slovenskih končnih uporabnikov iz tega 
naslova. Alocirani dolg nebo obremenjeval proračuna Republike 
Slovenije, saj ga bodo plačali slovenski končni uporabniki, ki so 
dolg najeli in koristili. Alocirani dolg se s strani slovenskih bank 
dolžnic do tujine po ročnostih iz starih sporazumov o refinanciranju 
dolga do Pariškega kluba - Kraljevine Belgije, tekoče poravnava. 
Gre za urejanje komercialnih obveznosti, za katere jamči 
ustanova Office National du Ducroire (OND), Bruselj, Vlada 
Republike Slovenije nastopa navzven kot dolžnik. V primeru 
urejanja odnosov s Kraljevino Belgijo se bo notranjepravna 
ureditev plačila dolga slovenskih končnih uporabnikov izvajala 
na podlagi 5. člena zakona o Pariškem klubu. 

Kakor izhaja iz priloženih tabel, bodo končni uporabniki ob 
ratifikaciji poravnali glavnico v višini cca 62.288.812,00 BEF in 
obresti v višini cca 12.660.621,00 BEF (stanje na dan 1. 6. 1997). 
Zadnji obrok bo zapadel v plačilo koncem leta 1998, celoten dolg 
(po stanju na dan 1. 6. 1997) pa znaša 93.318.604,00 BEF. 

4. 
Začetek veljavnosti: 

Sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici z izmenjavo 
diplomatskih not uradno obvestita, da so izpolnjeni pogoji za 
začetek njegove veljavnosti v skladu z njunimi ustavnimi postopki. 
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Finančne obveznosti v zvezi z izvajanjem sporazuma 

2 ratifikacijo sporazuma ne bodo nastale neposredne finančne 
obveznosti za proračun Republike Slovenije, saj gre za poplačilo 
alociranega dolga s strani znanih slovenskih končnih uporabnikov, 
ki so kredite najeli in koristili. 

6. 
Ratifikacija sporazuma in vpliv na domačo 
zakonodajo 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na našo domačo zakonodajo. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO 0 

SPREMEMBI SPORAZUMA 0 

PLANINSKEM TURISTIČNEM PROMETU 

NA MEJNEM OBMOČJU (BATSPTP) 

- EPA 222-11 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO 
VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA O PLANINSKEM 
TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko 
zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem 
prometu na mejnem območju, podpisan v Ljubljani dne 9. junija 
1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO 

O SPREMEMBI SPORAZUMA O 
PLANINSKEM TURISTIČNEM PROMETU 

NA MEJNEM OBMOČJU 

Vlada Republike Slovenije in Avstrijska zvezna vlada sta se z 
namenom, da Sporazum o planinskem turističnem prometu na 
obmejnem območju z dne 18. julija 1984, v besedilu izmenjanih 
not z dne 16. oktobra 1992 in Sporazuma z dne 9. junija 1995 
prilagodita spremenjenim potrebam, sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

V 2. členu se za točko 3. doda naslednja točka 3. a: 

" 3. a Prelaz Ljubelj - Loiblpass 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Prelaz Ljubelj - 
Loiblpass po stari ljubeljski cesti do Sv. Ane, naprej do kraja 
Podljubelj in naprej preko planine Korošica (Alm Korošica) do 
mejnega prehoda Hanževo sedlo - Hainsch Sattel. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Hanževo sedlo - 
Hainsch Sattel po markirani peš poti 651 ob meji do Hanževe 
krnice - Hainschkar, od tam po markirani peš poti 650 ob meji na 
Doujakovo sedlo, naprej proti zahodu do državne meje, vzdolž 

nje do stare ceste za Prelaz Ljubelj ter po cesti do mejnega 
prehoda Prelaz Ljubelj - Loiblpass." 

2. člen 

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi 
mesecu, v katerem sta se pogodbenici medsebojno obvestili, da 
so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za uveljavitev tega 
sporazuma. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 9. junija 1997 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Za Vlado Za Avstrijsko 
Republike Slovenije: zvezno vlado: 

Borut Mahnič, l.r. dr. Gerhard Wagner, l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno 
vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu 
na mejnem območju sta v Ljubljani 9. junija 1997 podpisala Borut 
Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije in dr. Gerhard VVagner, veleposlanik Republike 
Avstrije v Ljubljani. 

Sporazum o planinskem turističnem prometu na mejnem območju, 
ki je bil podpisan 18. julija 1984 med nekdanjo Jugoslavijo in 
Avstrijo, je Slovenija nasledila z izmenjavo not dne 16. oktobra 
1992. Sporazum je bil spremenjen in dopolnjen dne 9. junija 1995 
tako, da je dotedanjim devetim prehodnim mestom dodanih še 
šest novih. 

Na tretjem zasedanju Mešane slovensko-avstrijske komisije za 

obmejni promet (Jennersdorf, oktober 1996) je bilo usklajeno 
besedilo sporazuma, s katerim se bo ponovno spremenil navedeni 
sporazum. S sporazumom, katerega ratifikacija se predlaga, se 
dodaja še eno prehodno mesto, in sicer prelaz Ljubelj - Loiblpass. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah 
sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oz. spremembe 
veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti sredstva za 
označitev mejnega prehodnega mesta. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE 

0 OBVESTILIH 0 TUJEM PRAVU 

(MEKOTP) 

- EPA 223-11 - 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE 
KONVENCIJE O OBVESTILIH O TUJEM PRAVU, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Borut ŠROT, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu, 
sestavljena 7. junija 1968 v Londonu. 

2. člen 

Konvencija se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu 
glasi: 

EVROPSKA KONVENCIJA O 
OBVESTILIH O TUJEM PRAVU 

PREAMBULA 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije, so 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseganje večje enotnosti 

med njegovimi članicami, 

prepričane, da bo vzpostavitev sistema mednarodne medsebojne 
pomoči z namenom olajšati nalogo sodnih organov pri pridobivanju 
obvestil o tujem pravu pripomogla k dosegu tega cilja, 

sklenile naslednje: 

1. člen 
Obseg konvencije 

1. Pogodbenice se zavezujejo, da druga drugi v skladu z določbami 
te konvencije zagotavljajo obvestila o svojem pravu in postopkih 
na civilnem In gospodarskem področju ter o organizaciji pravo- 
sodja. 

2. Dve ali več pogodbenic pa lahko sklene, da med seboj razširijo 
obseg te konvencije tudi na druga področja poleg tistih, ki so 
omenjena v prejšnjem odstavku. Besedilo takih sporazumov se 
pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 
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2. člen 
Državni organi za zvezo 

1. Za izvajanje te konvencije vsaka pogodbenica ustanovi ali 
imenuje telo (v nadaljevanju: "organ za sprejemanje"), ki: 

a) od druge pogodbenice sprejema zaprosila za obvestila, 
navedena v prvem odstavku 1. člena te konvencije; 

b) postopa v zvezi s temi zaprosili v skladu s 6. členom. 

Organ za sprejemanje je lahko resorno ministrstvo ali drug državni 
organ. 

2. Vsaka pogodbenica lahko ustanovi ali imenuje eno ali več teles 
(v nadaljevanju: "organ za prenos") za sprejemanje zaprosil za 
obvestila od svojih pravosodnih organov in posredovanje le-teh 
pristojnemu tujemu organu za sprejemanje. Organ za sprejemanje 
je lahko hkrati organ za prenos. 

3. Vsaka pogodbenica sporoči generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope ime in naslov svojega organa za sprejemanje in po potrebi 
svojega organa ali organov za prenos. 

3. člen 
Organi, ki imajo pravico zaprositi za obvestilo 

1. Zaprosilo za obvestilo vedno pošlje pravosodni organ, tudi če 
ga ni sam sestavil. Zaprosilo se sme poslati samo tedaj, kadar je 
postopek res uveden. 

2. Vsaka pogodbenica lahko, če ni ustanovila ali imenovala organa 
za prenos, v izjavi, ki jo pošlje generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope, navede, katerega izmed svojih organov bo štela za 
pravosodni organ v smislu prejšnjega odstavka. 

3. Dve ali več pogodbenic lahko sklene, da v medsebojnih odnosih 
razširijo to konvencijo tudi na zaprosila drugih organov, ne le 
pravosodnih. Besedilo takih sporazumov se pošlje generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope. 

4.člen 
Vsebina zaprosila za obvestilo 

1. V zaprosilu za obvestilo se navedeta pravosodni organ, ki ga 
pošilja, in narava primera. V zaprosilu se čim natančneje navedejo 
vprašanja, glede katerih se želijo obvestila v zvezi s pravom 
države, ki se ji pošilja zaprosilo, če pa je v tej državi več pravnih 
sistemov, tudi pravni sistem, za katerega se prosi obvestilo. 

2. V zaprosilu se navedejo tudi druga dejstva, potrebna tako za 
njegovo pravilno razumevanje kot tudi za oblikovanje točnega in 
natančnega odgovora. Če je to potrebno, se lahko priložijo kopije 
dokumentov, da bi se pojasnil namen zaprosila. 

3. Zaprosilo lahko obsega tudi vprašanja s področij, ki niso 
navedena v prvem odstavku 1. člena, če se nanašajo na glavna 
vprašanja iz zaprosila. 

4. Če zaprosila ne sestavi pravosodni organ, je treba priložiti 
dovoljenje tega organa. 

5. člen 
Posredovanje zaprosil za obvestilo 

Zaprosilo za obvestilo posreduje neposredno organu za 
sprejemanje zaprošene države organ za prenos, ali če tak organ 
ni ustanovljen, pravosodni organ, ki je zaprosilo poslal. 

6. člen 
Organi, pooblaščeni za odgovore 

1. Organ za sprejemanje, ki je prejel zaprosilo za obvestilo, lahko 
sam sestavi odgovor ali posreduje zaprosilo kakšnemu drugemu 
državnemu organu, da sestavi odgovor. 

2. Organ za sprejemanje lahko v ustreznih primerih ali zaradi 
upravne organiziranosti posreduje zaprosilo fizični osebi ali 
pooblaščenemu odvetniku, da sestavi odgovor. 

3. Če je verjetno, da bo uporaba drugega odstavka pomenila 
stroške, organ za sprejemanje obvesti organ, ki je zaprosilo poslal, 
kateri fizični osebi ali odvetniku bo zaprosilo posredovajo, in ga, 
še preden posreduje zaprosilo, čim natančneje obvesti o verjetnih 
stroških ter zahteva njegovo soglasje. 

7. člen 
Vsebina odgovora 

Namen odgovora je dati objektivno in nepristransko obvestilo o 
pravu zaprošene države pravosodnemu organu, ki je zaprosilo 
poslal. Odvisno od primera vsebuje odgovor ustrezna zakonska 
besedila in ustrezne sodne odločitve. Odgovoru se, kolikor je to 
potrebno za pravilno obveščanje organa, ki prosi, priložijo dodatni 
dokumenti, kot so izvlečki iz strokovnih del in pripravljalnega 
gradiva. Priložena so lahko tudi pojasnila. 

8. člen 
Učinki odgovora 

Obvestila, dana v odgovoru, ne zavezujejo pravosodnega organa, 
ki je zaprosilo poslal. 

9. člen 
Posredovanje odgovora 

Organ za sprejemanje pošlje odgovor organu za prenos, če je ta 
organ zaprosilo poslal, ali pravosodnemu organu, če je slednji 
neposredno poslal zaprosilo. 

10. člen 
Obveznost, da se odgovori 

1. Ob upoštevanju določb 11. člena organ za sprejemanje, ki mu 
je poslano zaprosilo za obvestilo, ukrepa v zvezi z njim v skladu 
s 6. členom. 

2. Če odgovora ne sestavi organ za sprejemanje, mora zagotoviti, 
da se odgovor pošlje v skladu s pogoji iz 12. člena. 

11. člen 
Izjeme glede obveznosti, da se odgovori 

Zaprošena država sme zavrniti zaprosilo za obvestilo, če primer, 
v zvezi s katerim se pošilja zaprosilo, vpliva na njene interese ali 
če meni, da bi odgovor utegnil ogroziti njeno suverenost ali varnost. 

12. člen 
Rok za odgovor 

Odgovor na zaprosilo za obvestilo se pošlje v najkrajšem 
možnem času. Če pa terja priprava odgovora več časa, organ za 
sprejemanje o tem obvesti tuji organ, ki je poslal zaprosilo, in če je 
to mogoče, hkrati navede verjetni datum, ko bo odgovor poslal. 
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13. člen 
Dodatna obvestila 

1. Organ za sprejemanje ter organ ali oseba, ki ji je bilo naloženo, 
naj odgovori v skladu s 6. členom, lahko zaprosi organ, ki je 
zaprosilo poslal, naj zagotovi morebitna dodatna obvestila, ki so 
po njegovem mnenju potrebna za pripravo odgovora. 

2. Zaprosilo za dodatno obvestilo posreduje organ za sprejemanje 
na enak način, kot je za posredovanje odgovora določen v 9. 
členu. 

14. člen 
Jeziki 

1. Zaprosilo za obvestilo in priloge so v jeziku ali v enem izmed 
uradnih jezikov zaprošene države ali se jim priloži prevod v ta 
jezik. Odgovor je v jeziku zaprošene države. 

2. Dve ali več pogodbenic lahko sklene, da med seboj ne 
upoštevajo določb iz prejšnjega odstavka. 

15. člen 
Stroški 

1. Za odgovor se ne plačujejo nikakršni stroški ali izdatki, razen 
tistih iz tretjega odstavka 6. člena, ki jih plača država, ki pošlje 
zaprosilo. 

2. Dve ali več pogodbenic pa lahko sklene, da med seboj ne 
upoštevjo določb iz prejšnjega odstavka. 

16. člen 
Zvezne države 

V zveznih državah se lahko naloge organa za sprejemanje, razen 
tistih, ki jih opravlja po točki a) prvega odstavka 2. člena, zaradi 
ustavnih razlogov prenesejo na druga državna telesa. 

17. člen 
Začetek veljavnosti konvencije 

1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
Evrope. Zanjo je obvezna ratifikacija ali sprejetje. Listine o ratifikaciji 
ali sprejetju se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

2. Ta konvencija začne veljati tri mesece po datumu deponiranja 
tretje listine o ratifikaciji ali sprejetju. 

3. Za državo podpisnico, ki konvencijo pozneje ratificira ali sprej- 
me,začne ta veljati tri mesece po datumu deponiranja njene listine 
o ratifikaciji ali sprejetju. 

18. člen 

Pristop države, ki ni članica Sveta Evrope 

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov 
Sveta Evrope povabi katero koli državo, ki ni članica, naj pristopi 
h konvenciji. 

2. Tak pristop se opravi tako, da se pri generalnem sekretarju 
Sveta Evrope deponira listina o pristopu, ki začne veljati tri mesece 
po datumu deponiranja. 

19. člen 
Ozemlja, za katera se uporablja konvencija 

1. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali ob deponiranju listine 

o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu natančno določi ozemlje ali 
ozemlja, za katera se bo uporabljala ta konvencija. 

2. Vsaka pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali pristopu ali kadar koli po tem z izjavo, 
poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, razširi to 
konvencijo na katero koli drugo ozemlje ali ozemlja, natančno 
določena v izjavi, za katerih mednarodne odnose je pristojna ali v 
katerih imenu je pooblaščena prevzemati obveznosti. 

3. Vsaka izjava, dana v skladu s prejšnjim odstavkom, se lahko 
za ozemlje, navedeno v taki izjavi, umakne po postopku iz 20. 
člena te konvencije. 

20. člen 
Trajanje konvencije in odpoved 

1. Ta konvencija velja za nedoločen čas. 

2. Vsaka pogodbenica lahko v svojem imenu odpove to konvencijo 
z obvestilom, poslanim generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

3. Taka odpoved začne veljati šest mesecev po tem, ko generalni 
sekretar prejme tako obvestilo. 

21. člen 
Naloge generalnega sekretarja Sveta Evrope 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta in 
vsako državo, ki je pristopila k tej konvenciji, o: 

a) vsakem podpisu; 

b) vsakem deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu; 

c) datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu s 17. členom; 

d) vsaki izjavi, prejeti v skladu z drugim odstavkom 1. člena, 
tretjim odstavkom 2. člena, drugim odstavkom 3. člena ter drugim 
in tretjim odstavkom 19. člena; 

e) vsakemu obvestilu, prejetem v skladu z 20. členom, in datumu, 
ko začne veljati odpoved. 

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Londonu 7. junija 1968 v francoskem in angleškem 
jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem 
izvodu, ki je doponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi, ki podpiše to 
konvencijo ali k njej pristopi. 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje. 

4. člen 

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

Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu je bila sestavljena 
v Londonu dne 7. 6. 1968, začela pa je veljati 17. 12. 1969. 
Konvencijo Je do danes ratificiralo 30 držav članic Sveta Evrope 
in ena nečlanica, podpisala (in ne ratificirala) pa le Slovenija. 

Republika Slovenija je konvencijo podpisala v Strasbourgu 31. 3. 
1994. 

Konvencija predvideva obveznost držav pogodbenic, da druga 
drugi na podlagi zaprosila, pošiljajo obvestila o svojem materialnem 
in procesnem pravu na civilnem in gospodarskem področju ter 
na področju organizacije pravosodja. 

Ta vidik mednarodne pravne pomoči je v sedanjem času 
intenzivnega sodelovanja držav na političnem, gospodarskem in 
drugih področjih pomemben, saj konvencija omogoča hitro 
izmenjavo informacij o tujem pravu, ki jih sodišča držav pogod- 
benic potrebujejo za reševanje določenih razmerij s tujim 
elementom, kar bo vplivalo tudi na hitrejše reševanje teh zadev. 

Ratifikacija te konvencije ne zahteva izdaje novih ali spremembe 
veljavnih zakonov. 

Za izvajanje Evropske konvencije o obvestilih o tujem pravu ni 
treba zagotoviti dodatnih finančnih sredstev. 
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Program dela 

DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI 

SLOVENIJI, DARS d.d. ZA LETO 1997 

- EPA 220-11 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3/7-1997 
obravnavala: 

- PROGRAM DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI, DARS d.d. ZA LETO 1997 

ki ga pošilja v soglasje na podlagi 6. člena Zakona o Družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) s 
predlogom, da se ga uvrsti na 7. sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije 22. julija 1997. 

Navedeni prograrm dela je pripravila Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, DARS, d.d.  

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlada Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet in 
zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS, d.d. 

Dopolnjeni predlog Programa dela DARS, d.d., za leto 1997 je 
pripravila in sprejela Uprava družbe na svoji 171. seji dne 
30.06.1997: 

Jože Brodnik, dipl. ing., I.r. 
Lado Prah, dipl. ing., I.r. 
mag. Stanko Debeljak, dipl. oec., I.r. 
Metod Di Batista, dipl. ing., I.r. 
Stanko Štrajn, dipl. iur., I.r. 
Gordana Višinski, dipl. ing., I.r. 

KAZALO 

1. PROGRAM DELA DRUŽBE 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in 
izdelave investicijskih programov, projektno tehnične 
dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za 
avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1997 
in kasneje 

1.2. Organiziranje in vodenje nadaljevanja gradnje avtocestnih 
odsekov, ki so se pričeli graditi v letih 1994, 1995 in 1996 

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki 

bodo končani v letu 1997 
1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 

avtocestnih odsekov 
1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih 

avtocestnih odsekov 
1.6. Opravljanje tinančnega inženiringa 
1.7. Ostale naloge 
1.8. Notranja organizacija DARS, d.d. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH 
BO ORGANIZIRALA IN VODILA DARS, d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

2.1.1. Priprava dokumentacije za AC odseke, ki se pričnejo 
graditi po letu 1997 - smer Z - V 

2.1.2. Priprava dokumentacije za AC odseke, ki se pričnejo 
graditi do leta 1999 - smer S - J 

2.1.3. Priprava dokumentacije za AC odseke, ki se pričnejo 
graditi po letu 1999 - smer S - J 
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2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE 
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO SE PRIČELI 
GRADITI V LETIH 1994, 1995 IN 1996 

2.2.1. Opis odsekov 

Šentilj - Pesnica, dolžina 9,3 km 
Hoče - Arja vas, dolžina 47 km 
Slivnica - Fram - BDC, 7,0 km 
Priključek SI. Bistrica - sever, 0,8 km 
Obvoznica Ormož, 3,7 km 
Arja vas - Vransko, dolžina 20,9 km 
Blagovica - Šentjakob, 20,4 km 
Malence - Šentjakob, dolžina 10,7 km 
Zadobrova - Tomačevo, dolžina 4,3 km 
Razdrto - Čebulovica, viadukta 
Čebulovica - Divača, dolžina 5,1 km 
Divača - Kozina, 6,7 km 
Divača - Dane, dolžina 8,4 km 
Dane - Fernetiči, dolžina 3,8 km 
Vipava - Selo, 11,5 km 
Selo - Šempeter, dolžina 11,8 km 
Vransko - Blagovica, 16,8 km 

2.2.2. Prikaz časovnega poteka izvajanja del 

2.2.3. Vrednost del v letu 1997 

2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1997 

2.3.1. Opis odsekov, na katerih se v letu 1997 začenja z 
izvajanjem priprave na gradnjo 

2.3.2. Opis odsekov, na katerih se v letu 1997 pričenja gradnja 

2.3.3. Opis predvidenih del na novih AC odsekih v letu 1997 
Pesnica - Slivnica, 1. etapa, dolžina 4,4 km 
Obvoznica Lendava, dolžina 6,8 km 
Kozina - Klanec, 1. etapa, dolžina 0,8 km 
Višnja gora - Bič, 11,2 km 

2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO BILE 
PREDANE PROMETU PRED 1. 1. 1994 

2.4.1. Opis odsekov 

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih AC 
odsekih 

2.7 STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN 
UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH BO 
ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS, d.d., TER 
REALIZACIJA OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

3.1. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST 

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE 

3.1.3. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

3.1.4. RAZVOJNE NALOGE 

3.2. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH 
AVTOCESTAH 

3.2.3. OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV 

2.3.4. Prikaz časovnega poteka izvajanja del 

2.3.5. Investicijske vrednosti novih AC odsekov v letu 1997 

2.3.6. Vrednost del v letu 1997 

4. PRIKAZ FINANCIRANJA V LETU 1997 - 
REKAPITULACIJA PRILIVOV IN ODLIVOV 
FINANČNIH SREDSTEV 
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Osnova za program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji 
v letu 1997 je Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 
svoji 36. seji dne 15.11.1995. 

1. PROGRAM DELA DRUŽBE 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju DARS 
d.d.) je bila ustanovljena in registrirana na sedežu v Celju dne 
7. 12. 1993 na podlagi Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 57/93). 

V skladu z nalogami in pristojnostmi, določenimi v 3. členu 
navedenega zakona in v skladu z Nacionalnim programom 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, bo DARS d.d. v letu 1997 
izvajala naslednja dela: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave 
in izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli 
graditi v letu 1997 in kasneje 

Pri tem bo DARS d.d.: 
- organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav, potrebnih 
za odločitve pri načrtovanju in gradnji avtocest; 
- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih 
programov; 
- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije 
za te avtocestne odseke, pri čemer bo: 

- razpisovala in oddajala projektna dela; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni 
nadzor pri izdelavi projektne dokumentacije; 
- organizirala preglede izdelane projektno tehnične 
dokumentacije; 
- potrjevala projektno dokumentacijo; 

- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne strokovne 
podlage za postopke določitve poteka avtocestnih tras v prostoru; 
- organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin ter sklepala 
odškodninske pogodbe. 

1.2. Organiziranje in vodenje nadaljevanja gradnje 
avtocestnih odsekov, ki so se pričeli graditi v letih 
1994, 1995 in 1996 

Pri tem bo DARS d.d.: 
- izvedla javne razpise za še neoddana gradbena dela; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 
gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih 
odsekov, ki bodo končani v letu 1997 

Za te odseke bo DARS d.d.: 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 
gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del; 
- pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in 
vgrajenih materialov; 
- organizirala tehnične preglede izvedenih del; 
- organizirala in vodila odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih 
pri tehničnih pregledih; 

organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov. 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

Pri tem bo DARS d.d.: 
- izvedla javne razpise za oddajo gradbenih del; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 
gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih 
avtocestnih odsekov 

Na že zgrajenih avtocestah bo DARS d.d. organizirala in vodila 
izvajanje rednega vzdrževanja in obnavljanja vozišč, objektov in 
opreme v takem obsegu in kvaliteti, ki zagotavljata uporabnikom 
avtocest tekoč in varen promet. 

Zato bo DARS d.d.: 
- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avtocest; 
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in 
opreme; 
- organizirala in vodila nadzor nad izvajanjem obnavljanja vozišč, 
objektov in opreme; 
- organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvajanjem 
pobiranja cestnin brez ustavljanja. 

Pri tem bo DARS d.d. skrbela, da bodo navedena dela izvedena 
racionalno in kvalitetno ter v takem obsegu, da bo mogoče čim 
večji del pobranih cestnin nameniti za graditev novih avtocestnih 
odsekov. 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje graditve in vzdrževanja avtocest je omogočeno 
predvsem na podlagi Zakona o zagotavljanju namenskih sredstev 
za izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. list R 
Slovenije št. 46/93) ter na podlagi Pogodbe o prenosu avtocest v 
Republiki Sloveniji v upravljanje DARS d.d. med Republiko 
Slovenijo in DARS d.d. S to pogodbo je DARS d.d. dobila od države 
Slovenije v upravljanje že zgrajene avtoceste in s tem tudi pravico 
do pobiranja cestnine, ki je vir finančnih sredstev za vzdrževanje 
in upravljanje avtocest ter graditev novih avtocestnih odsekov. 

Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest bo DARS d.d.: 
- za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1997 in 
kasneje, ob sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze ter 
Ministrstvom za finance, vodila razgovore s tujimi in domačimi 
finančnimi institucijami o najetju potrebnih posojil za realizacijo 
tega programa; 
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze ter Ministrstvom 
za finance v postopkih za pridobivanje potrebnih garancij 
Republike Slovenije za tuja in domača posojila, ki jih bo DARS d.d. 
rabila za sofinanciranje graditve avtocestnih odsekov v letih 1997 
do 2004; 
- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti že najetih 
posojil za nove avtocestne odseke; 
- domačim in tujim posojilodajalcem bo v okviru že podpisanih 
posojilnih pogodb redno dostavljala vse podatke in poročila o 
realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi 
pogodbami dolžna pripravljati; 
- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne 
vrednosti investicijskih sredstev, s katerimi upravlja. 
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1.7. Ostale naloge Odsek COGETINCI - BELTINCI 

Poleg vseh navedenih nalog bo DARS d.d.: 
- pripravljala poročila in podatke za Državni zbor R Slovenije, za 
organe upravljanja, Skupščino DARS d.d. (Vlado Republike 
Slovenije) in Nadzorni svet DARS d.d.; 
- pripravljala poročila in podatke za strokovne organe Skupščine 
DARS d.d., to je za Finančni svet in Projektni svet; 
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom za 
okolje in prostor in Ministrstvom za finance pri nalogah, ki jih ta 
ministrstva kot upravni organi izvajajo pri graditvi avtocest; 
- sodelovala z Odborom za infrastrukturo in okolje Državnega 
zbora pri sprejemanju letnega programa dela DARS d.d. za leto 
1997 in leto 1998; 
- sodelovala z občinami, preko katerih potekajo trase novih 
avtocest. 

1.8. Notranja organizacija DARS d.d. 

Dela organiziranja in vodenja navedenih nalog opravlja DARS 
d.d. v štirih sektorjih, in sicer: sektorju za tehnično pripravo in 
izvajanje del, sektorju za vzdrževanje in upravljanje avtocest, 
finančnem sektorju in pravnem sektorju. 

Uprava DARS d.d. šteje šest članov (predsednik uprave, 
pomočnik predsednika uprave, direktor tehnične priprave in 
izvajanja del, direktor vzdrževanja in upravljanja, direktor za 
finančne zadeve in direktor za pravne zadeve). Sistemizacija 
DARS d.d. skupno z upravo predvideva 45 zaposlenih. Ob koncu 
leta 1996 je bilo v DARS d.d. zaposlenih 40 delavcev. 

Za opravljanje vseh navedenih nalog DARS d.d. je v letu 
1997 predvidenih 569 mio SIT. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE 
AVTOCEST, KI JIH BO ORGANIZIRALA 
IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se 
pričnejo graditi po letu 1997 - smer zahod - vzhod 

Odsek MARIBOR - LENART 

Strokovne podlage za izdelavo osnutka lokacijskega načrta (v 
nadaljevanju LN) bodo izdelane v juliju 1997. Sledila bo izdelava 
osnutka lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev in postopek 
sprejema uredbe Vlade o lokacijskem načrtu. V tem postopku bo 
DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek LENART - COGETINCI 

Preučitev in izbira variant bo potekala do konca junija 1997. 
Strokovne podlage za izdelavo osnutka LN bodo izdelane v 
septembru 1997. Sledila bo izdelava osnutka lokacijskega načrta, 
njegova javna razgrnitev in postopek sprejema uredbe Vlade o 
lokacijskem načrtu. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala 
vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Preučitev variant še poteka. Strokovne podlage in idejni projekt 
za izbrano varianto bodo izdelani v avgustu 1997. Sledila bo 
izdelava osnutka lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev 
in postopek sprejema uredbe Vlade o lokacijskem načrtu. V tem 
postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno 
dokumentacijo. 

Odsek BELTINCI - RADMOŽANCI 

Izbira variante je bila zaključena ob koncu leta 1996. Strokovne 
podlage in idejni projekt bodo v izdelavi do avgusta 1997. Sledila 
bo izdelava osnutka lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev 
in postopek sprejema uredbe Vlade o lokacijskem načrtu. V tem 
postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno 
dokumentacijo. 

Rekonstrukcija M 3-3 (del odseka SLOVENSKA BISTRICA - 
HAJDINA) 

Izdelava idejnega projekta bo potekala do junija 1997. Sledila bo 
izdelava osnutka lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev 
in postopek sprejema odloka o lokacijskem načrtu. V tem 
postopku, ki je v pristojnosti prizadetih občin, bo DARS d.d. 
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Obvoznica PRAGERSKO (del odseka SLOVENSKA BISTRICA 
- HAJDINA) 

Izdelava idejnega projekta bo potekala do avgusta 1997. Sledila 
bo izdelava osnutka lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev 
in postopek sprejema odloka o lokacijskem načrtu. V tem 
postopku, ki je v pristojnosti prizadetih občin, bo DARS d.d. 
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek FRAM - HAJDINA 

Vrednotenje variant bo potekalo do julija 1997. Po izbiri variante v 
avgustu se bo začela izdelava topografskih načrtov, strokovnih 
podlag in idejnega projekta, ki bo zaključena v oktobru 1997. 

Odsek HAJDINA - ORMOŽ (brez Obvoznice Ormož) 

V teku je študija variant. Za izbrano varianto bodo do avgusta 
1997 v izdelavi strokovne podlage. Sledila bo izdelava osnutka 
lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev in postopek 
sprejema odloka o lokacijskem načrtu. V tem postopku, ki je v 
pristojnosti prizadetih občin, bo DARS d.d. zagotavljala vso 
potrebno projektno dokumentacijo. 

AC priključek LOPATA na AC odseku Hoče - Arja vas 

Do konca junija 1997 bo izbrana varianta priključka kot rezultat 
vrednotenja variant. Od julija do oktobra 1997 bo potekala izdelava 
strokovnih podlag za osnutek LN in izdelava idejnega projekta. 
Sledila bo izdelava osnutka lokacijskega načrta, njegova javna 
razgrnitev in postopek sprejema uredbe Vlade o lokacijskem 
načrtu. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno 
projektno dokumentacijo. 
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AC priključek LJUBEČNA na AC odseku Hoče - Arja vas 

Preučitev variant bo potekala do oktobra 1997. Sledila bo izdelava 
osnutka lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev in postopek 
sprejema uredbe Vlade o lokacijskem načrtu. V tem postopku bo 
DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek RAZDRTO - VIPAVA 

Na območju odseka Razdrto - Vipava poteka postopek pridobivanja 
Uredbe o LN. Javna razgrnitev osnutka LN je bila opravljena v 
decembru 1996. Med obstoječim razcepom Razdrto in občinsko 
mejo z občino Vipava pa je v postopku sprememba LN avtoceste 
Razdrto - Fernetiči. Za oba postopka bo DARS d.d. zagotavljala 
vso potrebno projektno dokumentacijo. 

AC priključek RAZDRTO na AC odseku Postojna - Razdrto 

Preučitev variant bo potekala do septembra 1997, v oktobru bo 
izbrana varianta. Nato bo sledila izdelava strokovnih podlag in 
idejnega projekta do decembra 1997. 

Odsek KLANEC - ANKARAN 

Študija in izbira variant še poteka, varianta za izdelavo osnutka 
lokacijskega načrta še ni izbrana. Strokovne podlage za izdelavo 
osnutka LN in idejni projekt bodo izdelani po izbiri variante v 
najkrajšem možnem času. Sledila bo izdelava osnutka 
lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev in postopek 
sprejema uredbe Vlade o lokacijskem načrtu. V tem postopku bo 
DARS d.d. zagotavljala vse potrebno projektno dokumentacijo. 

Priključek LUKA KOPER 

Preučitev variant bo potekala do septembra 1997, v oktobru bo 
izbrana varianta. Nato bo sledila izdelava topografskih načrtov, 
strokovnih podlag in idejnega projekta. 

Odsek KOPER - IZOLA 

Vrednotenje variant bo potekalo do septembra 1997. Po izbiri 
variante v oktobru 1997 se bo začela izdelava topografskih 
načrtov, strokovnih podlag in idejnega projekta. 

Odsek IZOLA - JAGODJE 

Vrednotenje variant bo potekalo do septembra 1997. Po izbiri 
variante v oktobru 1997 se bo začela izdelava topografskih 
načrtov, strokovnih podlag in idejnega projekta. 

Odsek JAGODJE - LUCIJA 

Vrednotenje variant bo potekalo do septembra 1997. Po izbiri 
variante v oktobru 1997 se bo začela izdelava topografskih 
načrtov, strokovnih podlag in idejnega projekta. 

Odsek ŠKOFIJE • SRMIN 

LN je izdelan in veljaven, postopek je vodila občina. Na osnovi 
veljavnega LN bo potekal postopek pridobitve lokacijskega 
dovoljenja in nato izdelava projektne dokumentacije PGD - PZI. 

Če bo LN za odsek Klanec - Ankaran (Srmin) zahteval spremembo 
ali dopolnitev LN na tem odseku, bo v letu 1997 potekala izdelava 
strokovnih podlag in postopek spremembe LN, pri katerem bo 
DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se 
pričnejo graditi do leta 1999 - smer sever - jug 

Odsek KRŠKA VAS - OBREŽJE 

Do konca junija 1997 bo izbrana varianta poteka trase, nato bodo 
v izdelavi strokovne podlage in idejni projekt do septembra 1997. 
Sledila bo izdelava osnutka lokacijskega načrta, njegova javna 
razgrnitev in postopek sprejema uredbe Vlade o lokacijskem 
načrtu. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno 
projektno dokumentacijo. 

2.1.3. Priprava dokumentacije za odseke, ki se 
pričnejo graditi po letu 1999 - smer sever - jug 

Odsek VRBA - ČRNIVEC 

Vrednotenje variant še poteka. Po izbori variante, predvidoma v 
avgustu, bo od septembra do decembra 1997 potekala izdelava 
strokovnih podlag za LN (topografski načrti in idejni projekt). 

Odsek ČRNIVEC - PODTABOR 

Vrednotenje variant bo potekalo od avgusta do oktobra 1997. 
Strokovne podlage za LN in idejni projekt bodo v izdelavi od 
novembra 1997 do januarja 1998. 

Odsek PODTABOR - NAKLO 

Uredba o LN je bila sprejeta v juliju 1996. V letu 1997 bodo potekala 
dodatna geodetska dela za dodatne preveritve posameznih 
tehničnih rešitev. 

Odsek NAKLO - KRANJ 

Do maja 1997 bo izdelana projektna dokumentacija PGD - PZI za 
dograditev manjkajočih pasov obstoječe trase AC. 

Odsek ŠENTVID - KOSEZE 

Idejne rešitve priključevanja Celovške ceste na avtocesto so 
izdelane. Predvidoma od avgusta do oktobra 1997 bo potekalo 
vrednotenje variant. Po izbiri variante, v novembru 1997, bo 
potekala izdelava strokovnih podlag za LN (reambulacija 
topografskih načrtov in IP). Sledila bo izdelava osnutka 
lokacijskega načrta, njegova javna razgrnitev in postopek 
sprejema uredbe Vlade o lokacijskem načrtu. V tem postopku bo 
DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek BIČ - TREBNJE - HRASTJE 

V avgustu 1997 bo zaključeno vrednotenje variant. Sledila bo 
izdelava strokovnih podlag za osnutek LN in idejni projekt, kar bo 
trajalo do konca leta 1997. Sledila bo izdelava osnutka lokacijskega 
načrta, njegova javna razgrnitev in postopek sprejema uredbe 
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Vlade o lokacijskem načrtu. V tem postopku bo DARS d.d. 
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek HRASTJE - KRONOVO 

V juliju 1997 bo zaključeno vrednotenje variant. Sledila bo izdelava 
strokovnih podlag za osnutek LN in idejni projekt, kar bo trajalo 
do septembra 1997. Sledila bo izdelava osnutka lokacijskega 
načrta, njegova javna razgrnitev in postopek sprejema uredbe 
Vlade o lokacijskem načrtu. V tem postopku bo DARS d.d. 
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odseki KRONOVO - SMEDNIK - KRŠKA VAS 

Do konca junija 1997 bo izdelana novelacija idejnega projekta. 
Sledila bo izdelava predloga lokacijskega načrta in postopek 
sprejema uredbe Vlade o lokacijskem načrtu. V tem postopku bo 
DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Za pripravo navedene projektne dokumentacije je v letu 1997 
predvidenih 2.009,1 mio SIT. 

2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE 
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO SE PRIČELI GRADITI 
V LETIH 1994, 1995 IN 1996 

V letu 1997 se bo nadaljevala oziroma dokončala gradnja na 
naslednjih 17 avtocestnih odsekih ali pododsekih: 

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija 

1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 18. 10.1996 

2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, 
dolžina 47,0 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 25. 10. 1996 

3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 
7,0 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena delna predaja v promet: december 1997 

4. Priključek Slovenska Bistrica (del odseka SI. Bistrica - 
Hajdina), dolžina 0,8 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: november 1997 

5. Obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), dolžina 
3,7 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: junij 1998 

Projekt 2 - Celje 

6. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,9 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: september 1997 

7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,5 km 
nadaljevanje izvajanja pripravljalnih del na celotnem odseku 
predvidena predaja v promet: 1. etapa Šentjakob - Krtina, dolžine 
7,7 km v decembru 2000 

Projekt 3 - Ljubljana 

8. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
10,7 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v oktobru 1998 

9. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 
4,3 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: 2,2 km do Šmartinske ceste v 
oktobru 1996, ostalo v oktobru 1997 

Projekt 4 - Primorska 

10. Razdrto - Čebulovica, viadukta 
zaključna dela, 
predana v promet: 14. 07. 1995 

11. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 
5,1 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 14. 07. 1995 

12. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v decembru 1997 

13. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 08. 12. 1995 

14. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v oktobru 1997 

15. Vipava - Selo, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,5 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v juliju 1999 

16. Selo - Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,8 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 24. 05. 1996 

Projekt 5 - Vransko - Blagovica 

17. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 
16,8 km 
nadaljevanje izvajanja pripravljalnih del na celotnem odseku, 
predvidena predaja v promet: 1. etapa Vransko - Trojane, dolžine 
8,6 km v decembru 2001 

Skupno je to: 
-nadaljevanje gradnje 100,0 km novih štiripasovnih avtocest, 
od katerih bo 40,5 km v letu 1997 tudi predanih v promet, 
- nadaljevanje gradnje 0,8 km priključka Slovenska Bistrica, 
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ki bo v 1997 tudi predan v promet in 
- nadaljevanje gradnje 3,7 km obvoznice Ormoža. 

Zaključna dela pa se bodo izvajala na 36,8 km novih 
štiripasovnih avtocest in 47 km dograjenih dveh pasov k 
obstoječi dvopasovnici, ki so bili predani v promet že pred 
letom 1997. 

2.2.1. Opis odsekov 

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km 

Odsek AC Šentilj - Pesnica je bil predan prometu 18.10.1996. V 
letu 1997 bo izvedena dokončna odmera zemljišč in poračun 
odkupov zemljišč ter bodo izvedena še naslednja zaključna dela: 

A. TRASA 

A.a. Zemeljska dela 
Izvršena bo ureditev okolja avtoceste in deviacij (razplaniranje 
odvečnih zemeljskih materialov in zasaditev avtocestnega 
prostora). 

A.b. Odvodnjavanje 
Dokončana bodo dela po projektu, ki niso bila izvedena v letu 
1996, in izvedena bodo dodatna dela na ureditvi odvodnjavanja. 

A.c. Regulacije 
Dokončana bodo dela po projektu, ki niso bila izvedena v letu 
1996. Izvedena bodo dodatna dela na ureditvi regulacij po zahtevah 
vodnogospodarskega nadzora Ministrstva za okolje in prostor 
ter dela na zaščiti vodnih virov pred onesnaženjem s stekajočo 
vodo iz avtoceste. 

A.d. Deviacije 
Odpravljene bodo pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih 
pregledih po zaključku del v letu 1996. 

A.e. Protihrupna zaščita 
Izvedena bodo dela v obsegu, določenem po projektu in dodatnih 
rezultatih monitoringa. 

A.f. Klic v sili 
Izvedena bodo dela v obsegu, določenem po projektu. 

C. OSTALO 

C.a. Cestninska postaja 
Izvedena bo komunalna oprema cestninske postaje in instaliran 
ABC sistem cestninjenja. 

C.b. Cestna baza Pesnica 
Za cestno bazo Pesnica bo v letu 1997 nabavljena oprema. 

Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km 

Odsek je razdeljen na 5 pododsekov. 

I. Pododsek CP Hoče - Slovenska Bistrica, dolžina 
II.652 km 

Pododsek 3/1 CP Hoče - Slovenska Bistrica je bil predan prometu 
21.11.1995. V letu 1997 bodo izvedena naslednja dela: 

B. OBJEKTI 

B.a. Premostitveni objekti nad 50 m 
Dobavljena in montirana bo vremenska postaja na viaduktu 60- 
21 Devina. 

2. Pododsek Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice, dolžina 
9-111 km 
Pododsek 3/2 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice je bil predan 
prometu 25.10.1996. V letu 1997 bodo izvedena naslednja dela: 

A. TRASA 

A.a. Protihrupna zaščita 
Izvedena bodo dela na desni strani avtoceste v obsegu, 
določenem po projektu. 

\ 
B. OBJEKTI 

B.a. Premostitveni objekti nad 50 m 
Dobavljene in montirane bodo vremenske postaje na viaduktih 
60-22 Vrhole in 60-23 Preloge. 

3. Pododsek Slovenske Konjice - Dramlje. dolžina 
10.878 km 
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje je bil predan prometu 
28. 06.1996. V letu 1997 bodo izvedena naslednja dela: 

A. TRASA 

A.a. Protihrupna zaščita 
Izvedena bodo dela na desni strani avtoceste v obsegu, 
določenem po projektu. 

B. OBJEKTI 

B.a. Premostitveni objekti od 5 - 50 m 
Izvajala se bodo dela na sanaciji mostu 50-41 (desna stran). 
Izvedena bodo preostala gradbena dela na zgornji konstrukciji 
(armatura + beton) v obsegu 70 % ter v celoti finalizacija objekta 
(izolacija, asfalti, oprema mostu: BVO, jeklene ograje, signalizacija, 
odvodnjavanje). 

B.b. Premostitveni objekti nad 50 m 
Izvajala se bodo dela na sanaciji viadukta 60-24 (desna stran). 
Izvedena bodo preostala gradbena dela na zgornji konstrukciji 
(armatura + beton) v obsegu 50 % ter v celoti finalizacija objekta 
(izolacija, asfalti, oprema viadukta: BVO, jeklene ograje, 
signalizacija, odvodnjavanje). 

Izvajala se bodo dela na sanaciji viadukta 60-25 (desna stran). 
Izvedena bodo preostala gradbena dela na zgornji konstrukciji 
(armatura + beton) v obsegu 80 % ter v celoti finalizacija objekta 
(izolacija, asfalti, oprema viadukta: BVO, jeklene ograje, 
signalizacija, odvodnjavanje). 

Na viaduktih 60-24 Škedenj I., 60-25 Škedenj II. in 60-26 Slatina 
bo v letu 1997 realizirana dobava in montaža vremenskih postaj. 
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C. OSTALO 

C.a. Predori 
Na sanaciji predora 80-1 Golo rebro (desna cev) bo v obsegu 
preostalih 80 % realizirana izvedba energetskih kinet ter dobava 
in montaža strojne in električne opreme, v obsegu preostalih 70 
% pa bo izvedena finalizacija čistilnih niš in niš za klic v sili ter 
barvanje betonske obloge. 

C.b. Cestninski postaji Tepanje in Slovenske Konjice 
V celoti bodo izvedena gradbena in obrtniška dela, dobava in 
montaža strojne in električne opreme ter dela na komunalni in 
energetski infrastrukturi cestninskih postaj Tepanje in Slovenske 
Konjice. V letu 1997 bo izdelana tudi projektna dokumentacija za 
odstranitev starih cestninskih postaj. 

C.c. Cestna baza Tepanje 
V letu 1997 bo izdelana projektna dokumentacija in nabavljena 
oprema za cestno bazo. 

4. Pododsek Dramlie - Celie. dolžina 8.447 km 
Pododsek 3/4 Dramlje - Celje je bil predan prometu 25.10.1996. 
V letu 1997 bodo izvedena naslednja dela: 

A. TRASA 

A.a. Protihrupna zaščita 
Izvedena bodo dela na desni strani avtoceste v obsegu, 
določenem po projektu. 

A.b. Regulacije 
Dokončana bodo dela pri odvodnji in zaščiti voda. 

B. OBJEKTI 

B.a. Premostitveni objekti 
Dobavljene in montirane bodo vremenske postaje na viaduktih 
60-27 Dramlje in 60-28 Žepina. 

5. Pododsek Celie - Aria vas, dolžina 6.942 km 
Pododsek 4/1 Celje - Arja vas je bil predan prometu 25.10.1996. 
V letu 1997 bodo izvedena naslednja dela: 

A. TRASA 

A.a. Protihrupna zaščita 
Izvedena bodo dela na desni strani avtoceste v obsegu, 
določenem po projektu. 

Odsek SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km 

Na odseku Slivnica - Fram - BDC bodo v letu 1997 zaključeni 
odkupi zemljišč in izvršeno plačilo spremembe namembnosti. 

AC FRAM - SLIVNICA 
V letu 1997 bodo izvedena naslednja dela: 

A. TRASA 

A.a. Preddela 
V celoti bodo izvedena preddela (geodetska dela, rušitvena dela, 
demontažna dela). 

A.b. Zemeljska dela 
V letu 1997 bo v celoti izvršen izkop humusa in zemljin ter planum 

temeljnih tal. Nasip zemljin in posteljica bosta predvidoma izvedena 
v obsegu 90 %, humusiranje in ozelenitev pa v obsegu 80 %, v 
kolikor bodo vremenski in drugi pogoji to dopuščali, pa v celoti. 

A.c. Zgornji ustroj 
Dela na zgornjem ustroju (tampon, cementna stabilizacija, 
bitudrobir BD 22s, asfaltbeton) bodo izvedena v 90% obsegu, v 
kolikor bodo vremenski in drugi pogoji to dopuščali, pa v celoti. 

A.d. Odvodnjavanje 
Dela na odvodnjavanju bodo v letu 1997 obsegala predvsem 
tlakovanje jarkov (2200 m), izvedbo globinskega odvodnjavanja 
- drenaž (3000 m) in izvedbo kanalizacije (400 m). 

A.e. Regulacije 
Dela na regulacijah Polanskega potoka in Spodnjega Hočkega 
potoka bodo izvedena v 80% obsegu. 

A.f. Komunalna in energetska infrastruktura 
Dela na komunalni in energetski infrastrukturi (elektro omrežje 
(VN in NN vodi), telekomunikacije, javna razsvetljava) bodo 
izvedena v celoti. Meteorna in komunalna kanalizacija pa bosta 
izvedeni v takem obsegu, da bo cesto mogoče predati prometu. 

A.g. Rampe in deviacije 
Deviacije (izkopi, planum temeljnih tal, nasip zemljin, posteljica, 
tampon, asfaltne plasti, humusiranje, ozelenitev) bodo končane v 
obsegu, ki omogoča vključevanje iz avtoceste na hitro cesto. 

A.h. Oprema avtoceste in deviacij 
Dela na dobavi in izvedbi opreme za avtoceste in deviacije - talna 
signalizacija, vertikalna signalizacija, varovalne ograje, zaščitne 
ograje -'bodo izvedena v takem obsegu, da bo cesto mogoče 
predati prometu. 

A.i. Protihrupna zaščita 
Dela na dobavi in izvedbi protihrupne zaščite (2151 m) bodo 
izvedena 50%. 

B. OBJEKTI 

B.a. Premostitveni objekti od 5 - 50 m 
Dela na gradnji premostitvenih objektov (3 mostovi in 3 propusti) 
bodo končana v celoti. 

B.b. Premostitveni objekti nad 50 m 
V celoti bodo izvedena dela na nadvozih 4-1 in 4-2. Na konstrukciji 
železniškega nadvoza je predvidena realizacija v obsegu 80 % 
(brez finalizacije). 

C. DEVIACIJA ŽELEZNICE 

C.a. Deviacija železniške proge 
Dela na deviaciji železniške proge - spodnjem ustroju (zemeljska 
dela), zgornjem ustroju (montaža tirnih elementov), SV in TK 
naprave, izvedba vozne mreže - bodo končana v celoti (brez 
demontaže). 

HC SLIVNICA - BDC 
V letu 1997 bodo izvedena naslednja dela: 

A. TRASA 

A.a. Preddela 
V celoti bodo izvedena preddela (geodetska dela, rušitvena dela, 
demontažna dela). 

poročevalec, št. 33 28 16. julij 1997 



A.b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela bodo izvedena v naslednjem obsegu: izkop 
humusa, izkop zemljin, nasip zemljin, planum temeljnih tal in 
posteljica v celoti (100 %), humusiranje ter ozelenitev pa v obsegu 
90 %. 

A.c. Zgornji ustroj 
Dela na zgornjem ustroju bodo predvidoma izvedena v naslednjem 
obsegu: tampon, cementna stabilizacija in bitudrobir BD 22s v 
obsegu 60 % ter asfaltbeton 60 %. 

A.d. Odvodnjavanje 
Dela na odvodnjavanju hitre ceste bodo izvedena 80%, ukrepi za 
zaščito voda pred vplivi odvodnje iz HC pa v obsegu 60 %. 

A.e. Regulacije 
Dela na regulacijah Radvanjskega, Razvanjskega in Spodnjega 
Hočkega potoka bodo izvedena v obsegu 70 %, dela na regulacijah 
Bohovskega in Novega Hočkega potoka ter potoka iz Zafošta in 
potoka iz Crete pa 60 %. 

A.f. Komunalna in energetska infrastruktura 
Dela na komunalni in energetski infrastrukturi (elektro omrežje - 
NN vodi, telekomunikacije in plinovod) bodo izvedena v celoti, 
dela za meteorno in komunalno kanalizacijo, javno razsvetljavo 
in semaforizacijo pa v takem obsegu, da bo cesto mogoče predati 
prometu. 

A.g. Deviacije 
Deviacije (izkopi, planum temeljnih tal, nasip zemljin, posteljica, 
tampon, asfaltne plasti, humusiranje, ozelenitev) bodo končane v 
celoti. 

A.h. Oprema avtoceste in deviacij 
Dela na dobavi in izvedbi opreme za avtoceste in deviacije - talna 
signalizacija, vertikalna signalizacija, varovalne ograje, zaščitne 
ograje - bodo izvedena v takem obsegu, da bo cesto mogoče 
predati prometu. 

A.i. Ureditev okolja 
Zasaditev in ureditev obcestnega prostora bo v letu 1997 izvedena 
50%. 

A.j. Protihrupna zaščita 
Protihrupna zaščita bo izvedena v obsegu 30 %. 

B. OBJEKTI 

B.a. Premostitveni objekti od 5 - 50 m 
Dela na gradnji 7 propustov bodo izvedena v celoti, dela na gradnji 
12 mostov pa bodo izvedena 80%. 

Priključek SLOVENSKA BISTRICA • sever, dolžina 0,8 km 

A. TRASA 

A.a. Preddela 
V celoti bodo izvedena preddela (geodetska dela, rušitvena dela, 
demontažna dela). 

A.b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela (izkop humusa, izkop zemljin, planum temeljnih 
tal, nasip zemljin, posteljica, humusiranje, ozelenitev) bodo 
izvedena v celoti. 

A.c. Zgornji ustroj 
Dela na zgornjem ustroju (tampon, cementna stabilizacija, 
bitudrobir BD 22s, asfaltbeton) bodo izvedena v celoti. 

A.d. Odvodnjavanje 
Dela na odvodnjavanju avtoceste in ukrepi za zaščito voda pred 
vplivi odvodnje iz HC bodo izvedeni v celoti. 

A.e. Regulacije 
Dela na regulacijah potoka Devina in Odvodnika 0-19 bodo 
izvedena v celoti. 

A.f. Komunalna in energetska infrastruktura 
Dela na prestavitvi komunalnih vodov in javni razsvetljavi bodo 
izvedena v celoti. 

A.g. Oprema priključka 
Dela na dobavi in izvedbi opreme priključka - talna signalizacija, 
vertikalna signalizacija, varovalne ograje, zaščitne ograje - bodo 
izvedena v celoti. 

B. OBJEKTI 

B.a. Premostitveni objekti od 5 - 50 m 
Dela na gradnji premostitvenih objektov (sanacija enega mostu in 
gradnja dveh mostov) bodo končana v celoti. 

Obvoznica ORMOŽ, dolžina 3,7 km 

A. TRASA 

A.a. Preddela 
V celoti bodo izvedena preddela (geodetska dela, rušitvena dela, 
demontažna dela). 

A.b. Zemeljska dela 
Izkop humusa, izkop zemljin, planum temeljnih tal, nasip zemljin 
in posteljica bodo izvedeni v celoti, humusiranje in ozelenitev pa 
50%. 

A.c. Zgornji ustroj 
Dela na zgornjem ustroju bodo izvedena v naslednjem obsegu: 
tampon in cementna stabilizacija v celoti, bitudrobir 50%, asfalt- 
beton pa 30%. 

A.d. Odvodnjavanje 
Dela na odvodnjavanju ceste bodo izvedena v obsegu 80 %, 
ukrepi za zaščito voda pred vplivi odvodnje iz ceste pa v obsegu 
50 %. 

A.e. Deviacije 
Na deviacijah bodo izkopi, planum temeljnih tal in nasip zemljin 
izvedeni v celoti, tampon, asfaltne plasti in humusiranje ter 
ozelenitev pa 50%. 

A.f. Oprema ceste in deviacij 
Dela na dobavi in izvedbi opreme za avtoceste in deviacije - talna 
signalizacija, vertikalna signalizacija, varovalne ograje, zaščitne 
ograje - bodo izvedena v obsegu 80 %. 

B. OBJEKTI 

B.a. Premostitveni objekti od 5 - 50 m 
Dela na gradnji premostitvenih objektov (3 nadvozi) bodo izvedena 
v celoti. 

B.b. Premostitveni objekti nad 50 m 
Na enem viaduktu bosta spodnja in zgornja konstrukcija v letu 
1997 v celoti izvedeni. 
Finalizacija objekta (izolacija, asfalti, oprema viadukta: BVO, 
jeklene ograje, signalizacija, odvodnjavanje) pa bo izvedena v 
obsegu 30 %. 
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PROJEKT 2 - CELJE PROJEKT 3 - LJUBLJANA 

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Pričetek del je bil marca 1995. Zaključek vseh del je predviden 
konec meseca septembra 1997. Po tem roku se bodo do konca 
leta 1997 izvajala zaključna dela izven trase AC. 

A. TRASA 

A.a. Zemeljska dela 
V letu 1997 bo izvršenih preostalih 25 % vseh del. Izvedena boao 
naslednja dela: 
- izkopi (10 % preostalih del), 
- nasipi (10 % preostalih del), 
- kamnita posteljica (40 % preostalih del) in 
- humusiranje (75 % preostalih del). 

A.b. Zgornji ustroj 
V letu 1997 bo izvršenih preostalih 95 % vseh del. Izvedena bodo 
naslednja dela: 
- tamponski drobljenec (85 % preostalih del), 
- cementna stabilizacija (95 % preostalih del), 
- bitumenizirani drobljenec (95 % preostalih del) in 
- bitumenski beton (100 % preostalih del). 

A.c. Odvodnjavanje 
V letu 1997 bo izvršenih preostalih 35 % del. Izvedena bo cestna 
kanalizacija in drenaže. 

A.d. Oprema 
V letu 1997 bodo izvršena vsa dela. Izvedena bo prometna 
signalizacija, varnostne jeklene in betonske odbojne ter varovalne 
ograje in protihrupna zaščita. 

A.e. Tuje storitve 
V letu 1997 bo izvršenih 10 % vseh preostalih del (plinovod, 
elektrovodi 1-20 KV, vodovod, kanalizacija, melioracije). 

B. OBJEKTI 

B.a. Objekti dolžine 5 do 30 m 
V letu 1997 bo izvršenih 10 % preostalih del. 

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 km 

V letu 1997 bodo odkupljena vsa zemljišča. 

Izvršena bodo sledeča dela: 

A. TRASA - 1. etapa od Šentjakoba do Krtine 

A.a. Prestavitve elektrovodov in TK vodov 
Izvršenih bo 20 % vseh prestavitev elektrovodov in TK vodov. 

A.b. Prestavitev plinovoda (na celem odseku) 
Prestavitev plinovoda bo izvršena v obsegu 30 %. 

A.c. Arheološka dela 
V letu 1997 bo izvršeno 30 % arheoloških izkopavanj. 

C. OSTALO 

C.a. Ureditev obstoječih cest (na celem odseku) 
V letu 1996 bodo v obsegu 50 % izvršena dela za ureditev 
obstoječih cest, ki so potrebna zaradi graditve avtocestnega 
odseka Šentjakob - Blagovica. 

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 

Na tem odseku so se dela pričela v maju 1995. Odsek bo 
predvidoma predan v promet v oktobru 1998. 

A. TRASA 

A.a. Zemeljska dela 
Zemeljska dela se bodo izvajala po celotni dolžini odseka. V gradnji 
bodo vsi nasipi in ukopi vključno z izboljšavo temeljnih tal. Ob 
koncu leta 1997 bo predvidoma izvedeno 90 % vseh zemeljskih 
del. 

A.b. Zgornji ustroj 
Zgornji ustroj se bo izvajal po celotni dolžini odseka. Tako na trasi 
kot na deviacijah bodo v delu tampon, bitudrobirji in deloma 
asfaltbetoni. Navedena dela bodo v ugodnih vremenskih razmerah 
izvajana skozi celo leto 1997. Ob koncu leta 1997 bo predvidoma 
izvršeno 55 % vseh del na zgornjem ustroju. 

A.c. Odvodnjavanje 
Hkrati z izvajanjem zemeljskih del bodo izvajana tudi dela na 
odvodnjavanju, tako, da bo ob koncu leta 1997 predvidoma 
izvršeno 90 % teh del. 

A.d. Oprema avtoceste 
Pričeta bqdo dela na opremi celotnega odseka avtoceste, 
predvsem vertikalna oprema. Ob koncu leta 1997 bo predvidoma 
izvedeno 35 % vseh del na opremi avtoceste. 

A.e. Deviacije 
Hkrati z napredovanjem del na trasi avtoceste bodo izvajana tudi 
dela na vseh deviacijah, poljskih in dostopnih poteh. Ob koncu 
leta 1997 bo predvidoma izvršeno 75 % teh del. 

A.f. Regulacije 
Hkrati z izvedbo zemeljskih del bodo izvajana tudi dela na 
regulacijah, tako da bo predvidoma do konca leta 1997 izvršeno 
90 % teh del. 

B. OBJEKTI 

B.a. Objekti dolžine od 5 do 30 m 
Na celotnem potezu bodo grobo gradbeno končani vsi podvozi. 
Ob koncu leta 1997 bo predvidoma izvršeno 90 % vseh del na 
podvozih. 

B.b. Objekti dolžine nad 30 m 

Nadvozi 
Na celotnem potezu bodo grobo gradbeno končani vsi nadvozi. 
Ob koncu leta 1997 bo predvidoma izvršeno 90 % vseh del na 
nadvozih. 

Mostovi 
Na celotnem potezu bodo grobo gradbeno končani vsi mostovi 
razen mostu čez Stokalco, kjer bo izvedena spodnja konstrukcija. 
Ob koncu leta 1997 bo predvidoma izvedeno 80 % vseh del na 
mostovih. 

Viadukti 
Na obeh viaduktih v Bizoviku bo končana spodnja konstrukcija in 
del prekladne konstrukcije. Ob koncu leta 1997 bo predvidoma 
izvedeno 70 % vseh del na viaduktih. 
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B.c. Predori 
Na trasi sta predvidena dva predora in sicer predor Golovec in 
predor Strmec. Na obeh predorih bo v delu izkop in izdelava 
podporne konstrukcije. Ob koncu leta 1997 bo predvidoma 
izvedeno 70 % vseh del na predorih. 

C. OSTALO 

Po zahtevah iz Uredbe o LN mora investitor izvesti sanacijo 
komunalne infrastrukture v naselju Bizovik ter sofinancirati objekta 
za potrebe Psihiatrične klinike. Ob koncu leta 1997 bo predvidoma 
izvršeno 70 % omenjenih del. 

Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 

Na tem AC odseku so se dela pričela v avgustu 1995. Odsek do 
Šmartinske ceste je bil predan v promet v oktobru 1996, celoten 
odsek pa bo predvidoma predan v promet v oktobru 1997. 

A. TRASA 

A.a. Zemeljska dela 
Zemeljska dela bodo v letu 1997 izvedena po celotni dolžini 
odseka, razen manjšega dela v razcepu Zadobrova. Ob koncu 
leta 1997 bo predvidoma izvršeno 95 % vseh zemeljskih del. 

A.b. Zgornji ustroj 
Zgornji ustroj bo v letu 1997 izveden po celotni dolžini odseka, 
tako na trasi kot na deviacijah, razen manjšega dela np razcepu 
Zadobrova. Ob koncu leta 1997 bo predvidoma izvršeno 85 % 
vseh del na zgornjem ustroju. 

A.c. Odvodnavanje 
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del bodo izvajana tudi dela na 
odvodnjavanju. Ob koncu leta 1997 bo predvidoma izvedeno 95 
% vseh del na odvodnjavanju. 

A.d. Oprema avtoceste 
Dela na opremi avtoceste so bila na odseku med Tomačevim in 
Šmartinsko izvedena že v letu 1996, na preostalem delu pa se 
bodo izvajala v letu 1997. Ob koncu leta 1997 bo predvidoma 
izvršeno 85 % vseh del na opremi avtoceste. 

A.e. Deviacije 
Hkrati z napredovanjem del na trasi avtoceste bodo izvajana tudi 
dela na vseh deviacijah, poljskih in dostopnih poteh. Ob koncu 
leta 1997 bo predvidoma izvršeno 80 % vseh del na deviacijah. 

B. OBJEKTI 

B.a. Objekti dolžine nad 30 m 

Nadvozi 
Na celotnem potezu bodo že v letu 1996 končani vsi nadvozi 
razen nadvoza Leskovškove ceste, ki bo končan v letu 1997. V 
delu bo oprema objekta in hidroizolacija. Ob koncu leta 1997 bo 
predvidoma izvršeno 98 % vseh del na nadvozih. 

PROJEKT 4 - PRIMORSKA 

Odsek RAZDRTO - ČEBULOVICA, viadukta 

Dela na obeh objektih so se pričela izvajati marca 1994, bila v 
juliju 1995 končana in objekta sta bila predana prometu. 
V letu 1997 bodo v celoti dobavljene in montirane vremenske 
postaje. Ob koncu leta 1997 se bodo predvidoma pričela dela za 
postavitev cestninske postaje Razdrto. 

Odsek ČEBULOVICA - DIVAČA, dolžina 5,1 km 

Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil 
predan prometu julija 1995. Odsek vsebuje tudi razcep Divača 
(dolžine 1,5 km v smeri proti Sežani). 

A. TRASA 

V letu 1997 je na trasi tega avtocestnega odseka predvidena 
izgradnja vodovoda do počivališča Divača, sanacija in dokončna 
ureditev odvodnjavanja, zatravitev bankin in brežin ter izdelava 
protihrupne ograje. 

B. OBJEKTI 

V letu 1997 bo izvršena deviacija Dolnje Ležeče z nadvozom 
preko železnice. 

V 
C. OSTALO 

C.a. Avtocestna baza 
V drugi polovici leta 1997 se bodo pričela izvajati dela na razširitvi 
AC baze v Postojni. 

C.b. Cestninska postaja 
Ob koncu leta 1997 se bodo predvidoma pričela dela za postavitev 
cestninske postaje Senožeče in cestninske postaje Divača. 

Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 

Dela na tem odseku se bodo predvidoma pričela izvajati marca 
1997. Predvidena predaja celotnega odseka v promet je december 
1997. 

A. TRASA 

A.a. Preddela 
Preddela se bodo vršila na celotnem odseku. Do konca leta 1997 
bo izvedenih 100 % vseh preddel. 

A.b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela se bodo vršila na celotnem odseku. Do konca 
leta 1997 bo izvedenih 100 % vseh zemeljskih del. 

A.c. Zgornji ustroj 
V drugi polovici leta 1997 se bodo pričela izvajati dela na zgornjem 
ustroju. Do konca leta 1997 bo izvedenih 100 % vseh del na 
zgornjem ustroju. 

A.d. Odvodnjavanje 
Vzporedno z izvajanjem zemeljskih del se bodo v začetku leta 
1997 pričela izvajati dela na odvodnjavanju (odvodni jarki, drenaže, 
prepusti, kanalizacija). Do konca leta 1997 bo izvedeno 100 % 
vseh del. 

A.e. Priključek Divača 
V letu 1997 se bodo pričela izvajati preddela, zemeljska dela, dela 
na odvodnjavanju in zgornjem ustroju na priključku Divača. Do 
konca leta 1997 bo izvedeno 100 % vseh del na priključku Divača. 

A.f. Deviacije 
Hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih se bodo nadaljevala 
tudi dela na deviacijah. V delu bodo tako zemeljska dela kot tudi 
dela na zgornjem ustroju. Do konca leta bo izvedenih 95 % vseh 
del na deviacijah. 

A.g. Oprema ceste 
Oprema ceste se bo izvajala na celotni trasi avtoceste. V delu bo 
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vertikalna in horizontalna signalizacija ter dela na odbojnih in 
zaščitnih ograjah. Vsa omenjena dela se bodo pričela izvajati in 
dokončala v letu 1997. 

B. OBJEKTI 

Podvozi 
Na petih podvozih se bodo dela pričela izvajati in končala v letu 
1997. Do konca leta 1997 bo izvedeno 100 % vseh del na podvozih. 

Nadvozi 
Na treh nadvozih se bodo dela pričela izvajati in končala v letu 
1997. Do konca leta 1997 bo izvedeno 100 % vseh del na nadvozih. 

Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km 

Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil 
predan prometu decembra 1995. 

A. TRASA 

V letu 1997 je na trasi tega avtocestnega odseka predvideno: 
- dokončanje del na trasi med km 18+250 in km 19+200 (dela na 
zgornjem ustroju, ureditvi in humuziranju brežin), 
- protihrupna zaščita, 
- nadaljevanje in dokončanje del na cestninski postaji Dane ter 
dodatna dela za uskladitev z ABC sistemom, vključno z izvedbo 
ABC sistema za pobiranje cestnine. 

Odsek DANE - FERNETIČI, dolžine 3,8 km 

Dela na tem odseku so se pričela izvajati novembra 1995. Odsek 
bo predvidoma predan v promet oktobra 1997. 

A. TRASA 

A.a. Zemeljska dela 
Na delih trase se bodo dokončevala zemeljska dela. V letu 1997 
bo izvedeno še preostalih 10 % zemeljskih del. 

A.b. Zgornji ustroj 
Nadaljevala in končala se bodo dela na vgrajevanju tampona, 
kamnite grede in nosilne asfaltne plasti. Pričela in dokončala se 
bodo dela na cementni stabilizaciji in obrabno-zaporni plasti asfalta 

A.c. Odvodnjavanje 
Na delu trase avtoceste se bodo izvajala in zaključila dela na 
odvodnjavanju ob avtocesti, kanalizaciji in drenažah. 

A.e. Deviacije 
V letu 1997 se bodo izvajala zaključna dela na deviacijah. Do 
konca leta bo tako izvedenih 100 % vseh del na deviacijah. 

A.f. Oprema ceste 
Oprema ceste se bo izvajala na celotni trasi avtoceste. V delu bo 
vertikalna in horizontalna signalizacija ter dela na odbojnih in 
zaščitnih ograjah. Vsa omenjena dela se bodo pričela izvajati in 
dokončala v letu 1997. 

B. OBJEKTI 

B.a. Objekti dolžine od 5 do 65 m 
Na tem odseku je sedem podvozov in dva nadvoza. Na vseh 
objektih se bo vršila finalizacija objektov in dokončna ureditev. 

B.b. Objekti dolžine nad 65 m 
Na tem odseku je en večji premostitveni objekt, to je železniški 

nadvoz dolžine 105 m. V letu 1997 se bo vršila finalizacija in 
dokončna ureditev objekta. Do konca leta 1997 bo izvedeno 100 
% vseh del na objektu. 

B.c. Predori 
Na trasi je dvocevni - dvopasovni predor "Tabor". V letu 1997 
bodo končana vsa dela na predoru. 

Odsek VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 

Pripravljalna dela na tem odseku so se pričela izvajati maja 1997. 
Predaja odseka v promet je predvidena v juliju 1999. 

A. TRASA 

A.a. Preddela 
Preddela se bodo vršila na celotnem odseku. Do konca leta bo 
izvršeno 70 % vseh preddel. 

A.b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela se bodo izvajala na celotnem odseku. Do konca 
leta 1997 bo izvedenih 70 % vseh zemeljskih del. 

, A.c. Zgornji ustroj 
V drugi polovici leta 1997 se bodo pričela izvajati dela na zgornjem 
ustroju (izdelava nosilnih plasti in kamnite grede). V letu 1997 bo 
izvedeno 20 % vseh del na zgornjem ustroju. 

A.d. Odvodnjavanje 
Vzporedni z izvajanjem zemeljskih del se bodo v začetku leta 
1997 pričela izvajati dela na odvodnjavanju (odvodni jarki, drenaže, 
prepusti, kanalizacija). Do konca leta 1997 bo izvedeno 40 % 
vseh del. 

A.e. Deviacije 
Hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih se bodo nadaljevala 
tudi dela na deviacijah predvsem v območju premostitvenih 
objektov. V delu bodo tako zemeljska dela kot tudi dela na zgornjem 
ustroju. Do konca leta bo izvedenih 50 % vseh del na deviacijah. 

B. OBJEKTI 

Podvozi in prepusti 
Pričela se bo gradnja na 9 podvozih in 16 ploščatih prepustih 
(pripravljalna dela, zemeljska dela, dela na spodnji in zgornji 
konstrukciji ter krovu). Do konca leta 1997 bo izvedeno 75 % 
vseh del na podvozih in prepustih. 

NadvPž* 
V letu 1997 se bodo postopoma pričela gradnja na 2 nadvozih. 
Vršila se bodo pripravljalna dela, zemeljska dela, dela na zgornji 
in spodnji konstrukciji ter delno tudi dela na krovu. Do konca leta 
1997 bo izvedeno 20 % vseh del na nadvozih. 

Mostovi 
Na celotnem odseku so štirje mostovi. Na vseh mostovih se 
bodo dela pričela in končala izvajati v letu 1997. Do konca leta 
1997 bo izvedeno 100 % vseh del na mostovih. 

Viadukti 
Na tem odseku sta dva viadukta in sicer" Ribnik " in " Selo ". Na 
viadukta" Selo" se bodo v začetku leta pričela izvajati pripravljalna 
dela, pričela pa se bodo izvajati tudi dela na spodnji in zgornji 
konstrukciji. Na viaduktu " Ribnik " se bodo dela pričela izvajati v 
drugi polovici leta 1997 in sicer pripravljalna dela in dela na spodnji 
konstrukciji. Do konca leta 1997 bo izvedeno 50 % vseh del na 
obeh viaduktih. 
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Pokriti ukon 
Na tem odseku je en pokriti ukop in sicer" Vipavski križ". Dela na 
tem pokritem ukopu se bodo pričela izvajati v drugi polovici leta 
1997. Do konca leta 1997 bo izvedeno 45 % vseh del na pokritem 
ukopu. 

Odsek SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 

Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil 
predan prometu maja 1996. 

A. TRASA 

V letu 1997 je na trasi tega avtocestnega odseka predvidena 
izvedba protihrupne ograje in sofinanciranje križišča med 
povezovalno cesto od priključka Vogrsko z magistralno cesto 
M10-5 ter pričetek del na počivališču Vogrsko. V letu 1997 bo 
nabavljena tudi oprema za potrebe vzdrževanja HC. 

Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 

1. etapa Vransko - Trojane 

Pripravljalna dela 

Do konca leta 1997 bodo dokončana pripravljalna dela v sledečem 
obsegu: 
- dokončanje del na prestavitvi in zaščiti magistralnega plinovoda 
M2, 
- predor Ločica: dostop - delovni plato do vzhodnega portala 
predora Ločica in priprava platoja za izgradnjo nasipa pred 
zahodnim portalom predora Ločica in deponije Zaplaninščica, 
- predor Trojane: dostop - delovni plato do vzhodnega portala 
predora Trojane, 
- izgradnja deviacije regionalne ceste R336A s predorom v Zideh 
(90 %), 
- predor Trojane: dostop - delovni plato do zahodnega portala 
predora Trojane (80 %), 
- dokončanje izgradnje gradbiščnih priključkov na M10 (80 %), 
- izvedba rekonstrukcije regionalne ceste R336 Ločica - Motnik - 
Kamnik - Vodice (80 %), 
- izgradnja obvoznice Motnik v obsegu 50 %, 
- izvedba sistema za spremljanje in obveščanje prometa na M10 
(70 %), 
- ureditev koriščenja deponije nevgradljivega materiala (60 %). 
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2.2.2. Prikaz časovnega poteka izvajanja del 

ODSEK Dolži- 
na 

v km 

PRlCETEK DEL* PREDVIDENA 
PREDAJA V 
PROMET" 

TRAJANJE 
DEL DO 

PREDAJE V 
PROMET 

(v mesecih) 

Šentilj - Pesnica 9,3 junij 1994 oktober 1996 28 

Hoče - Arja vas 47,0 maj 1994 oktober 1996 29 

Slivnica - Fram - BDC 7,0 marec 1997 december 1997 **** 9 

Priključek SI.Bistrica - S 0,8 april 1997 november 1997 7 

Obvoznica Ormož 3,7 april 1997 junij 1998 14 

Arja vas - Vransko 20,9 marec 1995 september 1997 30 

Blagovica - Šentjakob 
1 .etapa Šentjakob - Krtina 

7,7 junij 1997 *** december 2000 41 

Malence - Šentjakob 10,7 maj 1995 oktober 1998 41 

Zadobrova - Tomačevo 4,3 avgust 1995 oktober 1997 26 

Razdrto - Čebulovica - marec 1994 julij 1995 16 

Cebulovica - Divača 5,1 julij 1994 julij 1995 12 

Divača - Kozina 6,7 marec 1997 december 1997 ***** 9 

Divača - Dane 8,4 julij 1994 december 1995 17 

Dane - Fernetiči 3,8 november 1995 oktober 1997 19 

Vipava - Selo 11,5 maj 1997 julij 1999 28 

Selo - Šempeter 11,8 julij 1994 maj 1996 22 

Vransko - Blagovica 1.etapa 
Vransko - Trojane 

8,6 avgust 1996 *** december 2001 64 

navedeni so prvi roki pričetka del na posameznem odseku 
- dela so se na nekaterih odsekih oddajala postopoma 

navedeni so zadnji roki predaje v promet • na nekaterih 
odsekih so bili pododseki predani v promet pred tem rokom 

pričetek pripravljalnih del za celoten odsek 

v letu 1997 bo predan prometu del avtoceste z navezavo 
na obstoječe križišče ter novi razširjeni del hitre ceste; 
obstoječi del hitre ceste bo nato zaradi dokončne ureditve 
zaprt in se bo njegova usposobitev izvajala še v prvi 
polovici leta 1998; 

v kolikor bodo to dovoljevale vremenske razmere 
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2.2.3. Vrednost del v letu 1997 

Vrednost in struktura finančnih sredstev za dela na teh odsekih 
je naslednja: 

Odseki, ki so se pričeli graditi v letih 1994 in 1995 

ODSEK 

Dolž. 
v 

km 

Vrednost del 
v letu 1997 v 

000 SIT 

Lastna 
sredstva 

v 000 SIT 

Posojila 
EBRD, EIB 
v 000 SIT 

Šentilj - Pesnica**** 9,3 604.442 334.009 EBRD 688.307 

Hoče - Arja vas**** 47,0* 2.397.664 2.367.616 EBRD 130.717 
Arja vas - Vransko**** 20,9 9.269.509 2.991.415 EIB 7.049.621 
Malence - Šentjakob**** 10,7*** 8.452.042 8.252.042 EIB 782.271 
Zadobrova - Tomačevo**** 4,3 1.200.081 996.975 EIB 585.231 

Razdrto - Čebulovica ** 25.000 25.000 - 

Čebulovica - Divača 5,1 250.000 250.000 - 
Divača - Dane 8,4 940.500 940.500 - 

Dane - Fernetiči 3,8 1.529.878 1.529.878 - 

Selo - Šempeter 11,8 280.000 280.000 - 

SKUPAJ ODSEKI 94,95 24.949.116 17.967.435 9.236.147 

dograditev dodatnih dveh pasov 
dokončanje opreme dveh viaduktov na odseku Razdrto 
- Čebulovica 
v znesku lastnih sredstev so predvidena tudi sredstva 
Mesta Ljubljana po Pogodbi o sofinanciranju in sicer za 
leto 1997 v višini 345,4 mio SIT; 
v črpanju kreditov je upoštevano tudi črpanje kreditov v 
skupni vrednosti 2.254 mio SIT za plačila izvršenih del v 
novembru in dcembru 96; 

Odseki, ki so se pričeli graditi v letu 1996 

ODSEK 
Dolž. 

v 
km 

Vrednost del v 
letu 1997 v 

000 SIT 

Lastna 
sredstva 

v 000 SIT 

Posojila 
EIB, FK 

v 000 SIT 

Slivnica - Fram - BDC 7,0 6.409.546 1.215.447 FK 5.194.099 
Priključek SI.Bistrica 0,8 604.425 111.411 FK 493.014 

Obvoznica Ormož 3,7 1.560.886 292.866 FK 1.268.020 
Blagovica - Šentjakob 20,5 1.823.763 122.883 EIB 1.700.880 
Divača - Kozina 6,7 6.313.802 1.196.319 FK 5.117.483 
Vipava - Selo 11,5 3.539.384 664.300 FK 2.875.084 
Vransko - Blagovica 16,8 4.628.247 877.247 FK 3.751.000 

SKUPAJ ODSEKI 96 24.880.053 4.480.473 20.399.580 

Za v letu 1997 sklenjene gradbene pogodbe na avtocestnih z razpisnimi pogoji predvideva plačilo 15 % avansov v skupni 
odsekih, na katerih se gradnja v letu 1997 nadaljuje, se v skladu vrednosti 2.820,3 mio SIT. 
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Zagotovitev dodatnih virov sredstev za odseke, ki so se 
začeli graditi v letu 1996 

Zaradi povečanja predračunskih vrednosti avtocestnih odsekov 
bo potrebno zaradi zagotovitve potrebnih virov sredstev za te 
odseke dodatno zagotoviti finančne kredite v višini 145 mio 
USD. Predvidenih je 100 mio USD domačih obveznic in 45 mio 

USD tujih finančnih kreditov. Dela na odseku Vransko - Blagovica 
(1. etapa) in odseku Blagovica - Šentjakob (1. etapa), ki se bodo 
financirala iz teh virov, bo možno oddati šele po sprejemu zakona 
o soglasju in zakona o poroštvu za te vire. Pregled zagotovitve 
dodatnih virov sredstev za avtocestne odseke, na katerih se je 
pričela gradnja v letu 1996, je prikazan v naslednji tabeli: 

v 000 SIT 
AC ODSEK In« « redno*! 

(julij imi 
Nova invctlicijslui 

vrednost 
Lavina »rrd«fva kmJit EIB / C Finančni Uredili 

okupaj 
Finančni krt*t. 

Ic odobreni 
FmantM kudili 

MMi 
SLIVNICA • FRAM - BDC 4 I0> 400 7 869 760 2 256 655 0 5613 105 5 613 105 (T 
OBVOZNICA ORM02 I 300 000 I 956 922 547 985 0 1 408 937 1 408 937 0 
PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA ."596 000 555.233 156 673 0 398 560 398 560 0, 
VRANSKO • BLAGOVICA (I eupi)" »8 053. I47 38.020910 IOS52 120 0 27 168.790 10 546 152 16 622 631 
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB (I eiapal"• 17 003 600 18 240 755 5 157 752 1 700 880 11.382 123 6 036 062 5 346061 
DIVAČA - KOZINA 3 3 M 100 6 245 751 1 778 863 0 4 466.888 4 466 888 °! VIPAVA • SELO 6 103 500 10 124 557 2 874 260 0 7250 297 7 250 297 o! 
SKUPAJ V 000 SIT 7|. 250.747 83.013.888 23.624.308 1.700.880 57.688.700 35.720.001 2I.MI.499 i 
SKUPAJ V MIO USD- 516 546 155 11 380 235 145* 

razmerje med SIT in USD je za leto 1996 upoštevano 
1:138, za novo oceno pa 1:152 

v oceni julija 1996 je bil upoštevan odsek v celoti, v novi 
oceni investicijske vrednosti pa 1. etapa 

2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1997 

2.3.1. Opis odsekov, na katerih se v letu 1997 začenja 
z izvajanjem priprave na gradnjo (projektno tehnična 
dokumentacija, izdelava investicijskih programov, 
odkupi zemljišč ter javni razpis in oddaje del za 
gradnjo) 

V letu 1997 se bo pričela priprava na gradnjo na treh novih odsekih: 

Na dveh odsekih se predhodna dela pričenjajo na prvi etapi odseka. 
Gre za princip etapne gradnje znotraj posameznih avtocestnih 
odsekov, kjer bodo etape funkcionalne prometne celote. Gradnja 
posameznih etap bo razporejena na daljši čas, kot je bil sicer 
predviden za gradnjo posameznega odseka. Učinek take gradnje 
bodo manjše letne investicijske tranše, manjši letni potrebni krediti 
in s tem manjši celotni potrebni krediti za predvideno izgradnjo 
avtocestnega omrežja. Ob tem bodo projektiranje, priprava 
dokumentacije in postopek pridobivanja Uredbe Vlade o 
lokacijskem načrtu potekali za celoten avtocestni odsek. 
Pridobivanje nepremičnin se bo vršilo za celotne odseke, vendar 
ob upoštevanju finančnih možnosti in časovnega zamika pri gradnji 
posameznih etap. Gradnja sama pa bo potekala ločeno po etapah. 

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija 

1. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 
19,1 km 
1. etapa od Slivnice do Ptujske ceste (4,4 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in projektno 
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč ter javni razpis in oddaje 
del za gradnjo 

Projekt 4 - Primorska 

2. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km 
1. etapa od km 6.700 do km 7.500 (0,8 km) 

predhodna dela, izdelava investicijskih programov in projektno 
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč ter javni razpis in oddaje 
del za gradnjo 

Projekt 6 - Gorenjska - Dolenjska 

3. Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in projektno 
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč ter javni razpis in oddaje 
del za gradnjo 

2.3.2. Opis odsekov, na katerih se v letu 1997 pričenja 
gradnja 

V letu 1997 se bo pričela gradnja na: 

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija 

1. Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina 6,8 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in projektno 
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek gradnje 

Gradnja se bo torej pričela na 6,8 km obvoznice Lendava. 

2.3.3. Opis predvidenih del na novih avtocestnih 
odsekih v letu 1997 

Odsek PESNICA - SLIVNICA, 1. etapa, dolžina 4,4 km 

V letu 1997 se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 
- predlog LN: julij 1997 
- pravnomočnost Uredbe Vlade o LN: september 1997 > 
- odkupi zemljišč na pododseku Slivnica - priključek Ptujska cesta: 
september - december 1997 
- izdelava projektov PGD in PZI po etapah gradnje: april - december 
1997 
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OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km (del odseka Beltinci 
- Genterovci, 24,4 km) 

V letu 1997 se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta: januar 1997 
- izdelava lokacijskega načrta: februar 1997 
- sprejem odloka o LN - občina Lendava: april 1997 
- pridobitev lokacijskega dovoljenja: julij 1997 
- izdelava PGD in PZI: julij 1997 
- odkupi zemljišč: junij - oktober 1997 
- razpis za oddajo del: avgust 1997 
- gradbeno dovoljenje: november 1997 
- pričetek gradnje: november 1997 

Za obvoznico Lendava je v letu 1997 za plačilo 30% odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda, ki 
jih dobijo prizadete občine, predvidenih 200.000.000 SIT. Za plačilo 
preostalih 70% odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč ali gozda, kar znaša 467.000.000 SIT, pa bo 
Vladi RS posredovana vloga za oprostitev tega plačila. 

Izvajanje gradbenih del 

V letu 1997 bodo v obsegu 70 % izvedena pripravljalna dela. 

Zemeljska dela na trasi bodo do konca leta 1997 izvedena 10%. 
Pričela se bodo dela na 4 premostitvenih objektih, ki bodo do 
konca leta izvedena 30%. V obsegu 10-20 % pa bodo izvedena 
dela na regulacijah vodotokov in prestavitvah komunalnih vodov. 

Odsek KOZINA - KLANEC, 1. etapa, dolžina 0,8 km 

- izbira variante: zaključena 
- strokovne podlage za izdelavo LN: zaključene 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so potrebni za 
- uskladitev trase v prostoru: maj - september 1997 
- predlog LN: oktober 1997 
- uveljavitev Uredbe o LN: november 1997 

Odsek VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km 

- Uredba o LN pravnomočna 5. 7. 1996 
- projekt PGD: julij 1997 
- projekt PZI: september 1997 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: januar - december 1997 

2.3.4. Prikaz časovnega poteka izvajanja del 

ODSEK Dolžina v 
km 

PRIČETEK 
ODKUPOV 
ZEMLJIŠČ 

PRIČETEK 
GRADBENIH DEL 

Pesnica - Slivnica (1.etapa) 4,4 december 1997 1998 

Obvoznica Lendava 6,8 avgust 1997 november 1997 

Kozina - Klanec (1.etapa) 0,8 december 1997 1998 

Višnja gora - Bič 11,2 januar 1997 1998 

2.3.5. Investicijske vrednosti novih AC odsekov v letu 
1997 

AC. ODSEK Celotna investicijska 
vrednost 

Lastna sredstva Krediti 
skupaj 

Mednarodni 
krediti 

Finanini 
krediti 

PESNICA - SLIVNICA (1.etapa) 6.036.605 1.719.606 4.316.999 4.001.858 315.141 
OBVOZNICA LENDAVA 2.461.416 701.166 1.760.250 1.631.752 128 498 
KOZINA - KLANEC (1.etapa) 3.647.000 1.022.000 2.625.000 2.433.375 191.625 
VIŠNJA GORA - BIC 10.796.545 3.103.044 7.693.501 7.133.015 560.486 
SKUPAJ V 000 SIT 22.941.566 6.545.816 16.395.750 15.200.000 1.195.750 
SKUPAJ V MIO USD* 151 43 108 100 8 

Predviden je tudi pričetek del na odseku Vipava - Razdrto. Ta dela 
se bodo pričela, ko bodo zaključeni vsi postopki v zvezi s 
pridobitvijo italijanskega kredita v skladu z italijanskim Zakonom 
19. 

Skupna investicijska vrednost novih AC odsekov v letu 1997 
znaša 22.941.566.000 SIT. Sredstva za financiranje teh odsekov 
bodo zagotovljena iz naslednjih virov: 
- lastna sredstva (BT, CT) 6.546 mio SIT, 
- predvideni finančni krediti tujih bank za zgoraj navedene AC 
odseke v skupni višini 16.396 mio SIT (108 mio USD), od tega 

15.200 mio SIT (100 mio USD) mednarodnih kreditov in 1.196 
mio SIT (8 mio USD) tujih finančnih kreditov. 

Glede na to, da je Svet Banke Slovenije dne 23. 10.1996 sprejel 
sklep o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri 
tujih osebah (prečiščeno besedilo), (Uradni list RS št.77/96), je 
potrebno ob črpanju tujih finančnih kreditov plačati za kredite, ki 
so sklenjeni za vračilno dobo nad 7 let, 10% depozit. Zato bo 
potrebno za predvideno najetje tujih kreditov iz poglavja 2.2.3. v 
višini 45 mio USD, za predvidene mednarodne kredite v višini 100 
mio USD in predvidene tuje finančne kredite v višini 8 mio USD 
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najeti dodatnih 17 mio USD tujih finančnih kreditov, kar znese 
skupaj 170 mio USD tujih finančnih kreditov. 

Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na teh avtocestnih 
odsekih v letu 1997 je potrebno poleg sprejema Programa dela 
DARS d.d. za leto 1997 sprejeti v Državnem zboru še zakon o 
soglasju za najetje teh kreditov. Prav tako je pred objavo razpisa 
in podpisom pogodb za oddajo gradbenih del potrebno v Državnem 

zboru sprejeti zakon o poroštvu za vračilo predvidenih kreditov. 

2.3.6. Vrednost v letu 1997 

Na novih avtocestnih odsekih bo v letu 1997 opravljena vrednost 
del v skupnem znesku 1.796 mio SIT. 

ODSEK 
Dolž. 

v 
km 

Vrednost del v 
letu 1997 v 

000 SIT 

Lastna 
sredstva 

v 000 SIT 

Posojila 
FK 

v 000 SIT 

Pesnica - Slivnica 4,4 350.000 350.000 0 
Obvoznica Lendava 6,8 641.000 641.000 0 
Kozina - Klanec 0,8 105.000 105.000 0 
Višnja gora - Bič* 11,2 700.000 700.000 0 
SKUPAJ 1.796.000 1.796.000 0 

gradnja iz sredstev cestnin in najemnin, ki se namenijo za financiranje 
graditve avtocest; 

Za v letu 1997 sklenjene gradbene pogodbe na avtocestnih 
odsekih, na katerih se gradnja prične v letu 1997, se v skladu z 
razpisnimi pogoji predvideva plačilo 15 % avansov v skupni 
vrednosti 100 mio SIT. 

2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO 
BILE PREDANE PROMETU PRED 1.1. 1994 

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je 

SMER ZAHOD - VZHOD 

potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna dela, ki so bila 
zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila zahtevana pri 
tehničnih pregledih in jih zaradi dolgotrajnosti nekaterih postopkov 
ni bilo mogoče zaključiti v letu 1996, čeprav so bila predvidena v 
programu dela DARS d.d. za to leto in se tako prenašajo v leto 
1997. 

V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih sredstev za ta 
dela. 

ODSEK mio SIT 
Razcep Razdrto 40 
Razdrto - Cebulovica 20 
Šempeter - Vrtojba 38 
Koper - Ankaran 70 
SKUPAJ 168 

SMER SEVER - JUG 

ODSEK mio SIT 
Hrušica - Vrba 422 
Malence - Šmarje SAP 90 
Šmarje SAP - Višnja gora 150 
SKUPAJ 662 

VSE SKUPAJ DOKONČANJA AC 830 mio SIT 
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2.4.1. Opis odsekov 

A. SMER ZAHOD - VZHOD 

RAZCEP RAZDRTO 

V letu 1996 je bilo predvideno dokončanje del, ki izhajajo iz 
obveznosti, predpisanih v lokacijskem dovoljenju in ureditev 
razsvetljave prometne opreme. Ta dela bodo v celoti izvedena v 
letu 1997. 

Odsek RAZDRTO - ČEBULOVICA 

V letu 1997 je predvideno dokončanje del na odvodnjavanju ter 
zaščita proti vetru. 

Odsek ŠEMPETER - VRTOJBA 

Izvedeno bo plačilo realiziranih del na zahtevo komisije za tehnični 
pregled v letu 1996. 

Odsek KOPER - ANKARAN 

Izvedena bodo dela na osi 2-Bertoki vključno z rušenjem objekta 
in izgradnjo protihrupne ograje. 

B. SMER SEVER - JUG 

Odsek HRUŠICA - VRBA 

V letu 1997 bodo izvedena sledeča dela: 
- del plazolovov po študiji PUH, 
- protihrupne ograje v Lipcah in na viaduktu 6-1, 
- dostopne poti do gozdov in 
- odkup dodatnih zemljišč in odškodnine. 

Odsek MALENCE - ŠMARJE SAP 

V letu 1997 bodo izvedena sledeča dela: 
- dodatne protihrupne ograje in 
- sanacija ukopne brežine Mali vrti. 

Odsek ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA 

V letu 1997 bodo izvedena sledeča dela: 
- delna sanacija brežin in 
- dodatne protihrupne ograje. 

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih 
avtocestnih odsekih 

Za dokončno premožensko pravno ureditev zemljišč na že 
zgrajenih avtocestnih odsekih je v letu 1997 predvidenih 87 mio 
SIT. 

2.7. STROKOVNA DELA "INŽENIRJA" 

"Inženir" je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za 
investitorja opravlja vsa potrebna tehnično-strokovna opravila 
za izvedbo projekta. Tako organizacijo za izvajanje strokovnih 
nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne ustanove (EIB in 
EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev posojil. 

Za opravljanje strokovno-tehničnih opravil za DARS d.d. bo 
za delo Inženirja potrebnih 1.597,9 mio SIT. 

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN 
UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH 

BO ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS 
d.d. TER REALIZACIJA OBVEZNOSTI IZ 
INVESTICIJ 

3.1. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST 

3.1.1. Redno vzdrževanje avtocest 

Redno vzdrževanje avtocest na osnovi letne pogodbe z DARS 
d.d. opravlja Podjetje za vzdrževanje avtocest, ki je bilo ustanovljeno 
izključno za vzdrževanje avtocest in pobiranje cestnine. 

Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v 
kateri je za pomoč voznikom na cesti in za vsa redna vzdrževalna 
dela na razpolago delovna posadka in ustrezna mehanizacija. 
Količina in kvaliteta mehanizacije sta povsem primerljivi s količino 
in obsegom mehanizacije v razvitih zahodoevropskih državah. 

Večja vzdrževalna dela, katerih delavci, zaposleni na delih rednega 
vzdrževanja, zaradi prevelikega obsega del ne morejo opraviti, 
se oddajo drugim izvajalcem na podlagi javnih razpisov. 

Od 1. 1. 1994 poteka intenzivnejše obnavljanje cestišč, objektov 
in opreme, ki so v slabem stanju zaradi pomanjkanja sredstev za 
vzdrževanje v preteklosti. Obseg zapor prometa je vsled 
navedenega zelo velik in s tem je tudi bistveno povečan obseg 
del pri postavljanju in odstranjevanju signalizacije. Tudi v letu 1997 
se bo nadaljevalo intenzivno obnavljanje, zato obseg zapor še ne 
bo zmanjšan. Tako kot v letu 1996 se bodo tudi v letu 1997 večja 
obnovitvena dela opravljala izven turistične sezone razen 
obnovitev objektov, ki jih ne bi bilo možno prekiniti. 

Število delavcev Podjetja za vzdrževanje avtocest je za 
vzdrževalna dela dimenzionirano za izvajanje zimske službe. V 
obdobju leta, ko ne poteka zimska služba, pa ti delavci opravljajo 
druga vzdrževalna dela (košnja, obnavljanje talnih označb, 
čiščenje cestišča, čiščenje kanalizacije, postavljanje in 
odstranjevanje signalizacije za zapore in drugo). 
Z odpiranjem novih avtocestnih odsekov se bo ustrezno dopolnil 
obseg delavcev in potrebne mehanizacije. 

V letu 1997 bodo stroški rednega vzdrževanja avtocest znašali 
dela 1.670 milijonov SIT. 
Ocena je narejena na osnovi porabe v letu 1994, 1995 in 1996 z 
upoštevanjem odprtja novih odsekov. 

S tem predvidenim obsegom sredstev bodo zagotovljeni naslednji 
kriteriji: 
- prometna varnost, 
- prevoznost, 
- ohranjanje in varstvo avtocest, 
- varovanje okolja in 
- urejen videz avtoceste. 

3.1.2. Stroški pobiranja cestnine 

Pobiranje cestnine na osnovi letne pogodbe z DARS d.d. opravlja 
Podjetje za vzdrževanje avtocest. 
Število delavcev za pobiranje cestnine je dimenzionirano na promet 
izven prometnih konic. V obdobju povečanega prometa, zlasti v 
turistični sezoni, pa dela pobiranja cestnine opravljajo tudi študentje 
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in honorarni delavci. Tako v mesecih julij in avgust študentje 
opravijo tudi do 45 % vseh ur pobiranja cestnine. 

Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje vrste 
del: 
- pobiranje cestnine v cestninskih kabinah, 
- obračun pobrane cestnine, 
- odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke, 
- prodaja abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart, 
elektronskih tablic in čipnih kartic. 

V letu 1996 je bil avtomatski brezgotovinski sistem pobiranja 
cestnine (ABC) predan v široko uporabo. Uporabnikom so tako 
na voljo elektronske tablice in čipne kartice. Odziv uporabnikov 
na novo možnost plačila je zelo ugoden, saj je bilo v letu 1996 
izdanih več kot 1.800 elektronskih tablic. 

V letu 1996 so bile podpisane pogodbe za instalacijo ABC sistema 
tudi na cestninskih postajah Log, Vrhnika, Razdrto in Bazara. 
Instalacije bodo zaključene v prvi polovici leta 1997. S širitvijo 
cestninskih postaj z ABC sistemom se bo zagotovo še povečal 
interes uporabnikov za nakup elektronskih tablic in čipnih kartic, 
na ta način pa se bo povečala tudi pretočnost cestninskih postaj. 

V prvi polovici leta 1997 bo zaključena študija cestninskih tarifnih 
sistemov, ki bo določila najustreznejši sistem oblikovanja višine 
cestnine in popustov. 

V letu 1997 bodo začele obratovati naslednje nove cestninske 
postaje: Dane, Vransko in Tepanje. 

Stroški pobiranja cestnine bodo v letu 1997 znašali cca 864 
milijonov SIT. 

3.1.3. Odnosi z javnostmi 

Za zagotovitev javnosti uresničevanja programa gradnje, 
vzdrževanja in upravljanja avtocest v letu 1997 so predvidene 
sledeče aktivnosti: 
- organizacija, priprava in izdaja gradiv in brošur, 
- organizacija ogledov gradbišč in novinarskih konferenc, 
- foto in video dokumentacija programa gradnje, 
- organizacija prireditev ob pomembnejših dogodkih, 
- zakupi medijskega prostora, 
- elektronski »press clipping«, 
sodelovanje na strokovnih srečanjih - sponzorstvo. 

Skupna predvidena sredstva za odnose z javnostmi v letu 1997 
so 19 mio SIT. 

3.1.4. Razvojne naloge 

Za realizacijo razvojnih nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in 
upravljanjem avtocest, za pripravo tehnične regulative, strokovnih 
študij in predlogov za oblikovanje strokovnih odločitev, ki bodo 
prispevale k uspešni izpolnitvi programa dela DARS d.d. za leto 
1997, je predvideno financiranje strokovnih del iz naslednjih 
tematskih področij: 
- izdelava tehničnih specifikacij, tehničnih pogojev, smernic in 
druge tehnične regulative za javne ceste, 
- izdelava in uvajanje računalniških informacijskih sistemov za 
področje spremljanja gradnje in upravljanja avtocest ter razvoj 
integralnega informacijskega sistema cestnega gospodarstva, 

- izdelava študij in razvojnih nalog s področja ureditve in varovanja 
okolja cest, 
- razvojne naloge in oblikovanje ukrepov za izboljšanje prometne 
varnosti, 
- naloge s področja zagotavljanja kakovosti gradbenih materialov 
in polizdelkov za gradnjo cest, 
- uvajanje sistemov za zagotavljanje in potrjevanje kakovosti in 
uvajanje predpisov serije ISO 9000, 
naloge s področja uvajanja sodobnih tehnologij za pobiranje 
cestnine, 
- uvajanje sistemov gospodarjenja z avtocestami, s premostit- 
venimi objekti in optimizacija ukrepov pri vzdrževanju avtocest, 
- naloge s področja cestne stroke na univerzah, institutih in drugih 
izobraževalnih institucijah. 

Predvidena sredstva za razvojne naloge v letu 1997 so 160 mio 
SIT. 

3.2. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

3.2.1. Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 

Obnova vozišč, objektov in opreme bo v letu 1997 obsegala 
sledeča dela v skupni višini 1.750 milijonov SIT: 

- 650 milijonov SIT za obnovo viadukta Ravbarkomanda, 
- 250 milijonov SIT za obnovo viadukta Unec, 
- 60 milijonov SIT za obnovo Štampetovega mostu, 
- 70 milijonov SIT za obnovo nadvoza Hrušica, 
- 250 milijonov SIT za obnove poškodovanih cestišč (tudi na 
objektih), 
- 220 milijonov SIT za obnovo opreme (signalizacija in ostalo), 
- 20 milijonov SIT za ureditev brežin, 
- 30 milijonov SIT za odpravo elementarnih poškodb, 
- 200 milijonov SIT za sanacijo predora Karavanke. 

3.2.2. Naložbe v osnovna sredstva na obstoječih 
avtocestah 

Stroški za naložbe v osnovna sredstva bodo znašali cca 618 
milijonov SIT. Izvršena bodo naslednja dela in nabave: 

- izdelava cevne kanalizacije za potrebe prenosa podatkov na 
odseku avtoceste Vrhnika - Postojna in instalacija sodobnega 
sistema klica v sili na odseku Ljubljana - Postojna, skupni stroški 
v višini 100 milijonov SIT, 
- nabava mehanizacije in opreme za potrebe vzdrževanja v višini 
220 milijonov SIT, 
- instalacija sodobnega sistema klic v sili na odseku Voklo - Kranj, 
stroški v višini 30 milijonov SIT, 
- razširitev ABC sistemov za plačilo cestnine (uvedba avtomatske 
klasifikacije in druga dela), stroški v višini 150 milijonov SIT, 
- nabava meteorološke, informacijske in signalizacijske opreme 
avtocest v višini 78 mio SIT, 
- izgradnja protihrupnih ograj, stroški v višini 40 milijonov SIT. 

3.2.3. Obresti od investicijskih kreditov 

Obveznosti iz investicijskih kreditov (obresti) bodo v letu 1997 
dosegle vrednost 261,8 mio SIT. 
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4. PRIKAZ FINANCIRANJA DEL V LETU 

1997 - REKAPITULACIJA PRILIVOV IN 
ODLIVOV FINANČNIH SREDSTEV 

VIRI 

4.1. FINANČNI VIRI ZA GRADITEV AVTOCEST v 000 SIT 

4.1.1. Namenski davek na gorivo za 
graditev avtocest 21.450.000 

4.1.2. Tuja posojila 10.937.027 

4.1.3. Finančni krediti 21.280.000 

4.1.4. Del cestnin in najemnin za 
financiranje graditve avtocest 2.787.684 

4.1.4. Drugi viri - Mesto Ljubljana 345.363 

4.1.5. Namenski davek na gorivo za 
graditev avtocest, prenos iz leta 1996 2.506.963 

SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA 
GRADITEV AVTOCEST 59.307.037 

4.2. FINANČNI VIRI ZA VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AC 

4.2.1. Del cestnin in najemnin za vzdrževanje in 
upravljanje AC 3.282.204 

SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA VZDRŽE- 
VANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST 3.282.204 

4.3 FINANČNI VIRI ZA OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

4.3.1. Del cestnin in najemnin za obnavljanje 
vozišč, objektov in opreme 1.750.000 

4.3.2. Del cestnin za naložbe v osnovna 
sredstva obstoječih avtocest 618.246 

4.3.3. Del cestnin in najemnin za obresti od 
investicijskih kreditov 261.866 

SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA 
OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 2.630.112 

SKUPAJ VIRI 65.219.353 

PORABA 

4.3. GRADITEV AVTOCEST 

4.3.1. Projektna dokumentacija za AC od- 
seke, ki se pričnejo graditi po letu 1997 2.009.100 

4.3.2. Nadaljevanje gradnje avtocestnih 
odsekov 49.829.169 

4.3.3. Novi avtocestni odseki v letu 1997 1.796.000 

4.3.4. Dokončanja avtocestnih odsekov 830.000 

4.3.5. Odškodnine za obstoječe avtoceste 87.000 

4.3.6. Stroški "Inženirja" 1.597.899 

SKUPAJ GRADITEV AVTOCEST 56.149.168 

4.4. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST 

4.4.1. Redno vzdrževanje avtocest 1.670.000 

4.4.2. Stroški pobiranja cestnine 864.000 

4.4.3. Stroški upravljanja DARS d.d. 569.208 

4.4.4. Odnosi z javnostmi 18.996 

4.4.5. Razvojne naloge 160.000 

SKUPAJ VZDRŽEVANJE IN 
UPRAVLJANJE AC 3.282.204 

4.5. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

4.5.1. Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 1.750.000 

4.5.2. Naložbe v osn. sredstva obstoječih AC 618.246 

4.5.3. Obresti od investicijskih kreditov 261.866 

SKUPAJ OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 2.630.112 

SKUPAJ PORABA 62.061.484 

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO 3.157.869 

Od tega za plačilo avansov 2.821.300 

Od tega za ostalo 336.569 

l 
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Dvanajsto poročilo o 

URESNIČEVANJU ZAKONA 0 

DENACINALIZACIJI 

■ EPA 217-11 ■ 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji dne 5. junija 1997 sprejela: 

- DVANAJSTO POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA O 
DENACIONALIZACIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

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

UVOD 

1. Splošno 

Zakon o denacionalizaciji (ZDEN, Ur.l. RS, štev. 27/91 in 31/93) je 
bil sprejet konec leta 1991 in je pričel veljati 7. 12. 1991. 

Tako kot v predhodnih poročilih, so tudi v tem poročilu zajeti 
podatki, ki so jih posredovali vsi organi, pristojni za reševanje 
zadev v postopkih denacionalizacije. To je vseh 58 upravnih enot 
z izpostavami, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za finance, ki 
odločajo o zahtevah za denacionalizacijo v upravnem postopku 
na prvi stopnji; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti, ki kot upravni organi druge stopnje odločajo o pritožbah; 
ter 44 okrajnih sodišč, ki so pristojna za odločanje o zahtevah za 
denacionalizacijo po 5. členu ZDEN in za izvrševanje odločb o 
denacionalizaciji. Poročilo zajema tudi podatke Ministrstva za 
notranje zadeve o izdajanju potrdil in ugotovitvenih odločb v zvezi 
z državljanstvi, relevantnimi v postopkih denacionalizacije, in 
podatke o zasedbi delovnih mest za denacionalizacijo po upravnih 
enotah. 

Ministrstvo za pravosodje je ves čas, od uveljavitve ZDEN, 
spremljalo izvajanje denacionalizacije in o tem pripravljalo poročila 
na podlagi zbiranja statističnih podatkov navedenih organov. Ker 

omenjeni način zbiranja podatkov ni omogočal vsebinskih analiz 
izvajanja zakona, glede na vsakokratna vprašanja oziroma 
problematiko in na sprejete sklepe Državnega zbora Republike 
Slovenije ob sprejemu Zakona o začasnem, delnem zadržanju 
vračanja premoženja, se je Vlada Republike Slovenije januarja 
1996 odločila, da je potrebno vzpostaviti evidence, ki bodo 
omogočale izdelavo vsebinskih analiz izvajanja zakona, in sicer 
o upravnih postopkih denacionalizacije, o subjektih denacio- 
nalizacije ter zahtevanem in vrnjenem premoženju. Med drugim 
je tudi zato imenovala medresorsko delovno skupino, ki jo 
koordinira Ministrstvo za pravosodje. Delovna skupina je do marca 
1996 pripravila in uskladila vsebino podatkov za evidence o 
vodenju denacionalizacijskih postopkov in izdajanje odločb o 
denacionalizaciji, na podlagi česar je minister za finance po 
pooblastilu iz šestega odstavka 85. člena ZDEN in 99. člena 
Zakona o upravi (Ur.l. RS, št. 67/94), v soglasju z ministrico za 
pravosodje izdal novo Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc 
o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb v 
postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 15/96). Center vlade za 
informatiko pa je zagotovil zbiranje in vodenje potrebnih evidenc 
o izvajanju ZDEN v upravnih enotah in na pristojnih ministrstvih 
tako, da računalniška aplikacija poimenovana "DE2" deluje 
centralno preko komunikacijske hrbtenice državnih organov, 
kakor poteka tudi pošiljanje njihovih podatkov na zbirni računalniški 
strežnik in od tu pristojnim ministrstvom. Za uporabnike je bilo 
izvedenih 17 izobraževalnih tečajev, v vsem tem času pa deluje 
tudi telefonska linija v pomoč uporabnikom glede vsebinskih 
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vprašanj in glede dela z aplikacijo. Tistim upravnim enotam, ki so 
že imele računalniške evidence o vodenju postopkov denacio- 
nalizacije, je bilo omogočeno konvertiranje le-teh v obliko za 
potrebe nove aplikacije tako, da ni bil potreben ponovni vnos. 
Dostop do zbirnih računalniških evidenc smo omogočili vsem 
pristojnim ministrstvom, vendar vsakemu samo v obsegu, za 
katerega je odgovorno. V teh zbirnih evidencah lahko delajo razna 
povpraševanja po evidenčnih podatkih, oblikujejo vnaprej 
pripravljene preglede kot tudi preglede glede na trenutno zahtevane 
podatke. 

Podatki o izvajanju ZDEN pri okrajnih sodiščih in o upravnih 
postopkih na drugi stopnji pa so zbrani tako kot do sedaj s pomočjo 
statistične ankete, zato so tudi prikazani le v kumulativnih številkah 
in v posebnih tabelah. Zato jih analize glede subjektov in 
premoženja ne vsebujejo. Glede na to, da poteka denacionalizacija 
v 94% pred upravnimi organi, pa ocenjujemo, da podatki o postop- 
kih denacionalizacije povsem zadoščajo za potrebe prikazanih 
analiz. Kot že rečeno, so v poročilu posebej prikazani tudi podatki 
o postopkih denacionalizacije pri okrajnih sodiščih. 

Vsi zbrani podatki se nanašajo na obdobje od uveljavitve ZDEN 
do 31. 3.1997. 

2. Pravni viri denacionalizacije 

Zakon o denacionalizaciji (ZDEN, Ur.l. RS, št. 27/91) ureja 
denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno s predpisi o 
agrarni reformi, nacionalizaciji in o zaplembah ter z drugimi predpisi 
in načini, navedenimi v zakonu, je začel veljati 7. 12. 1991. Z 
zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o denacionalizaciji 
(Ur.l. RS, št. 31 /93) je bil ZDEN noveliran; novela je podaljšala rok 
iz prvega odstavka 64. člena ZDEN za vlaganje zahtev za 
denacionalizacijo iz prejšnjih osemnajstih mesecev na štiriindvajset 
mesecev po uveljavitvi zakona ter dopolnila tretji odstavek 88. 
člena ZDEN v smislu podaljšanja prepovedi razpolaganja z 
nepremičninami in premoženjem, za katero je bila vložena zahteva 
za denacionalizacijo tudi po poteku roka za vlaganje zahtev za 
denacionalizacijo iz prvega odstavka 64. člena. Ustavno sodišče 
Republike Slovenije ie v sproženih postopkih za oceno ustavnosti 
določb ZDEN, v petih postopkih odločilo, da so določene določbe 
ZDEN protiustavne in tako: 

- z odločbo št. U-l-10/92-19 z dne 5.11. 1992 razveljavilo 92. člen 
ZDEN, ki je med prehodnimi in končnimi določbami ZDEN urejal 
uporabo določb ZDEN za vračanje premoženja, zaplenjenega v 
kazenskih postopkih, ki so bili pravnomočno končani do 
31. 12. 1958 (po mnenju Ustavnega sodišča RS se je namreč 
razveljavljena določba 92. člena nanašala tudi na primere, ko je 
bila s pravnomočno sodno odločbo odpravljena kazen zaplembe 
premoženja, premoženje pa še ni bilo vrnjeno oziroma škoda še 
ni bila poravnana, s čimer je ta določba omogočila poseganje v 
pravnomočne sodne odločbe oziroma je taka ureditev omogočila 
poseganje v pravice, pridobljene s pravnomočno odločbo, celo z 
učinkom za nazaj, kar je v nasprotju z 2. in 3. členom oziroma v 
neskladju s 155. členom Ustave Republike Slovenije). 

- z odločbo št. U-l-25/92-27 z dne 4. 3. 1993 razveljavilo besedo 
"fizične" v prvem in drugem odstavku 3. člena, 4. členu, 5. členu 
in v drugem odstavku 10. člena ZDEN, razveljavilo tudi drugi 
odstavek 13. člena ZDEN ter nadalje odločilo, da je treba 64. člen 
ZDEN razlagati tako, da za pravne osebe, ki so postale 
upravičenke do denacionalizacije po tej odločbi, prične teči rok 
za vložitev zahteve za denacionalizacijo z dnem, ko bo ta odločba 
začela učinkovati. Z navedeno odločbo je tako Ustavno sodišče 
RS tudi pravnim osebam (pravico cerkev in drugih verskih 
ustanov, njihovih ustanov oziroma redov, ki ob uveljavitvi ZDEN 
delujejo na območju Republike Slovenije, ureja že sam ZDEN v 

14. členu) omogočilo vlaganje zahtev za denacionalizacijo 
premoženja, pri čemer je za pravne osebe rok za vlaganje zahtev 
iz 64. člena ZDEN začel teči s 13.5.1993 in potekel s 13.5.1995. 

- z odločbo št. U-l-72/93 z dne 20. 4. 1995 razveljavilo določbo 
četrtega odstavka 16. člena ZDEN, kolikor se nanaša na pravne 
osebe v mešani lastnini, v katerih je zasebni oziroma tuji kapital 
udeležen z bagatelnimi vložki, ter nadalje odločilo, da v ostalem 
delu tega odstavka določba tega odstavka ni v nasprotju z ustavo, 
če se razlaga in uporablja tako, kot je navedeno v obrazložitvi te 
odločbe. 

- z odločbo št. U-l-81/94 z dne 20. 3. 1997 razveljavilo določbo 
drugega odstavka 74. člena ZDEN, saj je Ustavno sodišče RS na 
podlagi interpretacijskih metod zaključilo, da je zakonodajalec z 
razveljavljeno določbo ZDEN uzakonil dedovanje vseh kmetijskih 
zemljišč, ki bodo v postopkih denacionalizacije vrnjena na ime 
pokojnih upravičencev, po splošnih pravilih dedovanja (zakon o 
dedovanju, ZD, Ur.l. SRS, št. 15/76 in 23/78), in s tem iz uporabe 
izključil takrat veljavni zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in 
zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (ZDKZ, Ur.l. RS, št. 
26/73 in 1/86). Zakonodajalec je potem, ko je Ustavno sodišče 
RS z odločbo U-l-57/92 z dne 3. 11. 1994 razveljavilo navedeni 
ZDKZ, sprejel zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev 
(ZDKG, Ur.l. RS, št. 70/95), kateri je nadomestil razveljavljeni 
ZDKZ. Ker ZDKG uzakonja dedovanje zaščitenih kmetij oziroma 
kmetijsko-gozdarskih gospodarstev na način, ki odstopa od 
dedovanja po splošnih pravilih, in v razmerju do ZD dedovanje 
omejuje, je Ustavno sodišče zadevno določbo ZDEN zaradi 
njenega nasprotovanja ustavnim določbam razveljavilo ter s tem 
omogočilo, da se bo ZDKG uporabljal tudi v primerih, ko so predmet 
dedovanja zaščitene kmetije, vrnjene v postopkih denacio- 
nalizacije, ali pa kmetijska zemljišča, gozdovi in druge stvari 
oziroma pravice, vrnjene v postopku denacionalizacije, ki so v 
času podržavljenja pripadali kmetijski oziroma kmetijsko-gozdarski 
gospodarski enoti, ki je bila že pred vrnitvijo teh zemljišč, stvari 
oziroma pravic predmet dedovanja po posebnih predpisih o 
dedovanju zaščitenih kmetij. 

- z odločbo U-l-23/93 z dne 20.3.1997 razveljavilo besedi "drugega 
odstavka" v določbi 12. člena ZDEN. Z določbo 12. člena ZDEN je 
zakonodajalec dejansko razširil krog upravičencev do 
denacionalizacije na določene primere, ko osebe, ki jim je bilo 
premoženje podržavljeno, zaradi načela iz določbe prvega 
odstavka 9. člena ZDEN ne bi bile upravičenci do denacionalizacije, 
kar je po mnenju Ustavnega sodišča RS povsem legitimen namen 
zakonodajalca. Ker pa Ustavno sodišče RS meni, da izpodbijana 
določba 12. člena ZDEN takšnega položaja ne daje tudi pravnim 
naslednikom drugih oseb, ki tudi niso bile jugoslovanski državljani, 
ter da gre za primer, ko zakonodajalec z normo ni zajel določenih 
primerov, ki bi jih ob upoštevanju načela enakosti moral zajeti, je 
Ustavno sodišče RS razveljavilo le tisti del besedila 12. člena 
ZDEN, ki je to preprečeval -1, j. besedi "drugega odstavka", ki sta 
določbo 12. člena ZDEN vezali le na drugi odstavek 9. člena 
ZDEN. Ustavno sodišče RS pa je v navedeni odločbi nadalje 
odločilo tudi, da določbe prvega in drugega odstavka 9. člena ter 
tretjega odstavka 63. člena ZDEN niso v neskladju z Ustavo RS, 
prav tako pa ni v neskladju z Ustavo RS tudi uporaba določbe 
drugega odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ (Ur.l. 
DFJ, št. 64/45 in Ur.l. FLRJ, št. 54/46 in 105/48) v postopkih 
ugotavljanja državljanstva. 

Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da mora biti noveliran 
denacionalizacijski zakon vsklajen z navedenimi ustavnimi 
odločbami. 

Delno je vračanje podržavljenega in odvzetega premoženja 
urejeno tudi v zakonu o zadrugah (Ur.l. RS, št. 13/92 in 7/93; 
obvezna razlaga 67. člena zakona o zadrugah Ur.l. RS, št. 22/94) 
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zlasti v X. poglavju (65. - 68. člen), ki ureja lastninjenje in vračanje 
zadružnega premoženja; zadružnim organizacijam, organizacijam 
kooperantov ali zadružnim zvezam se po tem zakonu vrne 
premoženje zadružnih organizacij, organizacij kooperantov ali 
zadružnih zvez, ki je bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestila 
podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike. 

Vračanje je predpisal tudi zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96); Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije se vrne 
premoženje nosilcev obveznega socialnega zavarovanja 
delavcev, ki je bilo na podlagi predpisov, ki so urejali to področje, 
po 9. 5. 1945 brez nadomestila podržavljeno ali neodplačno 
preneseno na uporabnike zunaj sistema socialnega zavarovanja. 

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic (Ur.l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95 in 
22/97) ureja ponovno vzpostavitev in organiziranje agrarnih 
skupnosti ter vračanje premoženja in pravic, ki so bile agrarnim 
skupnostim odvzete po zakonu o agrarnih skupnostih (Ur.l. LRS, 
št. 52/47), zakonu o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih 
skupnosti (Ur.l. SRS, št. 7/65 - prečiščeno besedilo) in drugih 
predpisih po letu 1945. Dvoletni rok za vlaganje zahtev za vrnitev 
premoženja članom agrarnih skupnosti je začel teči z 19. 2.1994, 
pri čemer je bil z novelo zakona najprej podaljšan na dobo treh 
let, t.j. dol 9. 2. 1997, z zadnjo novelo pa je ta rok podaljšan do 
30.6.1999. 

Konec leta 1995 je bil soreiet zakon o začasnem, delnem zadržanju 
vračanja premoženja (ZZDZVč, Ur.l. RS, št. 74/95), ki je za dobo 
treh let od uveljavitve zakona, t. j. od 31.12.1995 do31.12.1998, 
torej začasno, zadržal izvajanje 27. člena ZDEN v vseh tistih 
primerih, ko se za enega upravičenca zahteva vrnitev nad 200 
ha kmetijskih zemljišč in gozdov, ko je upravičenec dobil 
odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države, ko je imel 
upravičenec pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje 
od tuje države in ko je pristojni upravni organ z ugotovitveno 
odločbo iz 63. člena ZDEN odločil, da je imel upravičenec v času 
podržavljenja jugoslovansko državljanstvo; določbe moratorij- 
skega zakona pa se ne uporabljajo v primeru vračanja premoženja 
agrarnim skupnostim. Ustgvno sodišče Republike Slovenije je z 
odločbo U-l-107/96 z dne 5.12.1996 (objavljena v Ur.l. RS, št. 1/ 
97 z dne 10.1.1997) odločilo, da se razveljavi določba 1. alinee 
prvega odstavka 1. člena ZZDZVP (zadržanje izvajanja 27. člena 
ZDEN v primerih, ko se za enega upravičenca zahteva vrnitev 
nad 200 ha kmetijskih zemljišč in gozdov) ter da se razveljavi prvi 
odstavek 1. člena ZZDZVP, kolikor določa, da se za dcfbo treh let 
zadrži izvrševanje 27. člena ZDEN v primeru iz 4. alinee prvega 
odstavka 1. člena ZZDZVP (v primerih, ko je pristojni upravni 
organ ugotovitveno odločbo iz 63. člena ZDEN odločil, da je imel 
upravičenec v času podržavljenja jugoslovansko državljanstvo). 
Ustavno sodišče RS je odločilo, da začneta navedeni razveljavitvi 
učinkovati po preteku šestih mesecev od dneva objave odločbe 
v Uradnem listu Republike Slovenije, t. j. z 10. 7.1997. 

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

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

podržavljenega premoženja: 

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

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

- Leta 1992 je tedanji minister za industrijo in gradbeništvo v 
soglasju s tedanjima ministrom za varstvo okolja in urejanje 
prostora in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal 
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih 
premičnin, nepremičnin, podjetij ožirpma premoženja (Ur.l. rs, št. 
23/92), pri čemer je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo 
št. U-l-72/92-23 z dne 23. 6. 1993 (Ur.l. RS, št. 42/93) razveljavilo 
določbo drugega odstavka 9. člena, katera je določala, da se ne 
ugotavlja povečanje oziroma zmanjšanje vrednosti podržavljenih 
gozdov, če je bilo z gozdovi od podržavljenja dalje gospodarjeno 
v skladu z gozdnogospodarskimi predpisi, ter z odločbo št. U-l- 
82/92-27 z dne 11.11.1993 (Ur.l. RS, št. 65/93) odpravilo določbi 
prvega in drugega odstavka 11. člena, ki sta določali, katera 
zemljišča se vrednotijo kot stavbna zemljišča in katera zemljišča 
se štejejo za stavbna zemljišča. 

- Minister za finance pa je leta 1992 izdal Odredbo o koeficientu 
povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja, ki pa je 
bila v letošnjem letu zaradi neustreznega tečaja ameriškega dolarja 
v obdobju od 1.1.1963 do 25. 7.1965 spremenjena z Odredbo o 
spremembi Odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen 
nacionaliziranega premoženja (Ur.l. RS, št. 33/96). 

Za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo je leta 
1992 tedanji minister za pravosodje in upravo izdal Navodilo za 
poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Ur.l. RS, št. 
32/91 in 34/93), za vodenje evidenc o vloženih zahtevah, izdanih 
odločbah in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije pa je 
leta 1992 minister za finance v soglasju s tedanjim ministrom za 
pravosodje in upravo izdal Navodilo o vsebini in načinu vodenja 
evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi 
odločb v postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 22/92), ki pa je 
bilo v letošnjem letu nadomeščeno z novim Navodilom o vsebini 
in načinu vodenia evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah 
in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 15/ 
96), ki ga je izdal minister za finance v soglasju z ministrico za 
pravosodje. 

URESNIČEVANJE ZAKONA SKUPNO 
IN NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

DO 31.3.1997 

Prejšnja poročila so prikazovala nekatere najpomembnejše 
ugotovitve iz anket ter primerjavo podatkov po posameznih 
obdobjih za katera so bila poročila že izdelana. Tokrat pa poročilo 
prikazuje skupne podatke, obenem pa je iz grafičnih prikazov 
razvidna dinamika izdajanja odločb po posameznih letih. 
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1. število vloženih zahtev in izdanih odločb 

UPRAVNI ORGANI 

MKGP MOP MGD MK MF SKUPAJ SODIŠČA SKUPAJ 

št. vseh vloženih zahtev 19 049 13 816 1 659 21 87 34 632 2 029 36 661 

št. popolnih zahtev 10 273 4 923 809 10 8 16 023 

odstotek popolnih 
zahtev 

54 36 49 48 9 46 

število izdanih odločb 10 329 7 039 940 17 15 18 340 995 19 335 

-ugodenih 7 761 3 195 707 17 3 11 683 180 11 863 

- delno ugodenih 501 413 41 0 0 955 

- zavrženih 1 265 2 933 155 0 11 4 364 190 4 554 

- zavrnjenih 421 286 12 0 0 719 427 1 146 

- ustavljenih postopkov 381 212 25 0 1 619 198 817 

od skupnega št. izdanih 
odločb jih je delnih 

5 602 1 414 305 6 0 7 327 

št. pravnomočnih odločb 9 600 6 080 802 11 11 16 504 

št. odločb poslanih v 
izvršitev 

7 850 3 203 620 0 11 11 684 

št. primerov, v katerih je 
up. organ odločil o 
zahtevi v celoti 

5 006 5 689 634 11 15 11 355 

- od tega pravnomočno 4 375 4 797 501 9 11 9 693 

št. odločb, izdanih na 
podlagi poravnave 

322 317 428 1 1 068 

št. odločb, zoper katere 
je bila vložena pritožba 

1 629 1 273 195 1 3 098 

št. odločb, ki so bile 
odpravljene, 
razveljavljene ali nične 

854 347 69 1 270 

od tega odpravljenih 793 317 64 1 174 

od tega razveljavljenih 42 22 4 68 

od tega ničnih 19 8 1 28 

Tabela 1: Število vloženih zahtev in izdanih odločb 
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Tabela 1 vsebuje kumulativne podatke o številu vloženih zahtev 
in izdanih odločb po pristojnih organih. V zvezi s podatki o popolnih 
vlogah je potrebno pojasniti, da na tako visoko število nepopolnih 
vlog nedvomno vpliva dejstvo, da je večina denacionalizacijskih 
zahtev vezana na obsežno dokumentacijo, zlasti na veliko število 
zemljiškoknjižnih izpiskov. Šele tekom postopka, ko je natančno 
ugotovljeno dejansko stanje podržavljenih parcel v času vračanja, 
je možno ugotoviti, ali so zahtevi priložene vse listine, ki jih določa 
62. člen ZDEN. 

Glede na to, da je v postopkih denacionalizacije veliko število 
izdanih delnih odločb, je njihovo število z vrstami odločitev 
prikazano v tabeli 2. 

Podatki o številu vloženih zahtev se razlikujejo od podatkov, ki so 
bili prikazani v predhodnih poročilih. Kot že uvodoma povedano, 
je to zato, ker se je spremenil način zbiranja podatkov. Podatki, 
zbrani na podlagi popisa spisov v računalniški evidenci, so seveda 
bolj natančni od podatkov, ki smo jih prej lahko zbirali le s pomočjo 
statističnih anket, saj v marsikateri upravni enoti niti niso imeli 
spisov natančno preštetih, poleg tega pa niso odštevali spisov, ki 
so jih v celoti odstopili v reševanje drugemu pristojnemu organu, 
ki je bil včasih le drug oddelek v okviru iste upravne enote. 
Računalniški program pa sedaj omogoča enostavno-oznako 
takega odstopa zadeve in, če gre za odstop v celoti, se taka 
zahteva šteje pri tistemu organu, kateremu je bila odstopljena, 
organ, ki je zahtevo odstopil pa posebej beleži odstopljene zadeve, 
tako, da do podvajanja ne more več priti (ob pravilnem vnosu 
seveda). Podobno velja tudi za druge podatke, ki se razlikujejo od 
podatkov iz prejšnjih poročil. Ker je to poročilo pripravljeno na 
podlagi zapisov iz konkretnih spisov in so računalniško prešteti, 
so napake pri tem načinu seveda manjše. Opozoriti pa velja, da 
100% natančnosti vnosa podatkov za vseh 37.369 spisov z vsemi 

Opozoriti je treba tudi na podatke o številu vloženih pritožb in 
številu odpravljenih, razveljavljenih ter ničnih odločb. Ta podatek 
iz tabele 1 se bistveno razlikuje od podatkov zbranih pri pristojnih 
ministrstvih, ki o tem odločajo kot upravni organi druge stopnje. 
Glede na to, da sta bili v isti zadevi lahko vloženi dve ali celo več 
pritožb, kar iz evidence DE2 ni razvidno, je razlika nastala tudi 
zaradi načina vodenja evidence v programu DE2. 

potrebnimi vnosi ni mogoče zagotoviti, saj gre za nekaj miljonov 
podatkov. 

Najbolj pa je vprašljiv podatek o številu popolnih vlog, saj upravni 
organi kot nepopolne označujejo tudi tiste zahteve, ki so sicer 
formalno že popolne, o njih pa še ne morejo odločiti, ker še teče 
ugotovitveni postopek o kakem relevantnem dejstvu oziroma 
okoliščini, ki jo je potrebno ugotoviti pred odločitvijo. Tako je 
velikokrat zahteva označena kot popolna šele ob sami izdaji 
odločbe. To je razvidno tudi iz primerjave števila izdanih odločb, ki 
je sicer večje od števila popolnih vlog; to pa zato, ker je lahko o eni 
zahtevi odločeno z več delnimi odločbami, vsaka pa se šteje kot 
odločba. Zato število delnih odločb tudi prikazujemo posebej. S 
podatkom o številu primerov, v katerih je upravni organ o zahtevi 
odločil v celoti, zajamemo le tiste zahteve, ki so v celoti rešene, 
delno pa je rešeno več zahtev. Da bi dobili globalno sliko, koliko je 
denacionalizacija daleč, je torej treba upoštevati tudi podatke o 
obsegu zahtevanega premoženja in obsegu premoženja o 
katerem ježe odločeno. Pripominjamo, da tudi ta primerjava sama 
zase ne da odgovora z enostavnim odštevanjem, saj so zahtevki 
po velikosti zelo različni. Pri oblikovanju ocene stopnje izvedbe 
denacionalizacije je torej potrebno upoštevati tako ene kot druge 
podatke. 

Delne odločbe MKGP MOP MGD MK MF SKUPAJ 

št. izdanih delnih odločb 5 602 1 414 305 6 7 327 

- v celoti ugodenih 4 875 912 263 6 6 056 

- delno ugodenih 426 208 33 667 

- v celoti zavrženih 101 190 4 295 

- v celoti zavrnjenih 114 57 1 172 

- ustavljenih postopkov 86 47 4 137 

Tabela 2: Delne odločbe 
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Graf 1: Število zahtev po pristojnih organih 
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Graf 2: Število odločb po pristojnih organih 

Tako iz tabele 1 kot iz gornjega grafičnega prikaza je razvidno, da 
se večina zahtev za denacionalizacijo nanaša na denacionalizacijo 
kmetijskih zemljišč in gozdov; prav tako pa tudi število že izdanih 

odločb o denacionalizaciji. V nadaljevanju v poglavju III je razvidna 
vrednostna ocena premoženja, ki je predmet denacionalizacije, 
prav tako po področjih denacionalizacije. 
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Število zahtev in odločb 
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Graf 3: Število zahtev in odločb po pristojnih organih 

2. Upravičenci iz 14. člena ZDEN (verske skupnosti) 

K 
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■ 

IZAHTB/E 
I ODLOČBE 

MKGP MOP MGD MK SKUPAJ 

št. vloženih zahtev 614 260 17 1 892 

št. popolnih zahtev 381 117 13 1 512 

št. izdanih odločb 472 145 16 1 634 

od tega ugodenih 426 117 15 1 559 

od tega delno 
ugodenih 

19 15 0 34 

od tega zavrženih 15 8 0 23 

od tega zavrnjenih 8 5 0 13 

od tega ustavljenih 
postopkov 

4 0 1 5 

št. izdanih delnih 
odločb 

385 75 13 473 

Tabela 3: Število vloženih zahtev in izdanih odločb za upravičence iz 14. člena (verske skupnosti) 
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3.Števllo izdanih odločb po letih 

MGD MKGP MOP Skupaj Na mesec 

1992 40 1337 595 1972 164.33 

1993 146 2875 1892 4913 409.42 

1994 412 2602 2075 5089 424.08 

1995 165 1831 1242 3238 269.83 

1996 159 1504 1108 2771 230.92 

1997 17 177 122 316 105.33 

neznano 1 3 5 9 

940 10329 7039 18308 

Tabela 4: Število odločb po letih in pristojnih organih 

Število odločb po letih 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

leta 

Graf 4: Število odločb po letih in pristojnih organih 

Iz gornje tabele in grafičnega prikaza je razvidno, da je bilo največ vpisanih evidenc ni mogoče ugotoviti njene izdaje, 
odločb Izdanih v letih 1993 in 1994, pri čemer za 9 odločb iz 
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Število zahtev in odločb po upravnih enotah 

500 1000 1500 2000 

Graf 5: Število vloženih zahtev in izdanih odločb po upravnih enotah 
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Število zahtev in odločb po upravnih enotah 
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Graf 5: Število vloženih zahtev in izdanih odločb po upravnih enotah (nadaljevanje) 
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4. Arhiv Republike Slovenije 

Na Arhiv Republike Slovenije je bilo vloženih 6.291 zahtev, od 
katerih je bilo pozitivno rešenih 3.391. Na Zgodovinski arhiv v 
Celju je bilo vloženih 1.492 vlog, pozitivno je bilo rešenih 953. Na 
Pokrajinski arhiv Koper je bilo vloženih 110 vlog, od tega pozitivno 
rešenih 53. Na Zgodovinski arhiv Ljubljana oziroma na vse njegove 
enote (Enota Mestni arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj, 
Enota za Dolenjsko in Belo krajino, Enota za Škofjo Loko, Enota 
za Idrijo) je bilo vloženih skupaj 2.928 zahtev, pozitivno rešenih 
pa je bilo 2.086. Na Pokrajinski arhiv Maribor je bilo vloženih 4.071 
vlog, pozitivno rešenih je bilo 3.463. Na Pokrajinski arhiv Nova 
Gorica je bilo vloženih 621 vlog, rešenih je bilo 402. Na Pokrajinski 
arhiv Ptuj je bilo vloženo 1.263 vlog, od tega pozitivno rešenih 
1.096. Na arhiv Ministrstva za notranje zadeve je bilo vloženo 
3.200 vlog, pozitivno rešenih je 1.821. Na Nadškofijski arhiv 
Ljubljana je bilo vloženih 1.060 vlog in od tega pozitivno rešenih 
780. 

Skupno število vlog pri navedenih arhivih je 21.036, pozitivno 
rešenih pa 14.045. 

Vpogled v dokumentacijo arhiva Ministrstva za pravosodje je 
želelo 1.455 strank. 

ZAHTEVANO IN VRNJENO 
PREMOŽENJE (obseg in vrednosti) 

1. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ANALIZE 

Podatki, ki so jih pristojni upravni organi vpisali v računalniško 
evidenco o izvajanju denacionalizacije DE2, se nanašajo na 34.632 
zahtev za denacionalizacijo, popisanih pa je 37.369 spisov. Razlika 
2.737 spisov se nanaša na spise, ki so bili v celoti odstopljeni v 
reševenju drugemu pristojnemu organu in jih zato v poročilu ne 
upoštevamo, saj so upoštevani pri organu, kateremu so bili 
odstopljeni. 

Glede na to, da so nekateri spisi popisani pomanjkljivo, je bilo 
potrebno za to najprej ugotoviti natančnost popisanega 
premoženja po posameznih področjih izvajanja denacionalizacije, 
in sicer glede na vrsto premoženja, ki je zahtevano. 

Prikazani podatki ne vsebujejo premoženja zahtevanega v 
postopkih pred sodišči po 5. členu, saj baza podatkov pri teh 
organih ni vzpostavljena. Obseg premoženja, ki je bil upravi- 
čencem denacionaliziran v teh postopkih, je zato prikazan 
posebej. 

Število vseh zahtev in število zahtev brez vpisanega zahtevanega premoženja 

MKGP MOP MGD 

Skupno število zahtev 19.136 13.814 1.659 

število zahtev brez premoženja 1.539 4.414 112 

Odstotek zahtev brez premoženja 8,04% 31,95% 6,75% 

Faktor za oceno dejansko zahtev, 

premoženja 
1,0875 1,4696 1,0724 

Tabela 5: Prikaz zahtev brez vpisanega zahtevanega premoženja 

Pripominjamo, da se prikazana tabela (tabela 4) nanaša na 
navedena ministrstva, ustrezen faktor pa je bil upoštevan glede 
na vrsto zahtevanega premoženja, za katerega denacionalizacijo 
je praviloma pristojno določeno ministrstvo. 

Iz analize so razvidni tudi podatki o površinah in vrednostih že 
odločenega premoženja, t. j. vrnjenega in zavrnjenega, zato, da je 
mogoče na tej osnovi oceniti realna pričakovanja glede obsega in 
vrednosti po končani denacionalizaciji. 

Pri izdelavi analize je bilo potrebno upoštevati tudi, da je bilo nekaj 
podatkov vpisanih napačno in da nekaj premoženja tudi pri že 
izdanih odločbah ni imelo vpisane vrednosti le-tega. Zato smo 
upoštevali vrednost zahtevanega premoženja in izračunali 
odstotek vrnjenega in zavrnjenega, posebej pa smo upoštevali 
podatke o premoženju vrnjenem s poravnavami. Tako dobljene 
podatke smo projecirali na celotno zahtevano premoženje in ga 
porazdelili glede na ugotovljeno razmerje vrnjeno in zavrnjeno. 
Na ta način smo izračunali predvidevanje oziroma oceno 
končnega obsega denacionalizacije. 

Predvidevanje glede na odstotek praznih zahtev, t. j. zahtev brez 
vpisanega zahtevanega premoženja, smo prikazali po že prej 
omenjenih pristojnih upravnih organih. 

Ocena vrednosti zahtevanega premoženja je izdelana po dveh 
osnovnih kriterijih: 
a)Po predlagani izhodiščni povprečni vrednosti, in sicer za tisto 
vrsto premoženja, kjer je oceno tega povprečja pristojni organ 
lahko podal. To je bilo v primeru denacionalizacije stanovanj, 
poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč. 
b)Po izračunani povprečni vrednosti, ugotovljeni iz podatkov, 
vpisanih v računalniško evidenco DE2. Tako povprečje je bilo 
izračunano za povprečno vrednost m2 kmetijskih zemljišč in 
gozdov. Ocena vrednosti vseh 1.059 zahtevanih podjetij pa je bila 
izračunana na podlagi povprečne vrednosti podjetij, o katerih so 
upravni organi že odločali. 

Poudariti je treba, da so vse vrednosti v računalniško evidenco 
DE2 popisane v DEM, ker je nemška marka osnova pri vseh 
izraženih vrednostih po navedenih predpisih. Obenem pa je s 
tem poenostavljeno spremljanje vrednosti premoženja v 
denacionalizaciji ne glede na leto odločanja. 

2. OCENA OBSEGA IN VREDNOSTI 
DENACIONALIZACIJE 

Že leta 1991 je bila ob obravnavi predloga zakona o denacio- 
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nalizaciji obravnavana ocena vrednosti premoženja v denacio- 
nalizaciji (Poročevalec skupščine RS, št. 21/91, str. 27), ki je bila 
izdelana na podlagi naslednjih izhodišč: 
- kmetijska zemljišča: gre za površino kmetijskih zemljišč v RS, 
ki so bila podržavljena z agrarno reformo in z zaplembami, po 
stanju na dan 31. 12. 1946, pri čemer je za izračun vrednosti bila 
vzeta osnova 1 m2 obdelanega kmetijskega zemljišča = 60 din, 1 
m2 neobdelanega kmetijskega zemljišča = 30 din, po tečaju 1 
DEM = 13 din; 
- gozd: gre za površino gozdov v RS, ki so bili podržavljeni z 
agrarno reformo in z zaplembami, po stanju na dan 31. 12.1946, 
pri čemer je za izračun vrednosti bila vzeta osnova m2 gozda = 
130 din, po tečaju 1 DEM = 13 din; 
- stanovanja: gre za stanovanjske površine, ki so bile nacio- 
nalizirane in zaplenjene v RS, po stanju na dan 31. 10. 1963, pri 
čemer je za izračun vrednosti bila vzeta osnova 1 m2 stanovanja 
= 1.000 DEM, po tečaju 1 DEM = 13 din; 
- poslovni prostori: gre za površino v RS podržavljenih poslovnih 
prostorov, po stanju na dan 31. 10.1963, pri čemer je za izračun 
vrednosti bila vzeta osnova 1 m2 poslovnega prostora = 1.000, 
po tečaju 1 DEM =13 din; 
- podjetja: gre za v RS nacionalizirana in zaplenjena podjetja, za 
oceno vrednosti pa je bila za osnovo vzeta cenitev podjetij, 
izvedena v letu 1950 (vrednost 931 nacionaliziranih podjetij je 
znašala 40.000.000 ameriških dolarjev, le-ta je bila nato zmnožena 
z 10 in preračunana v DEM, vrednost 220 zaplenjenih podjetij pa 
je bila izračunana iz povprečne vrednosti nacionaliziranih podjetij). 

Opozoriti pa je potrebno na napako v tabeli v poročevalcu iz leta 
1991, saj bi, glede na navedene površine kmetijskih zemljišč in 

gozdov ter glede na postavljena izhodišča, moral biti izračun 
drugačen. Ker pa so pripravljalci takratnega gradiva tudi v 
komentarju navajali, da gre za skupno vrednost 3,446. mlrd 
DEM, smo tudi za primerjavo analiz uporabili številke, ki so jih 
zapisali v zadnji koloni omenjene tabele, iz katere tudi izhaja 
navedena skupna vrednost. 

Ocena premoženja zahtevanega v postopkih denacionalizacije 
je izračunana na podlagi podatkov in izhodišč, ki so navedeni ob 
prikazu podrobnejše analize zahtevanega obsega površin in 
vrednosti za vsako vrsto premoženja posebej. V tej zbirni tabeli 
(tabela 6) pa so prikazani končni zbirni podatki, tako, daje mogoča 
primerjava zahtevanega in vrnjenega premoženja. 

Ocena obsega premoženje, o katerem so upravni organi že 
odločali, je bila narejena ob upoštevanju vpisanih podatkov v 
računalniško evidenco DE2, pri čemer so bili izločeni očitni 
nepravilni vnosi. Poleg tega je bilo potrebno z ustreznimi vrednostmi 
(tako površin kot vrednosti) upoštevati tudi tiste primere, v katerih 
je bilo navedeno zahtevano premoženje, podatki o premoženju, o 
katerem so upravni organiže odločali, pa niso bili vpisani.Ti podatki 
so nadomeščeni z obsegom premoženja, navedenim kot 
zahtevano, vrednosti pa izračunane na podlagi povprečnih 
vrednosti, ugotovljenimi za posamezno vrsto premoženja. Tako 
dobljeni rezultati se sicer nekoliko razlikujejo od podatkov, ki so 
navedeni v nadaljevanju (na koncu tega poglavja), v tabelah o 
načinih odločanja in oblikah denacionalizacije za posamezne vrste 
premoženja. Tak način je bilo potrebno uporabiti, da bi zagotovili 
realnejšo sliko stanja denacionalizacije, glede na to, da so podatki, 
vnešeni v DE2, pomanjkljivi. 
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I j 
Primerjava ocen leta 91 in leta 97 
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Graf 6: Primerjava ocen vrednosti premoženja v denacionalizaciji iz leta 91 in 97 

Graf 6 prikazuje razlike v ocenah vrednosti premoženja v 
denacionalizaciji in sicer po vrstah premoženja. Opozoriti veija, 
da v oceni leta 1991 niso bila zajeta ne premičnine ne stavbna 
zemljišča, ki pa zaradi svoje vrednosti zelo vplivajo na skupno 
oceno vrednosti. Očitna je tudi razlika v vrednotenju kmetijskih 

zemljišč in gozdov. Kot že zgoraj navedeno, je bil kvadratni meter 
gozda leta 1991 ovrednoten kar z 10 DEM, te vrednosti pa se z 
uporabo predpisanih faktorjev iz navedenega odloka o načinu 
določanja vrednosti kmetijskih zemljišč in gozdov nikakor ne more 
doseči. 

Graf 7: Primerjava površin kmetijskih zemljišč in gozdov iz ocene leta 1991 in leta 1997 

■ leto 91 
■ leto 97 
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Graf 7 prikazuje razliko v oceni obsega zahtevanih površin 
kmatijskih zemljišč in gozdov. Tako iz tabele, kot iz grafičnega 
prikaza je razvidno, da se zahtevki za denacionalizacijo nanašajo 

na večji obseg kmetijskih površin in površin gozdov, kot pa je bilo 
predvidevano leta 1991. 
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Primerjava površin leta 91 in leta 97 
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Graf 8: Primerjava stanovanjskih površin in površin poslovnih prostorov leta 1991 in leta 1997 

Tudi pri stanovanjskih površinah in pri površinah poslovnih 
prostorov je opaziti veliko razliko v dejanskem obsegu 
denacionalizacije od predvidevanj leta 1991. Ob tem pa je potrebno 
omeniti, da razlika v oceni vrednosti ni bistvena zato, ker je bilo 

leta 1991 predvideno, naj bi bil kvadratni meter stanovanjske 
površine ocenjen na 1.000 DEM. Enako velja za poslovne 
prostore. 

Primerjava skupne ocene vrednosti 
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Graf 9: Primerjava skupne ocene vrednosti denacionalizacije leta 1991 in 1997 

Leta 1991 je bila skupna ocena vrednosti premoženja, ki naj bi 
bilo predmet denacionalizacije 3,5 mlrd DEM, sedanje ocene kažejo 

na vrednost do 6 mlrd DEM. Opozoriti pa velja, da se ocene 
vrednosti podjetij in kapitala v denacionalizaciji sicer ne razlikujejo 
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od leta 1991, da pa je pri tej vrsti premoženja najtežje oceniti 
realen obseg tega premoženja. Vrednost podržavljenih podjetij se 
namreč nanaša na vrednost čiste neto aktive vsakega 
posameznega podjetja, kar je možno ugotavljati le v vsakem 
konkretnem primeru posebej. Poleg tega gre pri podjetjih, o katerih 
so že izdane odločbe o denacionalizaciji, za relativno majhen 
statistični vzorec, ki bi dal bolj zanesljivo oceno vrednosti vseh 
1.059 podjetij. Iz podrobnejše analize podatkov izhaja, da vrednost 
podjetij v denacionalizaciji ne bi smela biti nižja od zapisane, verjetno 
pa je lahko višja. 

Delež vrednosti po vrstah premoženja je izračunan na podlagi 
ocenjenih vrednosti zahtevanega premoženja. V nadaljevanju pa 

3. OCENA ZAHTEVANEGA PREMOŽENJA IN 
PREDVIDENA PORAZDELITEV NAČINOV ODLOČITVE 
OB ZAKLJUČKU DENACIONALIZACIJE 

Glede na vpisane podatke o denacionalizaciji premoženja v 
računalniško evidenco DE2, je mogoče na podlagi že izdanih 
odločb ugotoviti odstotek ugodenih in zavrnjenih zahtev za 
denacionalizacijo in sicer po obsegu in vrednosti premoženja. Na 
ta način je izdelana tudi analiza strukture bodočih odločitev v 
denacionalizaciji, seveda ob predpostavki, da se razmerje 
ugodeno - zavrnjeno ne bo spremenilo: 

.17% 

je razdelana analiza vrednotenja po vrstah premoženja: 

Delež vrednosti po vrstah premoženja 

podjetja 
14.99% 

premičnine 
0.78% 

kmet. 
zemljišča 
24.51% 

stavb, 
zemljišča 
28.37% 

poslovni 
prostori 
10.45% 

stanovanja 
10.74% 

Graf 10: Delež vrednosti po vrstah premoženja 
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3. a) Ocena zahtevanih površin kmetijskih zemljišč in 
gozdov 

Dejansko popisano zahtevano premoženje Ocena zahtevanega premoženja 
povečanega s faktorjem 
za manjkajoče zapise 

Kmetijska 
zemljišča 

površine 
(ha) 

povpr. 
DEM/m2 

skupaj DEM površine povpr. 
DEM/m2 

skupaj DEM % 

zahtevano 138.165,81 1.345.748.142,40 150.249,53 1.463.444.703,81 

predvideno 
zavrnjeno 

17.870,67 0,9741 174.076.320,36 19.433,61 0,9741 189.300.702,76 12,93 

predvideno 
ugodeno 

120.181,81 0,9741 1.170.678.049,53 130.692,68 0,9741 1.273.063.315,10 86,98 

predvidene 
poravnave 

113,33 0,8769 993.772,50 123,24 0,8769 1.080.685,94 0,08 

predvideno 
skupaj 
vrnjeno 

120.295,14 1.171.671.822,04 130.815,92 1.274.144.001,05 87,07 

Gozdovi 

zahtevano 167.073,97 558.433.012,74 181.685,95 607.272.497,12 

predvideno 
zavrnjeno 

10.783,94 0,3342 36.044.511,44 11.727,08 0,3342 39.196.895,54 6,45 

predvideno 
ugodeno 

156.289,55 0,3342 522.386.123,79 169.958,34 0,3342 568.073.016,13 93,55 

predvidene 
poravnave 

0,48 0,4946 2.377,51 0,52 0,4946 2.585,45 0,00 

predvideno 
skupaj 
vrnjeno 

156.290,03 522.388.501,31 169.958,86 568.075.601,58 93,55 

Tabela 7: Skupna ocena zahtevanih kmetijskih zemljišč in gozdov s predvideno porazdelitvijo načinov 
odločitve ob zaključku denacionalizacije 

Upravne enote so v računalniško evidenco DE2 vnesle zahtevano 
površino 138.166 ha kmetijskih zemljišč. Glede na ugotovljen 
odstotek (8,04 %) manjkajočih vnosov za organe iz pristojnosti 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila ta površina 
povečana s pribitkom 8,75 % in znaša ocenjen obseg zahtevanih 
površin kmetijskih površin 150.250 ha. 

Enako velja za gozdove. Upravne enote so v DE2 popisale 
167.074 ha zahtevanih gozdov, tako da ocenjujemo, da obseg 
zahtevanih gozdov znaša 181.686 ha. 

Vrednost kmetijskih zemljišč in gozdov je ocenjena na podlagi 
meril določenih z Navodilom o merilih za ocenjevanje vrednosti 
podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja 
(Ur.l. RS, št. 23/92) in Odloka o načinu določanja vrednosti 
kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, 
v postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 16/92 in 21/92). Na 
podlagi teh meril smo izločili očitne nepravilne vnose (previsoke 
in prenizke vrednosti, ki so vnešene v evidenco). Kot že zgoraj 
navedeno, je bila na podlagi primerov z vnešenimi podatki o 
vrednosti kmetijskih zemljišč in gozdov v denacionalizaciji 
izračunana povprečna vrednost le-teh in tako je bila pri oceni 

vrednosti zahtevanega premoženja upoštevana vrednost 0,9741 
DEM/m2 za kmetijska zemljišča in 0,3342 DEM/m2 za gozdove. 
Tako izračunana vrednost popisane površine kmetijskih zemljišč 
torej znaša 1.345.748.142 DEM oz. 122.819.231.822 SIT na dan 
31. 3. 19972; glede na oceno vse zahtevane površine kmetijskih 
zemljišč pa znaša ta vrednost 1.463.444.704 DEM oz. 
133.560.767.241 SIT na dan 31. 3.1997. 

Na podlagi že izdanih odločb o zahtevah za denacionalizacijo 
kmetijskih zemljišč in gozdov je bila ugotovjena porazdelitev načina 
rešitev. 

Iz tabele je razvidno, da predvidevanja kažejo, da naj bi bilo z 
denacionalizacijo vrnjeno (lahko tudi v obliki odškodnin) skupaj 
najmanj 130.816ha kmetijskih zemljišč v vrednosti 1.274.144.001 
DEM oz. 116.284.305.027 SIT na dan 31. 3. 1997 in najmanj 

2Srednji tečaj Banke Slovenije za nemško marko na dan 31. 3. 1997 je bil 
91,264649 SIT 
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169.989 ha gozdov v vrednosti 568.075.602 DEM 
oz. 51.845.220.422 SIT. 

3. b) Ocena zahtevanih površin stanovanj in poslovnih 
prostorov 

Upravne enote so v računalniško evidenco DE2 vnesle zahtevano 
površino 644.725 m2 stanovanj in 612.985 m2 poslovnih prostorov. 
Glede na ugotovljen odstotek (31,95 %) manjkajočih vnosov za 
organe iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor je bila ta 
površina povečana s pribitkom 46,96 %. Tako znaša ocena 
obsega zahtevanih stanovanj 947.471 m2 in 900.827 m2 poslovnih 
prostorov. 

Iz tabele 8 je razvidna tudi porazdelitev načinov predvidenih 
odločitev ob koncu denacionalizacije, izdelana na podoben način 
kot za kmetijska zemljišča in gozdove. 

Za izločitev očitnih nepravilnih vnosov vrednosti stanovanjskih 
hiš, stanovanj, poslovnih stavb in poslovnih prostorov smo uporabili 
merila na podlagi predpisa iz drugega odstavka 44. člena ZDEN, 

na podlagi česar smo ugotovili, da so pravilni vnosi vrednosti v 
tistih primerih, v katerih povprečna vrednost kvadratnega metra 
stanovanja znaša med 140 in 1400 DEM/m2, povprečna vrednost 
poslovnih prostorov pa med 140 in 1500 DEM/m2. čri računanju 
povprečne vrednosti kvadratnega metra stanovanj ali poslovnih 
prostorov pa smo v celoti kot pravilne upoštevali vpisane vrednosti 
iz poravnav. Ocenitev vrednosti zahtevanih stanovanj je bila 
opravljena na dva načina, in sicer najprej na podlagi povprečne 
vrednosti m2 denacionaliziranega stanovanja (596 DEM/m2) kot 
ga ugotavlja Ministrstvo za okolje in prostor v primerih, ki so jih 
analizirali v zvezi z izvajanjem stanovanjskega zakona. Na podlagi 
tega izhodišča je bila ugotovljena vrednost popisanih stanovanjskih 
površin ocenjena na 384.256.100 DEM oz. 35.068.998.093 SIT 
na dan 31. 3. 1997. Po izračunu povprečne vrednosti vnosov v 
DE2 (podobno kot pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih) pa je bila 
ugotovljena večja vrednost m2, in sicer 679,97 DEM/m2. Vrednost 
popisanih površin je v tem primeru ocenjena 436.335.336 DEM 
oz. 39.821.991.286 SIT na dan 31.3.1997. Upoštevaje manjkajoče 
vnose zahtevanega premoženja pa je ocena vrednosti pri oceni 
596 DEM/m2 564.692.954 DEM oz. 51.536.504.240 SIT. Po drugi 
oceni - 679,97 DEM/m2 - pa ocena vrednosti znaša 641.227.269 
DEM oz. 58.521.381.635 SIT. 
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Na podlagi že izdanih odločb o zahtevah za denacionalizacijo 
stanovanj je bila ugotovljena porazdelitev načinov rešitev. 
Predvidevanja kažejo, da naj bi bilo z denacionalizacijo vrnjeno 
skupaj 868.784 m2 stanovanj v vrednosti 517.795.206 DEM oz. 
47.256.397.729 SIT (na dan 31. 3. 1997) pri oceni 596 DEM/m2 

oz. 587.958.194 DEM oz. 53.659.798.202 SIT (31. 3. 1997) pri 
oceni 676,97 DEM/m2. 

Podobno smo ocenili denacionalizacijo poslovnih prostorov, le da 
je bila iz DE2 izračunana povprečna vrednost m2 (695,35 DEM) 
nižja od predvidevanj glede na informacije, s katerimi so predhodno 
razpolagali in po katerih naj bi bili poslovni prostori v 
denacionalizaciji v povprečju vredni 878 DEM/m2. Po prvotnih 
predvidevanjih je ocena vrednosti popisanih površin poslovnih 
prostorov 538.200.830 DEM ali 49.118.709.841 SIT na dan 31. 3. 
1997, po izračunanem povprečju (695,35 DEM/m2) pa le 
424.417.499 DEM oz. 38.734.314.076 SIT na dan 31. 3. 1997. 
Skupaj z upoštevanim manjkajočim obsegom površin naj bi bila 
vrednost zahtevanih poslovnih prostorov 790.926.198 DEM oz. 
72.183.601.845 SIT na dan 31. 3. 1997, oz. po izračunanem 
povprečju le 623.713.120 DEM oz. 56.922.958.973 SIT na dan 
31.3.1997. 

Glede na porazdelitev načinov rešitev predvidevanja kažejo, da 
naj bi bilo denacionalizirano 858.607 m2 poslovnih prostorov v 
vrednosti 753.857.051 DEM ali 68.800.499.156 SIT na dan 31. 3. 
1997, oz. 594.355.453 DEM ali 54.243.641.799 SIT na dan 31 .3. 
1997. Slednja vrednost pa je bila upoštevana v skupni oceni obsega 
realizacije denacionalizacije. 

3. c) Ocena zahtevanih stavbnih zemljišč 

Podobno kot za stanovanja in poslovne prostore je bil tudi za 
oceno obsega zahtevanih stavbnih zemljišč upoštevan odstotek 
zadev brez vpisanega zahtevanega premoženja tako, da je bila 
vpisana površina 36.105.808 m2 povečana na 53.060.174 m2. 

Predvidevanja ocenjujejo, da naj bi bila skupna površina 
denacionaliziranih stavbnih zemljišč 29.545.786 m2 v vrednosti 
908.926.318 DEM ali 82.952.841.379 SIT na dan 31. 3. 1997, oz. 
1.026.405.293 DEM ali 93.674.518.797 SIT na dan 31. 3. 1997. 
odvisno od tega ali pri vrednotenju upoštevamo postavljena 
izhodišča o vrednosti stavbnih zemljišč ali pa upoštevamo 
dejansko izračunano povprečje m2 stavbnega zemljišča, ki je za 
nezazidano ugotovljeno 20,38 DEM/m2, za zazidano pa je 
maksimirano na 67 DEM/m2, ker višja vrednost ni mogoča. 

Pri oceni vrednosti zahtevanih stavbnih zemljišč je upoštevano 
razmerje med zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi zemljišči, pri 
čemer vrednost stavbnih zemljišč pod objekti ni bila upoštevana. 
Torej v tistih primerih, ko je bilo iz evidence razvidno, da je 
zahtevano bodisi stanovanje bodisi poslovni prostor in je bilo na 
podlagi tega sklepati, da se površina zazidanega stavbnega 
zemljišča nanaša na zemljišče pod temi objekti. V teh primerih je 
vrednost zazidanega stavbnega zemljišča, v skladu z omenjenimi 
predpisi, že vključena v vrednosti stanovanja oziroma poslovnega 
prostora. Zato se ocena vrednosti zahtevanih stavbnih zemljišč 
nanaša le na površino 32.446.787 m2, saj je ocenjeno, da se 
26,51 % stavbnih zemljišč od skupno 36.105.808 m2 nanaša na 
denacionalizacijo po 31. členu ZDEN. 
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Za zazidano stavbno zemljišče je bilo v skladu z navedenimi 
predpisi upoštevano, da lahko znaša vrednost 67,00 DEM m2. Za 
vrednotenje nezazidanega stavbnega zemljišča pa smo 
predpostavili, daje polovica le-teh komunalno opremljena, polovica 
pa komunalno neopremljenega (glede na vnešene vrednosti pri 
odločenih površinah stavbnih zemljišč). Izhajajoč iz določil, da je 
nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče vredno 
26,79 DEM/m2 in da je komunalno neopremljeno vrednoteno kot 
kmetijsko zemljišče (in sicer v vrednosti 2,7 DEM/m2 po podatkih 
Slovenskega odškodninskega sklada o povprečni vrednosti 
kmetijskih zemljišč iz odločb, ki so bile izdane za tega zavezanca) 
smo predpostavili, da je povprečna vrednost nezazidanega 
stavbnega zemljišča 14,745 DEM/m2 v prvem delu, v drugem 
delu analize pa je upoštevano povprečje te vrednosti, ugotovljeno 
iz vpisanih podatkov iz odločb o denacionalizaciji tega premoženja, 
kjer je ta vrednost 20,38 DEM/m2. Iz slednjega izhaja, da je v 

3. d) Ocena denacionalizacije podjetij in kapitala 

Ocena vrednosti vseh 1059 popisanih zahtevanih podjetij je bila 
izračunana na podlagi povprečne vrednosti zahtevkov za podjetja, 
o katerih so upravni organi že odločali, in znaša 787.867 DEM. 
Tako izračunana vrednost zahtevanih podjetij naj bi, ob upoštevanju 
manjkajočih zapisov v računalniški evidenci, znašala 894.758.176 
DEM ali 81.659.790.873 SIT. Glede na porazdelitev načinov rešitve 
v že izdanih odločbah iz pristojnosti Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti pa naj bi bilo v denacionalizaciji, v eni od možnih oblik 

denacionalizacijskih postopkih večina nezazidanih stavbnih 
zemljišč bila ob podržavljenju že komunalno opremljena. To velja 
opozoriti zlasti zato, ker se s tem povprečjem nadomešča 
manjkajoče vnose glede zahtevanega premoženja, ki v primeru 
denacionalizacije stanovanj, poslovnih prostorov in stavbnih 
zemljišč pomenijo kar 32 %. Na tem področju je tudi največ zahtev 
in odločb brez vpisanega premoženja.Glavnina odločb je iz leta 
1992 in 1993 in se večinoma nanašajo: pri stanovanjih in poslovnih 
prostorih na vrnitev v naravi, brez poračunavanja razlike v 
vrednosti; pri stavbnih zemljiščih pa na vzpostavitev lastninske 
pravice po določbah 31. člena ZDEN. Prav tako je na tem področju 
največ zavrnjenih in zavrženih zahtev, predvsem za zazidana 
stavbna zemljišča. Zakon o denacionalizaciji namreč lastninjenja 
podržavljenih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč v korist 
oseb, ki so pridobile pravico uporabe na teh zemljiščih z 
dedovanjem ali na podlagi pravnega posla, ni uredil. 

denacionalizacije vrnjena vrednost 862.106.490 DEM podjetij ali 
78.679.846.210 SIT. 

Opozoriti pa je potrebno, tako kot že zgoraj, da je bila tako 
poenostavljena ocena zahtevanih podjetij narejena zato, ker je 
vrednost vsakega podjetja posebej odvisna od njegove neto čiste 
aktive in ker le na podlagi števila zahtevanih podjetij ali števila 
vloženih zahtev zanje ni mogoče predvideti vrednosti le-teh. 

Skupaj Dejansko popisano zahtevano 
premoženje 

Ocena zahtevanega premoženja s 
faktorjem praznih zahtev 

po oceni (DEM) po izračunu (DEM) po oceni (DEM) po izračunu (DEM) % 

zahtevano 4.715.069.449,27 4.858.828.373,63 5.848.390.684,25 5.970.882.509,66 

predvideno 
zavrnjeno 

709.464.481,58 775.872.117,92 939.661.540,68 1.034.013.000,15 17,3 
2 

predvideno 
ugodeno 

3.977.583.831,56 4.036.499.732,95 4.871.261.116,02 4.873.201.493,23 81,6 
2 

predvidene 
poravnave 

28.021.136,12 46.456.522,76 37.468.027,55 63.668.016,28 1,07 

predvideno 
skupaj 
vrnjeno 

4.005.604.967,69 4.082.956.255,71 4.908.729.143,58 4.936.869.509,51 82,6 
8 

Tabela 12: Skupna ocena zahtevanega premoženja s predvideno porazdelitvijo načinov odločitve ob 
zaključku denacionalizacije 
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3. e) Ocena denacionalizacije premičnin 
■ iEV9taoqu i8iqt- 

Premičnine Dejansko popisano zahtevano premoženje 

število ocena DEM skupaj DEM % 

zahtevano 546 84.845 46.325.370 

predvideno 
zavrnjeno 

265 84.845 22.500.894 48,57 

predvideno 
ugodeno 

281 84.845 23.824.476 51,43 

predvideno skupaj 
vrnjeno 

281 23.824.476 51,43 

Tabela 11: Skupna ocena zahtevanih premičnin s predvideno porazdelitvijo načinov odločitve ob 
zaključku denacionalizacije 

Podobno velja za ocenitev vrednosti zahtevanih premičnin. Iz po porazdelitvi načinov odločanja bilo predmet vračanja 
analize je razvidno, da se zahteve za denacionalizacijo nanašajo 23.824.476 DEM ali 2.174.332.440 SIT vrednosti premičnin, 
na vrednost 46.325.370 DEM ali 4.227.868.633 SIT, in da naj bi 

3. f) Skupna ocena denacionalizacije 

Skupaj Dejansko popisano zahtevano 
premoženje 

Ocena zahtevanega premoženja s 
faktorjem praznih zahtev 

po oceni (DEM) po izračunu (DEM) po oceni (DEM) po izračunu (DEM) % 

zahtevano 4.715.069.449,27 4.858.828.373,63 5.848.390.684,25 5.970.882.509,66 

predvideno 
zavrnjeno 

709.464.481,58 775.872.117,92 939.661.540,68 1.034.013.000,15 17,3 
2 

predvideno 
ugodeno 

3.977.583.831,56 4.036.499.732,95 4.871.261.116,02 4.873.201.493,23 81,6 
2 

predvidene 
poravnave 

28.021.136,12 46.456.522,76 37.468.027,55 63.668.016,28 1,07 

predvideno 
skupaj 
vrnjeno 

4.005.604.967,69 4.082.956.255,71 4.908.729.143,58 4.936.869.509,51 82,6 
8 

Tabela 12: Skupna ocena zahtevanega premoženja s predvideno porazdelitvijo načinov odločitve ob 
zaključku denacionalizacije 

Upoštevaje vse zgoraj navedeno o ocenjenih vrednostih 
zahtevanega premoženja in glede na predvidevanja o načinih 
odločitev (ugodeno/neugodeno), je zahtevkov minimalno v 
vrednosti 4.715.069.449 DEM ali 430.319.158.274 SIT na dan 
31. 3. 1997, od katerih naj bi bilo ugodenih za vrednost 
4.005.604.968 DEM ali 365.570.131.437 SIT, in poenostavljeno, 
če ne upoštevamo do sedaj že zavrnjenega oziroma zavrženega 
premoženja, maksimalno 5.970.882.510 DEM ali 544.930.496.495 
SIT na dan 31. 3. 1997, od katerih naj bi bilo ugodeno najmanj 
4.936.869.510 DEM ali 450.561.662.989 SIT. Ponovno pa je 
potrebno poudariti, da vse te ocene, tudi maksimalne, temeljijo na 
povprečnih vrednostih m2 nepremičnin, kot jih določajo predpisi o 
načinih vrednotenja v denacionalizaciji in da ne gre za upoštevanje 

tržnih vrednosti, ki se od navedenih zelo razlikujejo. 

'Aojejlii"' 
4. OBSEG PREMOŽENJA O KATEREM JE BILO V 
POSTOPKIH DENACIONALIZACIJE ŽE ODLOČENO 

4. a) Prikaz odločenega premoženja po načinih rešitve 

Podatki o odločenem premoženju so praviloma popisani bolj 
natančno, še vedno pa je nekaj zapisov, v katerih manjkata tako 
površina kot vrednost premoženja, na katero se odločba nanaša. 
Upravne enote so v računalniško evidenco DE2 popisale tudi 
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premoženje, o katerem sože odločile; 2.100 izmed 18.340 odločb 
pa v računalniško evidenco nima popisanega ne obsega ne 
vrednosti premoženja, o katerem je bilo s temi odločitvami 
odločeno. 

Glede na to, da je bilo v teh primerih zahtevano 757,79 ha 
kmetijskih zemljišč, 233,67 ha gozdov, 7.006 m2 stanovanj, 7.560 

m2 poslovnih prostorov ter 959.981 m2 stavbnih zemljišč, smo - 
ob upoštevanju manjkajočih vnosov za to premoženje o katerem 
je sicer že bilo odločeno - tako obseg kot vrednost že odločenega 
premoženja ocenili podobno, kot smo ocenili premoženje, ki zaradi 
nepopolnih vnosov v evidenco ni bilo popisano, pa je dejansko 
zahtevano. 

Primerjava obsega ugodenega in zavrnjenega premoženja 

lugodeno ^zavrnjeno 

Graf 11: Primerjava obsega ugodenega in zavrnjenega premoženja 

Iz gornjega prikaza je razvidno, v kakšnem obsegu je z odločbami 
o denacionalizaciji zahtevam za denacionalizacijo ugodeno in v 
kakšnem obsegu so zahteve zavrnjene oziroma zavržene. Kot 
izjema se kaže področje denacionalizacije stavbnih zemljišč, kjer 
je tudi sicer največ zahtev za denacionalizacijo zavrženih, saj so 

vlagatelji vlagali zahteve za denacionalizacijo stavbnih zemljišč 
tudi v tistih primerih, ko niso sami lastniki objekta. Lastninjenje teh 
stavbnih zemljišč naj bi bilo mogoče po drugem predpisu, ki pa je 
še vedno v zakonodajni proceduri. 

Denacionalizacija kmet. zemljišč in gozdov 
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Graf 12: Denacionalizacija Kmetijskih zemljišč in gozdov 
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Stolpca B v gornjem grafu (graf 12) prikazujeta površino 
zahtevanih kmetijskih zemljišč in gozdov tako, kot so jo popisali v 
upravnih enotah in znaša 138.166 ha kmetijskih zemljišč in 167.974 
ha gozdov. Glede na to, da je potrebno upoštevati tudi tisto 
površino, ki v evidenco ni popisana, je pa zahtevana, kot je 
razvidno iz drugih vnosov v evidenco, je v stolpcih A prikazana 
celotna zahtevana površina, ki znaša 150.250 ha kmetijskih 

zemljišč in 181.686 ha gozdov. Če primerijo realizacijo 
denacionalizacije na vpisano površino zahte,Y3P||} fcfBStiiskih 
zemljišč, znaša le-ta 19,75 %, na celotno ocenjeno zahtevano 
površino pa 18,16 %. Podobno velja za površino gozdov, le da je 
tu realizacija bistveno višja in znaša v prvem primeru kar 44,03%, 
v drugem pa 40,71 %. 

1,000,000 
900,000 
800,000 
700,000 
600,000 

m2 500,000 
400,000 
300,000 
200,000 
100,000 

0 

Denacionalizacija stanovanj in posl. prostorov 

I ocena zah. 
I vpisane zah. 
□ odločeno 

stanovanja posl. prostori 

L  

Graf 13: Denacionalizacija stanovanj in poslovnih prostorov 

Stolpca B v gornjem grafu (graf 13) prikazujeta površino 
zahtevanih stanovanj in poslovnih prostorov tako, kot sojo popisali 
v upravnih enotah in znaša 644.725 m2 stanovanj in 642.985 m2 

poslovnih prostorov. Glede na to, da je potrebno upoštevati tudi 
tisto površino, ki v evidenco ni popisana, je pa zahtevana, kot je 
razvidno iz drugih vnosov v evidenco, je v stolpcih A prikazana 
celotna zahtevana površina, ki znaša 947.471 m2 stanovanjskih 
površin in 900.827 m2 poslovnih prostorov. Tudi za to vrsto 

premoženja je realizacija denacionalizacije prikazana glede na 
oba podatka, tako na popisane površine, kot tudi na celotno 
oceno zahtevanih površin stanovanj in poslovnih prostorov iz 
zahtev za denacionalizacijo. Odstotki se pri tem premoženju 
bistveno razlikujejo zaradi bolj pomanjkljivih vnosov v računalniško 
evidenco od tistih, ki so jih vnašali organi pristojni za 
denacionalizacijo kmetijskih zemljišč in gozdov. 
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oisaerisn 98 Denacionalizacija stavbnih zemljišč 

I stavbna zenijišča 

r 

ocena 
zah. 

vpisane 
zah. 

odločeno 

Graf 14: Denacionalizacija stavbnih zemljišč 

Podobno kot za stanovanja in poslovne prostore, velja tudi za 
denacionalizacijo stavbnih zemljišč. Pripomniti pa velja, da gre pri 
podatkih za stavbna zemljišča v odločbah za velik del površin, za 

katere so bile zahteve zavržene ali zavrnjene (kar 44,32 % - glej 
tabelo 9). 

2 
UJ 
O 
o o o 

Denacionalizacija podjetij 

I podjetja 

ocena zah. vpisane zah. odločeno 

Graf 15: Denacionalizacija podjetij 

Realizacijo denacionalizacije podjetij je najtežje oceniti, saj je, kot 
2e navedeno, ocena vsakega podjeta odvisna od konkretnih 
dejstev. S poenostavitvijo, t. j. z računanjem povprečne vrednosti 
vpisanih vrednosti zahtevanih podjetij (stolpec B) je v stolpcu A 

prikazana ocena vrednosti vseh zahtevanih podjetij. Tako je 
realizacija glede na tista podjetja, za katere so vpisane vrednosti, 
kar 55,25%, če pa upoštevamo tudi manjkajoče zahtevane 
vrednosti pa le 27,93%. 
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4. b) Načini odločitev o zahtevah za denacionalizacijo 

Upravne enote so v računalniško evidenco popisale tudi 
premoženje, o katerem so že odločile Ponovno velja opozoriti na 

nepopolnost podatkov, zato je za primerjavo s podatki iz tabele 5 
potrebno upoštevati tudi tiste odločitve, ki se nanašajo na 
premoženje, ki v evidenco še ni popisano, odločbe pa so že bile 
izdane do 31. 3.1997. 

Načini odločitev o denacionalizaciji kmetijskih zemljišč 

vrnitev v last in posest 19103,24 ha 72,00% 

vzpostavitev lastninske pravice na nepremičnini 2390,58 ha 9,01% 

solastniški delež 1394,58 ha 5,26% 

nadomestne nepremičnina 29,78 ha 0,11% 

odškodnina v obveznicah oz. delnicah RS 146,73 ha 0,55% 

odškodnina v priznanicah 14,03 ha 0,05% 

poravnava z gotovino 21,76 ha 0,08% 

SKUPAJ UGODENO 23100,70 ha 87,06% 

ustavitev postopka 315,02 ha 1,19% 

zavrnitev zahteve 858,67 ha 3,24% 

zavrženje zahteve 2197,61 ha 8,28% 

SKUPAJ NEUGODENO 3371,30 ha 12,71% 

odstop zadeve 60,48 ha 0,23% 

SKUPAJ 26532,48 ha 

Tabela 13: odločanje o denacionalizaciji kmetijskih zemljišč 
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Načini odločitev o denacionalizaciji gozdov 

vrnitev v last in posest 66093,10 ha 89,65% 

vzpostavitev lastninske pravice na nepremičnini 1296,15 ha 1,76% 

solastniški delež 1545,90 ha 2,10% 

nadomestna nepremičnina 3,28 ha 0,004% 

odškodnina v obveznicah oz. delnicah RS 26,21 ha 0,04% 

odškodnina v priznanicah 0,90 ha 0,001% 

poravnava z gotovino 0,21 ha 0,0003% 

SKUPAJ UGODENO 68965,75 ha 93,55% 

ustavitev postopka 366,74 ha 0,50% 

zavrnitev zahteve 1676,40 ha 2,27% 

zavrženje zahteve 2641,64 ha 3,58% 

SKUPAJ NEUGODENO 4684,78 ha 6,35% 

odstop zadeve 73,83 ha 0,10% 

SKUPAJ 73724,36 ha 

Tabela 14: odločanje o denacionalizaciji gozdov 

Načini odločitev o denacionalizaciji stanovanj 

vrnitev v last in posest 90.355 m2 33,83% 

vzpostavitev lastninske pravice 140.312 m2 52,54% 

solastniški delež 3.493 m2 1,31% 

nadomestna nepremičnina 147 m2 0,06% 

odškodnina v obveznicah in delnicah RS 10.410 m2 3,90% 

poravnava z gotovino 160 m2 0,06% 

SKUPAJ UGODENO 244.877 ha 91,70% 

ustavitev popstopka 295 m2 0,11% 

zavrnitev zahteve 2.818 m2 1,05% 

zavrženje zahteve 19.066 m2 7,14% 

SKUPAJ NEUGODENO 22.179 ha 8,30% 

SKUPAJ 267.056 m2 

Tabela 15: odločanje o denacionalizaciji stanovanj 
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Načini odločitev o denacionalizaciji poslovnih prostorov 

vrnitev v last in posest 162.851 m2 49,80% 

vzpostavitev lastninske pravice 111.717 m2 34,17% 

solastniški delež 24.409 m2 7,46% 

nadomestna nepremičnina 2.121 m2 0,65% 

odškodnina v obveznicah oz. delnicah RS 6.731 m2 2,06% 

poravnava z gotovino 3.828 m2 1,17% 

SKUPAJ UGODENO 311.657 m2 95,31% 

ustavitev postopka 2.045 m2 0,63% 

zavrnitev zahteve 4.975 m2 1,52% 

zavrženje zahteve 7.760 m2 2,37% 

SKUPAJ NEUGODENO 14.780 m2 4,52% 

odstop zadeve 2.121 m2 0,17% 

SKUPAJ 328.558 m2 

Tabela 16: odločanje o denacionalizaciji poslovnih prostorov 

Načini odločitev o denacionalizaciji stavbnih zemljišč 

vrnitev v last in posest 1.728.277 m2 16,75% 

vzpostavitev lastninske pravice 3.424.317 m2 33,19% 

solastniški delež 182.433 m2 1,77% 

nadomestna nepremičnina 49.599 m2 0,48% 

odškodnina v obveznicah oz. delnicah RS 214.420 m2 2,08% 

odškodnina v priznanicah 11.575 m2 0,11% 

poravnava z gotovino 133.864 m2 1,30% 

SKUPAJ UGODENO 5.744.485 m2 55,68% 

ustavitev postopka 409.694 m2 3,97% 

zavrnitev zahteve 528.918 m2 5,13% 

zavrženje zahteve 3.616.171 m2 35,05% 

SKUPAJ NEUGODENO 4.554.783 m2 44,15% 

odstop zadeve 17.038 m2 0,17% 

SfcUPAJ 10.316.306 m2 

Tabela 17: odločanje o denacionalizaciji stavbnih zemljišč 
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Načini odločitev o denacionalizaciji podjetij 

Tabela 19: odločanje o denacionalizaciji premičnin 

ugodeno 220.174.614 DEM 96,38% 

neugodeno 8.280.284 DEM 3,62% 

odstop zadeve 

SKUPAJ 228.454.898 DEM 

Tabela 18: odločanje o denacionalizaciji podjetij 

Načini odločitev o denacionalizaciji premičnin 

ugodeno 4.504.994 DEM 91,38% 

neugodeno 174.827 DEM 3,55% 

odstop zadeve 250.000 DEM 5,07% 

SKUPAJ 4.929.822 DEM 

V zvezi z vrednostjo premoženja, ki je predmet denacionalizacije, 
je bilo v postopkih pri upravnih organih upoštevano še naslednje: 

5. HIPOTEKE 

Da je bila hipoteka vpisana na podržavljenem premoženju v času 
podržavljenja le-tega, je sicer registrirano v 114 primerih. V vseh 
odločbah o denacionalizaciji pa je bila pri vrednotenju podr- 
žavljenega premoženja dejansko upoštevana hipoteka, vpisana 
na podržavljenem premoženju v času podržavljenja le v 4 primerih 
v skupni vrednosti 24.365 DEM. 

Zakon o ureditvi bremen, vknjiženih na nepremičninah, ki so prešle 
v last države po zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji in po 
splošnem zakonu o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi 
gozdnimi posestvi (Ur.l. FLRJ, št. 106-781/47 z dne 13. decembra 
1947) je določil, da prevzame država neplačani del denarnih 
dolgov, vknjiženih na nepremičninah (zemljiščih in gozdnih 
posestvih), ki so bile odvzete lastnikom, na podlagi navedenih 
predpisov. Zato je podatek iz evidence o le štirih upoštevanih 
hipotekah nenavaden, saj najbrž zakonodajalec ne bi sprejel 
zakona za ureditev nekaj posamičnih primerov. 

V času denacionalizacije pa je registriranih 27 primerov, ko naj bi 
bila nepremičnina obremenjena s hipoteko v času vračanja 
premoženja. Glede na to, da se vrača nepremičnina v naravi 
bremen prosta, država v skladu s 33. členom ZDEN jamči za 
terjatev, zavarovano s hipoteko. Do 31. 3. 1997 je v evidenco 
vpisano 7 primerov izdanih odločb, s katerimi se vračajo v naravi 
nepremičnine, na katerih so vknjižene hipoteke za zavarovanje 
terjatev v skupni vrednosti 3.580.234 DEM. 

6. BISTVENO POVEČANA VREDNOST 
NEPREMIČNINE 

Bistveno povečana vrednost nepremičnine je bila upoštevana 
v 57 primerih, in sicer v vrednosti 10.111.360 DEM, večinoma 
v manjših zneskih, v dveh primerih pa ta vrednost izstopa, saj 
njuna vrednost znaša kar 6.838.987 DEM, kar predstavlja 68 
% celotne vrednosti ugotovljenih investicijskih vlaganj, ki jih je 
bilo treba v skladu s 25. členom ZDEN upoštevati. Brez teh 
dveh primerov znaša torej povprečna vrednost upoštevane 
bistveno povečane vrednosti nepremičnine zaradi investicijskih 
vlaganj 59.497 DEM. 

7. BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST 
NEPREMIČNINE 

Bistveno zmanjšana vrednost nepremičnine pa je bila 
upoštevana v 23 odločbah v skupni vrednosti 1.054.775 DEM, 
torej v povprečju 45.859 DEM na posamezen primer. 

8. UPOŠTEVANJE ODŠKODNINE, DANE OB 
PODRŽAVLJENJU PREMOŽENJA 

Glede na to, da so nekateri predpisi o podržavljenju premoženja 
predvidevali izplačilo odškodnin ob podržavljenju premoženja, 
je z računalniško evidenco zbiran tudi ta podatek. Do 31. 3. 
1997 je bila v 133 postopkih denacionalizacije upoštevana dana 
odškodnina (iz prvega odstavka 72. člena ZDEN) in sicer v 
skupni vrednosti 5.150.679 DEM. Te odškodnine so upoštevali 
v 20 upravnih enotah. 
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9. PREMOŽENJE V POSTOPKIH PO ZAKONU O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI 
NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC J 

ZAHTEVANO 
PREMOŽENJE 

UGODENO NEUGODENO 

kmetijska zemljišča 40.399 ha 3.695 ha 97 ha 

gozd 18.465 ha 3.459 ha 71 ha 

stanovanjske enote 3.203 m2 1.165 m2 0 

poslovni prostori 27.358 m2 41.184 m2 248 m2 

stavbna zemljišča 751.639 m2 87.136 m2 100.043 m2 

podjetja 15 (št.) 2 (št.) 0 

Tabela 20: premoženje v postopkih po zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic 

Po 8. členu zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter 
vrnitvi niihoveoa premoženja in pravic se članom agrarnih 
skupnosti, organiziranih po tem zakonu, na njihovo zahtevo vrnejo 
premoženjske pravice, ki so bile njim- oziroma njihovim pravnim 
prednikom odvzete po predpisih iz 1. člena navedenega zakona; 
na območjih, ki so bila po 1. svetovni vojni pod Kraljevino oziroma 
Republiko Italijo, in so bila po 2. svetovni vojni priključena republiki 
Sloveniji, pa tudi z drugimi akti oziroma predpisi. Po 9. členu 

navedenega zakona se postopek za vrnitev premoženja članom 
agrarnih skupnosti začne na podlagi zahteve katerega koli člana 
oziroma skupnega pooblaščenca. Član agrarne skupnosti lahko 
po tem zakonu uveljavlja le tisti obseg premoženjskih pravic, ki jih 
je imel sam oziroma njegov pravni prednik ob podržavljenju; 
premoženjske pravice pa se vrnejo fizični osebi, kateri so bile 
odvzete, oziroma pravni osebi, kateri so bile odvzete, oziroma 
njeni pravni naslednici. 

10. PREMOŽENJE V POSTOPKU DENACIONALIZACIJE V ZVEZI Z ZAHTEVAMI UPRAVIČENCEV IZ 14. ČLENA 
ZDEN (VERSKE SKUPNOSTI) 

ZAHTEVANO PREMOŽENJE UGODENO NEUGODENO 

kmetijska zemljišča 15.252 ha 2.343 ha 21 ha 

gozd 37.724 ha 6.759 ha 61 ha 

stanovanjske enote 52.414 m2 18.040 m2 505 m2 

poslovni prostori 53.583 m2 13.528 m2 1.882 m2 

stavbna zemljišča 1.628.466 m2 365.940 m2 23.267 m2 

podjetja 10 (št.) 7 (št.) 

Tabela 21: premoženje v postopku denacionalizacije v zvezi z zahtevami upravičencev iz 14. člena ZDEN 
(verske skupnosti) 
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11. POSTOPKI DENACIONALIZACIJE PRI OKRAJNIH 
SODIŠČIH 

Pri okrajnih sodiščih je bilo na podlagi 5. člena zakona (izpodbijanja 
pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače 
državnega organa oziroma predstavnikov oblasti) vloženih 
skupno 2.029 zahtev, 92 vlog pa je bilo odstopljenih. Izdali so 995 
odločb, od tega so bile v 190 primerih zahteve zavržene, 427 
zahtev je bilo zavrnjenih, v 180 primerih je bilo zahtevam ugodeno, 
od tega s sklenjeno sodno poravnavo v 20 primerih. V 198 primerih 

so bili postopki ustavljeni zaradi umika zahtevka. 

S pravnomočnimi odločbami je bilo denacionalizirano 234 ha 
kmetijskih zemljišč, 652 ha gozdov, 2 stanovanji, 18 hiš, 21 
poslovnih prostorov in 21.820 m2 stavbnih zemljišč. 

Na podlagi posebnih določb zakona o denacionalizaciji o dedovanju 
je bilo uvedenih 4.548 zapuščinskih postopkov, od tega je končanih 
3.437 ( 3.321 pravnomočno končanih). Sodišča so izvršila 12.707 
odločb o denacionalizaciji. 

Tabela denacionalizacija po sodiščih je v prilogi poročila. 

12 VODENJE POSTOPKOV IN STANJU ZADEV NA PODROČJU DENACIONALIZACIJE PRI MINISTRSTVU ZA 
OKOLJE IN PROSTOR, MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO IN MINISTRSTVU ZA 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

obdobje štev. 
vlož. 
pritožb 

število rešenih pritožb pritožbeni razlogi čas rešitve št.sprož. 
upr. 

št.odsto 
pljenih 
pritožb 

zavrženo zavrnjeno ugodeno SKUPAJ <• dejansk 
o stan. 

materia 
I. pravo 

kršit, pra 
vil ZUP 

molk 
organa I.s 

v 
roku 

po 
preteku 

do 31.101995 4353 73 1651 1678 3402 30 76 21 354 7 98 271 47 

do 31.121996 1198 45 532 861 1438 33 33 33 100 54 659 443 31 

do 31.3.1997 284 5 137 248 390 12 21 202 42 9 

SKUPAJ 5835 123 2320 2787 5230 63 109 54 466 82 959 756 87 

Tabela 22: Vodenje postopkov pri upravnih organih II. stopnje 

Ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o zahtevah za denacio- 
nalizacijo, so prejela skupaj 5.835 pritožb. Od tega je rešenih 
5.230, in sicer tako, da je bilo v 2.787 primerih pritožnikom ugode- 
no, 2.320 je bilo zavrnjenih in 123 pritožb je bilo zavrženih. Skupaj 
je bilo vloženih 466 pritožb zaradi molka upravnega organa. 

Pri Ministrstvu za okolje in prostor kot drugostopenjskemu 
organu za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš, 
poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč je bilo 
vloženih 2.494 pritožb, od tega je bilo rešenih 2.286, in sicer tako, 
da je bilo v 1.015 primerih pritožnikom ugodeno, 1.222 pritožb je 
bilo zavrnjenih, 49 pa zavrženih. Zaradi molka upravnega organa 
je bilo vloženih 170 pritožb, sproženih pa je bilo 419 upravnih 
sporov, 37 pritožb pa je bilo odstopljenih. 

Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je 
pristojno za odločanje na drugi stopnji v zadevah denacionalizacije 
kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev, je bilo 
vloženih 2.668 pritožb. Rešenih je bilo 2.513 pritožb, od tega je 
bilo zavrnjenih 944,1.524 pritožb je bilo ugodno rešenih, 45 pritožb 
pa je bilo zavrženih. Zaradi molka upravnega organa prve stopnje 
je bilo vloženih 245 pritožb. Sproženih je bilo 281 upravnih sporov. 
V 13 primerih pa je bil postopek ustavljen. 

Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, ki je pristojno za 
odločanje na drugi stopnji o zadevah denacionalizacije p'odjetij in 
kapitala, je bilo vloženih 673 pritožb. Rešenih je bilo 431 pritožb, 
od tega je bilo 248 ugodenih, 154 zavrnjenih in 29 zavrženih. 
Zaradi molka upravnega organa je bilo vloženih 51 pritožb, 
sproženih je bilo 70 upravnih sporov. 

UPRAVIČENCI IN VLAGATELJI 

1. Število upravičencev in vlagateljev 

V računalniško evidenco so pristojni upravni organi popisali vse 
upravičence, na katere se denacionalizacija nanaša, oziroma 
tiste, ki ta status uveljavljajo oziroma so ga uveljavljali, pa je bilo 
ugotovljeno, da do denacionalizacije niso upravičeni. Kot 
upravičenci so označene tiste osebe, katerim naj bi se premoženje 
vrnilo, torej prejšnji lastniki. Če so le-ti še živi in sami uveljavljajo 
pravico do denacionalizacije, so označeni kot UV (upravičenci, ki 
so hkrati vlagatelji, sicer pa kot U, t. j. upravičenci). Ostali vlagatelji 
so označeni kot V. 
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Vsi upravičenci in vlagatelji:4 

ORGAN UV U V SKUPAJ 

MGD 426 1 859 2 002 4 287 

MK 4 • 21 23 48 

MKGP 5 862 23 575 15 080 44 517 

MOP 5 995 10 414 11 037 27 446 

SKUPAJ 12 288 35 869 28 142 76 299 

Tabela 23: vsi upravičenci in vlagatelji 

Tabela 23 prikazuje število upravičencev in vlagateljev iz zahtev 
za denacionalizacijo po pristojnih organih, pri čemer je potrebno 
opozoriti, da so v tej tabeli upravičenci na podlagi Zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti vpisani tudi pri Ministrstvu za 
okolje in prostor in Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in ne le 
pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Upravne 
enote so namreč v evidenci označile, da gre za pristojnost iz 
delovnega področja navedenih ministrstev. Glede na to, da je za 
denacionalizacijo premoženja po ponovni vzpostavitvi agrarnih 

skupnosti pristojno izključno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, je možno, da so upravne enote v teh primerih, bodisi 
napačno označile pristojni organ, bodisi določbo člena, oziroma 
zakona, po katerem je neka oseba upravičena do denacio- 
nalizacije. Zato je v tabeli 24 prikazano število upravičencev in 
vlagateljev brez agrarnih skupnosti in v tabeli 25 posebej še za 
agrarne skupnosti. 

Upravičenci in vlagatelji brez agrarnih skupnosti: 

ORGAN UV U v SKUPAJ 

MGD 418 1 857 2 002 4 277 

MK 4 21 23 48 

MKGP 5 409 20 073 13 274 38 756 

MOP 5 950 10 257 10 947 27 154 

SKUPAJ 11 782 32 208 26 246 70 236 

Tabela 24: upravičenci in vlagatelji brez agrarnih in vaških skupnosti 

Agrarne skupnosti: 

UV U V SKUPAJ 

506 3661 1896 6063 

Tabela 25: upravičenci in vlagatelji pri agrarnih skupnostih 

4 U - upravičenci; UV - upravičenci, ki so hkrati vlagatelji; 
V - vlagatelji (pravni nasledniki) 
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Upravičenci (U+UV) brez agrarnih skupnosti po členih: 

Zakon/člen MGD MK NIKGP MOP SKUPAJ % 

10/1 ZDEN 27 0 462 212 701 1,59% 

11ZDEN 108 0 639 251 998 2,27% 

12ZDEN 20 0 77 57 154 0,35% 

14ZDEN 17 1 608 262 888 2,02% 

65 ZZ 35 0 26 45 106 0,24% 

67 ZZ 11 0 15 12 38 0,09% 

9/I ZDEN 1717 8 19341 9904 30970 70,40% 

9/II ZDEN 3 0 11 16 30 0.07% 

9/III ZDEN 13 0 141 39 193 0,44% 

NE 48 0 848 649 1545 3,51% 

NEZNAN 268 16 3274 4690 8249 18,75% 

NI v 14 ZDEN 9 0 40 70 119 0,27% 

SKUPAJ 2275 25 25482 16207 43990 100,00% 

Tabela 26: upravičenci (U + UV) brez agrarnih skupnosti po členih 

Razlaga členov (upravičenci) 

- 9/1 ZDEN: Določba prvega odstavka 9. člena ZDEN vsebuje 
splošno opredelitev fizičnih oseb kot upravičencev do 
denacionalizacije po določbah zakona o denacionalizaciji - 
upravičenci do denacionalizacije so tiste fizične osebe, ki jim je 
bilo premoženje podržavljeno na podlagi predpisov iz 3. ali 4. 
člena oziroma načinov iz 5. člena ZDEN in so bile v času, ko jim 
je bilo premoženje podržavljeno, jugoslovanski državljani ter jim 
je bilo po 9. 5. 1945 to državljanstvo priznano z zakonom ali 
mednarodno pogodbo. Za ugotovitev upravičenosti fizične osebe 
do denacionalizacije morata torej biti kumulativno izpolnjena dva 
pogoja: prvotno lastništvo z zakonsko določenim pravnim temeljem 
podržavljenja in državljanstvo. 

- 9/II ZDEN: V drugem odstavku 9. člena ZDEN je urejena izjema 
od ureditve po prvem odstavku 9. člena ZDEN, po kateri je pojem 
upravičenca omejen na domače, t. j. jugoslovanske državljane. 
Navedena izjerfia omogoča, da pridejo v poštev kot upravičenci 
v postopku denacionalizacije tudi osebe, ki jim sicer po drugem 
odstavku 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ (Zdrž, Ur.l. 
DFJ, št. 64/45 in Ur.l. FLRJ, št. 54/46 ter 105/48) državljanstvo 
povojne Jugoslavije ni bilo priznano, vendar pa njihov položaj ali 
ravnanje kaže, da se s svojim vedenjem niso pregrešile zoper 
interese narodov Jugoslavije. Tako naj bi se po navedni določbi 
ZDEN osebe, ki zaradi razlogov drugega odstavka 35. člena 
Zdrž v času podržavljenja niso bile vpisane v državljansko knjigo, 
vendarle štele za upravičence, če so bile internirane ali so se 
borile na strani protifašistične koalicije. Ustavno sodišče RS je v 
odločbi št. U-l-23/93 z dne 20. 3. 1997 med drugim navedlo, da v 
času odvzema premoženja osebam nemške narodnosti te osebe 
seveda niso mogle biti vpisane v državljansko knjigo, saj se le-ta 

tedaj še ni vodila. Ker vpis v državljansko knjigo ni bil konstitutivne 
narave, ampak je imel le značaj evidence, po mnenju Ustavnega 
sodišča določbe drugega odstavka 9. člena ZDEN ni mogoče 
razlagati tako, da razloge iz drugega odstavka 35. člena Zdrž 
veže na vpis v evidenco, ampak kvečjemu tako, da jih veže na 
pridobitev ali nepridobitev državljanstva - vpis v evidenco pa 
sledi le ob pridobitvi državljanstva. Če določena oseba iz teh 
razlogov državljanstva ni pridobila, potem tudi ni mogla biti ne ob 
ustanovitvi državljanskih knjig ne nikoli kasneje vpisana vanje. 

- 9/III ZDEN: Kot upravičenci do denacionalizacije pridejo po tretjem 
odstavku 9. člena ZDEN v poštev osebe, katerim je bilo 
premoženje podržavljeno kot posledica prenehanja državljanstva 
z odvzemom. Za take osebe se bo torej štelo, da so bile ob 
podržavljenju jugoslovanski državljani in zato upravičenci do 
denacionalizacije. 

- 10/1 ZDEN: Po navedeni določbi so upravičenci do denacio- 
nalizacije tudi osebe, ki v času, ko jim je bilo premoženje 
podržavljeno, niso bile jugoslovanski državljani, pa so imele stalno 
prebivališče na ozemlju današnje Republike Slovenije in jim je bilo 
jugoslovansko državljanstvo priznano po 15.9. 1947 z zakonom 
oz. mednarodno pogodbo. S to določbo daje ZDEN v zvezi s 4. 
členom ZDEN enake pravne možnosti za denacionalizacijo 
premoženja tudi tistim fizičnim osebam, ki jim je bilo premoženje 
podržavljeno z avtohtonimi predpisi, ki so jih sprejemali oblastni 
Istrski okrožni in Primorski ljudski odbori v času, ko te osebe, ki 
so imele prebivališče na območju današnje Republike Slovenije 
(bivša cona B Svobodnega tržaškega ozemlja), še niso bile 
jugoslovanski državljani, to državljanstvo pa jim je bilo po 15. 9. 
1947 priznano z zakonom ali mednarodno pogodbo. 

-11 ZDEN: Po 11. členu ZDEN se šteje, da je bilo v primeru, če je 
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oseba umrla pred 28. 8. 1945 (datum, ko je začel veljati povojni 
zakon o državljanstvu DFJ) oziroma pred 15. 9. 1947 (datum, ko 
je začela veljati mirovna pogodba sklenjena z Republiko Italijo), 
njeno premoženje pa je bilo podržavljeno po njeni smrti, 
premoženje podržavljeno njenim pravnim naslednikom, ne glede 
na koga se je glasil akt o podržavljenju, če je bilo tem pravnim 
naslednikom po 9. 5. 1945 jugoslovansko državljanstvo priznano 
z zakonom ali mednarodno pogodbo. Oseba, ki je umrla pred 
28. 8. 1945, premoženje pa je bilo podržavljeno po njeni smrti, 
namreč ne bi mogla biti upravičenec po določbi prvega odstavka 
9. člena ZDEN, ker pač ni mogla pridobiti državljanstva DFJ. Po 
drugi strani pa je smrtjo osebe njeno premoženje prešlo na dediče, 
le-tem je bilo premoženje tudi podržavljeno, zato je z zadevno 
določbo ZDEN varovan položaj upravičenca pravnih naslednikov 
osebe, ki je umrla pred 28. 8. 1945 oziroma 15. 9. 1947. 

- 12 ZDEN: Določba 12. člena ZDEN ureja položaj "nadomest- 
nega" denacionalizacijskega upravičenca: če namreč fizična 
oseba iz 9. člena ZDEN ni upravičenec po določbah ZDEN, je 
upravičenec njegov zakonec ali dedič iz prvega dednega reda, 
če mu je bilo jugoslovansko državljanstvo priznano z zakonom 
ali mednarodno pogodbo. Z določbo 12. člena ZDEN je 
zakonodajalec dejansko razširil krog upravičencev do 
denacionalizacije na določene primere, ko osebe, ki jim je bilo 
premoženje podržavljeno, zaradi načela iz določbe prvega 
odstavka 9. člena ZDEN ne bi bile upravičenci do denacionalizacije. 
Ker pa je Ustavno sodišče RS v odločbi št. U-l-23/93 z dne 20. 3. 
1997 menilo, da izpodbijana določba 12. člena ZDEN takšnega 
položaja ne daje tudi pravnim naslednikom drugih oseb, ki tudi 
niso bile jugoslovanski državljani, ter da gre za primer, ko 
zakonodajalec z normo ni zajel določenih primerov, ki bi jih ob 
upoštevanju načela enakosti moral zajeti, je razveljavilo tisti del 
besedila 12. člena ZDEN, ki je to preprečeval -1, j. besedi "drugega 
odstavka", ki sta določbo 12. člena ZDEN vezali le na drugi 
odstavek 9. člena ZDEN. 

- 14 ZDEN: čo določbi 14. člena ZDEN so upravičenci do 
denacionalizacije tudi cerkve in druge verske skupnosti, njihove 
ustanove oziroma redi, ki ob uveljavitvi tega zakona delujejo na 
območju Republike Slovenije; v teh primerih se po izrecni zakonski 
določbi (15/111 ZDEN) pravno nasledstvo teh upravičencev presoja 
po njihovem avtonomnem pravu. 

- NI v 14 ZDEN: Ustavno sodišče je z odločbo U-l-25/92-27 leta 
1993 razveljavilo besedo "fizične" v nekaterih členih ZDEN in na 
ta način omogočilo status upravičenca v denacionalizaciji tudi 
drugim pravnim osebam poleg verskih skupnosti. Glede na to, da 
ZDEN nima posebne določbe za te upravičence, smo jih za potrebe 
evidence označili z "ni v 14 ZDEN", ker gre za pravne osebe, a 
ne za tiste iz 14. člena. 

- 65. Zakona o zadrugah: Po 65. členu zakona o zadrugah se 
vrne zadružnim organizacijam, organizacijam kooperantov 
oziroma zadružnim zvezam tisto premoženje, ki je bilo zadružnim 
organizacijam, organizacijam kooperantov oziroma zadružnim 
zvezam po 9.5.1945 brez nadomestila podržavljeno ali preneseno 
na druge uporabnike. Zadružnim organizacijam, organizacijam 
kooperantov oziroma zadružnim zvezam pa se vrne tudi tisto 
premoženje, ki so ga po 9. 5. 1945 te organizacije na podlagi 
pogodbe ali samoupravnega sporazuma združile, vložile ali 
prenesle na podjetja oziroma druge pravne osebe, ni pa bilo 
vrnjeno niti ni prenehala pravica do vračila. Po določbi 66. člena 
zakona o zadrugah so upravičenci do vračila te zadružne 
organizacije, če teh ni, njihove pravne naslednice, in če teh ni, 
zadružne zveze, ki poslujejo na območju prejšnje zadruge, in če 
tudi teh ni, zadružna zveza za območje celotne Republike 
Slovenije. 

- 67. Zakona o zadrugah: Po 67. členu zakona o zadrugah se 
premoženje kreditnih zadrug, zadružnih zavaroyalflicJn njihovih 
zvez, ki je bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestila prenešeno na 
državo ali druge uporabnike, na zahtevo Zveze hranilno-kreditnih 
služb Slovenije r.o. in Slovenske zadružne kmetijske banke, vrne 
tema institucijama. 

2. Zahteve za denacionalizacijo, kjer je potreben 
ugotovitveni postopek ugotavljanja jugoslovanskega 
državljanstva po 3. odstavku 63. člena ZDEN: 

Gre za 2.402 takih zahtev s 3.766 subjekti (upravičenci in 
vlagatelji). 262 teh zadev še nima vpisanega zahtevanega 
premoženja, najverjetneje zato, ker vloge še niso popolne zaradi 
čakanja na rešitev omenjenega predhodnega vprašanja. 

V teh postopkih je zahtevano: 15271,40 ha kmetijskih zemljišč, 
35474,77 ha gozdov, 163.649 m2 stanovanj, 78.730 m2 poslovnih 
prostorov, 4.099.585 m2 stavbnih zemljišč, 30.735.750 DEM 
vrednosti podjetij in 3.471.739 DEM vrednosti premičnin. 

Tudi v teh postopkih so upravni organi že odločali o denacionali- 
zaciji. V tistih primerih, v katerih za nobenega od navedenih 
upravičencev ni bila vpisana določba člena, po kateri bi se štel za 
upravičenca do denacionalizacije, ali pa je vpisano, da oseba 
izrecno ni upravičenec do denacionalizacije, so odločali upravni 
organi tako, da so: 

- 26,40 ha kmetijskih zemljišč vrnili v last in posest, 
1,6 ha kmetijskih zemljišč vrnili z vzpostavitvijo lastninske pravice, 
v ostalih primerih pa so zanj 521,9 ha kmetijskih zemljišč zahteve 
zavrnili, zavrgli, postopek ustavili ali pa so odstopili zahtevo 
drugemu pristojnemu organu. 

- 60,24 ha gozda vrnili v last in posest, 
v ostalih primerih pa za 1376,16 ha gozda zahteve zavrnili, zavrgli 
ali pa postopek ustavili. 

- 29 m2 stanovanj vrnili v last in posest, 
1999 m2 stanovanj vrnili z vzpostavitvijo lastninske pravice na 
nepremičnini, 
63 m2 stanovanj vrnili v obliki obveznic Slovenskega odškodnin- 
skega sklada, v ostalih primerih pa za 2721 m2 zahteve zavrnili ali 
zavrgli. 

- 617 m2 poslovnih prostorov vrnili z vzpostavitvijo lastninske 
pravice na nepremičnini, 661 m2 poslovnih prostorov vrnili v obliki 
obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, 
v ostalih primerih pa za 2123 m2 zahteve zavrnili ali zavrgli. 

- 551 m2 stavbnih zemljšč vrnili v iast in posest, 
3.617 m2 stavbnih zemljišč vrnili z vzpostavitvijo lastninske pravice 
na nepremičnini, 
526 m2 stavbnih zemljišč vrnili v obliki obveznic Slovenskega 
odškodninskega sklada, 
v ostalih primerih pa zahteve zavrnili, zavrgli ali pa postopek 
ustavili. 

- vrnili podjetja v vrednosti 369.507 DEM. 

Iz podatkov MNZ je razvidno, da so notranje organizacijske enote, 
pristojne za upravne notranje zadeve pri upravnih enotah, kot 
prvostopni organi, pristojni za ugotavljanje državljanstva kot 
predhodnega vprašanja v postopkih denacionalizacije, od 7. 12. 
1991 do 28. 2. 1997 izdali 69.225 potrdil o vpisu upravičencev do 
denacionalizacije v evidenco državljanstva. V istem obdobju so 
prvostopni organi izdali 3.084 ugotovitvenih odločb o državljanstvu 
upravičencev do denacionalizacije. 
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Za 2.214 oseb je bilo ugotovljeno, da so oziroma so bili upravičenci 
do denacionalizacije jugoslovanski državljani (v 615 primerih je 
bilo ugotovljeno, da osebe niso postale jugoslovanski državljani 
iz razlogov drugega odstavka 35. člena Zakona o državljanstvu 
FLRJ - Uradni list FLRJ, št. 54/46, 104/47, 88/48, 105/48). Zoper 
izdane upravne akte na I. stopnji je bilo vloženih 633 pritožb. 
Ministrstvo za notranje zadeve je v upravnih postopkih rešilo 333 
pritožb, 300 pritožb je zaradi velikega pripada zadev še nerešenih. 

V 89 primerih je bilo pritožbi ugodeno, v 232 primerih pritožbi ni 
bilo ugodeno, v 6 primerih so bile pritožbe zavrnjene, v 6 primerih 
pa se je pritožbeni postopek ustavil. 

Zoper odločbe Ministrstva za notranje zadeve izdane v 
pritožbenem postopku je bilo vloženih 129 tožb. V 8 primerih je 
bilo tožbam ugodeno, v 36 primerih tožbam ni bito ugodeno, v 2 
primerih se je postopek ustavil, v 1 primeru pa je bila tožba 
zavržena. 

3. Slovensko državljanstvo upravičencev v času 
denacionalizacije 

Na izključitve in omejitve glede možnosti pridobivanja lastninske 
pravice, določene z veljavnimi predpisi, je potrebno upoštevati pri 
oblikah denacionalizacije. Takšno izključitev možnosti pridobitve 
lastninske pravice na nepremičninah predstavlja določba prvega 
odstavka 9. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike 
Slovenije. Nanaša se na osebe, ki niso državljani Republike 
Slovenije, ter na pravne osebe, ki nimajo sedeža na območju 
Republike Slovenije, po kateri tujci do sprejema zakona iz 68. 
člena Ustave RS ne morejo pridobiti lastninske pravice na 
nepremičninah. Ustavna določba 68. člena v prvem odstavku 
določa, da tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na 
nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon; v drugem odstavku 
pa, da na zemljiščih tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, 
razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. 

Za fizične osebe je slovensko državljanstvo v času denacio- 
nalizacije (ali v času smrti) v evidenco vpisano v 33.766 primerih, 
za 838 oseb je vnešen podatek, da tega državljanstva nimajo, za 
1.106 pa ta podatek ni vpisan. 1.286 je zahtev za denacionalizacijo, 
pri katerih noben od upravičencev nima vpisanega slovenskega 
državljanstva. V 553 zadevah so pristojni organi odločali tako, da 
so: 
- 199 m2 kmetijskih zemljišč vrnili v obliki odškodnine v 
obveznicah, za 4.399 m2 so postopek ustavili, 570.143 m2 teh 
zemljišč so vrnili v last in posest, 25.860 m2 pa z vzpostavitvijo 
lastninske pravice na nepremičninah; za 1.555.615 m2 zahtev pa 
so zahteve zavrnili oziroma zavrgli; 
- 9.466.774 m2 gozdov je bilo vrnjenih v last in posest, za 2.140.840 
m2 pa je bilo zavrženih oziroma zavrnjenih zahtev; 
- 135 m2 stanovanja je bilo denacionalizirano v obliki odškodnine 
v obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada, za 99 m2 je 
bil postopek ustavljen, 450 m2 je bilo vrnjeno v last in posest, 
6.154 m2 pa z vzpostavitvijo lastninske pravice, za 548 m2 so 
pristojni organi zahteve zavrgli; 
- 797 m2 poslovnih prostorov je bilo vrnjenih z odškodnino v 
obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada, 321 m2 v last 
in posest, 1.996 m2 z vzpostavitvijo lastninske pravice na 
nepremičnini, za 184 m2 pa je bila zahteva zavrnjena; 
- 568 m2 stavbnih zemljišč je bilo vrnjenih v obliki obveznic SOS, 
za 3.165 m2 je bil postopek ustavljen, 9.635 m2 je bilo vrnjeno v 
last in posest, 12.219 m2 z vzpostavitvijo lastninske pravice na 
stavbnem zemljišču, za 39.179 m2 pa je bilo zahtev zavrženih in 
zavrnjenih. 

ZAVEZANCI 

Zakon o denacionalizaciji v 51. členu določa zavezance. Zavezanci 

so predvsem pravne osebe, v katere premoženju so stvari, ki se 
po tem zakonu vrnejo upravičencem. Zavezanec za odškodnino 
v obveznicah ter za odškodnino v delnicah, s katerimi razpolaga 
Republike Slovenija, je Slovenski odškodninski sklad. Zavezanec 
za odškodnino v denarju (v primerih iz 50. člena ZDEN) pa je 
Republika Slovenija. 

Po Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (Ur.l. RS, št. 
10/93, 1/96, popravek 23/96) je zavezanec za vračilo kmetijskih 
zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi 
o denacionalizaciji, tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 

Po številu izdanih odločb pa se na občine, kot zavezanke nanaša 
5422 izdanih odločb, na pravne osebe 9938, na Republiko 
Slovenijo 650, na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 7242, na 
SOS 622, na lastnika objekta, ki je upravičen do denacionalizacije 
stavbnega zemljišča po 31. členu ZDEN,120 odločb (za večino 
teh odločb so upravni organi kot zavezanca označili občino), 
brez oznake vrste zavezanca je 286 odločb, kot drugo pa je 
opredeljeno 155 zavezancev. V vseh ostalih zahtevah zavezanec 
še ni opredeljen, ker še ni bilo izdane nobene odločbe oziroma 
sklepa. 

V zvezi z zavezanci je potrebno omeniti še število vloženih zahtev 
za izdajo začasnih odredb za zavarovanje zahtevkov za vračanje 
premoženja in izdajo le-teh, po ZLčč in po 68. členu ZDEN. 

PROBLEMATIKA IZVAJANJA ZAKONA 
O DENACIONALIZACIJI 

1. Splošno 

Problematika izvajanja ZDEN je enaka, kot ježe bila predstavljena 
v 9., 10. in 11. poročilu o uresničevanju ZDEN in se nanaša v 
glavnem na probleme pri vračanju zemljišč iz kompleksov 
kmetijskih zemljišč, probleme vrednotenja premoženja v postopkih 
denacionalizacije in na reševanje pravnih vprašanj, kot posledica 
pravnih standardov in generalnih klavzul ZDEN-a. 

2. Problematika izplačevanja odškodnin od tuje 
države za jugoslovanskim državljanom podržavljeno 
premoženje v Jugoslaviji 

Zakon o denacionalizaciji v drugem odstavku 10. člena določa, 
da niso upravičenci do denacionalizacije tiste osebe, ki so dobile 
ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od 
tuje države. Ugotavljanje dejstev, ali je določena oseba dobila 
odškodnino, kakor tudi, ali je imela pravico do odškodnine za 
podržavljeno premoženje, pride v poštev v primerih, ko je postopek 
za denacionalizacijo uveden v korist osebe, ki bi imela položaj 
upravičenca po prvem oziroma po drugem odstavku 9. člena 
ZDEN: v kolikor tako določena oseba izpolnjuje pogoje, ki jih 
mora oseba izpolnjevati, da je upravičena do odškodnine, je 
posledica ugotovitve izpolnjevanja teh pogojev, da taka oseba po 
izrecni določbi drugega odstavka 10. člena ZDEN ni upravičenec, 
čeprav bi sicer bila upravičenec po določbah ZDEN. V zadevnih 
primerih je bistveno vprašanje, ali je prejšnji lastnik podržavljenega 
premoženja kot jugoslovanski državljan dobil oziroma imel pravico 
dobiti odškodnino za podržavljeno premoženje v Jugoslaviji od 
tuje države po njenih predpisih (predpisih tuje države). Med takšne 
primere bi lahko uvrstili take, ko je tuja država po svojih predpisih 
o državljanstvu priznavala jugoslovanskim državljanom svoje 
državljanstvo, ne da bi ti izgubili jugoslovansko državljanstvo 
(npr. Nemčija). O takšnih dejstvih (primerih), razen o možnih 
izjemah, organov Republike Slovenije praviloma niso obveščali. 
Organ, pristojen za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo, tako 

poročevalec, št. 33 78 16. julij 1997 



v konkretnih zadevnih primerih sam ugotavlja, ali je neka oseba 
dobila ali imela pravico dobiti odškodnino od tuje države za 
podržavljeno premoženje. Pristojni upravni organ to ugotavlja 
neposredno na podlagi mednarodnih sporazumov (ki z ratifikacijo 
in objavo postanejo del notranjega prava tako, da se uporabljajo 
neposredno, za posamezne primere pa so bili izdani tudi izvedbeni 
predpisi) in v ugotovitvenem postopku na podlagi izvedenih 
dokazov (zaslišanje strank, listinski dokazi ipd.). 

Glede na to, da pristojni prvostopenjski upravni organi pogosto 
ne vedo, kje naj dobijo zanesljive podatke o osebah oziroma 
kategorijah oseb, ki so dobile ali imele pravico dobiti odškodnino 
od tuje države, bi v pomoč pri reševanju zadevnih primerov utegnil 
biti v nadaljevanju navedeni seznam mirovnih pogodb in 
mednarodnih sporazumov v zvezi s pridobitvijo odškodnine od 
tuie države za jugoslovanskim državljanom podržavljeno imetie 
v Jugoslaviji (katerega je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Sektor za mednarodnopravne zadeve). 

I/ ITALIJA: 

Na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje 
Jugoslavije z Republiko Italijo, objavljenega v Uradnem listu RS- 
MP št.11 (40/92), je Republika Slovenija nasledila naslednje 
sporazume: 
- Sporazum o definitivnem urejanju vseh medsebojnih obveznosti 
ekonomske in finančne narave, ki izvirajo iz mirovne pogodbe in 
sukcesivnih sporazumov, z dne 18.12.1954; objavljen v Uradnem 
listu FLRJ-Mednarodne pogodbe, št. 2/56; 
- Pogodba med SFRJ in Republiko Italijo z X (desetimi) prilogami 
in izmenjanimi pismi, z dne 10. 11. 1975; objavljena v Uradnem 
listu SFRJ-Mednarodne pogodbe, 1/77 (Osimski sporazum); 
- Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o dokončni ureditvi 
vseh vzajemnih obeznosti, ki izvirajo iz 4. člena Pogodbe, 
podpisane v Osimu 10. Novembra 1975, z dne 18. 12. 1983; 
objavljen v Uradnem listu SFRJ-Mednarodne pogodbe, št.7/85; 
- Sporazum o uporabi sporazuma z dne 18. decembra 1954 o 
dokončni ureditvi vseh vzajemnih obveznosti ekonomskega in 
finančnega značaja, ki sledijo iz mirovne pogodbe in sukcesivnih 
sporazumov, podpisan 3. 6. 1965, sprememba 3. 1. 1968 ter 
protokol o določitvi liste A, podpisan 3.7.1983; objavljen v Uradnem 
listu SFRJ-Mednarodne pogodbe, št. 11/66. 
- Mirovna pogodba z Italijo, sklenjena v Parizu dne 10. februarja 
1947, ni obsežena z zgoraj omenjenim aktom o nasledstvu 
mednarodnih sporazumov z Italijo. Besedilo pogodbe je bilo 
objavljeno v Uradnem listu FLRJ, št.74/47. Vprašanje odškodnine 
za nacionalizirano imetje je vsebovano tu v Sporazumu med 
Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo o 
italijanski imovini, pravicah in interesih v Jugoslaviji, z dne 23. 5. 
1949; objavljenem v Uradnem listu FLRJ-Mednarodne pogodbe, 
št. 6/56. 

II/ AVSTRIJA: 

Glede tovrstnih dokumentov, ki se nanašajo na Republiko Avstrijo, 
gre za dva: 
- Državna pogodba o vzpostavitvi neodvisne in demokratične 
Avstrije, sklenjena na Dunaju dne 15. maja 1955; objavljena v 
Uradnem listu FLRJ-Mednarodne pogodbe, št. 2/56; in 
- Pogodba med Socialistično fedetativno republiko Jugoslavijo in 
Republiko Avstrijo o urejanju določenih premoženjsko-pravnih 
vprašanj; objavljena v Uradnem listu SFRJ-Mednarodne pogodbe, 
št. 9/81. 

Navedena dva dokumenta, katera je sklenila oz. ratificirala 
nekdanja Jugoslavija, nista vsebovana v sporazumih sklenjenih 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji 

veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, objavljenih v 
Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne pogodberšt. 4/ 
93. 

III/ MADŽARSKA: 

Mirovna pogodba z Madžarsko, sklenjena v Parizu dne 10. 
Februarja 1947; objavljena v Uradnem listu FLRJ, št. 72/47. 

IV/ NEMČIJA: 

Z Nemčijo ni bila sklenjena mirovna pogodba. Resda obstajajo 
določeni mednarodni sporazumi, ki se nanašajo na lastninska 
vprašanja in odškodnino, vendar pa so ie-ta pravno zapletena in 
se tukaj ne bi spuščali v podrobnosti. 

V/ ČEŠKOSLOVAŠKA: 

Z nekdanjo Češkoslovaško je nekdanja Jugoslavija imela sklenjen: 
- Sporazum med FLR Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko o 
reševanju odprtih premoženjskih vprašanj, z dne 11.2. 1956; 
objavljen v Uradnem listu FLRJ-Mednarodne pogodbe, št. 14/56. 

Z ustreznim aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije 
je Republika Slovenija nasledila ta sporazum v svojih odnosih z 
Češko republiko in tudi Republiko Slovaško (Uradni list RS-MP 
Št. 8-45/94, oz. 4-32/94). 

VI/ DANSKA: 

S Kraljevino Dansko je nekdanja Jugoslavija imela: 
- Sporazum med FLR Jugoslavijo in Kraljevino Dansko o ureditvi 
oškodovanih danskih interesov v Jugoslaviji, z dne 13. 7. 1959; 
objavljen v Uradnem listu FLRJ-Mednarodne pogodbe, št. 4/60. 

VII/ GRČIJA: 

Z Grčijo je nekdanja Jugoslavija imela sklenjen: 
- Sporazum med FLR Jugoslavijo in Kraljevino Grčijo o odškodnini 
grškega imetja, pravic in interesov nacionaliziranih v Jugoslaviji, 
z dne 18. 6. 1959; objavljen v Uradnem listu FLRJ-Mednarodne 
pogodbe, št. 3/60. 

VIII/ FRANCIJA: 

Med Francosko republiko in nekdanjo Jugoslavijo je bil sklenjen: 
- Francosko-jugoslovanski sporazum o odškodnini francoskih 
interesov, prizadetih z nacionalizacijo v Jugoslaviji, z dne 24. 4. 
1951; objavljen v Uradnem listu FLRJ-Mednarodne pogodbe 
št. 15/52, 5/53, in 12/64. 

IX/ NIZOZEMSKA: 

Nekdanja Jugoslavija je s Kraljevino Nizozemsko sklenila: 
- Jugoslovansko-nizozemski sporazum o odškodnini nizozemskih 
interesov, nacionaliziranih v Jugoslaviji, z dne 22.7.1958; objavljen 
v Uradnem listu FLRJ-Mednarodne pogodbe, št. 5/59. 

X/ BELGIJA, LUKSEMBURG: 

S Kraljevino Belgijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg je 
nekdanja Jugoslavija sklenila: 
- Sporazum med FLR Jugoslavijo na eni strani in Kraljevino Belgijo 
in Velikim vojvodstvom Luksemburga na drugi strani o ureditvi 
nekaterih luksemburških in belgijskih terjatev, z dne 15. 4. 1960; 
objavljen v Uradnem listu FLRJ-Mednarodne pogodbe, št. 7/61. 
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XI/ ŠVEDSKA: . . ' ^ U C.M 
'■?> 0SS1 neano^ :Jr 

S Kraljevino Švedsko je nekdanja Jugoslavija sklenila: 
- Sporazum med FLR Jugoslavijo in Kraljevino ŠvedsKO o urejanju 
nekaterih finančnih terjatev, z dne 14.1.1963; objavljen v Uradnem 
listu FLRJ-Menarodne pogodbe, št. 11/63. 

XII/ ŠVICA: 

S Švicarsko konfederacijo je bila s strani nekdanje Jugoslavije 
sklenjena: 
- Trgovinska pogodba, sporazum o izmenjavi blaga in plačilnem 
prometu z likvidacijskim protokolom in sporazum o odškodnini za 
nacionalizirano švicarsko premoženje, sklenjeni med FLR 
Jugoslavijo in Švicarsko konfederacijo, z dne 27.9.1948; objavljeno 
v Uradnem listu FLRJ, št.16/49. 

XIII/ TURČIJA: 

Nekdanja Jugoslavija je z Republiko Turčijo sklenila: 
- Protokol o odškodovanju turškega premoženja in premoženjskih 
interesov v Jugoslaviji, z dne 5.1.1950; objavljen v Uradnem listu 
FLRJ, št. 23/50. 

XIV/ ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE: 

Z Združenimi državami Amerike je nekdanja Jugoslavija sklenila: 
- Sporazum med vladama Združenih ameriških držav in FLRJ o 
denarnih terjatvah ZDA in njenih državljanov, z dne 19. 7.1948; 
objavljen v Službenem vestniku Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, 
št. 25/51; zatem še v Uradnem listu FLRJ oz. SFRJ-Mednarodne 
pogodbe št. 31/53, 14/60 in 9/65. 

XV/ VELIKA BRITANIJA, KANADA, AVSTRALIJA, NOVA 
ZELANDIJA, JUŽNA AFRIKA, INDIJA, PAKISTAN, ŠRI LANKA: 

Nekdanja Jugoslavija je z Veliko Britanijo (velja tudi za Kanado, 
Avstralijo, Novo Zelandijo, Republiko Južno Afriko, Republiko 
Indijo, Islamsko republiko Pakistan in Republiko Šri Lanko) 
sklenila: 
- Sporazum med Vlado Zduženega Kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za britansko 
premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski 
ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije, z dne 
23. 12. 1948; objavljen v "UN Treaty Series", št. 81/51, 119/52. 

V zvezi z zgoraj navedeno problematiko izplačevanja odškodnin 
od tuje države za jugoslovanskim državljanom podržavljeno 
premoženje v Jugoslaviji, je posebej potrebno opozoriti, da 
problematika ne zadeva primerov, ko naj bi tuji državljani dobili 
oziroma imeli pravico dobiti odškodnino za nepremičnino ter 
premično premoženje podržavljeno v Jugoslaviji. Osebe, ki so 
bile ob podržavljenju tuji državljani, so namreč po zakonu o 
denacionalizaciji izključene kot upravičenci. 

3. Problematika izvajanja ZOEN po ugotovitvah 
Ministrstva za notranje zadeve 

V delovno področje Ministrstva za notranje zadeve v okviru 
izvajanja zakona o denacionalizaciji sodi ugotavljanje držav- 
ljanstva kot predhodnega vprašanja v postopku denacionalizacije. 
Do 31. 12. 1994 so postopke ugotavljanja državljanstva na I. 
stopnji vodili občinski upravni organi, pristojni za notranje zadeve, 
od 1. 1. 1995 pa so za vodenje teh postopkov pristojne 
organizacijske enote upravnih enot. Skladno s temeljnim načelom 
Zakona o splošnem upravnem postopku so organi, pristojni za 
vodenje postopkov ugotovitve državljanstva (10. člen Zakona o 
splošnem upravnem postopku), pri vodenju postopkov in odločanju 

v upravni stvari, upoštevajoč načelo materialne resnice, proste 
presoje dokazov in zakonitosti, samostojni. Ministrstvo, kot 
instančni organ, je sicer dolžno nuditi upravnim enotam, s svojega 
delovnega področja strokovno pomoč, vendar pa le-ta zadeva 
pomoč pri reševanju pravnih vprašanj. Nadzor nad delom upravnih 
enot izvaja Ministrstvo za notranje zadeve ob reševanju pritožb 
ter ob nuđenju inštruktaž v okviru strokovnega nadzora. 

Ministrstvo za notranje zadeve je po sprejemu ZDEN pristojnim 
organom nudilo strokovno pomoč v obliki okrožnic, za 
novozaposlene delavce, ki vodijo postopke ugotavljanja državljan- 
stva, sta bila v letu 1995 organizirana štiritedenska tečaja z 
namenom osvojitve osnovnega znanja, ki je vezano predvsem 
na pravne ureditve državljanstva v preteklosti. Za delavce, ki so 
pričeli delo na tem področju po letu 1995, bo tečaj organiziran 
letos. 

Ugotavljanje državljanstva upravičencev v postopkih denacio- 
nalizacije je samostojna pravna celota, od katere je odvisna 
odločitev v glavni upravni stvari - postopku denacionalizacije. 
Ugotovitveni postopki državljanstva za določeno osebo zadevajo 
izključno ugotavljanje pravnih dejstev, ki so jih opredeljevali 
posamezni zakoni o državljanstvu, ki so za določeno osebo veljali 
od njenega rojstva dalje. Postopek ugotavljanja državljanstva je 
vezan le na fizično osebo, katere državljanstvo je predmet 
postopka, zato imajo položaj stranke v teh postopkih le fizične 
osebe - upravičenci v postopkih denacionalizacije oziroma njihovi 
pravni nasledniki, ki imajo skladno z 49. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi 
pravico udeleževati se postopka. 

Status stranke v postopkih ugotavljanja državljanstva ima tako 
po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku kot po 
Zakonu o začasnem delnem zadržanju vračanja premožeoja 
(Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/97) tudi državni tožilec, 
zlasti v postopkih vlaganja izrednih pravnih sredstev. Javni 
pravobranilec, ki je sicer pooblaščen za sodelovanje v postopku 
denacionalizacije (60. člen Zakona o denacionalizaciji), pa v 
postopkih ugotavljanja državljanstva nima položaja stranke. V 
praksi javni pravobranilec zlasti po sprejemu ZZDZVP vlaga 
zahtevke za obnovo postopkov ugotovitve državljanstva, ki jih 
prvostopni organi zavračajo, z utemeljitvijo, da niso izpolnjeni 
pogoji za uvedbo obnove upravnega postopka, kar le povečuje 
obseg dela upravnih organov I. stopnje ter delo Ministrstva za 
notranje zadeve kot instančnega organa. Javni pravobranilec 
namreč utemeljuje predloge za obnovo upravnih postopkov z 
obnovitvenim razlogom iz 9. točke 249. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku z utemeljitvijo, da je prvotno ugotovljeno 
državljanstvo upravičencev v postopkih denacionalizacije v 
interesu zavezanca v teh postopkih. 

Dejstvo, da je pravilno ugotovljeno državljanstvo denacio- 
nalizacijskega upravičenca osnovni predpogoj za uvedbo 
denacionalizacijskega postopka, je nesporno. Nesporno pa je 
tudi dejstvo, da morajo prvostopni organi, ki ugotavljajo 
državljanstvo, v skladu z načelom materialne resnice pred izdajo 
ugotovitvene odločbe ugotoviti vsa dejstva in okolilščine, ki so 
potrebna za zakonito in pravilno odločbo ter kot dokaz uprabiti 
vse, kar je primerno za ugotavljanje dejanskega stanja in kar 
ustreza posameznemu primeru (torej lahko pri presoji 
državljanskega statusa denacionalizacijskega upravičenca lahko 
izvedejo in v skladu s prosto presojo dokazov ocenijo tudi dokazno 
vrednost dokazov, s katerimi razpolagajo in jih predložijo tako 
stranke v upravnem postopku kot "zainteresirane" fizične ali 
pravne osebe). Po predhodnem sestanku s predstavnikom 
državnega tožilstva in javnega pravobranilstva pri Ministrstvu za 
notranje zadeve je stališče Ministrstva za notranje zadeve o 
statusu strank v postopkih ugotavljanja državljanstva kot 
predhodnega vprašanja v postopkih denacionalizacije potrdila 
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tudi Vlada Republike Slovenije. 

Po sprejemu ZZDZVP je Vlada Republike Slovenije naložila 
Ministrstvu za notranje zadeve (sklep Vlade Republike Slovenije 
št. 463-01/93.2/31-8 z dne 18. 1. 1996), da opravi nadzor nad 
ugotovitvenimi postopki državljanstva izvedenimi v skladu s tretjim 
odstavkom 63. člena Zakona o denacionalizaciji, v katerih je bilo 
na I. stopnji ugotovljeno, da so bili upravičenci do denacionalizacije 
jugoslovanski državljani. Ministrstvo za notranje zadeve je nadzor 
pričelo izvajati 1. 2.1996, zaključilo pa ga je avgusta 1996. V tem 
obdobju je bilo pregledanih 1.626 upravnih spisov, v 157 primerih 
so bile ugotovljene nepravilnosti. 

Pri nadzoru je Ministrstvo za notranje zadeve predvsem ugotavl- 
jalo, ali so prvostopni organi za svoje ugotovitve pravilno uporabili 
posamezne predpise o državljanstvu, pri čemer je zlasti pozorno 
ugotavljalo pravilno uporabo določbe drugega odstavka 35. člena 
Zakona o državljanstvu FLRJ (upoštevajoč omejitev glede 
ugotavljanja "nelojalnosti" opredeljene v tretjem odstavku 63. člena 
Zakona o denacionalizaciji) ter pravilno izvajanje procesnega 
prava, zlasti temeljnih načel zakona o splošnem upravnem 
postopku, čri izvajanju nadzora so bile ugotovljene naslednje 
nepravilnosti oziroma nezakonitosti, ki so vplivale na zakonitost 
izdanih upravnih aktov: 

- nepravilno ugotovljeno dejansko stanje ( v postopku presoje 
izvedenih dokazov so prvostopni organi v 18 primerih skladno z 
načelom proste presoje dokazov napačno ocenili le-te, kar je 
imelo za posledico sklep, da so osebe, za katere se je ugotavljal 
državljanski status, jugoslovanski državljani. V teh primerih gre 
za napačno oceno vrednosti arhivske dokumentacije, ki jo o 
osebah, za katere se je ugotavljalo državljanstvo, hranijo inštitucije 
- arhivi, muzeji, okoliščine, ki izhajajo iz teh listin pa potrjujejo 
dejstvo, da so bile te osebe nemške narodnosti); 

- nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (prvostopni organi so v 
107 primerih opustili ugotavljanje obstoja oziroma neobstoja pravno 
pomembnih dejstev, zlasti okoliščin drugega odstavka 35. člena 
Zakona o državljanstvu FLRJ); 

- v 16 primerih so prvostopni organi opustili ugotavljanje obstoja 
pravno pomembnih dejstev, relevantnih za presojo domovinske 
pristojnosti, le-ta pa je bila osnovni kriterij tako za pridobitev 
tedanjega jugoslovanskega državljanstva, kot za določanje 
republiškega državljanstva; 

- v enem primeru je prvostopni organ očitno kršil materialni zakon, 
ker je napačno ocenil dokaz - sodbo Vojaškega sodišča, ki je 
izreklo kazensko sankcijo izgube državljanstva še pred 
uveljavitvijo Zakona o državljanstvu FLRJ (pred 28. 8. 1945); 

- v 15 primerih pa so bile ugotovljene zgolj kršitve pravil procesnega 
zakona, ki na vsebino odločitve nimajo vpliva. 

Ugotovitvene odločbe prvostopnih organov, pregledane v okviru 
nadzora, so dokončne in pravnomočne. Skladno s 158. členom 
Ustave Republike Slovenije je odprava, razveljavitev ali spre- 
memba možna le v primerih in v postopku, določenim z zakonom 
(postopek v upravnih zadevah je določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku). Nezakonite izdane upravne akte je mogoče 
odpraviti, razveljaviti ali spremeniti v postopku pritožbe ter v 
postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, ki pa so razen obnove 
upravnega postopka, ničnosti in odprave in razveljavitve odločbe 
po nadzorstveni pravici (5. točka 263. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku) vezana na izredno kratke roke, ki so v 
vseh primerih pregledanih upravnih aktov že potekli. Odprti so le 
roki za uvedbo obnove upravnih postopkov, vendar pa Ministrstvo 
za notranje zadeve nima aktivne legitimacije za podajanje 
predlogov za uvedbo obnove postopkov, pač pa lahko uvede 

obnovo upravnega postopka po uradni dolžnosti prvostopni or- 
gan, ki je izdal odločbo, s katero je bil postopek končan (250. člen 
Zakona o splošnem upravnem postopku). 

4. Razlogi za upadanje števila rešenih zadev oziroma 
izdanih odločb, kot jih navajajo upravne enote 

- že od leta 1994 upravne enote v glavnem rešujejo zahtevnejše 
denacionalizacijske zadeve, pri katerih gre za ponovno odločanje 
na prvi stopnji, ali pa se nanaša na odškodnine; 

- precej zahtevkov je nerešenih zaradi tega, ker je nepremič- 
ninsko stanje drugačno od stanja ob podržavljenju, nepremičnine 
pa so v fizični lasti ali pozidane; 

- problematično je zagotavljanje strokovno usposobljenih delavcev, 
in sicer zaradi slabih plač oziroma še bolj zaradi zahtevnosti in 
zapletenosti postopkov, uvajanje novih delavcev pa traja dalj časa, 
kar vpliva na učinkovitost reševanja zadev; 

- strokovni delavci, predvsem pravniki, večinoma niso pripravljeni 
delati na denacionalizacijskih postopkih, niti pogodbeno. Po mnenju 
večine tudi dodatek za zaposlene v višini 20 % ni dovolj 
stimulativen; 

- rezultati dela zunanjih sodelavcev so pod pričakovanji, kar 
zahteva razmislek o racionalnosti takega načina reševanja zadev 

- zaradi kadrovske strukture v upravnih enotah morajo delavci, 
ki vodijo denacionalizacijske postopke, pogosto nadomeščati še 
druge uradne osebe oziroma opravljati druga upravna dejanja; 

- neprimerni pogoji dela, predvsem pomanjkanje ustreznih pros- 
torov za delo zaposlenih v upravnih enotah kot tudi za izvajanje 
ustnih obravnav in ostalih uradnih dejanj v zvezi s postopki; 

- premalo programske in strojne opreme; 

- neidentificirano stanje nepremičninskega premoženja po 
katastru in zemljiški knjigi, zaradi neažurnega katastra namreč 
katastrski podatki o kulturah in bonitetnih razredih niso odraz 
dejanskega stanja, kar je potrebno upoštevati v postopku, saj so 
ti podatki osnova za izračun vrednosti kmetijskih površin; 

- zavračanje zahtev vlagateljev za odmere in kritje stroškov 
postopka; 

- delo geodetske službe, glede identifikacijskih potrdil; 

- nerešena predhodna vprašanja, med katerimi je največ zadev v 
zvezi z ugotavljanjem državljanstva upravičencev do denacio- 
nalizacije; 

- cenitev nepremičnin, kjer se stranke ne morejo sporazumeti; 
razlog za takšno stanje je po večinskem mnenju nejasna 
metodologija, ki velja za cenitev nepremičnin; 

- problematična je zahtevnost in dolgotrajnost postopkov dena- 
cionalizacije v primerih, ko je zavezana stranka (Slovenski 
odškodninski sklad) za plačilo odškodnine. Ti postopki so namreč 
praviloma daljši od postopkov, v katerih so zavezanci drugi 
subjekti, zaradi zahtev po pribavi dodatnih listin in različnih cenitev. 
Upravne enote ugotavljajo, da Slovenski odškodninski sklad 
praviloma vlaga pritožbe zoper izdane odločbe; 

- vprašanje nadomestnih zemljišč, saj upravičenci večinoma ne 
pristanejo na plačilo odškodnine, temveč zahtevajo nadomestna 
zemljišča; 
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- za odločanje o upravičenosti zahtevkov si mora upravni organ 
pridobiti ustrezne dokaze o stanju nepremičnin v času vračanja 
in o njihovem sedanjem stanju. Večino teh dokazov pa pridobiva 
upravni organ od drugih organov, ki v skladu s svojo pristojnostjo 
izdajajo izvedeniška mnenja o stanju parcel v času vračanja in v 
času podržavljanja, potrdila o statusu zemljišča, odločbe o določitvi 
funkcionalnih zemljišč in podobno, kar vse vpliva na dolgotrajnost 
postopkov; 

- uvedba lokalne samouprave in s tem povezan nastanek novih 
občin, saj je potrebno v postopke pritegniti vse pravne naslednice 
bivše občine, ki nastopajo ali kot zavezanci ali kot stranski 
udeleženci. Problem je, ker nove občine še nimajo razdeljenega 
premoženja, prav tako pa očitno še nimajo podatkov in ustreznih 
evidenc o svojem premoženju, kar povzroča daljše postopke, 
saj na zahteve praviloma ne odgovarjajo ali pa odgovarjajo zelo 
pozno. 

Predlogi za izboljšanje stanja 

- strokovna pomoč v obliki strokovnih ter kontinuiranih posvetovanj 
o odprtih pravnih vprašanjih, ki se pojavljajo pri reševanju 
denacionalizacijskih zadev. Sedanje stanje na tem področju ne 
zadostuje, saj večina upravnih enot meni, da je tovrstna pomoč 
pristojnih ministrstev in služb glede na zahtevnost postopkov 
nezadostna; 

- poenotenje uporabe predpisanih metod ugotavljanja vrednosti 
podržavljenega premoženja, saj so cenitve zelo različne, izvedenci 
namreč izdelujejo za isto premoženje cenitve z različnimi 
vrednostmi; 

- določitev ravnanja v postopku za ugotovitev dejanskega stanja 
za primere iz drugega odstavka 10. člena ZDEN, kako izvesti 
dokaz in katere dokaze šteti, da upravičenci niso dobili odškodnine 
oziroma niso imeli pravice do odškodnine; 

- v okviru možnosti zagotoviti ustrezne prostore ter opremo za 
delo; 

- priprava standardov in normativov za delo na tem področju, s 
čimer bi med drugim lažje izvajali nadzor nad učinkovitostjo dela 
in pravičneje nagrajevali opravljeno delo; 

- zagotoviti sodelovanje strank v postopkih, predvsem pa je 
potrebno ugotoviti, da zavlačevanje teh postopkov povzroča 
dodatne stroške in s tem v zvezi preučiti možnosti za ravnanje 
Slovenskega odškodninskega sklada upoštevaje ugotovitve, ki 
jih sami navajajo v svojem 3. Poročilu; 

- naložiti Geodetski upravi, da v okviru možnosti skrbi za ažurnost 
stanja nepremičnin v katastru in zemljiški knjigi; 

- sprejem ustreznih ukrepov za zaposlovanje strokovno uspo- 
sobljenih delavcev; 

- priprava navodila za enotno uporabo metod za ugotavljanje 
vrednosti podržavljenega premoženja; 

- sprememba Zakona o denacionalizaciji in sicer tako, da bodo 
postopki poenostavljeni in jasneje določeni; 

- sprememba 5. člena navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti 
podržavljenih premičnih, nepremičnin, podjetij oziroma drugega 
premoženja; 

- nadaljevanje aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov z namenom 
reševanja problematike vračanja zemljišč, ki ležijo v zemljiških 
kompleksih. 

5. Kadrovski podatki in zagotavljanje finančnih 
sredstev 

V preteklem letu so bila v proračunu za potrebe upravnih enot 
zagotovljena posebna sredstva, namenjena za področje 
denacionalizacije. V okviru porabe upravnih enot Ministrstvo za 
notranje zadeve ugotavlja, da je skoraj polovica sredstev, ki so 
bila namenjena za sklepanje pogodb o delu, bila porabljena za 
področje denacionalizacije. Kljub temu pa rezultati niso najboljši, 
kar je razvidno tudi iz navedb upravnih enot. 

Na podlagi zbranih podatkov Ministrstvo za notranje zadeve 
ugotavlja, da je v upravnih enotah po stanju v marcu 1997 
sistemiziranih 312 delovnih mest, od tega je zasedenih delovnih 
mest za vodenje postopkov denacionalizacije 225, hkrati pa imajo 
upavne enote še 105 zunanjih sodelavcev. 

Število sistemiziranih delovnih mest za vodenje denacio- 
nalizacijskih postopkov se je v avgustu 1996 v primerjavi z 
novembrom 1995 povečalo za 4 %, število zasedenih delovnih 
mest se je povečalo za 18 % in število zunanjih sodelavcev se je 
povečalo za 33 %. 

Število sistemiziranih delovnih mest za vodenje denacio- 
nalizacijskih postopkov se je v marcu 1997 v primerjavi z avgustom 
1996 povečalo za 2,63 %, število zasedenih delovnih mest pa se 
je zmanjšalo za 4,26 % in število zunanjih sodelavcev se je 
zmanjšalo za 23,92 %. 

Navedeni podatki dokazujejo že prej navedene trditve, da zaradi 
zahtevnosti in zapletenosti postopkov zaposleni delavci v upravnih 
enotah odklanjajo tako delo oziroma si poiščejo zaposlitev drugje. 
Glede na ostale probleme, ki so tudi vplivali na manjše število 
izdanih odločb, pa Ministrstvo za notranje zadeve meni, da upad 
števila zunanjih sodelavcev ni zaskrbljujoč, posebej če se 
upošteva učinke njihovega dela. Menimo, da bi bilo ustrezneje 
bolje nagraditi in motivirati zaposlene delavce ter čimbolj 
zmanjševati število zunanjih sodelavcev, saj je le tako možno 
ugotavljati učinkovitost dela ter uveljavljati odgovornost. 

Stanje na dan Št. sist.del.mest Št. zased.del.mest Št. zun.sodel. 

30.11.95 293 199 104 

31.5.96 303 223 132 

31.8.96 304 235 138 

31.3.97 312 225 105 

Tabela 27: Primerjava kadrovskih podatkov po letih 
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PRILOGE 

1. Tabela zahtevanih površin kmetijskih zemljišč in gozdov ter 
obseg površin o katerih je že bilo odločeno po upravnih enotah s 
prikazom razmerja realizacije med zahtevanim in odločenim 
obsegom. 

2. Tabela zahtevanih površin stanovanj in poslovnih prostorov ter 
obseg površin o katerih je že bilo odločeno po upravnih enotah s 
prikazom razmerja realizacije med zahtevanim in odločenim 
obsegom. 

3. Tabela zahtevanih površin stavbnih zemljišč ter obseg površin 
o katerih je že bilo odločeno po upravnih enotah s prikazom 
razmerja realizacije med zahtevanim in odločenim obsegom. 

4. Tabela zahtevanih vrednosti podjetij in premičnin ter obseg 
vrednosti o katerih je že bilo odločeno po upravnih enotah s 
prikazom razmerja realizacije med zahtevanim in odločenim 
obsegom. 

5.Tabela uresničevanja ZDEN pri okrajnih sodiščih - število zahtev 
in izdanih odločb. 

6. Tabela o številu zapuščinskih in drugih sodnih postopkih v 
zvezi z denacionalizacijo pri okrajnih sodiščih. 

7. Tabela uresničevanja ZDEN pri okrajnih sodiščih - obseg 
denacionaliziranoga premoženja. 

8. Podatki o številu sistemiziranih in zasedenih delovnih mestih na 
področju denacionalizacije po upravnih enotah. 
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Kmetijska zemljliča Gozdovi 
Upravna enota Zahtevano ha Odločeno ha Razmerje Zahtevano ha Odločeno ha Razmerje 
AJDOVŠČINA 918.22 136.63 14.88% 1,236.51 653.23 52.83% 
BRE2ICE 785.71 188.79 24.03% 1,444 89 569.59 39.42% 
CELJE 1,242.43 118.48 9.54% 1,282.13 554.33 43.24% 
CERKNICA 3,789.06 567.14 14.97% 3,028.58 2,914.35 96.23% 
ČRNOMELJ 1,572.98 336.35 21.38% 1,231.83 780.67 63.37% 
DOMŽALE 1,924.53 464.40 24.13% 1,615.63 1,048.35 64.89% 
DRAVOGRAD 622.00 205.43 33.03% 1,311.25 734.58 56.02% 
GORNJA RADGONA 3.512.57 959.84 27.33% 795.14 183.84 23.12% 
GROSUPLJE 2,383.43 1,167.06 48.97% 1,689.40 1,272.50 75.32% 
HRASTNIK 70.53 34.17 48.45% 496.38 482.31 97.17% 
IDRIJA 1,366.12 838.26 61.36% 1,375.40 1,138.47 82.77% 
ILIRSKA BISTRICA 2,079.12 895.68 43.08% 1,609.58 1,433.11 89.04% 
IZOLA 8.70 5.22 60.03% 0.05 0.05 100.00% 
JESENICE 11,960 14 3,635.10 30.39% 8,194.61 5,162.25 63.00% 
KAMNIK 4,646.14 465.74 10.02% 5,252.03 1,354.21 25.78% 
KOČEVJE 4,245.36 475.81 11.21% 2,554.24 824.40 32.28% 
KOPER 86.52 7.47 8.64% 11.77 8.97 76.21% 
KRANJ 4,533.34 1,726.71 38.09% 4,879.87 2,967.92 60.82% 
KRŠKO 1,038.82 134.95 12.99% 1,705.19 338.48 19.85% 
LAŠKO 418.12 77.99 18.65% 2,241.26 407.96 18.20% 
LENART 2,168.15 603.93 27.85% 498.65 254.21 50.98% 
LENDAVA 1,600.34 299.27 18.70% 658.11 418.74 63.63% 
LITIJA 534.71 204.05 38.16% 1,114.40 1,004.61 90.15% 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 559.02 308.74 55.23% 82.59 60.62 73.40% 
LJUBLJANA - CENTER 3.08 0.08 2.61% 3.15 . 0.00% 
LJUBLJANA - MOSTE POLJE 872.45 200.35 22.96% 738.00 353.53 47.90% 
LJUBLJANA-ŠIŠKA 879.94 207.14 23.54% 1,127.13 314.86 27.93% 
LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 4,178.66 1,133.96 27.14% 2,760.53 1,845.10 66.84% 
LJUTOMER 1,623.88 446.42 27.49% 305.99 223.82 73.15% 
LOGATEC 904.47 344.92 38.14% 966.82 1,282.70 132.67% 
MARIBOR 3,634.18 470.43 12.94% 2,592.10 772.88 29.82% 
METLIKA 185.89 53.18 28.61% 263.54 181.46 68.85% 
MOZIRJE 3,623.23 611.37 16.87% 11,917.52 2,850.85 23.92% 
MURSKA SOBOTA 1,776.84 278.37 15.67% 2,024.15 919.75 45.44% 
NOVA GORICA 1,142.48 279.59 24.47% 293.36 324.64 110.66% 
NOVO MESTO 2,561.32 330.42 12.90% 3,931.59 1,861.92 47.36% 
NOVO MESTO 1,853.28 452.06 24.39% 1,036.83 286.32 27.61% 
PESNICA 2,488.29 1,100.82 44.24% 597.80 407.34 68.14% 
PIRAN 193.17 24.68 12.77% 1.33 4.07 306.87% 
POSTOJNA 3,235.94 498.36 15.40% 10,533.37 882.67 8.38% 
PTUJ 5,160.01 459.20 8.90% 3,497.18 1,129.38 32.29% 
RADLJE OB DRAVI 9,349.97 736.06 7.87% 7,308.77 5,291.22 72.40% 
RADOVLJICA 10,095.70 346 48 3.43% 20,377.64 1,494.27 7.33% 
RAVNE NA KOROŠKEM 1,887.16 406.92 21.56% 9.344 33 2,927.68 31.33% 
RIBNICA 791.74 175.09 22.12% 2,990.76 2,570.17 85.94% 
RUŠE 856.03 179.09 20.92% 4,029.52 2,681.86 66.56% 
SEVNICA 244.68 120.93 49.42% 2,322.05 2,142.73 92.28% 
SEŽANA 748.39 105.90 14.15% 379.97 108.19 28.47% 
SLOVENJ GRADEC 1,275.76 645.63 50.61% 4,009.77 3,788.43 94.48% 
SLOVENSKA BISTRICA 1,520.28 427.99 28.15% 2,667.42 1,265.47 47.44% 
SLOVENSKE KONJICE 1,024.46 69.55 6.79% 1,341.79 870.93 64.91% 
ŠENTJUR PRI CELJU 317.75 102.79 32.35% 238.86 126 56 52.99% 
ŠKOFJA LOKA 2,337.75 515.61 22.06% 5,210.58 3,761.60 72.19% 
ŠMARJE PRI JELŠAH 683.93 78.28 11.45% 2,369.09 511.80 21.60% 
TOLMIN 6,482.82 312.48 4.82% 2.231.89 392.74 17.60% 
TRBOVLJE 75.03 52.64 70.16% 456.45 401.11 87.88% 
TREBNJE 1,147.03 234.83 20.47% 1,820.99 1,403.33 77.06% 
TRŽIČ 7,988.88 234.12 2.93% 6,039.68 665.48 11.02% 
VELENJE 991.90 352.90 35.58% 2,307.83 1,852.68 80.28% 
VRHNIKA 1,669.32 369.49 22.13% 2,964.25 1,916.37 64.65% 
ZAGORJE OB SAVI 178.43 67.57 37.87% 331.09 297.54 89.87% 
ŽALEC 2,113.73 243.36 11.61% 1,431.38 1,045.15 73.02% 
SKUPAJ 138,163.68 26,828.29 167,073.96 73,724.34 
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Stanovanjska jovrilna Površina posl. prost. . : 
Upravna enota Zahtevano m2 Odločeno m2 Razmerje Zahtevano m2 Odločeno RazirMrJe 
AJDOVŠČINA 1.462 876 59.92% 9,806 6,444 65.71% 
BREŽICE 3,552 2,049 57.69% 33,358 27,104 81.25% 
CELJE 12,664 14,023 110.73% 13,077 12,438 95.11% 
CERKNICA 2,776 1,044 37.61% 11,881 3,250 27.35% 
Črnomelj 284 411 144.72% 2,951 2.470 83.70% 
DOMŽALE 9,698 2,175 21.98% 5,945 3,295 5543% 
DRAVOGRAD 1,865 911 48.83% 1,833 747 40.73% 
GORNJA RADGONA 4,318 5,378 124.55% 404 537 132.92% 
GROSUPLJE 0 218 3,056 506 16.56% 
HRASTNIK 363 237 65.29% 3,541 1,715 48.43% 
IDRIJA 3,267 1,966 60.18% 4,538 3,068 67 61% 
ILIRSKA BISTRICA 1,163 708 60.87% 7,606 3,951 51.95% 
IZOLA 113 0 0.00% 0 0 
JESENICE 5,820 5,026 86 35% 27,880 3,846 13.79% 
KAMNIK 3,353 3,005 89.62% 5,414 3,909 72.20% 
KOČEVJE 2,260 1,527 67 58% 755 1,908 252.72% 
KOPER 0 0 0 79 #DIV/0l 
KRANJ 25,867 11,977 46.30% 8,579 17,696 206 26% 
KRŠKO 4,877 177 3.63% 3,635 1,347 37.06% 
LAŠKO 8,574 2,806 32.73% 8,570 3,873 45.19% 
LENART 0 0 2,205 648 29.39% 
LENDAVA 20,657 456 2.21% 57,851 13,035 22.53% 
LITIJA 7,003 1,482 21.16% 6,974 3,001 43.03% 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 7,298 4,815 65.98% 4,042 1,652 40.87% 
LJUBLJANA - CENTER 31,120 30,120 96.79% 17,888 19,421 108.57% 
LJUBLJANA - MOSTE POLJE 2,907 3,471 119.41% 2,344 2,591 110.52% 
LJUBLJANA - ŠIŠKA 26,702 26,034 97.50% 16,602 11,542 69 52% 
LJUBLJANA - VlC RUDNIK 4,565 6,957 152.41% 2,886 3,618 125.37% 
LJUTOMER 10,264 2,979 29.02% 11,043 13,529 122.51% 
LOGATEC 4,070 197 4.84% 13,120 4,533 34.55% 
MARIBOR 88,252 59,025 66.88% 54,895 24,657 44.92% 
METLIKA 696 0 0 00% 984 653 66.36% 
MOZIRJE 1,868 284 15.20% 10,474 2,329 22.24% 
MURSKA SOBOTA 28,595 3,134 10.96% 6,288 2,164 34.41% 
NOVA GORICA 6,655 2,723 40.92% 7,180 4,010 55.86% 
NOVO MESTO 6,369 4,608 72.35% 13,071 8,701 66.57% 
ORMOŽ 5,695 1,244 21.85% 7,157 979 13.68% 
PESNICA 9,615 2,780 28.91% 10,220 3,435 33.61% 
PIRAN 1,588 0 0.00% 7,279 4,641 63.76% 
POSTOJNA 4,848 2,013 41.52% 6,937 3,719 53.61% 
PTUJ 18,262 9,108 49 88% 15,440 5,494 35.58% 
RADLJE OB DRAVI 29,251 3,844 13.14% 21,696 2,394 11.03% 
RADOVLJICA 7.909 2,497 31.57% 34,508 10,455 30.30% 
RAVNE NA KOROŠKEM 8,290 3,634 43.84% 14,688 3,924 26.72% 
RIBNICA 3,118 163 5.23% 6,005 2,546 42.40% 
RUŠE 9,483 3,357 35.40% 7,234 2,359 32.61% 
SEVNICA 702 151 21.51% 3,607 2,037 56.47% 
SEŽANA 11,758 2,233 18.99% 3,961 1,837 46.38% 
SLOVENJ GRADEC 2,728 2,178 79.84% 8,546 7,658 89.61% 
SLOVENSKA BISTRICA 54,785 5,837 10.65% 10,357 7,535 72.75% 
SLOVENSKE KONJICE 84,385 13,619 16.14% 20,730 1,274 6.14% 
ŠENTJUR PRI CELJU 3,199 738 23.07% 13,145 7,992 60.80% 
ŠKOFJA LOKA 1,039 241 23.20% 4,463 25,319 567.26% 
ŠMARJE PRI JELŠAH 1,899 1,189 62.61% 2,504 2,339 93.41% 
TOLMIN 5,781 2,099 36.30% 5,528 3,824 69.18% 
TRBOVLJE 1,356 676 49.85% 4,243 3,740 88.15% 
TREBNJE 176 179 101 63% 345 968 280.63% 
TRŽlC 5,507 1,532 27 82% 2,814 1,422 50.53% 
VELENJE 26,372 3,970 15 05% 7,657 1,188 15.52% 
VRHNIKA 4,287 2,182 50.90% 6,421 2,588 40.30% 
ZAGORJE OB SAVI 543 543 100 00% 1,869 1,498 80.15% 
ŽALEC 1,042 102 9.79% 4,141 580 14.01% 
SKUPAJ 643.114 266.909 612.172 326.010 
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Površine stavbnih zemljišč 
Upravna enota Zahtevano m2 Odločeno m2 Razmerje 
AJDOVŠČINA 117,942 39,976 33.89% 
BREŽICE 576,170 241,980 42.00% 
CELJE 1,523,700 372,242 24.43% 
CERKNICA 402,475 110,659 27.49% 
ČRNOMELJ 59,266 19,581 33.04% 
DOMŽALE 1,391,066 379,861 27.31% 
DRAVOGRAD 100,969 23,971 23.74% 
GORNJA RADGONA 495,397 79,727 16.09% 
GROSUPLJE 439,231 110,419 25.14% 
HRASTNIK 322,014 164,294 51.02% 
IDRIJA 100,393 26,231 26.13% 
ILIRSKA BISTRICA 184,356 11,587 6.29% 
IZOLA 20,595 19,446 94.42% 
JESENICE 1,970,025 70,569 3.58% 
KAMNIK 405,144 229,680 56.69% 
KOČEVJE 189,906 58,294 30.70% 
KOPER . 31,337 
KRANJ 2,577,486 215,354 8.36% 
KRŠKO 536,145 55,486 10,35% 
LAŠKO 374,182 164,491 43.96% 
LENART 161,414 32,019 19.84% 
LENDAVA 363,844 117,280 32.23% 
LITIJA 366,472 101,941 27.82% 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 1,561,826 350,830 22.46% 
LJUBLJANA - CENTER 652,406 162,271 24.87% 
LJUBLJANA - MOSTE POLJE 1,027,588 1,016,942 98.96% 
LJUBLJANA - ŠIŠKA 2,627,664 736,401 28.02% 
LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 316,372 1,216,557 384.53% 
LJUTOMER 232,145 42,932 18.49% 
LOGATEC 182,522 94,173 51.60% 
MARIBOR 7,856,129 674,986 8.59% 
METLIKA 25,777 14,866 57.67% 
MOZIRJE 44,789 29,789 66.51% 
MURSKA SOBOTA 458,969 168,224 36.65% 
NOVA GORICA 410,297 62,333 15.19% 
NOVO MESTO 430,475 241,572 56.12% 
ORMOŽ 208,170 15,820 7.60% 
PESNICA 87,087 44,248 50.81% 
PIRAN 1,053,974 328,791 31.20% 
POSTOJNA 393,089 200,588 51.03% 
PTUJ 753,937 249,874 33.14% 
RADLJE OB DRAVI 290,134 87,633 30.20% 
RADOVLJICA 600,489 133,883 22.30% 
RAVNE NA KOROŠKEM 306,892 112,909 36.79% 
RIBNICA 89,366 42,820 47.92% 
RUŠE 178,241 17,528 9.95% 
SEVNICA 133,414 81,360 60.98% 
SEŽANA 120,542 47,505 39.41% 
SLOVENJ GRADEC 106,056 40,691 38.37% 
SLOVENSKA BISTRICA 99,609 33,294 33.42% 
SLOVENSKE KONJICE 216,685 68,092 31.42% 
ŠENTJUR PRI CELJU 122,188 32,561 26.65% 
ŠKOFJA LOKA 482,043 130,041 26.98% 
ŠMARJE PRI JELŠAH 222,741 96,730 43.43% 
TOLMIN 193,657 107,714 55.62% 
TRBOVLJE 475,630 264,315 55.57% 
TREBNJE 2,497 1,768 70.80% 
TRŽIČ 222,493 89,890 40.40% 
VELENJE 170,530 86,760 50.88% 
VRHNIKA 181,857 120,299 66.15% 
ZAGORJE OB SAVI 680,842 298,189 43.80% 
ŽALEC 208,056 93,586 44.98% 
SKUPAJ: 38.103.369 10.315.188 
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Podjetja Premičnine 
Upravne enote Zahtevano DEM Odločeno DEM Razmerje Zahtevano DEM Odločeno DEM Razmerje 
AJDOVŠČINA 3.288.859 1,097,879 33.38% - - - 
BREŽICE 1,300,000 - 0.00% 53,742 - 0.00% 
CELJE 1,774,446 3,754,597 211.59% 5,000 - 0.00% 
CERKNICA 10,844,659 470,973 4.34% 1,765,208 10,762 0.61% 
ČRNOMELJ . . . . - - 
DOMŽALE 44,775,287 44,194,688 98.70% 34,132 19,489 57.10% 
DRAVOGRAD 2.747,589 2,007,312 73.06% - - - 
GORNJA RADGONA 67,596 491,626 727.30% - - - 
GROSUPLJE 642,099 60,000 9.34% 12,135 14,988 123.51% 
HRASTNIK 2,050,000 . 0.00% 154,846 - 0.00% 
IDRIJA - - . 245,198 18,230 7 43% 
ILIRSKA BISTRICA - - . - - - 
IZOLA . - . - - - 
JESENICE 9,045,571 1,326,414 14.66% 547,041 - 0.00% 
KAMNIK 422,311 526,999 124.79% 13,675 - 0.00% 
KOČEVJE . . . 4,756 - 0.00% 
KOPER . - . - - - 
KRANJ 50,570,500 30,143,163 59.61% - - - 
KRŠKO 20,709,268 . 0.00% 213,186 - 0.00% 
LAŠKO 981,831 4,944,670 503.62% 2,359 - 0.00% 
LENART . . . 22,000 - 0.00% 
LENDAVA 5,505,036 3,529,344 64.11% 60,500 10,500 17.36% 
LITIJA . . . 1,875.616 1,269,000 67.66% 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 15,641,551 15,299,973 97.82% 374,592 107,710 28.75% 
LJUBLJANA - CENTER 66,681,845 29,344,004 44.01% 804,025 - 0.00% 
LJUBLJANA - MOSTE POLJE 18,709,936 23,656,625 126.44% 20,000 20,000 100.00% 
LJUBLJANA - ŠIŠKA 26,598,856 28.158.353 855.20% 4,470 - 0.00% 
LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 16,757,514 9,887,573 59.00% 15,233 15,233 100.00% 
LJUTOMER 4,954,546 539,044 10.88% 3,674 3,674 100.00% 
LOGATEC 4,985,810 950,000 19.05% 6,265,351 675,577 10.78% 
MARIBOR 66,240,132 1,722,966 2.60% 12,179,376 158,668 1.30% 
METLIKA . . - 4,100 10,800 263.41% 
MOZIRJE 1,736,091 2,814,391 162.11% - - - 
MURSKA SOBOTA 447,677 1,514,387 338.28% - - - 
NOVA GORICA 1,878,861 834,779 44.43% - - - 
NOVO MESTO 11,138,156 5,644,602 50.68% - - - 
ORMOŽ . . - 183,621 - 0.00% 
PESNICA 1,397,224 . 0.00% 29,868 6,990 23.40% 
PIRAN . - - - - - 
POSTOJNA . . - - - - 
PTUJ 3,477,202 4,603,761 132.40% 275,195 250,000 90.84% 
RADLJE OB DRAVI 1,151,675 130,000 11.29% 159,157 - 0.00% 
RADOVLJICA 25,641,273 6,566,411 25.61% 3,480,164 692,196 19.89% 
RAVNE NA KOROŠKEM 75,689 75,987 100.39% 655,216 36,794 5.62% 
RIBNICA 1,530,626 220,000 14.37% 10,000 - 0.00% 
RUŠE 2,335,886 2,025,288 86.70% - - - 
SEVNICA . . - 49,989 6,989 13.98% 
SEŽANA . . - 50,000 50,000 100.00% 
SLOVENJ GRADEC 2,602,842 30,656 1.18% 752,571 308,894 41.05% 
SLOVENSKA BISTRICA 75,600 75,600 100.00% 118,765 61,000 51.36% 
SLOVENSKE KONJICE - - - 169,281 - 0.00% 
ŠENTJUR PRI CELJU - - - - - - 
ŠKOFJA LOKA - - - 495,469 1,052,172 212.36% 
ŠMARJE PRI JELŠAH . . - 12,000 - 0.00% 
TOLMIN . . - 7,662 1,900 24.80% 
TRBOVLJE 629,817 6,879 1.09% 506,226 6,879 1.36% 
TREBNJE 345,450 - 0.00% 44,919 - 0.00% 
TRŽIČ 21,733,628 1,053,327 4.85% 112,632 19,037 16.90% 
VELENJE 85,000 . 0.00% - - - 
VRHNIKA . . - - - - 
ZAGORJE OB SAVI 773,363 752,628 97.32% 103,000 - 0.00% 
ŽALEC . _ . - - - 
SKUPAJ: 452,351,302 228.454.898 31,895,950 4,827,482 
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URESNIČEVANJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI PRI OKRAJNIH SODIŠČIH - število 
zahtev in izdanih odločb (OD 7.12.1991 DO 31.3.1997) 

OKRAJNO 
SODIŠČE 

vloženih 
zahtev 

odstop, 
vloge 

izdanih 
odločb 

zavrženih 
zahtev 

zavrnjenih 
zahtev 

ugodenih 
zahtev 

sodna 
porav. 

ustav, 
zaradi 
umika 

vloženih 
pritožb 

pravno- 
močnih 
odločb 

Ajdovščina 15 0 3 2 0 0 0 1 0 0 
Brežice 22 2 12 10 1 1 0 0 4 10 
Celje 55 3 23 3 7 1 0 12 9 13 
Cerknica 43 7 25 1 16 7 0 1 10 14 
Črnomelj 131 1 74 2 1 29 0 42 15 26 
Domžale 32 0 11 2 6 1 1 2 3 0 
G.Radgona 14 1 6 5 1 0 0 0 1 5 
Grosuplje 25 0 6 1 2 2 0 1 3 4 
Idrija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.Bistrica 12 0 8 0 3 2 0 3 4 1 
Jesenice 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kamnik 38 1 31 1 18 1 0 11 17 26 
Koper 27 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Kočevje 23 0 19 4 14 1 0 0 1 1 
Kranj 186 0 69 13 56 0 0 0 18 69 
Krško 18 0 6 3 3 0 0 0 1 0 
Lenart 14 0 7 1 3 2 0 1 6 3 
Lendava 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Litija 23 0 16 0 10 2 2 4 10 15 
Ljubljana 328 13 167 29 71 53 11 14 69 118 
Ljutomer 42 14 25 0 25 0 0 0 7 39 
M.Sobota 22 2 9 0 9 0 0 0 3 8 
Maribor 163 31 103 56 31 8 0 8 68 35 
N.Gorica 68 0 49 0 45 1 1 3 29 34 
Novo mesto 39 0 29 6 7 7 0 9 8 24 
Ormož 43 0 7 0 6 0 0 1 3 7 
Piran 21 0 15 1 13 1 0 0 8 10 
Postojna 19 1 19 2 11 4 0 2 4 18 
Ptuj 76 0 48 2 4 1 0 41 0 47 
Radovljica 46 1 7 0 6 1 1 0 4 4 
Sežana 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sevnica 24 0 22 2 8 7 0 5 4 21 
SI.Bistrica 25 0 7 4 3 0 0 0 3 0 
SI.Gradec 28 1 17 2 7 0 0 8 0 0 
SI.Konjice 52 4 13 5 0 6 0 2 0 0 
Šentjur 3 0 3 1 1 1 0 0 1 3 
škofja Loka 40 0 18 4 5 6 0 3 16 16 
Šmarje 21 0 14 13 1 0 0 0 6 13 
Tolmin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trbovlje 44 2 24 1 10 8 2 5 10 16 
Trebnje 60 0 44 6 13 21 0 4 15 20 
Velenje 20 3 5 0 0 0 0 5 0 0 
Vrhnika 44 5 21 5 9 4 1 3 6 18 
Žalec 82 1 13 3 0 3 1 7 0 6 
SKUPAJ 2029 92 995 190 427 180 20 198 366 644 
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ZAPUŠČINSKI IN DRUGI SODNI POSTOPKI PRI OKRAJNIH SODIŠČIH 
(OD 7.12.1991 DO 31.3.1997) '30ld2ži>ii 

OKRAJNO 
SODIŠČE 

izd. 
začas, 
odredb 

vlož. 
zah. 

ZLPP 

zač. 
odr. 

ZLPP 

uvedeni 
zapušč. 
postop. 

končani 
zapušč. 
postop. 

število 
končanih 
postop. 

število 
v celoti 
izveden, 
postop. 

odločitev 
na podi 
prvot. 
skl. 

o dedov. 

število 
izvršen 
odločb 

število 
izdanih 

z.k. 

Ajdovščina 1 0 0 18 9 9 9 0 25 1580 
Brežice 0 0 0 21 13 13 11 0 58 2765 
Celje 0 2 1 205 180 166 136 16 358 14817 
Cerknica 1 0 0 65 56 53 16 0 228 6598 
Črnomelj 3 0 0 54 46 44 46 0 189 4438 
Domžale 4 0 0 78 41 37 37 0 332 11681 
G. Radgona 0 0 0 137 114 114 114 87 343 6952 
Grosuplje 0 0 0 221 182 181 171 0 778 6998 
Idrija 0 0 0 79 67 67 37 0 133 1112 
II. Bistrica 0 0 0 34 27 27 7 0 35 2069 
Jesenice 0 0 0 57 44 44 24 0 178 2540 
Kamnik 0 0 0 80 68 67 67 11 273 7650 
Koper 0 0 0 2 1 1 1 1 8 2190 
Kočevje 1 0 0 33 28 19 28 28 0 6722 
Kranj 50 6 6 47 30 26 26 0 479 19843 
Krško 1 0 0 10 10 9 10 0 145 7495 
Lenart 0 0 0 155 138 133 130 2 287 5531 
Lendava 0 0 0 21 15 15 15 15 57 3572 
Litija 0 4 3 22 20 19 12 8 240 2786 
Ljubljana 3 0 0 832 567 546 407 47 3142 40533 
Ljutomer 0 0 0 86 80 75 80 0 235 557 
M. Sobota 0 0 0 53 48 48 48 0 149 8231 
Maribor 0 0 0 559 288 282 282 95 920 39165 
N. Gorica 0 0 0 23 20 19 19 0 148 6983 
Novo mesto 2 0 0 90 85 85 85 85 312 9816 
Ormož 0 0 0 101 99 99 99 0 148 1030 
Piran 0 0 0 17 13 13 13 0 74 638 
Postojna 0 0 0 24 20 19 1 19 101 3750 
Ruj 2 0 0 112 91 90 41 49 194 15091 
Radovljica 0 0 0 108 85 84 85 0 243 7674 
Sežana 0 0 0 10 7 7 2 5 26 3820 
Sevnica 0 1 1 31 31 29 31 26 193 1423 
SI. Bistrica 0 0 0 140 92 92 92 0 485 3662 
SI. Gradec 0 0 0 266 193 191 189 9 395 13835 
SI. Konjice 0 0 0 58 45 45 45 45 115 2306 
Šentjur 1 0 0 14 10 10 1 4 55 1118 
Šk. Loka 0 0 0 159 129 128 127 0 351 9302 
Šmarje 0 0 0 21 11 9 7 0 62 6429 
Tolmin 0 0 0 16 16 16 16 0 33 1860 
Trbovlje 1 0 0 70 60 60 58 22 205 3871 
Trebnje 14 3 3 114 101 95 101 0 263 3758 
Velenje 0 0 0 149 133 133 125 3 210 4837 
Vrhnika 1 2 1 73 60 60 56 57 337 6164 
Žalec 0 0 0 83 64 64 64 64 165 5799 
SKUPAJ: 85 18 15 4548 3437 3321 2971 698 12707 318991 
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URESNIČEVANJE ZDEN PRI OKRAJNIH SODI ŠČIH - obseg denacionaliziranega premoženja 
Ut66W.1991 DO 31.3.1997) 

OKRAJNO 
SODIŠČE 

kmet. 
zemljišča 

gozd stavbna 
zemljišča 

stanovanja hiše poslovni prostori 

ha ha m2 število m2 število m2 število m2 

Ajdovščina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brežice 0,85 0 744 0 0 1 ni pod. 0 0 
Celje 0 0 0 2 148,38 0 0 1 9,77 
Cerknica 33 15 238 0 0 0 0 0 0 
Črnomelj 10,74 7,16 43 0 0 0 0 0 0 
Domžale 0 0 5632 0 0 0 0 5 2418 
G. Radgona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grosuplje 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 
Idrija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II. Bistrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jesenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kamnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Koper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kočevje 0 5 0 0 0 1 ni pod. 0 0 
Kranj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lenart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lendava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Litija 3 0 1592 0 0 0 0 0 0 
Ljubljana 38,94 8,14 6838 0 0 2,5 560 15,5 356,7 
Ljutomer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M. Sobota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maribor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N.Gorica 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 
N. mesto 9,64 9,11 0 0 0 0 0 0 0 
Ormož 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Postojna 17 3 0 0 0 0 0 0 0 
Ruj 1,02 0 0 0 0 0 0 0 0 
Radovljica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sežana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sevnica 22,5 8 600 0 0 0 0 1 218 
SI. Bistrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SI. Gradec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SI. Konjice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Šentjur 0 0 179 0 0 0 0 1 172 
Šk. Loka 0,17 0,46 1484 0 0 0 0 0 0 
Šmarje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tolmin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trbovlje 10,87 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trebnje 20 10,5 0 0 0 0 0 0 0 
Velenje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vrhnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Žalec 66 580 4470 0 0 14 3816 3 218 
SKUPAJ: 233.88 652.45 21820 2 148.38 18,5 4376 21,5 3392,47 
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PODATKI O ŠTEVILU SISTEMIZIRANIH IN ZASEDENIH DELOVNIH MESTIH NA PODRp&JU 
DENACIONALIZACIJE 

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

Ajdovščina 3 1 0 

Brežice 5 3 1 

Celje 6 7 1 

Cerknica 4 4 0 

Črnomelj 2 0 3 

Domžale 7 5 9 

Dravograd 2 1 0 

Gornja Radgona 4 3 1 

Grosuplje 2 1 6 

Hrastnik 2 1 1 

Idrija 1 1 0 

Ilirska Biistrica 4 3 0 

Izola 1 1 0 

Jesenice 6 4 0 

Kamnik 1 0 8 

Kočevje 2 2 0 

Koper 4 2 4 

Kranj 16 8 5 

Krško 3 3 0 

Laško 3 3 2 

Lenart 4 4 0 

Lendava 3 2 1 

Litija 5 4 0 

Ljubljana 67 40 5 

Ljutomer 4 5 0 

Logatec 3 3 0 

Maribor 18 11 4 

Metlika 1 1 0 

Mozirje 2 2 2 

Murska Sobota 8 5 0 

Nova Gorica 7 6 0 

Novo Mesto 8 5 1 

Ormož 3 1 3 

Pesnica 1 1 0 
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UPRAVNA ENOTA ŠT.SIST.DEL.MEST ŠT.ZASED. DEL.MEST ŠT. ZUN.SODEL. 

Piran 2 2 6 

Postojna 6 5 0 

Ptuj 11 11 13 

Radlje ob Dravi 5 4 0 

Radovljica 3 3 0 

Ravne na Koroškem 4 4 0 

Ribnica 4 4 0 

Ruše 3 2 0 

Sevnica 1 1 1 

Sežana 4 3 4 

Slovenj Gradec 2 2 0 

Slovenska Bistrica 7 6 0 

Slovenske Konjice 2 2 1 

Šentjur pri Celju 3 3 3 

Škofja Loka 1 0 5 

Šmarje pri Jelšah 3 3 1 

Tolmin 6 3 1 

Trbovlje 4 4 0 

Trebnje 4 2 4 

Tržič 8 5 7 

Velenje 2 1 1 

Vrhnika 6 5 0 

Zagorje ob Savi 3 2 1 

Žalec 6 5 0 

SKUPAJ 312 225 105 
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Poročilo 

ODBORA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCE IN 

MONETARNO POLITIKO 0 OBRAVNAVI 

POROČILA SLOVENSKEGA INŠTITUTA 

ZA REVIZIJO ZA LETO 1996 

Na podlati prvega odstavka 136. člena poslovnika Državnega - POROČILO O OBRAVNAVI POROČILA SLOVENSKEGA 
zbora, daje Odbor za finance in monetarno politiko, naslednje INŠTITUTA ZA REVIZIJO ZA LETO 1996 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in mone- 
tarno politiko je na 8. seji, dne 17. 06. 1997, obravnaval Poročilo 
Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1996, ki ga je na podlagi 
tretjega odstavka 5. člena zakona o revidiranju Državnemu zboru 
predložil Slovenski inštitut za revizijo. 

Slovenski inštitut za revizijo je na podlagi tretjega odstavka 5. 
člena zakona o revidiranju dolžan poročati Državnemu zboru 
Republike Slovenije s svojim letnim poročilom. S programom dela 
za leto 1996 je inštitut začrtal temeljne naloge, ki naj bi jih opravil 
v letu 1996. Naloge inštituta za leto 1996 so bile projektno 
načrtovane po sekcijah. Ena izmed temeljnih nalog inštituta je 
izobraževanje novih revizorjev in pooblaščenih revizorjev. 

V register revizijskih družb je bilo na dan 31.12.1996 vpisanih 38 
revizijskih družb. Leta 1996 pa na novo 6 revizijskih družb, ena 
družba je bila iz registra izpisana. 

V register pooblaščenih revizorjev je bilo na dan 31. 12. 1996 
vpisanih 160 pooblaščenih revizorjev. 126 pooblaščenih revizorjev 
ima tudi pooblastilo za delo. 

Ena od pomembnih, temeljnih nalog inštituta je nadzor nad 
revizijskimi družbami. Do31.12.1996 je bil redni nadzor opravljen 
nad petimi revizijskimi družbami. Štirim revizijskim družbam je bil 
izrečen interni opomin in izdana odločba o odpravi pomanjkljivosti. 

Slovenske revizijske družbe pri svojem delu neposredno upo- 
rabljajo mednarodne revizijske standarde. V programu dela za 
leto 1996 je bila predvidena izdelava slovenskih revizijskih 
standardov oziroma dodatka k mednarodnim revizijskim 
standardom. V letu 1996 so bili sprejeti novi računovodski standardi 
za računovodske rešitve v društvih in kontni okvir za društva, 
računovodske rešitve v zadrugah ter v javnih podjetjih. • 

Pri družbah, ki so že olastninjene, so se revizorji srečevali s 
problemi uskladitve knjigovodskih evidenc na podlagi potrjenih 
otvoritvenih bilanc stanja. Razmeroma počasno lastninjenje 
družbenega kapitala povzroča težave tudi reviziorjem, predvsem 
pri oblikovanju mnenja o resničnosti in poštenosti računovodskih 
izkazov. 

V večini podjetij, ki so se že o lastninila, se še ni spremenila 
miselnost tako poslovodstva kot tudi računovodij. Še vse premalo 
se računovodje zavedajo pomembnosti svojega poklica ter svoje 
etične in strokovne odgovornosti, da sestavijo računovodske 
izkaze po standardih brez raznih vplivov in želja poslovodstva in 
lastnikov. Dejstvo je, da večina družb še ne pripravlja letnih poročil 
- računovodskih in poslovnih tako, kot je predpisano. Veljavni 
zakoni ne določajo, kakšne pogoje mora izpolnjevati računovodja, 
zato so v inštitutu pripravili program izobraževanja za pridobitev 
strokovnega naziva "preizkušeni računovodja". 
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Že v lanskem letu je bilo v poročilu Slovenskega inštituta za 
revizijo opozorjeno na problem povezanosti računovodskih 
standarcl9.y. z zakonom o davku od dobička pravnih oseb. Davčni 
inšpektorji namreč tolmačijo standarde drugače kot revizorji. Po 
zakonu o gospodarskih družbah pa je za tolmačenje standardov 
pristojen samo Slovenski inštitut za revizijo. 

Veliko zadev, s katerimi se revizorji pa tudi računovodje dnevno 
srečujejo, je povezanih z zakonom o gospodarskih družbah. Zaradi 
nejasnih in v nekaterih primerih nedorečenih vprašanj, ki naj bi jih 
upoštevali tako revizorji kot tudi računovodje, pa tudi sodišča, se 
bodo vprašanja evidentirala in predlagala pri spremembi zakona 
o gospodarskih družbah. 

Poročilo omenja tudi vprašanje revalorizacije. V lanskem letu je 
bilo nekaj pritiskov, da bi sistem revalorizacije, opredeljen v 
standardih, odpravili oziroma spremenili. Inštitut ocenjuje, da mora 
sistem revalorizacije ostati tako dolgo, dokler traja inflacija. 

Področje poslovnih financ zakonsko ni urejeno. Ni zakona o 
finančnem poslovanju, ki bi urejal temeljne zadeve poslovnih financ. 
Ker to področje ni urejeno s predpisi, prihaja do nepravilnosti in 
zlorab. Z zakonom o finančnem poslovanju bi bilo treba določiti 
vsaj temeljne pogoje, ki jih mora podjetje izpolnjevati, da se lahko 
ukvarja s finančnimi posli, oziroma z zakonom o bančnem 
poslovanju določiti, katera so tista področja, ki niso urejena z 
zakonom o bankah in pod kakšnimi pogoji se lahko opravljajo. 

Revizije računovodskih izkazov si brez revizorjev informacijskih 
sistemov predvsem v večjih podjetjih in finančnih orgnaizacijah ni 
moč več zamišljati. Zaradi razvoja računalniške tehnike in njene 
uporabe sledi revidiranja izginjajo, saj se veliko transakcij opravi 
že kar z neposredno povezavo računalnikov oziroma omrežij. 
Teh izzivov časa in tehnologij se na inštitutu zavedajo in 
ugotavlj-ajo, da na tem področju manjka še veliko znanja. 
Ustreznega znanja in opreme tudi nimajo uporabniki računalniških 
storitev. Predvsem pa ni dovolj razvito področje notranjih kontrol. 

Standardi, po katerih ocenjevalci trenutno ocenjujejo podjetja, niso 
sprejeti kot državni standardi. Zato v inštitutu želijo sprejeti 
slovenske standarde za ocnejevanje vrednosti podjetij in 
standarde za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in opreme. Pri 
pripravi teh standardov inštitut sodeluje z Ministrstvom za 
pravosodje, Ministrstvom za finance ter Ministrstvom za okolje in 
prostor. 

Za velik napredek v letu 1996 inštitut šteje začetek izvajanja 
nadzora nad revizijskimi družbami. S sprejemom pravilnika o 
nadzoru in začetkom njegovega izvajanja je revizijska stroka 
izpolnila vse zahteve, ki jih ji nalaga zakon o revidiranju pa tudi 
položaj te stroke v svetu, saj se je v celoti začela uravnavati 
sama.-V letu 1997 bo potrebno, zaradi podpisa in ratifikacije 
sporazuma z Evropsko zvezo spremeniti zakon o revidiranju. 
Evropska zveza zahteva le dve spremembi: možnost, da imajo 
tujci upravljalsko večino v revizijskih družbah in možnost 
opravljanja revizije kot svobodnega poklica. Zakon o revidiranju 
bo na podlagi izkušenj pri uporabi in delovanju potrebno spremeniti 
še v nekaterih drugih členih 

Predstavnik inštituta je v razpravi opozoril na problem povezanosti 
računovodskih standardov z zakonom o davku od dobička 
pravnih oseb glede na to, da davčni inšpektorji tolmačijo 
računovodske standarde drugače kot revizorji oziroma 
pooblaščeni revizorji. Tako npr. prihaja do primerov, ko davčni 
organ ne prizna kratkoročnih rezervacij in v nekaterih primerih 
tudi ne popravkov vrednosti individualnih terjatev, za katere je 
jasno da so terjatve do podjetja, ki je v stečaju ali v likvidacijskem 
postopku. Po mnenju odbora je potrebno to področje nujno urediti 

in določiti razmerje med delavci davčnega organa in revizorji. 
Nevzdržno je sedanje stanje, ko delavci davčnih organov tolmačijo 
slovenske računovodske standarde čeprav za to niso niti poob- 
laščeni. Poudarjeno je bilo, da bi posebna skupina strokovnjakov 
- revizorjev in delavcev davčne uprave, pripravila protdkol, s 
katerim naj bi določila način sodelovanja in strokovne razprave o 
vprašanjih, ki zadevajo tako standarde, kot tudi uporabo 
standardov za davčne namene. 

Razprava v odboru je opozorila na problem revalorizacije. Slovenski 
računovodski standardi predvidevajo revalorizacijo z rastjo cen 
na drobno. Temeljna obrestna mera in R sta sedaj v nekaterih 
primerih v neskladju. Po stališču inštituta je potrebno za realnost 
računovodskih izkazov in tudi po zahtevi mednarodnih standardov 
inflacijo priznati in jo knjigovodsko izkazati. 

V razpravi je bilo opozorjeno na problem organiziranja neprofitnih 
institucij. Gre za odnose med ustanovitelji, občinami oziroma 
republiko in zavodi. Prihaja do situacij, da občina kot lastnik zavoda 
npr. šole, proda osnovna sredstva šole, ker meni, da so to njena 
sredstva, le-ta pa si lasti tudi šola. Z zakonom o računovodstvu 
tega problema ni mogoče rešiti. 

Problem predstavljajo tudi profitne in neprofitne dejavnosti od 
zavodov do fakultet in drugih institucij, katerih del je tudi profitna 
dejavnost; prihaja torej do prelivanja sredstev med profitno in 
neprofitno dejavnostjo. Na tem področju je potrebno postaviti jasno 
ločnico med sredstvi, pridobljenimi iz proračunov, in sredstvi, 
pridobljenimi iz drugih virov. 

Navedeno problematiko je potrebno opredeliti in postaviti pravila 
igre, po katerih naj bi prej navedene institucije delovale oziroma 
računovodsko obravnavale in izkazovale svoje podatke o 
sredstvih. 

V Slovenskem inštitutu za revizijo menijo, da bi lahko izobraževali 
tudi bodoče davčne svetovalce glede na to, da davčno svetovanje 
temelji na slovenskih rarčunovodskih standardih, ki jih inštitut 
sprejema in tolmači. To vprašanje je posebej pomembno ob pripravi 
zakona o davčnem svetovanju. 

V razpravi je bila izražena pobuda naj bi Odbor za finance in 
monetarno politiko predlagal Ministrstvu za finance vzpostavitev 
povezave med Slovenskim inštitutom za revizijo in Davčno upravo 
RS pri Ministrstvu za finance, za reševanje kritičnih vprašanj s 
področja njunega dela. 

Predsednik odbora je v razpravi izpostavil nekatere probleme in 
vprašanja: 

- ustanovitelj Slovenskega inštituta za revizijo je Zveza raču- 
novodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Inštitut pa imenuje 
odgovorne v Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev, kar 
pomeni, da je krog zaprt. Nekateri delavci iz tega zaprtega kroga 
so kapitalski partnerji v revizijski hiši, kar lahko škodljivo vpliva 
na neodvisnost inštituta; 

- inštitut je premalo samostojen, ker se preveč podreja državnim 
institucijam in upošteva njihove zahteve, kot je Agencija za trg 
vrednostnih papirjev, Urad za nadzor nad zavarovalnicami in 
drugi. Ti zahtevajo od revizorjev več, kot jim njihov kodeks 
dovoljuje; 

- nadzor nad kvaliteto dela revizorjev je še vedno pomanjkljiv. To 
je bila že tema razprav v odboru prejšnjega mandata. Rečeno je 
bilo, da bo inštitut začel z nadzori v letu 1996, saj je samo inštitut 
pristojen za postopke nadzora. Gre za to, da posamezni revizorji 
svoje delo opravljajo malomarno, inštitut pa je v takih primerih 
dolžan ustrezno reagirati in je v skrajnem primeru dolžan odvzeti 
licenco. Inštitut ni ustrezno reagiral v nekaterih primerih, kot je 
revizija izkazov družbe DADAS, ko revizijsko poročilo ni zaznalo 
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problemov in nevarnosti in ni bilo sankcionirano z vidika revizijske 
stroke. 

- V primeru Palome sta dve reivzijski družbi opravili revizijo za 
isto obdobje. Poročili sta bili popolnoma nasprotni; zgodilo se ni 
nič. V primeru revizije Komercialne banke Triglav, revizijska družba 
ni ugotovila primerov nepravilnosti. V tujini revizorji odgovarjajo za 
pet ali več let nazaj v primerih, ko gre banka v stečaj. V primeru 
Sklada RS za razvoj sta komercialna revizija in Računsko sodišče 
podala popolnoma nasprotna mnenja. Za Zdravilišče Rogaška 
Slatina sta dve revizijski družbi opravili revizijo za isto obdobje, 
njuni poročili pa sta bili popolnoma različni. 

Konsolidacija pri delitvi dobička po privatizaciji različnih podjetij je 
bila pogosto opravljena nestrokovno in skupni dobiček ni bil 
pravilno izkazan, ker je bila metoda vrednotenja naložb strokovno 
nedorečena. 

V odgovoru je bilo pojasnjeno, da je ustanovitelj inštituta po zakonu 
o revidiranju Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 
Glede kapitalske povezave in zaprtega kroga ni to edini primer, 
ko je neka organizacija, ki je svetovalna, ustanoviteljica druge 
organizacije. Torej je svetovalna organizacija ustanovitelj druge 
reivzijske hiše. Tu torej ne obstaja problem, ker je po zakonu o 
revidiranju in statutu inštituta najvišji organ upravljanja v inštitutu 
svet. Obstaja še strokovni svet, člani strokovnega sveta so vodje 
sekcij, torej neposredno iz vodij sekcij so imenovani člani stro- 
kovnega sveta in trije neodvisni strokovnjaki. Dejstvo je, da se 
zaradi majhnosti Slvoenije pojavljajo nekatera imena v različnih 
institucijah npr. profesor, ki je član strokovnega sveta v inštitutu, 
sodeluje tudi pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev. Zveza 
računovodij, finančnikov in revizorjev ni privatna organizacija, 
ampak zveza društev. Sistem je oblikovan enako kot v Združenih 
državah Amerike. 

Sodelovanje z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Banko 
Slovenije in Uradom za zavarovalni nadzor je potrebno, ker gre 
za drugačne mehanizme nadzora nad posameznimi subjekti. 

Glede navedbe primerov podjetij, v katerih po mnenju predsednika 
odbora inštitut ni ustrezno reagiral, je potrebna navedba konkretnih 
primerov glede nadzora, saj obstaja pravilnik o nadzoru nad 
revizijskimi družbami. V primeru ko nekdo ni zadovoljen z mnenjem 
revizijske družbe ali meni, da je ta ravnala v nasprotju s standardi, 
lahko v skladu s pravilnikom poda zahtevo za izredni nadzor, 
vendar mora to utemeljiti. Inštitut nadzira določene segmente 
revizijskega dela in če kdo meni, da poročilo revizijske družbe ni 
korektno ali da je bila povzročena škoda, lahko toži revizijsko 
družbo. Nadzor inštituta posega bolj na področje organiziranosti 
delovanja reivzijskih družb in drugih zadev, ki so mu z zakonom 
predpisane. 

Glede družbe DADAS ni resnično, da inštitut ni opravil nadzora. 
Opravljen je bil izreden in reden nadzor. Bil je izdan tudi interni 
opomin. Problem pri reviziji družbe DADAS je bil v tem, da so v 
njem združene fizične in pravne osebe, na kar je revizor opozoril 
v poročilu, ne pa v povzetku. 

V nadaljevanju razprave je bilo izpostavljeno vprašanje o tem, kaj 
meni inštitut o dejstvu, da Računsko sodišče najema revizijske 

družbe proračunskih uporabnikov. Proračunski porabniki sodijo 
pod pristojnost Računskega sodišča. Računsko sodišče pa se 
lahko v posameznem primeru posluži uslug komercialnih 
revizorjev. 

Na vprašanje ali lokalna skupnost lahko predlaga revizijo in kako 
je s plačilom takšne reivzije, je predstavnik inštituta pojasnil, da 
revizijo lahko naroči vsakdo, saj je teh več vrst. Komercialna 
revizija oziroma revidiranje računovodskih izkazov ni enako 
inšpiciranju. Namen revizorja ni, da odkriva nezakonita dejanja, 
prekrške ipd.; to je naloga drugih institucij. Če revizor po 
računovodskih standardih ugotovi nezakonita dejanja, mora o 
svojih ugotovitvah poročati odgovorni osebi, višji od tiste, ki je 
dejanje storila. 

Predsednik odbora je ob zaključku menil, da je bil Slovenski inštitut 
za revizijo doslej deležen določene tolerance, ker je pač nova 
institucija in rabi čas, da se vpelje v svoje delo. Te tolerance bo v 
prihodnje vse manj. Predstavnik inštituta je odgovoril, da inštitut 
ne želi nikakršne tolerance, želi pa, da odbor opozori na probleme 
in ugotovitve, ki naj bi jih stroka in inštitut v prihodnje na svojem 
področju tudi izboljšala. V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da 
se je v Sloveniji vzpostavilo stanje popolnega nezaupanja vsemu 
in vsem, ki se ukvarjajo s kakršno koli vrsto nadzora ali revizijo. 
To ne drži, saj strokovnjaki na tem področju svoje delo dobro 
opravljajo. 

Predsednik odbora je ob koncu razprave poudaril, da določenih 
stvari ni moč odpraviti samo z boljšo zakonodajo, kot je to npr. 
uporaba in tolmačenje računskih standardov, temveč se je treba 
dogovoriti za sistem in način dela. Eden od teh dogovorov je 
dogovor o načinu dela med davčnimi inšpektorji in inštitutom za 
revizijo. Predlagal je, da odbor sprejme pobudo za dogovor 
med Ministrstvom za finance in Slovenskim inštitutom za 
revizijo, s katerim naj bi se določil način sodelovanja in 
strokovna razprava o vprašanjih, ki zadevajo tako standarde 
kot tudi uporabo standardov za davčne namene. Pobudo je 
odbor sprejel. 

Odbor se je seznanil s poročilom Slovenskega inštituta za 
revizijo za leto 1996 in ne predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da ga obravnava na seji Državnega 
zbora. 

Svetovalka Državnega zbora Predsednik 
Iva Sajko, l.r. mag. Janez Kopač, l.r. 

POSLANO: 
- predsedniku Državnega zbora 
- generalni sekretarki DZ 
- Vladi Republike Slovenije 
- Ministrstvu za finance 
- Slovenskemu inštitutu za revizijo 
- Službi za informiranje 
- poslanskim skupinam 
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