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Varuh človekovih pravic pošilja
-TRETJE REDNO POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH
PRAVIC.

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

Poročilo, ki ga Državnemu zboru posreduje v skladu s 43.
členom zakona o varuhu človekovih pravic, se nanaša na delo
varuha v letu 1997.

Ivan Bizjak, l.r.
Varuh človekovih pravic
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Grafični prikaz postopka obravnave pobude pri
varuhu

Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in
enake pravice.
(Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948)

Človekove pravice in temeljne svoboščine so prirojene pravice
vseh ljudi. Njihovo varovanje in uveljavljanje je prva naloga vlad.
(Dunajska deklaracija, 1993)

UVOD
Letno poročilo varuha človekovih pravic je prikaz načina in
vsebine dela, problemov, ki jih srečujemo pri tem, njihovega
razreševanja in zapletanja. Je zgoščen prikaz problemov, ki jih
imajo prebivalci države z oblastjo, pa najsi bodo to kršitve temeljnih
človekovih pravic ali slabo in neučinkovito izvajanje oblasti. Hkrati
je letno poročilo izraz odgovornosti varuha do ljudi, katerim je
namenjeno njegovo delo. Obravnavanje poročila v državnem
zboru in upoštevanje vsebovanih ugotovitev s strani oblastnih
organov pa kaže njihovo zavezanost in odgovornost do
državljanov in drugih prebivalcev naše države.

širok krog ljudi. Nekatere smo razrešili, zato prikazujemo naše
ukrepanje in način rešitve. Navajamo jih predvsem kot opozorilo,
da se kaj podobnega ne bi ponavljalo. Pri nekaterih problemih pa
končne rešitve do konca leta še ni bilo, zato navajamo svoj predlog
za rešitev in pričakujemo dejaven odziv organa, ki je pristojen za
razrešitev.
Tretje poglavje je namenjeno predvsem statističnim podatkom o
opravljenem delu v letu 1997. Številke ne povedo vsega,
odslikavajo pa vrsto problemov, ki najpogosteje tarejo ljudi, delež
utemeljenih pritožb, resorje, kamor spadajo najpogostejše težave
ljudi, in še marsikaj. V istem poglavju prinaša poročilo tudi druge
podatke o delu varuha in njegove službe.

Leto 1997 je prineslo prvo obravnavo poročila varuha v državnem
zboru, natančneje obravnavo prvih dveh letnih poročil. Ob
obravnavi poročil je državni zbor izrekel podporo instituciji in
delovanju varuha Jer v poročilih navedenim ugotovitvam. Sprejeti
sklepi so pokazali visoko stopnjo zavedanja o pomembnosti
spoštovanja in varovanja človekovih pravic. Uresničitev v sklepih
postavljenih nalog - tako tistih, ki zavezujejo vlado, kot onih, ki jih
je državni zbor naložil sebi - bo lahko pomembno pripomogla k
črtanju nekaterih problemov, na katere se nam že kar upira znova
in znova opozarjati. Seveda, če ne bo ostalo le pri sklepih. V letu
1997 še niso bili uresničeni, pričakujemo pa čimprejšnji ustrezen
odziv vseh, na katere se nanašajo.

Kot je že v navadi v letnih poročilih varuha, je v četrtem delu
mogoče najti opise nekaterih v letu 1997 zaključenih zadev. V tem
delu zlasti navajamo takšne zadeve, ki niso posebej predstavljene
v drugem poglavju, in s posameznimi primeri ilustriramo tam
navedene ugotovitve. Z opisom obravnavanih primerov želimo
predstaviti raznolikost problematike, različne načine dela varuha
pri obravnavanju zadev, hkrati pa tudi prikazati nekatere probleme
na način, kot jih doživlja posameznik.
Pogosto se postavlja vprašanje o učinkovitosti varuha. Za odgovor
na to vprašanje je treba probleme, s katerimi se srečujemo,
razdeliti na dve vrsti: sistemske, ki se nanašajo na večje
pomanjkljivosti v delovanju države (zlasti nedodelanost
zakonodaje in dolgotrajnost postopkov), in na posamične. Ob
utemeljenih pobudah glede posamičnih problemov smo s
praviloma dobrim sodelovanjem pristojnih organov prišli do
ustreznih rešitev. Pri sistemskih problemih pa kaže, da tudi
dolgoletno opozarjanje ne prinese rezultatov, zato žal na tem
področju ni moč govoriti o velikih uspehih, kar pa seveda več
pove o uspešnosti vlade in parlamenta kot pa varuha. V imenu
posameznikov, ki jih problematika zadeva, tudi to pot opozarjamo
na nekatere nepravilnosti, ki niso nove, v resnem upanju, da
številnih od njih prihodnje leto ne bo treba več omenjati.

Ker prihaja pričujoče poročilo v obravnavo v letu, ko obhajamo
petdesetletnico splošne deklaracije človekovih pravic, poskušamo
v prvem poglavju prikazati raven spoštovanja nekaterih
zagotovljenih pravic in pravic nekaterih najbolj občutljivih skupin.
Navajamo tudi nekatere okoliščine, ki v naši državi slabo vplivajo
na spoštovanje in uveljavljanje človekovih pravic.
Drugo poglavje prinaša pregled problematike po področjih
varuhovega dela. Pri problemih, na katere smo opozarjali že v
dosedanjih poročilih, ki še niso dokončno rešeni, navajamo le
ugotovitve o ukrepih za njihovo odpravo. Seveda pa smo se v
letu 1997 srečali z veliko novimi problemi. Med njimi so taki, ki so
prizadeli le enega posameznika, pa tudi taki, ki zadevajo zelo
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posameznik si iz obvestil in pojasnil o vladnih namerah in
uveljavljenih ukrepih težko ustvari jasno sliko o razlogih in
posledicah vladnega ravnanja in se mu težko racionalno prilagaja;
to velja toliko bolj, ker javno obveščanje pogosto podlega
senzacionalističnemu pristopu, pri katerem afere prednjačijo
pred drugimi sporočili

1. UGOTOVITVE IN OCENE O
SPOŠTOVANJU ČLOVEKOVIH PRAVIC
V SLOVENIJI
Poročilo varuha človekovih pravic za leto 1997 prihaja v javnost
in obravnavo v letu, ki mu daje poseben pečat petdesetletnica
splošne deklaracije človekovih pravic. Deklaracija pomeni
priznanje in potrditev enakosti vseh članov človeške družine,
najsi bodo veliki ali majhni, bogati ali revni, izhajajoč iz njihovega
dostojanstva - ne glede na kraj rojstva, položaj, barvo kože, spol,
jezik, veroizpoved ali politično usmeritev. Deklaracija je temelj
številnim aktom in mehanizmom, ki so bili sprejeti in vzpostavljeni
v drugi polovici dvajsetega stoletja na svetovni in regionalni ravni.
Spoštovanje in varovanje človekovih pravic je v tem času doživelo
občuten razvoj, čeprav se še vedno dogajajo barbarska dejanja,
žaljiva za človeško vest. Takim dejanjem smo bili priča celo v naši
bližnji soseščini. Ravno dogajanja te vrste opozarjajo, da mora
biti spoštovanje človekovih pravic ves čas v ospredju prizadevanj
odgovornih v vseh državah, seveda tudi v Sloveniji.

» usklalevanle med resorll za rešitev problemov ie predolgo:
problem, ki zadeva le en resor, je ob normalni zavzetosti
odgovornih mogoče odpraviti v primernem času; ko pa je
potrebna uskladitev več ministrstev, praviloma prihaja do
dolgotrajnega usklajevanja, pogosto brez uspeha; včasih pa do
ustreznega usklajevanja sploh ne pride
• Odnos države do posameznika le pogosto neprimeren tako glede spoštovanja njegovega dostojanstva kot glede
popolnega obveščanja in pomoči
• pomanjkljiva le skrb za nekatere skupine, ki nosilo največje
breme gospodarske preobrazbe: dolgotrajno brezposelni
izgubljajo vsako upanje, da bi še kdaj lahko živeli od sadov
svojega dela

Petdesetletnica splošne deklaracije človekovih pravic je
priložnost, ko velja temeljiteje pregledati, v kolikšni meri se v naši
državi spoštujejo in uveljavljajo človekove pravice. Najboljša
proslava obletnice pa je izboljšanje razmer na tistih področjih,
kjer zagotovljene pravice niso uveljavljene v celoti in za vse ali
kjer prihaja do nepravilnosti in pomanjkljivosti. Zato prvi del letnega
poročila varuha namenjamo pregledu položaja na področju
človekovih pravic v Sloveniji. Pri tem izhajamo predvsem iz
ugotovitev ob obravnavi pobud, vključujemo pa tudi ugotovitve in
ocene s področij, s katerih ne prejemamo pobud, vendar smo na
njih pri svojem delu zaznali pomanjkljivosti in probleme. Pregled
vsebuje temeljne pravice, zagotovljene z akti Organizacije
združenih narodov, evropsko konvencijo o človekovih pravicah
in temeljnih svoboščinah ter z Ustavo Republike Slovenije.

• učinkovitih pritožbenih poti na številnih področjih še
vedno nI: kljub opozorilom se zelo počasi uvajajo ustrezne
pritožbene možnosti, kjer pa obstajajo, so postopki pogosto
pomanjkljivi
♦ppmanlklllv le smisel za ureieno delovanle državnih in
drualh organov: celo odločbe ustavnega sodišča niso
upoštevane v postavljenih rokih, nekatere pomanjkljivosti brez
vznemirjenja ohranjamo pri življenju; breme neurejenosti pa nosi
posameznik.

Ocene o položaju in problemih pri spoštovanju
človekovih pravic
Splošne ocene o spoštovanju temeljnih človekovih pravic in
svoboščin v Sloveniji so dobre.To pa ne pomeni, da ne prihaja do
posameznih nepravilnosti in da ne obstajajo številni problemi, ki
so v nasprotju z določili zavezujočih mednarodnih pravnih aktov
in določbami slovenske ustave. Navajamo nekatere teh problemov
glede nekaterih človekovih pravic oziroma pravic posebej
občutljivih skupin.

Nekaj dejavnikov, ki vplivajo na spoštovanje
človekovih pravic in razreševanje problemov:
Ob dobri urejenosti nekaterih področij in uspešnem premagovanju
številnih problemov se nam zdi potrebno opozoriti na ključne
dejavnike, ki kažejo, da z doseženim na področju spoštovanja
človekovih pravic in zagotavljanja pravne varnosti v naši državi
ne moremo biti popolnoma zadovoljni. Naloga varuha pač ni v
tem, da prikazuje pozitivne dosežke, čeprav v nadaljevanju
poročila omenjamo tudi nekatere pozitivne premike. Najbolj skrb
zbujajoče je, da je treba na nekatere resne probleme opozarjati
že tretjič zapored:

Človekovo dostolanstvo
Enako dostojanstvo vsakega človeka zahteva spoštljiv odnos
do vsakogar, ki se obrača na kateregakoli predstavnika državnih
ali drugih organov z javnimi pooblastili. Narekuje tudi obveznost
države, da vsakomur, ki si tega sam ne more zagotoviti, omogoči
človeka vredno preživetje. Iz obojega izhajajo še številne naloge.
Enako pa še niso povsem jasno izoblikovana merila sodnega
varovanja posameznikovega dostojanstva glede dejanj zoper čast
in dobro ime, zlasti tistih, ki so storjena v javnosti.

• Pravni red nI popoln In stabilen: od številnih zakonov,
navedenih v lanskem poročilu, ki bi jih bilo po našem mnenju
treba čimprej sprejeti, sta bila lani sprejeta le dva; veliko je še z
novo ustavo neusklajene zakonodaje, odkrite pomanjkljivosti
novih zakonov pa niso odpravljene v primernem času
• državni organi delulelo neučinkovito In celo nezakonito:
v zadnjih treh letih so se še povečali zaostanki na nekaterih
sodiščih, opaženi zaostanki so marsikje še daljši, v upravnih
postopkih pa opažamo celo nove primere kršitev zakonskih
rokov; učinkovitih ukrepov za izboljšanje položaja ni

Pravica do žlvllenla. svobode In varnosti
Čeprav oblike kriminala, ki ogrožajo življenje in varnost ljudi, le
zmerno naraščajo, ho za varovanje teh pravic temeljnega pomena
izboljševanje učinkovitosti organov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj. Hkrati pa je
nujno skrbeti za zakonitost njihovega delovanja in ustrezen nadzor,
da ne bi prihajalo do neupravičenega omejevanja osebne svobode
in drugih pravic zaradi zatiranja kriminalitete.

• Odkrite nepravilnosti se prepočasi odpravlla|o: problem je
očitno v določanju prednosti, saj ni mogoče verjeti, da odgovorni
niso sposobni razrešiti pogosto precej preprostega problema
• PbveSčanle lavnostl o vladnih namerah le oomanlkl|lvo:
poročevalec, št. 39
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Pravice narodnih skupnosti

Prepoved mučenia. nečloveškega ali poniževalnega ravnanla
In kaznovanja

V povezavi s spoštovanjem pravic ustavno opredeljenih narodnih
skupnosti ne zaznavamo resnejših problemov. Razlog za to je
brez dvoma tudi njuna neposredna zastopanost v predstavniških
telesih na državni in lokalni ravni in upoštevanje določil o
sodelovanju narodnih skupnosti pri odločanju o njihovih pravicah
in položaju.

Kršitve pravic s prekoračitvijo in nepravilno uporabo pooblastil
represivnih organov so sicer redke. Kljub temu velja še večjo
pozornost posvetiti zlasti izobraževanju policistov za zakonito in
strokovno izvajanje pooblastil. Posebna pozornost mora biti
posvečena obravnavi vsake pritožbe, ki se nanaša na
neupravičeno uporabo sile, kakršnokoli mučenje ali ponižujoče
ravnanje. Predlagamo uvedbo občasnih izpitov s področja
spoštovanja človekovih pravic za policiste in pooblaščene uradne
osebe v zaporih, zlasti ob prevzemu odgovornejših samostojnih
nalog.

Veliko slabši je položaj romske skupnosti, saj še ni bil sprejet z
ustavo predvideni zakon, ki naj ureja položaj in posebne pravice
te skupnosti.
Pravica pribežališča

Pravica do spoštovanja zasebnega In družinskega žlvllenia
ter nedotakljivosti stanovanja In komunlkacll

Možnost za uveljavitev te pravice je treba ustrezneje in celoviteje
urediti z zakonom. Sedanje trajanje postopka je nerazumno dolgo
in ne more biti v interesu niti prosilca niti države.

Navedene pravice še niso ustrezno zakonsko zaščitene. Določbe
o dovoljenih posegih v te pravice v zakonu o kazenskem postopku
je ustavno sodišče razveljavilo, zakon o policiji ob nastajanju tega
poročila še ni sprejet, očitno pa je povsem zastalo urejanje
občutljivega področja varnostno-informativnih služb. Zato je vsak
nadzor zakonite omejitve teh pravic izjemno otežen.

Pravica do Izražanja narodne pripadnosti
Več pozornosti bo treba posvetiti uveljavljanju kulturnih pravic
različnih skupin, ki živijo v Sloveniji, seveda skladno z njihovimi
željami in interesi. Gre sicer za ustavno zagotovljeno individualno
pravico vsakogar, da goji in izraža svojo kulturo, ki pa jo lahko če to želi - uresničuje tudi v skupnosti. Država takšnih teženj vsaj
ne sme ovirati, če jih že ne pospešuje.

Politične In državllanske pravice
Posebnih problemov na tem področju ne opažamo. Pomanjkanje
demokratičnih izkušenj iz preteklosti pa občasno povzroča
probleme in nesporazume ob uveljavljanju nekaterih pravic s tega
področja, na primer glede pravice do zbiranja in združevanja,
volilne pravice in neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih
zadev.

Varstvo enakopravnosti In spoštovanje rasne, verske In
nazorske različnosti
Slovenija ni imuna pred izrazi rasne nestrpnosti in ksenofobije.
Rasna nestrpnost je sicer prišla do izraza le v nekaj primerih
pred leti, ko je tudi odločno ukrepanje državnih organov verjetno
preprečilo njeno širjenje. Ksenofobičnost je resneje zakoreninjena,
kar kaže tudi dejstvo, da je v preteklosti prišlo do zakonodajnih
predlogov z elementi narodnostne nestrpnosti.

PT9VIC9 dO ppStenega pfrrgvngvanla
Problem je zlasti uveljavljanje pravice posameznika, da se o
njegovih pravicah in dolžnostih odloča "brez nepotrebnega
odlašanja", kot pravi ustava, oziroma "v razumnem roku", kakor
določa evropska konvencija. Primeri, ki jih obravnavamo, kažejo,
da je ta pravica pri nas najbolj množično kršena.

Skrb zbujajoči so pojavi nestrpnosti zoper Rome. Eden od razlogov
zanje, ki ga je mogoče odpraviti, je pravno neurejen položaj te
skupnosti.

Pravica do sodnega varstva, do pravnega sredstva
Dolgotrajnost sodnih in nekaterih upravnih, zlasti tudi pritožbenih
postopkov, pomeni, da marsikomu ni na voljo učinkovito sodno
varstvo v postopkih, v katerih se odloča o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih. Dolgotrajnost postopkov v nekaterih
primerih dejansko pripelje v enak položaj, kot če sodno varstvo
sploh ne bi bilo zagotovljeno. Zgodi se celo, da je zaradi
dolgotrajnosti postopka posameznik ob pravico, ki bi mu bila
priznana, če bi bilo odločeno v zakonitem roku.

Poseben problem je v Sloveniji nizka stopnja tolerantnosti, ko gre
za razlike na področju vere in drugih naziranj, pa tudi za izražanje
prepričanja nasploh. Vzgoja za človekove pravice, ki jo poudarja
tudi splošna deklaracija človekovih pravic, mora biti v dobršni
meri usmerjena v dopuščanje in sprejemanje drugačnosti drugega.
Pomembno je dejansko upoštevanje načela, da ni dopustno storiti
nič takega, kar ne želim, da se meni zgodi. Pomemben vzgojni cilj
je tudi to, da ne vrednotimo doživljanja drugega po lastnih merilih,
marveč skušamo razumeti njegovo lastno doživljanje, vrednote
in navade.

Eravlca do sodelovanja pri upravljanju lavnih zadev

Pravice tu)cev

temeljni pogoj za uresničevanje te pravice je ustrezna
obveščenost o namerah zakonodajne in izvršilne oblasti ter
nosilcev lokalne samouprave, o predvidenih ukrepih in njihovi
vsebini, pa tudi o izvajanju načrtov, zakonov in usmeritev. Pristop
pristojnih k celovitemu obveščanju javnosti še vedno ni ustrezen.
Je daleč od načela transparentnosti oblasti (open government),
ki je civilizacijska pridobitev in prvi pogoj trdne demokracije.

Posebej opozarjamo na še vedno neurejen status številnih
prebivalcev Slovenije, ki so do osamosvojitve v Sloveniji imeli
zakonito priznano stalno prebivališče. To jim je bilo na sporen
način odvzeto, ni pa jim uspelo pridobiti nobenega statusa,
predvidenega s slovensko zakonodajo. S svojimi predlogi za
ureditev tega problema doslej nismo uspeli. Neurejen položaj na
tem področju vpliva tudi na uresničevanje pravic otrok in je pogosto
v nasprotju z načelom o združevanju družine. Izražena
pripravljenost za razrešitev problema naj čimprej pripelje do
ustrezne rešitve.
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more obdržati niti dela premoženja. Celo če sta nekdanja zakonca
razpolagala s stanovanjskimi zmogljivostmi, ki bi omogočale
nemoteno bivanje obeh, mora žena pogosto iskati neustrezne
zasilne rešitve do zelo oddaljene sodne odločitve.

Svoboda albanla
Opažali smo zlasti primere, ko osebam, ki so bile po osamosvojitvi
Slovenije formalno tujci, ni bil dovoljen vstop v državo, čeprav
njihovi družinski člani živijo tukaj in imajo slovensko državljanstvo.
Pri zavrnitvi na meji ali zavrnitvi izdaje vizuma ni pritožbe, zato ni
bilo mogoče preveriti pogosto zelo pomanjkljivo utemeljenih
zadržkov iz obrambnih in varnostnih razlogov. V zadnjem letu se
je nekaj znanih primerov razrešilo.

Ženske kot matere nosijo tudi največji del bremena zaradi
neučinkovitosti pri izterjavi preživnine.
Očitno je tudi, da so ženske izrazito skromno zastopane na
odgovornih mestih v politiki, gospodarstvu in javnih službah,
čeprav je prav ta zastopanost eden od kazalcev dejanske
enakopravnosti žensk in moških. Izboljšanje položaja je zapleten
proces, ki pa lahko temelji le na opuščanju nekaterih stereotipov
glede spolne delitve vlog in dela.

Pravice otrok
Konvencija o otrokovih pravicah, ki zavezuje Slovenijo, se ne
upošteva v zadostni meri v neposredni praksi tistih organov, ki
odločajo o otrokovih pravicah in interesih. Za varstvo otrokovih
pravic bi jo bilo mogoče neposredno uporabiti v številnih postopkih,
v katerih veljavna zakonodaja ne daje dobre podlage za učinkovito
ukrepanje. Konvencija izhaja iz pravic otroka, kar omogoča, da
se otrok obravnava kot oseba, kot subjekt pravic in odgovornosti.

Pravice Invalidov
Pravice invalidov niso enotno in celovito urejene, kar zbuja zdaj
pri tej, zdaj pri drugi kategoriji občutek neupravičene diskriminiranosti. Spodbujati bo treba tudi izboljševanje družbenega ozračja,
ki naj omogoči odpravo vseh ovir, ne le arhitektonskih, za
enakovredno vključevanje invalidov v življenje, skladno z njihovimi
zmožnostmi in interesi. Usmeritev v tržno gospodarstvo je omejila
možnosti za zaposlovanje, zato bo treba najti ustreznejše rešitve
za izobraževanje in usposabljanje nekaterih kategorij invalidov.

Presojanje in ugotavljanje, kaj je v otrokovo korist, je v preveliki
meri subjektivno, zato arbitrarno, saj predpisi ne dajejo podrobnejših
usmeritev, lastni otrokov interes pa se ne upošteva v zadostni
meri ali pa ga otrok sploh ne more ustrezno uveljaviti. Zakonodaja
tudi ne daje dobre podlage za hitro in učinkovito ukrepanje ob
zlorabah, trpinčenju in hudem zanemarjanju otrok, zato so
potrebne ustrezne spremembe družinske zakonodaje. Centri za
socialno delo, ki izvajajo vrsto funkcij za varstvo otrokovih koristi,
so tudi na tem področju v neprimerni dvojni vlogi, ko hkrati
opravljajo strokovne socialnovarstvene in upravne naloge. Tudi
zato je potrebna reorganizacija socialnega varstva, hkrati pa bo
treba uvesti ustrezne oblike zastopanja in zagovorništva otrok.

Pravica do mlrneoa uživanja lastnine
V denacionalizacijskih postopkih, s katerimi država popravlja
nekdanje teptanje te pravice, prihaja do prekoračitve zakonskega
roka. S tem nastopi položaj, ko posameznik, ki mu po zakonu
pripada vrnitev nekdaj odvzete lastnine, zaradi nezakonitosti v
postopku te ne more uživati.

Žal pa so tudi otroci žrtve dolgotrajnih in neučinkovitih postopkov,
zlasti v zvezi z odločanjem o stikih s staršem, pri katerem otrok
ne živi, in s plačevanjem preživnine. Zato je naš predlog za
vzpostavitev preživninskega sklada utemeljen predvsem na skrbi
za interese otrok v skladu s konvencijo o otrokovih pravicah.

Varstvo te pravice je v številnih primerih pomanjkljivo tudi zaradi
dolgotrajnih sodnih postopkov za varstvo iz lastnine izhajajočih
pravic.

Pravice žensk - enakopravnost moških In žensk

Pravice delavcev

Kljub zagotovljeni enakopravnosti so ženske izpostavljene
nekaterim nesorazmernim obremenitvam, zlasti pri skrbi za
materialno varnost, vzgojo otrok in glede drugih družinskih
obveznosti. Pri zaposlovanju so izpostavljene številnim težko
dokazljivim pritiskom tudi v smeri odpovedovanja materinstvu.
Ob tem so brez sleherne učinkovite zaščite. Niso redke tudi
informacije o prikriti diskriminaciji pri zaposlovanju.

Varstvo delavcev zaradi zakonodaje, ki ni v celoti prilagojena
spremenjenim gospodarskim in političnim razmeram, in ob
dolgotrajnem uveljavljanju sodnega varstva pravic ni ustrezno.
Varstvo pravic je dolgotrajno in zlasti glede nezakonitega
prenehanja delovnega razmerja pogosto ne izpolni svojega
namena. Pomanjkljiva ureditev otežkoča ali celo onemogoča tudi
varstvo z mednarodnimi akti in domačimi predpisi zagotovljenih
pravic delavcev.

Občutljivost in odzivnost družbe za prikrito nasilje nad ženskami
v družini je kljub vzpostavljenim institucionalnim in prostovoljskim
mehanizmom premajhna.
Za ženske, ki so žrtve nasilja, ni celovito poskrbljeno, saj obstoječa
zatočišča in materinski domovi tako po zmogljivostih kot po
območni razporeditvi ne zadovoljujejo potreb. Premalo pa je tudi
pomoči za ponovno osamosvojitev žensk, ki so se zatekle po
pomoč pred nasiljem. K temu veliko prispeva dolgotrajnost
postopkov, povezanih z delitvijo skupnega premoženja, kar je
največkrat v škodo ženski, saj si kot šibkejši partner običajno ne
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Navedena opozorila, ki se nanašajo na pomanjkljivosti in probleme,
niso povsem izčrpna, saj temeljijo zlasti na neposrednem delu pri
obravnavi pobud. Kljub temu so lahko izhodišče za premagovanje
najbolj žgočih problemov v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic
in zagotavljanjem pravne varnosti državljanov in drugih prebivalcev
naše države.
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zadeve, ki so podlaga za vložitev kazenskih ovadb. Čeprav nam
je takratni minister za notranje zadeve sporočil, da uprave za
notranje zadeve izhajajo iz načela, da je dovoljeno navajanje "le
tistih lastnosti posameznikov, ki ne omogočajo prepoznave", smo
tudi v letu 1997 ugotovili primere, ko so pristojne uprave za notranje
zadeve sporočale podatke, ki razkrivajo identiteto ovadenih. Glede
na to, da je varuh človekovih pravic v skladu z zakonom in ustavo
pristojen le za obravnavo ravnanj državnih organov in organov,
ki izvajajo javna pooblastila, smo v takšnih primerih opravili dodatne
poizvedbe pri ministrstvu za notranje zadeve, pobudnikom pa
posredovali pojasnila o pravnih poteh, ki jih lahko uporabijo ob
posegih medijev v njihove osebnostne pravice. Menimo, da je v
takšnih primerih bolj kot kazenski pregon primerna odškodninska
tožba v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih.

2. PREGLED PROBLEMATIKE PO
POSAMEZNIH PODROČJIH
To poglavje podrobno predstavlja problematiko, ki jo obravnavamo.
Problematika, ki izhaja iz obravnavanih pobud, je razdeljena po
področjih dela varuha. Ob posameznih problemih so opisani tudi
naši predlogi, mnenja in priporočila za njihovo razrešitev.
V posameznih podpoglavjih tega poglavja za posamezno področje
dela varuha uvodoma navajamo primerjavo števila zadev, prejetih
v letu 1997, v primerjavi z letom poprej, primerjavo med številom
obravnavanih in zaključenih zadev v letu 1997 z letom 1996,
navajamo ugotovljene premike po posameznih področjih v
primerjavi z ocenami, ugotovitvami, mnenji in predlogi iz prejšnjih
dveh poročil ter probleme, ki so se pojavili ali pokazali na novo.
Problemov, na katere smo opozarjali že v prejšnjih poročilih in še
niso dokončno rešeni, ponovno ne opisujemo, navajamo pa
ugotovitve o ukrepih za njihovo odpravo. Podana je tudi ocena
aktivnosti organov, ki so se nanašale na odpravo pomanjkljivosti,
ugotovljenih ob obravnavi posameznih zadev. Ugotavljamo, da
pri kompleksnejših problemih večinoma ni bilo dovolj storjenega
za njihovo dokončno razrešitev. Seveda pa navajamo tudi primere,
kjer so bile pomanjkljivosti odpravljene.

Ob obravnavi dveh pobud, ki sta nam ju posredovala vodstvena
delavca v gospodarskih družbah, glede katerih so organi za
notranje zadeve na podlagi svojih ugotovitev vložili kazenske
ovadbe, o katerih so poročali na novinarskih konferencah, smo
od ministrstva za notranje zadeve (MNZ) zahtevali dodatna
pojasnila o načinu obveščanja novinarjev.
Minister nam je odgovoril, da sta pristojni upravi za notranje zadeve
(UNZ) ravnali na ustaljen način, v skladu z organizacijo dela in
usmeritvami ministrstva. Na podlagi nekaterih znakov iz informacije
(ime podjetja in položaj odgovorne osebe) je bilo mogoče odkriti,
za katero osebo gre, vendar naj bi to uspelo samo tistim, ki so
zadevo že poznali. Ob tem minister opozarja, da je bilo razkritje
identitete osumljenca v obeh primerih stvar novinarjev in urednikov
in ne informacij pristojnih na UNZ (Ljubljana in Slovenj Gradec).
Minister obveščanje javnosti o ugotovitvah s področja
gospodarskega kriminala utemeljuje z zainteresiranostjo širše
javnosti za te pojave ter navaja, da posamezniki, ki prevzamejo
vodenje ali vodstveno funkcijo v podjetjih z družbenim kapitalom,
to funkcijo prevzamejo v imenu vseh anonimnih lastnikov
družbenega kapitala, to je državljanov RS, ki so zainteresirani,
da se nad njimi izvaja javni nadzor. Glede kršitve načela domneve
nedolžnosti pa poudarja, da "zakonska formulacija "utemeljeno
osumljen" pomeni točno določeno fazo predkazenskega
postopka, ki v celoti upošteva načelo domneve nedolžnosti."

2.1. Ustavne pravice
Na področju ustavnih pravic se je število prejetih pobud v primerjavi
z letom 1996 nekoliko povečalo, čeprav v absolutnem deležu, ki
se je ustalil na ravni 1,5 odstotka, zadev ni veliko. V to
klasifikacijsko področje uvrščamo različne zadeve, pri katerih
gre za vprašanje temeljnih ustavnih pravic, ni pa jih mogoče uvrstiti
v druga klasifikacijska področja. Zadeve razvrščamo na naslednja
ožja področja: pravice otrok, pravice manjšin, enake možnosti,
etika javne besede, zbiranje in združevanje, varnostne službe in
varstvo osebnih podatkov. Najbolj se je povečalo število zadev
na področju varstva osebnih podatkov, na drugih področjih pa se
je število pobud zmanjšalo ali ostalo na enaki ravni, kot je bilo
prejšnja leta.

Pravna literatura opredeljuje medijsko obsodbo kot poseg v
pravico do zasebnosti, ki ogroža čast in ugled osebe, ki je predmet
takšne obsodbe. To je storjeno z izrekom obsodb posameznikov
v poročanju o kaznivih dejanjih ali o dejanjih, ki imajo lahko znake
kaznivega dejanja. Z "medijskim sojenjem" se posega v pravico
domneve nedolžnosti in ogroža nepristranost sodnega postopka.
Nesporno je, da v takšnih primerih pride do kolizije dveh ustavnih
pravic: svobode izražanja (39. člen) in domneve nedolžnosti (27.
člen). Obe pravici zagotavlja tudi evropska konvencija o varstvu
človekovih pravic (EKČP). Praksa evropskega sodišča za
človekove pravice in nekaterih evropskih ustavnih sodišč
priznava možnost omejevanja svobode izražanja le v primeru
uvajanja kazenskih postopkov ter razširja načelo domnevne
nedolžnosti tudi na predkazenski postopek. Navedeno kolizijo je
treba obravnavati za vsak primer posebej, vendar pa menimo,
da mora državni org&n pri obveščanju javnosti spoštovati načelo
enakosti in enakega obravnavanja posameznikov. Zato menimo,
da ni sprejemljiva praksa, ko z UNZ v nekaterih primerih sporočijo
začetnice, položaj in podjetje, kjer je posameznik zaposlen, kar
medijem omogoča njihovo razkritje, v drugih primerih pa le
podatke, ki posameznika dejansko ne morejo razkriti. Različen
položaj posameznikov v družbi ne more biti razlog za razlikovanje
pri omogočanju posegov v osebnostne pravice posameznikov.
Res je, da je ovadba natančno določena faza predkazenskega
postopka, vendar pa to po našem mnenju zahteva še strožje
upoštevanje načela domneve nedolžnosti. Zadeva ja problematična posebej zato, ker organi za notranje zadeve v tej fazi
predkazenskega postopka javnost obveščajo o svojih

Primeroma navajamo vsebino nekaterih pobud na tem področju:
urejanje lokalne samouprave, referendumov in lokalnih
samoprispevkov, varstvo zasebnosti v zvezi s telefonskimi
pogovori, uveljavljanje volilne pravice, problematika Romov na
posameznih območjih in vprašanja, pri katerih bi lahko šlo za
kršitve temeljnih pravic posameznikov na različnih področjih. Ker
v javnosti od časa do časa nastanejo pobude za ustanovitev
posebnega varuha za varstvo pravic otrok, naj za ilustracijo
omenimo, da smo lani v to klasifikacijsko področje uvrstili le tri
zadeve, pa še te se le posredno nanašajo na kršitve otrokovih
pravic (v eni zadevi je šlo za vprašanje uveljavljanja roditeljskih
pravic za otroka, ki živi pri drugem roditelju v tujini, v drugem
primeru je šlo za pobudo, ki opozarja na nujnost gradnje osnovne
šole v določeni krajevni skupnosti, v tretjem primeru pa je sosed
omejeval igro otrok na otroškem igrišču).
Prejeli smo tudi veliko,pobud, ki so po vsebini predlogi za oceno
ustavnosti predpisov ali drugih splošnih aktov, kjer smo
pobudnikom pojasnili možnosti za vložitev pobude na ustavno
sodišče.

2.1.1. Etika javne besede in "medijsko sojenje"
V poročilu za leto 1996 smo obširneje opisali problematiko
objavljanja poročil v medijih o ugotovitvah organov za notranje
16. junij 1998
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Ustava RS v drugem odstavku 39. člena daje vsakomur pravico
dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu
utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Pravica do svobodnega izražanja, ki vključuje tudi pravico
sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne
oblasti (10. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja,
sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. člen
mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah OZN)
nedvomno sodi med temeljne človekove pravice. Ugotovili smo,
da navedena ustavna določba nI realizirana z zakonom,
neposredno pa jo je težko uresničevati, ker v dveh elementih
napotuje na zakonsko ureditev. Posameznik mora imeti v zakonu
utemeljen pravni interes, njegova pravica pa se lahko zavrne v
primerih, ki jih določa zakon. Ugotavljamo, da ta ustavna določba
ureja zelo pomembno demokratično in civilizacijsko pridobitev, ki
se imenuje tudi politika odprte oziroma transparentne oblasti (open
government), zato bomo pri svojem delu v prihodnje uresničevanju
te pravice posvetili več pozornosti zlasti z vidika odprtosti državnih
organov glede informacij javjiega značaja v razmerju do vseh
državljanov in ne le novinarjev, ki jim to pravico daje zakon o
javnih glasilih.

ugotovitvah; državni tožilci pa o svojih odločitvah na tej podlagi,
torej o zavrženju ovadbe ali o vložitvi obtožnice, praviloma javnosti
ne obveščajo. Javnost kazenskega postopka je po ustavi in
zakonu v celoti zagotovljena šele z javno sodno obravnavo.
Obravnavani primeri kažejo, da je ministrstvo v posameznih
primerih odstopilo od lastnih načel, ko je dovolilo navajanje tistih
lastnosti posameznika, ki omogočajo prepoznavo.

2.1.2. Varstvo osebnih podatkov
Že uvodoma smo omenili, da smo lani prejeli več pobud, ki so se
nanašale na varstvo osebnih podatkov. V posamičnih primerih
smo posredovali v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili. V več
primerih smo pobudnike opozorili, da se lahko neposredno obrnejo
na inšpektorja za varstvo osebnih podatkov, ki dela v okviru
ministrstva za pravosodje (M P), ter pojasnili možnosti pravnega
varstva. V primerih, koje bilo iz pobude in priložene dokumentacije
dejansko stanje jasno razvidno, pa smo zadevo neposredno
odstopili inšpektorju za varstvo osebnih podatkov. V večini
primerov domnevni kršilci niso bili državni organ ali organi, ki
izvajajo javna pooblastila.
Ob zadevah, pri katerih je šlo za domnevne posege v osebne
podatke posameznikov, pa smo prejeli še več pobud, ko
posameznik ni mogel priti do podatkov, do katerih bi bil na podlagi
zakonodaje upravičen. V poročilu zel leto 1996 smo opisali več
konkretnih primerov, ki ilustrirajo ta problem, ki se kaže zlasti v
preozkem in pretogem tolmačenju zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP). Ugotovili smo, da poleg neustrezne prakse
tudi zakonodaja na številnih področjih ni prilagojena strogim
merilom iz ZVOP. Ugotavljamo tudi, da se v enem letu stanje
glede tega ni nič spremenilo.

2.1.4. Spremljanje volitev
Dežurstvo na dan volitev
Kot pri drugih volitvah smo tudi tokrat v času volitev organizirali
stalno dežurno službo na brezplačni telefonski številki. V tem
času smo prejeli skupaj 76 telefonskih klicev, kar je veliko več kot
pri prejšnjih dežurstvih. Prejeli smo tudi več klicev pobudnikov, ki
niso bili povezani s samimi volitvami, ter ustregli številnim
novinarjem, ki so želeli informacijo o našem delu.
Kot prejšnja leta je bilo tudi tokrat največ klicev zaradi kršitev ali
domnevnih kršitev volilnega molka. Volivci so opozarjali na
postavitev plakatov preblizu volišč, objave v medijih, zlasti
elektronskih, povezanih s kandidati, na prejeta sporočila v svojih
nabiralnikih na dan volitev ter na različne druge domnevne kršitve
volilnega molka. Pobudnike smo praviloma usmerjali na dežurno
službo na ministrstvu za notranje zadeve, ki je lahko nadaljevala
postopek oziroma ukrepala v skladu z zakonom o volilni kampanji.

2.1.3. Pravica do obveščenosti
Prejeli smo pobudo državljana, ki je želel dobiti informacije o vsebini
pogovorov, ki sta jih vodila predsednik vlade in minister z visokimi
cerkvenimi dostojanstveniki. Minister mu je posredoval le
informacijo, ki je bila posredovana medijem, ta pa po mnenju
pobudnika ni bila popolna. Urad predsednika vlade pa na predlog
ni odgovoril. Pobudnik se je skliceval na določbo 24. člena zakona
o javnih glasilih, ki določa, da morajo državni organi, organi lokalnih
skupnosti, posamezniki, ki opravljajo javne funkcije, javni zavodi
in javna podjetja ter druge osebe, ki opravljajo javno službo,
zagotavljati javnost svojega dela z da)an|em pravočasnih,
popolnih In resničnih Informacij o vprašanjih s svojega
delovnega področja. Drugi odstavek tega člena pa določa, da
morajo ti organi s svojimi akti urediti način zagotavljanja javnosti
dela, način dajanja informacij za javnost ter določiti osebo, ki je
odgovorna za zagotavljanje javnosti dela.

Druga večja skupina klicateljev je imela težave, ker so jim nenadna
bolezen ali druge osebne okoliščine preprečile uresničevanje
aktivne volilne pravice. Klicateljem smo večinoma pojasnili določila
zakona o volitvah glede volitev po pošti in na domu in jih usmerjali
na pristojno okrajno volilno komisijo, da bi jim, če je bilo to še
mogoče, omogočila glasovanje na domu.
Presenetljivo veliko je bilo tudi klicev volivcev, ki so jih motile
vzporedne volitve anketarjev, ki so od volivcev želeli ponovitev
glasu pred volišči. Nekateri s tem načinom pred tem niso bili
seznanjeni, zato jih je zanimala zakonitost takega ravnanja, drugi
pa so se pritoževali zaradi neprimernega pristopa nekaterih
anketarjev.
>

Pobudniku smo posredovali svoje mnenje, da se omenjena
določba zakona o javnih glasilih nanaša na razmerje vir informacij
- novinar in ne pomeni v celoti uresničevanja določbe drugega
odstavka 39. člena Ustave RS. Po opravljenih poizvedbah nam je
kabinet predsednika vlade odgovoril, da je zahtevi pobudnika
vlada zadostila z uradnimi sporočili prek sredstev javnega
obveščanja ter da njegove vloge niso obravnavali po določilih
upravnega postopka, ker naj ne bi šlo za odločanje o pravicah,
obveznostih ali pravnih koristih posameznikov. Pobudniku smo
svetovali, naj uveljavlja ustavno pravico s tožbo v upravnem
sporu v skladu z zakonom o upravnih sporih (ZUS). Po izčrpanju
tega pravnega sredstva pa ima možnost uveljavljati ustavno
pravico še z ustavno pritožbo na Ustavno sodišče RS.

poročevalec, št. 39

Največ telefonskih klicev pa se je nanašalo na različne večje ali
manjše resnične ali domnevne nepravilnosti v zvezi s samo
Izvedbo volitev. Nekatere je motil način glasovanja na domu, ki
naj ne bi v celoti zagotavljal tajnosti glasovanja; opozarjali so na
različne drobne nepravilnosti pri delu volilnih odborov; glede na
razmere na dan volitev pa je bilo veliko klicev državljanov, ki so
imeli težave z dostopom do volišč zaradi na novo zapadlega
snega.
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namenske razlage te določbe ne izhaja, da je zakonodajalec
želel popolnoma izključiti druge kategorije prebivalcev, ki so v
podobnem položaju. Prej je mogoče domnevati, da je zakonodajalec pri naštevanju kategorij tistih, ki lahko uveljavljajo glasovanje
po pošti, nehote prezrl kategorije volivcev, ki bi bili tudi upravičeni
do takšnega glasovanja, pa niso niti v domovih za starejše niti v
bolnišnicah. Ce natančneje pogledamo njihov položaj, vidimo, da
so praviloma oskrbovanci pri svojih družinah v trajnejši oskrbi
kot bolniki v bolnišnicah ter je njihov položaj dejansko izenačen z
oskrbovanci domov za starejše. Menimo, da je neupravičena
takšna razlaga zakonodajalčeve volje, da je ta želel izključiti
oskrbovance na domu, saj za tako izključitev ne vidimo nobene
stvarne ali ustavne podlage. Nasprotno, načelo enakosti zahteva
enako obravnavo tistih, ki so v enakem položaju, in različno
obravnavo različnih dejanskih stanj. Na tej podlagi menimo, da bi
morali biti oskrbovanci v enakem položaju ne glede na to, ali so v
oskrbi v državnem zavodu, v domu s koncesijo, zasebnem domu
ali pri dolžini. Razlikovanje na tej podlagi po našem mnenju nima
podlage in izhaja iz preozke razlage ZVDZ.

Nekaj klicev se je nanašalo tudi na pomanjkljivosti volilnih imenikov;
nekateri niso bili vpisani v volilne imenike, ali pa so bili vpisani tisti,
ki ne bi smeli biti. Klicatelje smo usmerili na pristojne upravne
enote.
Na podlagi prejetih telefonskih klicev lahko ugotovimo veliko
občutljivost državljanov za korektno izvedbo volitev, saj so
opozarjali tudi na številne drobne okoliščine, ki po njihovem mnenju
lahko vplivajo na korektnost izvedbe volitev. Ne glede na veliko
število klicev pa nismo ugotovili nobene večje nepravilnosti, ki bi
lahko vplivala na volilni rezultat in terjala naše neposredno
ukrepanje.
•

Opozoriti želimo tudi na vprašanje volitev duševno prizadetih,
ki jim ni odvzeta opravilna sposobnost, ali tistih, ki jim je z odločbo
pristojnega skrbstvenega organa podaljšana roditeljska pravica
staršev. Prejeli smo nekaj klicev staršev otrok, ki zaradi
prizadetosti niso sposobni izraziti svoje volje, vendar pa so vpisani
v volilni imenik in so tudi prejeli vabila na volitve. Ponovno se je
pojavilo tudi vprašanje oseb, ki jim je podaljšana roditeljska pravica
staršev in so želeli sodelovati na volitvah.

Dodatni argument za izjemno obravnavanje našega pobudnika
vidimo tudi v tem, da smo ugotovili, da pa so posamezne volilne
komisije omogočale glasovanje po pošti tudi brez našega
posredovanja tistim, ki niso v domovih za ostarele ali v bolnišnicah,
kar kaže na različno prakso volilnih organov.
Ob tem dodajamo, da ima varuh na podlagi svojega zakona
pravico svoje predloge utemeljevati ne le na podlagi ustave in
mendarodnih pravnih aktov s področja varstva človekovih pravic,
pač pa tudi na podlagi načela pravičnosti (3. člen zakona o varuhu
človekovih pravic - ZVarCP). Gre za klasično ombudsmanovo
pristojnost. Če oceni, da obstajajo posebej utemeljeni razlogi, lahko
utemelji svoj predlog tudi za rešitev, ki je zakon posebej ne
predvideva. Takšen predlog pristojnim državnim organom
omogoča, da se v izjemnih primerih pri svojem odstopu od
dotedanje prakse lahko sklicujejo na njegov predlog.

Volitve po pošti
Že pred samimi volitvami smo prejeli nekaj pobud, ki so se
nanašale na uresničevanje aktivne volilne pravice.Tako smo prejeli
tudi pobudo državljana, ki je zaradi bolezni in starosti v oskrbi pri
sinu in hčeri zunaj občine svojega stalnega bivališča. Želel je
izkoristiti svojo volilno pravico tudi pri volitvah predsednika
republike, zato je pravočasno, že dva tedna pred volitvami, poslal
prošnjo za volitve po pošti. Okrajna volilna komisija na prošnjo
najprej pisno ni odgovorila, po telefonu pa so mu odgovorili, na
podlagi poizvedovanj pri republiški volilni komisiji, da zakon za
tak primer ne predvideva volitev po pošti, zato mu niso poslali
gradiva za volitve. Pobudnik se je nato za pomoč obrnil na naš
naslov.

Celovita rešitev tega vprašanja pa bo mogoča šele s
spremembami in dopolnitvami ZVDZ, ki bodo odpravile sedanje
neupravičeno razlikovanje med volivci, ki lahko uveljavljajo pravico
do glasovanja po pošti.

Na problem glasovanja po pošti za tiste volivce, ki na dan
glasovanja niso v kraju svojega stalnega bivališča, vendar pa
tudi niso oskrbovanci doma za ostarele ali v bolnišnici, smo
večkrat opozarjali javno, še posebej pa v poročilu za leto 1996.
Menili smo, da je pobuda utemeljena, zato smo na pristojno okrajno
volilno komisijo naslovili predlog, da prizadetemu omogočijo
glasovanje po pošti in mu v ta namen posredujejo ustrezno gradivo.
Pred tem smo opravili poizvedbe pri Republiški volilni komisiji in
ugotovili, da ta vztraja pri ozki in dobesedni razlagi zakona, da ni
mogoče dovoliti uveljavljanja pravice do glasovanja po pošti nobeni
kategoriji volivcev, razen tistim, ki so posebej omenjeni v 81.
členu zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ).

Volitve v državni svet
Prejeli smo tudi nekaj pobud v zvezi z volitvami v državni svet.
Pobud je bilo manj, kar je razumljivo glede na posrednost teh
volitev.
Dan pred napovedanim dnem plitev je prišla v naš urad
predstavnica, izvoljena v volilno telo za volitve članov državnega
sveta. Navedla je, da se kot invalidka na vozičku ne bo mogla
neposredno udeležiti volilnega zbora in volitev v prostoru, ki ni
urejen za dostop invalidov. Še isti dan smo na republiško volilno
komisijo naslovili predlog, naj v okviru svojih pristojnosti storijo
vse, da noben elektor ne bi bil prikrajšan pri uveljavljanju svoje
volilne pravice-zaradi invalidnosti. Obveščeni smo bili, da je bil
naš predlog upoštevan, saj so bile volitve prestavljene v prostor,
kjer ni bilo arhitektonskih ovir za invalidne elektorje.

Po našem posredovanju je prizadeti prejel tudi pisni odgovor
okrajne volilne komisije. Obveščajo ga, da njegovi zahtevi za
glasovanje po pošti ne morejo ugoditi glede na določbo tretjega
odstavka 81. člena citiranega zakona o volitvah.
Menimo, da sta pristojna okrajna volilna komisija In
Republiška volilna komisija v tem primeru preozko razlagali
citirano določbo zakona o volitvah in neupravičeno odklonili
zahtevo za glasovanje po pošti. Zakon sicer res določa, da
lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo
stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na zdravljenju v
bolnišnicah, če to sporočijo pristojni volilni komisiji najkasneje
sedem dni pred dnem glasovanja, vendar pa iz jezikovne in
16. junij 1998

2.1.S. Zahteva za oceno ustavnosti zakona o političnih
strankah in zakona o volitvah v državni zbor
Varuh je v zvezi z obravnavo pobude politične stranke (1.5-985/
95) že v letu 1996 vložil zahtevo za oceno ustavnosti petega
odstavka 8. člena zakona o političnih strankah In 53.a člena
zakona o volitvah v državni zbor. Prvi zakon določa, da ime
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da je ustavno sodišče poudarilo pomembnost ustavne pravice
do zbiranja in združevanja. V 21. točki obrazložitve je navedlo, da
je vprašanje, ali je ustavno dopustno, "da o izpolnjevanju vsebinskih
ustavnopravnih pogojev za nastanek politične stranke odloča
upravni organ, saj bi to lahko pomenilo nesprejemljivo vezanost
ustanovitve in delovanje stranke na vnaprejšnje upravno
dovoljenje".

stranke ne sme vsebovati imena tuje države ali tuje stranke
oziroma tuje pravne ali fizične osebe; drugi pa, da ime liste
kandidatov ne sme vsebovati imena tuje države ali tuje stranke
oziroma tuje fizične ali pravne osebe in njihovih simbolov in kratic,
ki jih ti uporabljajo.
Politična stranka, ki je vložila pobudo, je bila registrirana in je
delovala v RS od leta 1991 v skladu z zakonom o političnem
združevanju. Po uveljavitvi novega zakona o političnih strankah
(Ur. list RS, št. 62/94) je morala vložiti zahtevo za ponovno
registracijo. MNZ je vlogo 5. decembra 1995 zavrnilo, ker naj bi
ime stranke vsebovalo ime tuje politične stranke. Stranka je
sprožila upravni spor in vložila ustavno pritožbo. Ustavno sodišče
je ustavno pritožbo 24. oktobra 1996 zavrglo, ker še niso bila
izčrpana vsa pravna sredstva.

2.1.6. Položaj pripadnikov romske skupnosti
S problematiko Romov v posameznih lokalnih skupnostih smo
bili seznanjeni prek dopisov, ki smo jih prejeli v vednost, prek
obvestil posameznih občinskih organov in obvestil v medijih. V
minulem letu pa se v nobenem primeru s to problematiko niso na
nas obrnili neposredno prizadeti. Ugotavljamo, da je šlo v vseh
primerih za vprašanja nezakonitih gradenj Romov, tudi na tuji
zemlji, in na drugi strani za nasprotovanje lokalnih prebivalcev, da
bi s spremembami prostorskih načrtov občin omogočili zakonito
gradnjo romskih bivališč. V vseh teh primerih so v občinah imeli
veliko argumentov za nasprotovanje naselitvi ali legalizaciji
naselitev Romov, ob tem pa jim ni uspelo najti lokacij, kjer bi ti
lahko živeli. Tudi sodelovanje državnih organov v teh primerih ni
bilo dovolj učinkovito. Občine se tako izgovarjajo na premajhno
sodelovanje in pomoč pristojnih ministrstev in vladnih organov, ti
pa upravičeno opozarjajo, da se v občinah ne morejo dogovoriti
za lokacije, kjer bi pripadniki romske skupnosti lahko živeli.

Na podlagi zahteve, ki jo je varuh vložil v skladu s 6. alineo prvega
odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču, je Ustavno
sodišče s sklepom št. U-85/96 z dne 20. novembra 1997 odločilo,
da se postopek za oceno ustavnosti obeh zakonov ustavi.
Ustavno sodišče je svoj sklep o ustavitvi postopka utemeljilo s
tem, da je po vloženi zahtevi vrhovno sodišče v upravnem sporu
tožbi stranke ugodilo in odpravilo odločbo MNZ o zavrnitvi vpisa.
Menilo je, da je s to sodbo zagotovljeno spoštovanje ustavnosti
pred upravnimi organi in sodišči, saj tako upravni organi kot še
zlasti sodišča lahko z ustrezno razlago nejasnega zakona
zagotovijo njegovo uporabo, ki bo skladna z ustavo. Kadar se z
razlago zakonske norme že v postopku pred pristojnim sodiščem
zagotovi njena uporaba v skladu z ustavo, po mnenju ustavnega
sodišča ni pravovarstvene potrebe za odločanje ustavnega
sodišča.

V Sloveniji ni veliko pripadnikov romske skupnosti, zato je težko
razumeti, da niti lokalne skupnosti niti država ne morejo najti
prostora, kjer bi ti lahko zgradili svoje domove. Menimo, da bi
morala država materialno in s strokovno podporo spodbujati
občine k sprejetju prostorskih načrtov, ki bi določali območja, na
katerih bi se pripadniki romskih skupnosti lahko naselili.

Ustavno sodišče se je torej postavilo na stališče, da ima razlaga
zakona v korist prizadetega v konkretnem primeru za posledico
izgubo potrebe za presojo ustavnosti spornih določb zakona.

V skladu z določbo 65. člena Ustave RS položaj in posebne
pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Poseben
zakon ni bil sprejet, v drugih pa pravice pripadnikov romske
skupnosti tudi niso dosledno urejene. Zato predlagamo, da se ta
ustavna določba čimprej realizira.

Menimo, da je takšno stališče sporno. Do kršitve ustave in zakona
je že prišlo, saj v konkretnem primeru politična stranka ni mogla
sodelovati na volitvah; obstoječe besedilo pa dopušča nadaljnje
kršitve. Težko se je strinjati z razlago, da je ustrezna (široka)
razlaga zakona zadostno zagotovilo, da do podobnih kršitev ne
bi več prihajalo.
Z ustavitvijo postopka se je ustavno sodišče izognilo odločanju o
ustavnosti napadenih določb zakona in o pomembnih ustavnopravnih vprašanjih, kot sta dopustnost in obseg omejitev ustavnih
pravic z zakonom. Ustava RS v 42. členu vsakomur zagotavlja
pravico do zbiranja in združevanja, ki vključuje pravico do
političnega organiziranja, ter določa, da so zakonske omejitve te
pravice dopustne le, če to ^ahteva varnost države ali javna
varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni.

2.1.7. Pravice invalidov
Na podlagi pobud, ki so opozarjale na čedalje slabši položaj slepih
in slabovidnih, posebej pri zaposlovanju in uveljavljanju pravic iz
dela, smo zaprosili za mnenje Urad vlade Republike Slovenije za
invalide. Ta nam je posredoval informacijo o položaju različnih
vrst invalidov v zakonodaji ter ob tem opozoril, da se s
spremembami in dopolnitvami zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki jih je pripravilo ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), nadaljuje
neizenačen položaj invalidov, zato bo urad predlagal izenačenje
vseh kategorij invalidov. Pri tem se ne bo omejil samo na slepe in
slabovidne, ampak tudi na vse druge invalide, ne glede na vrsto
njihove invalidnosti. Pričakujemo čimprejšnjo uresničitev teh
predlogov.

Čeprav je v tem primeru ustavno sodišče postopek ustavilo, pa
odločba ustavnega sodišča št. 301/96, objavljena v Ur. Listu RS,
št. 13/98, vsebinsko pritrjuje stališčem varuha v njegovi zahtevi
za oceno ustavnosti zakona. Ustavno sodišče je v tem primeru,
ob odločanju o ustavni pritožbi politične stranke, odpravilo odločbo
MNZ in sodbo Vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo zahtevo stranke
za vpis v register političnih strank, razveljavilo četrti odstavek 3.
člena zakona o političnih strankah. Obrazložitev te odločbe kaže,
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2.2. Omejitve osebne svobode

treba tudi pošto med priporniki in varuhom človekovih pravic
brez izjem poslati najprej na sodišče.

V letu 1997 smo prejeli 128 pisnih pobud oseb, ki so se pritoževale
zaradi problemov v zvezi z odvzemom prostosti. Tej številki pa je
treba prišteti še 219 pogovorov z obsojenci na prestajanju zaporne
kazni in priporniki. Pogosti obiski v zavodih za prestajanje kazni
zapora omogočajo zaprtim osebam neposreden stik z varuhom
in njegovimi sodelavci.Takšen način delovanja in reševanja odprtih
vprašanj pripomore k hitrosti, pogosto pa tudi k učinkovitemu
reševanju spornih primerov in odpravljanju pomanjkljivosti.

Po 27. členu ZVarCP imajo osebe, ki jim je odvzeta prostost,
pravico nasloviti varuhu pobudo za začetek postopka v zaprti
kuverti. To seveda pomeni, da sme njegovo pisanje prebrati le
tisti, kateremu je pisanje namenjeno, ne pa tudi uprava zavoda za
prestajanje kazni zapora ali sodnik. Varstvo tajnosti pisem jamči
ustava, izjeme ustavno zavarovanih pravic pa je treba razlagati
restriktivno. Tako menimo, da že sedaj ni zakonske podlage, da
bi si smel pripornik dopisovati z varuhom človekovih pravic le z
vednostjo in pod nadzorstvom preiskovalnega sodnika oziroma
predsednika senata.

V letu 1997 smo nadaljevali z obiski v psihiatričnih bolnišnicah po
Sloveniji. Opažamo, da ima naša dejavnost na tem področju ugoden
odmev. Čedalje več je zanimanja javnosti in čedalje več prostora
namenjajo mediji vprašanjem s področja varstva osebne svobode
tudi v psihiatričnih zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih.
Vodstva in osebje v teh zavodih se čedalje bolj zavedajo svojih
dolžnosti in odgovornosti pri zagotavljanju zakonitega poslovanja
ob neprostovoljni hospitalizaciji ali namestitvi varovanca oziroma
oskrbovanca proti njegovi volji na zaprti oddelek zavoda.
Izboljšanje je opaziti tudi pri poslovanju sodišč v pridržalnih
postopkih, ko se predpisani postopek in zakonski roki bolj
spoštujejo. Povedano seveda nikakor ne pomeni, da smo s
sedanjim položajem zadovoljni. Nasprotno, še vedno smo soočeni
s pravnimi prazninami ter neustrezno urejenim pridržalnim
postopkom. Tako lahko le ponovimo ugotovitev iz poročila varuha
človekovih pravic za leto 1996, daje delo pri sprejemanju zakona,
ki naj uredi to občutljivo področje v korist oseb z duševnimi
motnjami, zastalo. Hkrati pa je v praksi še vse preveč
nespoštovanja veljavnih predpisov, in to tudi s strani sodišč, kar
je še posebej skrb zbujajoče.

Ob obisku v zaporih smo se kar nekajkrat soočili tudi s stališčem,
ki stike pripornika z varuhom človekovih pravic pogojuje z
(vnaprejšnjo) vednostjo preiskovalnega sodnika oBroma
predsednika senata. Takšno stališče, ki za obisk ali pogovor
varuha človekovih pravic s pripornikom zahteva vnaprejšnje
obveščanje sodišča, je v nasprotju z 42. členom ZVarCP. Navedeno
določilo zakona ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev za stike
varuha z osebami, ki jim je odvzeta prostost.
Obveščanje preiskovalnega sodnika oziroma predsednika senata
o obisku oziroma pogovoru varuha s pripornikom je dvomljivo
tudi po logični plati. Pobuda pripornika za njegove stike z varuhom
je praviloma namenjena prav kritiki ravnanja (tudi opustitev v
primeru počasnega sodnega odločanja) preiskovalnega sodnika
oziroma predsednika senata. V takšnem primeru bi bilo treba o
stikih pripornika z varuhom obvestiti prav tisto osebo oziroma
državnega uradnika, zoper katerega je usmerjena pritožba. To
pa bi lahko na pripornika kot prizadetega posameznika negativno
vplivalo zaradi strahu pred morebitnimi škodljivimi posledicami v
sodnem postopku, da išče stike in se pritožuje varuhu človekovih
pravic.Te okoliščine že upošteva ZVarCP, ki ne določa brez razloga
pravice varuha, da opravi pogovor z osebami v zavodih z omejeno
svobodo gibanja brez navzočnosti drugih oseb.

2.2.1. Priporniki
Prostori v slovenskih zavodih za prestajanje zaporne kazni, ki so
namenjeni pripornikom, so zasedeni 120-odstotno. Številni vse
preveč dolgotrajni sodni postopki prisiljujejo pripornike, da
preživljajo dolge mesece, pa tudi leto in več v skrajno neugodnih
bivalnih razmerah utesnjenih in špartansko opremljenih priporniških
celic. Domneva nedolžnosti ima za pripornike, ki jim dolgotrajno
bivanje v priporu zaradi slabih razmer lahko celo ogroža zdravje,
le simboličen pomen. Morda bi morali sodniki pogosteje obiskovati
pripornike v priporniških celicah, da bi bolje razumeli njihove prošnje
in predloge za hitrejše sodno odločanje ter za spoštovanje rokov,
ki jih določa zakon o kazenskem postopku (ZKP). Ob ugotovljenih
prekoračitvah teh zakonskih rokov namreč vse prepogosto
dobivamo odgovore, da gre zgolj za instrukcijske roke, katerih
kršitev nima pravnih posledic.

Da bi se izognili nepravilnemu razumevanju pristojnosti in pooblastil
varuha človekovih pravic, smo predlagatelju zakona o
spremembah in dopolnitvah ZKP predlagali, naj v ZKP vnese
dopolnilo, ki bo jasno določalo pravico varuha človekovih pravic,
da neovirano in nenadzorovano komunicira s priporniki.
Predlagatelj zakona je naše priporočilo upošteval. V drugi obravnavi
je predlaganemu 213.b členu predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah ZKP dodan nov, tretji odstavek, ki določa, da varuh
človekovih pravic oziroma njegov namestnik lahko pripornika
obiskuje in si z njim dopisuje brez predhodnega obveščanja ali
nadzorstva preiskovalnega sodnika ali nadzorstva nekoga, ki ga
ta določi. Pisanj, ki jih pripornik pošilja uradu varuha človekovih
pravic, ni dopustno pregledovati.

Naraščajočo stisko pripornikov, tudi zaradi dolgotrajnosti sodnih
postopkov, izkazuje 155-odstotno povečanje njihovih pobud
varuhu človekovih pravic. Leta 1997 nas je pisno za pomoč prosilo
45 pripornikov. Poleg tega pa smo ob obiskih po slovenskih zavodih
za prestajanje kazni zapora opravili še pogovor s 66 priporniki in
pripornicami.

Menimo, da je predlagana dopolnitev ZKP vsebinsko ustrezna
ter bo odpravila možnost za drugačno oziroma preozko razlaganje
pristojnosti varuha človekovih pravic v razmerju do priprtih oseb.

Nadzor sodišča nad stiki varuha človekovih pravic s
priporniki

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZKP vsebuje tudi
določbe, ki na novo ali natančneje urejajo pravice in obveznosti
pripornikov glede izvajanja pripora.

Pravica pripornika do olbanla na prostem po predlagani
novi ureditvi Izvalania pripora

V poročilu varuha človekovih pravic za leto 1996 smo izrazili
zaskrbljenost ob ugotovitvi, da sodniki nekaterih sodišč odpirajo
pisma in s tem nadzorujejo dopisovanje pripornika z varuhom
človekovih pravic. Podobno nas je presenetilo sporočilo upravnika
Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, da je 20. maja
1997 prejel ustno navodilo ministrstva za pravosodje (MP), da je
16. junij 1998

V zvezi s predlogom novele ZKP, ki ureja izvajanje pripora, smo
MP opozorili na omejevalno določilo predlaganega 213.a člena, ki
pripomiku zagotavlja vsak dan najmanj dve uri gibanja na prostem,
če ima zavod primeren ograjen prostor. Gre za določbo, ki je
povzeta po sedaj veljavnem drugem stavku prvega odstavka
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prepozno. Člen 202 ZKP namreč določa, da se sme priprti zoper
sklep o priporu pritožiti na senat v 24 urah od ure, ko mu je bil
sklep izročen.

210. člena ZKP. Takšno besedilo predlaganega 213.a člena ZKP
bi torej tudi v prihodnje pogojevalo pripornikovo pravico do najmanj
dveh ur gibanja na prostem z okoliščino, če ima zavod primeren
ograjen prostor.

Pripornik je kot prava neuka stranka rok za pritožbo zamudil iz
upravičenega razloga. Zanesel se je na pravilnost pravnega pouka
v sklepu o odreditvi pripora. Vendar vrnitve v prejšnje stanje, s
katero bi bilo moč odpraviti posledice strogosti prekluzivnega
procesnega roka, ZKP za tak primer ne dovoljuje.

Že v poročilu varuha človekovih pravic za leto 1996 smo opozarjali,
da je takšno pogojevanje gibanja na prostem nedopustno. To
pokaže primerjava z obsojenci, pri katerih pravica do prebivanja
dve uri na dan na svežem zraku ni vezana na obstoj primernega
prostora. Evropska zaporska pravila, ki jih parlamentarna
skupščina Sveta Evrope predlaga za uporabo tudi v razmerju do
pripornikov, postavljajo pravico do gibanja na svežem zraku
brezpogojno. Zato smo MP predlagali, naj novela ZKP spremeni
navedeno zakonsko določilo s črtanjem besedila "če ima zavod
primeren ograjen prostor". Če vsi zavodi za prestajanje pripora
morda še nimajo primernega ograjenega prostora, bi takšno stanje
veljavdovoliti za določen krajši čas le v prehodnih določbah
predlaganega zakona. Pripornik ne sme trpeti posledic, če zavod
nima primerno urejenega prostora za gibanje na prostem.

Sodišče je bilo tisto, ki je v pravnem pouku napačno navedlo rok,
daljši od zakonskega. Posledico pa trpi pripornik, ki dejanja (vložitve
pritožbe) zaradi učinka prekluzije ni več mogel veljavno opraviti.
Okrožno sodišče v Celju v danem primeru tudi ni uporabilo sodne
prakse, da napačno navedenega pritožbenga roka v sodni odločbi
ni mogoče šteti v škodo pritožniku. Zanimivo je, da pritožbeni
sklep, ki zavrže pritožbo kot prepozno, ne vsebuje nobenih
razlogov glede napačnega pravnega pouka ter dejstva, da je
pritožnik pač upošteval rok, ki ga je sodišče navedlo v sodni
odločbi.

Za drugo obravnavo določeno besedilo predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah ZKP v 213.a členu upošteva naše
priporočilo ter določa, da je priporniku treba zagotoviti vsak dan
najmanj dve uri gibanja na prostem brez pogojevanja te pravice z
obstojem primernega ograjenega prostora v zaporu.

Po naši intervenciji je Okrožno sodišče v Celju potrdilo, da je bil
obdolženec pomotoma napačno pravno poučen o pritožbenem
roku. Pri tem sodišče meni, da priporniku ni bila kršena pravica
do pravnega sredstva, saj mu je bil ob priprtju postavljen
zagovornik po uradni dolžnosti, ki se je zoper sklep o odreditvi
pripora pritožil. Ne glede na opisano pojasnilo sodišča ocenjujemo,
da nepravilnost, kot je napačen pravni pouk, ne utrjuje zaupanja
v sodstvo. Gre za napako, ki je priporniku onemogočila, da bi
sodišče v pritožbenem odločanju preskusilo utemeljenost njegovih
navedb in pritožbenih razlogov v postopku presoje pravilnosti in
zakonitosti izpodbijane sodne odločbe.

Žal pa predlagatelj pri določanju besedila za drugo obravnavo
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZKP ni upošteval
našega priporočila, da predlagana novela uveljavi pravico
mladoletnega pripornika, da se giblje na prostem najmanj tri ure
na dan. Sedaj ZKP ne ureja posebej pravice mladoletnega
pripornika za gibanje na prostem. Tako za slednje očitno velja
splošno pravilo o dveh urah gibanja na prostem. Ponovno moramo
poudariti, da določilo prvega odstavka 210. člena ZKP, da morata
biti pripornikom zagotovljen vsak dan najmanj dve uri gibanja na
prostem, pomeni v praksi samo dve uri. Zakon o izvrševanju
kazenskih sankcij (ZIKS) določa za obsojene mladoletnike, da
morajo biti na svežem zraku najmanj tri ure na dan. Menimo, da ni
razloga za manj ugodno obravnavanje priprtega mladoletnika v
primerjavi z obsojenim sovrstnikom. Zato ponovno predlagamo,
da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZKP uveljavi
tudi pravico mladoletnega pripornika za gibanje na prostem najmanj
tri ure na dan. Nomotehnično je za takšno dopolnitev ZKP verjetno
najprimernejši 473. člen veljavnega zakona.

Prostori, v katerih so nastanjeni prlpornlkl
Ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora smo si ogledali
tudi prostore, v katerih prebivajo priporniki.
V mariborskem zavodu smo si ogledali eno izmed tipičnih
priporniških celic. V vidno utesnjenem prostoru, ki ima po podatkih
zavoda površino približno osem kvadratnih metrov, sta nastanjena
dva pripornika. Dve manjši zamreženi okni omogočata zgolj
skromno prezračevanje prostora. Velikost viseče omarice na steni
celice ne omogoča shranjevanja osebnih predmetov (na primer
oblačil). Pripornika imata tako svoje stvari zložene v potovalkah,
ki sta "pospravljeni" pod mizo. Straniščna školjka je ločena od
preostalega prostora le z zaveso. Velikost celice je bolj primerna
za nastanitev enega kot dveh pripornikov. Vsakemu priporniku bi
bilo treba zagotoviti omarico primerne velikosti za shranjevanje
oblačil in drugih stvari, ki jih ima lahko pri sebi. Merilo ločevanja
kadilcev in nekadilcev v zavodu ni vedno dosledno uporabljeno
pri pripornikih.Tako se dogaja, da sta v isti celici skupaj kadilec in
nekadilec. Takšno stanje ni zadovoljivo, saj slabo vpliva na
zdravstveno stanje in počutje priprtih oseb.

Določitev pravice mladoletnega pripornika za gibanje na prostem
najmanj tri ure na dan bi nedvomno bila v njegovo korist. Konvencija
Združenih narodov o otrokovih pravicah v 3. členu zahteva, naj
bodo otrokove koristi glavno vodilo tudi pri vseh dejavnostih
zakonodajalca v zvezi z otroki. Po konvenciji je otrok vsako
človeško bitje, mlajše od 18 let. Pojem otroka po konvenciji torej
starostno ustreza pojmu mladoletnega pripornika po ZKP.
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah v 37. členu
zahteva, da se z vsakim otrokom, ki mu je odvzeta prostost,
ravna človeško ter na način, ki upošteva potrebe oseb njegove
starosti. Med pomembne potrebe mladoletnega pripornika pa lahko
utemeljeno štejemo tudi kar največ gibanja na prostem v času
odvzema prostosti, in to še zlasti glede na slabe bivalne razmere
v slovenskih priporih.

V zavodu v Kopru je, zaradi goste mreže na oknih, v veliko
celicah slaba dnevna svetloba. Posebej to velja za celici št. 57 in
59. Celica št. 57 je zaradi manjšega okna in njene lege tako temna,
pa tudi vlažna in hladna, da smo upravi zavoda priporočili, naj je
ne uporablja za nastanitev pripornikov. Ob našem ogledu je bila ta
celica prazna, uprava zavoda pa je potrdila, da so jo že doslej
uporabljali za pripor le izjemoma. Neprijetno je, da imajo priporniki,
ki delajo, shranjeno delovno obleko kar v sobi. V gospodarskih
enotah zavoda v Kopru namreč ni garderobnih omaric, posebnih
garderobnih omaric za delovno obleko pa tudi v priporniških
celicah ni. Shranjevanje delovnih oblek v spalnem prostoru se zdi
neprimerno tudi s stališča higienskih oziroma sanitarnih razlogov.
Uprava zavoda je zagotovila, da bo skušala problem odpraviti

Krlitev pravice do pritožbe
V kazenski zadevi pod opr. št. I Kpd 485/97 je Okrožno sodišče v
Celju zoper obdolženca odredilo pripor. V pravnem pouku je
sodišče navedlo, da je zoper sklep o odreditvi pripora dopustna
pritožba v treh dneh. Pripornik je dani pravni pouk upošteval in
vložil pritožbo znotraj tridnevnega pritožbenega roka. Tako vloženo
pritožbo pa je senat Okrožnega sodišča v Celju zavrgel kot
poročevalec, št. 39
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Opozorili smo, da je to nesprejemljivo. Pripornikom je treba
zagotoviti obroke kuhane hrane, ki ima ob serviranju ustrezno
temperaturo. Dejstvo, da zavod zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev nima vozička, ki bi omogočal ohranjanje primerne temperature hrane med transportom, ne more biti opravičilo. Predlagali
smo, naj zavod najde ustrezno rešitev, da bodo vsi priporniki
dobili primerno toplo hrano.

tako, da bo na hodnik namestila posebno garderobno omaro za
shranjevanje delovnih oblek pripornikov.
V celjskem zavodu so prostori, namenjeni pripornikom, obnovljeni.
Prva ugotovitev ob ogledu obnovljene celice je, da so bivalne
razmere za pripornike v Celju zdaj veliko boljše kot v drugih
slovenskih zaporih, na primer v Ljubljani ali Mariboru. Vsaka
priporna celica ima poseben, ločen prostor s straniščem ter
umivalnikom s toplo in mrzlo vodo. V primerjavi s provizoričnimi
pregradami in zavesami, ki v drugih zaporih ločujejo bivalne
prostore od sanitarij, je to velika izboljšava. Okno v sobi je dovolj
veliko, da pripornik lahko bere ali dela pri naravni svetlobi. Nekoliko
težav pa je bilo v preteklosti, tako vsaj lahko sklepamo na podlagi
pogovora s priporniki, glede dotoka svežega zraka. Zaradi
varnostnih razlogov in zato, da se preprečijo stiki pripornikov z
drugimi osebami, so bila okna montirana tako, da jih ni bilo mogoče
odpreti. V celici, ki je po velikosti primerna za eno osebo, sta
praviloma nastanjena dva pripornika. Na utesnjenost in preveliko
število oseb v posamezni celici kaže dejstvo, da pripornika spita
na pogradu. Police na steni so sicer koristne, vendar pa premajhne
in funkcionalno neustrezne za shranjevanje predmetov, ki jih ima
pripornik lahko pri sebi. V ta namen bi morala biti v celici omarica
za vsakega pripornika, za kar pa očitno ni dovolj prostora. Upravo
zavoda smo na to pomanjkljivost opozorili ter predlagali
čimprejšnjo ustrezno ureditev.

Več športnih delavnosti za pripornike
Pogosta in razumljiva je želja, ki jo priporniki izražajo ob pogovorih,
da bi imeli poleg dveurnega sprehoda na svežem zraku še druge
dejavnosti, s katerimi bi zapolnili prosti čas.
Pripor traja več mesecev, pa tudi leto in več. Tako ni presenetljivo,
da veliko pripornikov opozarja na dolgočasje, ko razen sprehoda
na prostem nimajo na voljo nobenih drugih dejavnosti. Pravzaprav
22 ur na dan preživijo v celicah, kjer so prepuščeni sami sebi
oziroma družbi sopripornika. Mnogi izmed njih izražajo željo po
športnih aktivnostih. Očitno pa je pri tem problem, ali je mogoče
rekreacijo pripornikov prostorsko in časovno uskladiti z dnevnim
redom, ki v zavodu velja za obsojence. Priporniki si žele iger z
žogo, namizni tenis, ali pa vsaj igranje šaha.
Domneva nedolžnosti, ki velja za pripornike, ima premalo odmeva
v razmerah, v katerih priporniki preživljajo dolge dneve in mesece
ob odvzemu prostosti. Prepričani smo, da bi se dalo ob dobri volji
in večji iznajdljivosti v posameznih zavodih urediti več možnosti
tudi za telesno rekreacijo pripornikov. Ti praviloma sedaj nimajo
dostopa v prostor za fitnes, ki je tako rekoč v vsakem zavodu za
prestajanje zaporne kazni. Pripornikom so športne dejavnosti
omejene na čas sprehajanja po visoko ograjenem dvorišču. Že
zgolj zato, ker se veliko kazenskih postopkov v pripornih zadevah
rešuje prepočasi, bi bilo treba telesnim aktivnostim pripornikov
dati večji poudarek oziroma možnosti.

V zavodu za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani je oddelek
pripora, namenjen pripornicam. Sestoji iz dveh večjih spalnic,
manjšega dnevnega prostora ter predprostora. Kopalnica za
pripornice ima vhod le iz ene od obeh spalnic. Čeprav so bivalne
razmere v tem priporu ugodnejše v primerjavi z razmerami, v
katerih živijo moški priporniki v drugih zavodih, pa vendarle ne
gre prezreti, da je bivalni standard tudi tu nižji od tistega, ki je
namenjen obsojenkam na prestajanju zaporne kazni. Ob ogledu
smo dobili vtis utesnjenosti zlasti za dnevni prostor, ki očitno ni
primeren za sedem pripornic, kolikor se jih je ob našem obisku
drenjalo vtem skupnem prostoru. Kajenju je namenjen predprostor,
dejansko pa pripornice kadijo tudi v dnevnem prostoru. Pri tem je
bila značilna resignirana izjava ene izmed pripornic, da v priporu
kadijo tudi nekadilke. Takšno stanje ni v skladu z določili zakona
o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov.

2.2.2. Obsojenci na prestajanju zaporne kazni
V letu 1997 smo prejeli 70 pisnih pobud obsojencev na prestajanju
zaporne kazni, kar je manj kot v letu 1996, ko smo dobili 99
takšnih pobud. Vendar slika ni popolna brez upoštevanja, da smo
v letu 1997 devetnajstkrat obiskali zavode za prestajanje kazni
zapora, in to na območju celotne Slovenije. Ob obiskih smo opravili
153 pogovorov z obsojenci. Dejansko smo se pogovorili z vsakim
obsojencem, ki je želel, da bi nam na takšen, neposreden način
zaupal svojo pritožbo. Pisno ali osebno smo torej v letu 1997 imeli
stik s kar 223 obsojenci na prestajanju zaporne kazni.

Kršitev pravice do dela v času pripora
V tretjem odstavku 210. člena ZKP je določeno, da mora
preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata v sporazumu z
upravo zaporov priprtemu vselej omogočiti delo, ki ustreza
njegovim duševnim in telesnim sposobnostim s pogojem, da to ni
škodljivo za kazenski postopek.

Povprečno je v Sloveniji na prestajanju zaporne kazni od 480 do
500 obsojencev. Število obsojencev, s katerimi smo se osebno
pogovorili, ali pa so nam poslali pisno pobudo, torej kaže, da naše
ugotovitve in sklepi v zvezi z obsojenci temeljijo na dovolj velikem
in zato zanesljivem vzorcu. Izkušnje kažejo, da obsojenci varuhu
človekovih pravic zaupajo, kar se je pokazalo v več primerih, ko
so zahtevali naše posredovanje ali vsaj sodelovanje ob urejanju
spornih razmerij z MP oziroma njegovo upravo za izvrševanje
kazenskih sankcij.

V Murski Soboti, kjer je oddelek Zavoda za prestajanje kazni
zapora Maribor, smo ugotovili, da pripornikom ni omogočeno, da
bi lahko delali. Pripornikom, med katerimi so tudi primeri daljšega
odvzema prostosti, je s tem kršena pravica do dela v času pripora.
Predlagali smo, da to nepravilnost ob sodelovanju z matičnim
zavodom v Mariboru čimprej odpravijo.
Hladna hrana za pripornike v cellskem zavodu za prestalanle
liažnl zapora

Med obiski velja omeniti sedem podrobnejših pregledov v
slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora. Tako smo bili
dvakrat v zavodu Dob pri Mirni ter po enkrat v Mariboru, Murski
Soboti in Kopru. Posebno pozornost smo posvetili obisku v Zavodu
za prestajanje kazni mladoletniškega zapora in Zapora Celje ter
obisku Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani, ki je
namenjen izključno obsojenkam. Po V9akem od navedenih

Priporniki dobijo obroke hrane v svoje celice. Več pripornikov v
Zavodu za prestajanje kazni mladoletniškega zapora in zapora
Celje se je pritožilo, da je hrana, ko jo dobijo, že hladna. Uprava
zavoda je to potrdila: zaradi večjega števila pripornikov se hrana,
ki je pripeljana iz zavodske kuhinje, lahko že ohladi, ko se deli
zadnji skupini pripornikov.

16. junij 1998
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Večll poudarek varnosti pri delu obsolencev za zmanjšanje
števila delovnih nesreč

obiskov smo pripravili obsežnejše poročilo z našimi ugotovitvami,
predlogi in priporočili za izboljšanje razmer. Poročila smo poslali
tako posameznemu zavodu kot tudi M P. Nekaj predlogov in
priporočil je takšne narave, da so jih zavodi lahko takoj upoštevali
ter spremenili dotedanjo prakso, nekaj pa jih je dolgoročnejše
narave, ki terjajo ustrezne rešitve na ravni uprave za izvrševanje
kazenskih sankcij oziroma MP.

Ob obiskih v zavodih Dob, v Mariboru in v Kopru je več obsojencev
opozorilo na pogostnost nesreč pri delu, do katerih prihaja v
zavodskih gospodarskih enotah. Pri tem so obsojenci opozorili
na težave, s katerimi se soočajo pri uveljavljanju svojih pravic,
povezanih z nesrečami pri delu. Vodstvom zavodov očitajo
nezainteresiranost in pomanjkljivo obravnavanje nesreč pri delu.

Pravne podlage za obravnavanje obsolencev na prestalanlu
zgporne kazni

V zavodu Dob tako z nesrečo obsojenca, ki mu je stiskalnica
stisnila prst, referent za varstvo pri delu in uprava zavoda nista
bila seznanjena, čeprav je bil obsojenec več kot mesec dni in pol
v bolniškem staležu. Drugega obsojenca, ki se je pri delu huje
poškodoval na nogi, je referent za varstvo pri delu odpravil z
očitkom, da je nesrečo prijavil prepozno ter da mu ne more
pomagati. Hkrati je izrazil dvom o tem, da je do nesreče sploh
prišlo. Čeprav je obsojenec zatrjeval, da je njegovo nesrečo pri
delu videl soobsojenec, je referent primer zaključil zgolj z "internim"
zapisom v svoji beležki.

Minilo je še eno leto, ne da bi MP pripravilo predlog ZIKS, ki bi ga
obravnavala vlada. Čeprav gre za enega pomembnejših zakonov,
ki naj zapornikom kot na rob družbenega dogajanja odrinjeni
skupini ljudi zagotovi varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin med prestajanjem zaporne kazni, pa pristojni izvršilni
in zakonodajni organi slovenske države očitno menijo, da sprejem
tega zakona ni tako nujen. Z ZIKS se varuje posameznika v času
izrečene kazni z odvzemom prostosti v razmerju do države kot
močnejšega in oblastnega nasprotnika. Veljavni ZIKS je bil sprejet
v letu 1978. Čeprav je bil kasneje večkrat spremenjen in dopolnjen,
pa so vendar ostala številna vprašanja iz življenja obsojencev na
prestajanju zaporne kazni zakonsko neurejena, ali pa urejena na
pomanjkljiv ter očitno zastarel in neustrezen način.

V mariborskem zavodu si je obsojenec poškodoval tri prste leve
roke, med njimi dva huje in s trajnimi posledicami. Stališče uprave
zavoda, da je za delovno nezgodo obsojenec odgovoren sam,
nikakor ni bilo prepričljivo. Že ugotovitve interne komisije zavoda
so pokazale, da je bil vzrok za nesrečo v opuščenih varnostnih
ukrepih. Šele intervencija Inšpektorata Republike Slovenije za
delo je nesrečo postavila v pravo luč. Zunanje posredovanje je
sprožilo uvedbo disciplinskega postopka zoper tri delavce zavoda,
zoper enega pa je podana celo kazenska ovadba.

K pravni zmedi pa dodatno pripomorejo še neustrezna in zastarela
besedila hišnih redov v posameznih zavodih za prestajanje
zaporne kazni. Hišni red je interni predpis, ki natančneje določa
življenje in delo obsojencev v zavodu. V poročilu varuha človekovih
pravic za leto 1996 smo zapisali zagotovilo uprave za izvrševanje
kazenskih sankcij, da ima sedaj vsak zavod za prestajanje
zaporne kazni prečiščeno besedilo veljavnega hišnega reda tako,
da se obsojenci lahko z njim seznanijo ob sprejemu na prestajanje
kazni. Žal naše kasnejše ugotovitvi navedenega zagotovila v
celoti ne potrdijo. Tako Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
in njegov oddelek v Murski Soboti še vedno uporabljata hišni red,
sprejet leta 1980. Uprava zavoda bi morala poskrbeti za
prečiščeno besedilo spremenjenega in dopolnjenega hišnega
reda, saj je veljavno besedilo hišnega reda zastarelo in v številnih
delih neuporabno. Upravnik zavoda se je sicer lotil pisanja novega
hišnega reda, vendar ugotavlja, da manjkajo skupna izhodišča,
ki naj bi jih pripravila uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pri
MP. Zato je njegovo delo na tem področju zastalo. Hišni red, ki ga
ima oddelek Murska Sobota, je na voljo obsojencem le v
slovenskem, ne pa tudi v katerem drugem jeziku, da bi ga lahko
razumeli tujci, ki so na obmejnem območju dokaj pogosto zaprti v
tem oddelku mariborskega zavoda.

V zavodu v Kopru si je obsojenec pri delu na stroju huje poškodoval
prst na roki. V bolniškem staležu je bil mesec dni. Vendar vzrokov
za nesrečo ni ugotavljala niti interna komisija zavoda. Inšpektorat
Republike Slovenije za delo o nesreči ni bil obveščen. Očitka
obsojenca, da je vzrok za nesrečo v opuščenih varnostnih
ukrepih, tako ni bilo mogoče preveriti. Stališče odgovorne osebe
gospodarske enote, da je obsojenec za nesrečo odgovoren sam,
pa se zdi enostransko in neprepričljivo. Na obsojenčevo prošnjo
za pravno pomoč v zvezi z nesrečo pri delu je vzgojiteljica
obsojenca zavrnila z utemeljitvijo, da je to "njegova zasebna
zadeva".
Zlasti daljše zaporne kazni slabo vplivajo na obsojenčevo počutje
ter povzročajo občutek nemoči. Posledica so nervoza, stres in
agresivnost. Vse to vpliva, da marsikateri obsojenec delo v zavodu
opravlja z odporom in le zato, da bi pridobil zunajzavodske
ugodnosti. Ob tako rekoč vsesplošnem prepričanju obsojencev,
da delo ni ustrezno nagrajevano, da ni spoštovana niti zakonska
norma, ki določa plačilo v višini četrtine povprečnega zaslužka
za enakovredno delo zunaj zapora, je pač lahko razumeti, kakšen
je odnos obsojencev do dela v zavodu, kjer prestajajo zaporno
kazen.

Zanimive so razmere v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig pri
Ljubljani, kjer zaporno kazen prestajajo obsojenke. Zavod hišnega
reda v spremenjenem, dopolnjenem in sedaj veljavnem besedilu
nima. Ta, z zakonom predpisani splošni akt nadomešča z
"dogovori, ki urejajo življenje v zavodu". Zapis teh dogovorov je
bil sprejet ob sodelovanju domske skupnosti, torej tudi zaprtih
oseb. Takšna formalno pomanjkljiva "normativna" ureditev ne sme
imeti škodljivih posledic za zaprte osebe ter za pravice in
svoboščine, ki jim pripadajo po veljavnih predpisih. Pomeni lahko
le omejitev v razmerju do uprave zavoda. Čeprav Zavod za
prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani torej nima hišnega reda,
pa moramo poudariti, da je bil splošen vtis ob našem obisku v
zavodu dober. Upravi zavoda očitno uspeva vzdrževati korekten
in primeren odnos z zaprtimi osebami. Nobena od naših sogovornic
med obsojenkami in pripornicami namreč ni imela pripomb, ki bi
se nanašale na njihovo obravnavo v zavodu. Nasprotno: večina
je pohvalila človeške odnose ter pripravljenost uprave zavoda za
skupno reševanje odprtih vprašanj.
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Veliko obsojencev nima delovnih navad in ustreznih delovnih
izkušenj. Marsikdo opravlja delo, s katerim se srečuje prvič, in to
v novem delovnem okolju pod prisiljujočo obveznostjo zapora.
Obsojenci pri tem opravljajo dela, ki so v zavodu oziroma v
gospodarski enoti pač na voljo. Velike izbire ni. Upoštevanje želja
obsojencev, pa tudi poklicne usposobljenosti in pridobljenih
delovnih izkušenj je omejeno z delovnimi mesti, ki so v zavodu na
voljo. Izkušnje nabira obsojenec kar med delom, možnosti in časa
za usposabljanje in uvajanje v delo ni veliko. Preskus znanja o
varstvu pri delu imajo obsojenci praviloma opravljen, vendar to
formalno merilo težko nadomesti potrebno strokovno izobrazbo,
znanje in izkušnje, ki so potrebni za varno delo v proizvodnji na
nevarnih delovnih pripravah in napravah.
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nesreče. Sem pa poleg podatkov o sami nesreči in njenih vzrokih
spadajo tudi podatki o odgovornih osebah in okoliščinah, iz katerih
izhaja njihova odgovornost za nesrečo. Šele v tej luči ter v
povezavi z vsemi drugimi odločilnimi okoliščinami je mogoče
govoriti tudi o morebitni krivdi ali sokrivdi samega obsojenca.

Upoštevaje navedene okoliščine je treba varstvu pri delu v zavodih
za prestajanje zaporne kazni posvetiti posebno in večjo pozornost.
Delo obsojencev je v funkciji socialne rehabilitacije oziroma
priprave na samostojno življenje po prestani kazni. Ekonomski
učinek je le drugotnega pomena. Primarna mora biti skrb za varno
delo, da se zavarujeta življenje in zdravje obsojencev.

Obveznost objektivnega in nepristranskega ugotavljanja vseh
odločilnih okoliščin nesreče pri delu mora imeti zaradi podrejenega
položaja obsojenca še poseben pomen. Zato predlagamo, da se
o taki nesreči pri delu, katere posledica je telesna poškodba ali
bolniški stalež, sestavi zapisnik ob sodelovanju referenta za
varstvo pri delu, odgovornega predstavnika gospodarske enote,
pooblaščenega predstavnika zavoda in če je le mogoče, tudi v
nesreči udeleženega obsojenca. Zapisnik naj vsebuje vse bistvene
podatke, ki jih v 6. točki določa navodilo o načinu prijavljanja in
raziskovanja nesreč pri delu (Ur. list SRS, št. 9/78). V vseh primerih
hujših poškodb pri delu, tudi v tistih mejnih, ko laiku na medicinskem
področju ni mogoča presoja o teži dobljenih poškodb in njihovih
posledic, pa je treba o nesreči pri delu obvestiti republiški
inšpektorat za delo. Zaradi poenotenja postopka predlagamo, da
uprava za izvrševanje kazenskih sankcij izda posebno navodilo
za poenoteno, pravilno in zakonito obravnavanje nesreč pri delu
v zavodih za prestajanje zaporne kazni.

Uprava zavoda oziroma referent za varstvo pri delu bi morala v
vsakem prijavljenem primeru skrbno obravnavati in vsestransko
preveriti trditve obsojenca, da je žrtev nesreče pri delu. Pri tem je
treba upoštevati tudi osebnost obsojenca ter njegovo sposobnost,
da pravočasno in na pravilen način opozori na nesrečo. Posebno
pozornost terja tudi bolniški stalež, ki je posledica dobljene telesne
poškodbe. Če obsojenec zatrjuje telesno poškodbo kot posledico
nesreče pri delu, je bolniški stalež lahko dodaten dokaz o škodnem
dogodku in bi bilo treba obsojenčeve trditve obravnavati še bolj
pozorno. Iz dobljene telesne poškodbe je pogosto moč sklepati
na mehanizem nastanka poškodbe, kar lahko odločilno pripomore
k ugotavljanju vzrokov za poškodbo. Obsojenca je treba vprašati
o morebitnih očividcih nesreče pri delu, verodostojnost njegovih
trditev pa je mogoče preskusiti tudi z rekonstrukcijo zatrjevane
nesreče. Dejstvo, da obsojenec o nesreči pri delu ni takoj obvestil
referenta za varstvo pri delu oziroma v delovnem procesu
nadrejene osebe, še ne sme biti vzrok, da se njegove trditve ne
upoštevajo in ne obravnavajo.

Pomoč obsojencu, ki le pretrpel škodo v posledici nesreče
pri delu

Napačen je tudi pristop, ki izhaja iz domneve, da je prišlo do
namerne poškodbe oziroma samopoškodbe, na primer zaradi
rentnih teženj obsojenca. Tisti, ki zatrjuje namerno poškodbo pri
delu, mora takšno voljno ravnanje tudi dokazati. Dokazno breme
nikakor ni na obsojencu, da bi dokazoval obliko krivde oziroma
da ni kriv za nesrečo pri delu in dobljeno poškodbo. V nekaj
obravnavanih primerih smo zaslutili, da se za očitki o namerni
poškodbi oziroma samopoškodbi obsojenca skriva dejanski
vzrok za nesrečo pri delu, ki je v opuščenih varstvenih ukrepih,
ko je do škodnega dogodka prišlo v očitno neustreznih delovnih
razmerah.

Obsojenci, ki so v nesreči pri delu dobili telesno poškodbo, so
praviloma upravičeni do denarne odškodnine za povrnitev
nepremoženjske škode. Največ nesreč se namreč zgodi pri delu
na strojih ali ob strojih, ki so že sami po sebi nevarna stvar, iz
katere izvira povečana nevarnost nastanka škode. Delo z
delovnimi pripravami ali napravami na mehaniziran pogon je
nevarno. Za škodo od nevarne stvari in za škodo od nevarne
dejavnosti pa je odgovoren njen imetnik oziroma tisti, ki se z njo
ukvarja, in to po načelu domnevane vzročnosti oziroma objektivno.
V primeru kršitve predpisov o varstvu pri delu pa je ta odgovornost
na strani uprave zavoda kot "delodajalca" lahko tudi krivdna.
Odgovornosti zavoda oziroma države konkurira krivdna
odgovornost obsojenca. Njegova krivdna odgovornost je lahko
podlaga za delno oprostitev objektivne odškodninske odgovornosti
imetnika nevarne stvari oziroma tistega, ki se ukvarja z nevarno
dejavnostjo. Če je krivda obsojestranska, pa je odgovornost
deljena.

Ugotavljanje vseh odločilnih dejstev In vzrpkpv zg nesreft?
Pri delu
Ugotavljamo, da posamezni zavodi za prestajanje zaporne kazni
ne uporabljajo enakega postopka pri raziskovanju nesreč pri delu.
Zasledili smo primere, ko vzrokov za nesrečo ni ugotavljala niti
interna komisija zavoda. V primerih, ko zavod sicer zbere podatke
o nesreči, pa smo ugotovili, da so ti podatki skromni in nepopolni.
Ob tem zbrani podatki praviloma predvsem opisujejo ravnanje
samega obsojenca. Tako rekoč v nobenem od obravnavanih
primerov pa nismo zasledili, da bi bile zbrane tudi ugotovitve o
morebitnih opustitvah in kršitvah pri izvajanju varstvenih ukrepov
in normativov ter o izpolnjevanju obveznosti v zvezi z varstvom
pri delu. Obsojenčevega očitka, da je do nesreče pri delu prišlo
zaradi nepravilnosti in pomanjkljivosti pri delovni pripravi ali napravi,
ni mogoče preveriti, če teh okoliščin raziskava vzrokov nesreče
ne zajame.
Večina nesreč pri delu se pripeti pri delu na stroju, ki je nevarna
stvar. Zato so za ugotavljanje vzrokov nesreče pomembni tudi
podatki, ali je bil v nesreči udeležen obsojenec psihofizično
sposoben za delo, pri katerem se je poškodoval, ali je bil strokovno
usposobljen za varno delo. Ne nazadnje so pomembni tudi podatki,
ali so bila za delo oziroma delovno nalogo, pri kateri se je obsojenec
poškodoval, predpisana in zagotovljena določena sredstva in
oprema za varstvo pri delu in katera ter ali jih je ponesrečeni
obsojenec uporabljal.

Vsako nesrečo pri delu, v kateri pride do telesne poškodbe in s
tem do nepremoženjske škode, bi moral zavod skrbno
obravnavati že zato, da ugotovi vsa odločilna dejstva in zavaruje
dokaze za ugotavljanje odškodninskega zahtevka. V primeru
nesreče pri delu se je obsojenec poškodoval v času prestajanja
zaporne kazni, kar terja aktivno ravnanje in pomoč uprave zavoda
pri uveljavljanju obsojenčevega odškodninskega zahtevka. Pri
tem ne sprejemamo stališča, izraženega ob obisku na Dobu, da
zavod pač ne bo pomagal obsojencu pri uveljavljanju odškodnine
proti državi. Namenska (teleološka) interpretacija določil 28., 59.
in 126. člena ZIKS, pa tudi načelo pravičnosti nedvomno nalagata
upravi zavoda obveznost, da ob nesreči pri delu in nastali škodi
obsojencu pomaga pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka.
Pomoč mora zajemati tako ugotavljanje in dokumentiranje vseh
odločilnih dejstev, ki omogočajo ugotovitev vzrokov in
odgovornosti za nesrečo, pa tudi kakovostno pravno pomoč pri
uveljavljanju odškodninskega zahtevka. Žal obravnavani primeri
kažejo, da je obsojenec, ki je pretrpel škodo v nesreči pri delu,
bolj ali manj prepuščen samemu sebi, naleti pa lahko celo na
odklonilna stališča, zakaj sploh uveljavlja odškodnino.

Raziskava vzrokov nesreče pri delu bi morala torej obsegati
ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin, zaradi katerih je prišlo do

Zato predlagamo, da pravna služba zavoda obsojenca kot
oškodovanca iz nesreče pri delu opozori na možnost uveljavljanja
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med katere spadajo tudi nujni higienski pripomočki. Od zaprtih
oseb je mogoče zahtevati osebno čistočo, če jim je hkrati
zagotovljen toaletni pribor za ohranjanje zdravja in čistoče.

odškodninskega zahtevka ter mu pri tem aktivno pomaga z
zbiranjem gradiva oziroma listinske dokumentacije. Hkrati naj mu
zagotovi strokovno pravno pomoč za pravilno in popolno sestavo
odškodninskega zahtevka v dejanskem in pravnem pogledu.
Obsojenca naj seznani s sklenjenim nezgodnim zavarovanjem
ter zavarovanjem odgovornosti, da bi zavarovalnino oziroma
odškodnino lahko uveljavljal neposredno proti zavarovalnici. Pri
tem velja poudariti, da namen zavarovanja odgovornosti ni le v
prevalitvi bremena plačevanja odškodnin na zavarovalnico, pač
pa predvsem v varstvu oškodovanca pri uveljavljanju
odškodninskega zahtevka. Odpravljanje posledic nesreče pri delu,
kamor spada tudi uspešno uveljavljanje odškodnine, ni zgolj
zasebna zadeva oškodovanca, pač pa je to stvar korektnega in
pravilnega odnosa zavoda oziroma države v razmerju do
obsojenca, ki je ob prestajanju zaporne kazni pretrpel škodo.

Ugotovili smo, da je praksa zavodov pri zagotavljanju nujnih
higienskih pripomočkov obsojencem različna. Tako v Zavodu za
prestajanje kazni mladoletniškega zapora in zapora Celje
obsojenci dobijo higienske pripomočke (kot so npr. zobna krema,
zobna ščetka, pribor za britje) le ob prihodu v zavod, ne pa tudi
kasneje, čeprav gre za potrošne stvari. Spet drugačna je ureditev
v zavodu Dob, kjer zavod higienske pripomočke obsojencem
redno priskrbi. V zavodu v Kopru pa obsojenca vprašajo, ali te
pripomočke ima, in kdor jih nima, jih dobi.
Nujni higienski pripomočki spadajo med stroške za izvršitev
zaporne kazni in teh stroškov tako niso zavezani trpeti obsojenci
sami. Predlagamo, da uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
poskrbi za poenotenje prakse tako, da bodo zavodi obsojencem
zagotavljali ves toaletni pribor, potreben za ohranjanje zdravja ter
osebne higiene in čistoče. Stališče, da obsojenci niso zavezani
trpeti stroškov za nujne higienske pripomočke, je še toliko bolj
utemeljeno ob dejstvu, da je kljub opozorilom v poročilih varuha
človekovih pravic za leti 1995 in 1996 v praksi še vedno neurejeno
obračunavanje plačila obsojencem za opravljeno delo. Zaprtim
osebam namreč ni zagotovljeno plačilo za opravljeno delo v višini
četrtine povprečnega zaslužka za enakovredno delo zunaj
zavoda za prestajanje zaporne kazni. Zato je še toliko bolj
nedopustno v njihovo breme zahtevati kritje stroškov za higienske
pripomočke, ki so zakonska obveznost države oziroma zavodov,
v katerih prestajajo zaporno kazen.

Pravica obsojenca do pogovora z upravnikom
Zlasti v zavodu Dob smo se ponovno srečali s pritožbami, da
mora obsojenec čakati po šest mesecev in več na pogovor z
upravnikom. Skrb zbujajoča je bila tudi obsojenčeva trditev, da se
je za pogovor prijavil že petkrat, pa ga upravnik še ni utegnil
sprejeti.
Pritožba pri upravniku je obsojenčeva pravica. Upravnik mora
varovati zakonite interese obsojencev na prestajanju zaporne
kazni, njihove pritožbe pa je treba obravnavati hitro in pošteno.
Zato mora upravnik izražati pripravljenost za pogovore z obsojenci
ter jih obravnavati kot človeška bitja z vsem dolžnim spoštovanjem. Izraz takšnega odnosa pa je hiter odziv na prošnjo za
pogovor obsojenca z upravnikom.

Pravica obsojenca do prebivanja na svežem zraku
Težko je sprejeti utemeljitev uprave zavoda Dob, da delo
preprečuje osebne stike upravnika oziroma njegovega namestnika
z obsojenci. Če je sam dejansko prezaposlen, bi moral imenovati
namestnika oziroma pooblaščenca, ki bi prevzel to nalogo in mu
poročal o predlogih, potrebah in pritožbah obsojencev. Tudi
dejstvo, da je bil upravnik zavoda Dob dlje časa odsoten,
nadomeščal ga je njegov namestnik, ne bi smelo poslabšati
položaja in ogrožati pravic obsojencev. Tako smo predlagali, da
se vprašanje dostopnosti upravnika v korist obsojencev v zavodu
Dob čimprej uredi. Tudi tedaj, ko posle upravnika opravlja njegov
namestnik, je treba obsojencem zagotoviti dostop do pooblaščene
osebe oziroma namestnika upravnika v razumnem času.
Pričakujemo, da so te težave z imenovanjem novega upravnika
konec leta 1997 dejansko odpravljene.

Po 56. členu ZIKS mora biti obsojencu omogočeno, da prebiva
vsak dan najmanj dve uri na svežem zraku. Tega zakonskega
minimuma v praksi nikakor ni dopustno omejevati. Tako smo s
posebno pozornostjo prisluhnili pritožbi v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Koper, da obsojenci, ki delajo v popoldanski izmeni,
nimajo sprehodov na prostem. Preverjanje utemeljenosti te
pritožbe je pokazalo, da dnevni red v času od 8. do 10. ure sicer
določa sprehod oziroma rekreacijo na igrišču za obsojence, ki
delajo v popoldanski izmeni, vendar se v praksi ta pravica ne
izvaja redno. Obsojenci so povedali, da jih za dopoldanski sprehod
nihče od osebja zavoda ne kliče, niti ne vpraša, ali sprehod želijo.
Zato smo upravi zavoda predlagali, naj obsojence redno opozarja
na možnost prebivanja na svežem zraku v dopoldanskem času.

Drugačen pristop smo ugotovili ob obisku v zavodu v Mariboru.
Tam nam je upravnik povedal, da je vsako sredo na voljo
obsojencem za pogovor oziroma za sprejemanje njihovih pritožb.
Tako noben obsojenec na pogovor z upravnikom ne čaka več
kot teden dni.

Zaradi nujnega dela obsojenci v koprskem zavodu za prestajanje
zaporne kazni večkrat delajo v gospodarskem obratu vse do 18.
ure. Tako jim odpade prebivanje na svežem zraku. Opozorili smo,
da je takšna praksa nezakonita. Prav tako ni sprejemljivo, da se
obsojenec s tem, ko je pripravljen delati zunaj delovnega časa,
odpove pravici do sprehoda na prostem. Če obsojenec dela do
18. ure, mu je treba omogočiti prebivanje na svežem zraku za
najmanj dve uri v drugem času, na primer po večerji (po 18.30).
Obsojenec ne sme biti soočen z alternativo: ali nadurno delo ali
prebivanje na svežem zraku. Takšna "izbira" nedopustno posega
v pravice obsojenca.

Prepričani smo, da lahko pravočasen in učinkovit pogovor z
upravnikom ali osebo, ki jo določi on, bistveno pripomore k pravilnim
in korektnim odnosom v zavodu za prestajanje zaporne kazni.
Ima pa tudi preventivno funkcijo, da se zagotavlja in ohranja red
in mir ter varnost med obsojenci na prestajanju zaporne kazni.

Prebivanje na svežem zraku je določeno v interesu zdravja in
počutja obsojencev. Tako velja tovrstno dejavnost spodbujati, ne
pa obsojence morda prepričevati o nasprotnem. Zato tudi
predlagamo, da se obsojencem v dela prostih dneh zagotovi več
kot zgolj dve uri prebivanja na svežem zraku. Ob sobotah, nedeljah
in praznikih je časa za to dovolj v dopoldanskem in popoldanskem
času. V tej zvezi smo kritizirali dnevni red zavoda v Kopru, ki
določa sprehod in rekreacijo na igrišču tudi v dela prostih dnevih
le od 15. do 17. ure, pa čeprav se obsojenci sicer kratkočasijo

Zagotavljanje nulnih higienskih pripomočkov v času
Vzdrževanje osebne higiene zaprtih oseb je pomemben vidik
higienskih ukrepov v zavodu. ZIKS v 4. členu določa, da tisti, proti
kateremu se izvrši kazenska sankcija, ne plača stroškov za
njeno izvršitev. Glede na takšno ureditev, ki je v skladu z evropskimi
zaporskimi pravili, trpi država stroške za izvršitev zaporne kazni,
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za to zakonske pogoje, kot so dobro obnašanje, prizadevanje in
uspehi pri delu. Pravica do izobraževanja jim je omejena zgolj
zaradi statusa tujca, pa čeprav gre tudi za tako imenovane
"zatečene" tujce, ki so to postali ob razpadu nekdanje SFRJ in
osamosvojitvi Slovenije. Veljavna zakonodaja ne daje podlage za
opisano diskriminacijo obsojencev, ki niso slovenski državljani,
pa vendar so slednji v praksi prikrajšani tudi glede možnosti
izobraževanja.

predvsem z gledanjem televizije v zakajenem prostoru.
V Zavodu za prestajanje kazni mladoletniškega zapora in zapora
Celje prestajajo kazen predvsem mladoletniki in mlajši polnoletni
obsojenci do 23. leta starosti. Za mladino v tej starosti sta posebej
pomembna telesna vzgoja in športno udejstvovanje. Tozadevni
dejavnosti mladoletnikov namenja posebno skrb tudi ZIKS. Ta v
105. členu zahteva, da morajo biti obsojeni mladoletniki v prostem
času na svežem zraku najmanj tri ure na dan. V nasprotju z
navedenim zakonskim določilom pa smo ugotovili, da dnevni red
na polodprtem oddelku zavoda v Celju, ki ga je upravnik zavoda
izdal 29. februarja 1996 in ki velja tudi za mladoletne obsojence,
določa sprehod le od 15.30 do 17.30. Sogovorniki med zaprtimi
osebami so nam povedali, da je gibanju na svežem zraku namenjen
čas od 15. do 17. ure v zimskem ter do 17.30 v poletnem času. Pri
tem se dogaja, da je gibanje na prostem omejeno še za dodatnih
20 minut, ko se tuširajo pred večerjo. V pogovoru z upravo
celjskega zavoda smo poudarili, da je vsaka omejitev gibanja na
svežem zraku pod zakonskim minimumom nedopustna.

Izobraževanju, ki je odločilnega pomena za razvoj posameznika
v času prestajanja kazni, je treba dati večji pomen. Če varnostni
razlogi onemogočajo več izobraževanja zunaj zavoda, je treba
zagotoviti širšo ponudbo izobraževalnih programov v zavodu in
to takšnih, ki bi po možnosti vodili do pridobitve poklicne
kvalifikacije. Obsojenci v zavodu Dob so na primer predlagali, naj
bi zavod organiziral tečaj računalništva. Morda bi veljalo dati več
poudarka dopisnemu izobraževanju ter obsojencem predstaviti
možnosti, ki se odpirajo za njihovo izobraževanje na ta način. Pri
izobraževanju je pomembno, da je, kolikor se le da, skladno z
izobraževalnim sistemom v državi tako, da lahko obsojenci po
odpustu brez težav nadaljujejo irt čimprej končajo šolanje.

Formalistično upoštevan)e predpisa pri serviranju malice
Stiki obsojenca z zunanjim svetom

Zakon določa, da morajo dobiti obsojenci dnevno najmanj tri
obroke hrane. Obsojenci, ki delajo, pa dobijo še malico kot dodaten
obrok hrane.

Veliko je pritožb glede omejevanja stikov z zunanjim svetom.
Obsojencem, pa tudi mladoletnim obsojencem v celjskem zavodu
je kot pravica priznan le en obisk na teden, ki traja eno uro in je
nadzorovan. Zavodi praviloma kot pravico obsojencu priznavajo
tudi en telefonski pogovor na teden. Daljši obiski, več telefonskih
pogovorov in prosti izhodi iz zavoda pa so ugodnosti, ki jih sme
upravnik zavoda dajati kot nagrado za dobro obnašanje,
prizadevanje in uspehe pri delu ter iz drugih prevzgojnih razlogov.

Ob obisku v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper smo
ugotovili, da obsojenci, ki delajo v popoldanski izmeni, dobijo ob
17.30 poleg večerje hkrati tudi malico. Dobijo torej dva obroka
tople hrane hkrati. Malico morajo tako pojesti skupaj z večerjo, ali
pa se hrana ohladi. Takšno serviranje malice formalno sicer zadosti
predpisu, da dobijo obsojenci, ki delajo, dodaten obrok hrane. Ni
pa dvoma, da je namen predpisa izjalovljen, saj je že večerja
tista, ki zadovolji (ali bi morala zadovoljiti) obsojenčevo potrebo
po hrani v tistem času.

Ob odvzemu prostosti seveda morajo obstajati določene omejitve
človekovih pravic. Vendar pa so dopustne le omejitve, ki so
dokazano potrebne zaradi samega odvzema prostosti. Zaprtim
osebam gredo sicer vse človekove pravice in svoboščine, ki
veljajo za ljudi na prostosti.

Serviranje dveh obrokov hrane hkrati je najmanj nesmotrno. Zato
smo lahko le pritrdili doslej neupoštevanemu predlogu obsojencev,
da bi tisti, ki delajo v popoldanski izmeni, malico dobili dopoldne. V
dopoldanskem času je tudi časovni interval med zajtrkom ter
kosilom takšen, da bi bil dodaten obrok hrane dobrodošel.
Formalistično upoštevanje predpisa glede dodatnega obroka hrane
bo tako dobilo tudi svojo uporabno in koristno vsebino.

Obravnavanje zaprtih oseb mora poudarjati njihovo nadaljnje
življenje v skupnosti, ne pa izključitve iz nje. V tej povezavi imajo
pomembno vlogo stiki zaprtih oseb z zunanjim svetom. Stiki z
ožjimi družinskimi člani, sorodniki in prijatelji so prej nuja kot
privilegij. Tako je dvomljiva praksa še zlasti v razmerju do
mladoletnih obsojencev, da se daljši obiski, več telefonskih
pogovorov in prosti izhodi prek ugodnosti dejansko uporabljajo
kot sankcija za discipliniranje zaprtih oseb.

Slabe možnosti za Izobraževanje obsojencev
Izobraževanje je sestavni del človekovega razvoja, v pogojih
prestajanja zaporne kazni pa vpliva na bolj humano življenje v
zaporu ter igra pomembno vlogo pri ponovnem vključevanju
obsojenca v družbo po prestani kazni. Izobraževanje obsojencev
je dolžnost države in hkrati odločilen prispevek pri zagotavljanju
socialne rehabilitacije zaprtih oseb. Zato je treba vsem
obsojencem, ki to želijo in jim lahko koristi, omogočiti nadaljnje
izobraževanje.

Mednarodni akti s področja izvajanja zaporne kazni poudarjajo
pomembnost stikov zaprte osebe z zunanjim svetom ter predlagajo
čim pogostejše stike z družino in primernimi prijatelji. V navadnih
okoliščinah, ko ne obstajajo posebni varnostni razlogi, je treba
omogočiti obiske brez nadzora. Za telefoniranje naj bi veljala ista
pravila kot za dopisovanje, ne pa bolj omejevalna pravila, ki veljajo
za obiske.

Dob je največji slovenski zavod za prestajanje zaporne kazni. V
njem prestajajo obsojenci daljše zaporne kazni. Ob tem pa je v
zavodu Dob na voljo le opismenjevanje in osnovnošolsko
izobraževanje. Dolgoletne zaporne kazni terjajo, da bi morala biti
ponudba izobraževalnih dejavnosti dovolj široka, da bi zadovoljila
temeljne in razvojne potrebe obsojencev.

Omejitve stikov z zunanjim svetom, ki jih uporabljajo slovenski
zavodi za prestajanje zaporne kazni, so sicer res lahko v skladu
z veljavnim ZIKS, vendar smo že večkrat poudarili, da gre za
zastarel predpis. Zato predlagamo, da se odločanje o daljših
obiskih, več telefonskih pogovorih in morda tudi prostih izhodih
ne uporablja kot sredstvo za kaznovanje oziroma discipliniranje
obsojencev in še zlasti mladoletnih obsojencev. Nenadzorovanost
obiskov je pomembna tudi za pristnejše vzdrževanje socialnih
vezi in za ohranjanje človekovega dostojanstva. Varnostnim
razlogom je namesto nadzorovanja obiskov moč zadostiti tudi z
drugimi, za obsojenčevo zasebnost manj motečimi ukrepi.

Izobraževanje obsojencev zunaj zavoda se praviloma pogojuje s
podelitvijo zunajzavodskih ugodnosti. Pri tem velja posebej omeniti
tujce oziroma osebe z izrečeno kaznijo izgona tujca iz države. Ti
po pravilu nimajo zunajzavodskih ugodnosti, pa čeprav izpolnjujejo
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Izenačitev obsojencev v njihovih dolžnostih terja enake možnosti
tudi pri uresničevanju njihovih pravic oziroma pri pridobivanju
ugodnosti. Enakost, ki jo določa zakon za obsojence s slovenskim
državljanstvom in tujce, je treba uveljaviti tudi v praksi. Neenakost
v obravnavanju lahko slabo vpliva predvsem tudi na socialno
rehabilitacijo neslovenskih obsojencev, ki se čutijo prikrajšane
med prestajanjem zaporne kazni v primerjavi s slovenskimi
državljani. Neenako obravnavanje obsojencev, ki niso slovenski
državljani, pomeni kršitev zakona. Posebej velja opozoriti na tiste
obsojence, ki jih lahko uvrstimo v skupino tako imenovanih
"zatečenih" oseb, to je državljanov drugih republik nekdanje SFRJ,
ki so imeli na dan plebiscita, 23. decembra 1990, prijavljeno stalno
prebivališče v Sloveniji in tukaj tudi dejansko živijo, imajo s Slovenijo
pristno zvezo (na primer zakonska zveza s slovenskim
državljanom, šolanje, zaposlitev, uživanje pravic iz dela v naši
državi), kljub temu pa je njihov sedanji bivalni status v naši državi
neurejen. Gre za osebe, ki imajo v Sloveniji dejansko svoj dom in
se ne nameravajo preseliti v drugo državo. Praksa to kategorijo
oseb obravnava tako kot druge obsojence, ki niso državljani
Republike Slovenije.

Poti In Stranpoti oblikovanja Individualnega programa dela
Vsak obsojenec mora ob prihodu v zavod na prestajanje zaporne
kazni podpisati individualni program dela, kar je povezano z
njegovo socialno rehabilitacijo. Obsojenci v zavodu v Kopru so
opozorili, da odklonitev podpisa individualnega programa dela
avtomatično pomeni, da ne dobijo ugodnosti. Zato ga seveda
vsak podpiše. Vprašanje pa je, kakšno vrednost in cilje ima na tak
način pridobljeno "soglasje" za program prevzgoje. Če ga
obsojenec podpiše zgolj zato, da si ne onemogoči pridobitve
ugodnosti, potem seveda podpis ne more imeti koristnih praktičnih
učinkov. Brez soglasja in sodelovanja obsojenca je namreč njegova
socialna rehabilitacija obsojena na neuspeh.
Zahteva za obsojenčev podpis programa dela terja tehtanje z
različnih vidikov. Opozoriti velja na 21. člen ustave, da je
prepovedano vsakršno izsiljevanje izjav. Kazenski zakonik pa v
108. členu določa, da ni dovoljeno uporabljati prevzgojnih
postopkov, ki posegajo v obsojenčevo osebnost in ki jih obsojenec
upravičeno izrecno zavrača. Predlagamo, da se formalno merilo
podpisa programa dela samo po sebi ne upošteva kot pogoj za
pridobitev ugodnosti. Tudi 70. člen ZIKS veže pridobitev ugodnosti
le na vsebinska merila.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) v 18.
členu določa, da se obvezno zavarujejo osebe, ki med
prestajanjem zaporne kazni delajo s polnim delovnim časom.
Čeprav gre torej za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, pa se to določilo zakona v praksi ne uporablja za
obsojence, ki niso državljani Republike Slovenije. Če pravica do
pokojninskega zavarovanja ni vezana na državljanstvo, potem
mora veljati v razmerju do vseh obsojencev.

Kot nepravilno ocenjujemo tudi prakso zavoda v Kopru, da
obsojencu ne izroči zapisa programa dela. Ko je program
sestavljen, se obsojenec z njim lahko seznani, ga podpiše, ne
dobi pa izvoda zase. Niti fotokopirati ga ne sme. Program dela naj
bi obsojenec s svojim podpisom potrdil kot dogovor med njim in
upravo zavoda, zato je nerazumljivo, da se mu ne izroči zapis
dogovora. Če naj se obsojenec po programu dela ravna, ga
vendar mora imeti pri sebi, da se lahko kadarkoli z njim seznani in
nanj sklicuje. Argument vzgojne službe zavoda v Kopru, da niso
hoteli, da bi imel obsojenec program dela pri sebi, ni prepričljiv.
Zato smo upravi zavoda predlagali, da naj vsakemu obsojencu
na stroške zavoda čimprej izroči izvod njegovega programa dela,
tako pa naj v prihodnje ravna tudi v razmerju do obsojencev,
sprejetih na novo. Uprava zavoda v Kopru je zagotovila, da bo
predlog upoštevala.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij se sklicuje na stališče
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da je mogoče obsojenca
tujca pokojninsko zavarovati le, če si slednji pred tem pridobi
delovno dovoljenje.Takšna zahteva se zdi nekoliko preoptimistična
in nerealna, predvsem pa zanjo ni podlage v zakonu, ki pravice
do pokojninskega zavarovanja ne veže na pridobitev delovnega
dovoljenja. Delovnega dovoljenja po naših informacijah doslej še
nihče od obsojencev na prestajanju zaporne kazni ni dobil. Sicer
pa je treba izhajati iz pravice obsojencev na prestajanju zaporne
kazni, da se jim omogoči delo. Če je za ureditev tega razmerja
potrebno delovno dovoljenje, potem je država tista, ki ga mora
obsojencem tujcem priskrbeti. Vsekakor predlagamo, da pristojni
ministrstvi za delo, družino in socialne zadeve ter za pravosodje
nastali položaj čimprej razrešita in uskladita prakso z zakonom.

Volaške uniforme nekdanle JLA kot oblačila za obsolence
Obsojenci v zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu so
opozorili, da kot zavodska oblačila uporabljajo vojaške uniforme
nekdanje JLA. To je med njimi povzročilo nezadovoljstvo.

Veliko pritožb med obsojenci, ki niso slovenski državljani, je tudi v
zvezi s pogojnim odpustom ter podeljevanjem zunajzavodskih
ugodnosti. Glede pogojnega odpusta nam je M P sporočilo, da
vsaj v zadnjem času obsojenci brez slovenskega državljanstva
niso prikrajšani. Komisija za pogojni odpust je v letu 1997 pogojno
odpustila 29 obsojencev, ki niso slovenski državljani. Ta številka
pomeni 12,1 odstotka vseh pogojnih odpustov v letu 1997, kar
približno ustreza deležu obsojencev, ki niso slovenski državljani,
med vsemi obsojenci na prestajanju zaporne kazni v slovenskih
zaporih.

Ekonomski razlogi lahko dopuščajo, da so sprejemljiva tudi
vojaška oblačila nekdanje JLA, če so brez oznak (činov) in če
niso obrabljena. Obsojenčeva obleka mora ustrezati vremenskim
razmeram, letnemu času in tudi delovnim razmeram. Sprejemljiva
je obleka, čeprav gre za vojaško uniformo, če je ustrezna in
dostojna. V nobenem primeru pa obleka ne sme biti poniževalna
ter za individualnost in samospoštovanje obsojenca žaljiva.
PIsKrlmlnacIla obsojencev. KI niso slovenski državljani

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij zagotavlja, da obsojenci
tujci niso prikrajšani pri ugodnostih, ki se podeljujejo v okviru
zavoda (na primer posebne denarne nagrade, pogostejše
prejemanje paketov in več obiskov, podaljšani in nenadzorovani
obiski). To pa ne velja v celoti za zunajzavodske ugodnosti, in to
še posebej za tiste obsojence, ki jim je poleg zaporne kazni izrečena
tudi stranska kazen, izgon tujca iz države. Pri teh obsojencih je
praviloma prisotna nevarnost, da bi zunanje ugodnosti zlprabili
za pobeg oziroma za izmikanje izvršitvi zaporne kazni. To trditev
uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ilustrira s podatkom, da
je bilo februarja 1998 na begu 75 zapornikov, med katerimi je 44
tujih državljanov, pretežno iz nekdanjih republik nekdanje SFRJ.

Po podatkih za leto 1996 je v Sloveniji prestajalo zaporno kazen
približno 16 odstotkov obsojencev, ki niso slovenski državljani.
Temeljne določbe o izvrševanju kazenskih sankcij v kazenskem
zakoniku, kakor tudi ZIKS ne delajo nobenih razlik med obsojenci
na prestajanju zaporne kazni, ki so slovenski državljani, ter tistimi,
ki to niso. Številne pobude obsojencev, ki niso slovenski državljani,
pa kažejo, da v praksi razlika med njimi vendarle obstaja. Glede
obveznosti oziroma dolžnosti so praviloma sicer vsi obsojenci
izenačeni, nikakor pa to v praksi ne velja za njihove pravice
oziroma ugodnosti, ki jih zakon določa za dobro obnašanje,
prizadevanje in uspehe pri delu.
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Poskušali smo preveriti čim več pomislekov, na katere opozarja
družina, vendar tisto, kar smo ugotovili, ne potrjuje suma, da
uradne ugotovitve glede tragičnega dogodka niso resnične. Brez
odgovora pa je ostalo vprašanje, kako je lahko vojak v nočni uri
neopaženo zapustil prostore vojašnice, ko si je pred tem priskrbel
avtomatsko puško in naboj za to orožje.

Pri podeljevanju zunajzavodskih ugodnosti zavodi za prestajanje
kazni zapora upoštevajo tudi navezanost obsojenca, ki ni
slovenski državljan, na našo državo (na primer čas bivanja v
Sloveniji, bivališče, premoženje, družina, sorodniki itd.). Praksa v
tem delu tako sledi našemu priporočilu, da je treba v vsakem
primeru pretehtati vse konkretne okoliščine ter o podelitvi
ugodnosti odločiti za vsak primer posamezno, glede na individualne
lastnosti obsojenca in z njim povezane okoliščine.

Od leta 1991 pa do konca leta 1997 je bilo v slovenski vojski 26
samomorov. Pri tem ne gre samo za vojaške obveznike na služenju
vojaškega roka, pač pa tudi za pripadnike stalne in rezervne
sestave. Največ samomorov (več kot 70 odstotkov) je bilo storjenih
s strelnim orožjem, kar kriči po večji skrbi pri dostopnosti in
ravnanju z orožjem v slovenski vojski. Poveljstva in enote, v
katerih je prišlo do samomorov, so v sodelovanju s psihologi iz
enot obravnavali in analizirali vsak primer samomora posebej.
Morda bi veljalo večjo pozornost posvetiti tudi preventivni
psihološki obravnavi, da bi bilo tovrstnih tragičnih dogodkov čim
manj. Fant, čigar tragično smrt smo obravnavali, ni bil v vojašnici
deležen nobene psihološke pomoči.

2.2.3. Vojaki
Zakon o obrambi (ZObr) v 52. členu določa, da lahko vojaška
oseba da pobudo za začetek postopka pri varuhu, če meni, da
so bile med vojaško službo njene pravice ali temeljne svoboščine
omejene ali kršene. Takšna pravica za vojaške osebe že sicer
izhaja iz ZVarCP, saj lahko da pobudo vsakdo, ki meni, da so mu
z aktom državnega organa kršene človekove pravice ali temeljne
svoboščine. Kljub temu so pobude vojaških oseb in zlasti vojaških
obveznikov, ki služijo vojaški rok, redke.

Med služenjem vojaškega roka je vojak pod poudarjeno oblastjo
države, ki je zato zavezana zagotoviti vse razumne ukrepe za
preprečevanje samomorilnih dejanj. Sklicevanje na siceršnjo
tovrstno ogroženost Slovencev lahko razumemo tudi kot
resignacijo in premajhno zavzetost za ustrezno ravnanje in
usmerjanje mladih ljudi, ki se v izvrševanju svoje državljanske
dolžnosti nahajajo v slovenski vojski. Čeprav slovenska vojska
morda ni okolje, v katerem se potencialni storilci hitreje odločajo
za samomorilno dejanje, pa prevladujoči način storjenih
samomorov s strelnim orožjem kaže, da na takšno tragično
odločitev pri posamezniku lahko vpliva tudi lažja dostopnost do
sredstva za storitev samomora. Zato bi morali biti v vojašnicah
zagotovljeni vsi razumni varnostni ukrepi, da bi nevarne stvari
vojakom ne bile dostopne zunaj redne dejavnosti, povezane z
opravljanjem vojaške službe.

Morda je vzrok slaba informiranost, manjše število pobud pa je
lahko tudi posledica zadržanosti ali bojazni prizadetih
posameznikov, da je treba morebitna sporna vprašanja reševati
le znotraj pritožbenih poti v slovenski vojski. V tej povezavi smo
že v lanskem poročilu varuha človekovih pravic kritizirali pravila
službe v slovenski vojski, ki vojaškim osebam priznavajo pravico
do pobude za začetek postopka pri varuhu človekovih pravic
šele potem, ko so izčrpane pritožbene poti znotraj slovenske
vojske.
Obiski varuha človekovih pravic v vojašnicah slovenske vojske
so tako še pomembnejši. Ob obiskih je vedno zagotovljena
možnost formalnega in neformalnega pogovora varuha in njegovih
sodelavcev z vojaškimi osebami: tako pripadniki stalne sestave
(poklicnimi pripadniki vojske), kot tudi zlasti z vojaškimi obvezniki
na služenju vojaškega roka. Pri tem posebej in nenehno
poudarjamo, da je treba v vojski zagotoviti spoštovanje človekove
osebnosti in njegovega dostojanstva, kar velja tudi za razmerja
nadrejenosti in podrejenosti. Kljub specifičnosti vojaške službe
velja storiti vse razumne ukrepe za čim bolj prijazno služenje
vojaškega roka vojaških obveznikov.

2.2.4. Osebe z duševnimi motnjami
Število pisnih pobud oseb z duševnimi motnjami v zvezi s
pridržalnimi postopki oziroma neprostovoljno hospitalizacijo je
enako kot v letu 1996. Številni in v praksi močno uveljavljeni pa so
tudi telefonski klici te skupine ljudi, ki se pogosto čutijo ogrožene
in porinjene v kot družbenega dogajanja.

Samomori v slovenski volskl
Štiri dni pred koncem služenja vojaškega roka je v Ljubljani 27.
maja 1997 v slovenski vojski umrl fant v dvajsetem letu starosti.
Uradne ugotovitve ministrstva za obrambo (MO) in drugih
pristojnih državnih organov povedo, da je vzrok smrti mladega
vojaka samomor.

V pričakovanju ustrezne zakonske ureditve
Sprejem in pridržanje posameznika proti njegovi volji v
zdravstvenem ali socialnovarstvenem zavodu pomeni omejitev
osebne svobode. Po 19. členu ustave ima vsakdo pravico do
osebne svobode. Ta ustavna norma je kratka in jasna. Po drugem
odstavku istega člena ustave je odvzem prostosti mogoč le v
primerih in po postopku, ki ga določa zakon. Z drugimi besedami:
odvzem prostosti ni protipraven, če ga dovoljuje zakon.
Protipravnost seveda izključuje tudi veljavna privolitev prizadetega
posameznika. Z neprostovoljnim sprejemom in pridržanjem
posameznika v zdravstvenem ali socialnovarstvenem zavodu
se pogosto omejuje tudi pravica do prostovoljnega zdravljenja, ki
jo določa 51. člen ustave.

Družina umrlega fanta ne sprejema uradnih ugotovitev in
zaključkov. Postavlja različna vprašanja, ki naj bi dodatno osvetlila
tragičen dogodek. Opozarja na pomanjkljivosti v postopku ter pri
zavarovanju oziroma zbiranju dokazov. Nezaupanje v uradne
ugotovitve povezuje tudi s prepričanjem, da ni v celoti seznanjena
z vsemi okoliščinami primera.
V obravnavanju pobude smo ugotovili, da tragičnega dogodka ni
raziskovalo zgolj MO prek varnostne obveščevalne službe in
vojaške policije, pač pa tudi civilne oblasti (na primer policija in
državno tožilstvo). Ugotovitve urada krimininalistične službe
Uprave za notranje zadeve Ljubljana se ujemajo z ugotovitvami
MO oziroma njegove obveščevalno-varnostne službe. Žal pa na
kraj dogodka nista prišla preiskovalni sodnik in okrožna državna
tožilka, čeprav sta bila o tragičnem dogodku obveščena.
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Kljub jasnim ustavnim temeljem in našim opozorilom normativna
ureditev tega še vedno ni ustrezna. Pripravo predloga zakona z
delovnim naslovom "Zakon o duševnem zdravju" je ministrstvo
za zdravstvo (MZ) napovedovalo že v letu 1995, vendar je delo
pri pripravi predloga tega zakona kasneje očitno povsem zastalo.
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sodnega postopka, čeprav ZNP terja sodno odločitev brez
odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh po prejemu obvestila o
pridržanju. Sodnega nadzora neprostovoljne hospitalizacije
oziroma zdravljenja v psihiatrični bolnišnici v Ormožu torej tako
rekoč ni. Takšno stanje ni v korist pridržanim osebam, ki so tako
soočene z omejitvijo osebne svobode brez učinkovitega nadzora
sodne veje oblasti.

Pomanjkanje prave volje za pripravo predloga zakona o duševnem
zdravju zbuja skrb. Prepričani smo, da bo ocena naše
pripravljenosti za sprejem v Evropsko unijo upoštevala tudi
predpise in njihovo izvajanje na področju celovitega varstva oseb
z duševnimi motnjami.
Veljavna ureditev neprostovoljne hospitalizacije v praksi

Opisano ravnanje oziroma neupoštevanje zakonskih določil
predstojnik Okrajnega sodišča v Ormožu utemeljuje s pojasnilom,
da to sodišče nima in nikoli ni imelo kadrovskih in materialnih
možnosti za izvajanje pridržalnega postopka po uradni dolžnosti,
kot je to predpisano v zakonu. Določila o pridržalnem postopku v
ZNP ocenjuje kot neživljenjska ter ob sedanjem kadrovskem in
materialnem položaju sodišč tako rekoč neuresničljiva. Pri tem je
zanimivo prepričanje predstojnika sodišča, da v psihiatrični
bolnišnici v Ormožu nobena oseba ni bila pridržana proti svoji
volji niti trenutka več, kot je to za njeno zdravljenje nujno potrebno.
Za primerjavo naj omenimo, da praksa Evropskega sodišča za
človekove pravice pri presoji subjektivnega elementa nepristranosti ugotavlja, ali obstaja osebna sodba določenega sodnika o
določenem primeru. Nepristranost namreč pomeni odsotnost
predsodka (prejudice).

Bistvene pomanjkljivosti 7. poglavja Zakona o nepravdnem
postopku (ZNP), ki ureja postopek pridržanja oseb v psihiatričnih
zdravstvenih organizacijah, smo omenili v prejšnjih letnih poročilih
varuha človekovih pravic. Zato teh stvari ne gre ponavljati.
Zgovorna pa je ilustracija, kako praksa ocenjuje in uporablja
sedanjo neustrezno zakonodajo, ki ureja sodni nadzor tega
občutljivega področja človekove zasebnosti in osebnostnih pravic.
Okrajno sodišče v Ormožu je krajevno pristojno za odločanje o
pridržanju oseb, hospitaliziranih v psihiatrični bolnišnici Ormož.
Bolnišnica je v letu 1997 sprejela 1500 bolnikov ter pri tem poslala
Okrajnemu sodišču v Ormožu 740 obvestil o pridržanju
hospitaliziranih oseb na zaprtem oddelku. Med njimi je bilo kar
186 oseb pridržanih na zaprtem oddelku več kot 30 dni, 29 pa
celo več kot tri mesece. Ob takšnih podatkih nas je presenetila
trditev predstojnika Okrajnega sodišča v Ormožu, da v zadnjih
letih sodišče v nobenem primeru postopka o pridržanju ni zaključilo
z odločitvijo (z izdajo sklepa o pridržanju), da se pridržana oseba
še naprej pridrži v bolnišnici oziroma da se odpusti.

Prakso Okrajnega sodišča v Ormožu pri obravnavanju pridržalnih
postopkov je treba bistveno spremeniti ter uskladiti z ZNP in
drugimi predpisi, ki urejajo to področje. Hkrati smo predstojniku
sodišča predlagali, naj s težavami s področja pravosodne in sodne
uprave, ki vplivajo na izvajanje zakonskih pristojnosti Okrajnega
sodišča v Ormožu, seznani MP, ki je pristojno za zagotavljanje
splošnih pogojev za uspešno izvajanje sodne oblasti, vključno z
zagotavljanjem kadrovskih in materialnih pogojev.

Na podlagi prejetega obvestila o pridržanju sodišče osnuje nov
spis, potem pa čaka na sporočilo psihiatrične bolnišnice o
prenehanju pridržanja bolnika na zaprtem oddelku. Na podlagi
prejetega obvestila o pridržanju sodnik Okrajnega sodišča v
Ormožu torej ne obišče pridržane osebe, kot je določeno v 74.
členu ZNP. Še več, na podlagi prejetega obvestila o pridržanju
sodnik ne opravi nobenega procesnega dejanja in zadeve sploh
ne obravnava. Postopka o pridržanju, kot ga določa 7. poglavje
ZNP, Okrajno sodišče v Ormožu na podlagi prejetega obvestila o
pridržanju sploh ne opravi. Predstojnik sodišča se pri tem sklicuje
na dosedanjo prakso drugih sodnikov tega sodišča, kar pa ne
more biti upoštevno, saj so sodniki po 125. členu ustave pri
opravljanju sodniške funkcije vezani na ustavo in zakon.

Neprostovoljna hospitalizacija brez sodnega nadzora
O sprejemu v psihiatrično bolnišnico brez bolnikove privolitve
mora pooblaščena oseba bolnišnice najkasneje v 48 urah obvestiti
pristojno sodišče. To pravzaprav pomeni, da neprostovoljne
hospitalizacije, krajše od 48 ur, ni treba prijaviti sodišču. Ta,
časovno krajša pridržanja na zaprtem oddelku psihiatrične
bolnišnice, so torej brez sodnega nadzora. Ker ni sodnega
nadzora, je v teh primerih podana še večja odgovornost
zdravnikov psihiatrov oziroma psihiatrične bolnišnice, ki tako
samostojno in brez zunanjega nadzora odločajo o omejevanju
osebne svobode posameznika. Ker naše pravo ne pozna instituta
zagovorništva, v takšnih primerih pridržane osebe praviloma
nimajo možnosti, da bi si zagotovile nadzor, pomoč in učinkovito
varstvo svojih pravic ob neprostovoljnem odvzemu prostosti.
Izvrševanje pravice do proste izbire zdravnika in zdravstvenega
zavoda, vključno s pravico zahtevati premestitev v drug
zdravstveni zavod je za neprostovoljno hospitalizirano osebo
vsaj oteženo, če že ne onemogočeno. To velja tudi za pravico
bolnika do posvetovanja z ustreznimi specialisti po lastni izbiri, da
se preveri strokovna pravilnost hospitalizacije (second opinion).

Sodnik Okrajnega sodišča v Ormožu obišče pridržano osebo le,
če je vložena pritožba. Sodišče torej ne upošteva, da gre za
oficiozen postopek, ter s procesnimi dejanji začne le na podlagi
pritožbe pridržane osebe. V tem primeru sodnik opravi pogovor z
osebo, ki se je pritožila, ter ji pojasni postopek, ki ga je treba
izvesti. V letu 1997 je Okrajno sodišče v Ormožu prejelo štiri
pritožbe pridržanih oseb, ki pa so po pogovoru s sodnikom te
pritožbe tudi umaknile.Tako v nobenem od primerov, tudi na podlagi
vložene pritožbe pridržane osebe, ni bilo vsebinskega
obravnavanja zadeve in izdaje sklepa o pridržanju.
Opisano poslovanje Okrajnega sodišča v Ormožu v pridržalnih
postopkih je očitno v nasprotju z zakonom. Zaradi takšne prakse
smo izrazili svojo zaskrbljenost. Ker ni odločitev (izdanih sklepov),
tudi ni možnosti za vložitev pravnih sredstev v pridržalnih
postopkih. Sodni nadzor hospitalizacije na zaprtem oddelku
psihiatrične bolnišnice v Ormožu se torej ne izvršuje v skladu z
veljavnimi predpisi. Zdi se, da sorazmerno veliko število obvestil
o pridržanju ter posledično osnovanje sodnih spisov v pridržalnih
postopkih bolj kot varstvu pridržanih oseb služi povečevanju
prikaza sodnikovega dela oziroma je v znatno "pomoč" sodniku
pri doseganju pričakovane letne storilnosti. Posebno skrb zbuja
dejstvo, da Okrajno sodišče v Ormožu v skladu z zakonom ne
ukrepa niti v tistih primerih, ko pridržanje na zaprtem oddelku
traja dlje časa. Tako se dogaja, da so osebe pridržane na zaprtem
oddelku tri mesece in celo več, pa vendar o tem ni nobenega
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Ilustrativen je primer pobudnika, ki je bil proti svoji volji pridržan na
Psihiatrični kliniki v Ljubljani od 18. septembra 1997 ob 17. uri do
naslednjega dne ob 11. uri. V bolnišnico je bil pripeljan v spremstvu
policije. Sprejemni zdravnik je ocenil, da je pobudnik pod vplivom
svojih nanašalnih in preganjalnih blodenj heteroagresiven in da je
zato hospitalizacija nujno potrebna. Zanimivo je, da med
hospitalizacijo pobudnik ni dobil nobenih zdravil oziroma ni bila
zanj odrejena nobena oblika zdravljenja. Le pridržan je bil na
zaprtem oddelku bolnišnice. Naslednji dan je bil odpuščen, ko so
zdravniki ocenili, da se je umiril in da nikogar več ne ogroža.
Pobudnik je prepričan, da mu je bila prostost odvzeta nezakonito.
Pridobil je mnenje izvedenca psihiatra. Ta je podal mnenje, da je
22
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nadaljevanju postopka je zadeva dvakrat prišla do vrhovnega
sodišča in vsakič je bilo reviziji pobudnika ugodeno z razveljavitvijo
sklepov o pridržanju prve in druge stopnje. Večletni pridržalni
sodni postopek se je končal s sklepom Okrajnega sodišča v
Lenartu z dne 5. septembra 1997, s katerim je bilo odločeno, da
pobudniku preneha pridržanje v Zavodu za duševno in živčno
bolne Hrastovec-Trate. Ta odločitev sodišča je pravzaprav
pomenila, da za pobudnikovo pridržanje v socialnovarstvenem
zavodu po 6. marcu 1996 ni bilo več dejanske podlage.

pobudnik duševno zdrav človek ter da je bila neprostovoljna
psihiatrična hospitalizacija s psihiatričnega vidika popolnoma
nepotrebna.
Primer kaže, da mora biti odločitev o neprostovoljni hospitalizaciji
posebej skrbna in previdna. Dopustnost takšnega posega je treba
razlagati restriktivno ob strogem upoštevanju načela sorazmernosti. Pridržanje proti volji posameznika je dopustno le, kadar je
to edini način (ultima ratio) za varstvo interesov prizadetega
posameznika oziroma da se zagotovi varstvo ustavnih pravic
drugih ljudi. Dejstvo, da je bila oseba v bolnišnico pripeljana v
spremstvu policije, ne sme vplivati na ugotavljanje zakonskih
pogojev za neprostovoljno hospitalizacijo.

Dosedanje okoliščine kažejo, da je bila odločitev o prenehanju
institucionalnega varstva pravilna in humana ter v skladu s
pobudnikovimi pričakovanji, željami in interesi.
In vendar se premika...

Neprostovoljno pridržanje v lavnem socialnovarstvenem
zavodu

Naša nenehna prizadevanja za izboljšanje položaja oseb z
duševnimi motnjami niso brez odmeva. Predvsem opažamo večje
zanimanje javnosti, k čemur pripomorejo tudi mediji, ki veliko več
in pogosteje poročajo o tej sicer v preteklosti neutemeljeno preveč
zapostavljeni temi. Boljša obveščenost, boljše poznavanje pravic
in postopka, kako pravice uveljavljati, pripomorejo k izboljšanju
položaja te občutljive skupine ljudi.

Do omejevanja osebne svobode prihaja tudi v domovih za starejše
osebe ter v drugih socialnovarstvenih zavodih. Zlasti velja omeniti
posebne socialnovarstvene zavode za odrasle duševno in telesno
prizadete osebe, pa tudi socialnovarstvene zavode za
usposabljanje, ki opravljajo institucionalno varstvo otrok in
mladoletnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju. Vsako neprostovoljno namestitev v zavod ali del zavoda,
kjer je osebna svoboda omejena, je treba obravnavati skladno s
predpisi, ki urejajo neprostovoljno pridržanje kot poseg v
osebnostno pravico posameznika.

V poročilu varuha človekovih pravic za leto 1996 smo morali
zapisati, da Okrajno sodišče v Ljubljani tako rekoč nikoli ne obišče
pridržane osebe v psihiatrični bolnišnici v zakonskem roku treh
dni po prejemu obvestila o pridržanju. Očitno je temu sodišču
uspelo prebroditi kadrovske in druge ovire, ki so povzročale
neupoštevanje zakonskih določil. Predstojnica Okrajnega sodišča
v Ljubljani nam je namreč sporočila, da od 29. septembra 1997
sodnik obišče pridržano osebo v psihiatrični bolnišnici v zakonitem
roku treh dni od prejema obvestila o pridržanju, pogosto pa tudi
prej. Sodnik, ki obišče pridržano osebo, opravi pogovor tudi s
tistimi osebami, o katerih sodišče še ni prejelo obvestila, so pa
tistega dne na zaprtem oddelku.

Vse od leta 1995 smo spremljali primer varovanca v Zavodu za
duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate. Iz večjega števila
njegovih pisem smo razbrali, da je v javnem socialno-varstvenem
zavodu pridržan proti svoji volji.
Ugotovili smo, da je bil pobudnik v zavodu pridržan na podlagi
pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Lenartu, izdanega
v postopku o pridržanju pod opr. št. Pr 42/89. Pridržanje po sodni
odločbi ne sme trajati dlje kot eno leto.To pomeni, da mora sodišče
vsako leto ponovno preskusiti, ali se pridržana oseba še pridrži v
zavodu ali se odpusti. Okrajno sodišče v Lenartu je tako izdalo
nov sklep o pridržanju za čas po 6. marcu 1996. Sodno odločanje
smo spremljali ter opozorili na nekatere formalne nepravilnosti v
postopku, pa tudi na nedosledno upoštevanje materialnopravnih
določil ZNP V vlogi amicus curiae smo kar nekajkrat intervenirali
v postopku sojenja. Pri tem smo med drugim opozorili, da pridržani
osebi ni dopustno kratiti oziroma omejevati procesnih pravic v
postopku, čeprav ji je odvzeta opravilna sposobnost. V
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Po našem posredovanju so Psihiatrična klinika Ljubljana, Oddelek
za psihiatrijo Splošne bolnišnice Maribor ter Psihiatrična bolnišnica
Ormož spremenili, popravili oziroma uskladili potrdilo o pridržanju
tako, da vsebuje vse, kar zahteva zakon. Obvestila o pridržanju
sedaj pošiljajo pristojnemu okrajnemu sodišču, ne pa okrožnemu
ali celo temeljnemu sodišču, ki od reforme sodstva v letu 1995 niti
ne obstaja več. Psihiatrične bolnišnice sedaj tudi veliko bolj pazijo,
da pošljejo obvestilo o pridržanju sodišču v 48-urnem zakonskem
roku.
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varstva na nove kategorije pravic. Za njeno uveljavitev v Sloveniji
je potrebna še čimprejšnja ratifikacija v DZ. Ob tem je treba sprejeti
čim širši izbor obveznosti, ki jih socialna listina določa poleg
obveznega jedra.

2.3. Socialna varnost
Družbenoekonomska preobrazba s spremembo gospodarskega
sistema (tranzicija) je v zadnjih letih zaostrita socialno
problematiko. Hkrati nam učinke globalizacije z vsemi njenimi
pastmi prinašajo gospodarske in druge oblike povezovanja s
svetom. Vse to vpliva na socialno varnost prebivalcev Slovenije.
Socialnim posledicam se tako ne bo moč izogniti. Zato ni
presenetljivo, da se je tudi v letu 1997 povečalo število pobud in
obravnavanih primerov s področja socialne varnosti. Indeks rasti
je 131, pisnih pobud pa smo prejeli 397.

Različni vzroki socialne ogroženosti
Vzroki za socialno stisko so zelo različni. Med pobudniki pa lahko
izluščimo nekaj skupin ljudi, katerih socialna stiska ima skupni
imenovalec.
Dolgoletna brezposelnost je lahko posledica zdravstvenega stanja,
starosti ali invalidnosti iskalca zaposlitve. Za te osebe postaja
revščina nekaj zelo konkretnega in z vsakim nadaljnjim letom
brezposelnosti bolj brezizhodna. Obravnavane pobude kažejo,
da ne gre le za materialne posledice, pač pa tudi za rušenje
samopodobe in spreminjanja vrednot. Ljudje, ki jim dlje časa ne
uspe dobiti zaposlitve, se počutijo odrinjeni in družbi nepotrebni.
Zanje bi bilo treba organizirati primerna javna dela, kjer bi se
ponovno vključili v delo, kar bi pripomoglo tako k premagovanju
njihovih materialnih stisk kot tudi osebnostnih kriz.

Načelo o socialni državi terja povezovanje ukrepov gospodarske
politike s cilji socialne politike. Država si mora prizadevati za
uravnoteženje med gospodarsko tekmovalnostjo in socialno
solidarnostjo. Ob težnji po čim boljšem socialnem in materialnem
položaju prebivalcev ne smemo pozabiti na posebej izpostavljene
in na rob dogajanja odrinjene skupine ljudi. Rdeča nit naših
ugotovitev v letu 1997 je čedalje več socialnih stisk in težav
posameznikov, družin in različnih skupin. Tako mnogi, čeprav še
za delo sposobni, izgubljajo zaupanje, da se jim bo uspelo ponovno
zaposliti. Očitno je, da bo treba dati načelu socialne pravičnosti
večji poudarek. Z ustvarjanjem ustreznih razmer mora država
posamezniku pomagati, da premaga socialno izločitev ter sebi in
svoji družini zagotovi socialno varnost.

Pogoste so pobude ostarelih, ki živijo sami in imajo za preživetje
samo denarno pomoč. Zaradi starosti in onemoglosti ne morejo
sami dodatno zaslužiti. Zaradi bolezni potrebujejo zdravila in dietno
prehrano, pa za to nimajo potrebnih sredstev. Čeprav imajo otroke,
jim ti pogosto ne morejo ali nočejo pomagati.

Seveda pa država nima neomejenih sredstev, ki jih lahko nameni
zagotavljanju socialne varnosti. Zato mora biti sistem socialne
varnosti učinkovit. Socialno pomoč mora zagotavljati tistim, ki jo
najbolj in zares potrebujejo. Kadar je to mogoče, je treba dati
poudarek aktivnemu sodelovanju prizadetega posameznika pri
premagovanju njegove socialne ogroženosti. Socialne države ne
gre pojmovati kot skrbniško, ki bi bedela nad posameznikom in
mu morda celo omejevala svobodo. Prav tako ni mogoče zahtevati,
da bi država s svojimi ukrepi na socialnem področju nadomeščala
posameznikove lastne opustitve. Pomoč socialne države je lahko
le subsidiarne narave.

Veliko je primerov, ko so družine z najnižjimi dohodki soočene z
neurejenim stanovanjskim vprašanjem ali ne morejo plačevati
tekoče mesečne obveznosti iz naslova visoke najemnine,
stroškov stanovanja ali odplačevanja posojil. Večinoma gre za
zaposlene osebe, ki le minimalno presegajo z zakonom o
socialnem varstvu (ZSV) določen dohodek na družinskega člana,
ki še omogoča dodelitev denarnega dodatka. Malenkostno
presegajo tudi cenzus za subvencioniranje najemnine. Zaradi
prenizkih dohodkov niso kreditno sposobni za najem stanovanjskega posojila. Ta skupina ljudi običajno vrsto let neuspešno
kandidira na razpise za socialna stanovanja. Tako kljub stalni
zaposlitvi nimajo upanja na izhod iz revščine, saj zaradi plačevanja
visokih najemnim ostajajo na robu preživetja.

2.3.1. Socialno varstvo

Opazna sta ogrožena socialna varnost in razvoj otrok v primerih,
ko starši nimajo gmotnih možnosti ali sposobnosti, da bi zagotovili
ustrezne življenjske razmere za otrokov razvoj. Z ustreznejšo
družinsko politiko bi morala država poskrbeti, da bi imeli otroci
enakovredne možnosti za vključevanje v življenje. S tem bi otroke
iz socialno šibkih družin zavarovali pred marginalizacijo.

V letu 1997 smo prejeli 187 pisnih pobud s področja socialnega
varstva. Te se pridružujejo številnim telefonskim klicem in
pogovorom varuha človekovih pravic zunaj Ljubljane. Pritožbe
prizadetih posameznikov kažejo nezadovoljivo socialno varnost
čedalje večjega števila prebivalstva.
Pobudnikom skušamo pomagati predvsem s posredovanjem pri
pristojnih državnih organih, zlasti pri centrih za socialno delo, da
bi našli najboljšo rešitev.- Pri tem pa se srečujemo s socialnimi
primeri, za katere obstoječa ureditev ne daje možnosti učinkovite
pomoči. V teh primerih je treba zagotoviti ustrezne rešitve na
normativni in izvedbeni ravni, da se preprečijo ali vsaj omilijo
socialne težave, stiske in drugi socialni problemi.

Poseben problem so posamezniki in njihovi družinski člani, ki
(še) niso pridobili državljanstva Republike Slovenije in nimajo
dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji. Te osebe niso
upravičenci po ZSV. Tako lahko center za socialno delo ponudi
tujcu, ki nima dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji, le pomoč
v obliki svetovanja in vodenja. Izmed socialnovarstvenih dajatev
pa je takšni osebi moč dodeliti enkratno denarno pomoč le za
vrnitev v kraj stalnega bivanja. Iz obravnavanih pobud razberemo
največjo prizadetost in razočaranje pri tistih posameznikih, ki so
že pred osamosvojitvijo več let stalno prebivali, delali in tudi
plačevali davke v Sloveniji ali pa so se v Sloveniji celo rodili, po
osamosvojitvi pa jih država obravnava kot tujce. Nekateri od njih
so vsa sredstva vložili v nakup stanovanja ali graditev
stanovanjske hiše. Tukaj so se vkoreninili. Z državo, iz katere
izhajajo, nimajo nobene povezave. Njihovi otroci so se rodili v
Sloveniji in tukaj obiskujejo šole. Zaradi neurejenega državljanskega statusa so mnogi med njimi nezaposleni, na socialnem
področju pa so upravičeni le do enkratne denarne pomoči "za
vrnitev v kraj stalnega bivanja", kar pa je v večini primerov
nesmiselno in za mnoge celo žaljivo.

V poročilu za leto 1996 smo izrazili pričakovanje, da bo Slovenija
čimprej vgradila v svoj pravni red evropsko socialno listino. Slednja
zagotavlja skupaj z EKČP večino človekovih pravic, ki jih določa
splošna deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah.
Evropska socialna listina je regionalni dvojnik pakta OZN o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.
Slovenija je 1. oktobra 1997 podpisala v letu 1996 spremenjeno
evropsko socialno listino, ki pomeni posodobitev in razširitev
poročevalec, št. 39
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požrtvovalnosti staršev potrebna tudi ustrezna materialna podlaga.
Te pa starši pogosto sami ne zmorejo zagotoviti brez pomoči
države.

Do denarnega dodatka je upravičena oseba, ki si začasno ne
more zagotoviti sredstev za preživetje iz razlogov, na katere ne
more vplivati. Na tej podlagi je med prosilci veliko brezposlenih
mladih, ki še živijo pri starših.Ti tako postopoma postajajo odvisni
od socialne pomoči in morebitnih dodatnih zaslužkov. Čedalje
manj so motivirani za iskanje zaposlitve in raje ostajajo v brezdelju,
kar jih lahko vodi v marginalnost in prestopništvo. Socialna pomoč
bi morala biti v primerih, ko je posameznik za delo sposoben,
obvezno pogojena z lastnimi aktivnostmi posameznika. Le tako
bi socialna pomoč služila svojemu namenu in prizadetemu
pomagala, da se čimprej vključi v aktivno populacijo. ZSV v 35.
členu sicer omogoča dodelitev denarnega dodatka za največ
šest mesecev, vendar se lahko po tem času ponovno dodeli (ni
omejeno, kolikokrat), če se okoliščine na strani upravičenca niso
bistveno spremenile. Žal iz obravnavanih pobud le redko zaznamo
primere, da je dodelitev denarnega dodatka vezana na sklenitev
pogodbe z upravičencem o aktivnem reševanju njegove socialne
problematike, kar sicer omogoča 34. člen ZSV. Škoda je, da se
navedeno določilo zakona, ki je nedvomno v dolgoročnem interesu
socialnega upravičenca, ne uporablja pogosteje. Nujna je večja
preglednost dejanskih ekonomskih in socialnih razmer
posameznika. Prvi korak v tej smeri pa bi bila vzpostavitev
boljšega sodelovanja med centri za socialno delo in zavodi za
zaposlovanje.

Materinski domovi In sorodne institucije
V Sloveniji deluje nekaj zavetišč, materinskih domov in podobnih
institucij, ki so namenjene ženskam in materam z otroki, ki zaradi
nasilja ali drugih vzrokov doživljajo stiske in težave. Te institucije
zagotavljajo začasno bivanje v varnem okolju, omogočajo
vključevanje v programe terapevtske in podporne pomoči ter
dajejo pomoč pri negi in varstvu otrok. Podporo dajejo tudi pri
reševanju eksistenčnih vprašanj, kot so pridobitev zaposlitve,
stanovanja ali socialne (denarne) pomoči. Za popolnejšo ureditev
položaja teh institucij in njihovega financiranja je treba čimpreje
vzpostaviti sistem koncesij na tem področju.
Namen teh institucij bi bil bolje izpolnjen, če bi imele večjo podporo
države za celostno reševanje problematike. Trud in požrtvovalno
delo pa se tako pogosto izniči, ker ne morejo rešiti temeljnih,
zlasti stanovanjskih vprašanj varovank. Zato bivanje v zavetiščih
oziroma materinskih domovih podaljšujejo, dokler je mogoče. V
posledici pa se zmanjša prehodnost zavetišč, ki ostajajo
prezasedena in ne morejo pomagati pri reševanju drugih, morda
še bolj akutnih primerov. Ženske, ki jim ne uspe premagati
stanovanjske in socialne stiske, se po izteku časa za bivanje v
materinskem domu oziroma zavetišču v obupu pogosto vrnejo v
okolje in v razmere, iz katerih so se želele umakniti.

Pravice In skrb za hudo bolne otroke In otroke z motnjami v
telesnem In duševnem razvolu. ki niso v Institucionalnem
varstvu
Posebne pozornosti so vredne pobude staršev hudo bolnih otrok
in otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, katerih
otroci živijo doma ali so v dnevnem varstvu. Starši teh otrok
opozarjajo na neenake pravice, saj njihovim otrokom država daje
občutno manj ugodnosti in sredstev kot otrokom, vključenim v
institucionalno varstvo. Še zlasti so prikrajšani starši, ki imajo
otroka v celoti v domačem varstvu oziroma oskrbi.

Varovanke teh zavetišč kandidirajo za socialna stanovanja,
vendar je uspeh pri tem prej izjema kot pravilo. Morda je vzrok za
takšno stanje v tem, da ima pri odločanju o dodeljevanju socialnih
stanovanj premajhno veljavo mnenje centra za socialno delo, ki
pozna ali bi vsaj moralo poznati dejanski socialni položaj prosilcev.
Uspešno in učinkovito rešitev stanovanjskega vprašanja pogosto
ovirajo tudi dolgotrajni sodni postopki ugotavljanja obsega in deleža
skupnega premoženja nekdanjih zakoncev ter delitev tega
premoženja po razvezi oziroma razpadu zakonske skupnosti.
Za najemna stanovanja pa varovanke materinskih domov in
zavetišč največkrat nimajo dovolj sredstev.

Starši hudo bolnih otrok in otrok z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju so zaradi bolezni, ki so pri teh otrocih pogostejše, veliko
v bolniškem staležu. Zato so njihovi dohodki manjši, težave imajo
pri delodajalcih in nekateri so celo izgubili službo. Te okoliščine in
stalna preobremenjenost z nego otroka pogosto povzročajo
psihično in telesno izčrpanost, kar spet vodi v bolezen in bolniški
stalež. Preobremenjenost in socialne stiske pa neredko
pripomorejo celo k razpadu družine. Kljub opisanim težavam in
mnogim odrekanjem želijo ti starši imeti otroka doma, saj menijo,
da mu v njegovi stiski lahko najbolje pomagajo s svojo bližino in
ljubeznijo.

Težava je tudi dejstvo, da zavetišča ne obstajajo na območju
celotne Slovenije, kar bi omogočalo, da bi ženske lahko ostale v
okolju, kjer so zaposlene in kjer otroci obiskujejo šolo.
Prezasedenost domov za starejše osebe
V domovih za starejše osebe se upravičencem nadomeščajo ali
dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje,
organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Olajšave, ki jih predpisi določajo za starše hudo bolnih otrok in
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, so v praksi
težko uresničljive. Tako 85. člen zakona o delovnih razmerjih daje
pravico delati polovico polnega delovnega časa na dan. Vendar
pa so dohodki ob zaposlitvi s polovičnim delovnim časom zelo
nizki ob tem, da je takšno zaposlitev mogoče dobiti le izjemoma.
Pravica do dodatka za nego otroka po 43.a členu zakona o
družinskih prejemkih prav tako ne prinaša rešitve iz socialne
stiske. Z dodatkom za nego otroka, ki znaša 30 odstotkov
zajamčene plače, če je otrok doma, in 20 odstotkov, če je v
dnevnem institucionalnem varstvu, si starši nikakor ne morejo
ustrezno pomagati in otroku, ki je že tako močno prikrajšan,
pravzaprav ne zmorejo dati ničesar.

Skrb zbuja dejstvo, da so domovi za starejše že nekaj let
prezasedeni. Nujna bi bila razširitev domskih zmogljivosti. Čakanje
na sprejem se podaljšuje in za nekatere prosilce postaja sprejem
že nedosegljiv. Zaradi prezasedenosti, ki je še večja na negovalnih
oddelkih, so neuspešni tudi prosilci, ki zaradi zdravstvenih težav
nujno potrebujejo pomoč druge osebe. Posebej to velja v primerih,
ko nekdo zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja
postane v celoti odvisen od pomoči druge osebe. Tako smo
obravnavali primer pobudnice, ki je zaradi nenadne spremembe
zdravstvenega stanja (triodstotni ostanek vida) postala v celoti
odvisna od pomoči drugih, vendar ni mogla dobiti namestitve v
nobenem od domov za starejše osebe.

Hudo bolni otroci in otroci z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju, ki so v domači oskrbi, so materialno na slabšem v
primerjavi s tistimi, ki so v institucionalnem varstvu. Ureditev na
tem področju bi morala bolj upoštevati, da je za kakovostno oskrbo
otroka, ki je najbolj celovita lahko doma, poleg ljubezni in
16. junij 1998

Večina domov za starejše osebe se zaradi prezasedenosti tako
rekoč vsakodnevno sooča s stiskami starostnikov in njihovih
svojcev, vendar so pri premagovanju njihovih težav nemočni.
25

poročevalec, št. 39

Civilna družba za pomoč Hudem v duševni stiski

Delno lahko pomagajo le z oskrbo in nego starejših ljudi na domu,
vendar to ne zadošča za pomoč ljudem, ki živijo sami ter delno ali
v celoti potrebujejo pomoč druge osebe.

Ena od oblik pomoči ljudem v duševni stiski je vsekakor nekaj
humanitarno-alternativnih združenj, ki imajo v programu skrb za
človeka ("drugačna pot do drugačnih"), kot so na primer Šent,
Altra, Ozara in Eureka. Žal je teh društev in skupin še premalo in
ne zmorejo zajeti večine pomoči potrebnih posameznikov. Ob
tem pa se pri svojem delovanju prepogosto soočajo še s finančnimi
težavami.

Prostorska stiska domov za starejše osebe je najhujša zlasti v
večjih mestih. Tako se občasno najde možnost namestitve
oskrbovanca v katerega od bolj oddaljenih domov po vsej Sloveniji.
To pa povzroča osamljenost zaradi izključitve iz poznanega okolja
in območja, kjer živijo svojci oziroma prijatelji.

To dejavnost bi bilo treba glede na njen pomen sistemsko urediti
ter zagotoviti pomoč pri njenem financiranju tudi iz javnih sredstev.
Pri tem velja še posebej poudariti nujnost finančne pomoči za
bivalne skupnosti, ki mnogim ljudem v duševni stiski omogočajo
nastanitev in človeka vredno življenje.

Prav tako ni domov, ki bi omogočali začasno nastanitev. Ta
možnost bi bila zelo koristna v tistih primerih, ko je posamezniku
potrebna nega samo za določen čas po preboleli bolezni ali zaradi
okrevanja po poškodbi. Omenjeni problem navajamo tudi zato,
ker ni negovalnih bolnišnic. Marsikatero stisko bi rešili, če bi zlasti
starejšim ljudem omogočili začasno nastanitev v domu. V tem
primeru bi se oseba po izboljšanju zdravstvenega stanja lahko
vrnila v domače življenjsko okolje brez strahu pred izgubo prostora
ob ponovnem poslabšanju.

Dvo|na pristojnost centrov za socialno delo
Center za socialno delo opravlja strokovno socialnovarstveno
delo, ki ga predstavljajo akti in ukrepi dejanske narave, kot je na
primer odkrivanje socialnih primerov ali svetovalno delo. Hkrati
pa center na podlagi javnih pooblastil opravlja tudi upravnopravno
delo, in to na socialnovarstvenem in družinskopravnem področju.

Pomoč v duševnih stiskah
Različno je zdravstveno in socialno stanje pobudnikov, ki zaradi
duševnih stisk, pa tudi psihotičnih stanj iščejo pomoč pri varuhu
človekovih pravic. Te osebe lahko razvrstimo v tri skupine.

Prek centra za socialno delo nastopa v postopku država v svoji
paternalistični vlogi v skladu s "parens patriae" doktrino, po kateri
ima država dolžnost zaščititi tiste posameznike, ki so nesposobni
skrbeti zase ali so izpostavljeni potencialnemu nasilju oziroma
izkoriščanju s strani drugih. Center za socialno delo tako nastopa
kot zaščitnik socialnega upravičenca, hkrati pa je pristojen tudi
za odločanje. Takšna dvojna pristojnost centra je opazna zlasti v
primerih, ko sodelujejo v postopku stranke z različnimi oziroma
nasprotnimi interesi.

Največja je skupina pobudnikov, ki trpijo zaradi različnih strahov.
Ti ljudje niso sposobni razumeti realnega stanja, ne razmišljajo o
možnostih zdravljenja ter so prepričani, da jih ogrožajo druge
osebe oziroma okolica. Pomoč iščejo pri različnih institucijah,
vendar so vedno znova razočarani. Njihovi strahovi in neuspešen
boj jih vodijo v čedalje večje konflikte doma, na delovnem mestu
in v širšem okolju. Posledica je izguba službe in osamelost.
Prepričani, da so se vsi zaratili proti njim, prosijo za pomoč. Čeprav
seveda ne moremo pomagati v smeri, ki jo želijo, pa se večina
vseeno pogosto in redno zateka k varuhu človekovih pravic.
Zadovoljni so, da jim v njihovi stiski prisluhnemo, da skupaj iščemo
možnosti majhnih korakov za premagovanje težav ter da jih
usmerjamo na pot razreševanja temeljnih življenjskih problemov
in dilem. Nekateri potrebujejo samo podporo, da se v sodelovanju
z nami soočajo s težavami in jih postopoma premagujejo. Spet
drugi sčasoma uvidijo svoj položaj ter se odločijo, da težave
zaupajo zdravniku in kasneje psihiatru. Seveda pa so tudi
pobudniki, ki so na tem področju razočarani nad našim
sodelovanjem in iščejo pomoč drugod.

Center za socialno delo je na primer tisti organ, ki začne postopek
za odvzem otroka staršem. Postopek začne, ker je prepričan, da
je odvzem otroka nujen ukrep za varstvo otrokovih pravic. Takšna
vnaprejšnja sodba pa onemogoča, da bi center za socialno delo
odločal neprizadeto in nepristransko. V postopku je center za
socialno delo zastopnik državnega oziroma javnega interesa, ki
pa ni nujno identičen z interesom otroka. Ker center v zadevi tudi
odloči, je njegova premoč v primerjavi s starši, še bolj pa v
primerjavi z otrokom, več kot očitna. Nepristransko odločanje bo
zagotovljeno šele ob enakopravnosti oziroma izenačitvi strank v
postopku.

Drugo skupino sestavljajo pobudniki, ki so že bili na psihiatričnem
zdravljenju, vendar ocenjujejo, da to zdravljenje ni bilo ustrezno.
Prepričani so, da z njihovim duševnim stanjem ni nič narobe.
Medikamentozni terapiji, ki so ji bili neprostovoljno izpostavljeni v
času zdravljenja, očitajo vpliv na področje njihove volje, mišljenja
in čustvovanja. Preveva jih občutek, da so stigmatizirani.
Odklanjajo nadaljnje psihiatrično zdravljenje, živijo v strahu pred
novo hospitalizacijo, nekateri se celo skrivajo. Pomoč pri
premagovanju stisk iščejo v institucijah, ki so neodvisne od uradne
psihiatrije.

Strokovno socialno delo bi bilo zato treba ločiti od upravnopravnega dela. Pri tem bi bilo treba strankam v postopku
upravnega odločanja zagotoviti enakost orožja, kar še posebej
velja v primerih, ko so udeležni otroci. Dokler smo soočeni s
primeri, ko v istih življenjskih situacijah center za socialno delo
deluje s pozicije socialnega skrbstva na eni ter upravnega organa
z javnimi pooblastili na drugi strani, pa ne sme presenečati
nezadovoljstvo prizadetih strank, ki opozarjajo na pristransko,
nestrokovno in počasno odločanje.

Tretja skupina so redni uporabniki psihiatričnih storitev. Svoje
psihično stanje dojemajo in sprejemajo, ne morejo pa sprejeti
odnosa družbe, o kateri menijo, da jih noče sprejeti medse ter jih
neupravičeno in diskriminatorno potiska na obrobje. Pobudniki v
tej skupini imajo težave pri zaposlovanju, reševanju stanovanjskega vprašanja in se pogosto ne morejo vključiti v normalno
življenje. Njihov neuspešen trud povzroča nove duševne stiske
in travme, ki slabo vplivajo na njihovo duševno stanje.

Dolžnost države pri »gotoviiiinlu preživnine zp ptrpkp
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Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah daje poseben
poudarek pravici do življenjske ravni, ki ustreza otrokovemu
telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu
razvoju.
Glavno odgovornost za preživljanje otroka imata seveda oba
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nadaljuje v redni osnovni šoli. Da bi deklica vendarle nadaljevala
šolanje, sta se šola in center za socialno delo uklonila zahtevi
staršev in zlasti trmastega očeta. Sprejeta je bila odločitev, da se
septembra 1995 deklica vključi v redno osnovno šolo. Vendar pa
oče deklice tudi v to šolo ni pripeljal. Šolanje hčerke je pogojeval s
svojimi lastnimi cilji, ki niso imeli nobene zveze z interesi deklice.

starša. Življenjske izkušnje pa kažejo, da so z določanjem in
zlasti izterjavo preživnine lahko težave. Tisti od staršev, ki otroka
nima pri sebi, se pogosto izmika plačevanju preživnine.
Preživninski spori in izvršba zaradi izterjave preživninske terjatve
spadajo sicer med prednostne zadeve pri okrajnih sodiščih,
vendar to vedno ne zagotavlja hitre in učinkovite izterjave
preživninske obveznosti dolžnika. Neučinkovit sistem vročanja
sodnih pisanj in zlasti v postopku izvršbe veliko pravnih sredstev
povzročajo, da otrokove koristi v teh postopkih niso ustrezno
varovane.

Kljub našim večkratnim intervencijam tako pri Centru za socialno
delo Kranj kot tudi pri ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve ter pri ministrstvu za šolstvo in šport, nihče od pristojnih
državnih organov ni sprejel učinkovitega ukrepa ter je bila deklica
še naprej prepuščena očetovi samovolji. Kaznovanje staršev pri
sodniku za prekrške, ker deklica ni obiskovala pouka, je bilo
neuspešno. Februarja 1997 je Center za socialno delo Kranj izdal
odločbo o odvzemu otroka staršem in njegovi namestitvi v vzgojni
zavod. Odločbo je poslal v izvršitev Upravni enoti Kranj. Ta pa je
izvršitev odločbe zavrnila z utemeljitvijo, da center za socialno
delo v odločbi staršem ni določil obveznosti in roka za njeno
izpolnitev.

Uspešno izterjavo preživnine mnogokrat ovira tudi dejstvo, da
sodišča ne dajejo več pravne pomoči. Odvetniške storitve so
drage, sistem brezplačne pravne pomoči pa v Sloveniji še ni
vzpostavljen. Brez pravnega znanja oziroma pravniške pomoči
zakonita zastopnica mladoletnega otroka praviloma ni sposobna
vložiti popolne in razumljive vloge v pravdnem, še posebej pa v
izvršilnem sodnem postopku. Stisko skušajo ponekod reševati
centri za socialno delo, vendar ti praviloma nimajo zaposlenih
ljudi s pravno izobrazbo in ustreznimi izkušnjami, da bi lahko
dajali kakovostno in strokovno pravno pomoč. Nestrokovna pravna
pomoč pa lahko stranki povzroči celo več škode kot koristi. Ni
presenetljivo, da smo tako v nekem primeru ugotovili, da celo
sodišče daje pravno pomoč v preživninskih zadevah, čeprav
takšno poslovanje nima podlage v zakonu.

Na očeta je vplivala šele obsodilna kazenska sodba zaradi storitve
kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe, da je hčer
znova poslal v šolo. Septembra 1997 je deklica tako nadaljevala
pouk v tretjem razredu osnovne šole. Individualni pouk pa je trajal
le do novembra istega leta, ko je oče deklici prepovedal obiskovati
pouk. Ni bilo namreč ugodeno njegovi zahtevi, da se deklica glede.
na njeno starost premesti v sedmi razred. Hčerki je zabičal, da se
ne sme premakniti s hodnika pred tajništvom šole, dokler njegovi
zahtevi ne bo ugodeno. Do konca decembra 1997 je šola izvajala
individualni pouk z deklico na hodniku pred tajništvom. V začetku
leta 1998 pa je oče prepovedal deklici tudi to obliko sodelovanja.
Deklica "šolanje" nadaljuje tako, da vsak dan od 8. do 11.40 stoji
na hodniku pred tajništvom šole ter po navodilu očeta ne sme
sodelovati z nikomer.

Po konvenciji o otrokovih pravicah mora država, če je potrebno,
zagotoviti gmotno pomoč in programe pomoči, še posebej glede
prehrane, obleke in stanovanja. Sprejeti mora vse ustrezne
ukrepe, s katerimi bodo od staršev ali oseb, ki so finančno
odgovorne za otroka, zagotovile preživnino za otroka.
Izpolnjevanje te obveznosti ni ustrezno, saj prejete pobude kažejo,
da se veliko staršev, ki otroka nimajo pri sebi, učinkovito in
uspešno izmika plačevanju preživnine. Breme preživljanja je tako
zgolj na enem roditelju, kar pa lahko resno ogrozi otrokovo pravico
do ustrezne življenjske ravni, še zlasti če gre za preživljanje več
otrok ob nizkih dohodkih ali celo brezposelnosti.

Zadeva bi bila komična, če bi ne bila izrazito škodljiva za otroka.
Pristojni državni organi so v obravnavanem primeru pokazali
nesposobnost učinkovitega in razumnega odločanja v skladu z
zakonskimi pooblastili in otrokovimi koristmi. Le kako lahko pristojni
državni organi, s Centrom za socialno delo Kranj na čelu, upravičijo
svoje delovanje, če ne zmorejo nevtralizirati izsiljevanja, ki je
deklico pahnilo v večletno izgubo obveznega šolanja. Ne more
biti v interesu otroka, da 13-letna deklica poseda pred tajništvom
šole, ko njeni vrstniki obiskujejo sedmi razred osnovne šole.
Medtem pa pristojni za ukrepanje sestankujejo, oblikujejo nove
komisije ter morda tudi sprejemajo odločitve, ki pa jih očitno nihče
ne upošteva in ne izvršuje.

V skladu z načelom varstva otrokovih koristi predlagamo
ustanovitev preživninskega sklada po vzoru Švedske in morda
še katere druge države. Sklad bi zagotavljal preživnino otrokom,
katerim je preživninski zavezanec ne plačuje, ter hkrati poskrbel
za izterjavo dolgovane, a neplačane preživnine od zavezanca.
Seveda pa bi moral biti preživninski sklad organiziran tako, da bi
bili stroški njegovega poslovanja razumni in sorazmerni z njegovim
koristnim učinkovanjem.
Zmaooslavle trmastega očeta

2.3.2. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Izkušnje kažejo, da postane otrok žrtev, ko pride do kolizije
njegovih pravic z interesi staršev. Ukrepanje v takšnih primerih je
največkrat prepuščeno centrom za socialno delo, ki pa svoje
naloge na tem področju le redko znajo in zmorejo izpeljati
strokovno, hitro in učinkovito. V primerih, ki smo jih obravnali,
smo ugotovili vse preveč omahovanja, zavlačevanja in sklicevanja
na razne strokovne komisije, izvedence in druge organe, le da bi
se breme odločitve odložilo ali celo prevalilo na drugega.

Vsako leto dobimo več pobud s področja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. V letu 1997 je indeks naraščanja za
pokojninsko zavarovanje 120 ter za invalidsko zavarovanje kar
177. V letu 1997 smo prejeli s tega področja 156 pisnih pobud.
Pritožbe pobudnikov omenjajo zlasti dolgotrajnost postopkov pri
uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Nezadovoljstvo povzročajo primeri, ko invalidske komisije ne
upoštevajo izvida in mnenja specialista, in to na škodo
zavarovancev.

Značilen je primer deklice, rojene leta 1984, kateri oče že od leta
1993 prepoveduje obiskovanje pouka v osnovni šoli. Deklica je
bila na predlog komisije za razvrščanje vključena v osnovno šolo
s prilagojenim programom. Starša sta temu nasprotovala ter
zahtevala, da se deklica vključi v pouk redne osnovne šole.
Ponovna strokovna obravnava deklice, tokrat na svetovalnem
centru za otroke in mladostnike, je potrdila razvrstitev in napotitev
prvostopenjske komisije za obiskovanje pouka v šoli s prilagojenim
programom. Deklica je končala prvi in drugi razred šole, v tretji
razred pa je starša nista vpisala. Vztrajala sta, da hčerka šolanje
16. junij 1998

Odločbe, s katerimi je odločeno o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, so pogosto napisane na obrazcih. V
obrazec so tako le vpisani podatki o zavarovancu ter ugotovitve
v postopku. Posledica takšnega poslovanja so predvsem skope
in pogosto pomanjkljive obrazložitve brez navedbe razlogov v
dejanskem in pravnem pogledu ter brez utemeljitve za odločitev
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lahko podlaga za novo oziroma spremenjeno odločitev o pravici
iz invalidskega zavarovanja. Sodno varstvo po tožbi v sporu o
pravici iz invalidskega zavarovanja pa upošteva zdravstveno
stanje zavarovanca, ki je obstajalo v času zavodskega odločanja,
ne pa morebitne kasnejše spremembe, četudi bi bile te lahko
podlaga za drugačno odločitev v korist zavarovanca.

navedeno v izreku odločbe. Pomanjkljiva obrazložitev v posamičnih
pravnih aktih, s katerimi se odloča o pravicah, pomeni kršitev
pravice do učinkovite pritožbe po 25. členu ustave.
Prejeli pa smo tudi nekaj pobud z očitki, da so nekateri strokovni
delavci na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)
neprijazni ter da niso pripravljeni podrobno pojasniti strankam
postopkov in možnosti za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Pritožbe zoper invalidske komisije
očitajo ponižujoče ravnanje z zavarovanci. Po dogovoru z
direktorjem ZPIZ v takšnih primerih zahtevamo ustrezno
ukrepanje.

Na problem smo opozorili ZPIZ. Ta nam je pojasnil, da mora zavod
v primeru, ko zavarovanec uveljavlja sodno varstvo, celotno
dokumentacijo, na podlagi katere je bilo odločeno o zavarovančevih pravicah iz invalidskega zavarovanja, odstopiti sodišču.
Sodišče dokumentacijo vme šele po koncu sodnega postopka.
Zato mora zavod v primeru nove zahteve za priznanje pravic iz
invalidskega zavarovanja praviloma počakati do konca sodnega
postopka. Dokler odstopljene dokumentacije ne dobi vrnjene, ne
more začeti obravnavati na novo vložene zahteve. Ob čakanju
na konec sodnega postopka pa bi zavod bistveno prekoračil
zakonski rok za odločitev o zahtevi. Zato ravna tako, da novo
zahtevo za uveljavljanje pravice iz invalidskega zavarovanja
zavrne. Opisano ravnanje zavod utemeljuje s sklicevanjem na
načelo, da o isti stvari ne moreta hkrati pred istim organom potekati
dva postopka. Opozarja na množičen pojav novih zahtev, ki pa
večinoma niso posledica poslabšanja zdravstvenega stanja
oziroma nastanka novih obolenj, temveč imajo vzrok v ugodnostih,
ki jih zavarovancu zagotavljajo zlasti predpisi s področja
zdravstvenega zavarovanja (na primer pravica do nadomestila
zaradi začasne nezmožnosti za delo med trajanjem postopka).
Število zahtev za ponovno priznanje pravic oziroma za ponovno
oceno pred invalidsko komisijo se nenehno povečuje, so pa te
zahteve po oceni zavoda večinoma neutemeljene.

Vojaške pokolnlne
t
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga zakona o
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja nekdanjih
vojaških zavarovancev (ZPIZV) 18. decembra 1997 ter ga poslala
državnemu zboru v tretjo obravnavo. Počasnost rednega
zakonodajnega postopka kakor tudi očitno pomanjkanje politične
volje za pravočasno ureditev te občutljive problematike se kaže
v dejstvu, da je bil predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja nekdanjih vojaških zavarovancev za
drugo obravnavo objavljen v Poročevalcu državnega zbora
oktobra 1996. Potrebnih je bilo torej 17 mesecev, da je predlog
zakona pripravljen za tretjo obravnavo. Teče že sedmo leto od
osamosvojitve, pa Slovenija še nima zakona, ki bi urejal to
občutljivo področje socialne varnosti. Skrajni čas je, da državni
zbor sprejme zakon, ki bo uredil pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja nekdanjih vojaških zavarovancev.

ZPIZ smo predlagali, naj o vloženi zahtevi za priznanje pravice iz
invalidskega zavarovanja odloči v predpisanem postopku z izdajo
obrazložene odločbe. Zavrnitev zahteve z dopisom tem merilom
ne ustreza. Hkrati smo poudarili, da fizična odstotnost spisa ne bi
smela biti ovira, da zavod vsebinsko odloči o zahtevi, vloženi na
novo, čeprav je sodni postopek še v teku. V času, ko spisa nima
fizično pri sebi, bi si zavod lahko z ustrezno organizacijo dela
zagotovil dokumentacijo, potrebno za odločanje o novi zahtevi
(na primer s fotokopiranjem, računalniško obdelavo in podobnim).
ZPIZ nam je zagotovil, da bo tedaj, ko gre za očitno poslabšanje
zdravstvenega stanja ali za nastanek novega obolenja, o vloženi
novi zahtevi vendarle odločil tako, da mu bo sodišče začasno
vrnilo zavarovančevo dokumentacijo, kar bo omogočilo odločitev
o pravici iz invalidskega zavarovanja v novem postopku, še
predno je končan sodni postopek.

Postopki po tožbah o socialnih sporih nekdanjih vojaških
zavarovancev pred delovnim in socialnim sodiščem gredo h
koncu. Večina tistih, ki v sodnem postopku niso uspeli, zahteva
varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z
ustavnimi pritožbami. Ustavno sodišče pa doslej o teh ustavnih
pritožbah po naših informacijah še ni odločalo, čeprav so bile
nekatere vložene že v letu 1995, morda pa celo še prej. Očitno
gre za čakanje na odločitev zakonodajalca, da sledi 50. členu
ustave in uredi tudi te pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja z zakonom. Nesprejemljivo odlašanje s sprejetjem
zakona je treba čimprej končati.
Odločanle o novi zahtevi za uvellavltev pravice Iz
Invalidskega zavarovanla. ko le še v teku sodni postopek
po pre|Sn|l zahtevi

Obvezno tgvprpvanle kmetQy
Pobudnica kot zavarovanka ni uspela z zahtevo za uveljavljanje
pravice iz invalidskega zavarovanja v postopku pri ZPIZ. Po
izčrpanju pritožbene poti v zavodu je pobudnica 17. septembra
1995 vložila tožbo pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani,
da bi tako uveljavljala sodno varstvo zatrjevane pravice. Sodni
postopek pa je očitno trajal dlje, kot je tožnica pričakovala. Zaradi
spremenjenega zdravstvenega stanja je 13. maja 1996 zdravnik
vložil nov predlog za medicinsko izvedenstvo za zavarovanko.
Novo vloženo zahtevo za priznanje pravic iz invalidskega
zavarovanja pa je zavod zavrnil z dopisom, v katerem je pojasnil,
da je nov postopek mogoč šele, ko bo pravnomočno končan
sodni postopek, uveden na podlagi prejšnje zahteve za priznanje
pravice iz invalidskega zavarovanja.

Več pobudnikov se ni strinjalo z vključitvijo v obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje po 13. členu ZPIZ. Gre za obvezno
zavarovanje kmetov in članov njihovih gospodarstev ter drugih
oseb, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot
edini ali glavni poklic. Ob starosti najmanj 15 let in splošni
zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti so
te osebe vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, če na zavarovanega člana dosegajo najmanj tolikšen
katastrski ali drug dohodek, ki ustreza znesku zajamčene plače,
zmanjšane za povprečne prispevke in davke, ki se obračunavajo
in plačujejo od plače.

Opisano stališče ZPIZ pomeni za zavarovanca čakanje, ki je
največkrat povezano z dolgotrajnim sodnim postopkom. V tem
času sodnega postopka zavarovanec torej ne more uspešno
vložiti nove zahteve za priznanje pravic iz invalidskega
zavarovanja. To očitno velja tudi v primeru zdravnikove ocene,
da gre za spremembo v zdravstvenem stanju zavarovanca, ki je

Pobudnike v zvezi z obveznim zavarovanjem kmetov lahko
razdelimo v dve skupini. V prvo spadajo tisti, ki so vložili zahtevo
za odjavo iz obveznega zavarovanja ter očitajo, da ta njihova
vloga ni bila ustrezno obravnavana. Ti pobudniki menijo, da bi
morala njihova kmetija biti oproščena zavarovanja, ker na njej ni
nobenega člana gospodarstva, ki bi izpolnjeval zakonske pogoje
za obvezno zavarovanje. Zatrjujejo, da so podani pogoji za izvzem
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možnosti. Ministrstvo pri tem poudarja, da ZPIZ ni povsem
avtonomen pri določanju meril za obliko in višino dodatka za
rekreacijo upokojencev, ker sta pri tem posredno udeležena tudi
vlada Republike Slovenije in DZ. Vlada daje soglasje k finančnemu
načrtu zavoda, določanje prispevnih stopenj pa je v pristojnosti
državnega zbora. Seveda pa ta argument velja tudi za vse
pravice, ki so sicer v zakonu podrobneje urejene v nasprotju s
pravico do dodatka za rekreacijo upokojencev. Odprto ostaja tudi
vprašanje, ali spada časovni pogoj, kdaj zavarovanec v določenem
letu pridobi pravico do dodatka, med merila in kriterije za obliko
ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev, ali pa gre za sam
obseg oziroma vsebino pravice, ki bi morala biti določena v zakonu
v skladu z že navedeno ustavno normo.

iz obveznega zavarovanja. Pri obravnavanju teh pobud smo
ugotovili, da ZPIZ o takšnih zahtevah ne odloča z odločbo, izdano
v upravnem postopku. Vlagateljem odgovarja zgolj z dopisom, v
katerem pojasnjuje dejansko in pravno podlago za obvezno
zavarovanje. V intervenciji smo zavod opozorili, da je treba o
vloženi zahtevi odločiti v upravnem postopku z izdajo ustrezne
odločbe. Zgolj dopis s pojasnilom ne zadostuje. Naše stališče je
zavod sprejel in zagotovil, da ga bo upošteval.
Druga skupina pobudnikov pa zatrjuje, da ne zmore plačevati
prispevkov za obvezno zavarovanje. Na kmetiji ne dosegajo
tolikšnega dohodka, da bi te prispevke lahko plačevali, ne da bi
ogrožali preživljanje sebe in tistih, za katere morajo skrbeti. Drugi
razlog nestrinjanja z vključitvijo v obvezno zavarovanje pa je
višina pričakovane pokojnine, ki naj bi bila po njihovem prepričanju
iz takšnega zavarovanja premajhna. Tej skupini pobudnikov smo
lahko le pojasnili določila veljavne zakonodaje s tega področja ter
jim hkrati predlagali sprožitev ustreznih postopkov za pravilno
določitev katastrskega dohodka, ki je pogoj za obvezno
zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje v času od Izpolnitve
pogojev za upokojitev do Izdaje odločbe o upokojitvi
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
določa pravne podlage za vstop v obvezno zdravstveno
zavarovanje. Med drugim so obvezno zdravstveno zavarovane
tudi osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo
pokojnino po predpisih Republike Slovenije. Te pridobijo lastnost
zavarovane osebe s prvim dnem upokojitve, zavezanec za prijavo
v zavarovanje in plačilo prispevkov pa je ZPIZ. V skladu s pravili
obveznega zavarovanja mora zavezanec vložiti prijavo v osmih
dneh od izpolnitve pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Za upokojence začne ta rok teči z dnem pridobitve pravice do
pokojnine.

Ureditev dodatka za rekreacllo upokojencev s podzakonskim
aktom
Po 87. členu ustave se pravice in obveznosti državljanov ter
drugih oseb lahko določajo samo z zakonom. Tako 50. člen ustave
določa, da imajo državljani pravico do socialne varnosti pod pogoji,
določenimi z zakonom. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju našteva pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter med njimi določa tudi pravico do dodatka za
rekreacijo upokojencev. Nobene določbe pa zakon nima glede
pogojev za uveljavitev te pravice, njene vsebine oziroma obsega.
Pač pa zakon pooblašča skupščino ZPIZ, da določa merila in
kriterije za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev.
Na podlagi tega pooblastila je skupščina ZPIZ sprejela sklep o
določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo
upokojencev v letu 1997 (Ur. list RS, št. 39/97). V sklepu je poleg
oblike in višine dodatka tudi določeno, da so do dodatka za
rekreacijo upravičene osebe, ki so pridobile pravico do izplačila
dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja do vključno
31. maja 1997 in so jih na ta dan tudi uživale.

Obravnavali smo primer pobudnice, kateri je prenehalo delovno
razmerje z izpolnitvijo pogojev za starostno upokojitev. Z dnem
prenehanja delovnega razmerja je bila odjavljena iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja na podlagi delovnega razmerja. Ni
pa še izpolnjevala pogojev za vstop v obvezno zdravstveno
zavarovanje kot prejemnica pokojnine, ker o njeni zahtevi ZPIZ
še ni odločil. Po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju bi se sicer lahko obvezno zdravstveno zavarovala
kot samoplačnica ali pa kot družinski član zavarovane osebe.
Vendar je pobudnica tako možnost odklonila, ker je izpolnjevala
vse pogoje za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi
statusa upokojenke. Prepričana je bila, da ji mora biti zagotovljeno
zdravstveno zavarovanje tudi po prenehanju delovnega razmerja
vse do odločitve o pravici do pokojnine.

S takšnim časovnim pogojem za pridobitev pravice do dodatka
za rekreacijo upokojencev v letu 1997 pa se ni strinjala pobudnica,
ki se je upokojila 2. julija 1997. V pobudi je uveljavljala, da zakon
takšnega pogoja ne določa.

S stališčem pobudnice smo v celoti soglašali. Predpisi s področja
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja se morajo izvajati
tako, da je zavarovancu zagotovljeno nepretrgano obvezno
zdravstveno zavarovanje tudi za čas od prenehanja delovnega
razmerja pa do odločitve o pravici do pokojnine. Takšno mnenje
smo posredovali ZPIZ, ki se je z njim strinjal, hkrati pa je navedel,
da obvezno zdravstveno zavarovanje temelji na prijavi v to
zavarovanje. Prijavo v zavarovanje pa mora Zavodu za
zdravstveno zavarovanje posredovati ZPIZ.

Pravica do dodatka za rekreacijo upokojencev je edina med
taksativno naštetimi pravicami, ki je zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju vsebinsko in vrednostno ne opredeli.
Dodatek za rekreacijo upokojencev je kot pravica v zakonu urejen
od leta 1992, pred tem pa je bila pravica do enkratnega zneska
za rekreacijo urejena le v statutu zavoda. ZPIZ nam je pojasnil,
da je ob pripravljanju novele zakona v letu 1996 neuspešno
predlagal natančnejšo zakonsko opredelitev in kvantifikacijo
dodatka za rekreacijo upokojencev, kot to velja za druge vrste
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Vzrok za težavo pobudnice je bil torej v neusklajenosti obeh
zavodov, ki sta v pristojnosti MDDSZ. Tako smo se obrnili na
ministrstvo, ki je soglašalo z našo oceno, da zavarovancu v
opisanem primeru ni dopustno nalagati obveznosti, da sam ureja
zdravstveno zavarovanje. Pokojninskemu zavodu je ministrstvo
predlagalo, naj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje uskladi
poslovanje pri zagotovitvi zdravstvenega zavarovanja
zavarovancem za čas od prenehanja delovnega razmerja do
odločitve o pravici do pokojnine. To sta zavoda tudi storila, torej bi
v prihodnje ne smelo več prihajati do težav oziroma zapletov pri
uveljavljanju pravice iz zdravstvenega zavarovanja pred izdajo
odločbe o upokojitvi.

Kot za vse vrste z zakonom določenih pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja velja tudi za pravico do dodatka za
rekreacijo upokojencev, da je ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali
omejiti, razen v primerih, določenih z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju. Pa vendar meril za obliko in višino
dodatka za rekreacijo upokojencev ne ureja zakon, temveč
splošni akt zavoda. Takšno ureditev MDDSZ utemeljuje z
nemotenim zagotavljanjem te pravice v okviru materialnih
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Kljub takšni jasni in logični ureditvi, da udeležence obnovitvene
rehabilitacije izbere klinika, inštitut ali drug zdravstveni zavod, ki
rehabilitacijo tudi vodi, je v letu 1997 ZZZS sklenil pogodbo z
Zvezo paraplegikov Slovenije kot izvajalcem obnovitvene
rehabilitacije za 444 paraplegikov.

Kršitev zakonskih rokov pri odločanlu o pravicah Iz
pokojninskega In Invalidskega zavarovanja
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se
uveljavljajo po postopku, določenem v zakonu o splošnem
upravnem postopku (ZUP), razen tedaj, ko ZPIZ določa drugače.
To pomeni, da so tudi roki za odločanje o pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja natančno določeni v zakonu, in to za
odločanje o pravicah na prvostopenjskih, kot tudi na drugostopenjskih organih v pritožbenem odločanju.

Izbira Zveze paraplegikov Slovenije kot laične in prostovoljne
humanitarne organizacije za izvajalca obnovitvene rehabilitacije
po mnenju pobudnika, ki se je obrnil na varuha človekovih pravic,
povzroča neenakopravno obravnavo zavarovanih oseb paraplegikov, in sicer glede na okoliščino, ali so člani zveze
paraplegikov ali ne. Pobudnik je zatrjeval, da nečlani zveze
oziroma društev, ki se vključujejo v zvezo, niso obravnavani kot
morebitni upravičenci pravice do obnovitvene rehabilitacije.
Pobudnik je pojasnil, da kot nečlan društva oziroma zveze ni bil
obveščen o možnosti prijave za uveljavitev navedene pravice,
niti mu ni bila vročena prijavnica, ki so jo sicer prejeli člani zveze.
Hkrati je opozoril na stališče predstavnika Zveze paraplegikov
Slovenije, da nečlani društva paraplegikov ali izključeni člani ne
morejo imeti enakih pravic kot člani tudi v primerih, ko gre za
pravice, o katerih odloča društvo oziroma zveza "na podlagi
koncesije z vlado oziroma zdravstvom".

Številne pobude kažejo, da je odločanje o pravicah v rokih,
določenih z zakonom, prej izjema kot pravilo. Poseben problem
so roki za odločanje o pravicah, ki temeljijo na poprejšnjem mnenju
invalidske komisije kot izvedenskega organa. V teh primerih je
treba čakati po šest in več mesecev, zakonski rok pa je dva
meseca.
ZPIZ smo večkrat opozorili na protizakonito dolgotrajnost
postopkov. Direktor zavoda je na sestanku zagotovil, da so bili
jeseni 1997 sprejeti ukrepi, s katerimi naj bi večmesečne
zaostanke pri reševanju pritožb odpravili do konca leta, v prihodnje
pa naj bi pritožbeni postopki le izjemoma trajali več kot dva
meseca.

Ob obravnavanju pobude smo tudi ugotovili, da v predpisih ni
opredeljen postopek za varstvo pravice do obnovitvene
rehabilitacije, če je izvajalec zavrnil prijavo posamezne
zavarovane osebe za uveljavitev te pravice.

Čakanje je na tem občutljivem socialnem področju, ko se številni
posamezniki znajdejo v zdravstvenih, materialnih in drugih osebnih
stiskah, lahko zelo obremenjujoče. Zato je spoštovanje zakonskih
rokov pri odločanju o pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja še posebej pomembno.

ZZZS smo opozorili, da se 50. člen pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja, ki podrobneje ureja pravico do
obnovitvene rehabilitacije invalidov, ne izvaja na način, ki bi bil
skladen z njegovo vsebino. Posledica je lahko tudi neenako
obravnavanje zavarovanih oseb kot morebitnih upravičencev do
obnovitvene rehabilitacije. Obenem pa zavarovanim osebam, ki
menijo, da so bile prikrajšane pri uveljavljanju pravice do
obnovitvene rehabilitacije, pravila ne zagotavljajo pravice do
pritožbe.
,

2.3.3. Zdravstveno zavarovanje
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
je 13. oktobra 1997 določila prečiščeno besedilo pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Prečiščeno besedilo omogoča lažjo
preglednost pravil, ki podrobneje urejajo vrste in obseg pravic,
obveznosti zavarovancev in zavarovanih oseb, pogoje in
postopke za uresničevanje pravic, standarde zdravstvenih
storitev in pripomočkov, varstvo pravic zavarovanih oseb in
nadzor uresničevanja pravic in obveznosti. Prav bi bilo, da bi bile
zavarovane osebe s pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja dobro seznanjene. To bi olajšalo uveljavljanje in
varstvo pravic, ki jim pripadajo iz naslova tega zavarovanja.

V odgovoru je zavod navedel, da je bil 50. člen pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja spremenjen. Sprememba naj bi
omogočila enakopravno obravnavo zavarovanih oseb glede
pravice do obnovitvene rehabilitacije invalidov. Hkrati je zavod
pojasnil, da gre za dokaj novo pravico, zato izvajanje določb, ki jo
urejajo, zahteva dodatne analize, na podlagi katerih bo mogoče
ponovno proučiti ustreznost vsebine 50. člena pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja.

Pobud s področja zdravstvenega zavarovanja ni veliko. V letu
1997 smo jih prejeli 14. Ljudje verjetno še niso dovolj seznanjeni s
pravicami, ki jim gredo iz naslova zdravstvenega zavarovanja, in
z načinom uveljavljanja teh pravic.

Nezakonito doplačilo za ultrazvočni pregled
Zasebna specialistična ordinacija s koncesijo za opravljanje javne
službe v zdravstveni dejavnosti je na podlagi napotnice osebnega
zdravnika opravila specialistični ultrazvočni pregled za
zavarovano osebo. Zavarovana oseba je imela sklenjeno obvezno
in prostovoljno zavarovanje pri ZZZS. Standardni specialistični
ultrazvočni pregled spada med pravice do zdravstvenih storitev,
ki so z obveznim zavarovanjem zagotovljene zavarovanim
osebam v celoti. Pobudnik se pritožuje, ker je medicinska sestra
v specialistični ordinaciji zahtevala, da vnaprej plača 800 tolarjev
kot doplačilo za ultrazvočni pregled. Sestra je pri tem izrecno
poudarila, da brez doplačila specialistični pregled ni mogoč.
Pobudnik je tako pač plačal zahtevani znesek, specialistična
ordinacija pa mu je izdala pisno potrdilo o doplačilu 800 tolarjev za
ultrazvočni pregled.

Diskriminacija nečlanov Invalidske organizacije pri
uveljavljanju pravice do obnovitvene rehabilitacije Invalidov
Med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere
je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev
v celoti, sodita tudi zdravljenje in rehabilitacija paraplegije in
tetrapiegije. Na tej zakonski podlagi je v pravilih obveznega
zdravstvenega zavarovanja podrobneje urejena pravica do
obnovitvene rehabilitacije invalidov. Obnovitveno rehabilitacijo
zagotavlja zavod zavarovanim osebam z mišičnimi in živčnomišičnimi boleznimi, s paraplegijo, cerebralno paralizo in multiplo
sklerozo ob določeni funkcionalni okvari na podlagi letnega
programa. Izvaja se v skupini in je prilagojena udeležencem te
skupinske rehabilitacije. Strokovno jo vodi ustrezna klinika, inštitut
ali drug zdravstveni zavod, ki udeležence rehabilitacije izbere ob
upoštevanju meril medicinske doktrine in funkcionalnosti okvare.
poročevalec, št. 39

Ocenili smo, da gre za nezakonito zaračunavanje zdravstvene
storitve, ki je zajeta v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
Zahtevali smo pojasnilo ZZZS. Ljubljanska območna enota
zavoda je v postopek vključila specialistično ambulanto, ki je
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zahtevala doplačilo za opravljeno zdravstveno storitev. Ta je v
utemeljevanju zahtevka za doplačilo 800 tolarjev pojasnila, da so
v ambulanti poleg ultrazvočnega pregleda, kot se standardno
izvaja, analizirali tudi prineseno medicinsko dokumentacijo ter
pregled nadaljevali s pogovorom o rezultatu preiskave in ukrepih,
ki so potrebni. Ta, drugi del kontakta s pacientom, naj bi vzel
skoraj toliko časa kot sam specialistični pregled in ker tega ni bilo
"mogoče v nedogled opravljati brez finančnega nadomestila", so
v teh primerih uvedli doplačilo 800 tolarjev. Po zatrjevanju
specialistične ordinacije so bili pacienti o tem predhodno obveščeni
ustno in s cenikom storitev, obešenim na vidno mesto v ordinaciji.
Ko so sprejeli storitve zunaj obsega samega specialističnega
pregleda, so pristali tudi na doplačilo. Hkrati je specialistična
ambulanta pojasnila, da od 1. aprila 1996 doplačil za ultrazvočni
pregled ne zaračunava več.

Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja zdravniška zbornica kot
javno pooblastilo. Naloge, ki jih zbornica opravlja kot javna
pooblastila, se po 86. členu zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej) financirajo iz sredstev državnega proračuna. To velja po
izrecni določbi 82. člena istega zakona tudi za strokovni nadzor.
Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja zbornica v skladu s
posebnim programom, ki ga sprejme s soglasjem ministrstva za
zdravstvo (MZ), izvede pa ga tudi na predlog zavarovane osebe.
Čeprav gre po stališču zdravniške zbornice za dva različna načina
izvajanja strokovnega nadzora, pa zakon ne dela razlike glede
njegovega financiranja: stroške krije državni proračun. Stališče,
da mora strokovni nadzor, ki naj se opravi na predlog zavarovane
osebe, plačati predlagatelj, torej prizadeti posameznik, tako nima
opore v zakonu.

Ob opisanem pojasnilu specialistične ordinacije smo ZZZS
opozorili na jasno in nedvoumno vsebino potrdila, da je zahtevani
znesek 800 tolarjev doplačilo za ultrazvočni pregled. Zavod nam
je sporočil, da so na nepravilno poslovanje v isti specialistični
ordinaciji opozorili tudi drugi bolniki. Po ugotovitvi nezakonitega
poslovanja je zasebna ordinacija "napako takoj popravila" in se
podobni primeri niso več ponavljali. Zavarovanim osebam, ki so
sporočile svoja imena, so plačane zneske vrnili. Na podlagi našega
opozorila in opozorila še nekaterih zavarovancev pa je ZZZS v
pogodbo za opravljanje zdravstvenih storitev vključil določilo o
pogodbeni kazni za primer nezakonitega zaračunavanja storitev,
ki so pokrite z zdravstvenim zavarovanjem. Po pregledu
poslovanja iste zasebne ordinacije ZZZS ni več ugotovil
nepravilnosti pri zaračunavanju zdravstvenih storitev.

Zdravniška zbornica Slovenije je ob soglasju vlade Republike
Slovenije sprejela pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
(Ur. list RS, št. 56/94), katerega 7. člen je mogoče razumeti tako,
da izredni nadzor, ki se izvede na zahtevo posameznika, financira
naročnik. Pri takšni razlagi pravilnika pa ne gre spregledati 153.
člena ustave, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni
akti v skladu z zakoni. Tako pravilnik, ki je podzakonski akt, ne
more financiranja naloge, ki jo zbornica opravlja kot javno
pooblastilo, urediti drugače, kot je določeno v zakonu.
Zakonodajalec je financiranje strokovnega nadzora določil v
breme proračuna, da bi prizadetemu posamezniku omogočil
dostop do tega pravnega sredstva. Po naši informaciji Zdravniška
zbornica Slovenije ne pozna nobenega primera, da bi posameznik
s plačilom cene strokovnega nadzora zahteval njegovo izvedbo.
MZ smo tako predlagali, da zagotovi dostopnost strokovnega
nadzora prizadetim posameznikom, in to v skladu z določili ZZDej.
V ta namen smo priporočili, naj ministrstvo v dogovoru z zbornico
zagotovi financiranje strokovnih nadzorov tudi tedaj, ko jih
predlagajo prizadeti posamezniki.

Kljub opisanim dejstvom in sprejetim posledicam pa ljubljanski
območni enoti zavoda vendarle ni uspelo ugotoviti vseh odločilnih
dejstev za ustrezno ukrepanje v primeru kršitve na škodo
pobudnika, kar kaže, da nadzor morda ni dovolj učinkovit. V tej
zvezi nam je ZZZS zagotovil, da pri vprašanjih, ki se nanašajo na
izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, posveča vedno
več pozornosti pritožbam zavarovanih oseb. V ta namen vsako
leto opravi tudi vrsto nadzorov. Ob ugotovitvi nepravilnosti izreče
sankcije, ki so določene tudi v pogodbah s posameznimi izvajalci.
Cilj pa ni denarna kazen oziroma pridobitev finančnih sredstev,
temveč želja po ureditvi zadev, da bi bilo čim manj neupravičenih
ravnanj izvajalcev. Pri svoji nadzorstveni funkciji in odkrivanju
nepravilnosti pa zavod pogreša sodelovanje drugih služb oziroma
organov, v katerih pristojnost prav tako sodijo ta vprašanja: pristojne
inšpekcijske službe, zdravniške zbornice, pa tudi ministrstev za
zdravstvo in finance.

V poročilu varuha človekovih pravic za leto 1996 smo opisali
primer, ko je Zdravniška zbornica Slovenije opravo strokovnega
nadzora pogojevala z vnaprejšnjim plačilom zneska 4000 DEM v
tolarski protivrednosti. Minister za zdravstvo nam je pojasnil, da
višino plačila za opravljen strokovni nadzor določi zdravniška
zbornica na podlagi pravilnika o zdravniški tarifi (Ur. list RS, št. 54/
95). Ta pravilnik je sprejela skupščina Zdravniške zbornice
Slovenije brez soglasja MZ, ker potreba po soglasju ni opredeljena
v nobenem predpisu. Vprašanje je, ali lahko izvajalec, ki opravlja
javna pooblastila, enostransko določa ceno svojih storitev. V tej
zvezi velja poudariti, da opravljanje strokovnega nadzora pri
izvrševanju javnih pooblastil nikakor ne sme biti pridobitna
dejavnost, saj je namen nadzora varstvo zavarovane osebe
oziroma bolnika. Ministru za zdravstvo smo tako predlagali, naj
se z zbornico dogovori za razumno ceno za izvedbo strokovnega
nadzora.

2.3.4. Zdravstveno varstvo
Področje zdravstvenega varstva je s pobudami skromno
zastopano. V letu 1997 smo prejeli 23 pisnih pobud, kar je 35
odstotkov več kot leto pred tem.

Neustreznosti prevalitve bremena plačila stroškov strokovnega
nadzora na prizadetega posameznika se zaveda tudi zdravniška
zbornica, ki je zato v letu 1997 MZ predlagala izvedbo 500
strokovnih nadzorov s svetovanjem. Zaradi omejenih finančnih
sredstev državnega proračuna pa je ministrstvo zdravniški
zbornici odobrilo 50 strokovnih nadzorov s svetovanjem.
Zdravniška zbornica nam je kasneje sporočila, da so vse primere
neopravljenih strokovnih nadzorov, ki so jih predlagali prizadeti
posamezniki, predali ustreznim odborom zbornice, ki so izvedli
strokovni nadzor brez kakršnegakoli zahtevanega plačila. MZ pa
je opozorilo na odbora za strokovno-medicinska ter pravno-etična
vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki prav tako

Pobudniki se zlasti pritožujejo zaradi čakanja, da pridejo na vrsto
za želeno zdravstveno storitev. Veliko pa je tudi zatrjevanj o
nestrokovnem in malomarnem zdravljenju. V tej zvezi pobudniki
zatrjujejo neuspešno uveljavljanje pritožbenih možnosti v
zdravstveni dejavnosti. Na odločitev v postopku internega
strokovnega nadzora mora pobudnik pogosto čakati nesorazmerno dolgo ter šele urgence, tudi s strani varuha človekovih
pravic, pomagajo pri pospešitvi postopka. Niso redki primeri, da
prizadeti posameznik že samo počasnost odločanja povezuje s
pristranostjo. Primera, da bi bila v postopku internega strokovnega
nadzora pritožba za vlagatelja rešena ugodno, nismo zasledili.
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dejavnosti. Na ta svoja stališča smo opozorili ZZZS. Direktor
zavoda je napovedal odpravo samoplačništva.

obravnavata pritožbe bolnikov. Odbora, tako zatrjuje ministrstvo,
natančno proučita vse primere in, če je potrebno, tudi zahtevata
od zdravnikov dodatno dokumentacijo. Vsi postopki pred tema
odboroma so za pritožnike brezplačni.

Značilen je primer pobudnika, s katerim smo se oktobra 1997
srečali ob obisku varuha človekovih pravic v Mariboru. Njegov
osebni zdravnik je predlagal specialistične preglede zaradi
ugotavljanja možnosti za invalidsko upokojitev. Specialistična
pregleda pri rentgenologu in ortopedu je imel določena šele za
maj 1998, preje pa bi prišel na vrsto le, če bi plačal pregleda, ki
staneta vsak 8000 tolarjev. Tega denarja pobudnik, ki je težak
pljučni in ortopedski bolnik ter socialno ogrožen, ni imel. Ponovno
smo ga napotili v Bolnišnico Maribor, naj se za pregleda naroči na
podlagi napotnic osebnega zdravnika. Hkrati smo mu predlagali,
naj se sklicuje na varuha človekovih pravic, če ne bo naročen v
krajšem času. Naslednji dan nam je pobudnik sporočil, da je za
specialistični pregled pri rentgenologu naročen za konec
novembra 1997, pri ortopedu pa šele za februar 1998. Ob očitni
prima faciae zaznavni socialni in zdravstveni stiski pobudnika
smo po telefonu poklicali Bolnišnico Maribor ter ortopedski
ambulanti predlagali, naj ga naroči za zgodnejši datum. Pri tem
smo opozorili na njegovo zdravstveno stanje in socialno
ogroženost. Na podlagi našega posredovanja je bil pobudnik
naročen za pregled pri specialistu ortopedu konec novembra
1997. Ker naše posredovanje ni bilo usmerjeno v privilegiranje,
očitno ni bilo razlogov za tako pozno naročanje.

Minister za zdravstvo je izrazil tudi soglasje z našim predlogom,
da se ob prvih spremembah in dopolnitvah ZZDej dopolnijo
oziroma precizirajo vse tiste določbe zakona, ki urejajo pritožbene
možnosti zavarovanih oseb, vključno s tistimi, ki določajo
financiranje strokovnega nadzora.
Čakanle v zdravstvu
Eden od ciljev ustanovitve samoplačniških ambulant je bil tudi
skrajšati čakanje. Izkušnje pa žal kažejo, da se čakanje podaljšuje
in uveljavlja celo tam, kjer ga prej ni bilo. Zavarovana oseba si
čakanje lahko skrajša predvsem tako, da se odloči za
samoplačništvo. Bolnik mora torej krajše čakanje kupiti. V tej zvezi
velja poudariti, da so zdravstveni delavci zavezani pri opravljanju
svojega dela obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji na enak
način in spoštovati njihove ustavne in zakonske pravice. Da bi ne
prihajalo do neutemeljenih odstopanj, je nujno nadzorovati
sezname čakajočih. Edino merilo prednosti je nujnost zdravstvenega posega. Samoplačništvo torej ne more in ne sme biti merilo
za prednostno obravnavanje v javni službi v zdravstveni
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ministru za delo, družino in socialne zadeve, naj zagotovi tako
izvajanje zakona, ki ne bo povzročalo dolgotrajnih postopkov
odločanja o posamičnih zahtevkih. V letu, na katero se nanaša to
poročilo, varuh ni obravnaval pobud, ki bi se nanašale na
dolgotrajnost teh postopkov, res pa je, da je bilo mogoče zahtevke
vlagati šele od 2. novembra 1997 naprej. Pač pa so se na varuha
začeli obračati tisti, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi
stečaja pred 2. januarjem 1994, saj menijo, da jim je bila storjena
krivica, ker zakon ne priznava pravic tudi njim.

2.4. Delovnopravne zadeve
2.4.1. Delovna razmerja
Več razlogov je, da v poročilu ponovno opozarjamo na kršitve
pravic iz delovnega razmerja, čeprav so varuhove možnosti, da
na tem področju neposredno posreduje pri kršitelju, omejene.
Eden izmed njih je prav gotovo ta, da praviloma te kršitve posegajo
v socialno in pravno varnost posameznika, pa tudi v njegovo
osebno dostojanstvo. Izpostavljenost posameznika pogosto
šikanoznemu ravnanju delodajalca, njegova nemoč, da se temu
zoperstavi, v skrajni posledici pomeni tudi poseg v človeško
dostojanstvo.

V obeh prejšnjih poročilih je bilo kot posebno vprašanje
obravnavano tudi vprašanje učinkovitega nadzora pri izvajanju
predpisov o delovnih razmerjih in varstvu pri delu. Naša
prizadevanja so bila usmerjena k taki zakonski ureditvi pristojnosti
inšpekcije dela, ki bi omogočala izvršljivost inšpekcijskih odločb,
ki se nanašajo na kršitev pravic iz delovnega razmerja oziroma
ugotovitev dajatvene obveznosti delodajalca (neizplačana plača,
regres itd.). V tem letu uveljavljena novela ZID ni v celoti sledila
tem prizadevanjem. V večji meri pa omogoča učinkovitejše ukrepe,
ki naj delodajalca, ki krši predpise, prisilijo k zakonitemu ravnanju.
Vendar nove sankcije, ki jih določa novela zakona za kršitelje, še
vedno ne zagotavljajo zadovoljivega varstva pravic delavcev bodisi zato, ker je premalo inšpektorjev in postopki potekajo
prepočasi, bodisi zato, ker se inšpektorji ne poslužujejo izrekanja
najostrejših ukrepov. Čedalje več je primerov, ko so kršitelji tudi
inšpektorjem "nedosegljivi". Zagrožene denarne kazni so očitno
za večino delodajalcev še vedno prenizke in jih ne spodbujajo k
spoštovanju delovne zakonodaje'

Druga značilnost, ki je povezana s prizadevanji posameznika za
odpravo kršitev, pa so dolgotrajni postopki v delovnih sporih. So
primeri ravnanj delodajalcev, ki nedvoumno kažejo na to, da
zavestno kršijo predpise prav zato, ker vsaj za čas, ko trajajo
postopki, ne čutijo posledic svojega nezakonitega ravnanja.
Pravna varnost ljudi je v primerih, ko gre za prenehanje delovnega
razmerja in s tem za eksistenčno vprašanje, zares ogrožena.
Treba bi bilo začeti uveljavljati institut osebne odgovornosti, od
kazenske do odškodninske, in s tem ustrezno sankcionirati
kršitve, ki jih delavcem povzročijo odgovorne fizične osebe
delodajalcev.
Čeprav se je število pobud s tega področja dela varuha v
primerjavi z letom prej povečalo za 57 odstotkov, se njihova
vsebina bistveno ne razlikuje od vsebine pobud, obravnavanih v
letu 1996. Vsaka kršitev posameznika prizadene. Posebej pa je
treba omeniti tiste kršitve, ki prizadenejo posamezne skupine
delavcev. Gre za ravnanje delodajalcev v zvezi s pravicami
delovnih invalidov, če ti uveljavljajo pravico do ustrezne
razporeditve glede na preostale delovne zmožnosti, zlasti pa za
kršitve pravic, ki delovnim invalidom zagotavljajo posebno varstvo
v postopkih razreševanja presežnih delavcev. Pogosto je
nepravilno ravnanje delodajalcev v razmerju do večjega števila
invalidov, ki so zaposleni v invalidskih podjetjih. Drugo tako ravnanje
je v podjetjih, ki zaradi slabih poslovnih rezultatov zaposlenim
daljši čas sploh ne izplačujejo plač, kaj šele drugih dajatev iz
delovnega razmerja (regres za prehrano, povračilo prevoznih
stroškov ipd.); tudi v teh primerih je praviloma prizadeto večje
število delavcev.

Posebej prizadeti smo ob obravnavanju pobud, v katerih praviloma
skupine delavcev navajajo, da jim delodajalec že dalj časa ne
izplačuje plač in drugih dajatev iz delovnega razmerja, hkrati pa
tudi ne morejo uveljaviti nobenih drugih pravic iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti. Gre za zaposlene v
podjetjih oziroma pri drugih delodajalcih, ki so plačilno nesposobni,
ni pa pri njih uveden stečaj. Julija 1997 uveljavljena novela ZPPSL
je uredila pravno podlago za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom v primeru, da ni zagotovil izplačila plač za obdobje
zadnjih treh mesecev ali ima blokiran žiro račun oziroma je
nelikviden zadnjih 12 ali več mesecev.Ta postopek uvede pristojno
sodišče po uradni dolžnosti, Agencija za plačilni promet pa mora
v ta namen enkrat mesečno obveščati sodišča o podjetjih, ki
izpolnjujejo prej navedene pogoje za uvedbo stečajnega postopka.
Pri obravnavanih pobudah navedena določila novele zakona niso
bila izvedena. Namen te ugotovitve ni, da bi varuh spodbujal uvedbo
stečajnih postopkov. Gre za nerazumljivo dejstvo, da se v praksi
ne izvajajo tisti predpisi, ki so bili sprejeti zato, da bi se razrešil
status zaposlenih, ki ne prejemajo plač v času, ko traja delovno
razmerje, hkrati pa jim je onemogočeno uveljavljanje pravic, ki bi
jim šle ob prenehanju delovnega razmerja zaradi uvedbe stečaja.
Država je uredila problem delavcev, ki jim delodajalec v daljšem
času ne izplača plač, le na papirju.

V prejšnjih poročilih so bili med razlogi za kršitve pravic iz
delovnega razmerja navedeni pomanjkljivi predpisi oziroma njihova
neprilagojenost na novo nastalim družbenim razmeram; to se je
nanašalo zlasti na zakon o delovnih razmerjih. Novi zakon o
delovnih razmerjih še ni bil sprejet. Pač pa so bili v tem letu sprejeti
nekateri novi predpisi, ki naj bi zagotovili odpravo vsaj nekaj
problemov, na katere so se nanašale obravnavane pobude.
Že maja 1997 je začel veljati zakon o jamstvenem skladu R
Slovenije. Prav tako sta bili sprejeti noveli zakona o inšpekciji dela
(ZID) in zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL).
Ratificiran je bil sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško.

2.4.2. Brezposelnost
V poročilu je brezposelnost obravnavana po navedbah
posameznikov, ki so se zaradi tega s pobudo obrnili na varuha.
Vsebina teh pobud se nanaša na vzroke njihove neprostovoljne
brezposelnosti, njene materialne posledice ter brezizhodnost
položaja. Glede na vzrok brezposelnosti je iz obravnavanih pobud
razvidno, da gre v pretežni meri za osebe, ki jim je delovno
razmerje prenehalo zaradi stečaja podjetja. Kljub uveljavljenim
pravicam iz zavarovanja za primer brezposelnosti pomeni za
večino pobudnikov tako stanje hudo materialno stisko, tudi zato,
ker še pred delovnim razmerjem plače teh oseb praviloma niso
zagotavljale dostojnega preživetja zaradi njihove višine, ali pa
zato, ker v določenem času pred prehodom na odprto

Zakon o jamstvenem skladu je uredil pravice delavcev, ki jim je
prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca
(stečaj, prisilna poravnava s finančno reorganizacijo). Z zakonom
je bila odpravljena pravna praznina pri urejanju pravic delavcev,
ki jim preneha delovno razmerje na podlagi ZPPSL (Ur. list RS,
št.67/93). Pravice lahko uveljavijo pod pogoji, ki jih določa zakon,
osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo od 2. januarja 1994
naprej, torej od dneva, ko je začel veljati ZPPSL. Po uveljavitvi
zakona (10. maja 1997) je varuh na podlagi podatkov o
predvidenem številu upravičencev (več kot 20.000) priporočil
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brezposelnost plač sploh niso prejemali. Marsikje je stečaj prizadel
oba zakonca, ker sta bila zaposlena v istem podjetju.
Brezizhodnost njihovega položaja se kaže zlasti v težjih
zaposlitvenih možnostih, objektivnih in subjektivnih.

"izginejo". Celo za inšpekcije in organe pregona so nedosegljivi.

Pri tem se ni mogoče v celoti izogniti brezposelnosti kot pojavu, ki
v precejšnji meri označuje razmere v državi. Poraja se vprašanje,
ali je država dovolj storila za zagotovitev pogojev, ki bi sposobnim
in usposobljenim za delo omogočali zaposlitev, oziroma pogojev,
ki bi zaposlitev ohranjali. Posamezna brezposelna oseba svoje
stanje brezposelnosti označuje kot neenak položaj v razmerju do
zaposlenega. Tudi med samimi brezposelnimi osebami so bistvene
razlike. Prav posebej prizadeti so posamezniki, ki jim je prenehalo
delovno razmerje v starosti, ki jim ne omogoča zaposlitve zaradi
splošno uveljavljenega mnenja, da jih je teže zaposliti, hkrati pa
še ne izpolnjujejo pogojev za uveljavitev pravic iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja. In v resnici veliko posameznikov
samih meni, da teže dobijo zaposlitev, in izvajajo nenehen pritisk
za uveljavitev drugih pravic, zlasti iz invalidskega zavarovanja,
vendar je hkrati tudi res, da te osebe (starejši, delovni invalidi,
nižja izobrazbena raven) s strani zavodov za zaposlovanje, kot
navajajo pobudniki, niso deležne kakšnih posebnih obravnav
oziroma ukrepov.

Čedalje pogosteje ugotavljamo kršitve pri zaposlovanju žensk.
Ena od kršitev je zahteva za podpis izjave, da ženska, ki se
zaposli, določen čas ne bo imela otrok. Pisnih pobud s to
problematiko sicer ni, so pa zelo pogosta telefonska opozorila.
Problem postajajo tudi neenake možnosti za zaposlitev, saj
delodajalci čedalje pogosteje na pogovore pred izbiro sploh ne
povabijo žensk, čeprav izpolnjujejo razpisne pogoje.

Problemi pri zapQ$lpv9n|g žgngk

Problem vnaprelšnllh Izlav o prenehanlu delovnega razmerla
Še na eno kršitev delovne zakonodaje opozarjamo, čeprav nismo
obravnavali pisne pobude z navedeno vsebino, smo pa bili z njo
večkrat anonimno seznanjeni po telefonu. Gre za prakso, ko
delodajalec zahteva od izbranega kandidata za zaposlitev, da
podpiše izjavo, da odpoveduje delovno razmerje, pri čemer datum prenehanja delovnega razmerja ni vpisan. Gre za t.i. bianco
odpoved delovnega razmerja na zahtevo delavca, ki delodajalcu
omogoči, da to že podpisano odpoved v vsakem trenutku sam
izpolni z datumom prenehanja delovnega razmerja, ko ni več
zainteresiran zanj. Podpis take izjave je po navedbah pobudnikov
pogoj, da se z njimi sploh sklene pogodba o zaposlitvi.

Čedalje več je ljudi, ki so že več let brezposelni in veljajo za teže
zaposljive le zato, ker so "stari" - stari pa so več kot 40 let. Glede
na stopnjo brezposelnosti ima ta skupina brezposelnih čedalje
manj možnosti za zaposlitev. Ob spreminjanju pokojninske
zakonodaje bodo ti še dolga leta brezposelni, če se ne bodo
spremenili nekateri pogoji, zlasti vrednotenje delovnih izkušenj,
pa tudi predpisi, ki urejajo tako imenovano aktivno politiko
zaposlovanja, zlasti z vidika stimulativnejših ukrepov za
spodbujanje delodajalcev, ki bodo zagotavljali zaposlitev tej skupini
brezposelnih. Značilno je, da pri dolgotrajno brezposelnih osebah
srečujemo na eni strani socialno izključenost, na drugi pa rentne
težnje. Problem socialne izključenosti se kaže tudi pri vseh drugih
dolgotrajno brezposelnih osebah, pri mladih, ki so končali šolanje,
a ne dobijo zaposlitve, pa še občutek brezperspektivnosti.

Odklonitev vpisa opravllanla delavnosti v delovno knllžlco
Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec v delovnem
razmerju delovno knjižico, ki je javna listina. Pravilnik o delovni
knjižici podrobneje določa njeno vsebino, vpisovanje podatkov in
vodenja registra o izdanih delovnih knjižicah. V17. členu pravilnika
je med drugim smiselno določeno, da podatke o samostojnih
podjetnikih v delovno knjižico vpisuje upravna enota, kjer podjetnik
opravlja dejavnost oziroma kjer plačuje prispevke za socialno
varnost.

Pristojnosti varuhu ne omogočajo posebnega ukrepanja v zvezi
s pobudami, katerih vsebina se nanaša na brezposelnost in njene
posledice. Zavode za zaposlovanje spodbujamo k iskanju rešitev
za posamezne primere, še posebej za najbolj kritične. Nasploh
pa razmere na področju brezposelnosti ne kažejo večjih
prizadevanj države za njeno učinkovito zmanjševanje. Posebej
se ta ocena nanaša na brezposelnost določenih kategorij oseb
oziroma njihovo težjo zaposljivost. Očitno je, da ukrepi aktivne
politike zaposlovanja niso dovolj prilagojeni lastnostim teže
zaposljivih oseb, ali pa izvedeni ukrepi niso dovolj učinkoviti.

V obravnavani pobudi je pobudnik navajal, da je v letih 1987-1991
opravljal samostojno dejavnost; potem ko zaradi bolezni ni mogel
več delati, je dejavnost prenesel na ženo. Poslovati je nehal v letu
1995 in 7. septembra 1995 je bil izbrisan iz vpisnika podjetnikov.
Pobudnik je zatrjeval, da ne more doseči "zaključitve" delovne
knjižice, ker nima poravnanih obveznosti iz naslova prispevkov
za socialno varnost. Po opravljenih poizvedbah na upravni enoti
je bilo ugotovljeno, da pobudnik pri njih ni uveljavljal, da se čas
opravljanja samostojne dejavnosti vpiše v delovno knjižico.
Ugotovljeno pa je bilo tudi, da upravne enote neenotno ravnajo
glede vpisa delovne dobe samostojnemu podjetniku, ki preneha
opravljati dejavnost in ki ni redno plačeval prispevkov za
pokojninsko in invalidsko ter drugo zavarovanje, pa čeprav je
ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že v letu 1996
posredovalo ministrstvu za finance stališče, da je v teh primerih
treba izvajati pravilnik o delovni knjižici. Po tem stališču mora
pristojna upravna enota v delovno knjižico vpisati čas opravljanja
dejavnosti, tudi če prispevki niso plačani za ves čas opravljanja
dejavnosti. Delovno knjižico je treba zaključiti na podlagi
dokumentacije o prenehanju opravljanja dejavnosti, posebej pa je
treba navesti čas, za katerega je zavezanec plačal prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kajti ta čas se tudi upošteva
pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Kasnejše plačilo prispevkov (prostovoljno ali na
podlagi prisilne izterjave) pa omogoča poznejši vpis v. delovno
knjižico.

2.4.3. Nekateri posebni problemi
Posebnosti pri kriltvah pravic Iz delovnega razmerla pri
zasebnikih - malih delodalalclh
Pri zasebnih delodajalcih z majhnim številom zaposlenih so bile
ugotovljene nekatere posebnosti pri kršitvah pravic iz delovnega
razmerja. Zlasti je poudarjena njihova samovolja pri odpuščanju
delavcev, brez vsakršnih analiz in izpolnitve iz zakonodaje
izhajajočih obveznosti delodajalca. Tudi predvidena nova delovna
zakonodaja jim tega ne nalaga, še več, delodajalci, ki bodo imeli
do 50 zaposlenih, naj bi bili kot mali delodajalci oproščeni nekaterih
obveznosti. Prav tako se kršitve kažejo tako, da ti delodajalci ne
izročajo delovnih knjižic, ne izplačujejo plač, regresov ali odpravnin;
delodajalci pogosto ne plačujejo niti prispevkov za socialno varnost
za zaposlene delavce, ne upoštevajo pogojev za varno delo, ne
prijavljajo nesreč pri delu, večkrat pa za zaposlene dobesedno
poročevalec, št. 39

Ni torej moč pristati na ponekod uveljavljeno prakso, da davčni
34

16. junij 1998

Verjetno bi bilo ustrezneje, če bi v ustavno dopustnih okvirih v
zakonu neposredno navedli razloge za zavrnitev izdaje delovnega
dovoljenja.

uradi z namenom, da zavezanec čimprej poravna zapadle
obveznosti iz neplačanih prispevkov za socialno varnost za čas
opravljanja samostojne dejavnosti, tem pojasnjujejo, da ni mogoče
vpisati obdobja opravljanja dejavnosti v delovno knjižico. Ker
zavezanec praviloma ne pozna predpisov o delovni knjižici, niti
ne vztraja pri pristojnem organu, da opravi vpis.

Nevarnost za javni red, varnost ali obrambo države se ugotavlja
na podlagi predpisov, glede katerih je mogoče resno zastaviti
vprašanje, ali so popolnoma ustrezni, in celo, ali so povsem v
skladu z ustavo. Obširnejša izvajanja o tem so v poročilu o delu
varuha človekovih pravic v letu 1996 (stran 83) in jih ne ponavljamo.
Tudi ugotovitveni postopek in odločanje po prostem preudarku o
obstoju nevarnosti nista bila vselej nesporna (zadnji odstavek na
strani 84). Za dokaz nezadostne trdnosti ureditve in postopkov je
lahko dejstvo, da prosilcem za slovensko državljanstvo, ki jim je
bila izdana negativna odločba po tretjem odstavku 40. člena ZDRS,
praviloma ni bilo odpovedano prebivanje oziroma niso bili prisilno
odstranjeni iz države. Glede na dolžino njihovega prebivanja v
Sloveniji, osebne, družinske in druge vezi, ki jih vežejo nanjo, in
posledice, ki bi jih tako ukrepi povzročili zanje in za njihove družine,
je to po svoje razumljivo. Gre večinoma za ljudi, katerih družinski
člani so slovenski državljani. Zelo verjetno bodo v Sloveniji ostali
za vselej - njihova nevarnost za javni red, varnost in obrambo
države je celo v primeru, če je bila v postopku za pridobitev
državljanstva po 40. členu realno ugotovljena, s potekom časa
praviloma čedalje manjša. S sedanjo določbo drugega odstavka
24. člena ZZT niso prizadeti le sami, temveč tudi njihove družine,
v neredkih primerih družinski člani, za katere so po zakonu o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni skrbeti.

Delovna dovolienla za tulce, ki Hm le bila Izdana negativna
odločba po drugem In tretjem odstavku 40. člena zakona o
državllanstvu Republike Slovenije
Na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo se obrnili
z vprašanjem, ki je del problematike državljanov drugih republik
nekdanje SFRJ, ki so bili ob osamosvojitvi Slovenije na njenem
ozemlju in jih veliko še vedno živi tukaj. Gre za ureditev po drugem
odstavku 24. člena zakona o zaposlovanju tujcev (ZZT- Ur. list
RS, št. 33/92), po katerem oseba, ki ji je bila v postopku za
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije izdana negativna
odločba po drugem ali tretjem odstavku 40. člena zakona o
državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS), ne more pridobiti
delovnega dovoljenja. Na dvomljivo ustreznost te ureditve smo
že opozarjali, nazadnje v poročilu o delu varuha človekovih pravic
v letu 1996 (stran 84).
Po drugem odstavku 40. člena ZDRS se ne glede na izpolnjevanje
pogojev vloga za pridobitev državljanstva RS zavrne, če je oseba
po 26. juniju 1991 storila katero od določenih kaznivih dejanj (zoper
temelje družbene ureditve in varnost Slovenije, zoper človečnost
in mednarodno pravo, zoper druge vrednote, ki jih varuje
kazenska zakonodaja v skladu z določbo prvega odstavka 4.
člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije). Po tretjem
odstavku istega člena pa se vloga lahko zavrne tudi osebi, za
katero so podani razlogi iz 8. točke 10. člena zakona, to je
nevarnost za javni red, varnost ali obrambo države. Ker
obravnavamo samo primere negativnih odločb po tretjem
odstavku 40. člena, pri katerih je spornost ureditve po navedeni
določbi ZZT še bolj očitna, velja nadaljnje izvajanje predvsem za
te primere.

Ta določba je sporna1 še iz enega razloga. Organi, ki so pristojni
za izdajanje delovnih dovoljenj, nimajo podatka, ali gre za tujca, ki
mu je bila izdana negativna odločba po drugem ali tretjem odstavku
40. člena ZDRS. Ustrezne zbirke podatkov ni, prav tako pa
podatek ni razviden iz dokazil, ki jih je treba priložiti vlogi za izdajo
delovnega dovoljenja. Organi torej lahko zvedo za podatek samo
po naključju ali če se prosilec sam "obremeni". Kolikor vemo, se
tedaj, ko se za podatek zve po izdaji delovnega dovoljenja,
postopek po uradni dolžnosti obnovi. Vse to pomeni, da v praksi
lahko nekdo dobi delovno dovoljenje, čeprav obstaja zadržek iz
drugega odstavka 24. člena ZZT, drugemu pa je na tej podlagi
izdaja dovoljenja zavrnjena, kar je kršitev ustavne pravice do
enakosti pred zakonom.

Načelno menimo, da je nekoliko nenavadna vezava izdajanja
delovnega dovoljenja na ugotovitve v postopku za sprejem v
državljanstvo. Te so vsebovane v obrazložitvi negativne odločbe
o državljanstvu, medtem ko je njen izrek v tem pogledu
irelevanten, saj samo pove, da nekdo ni pridobil slovenskega
državljanstva (prav zato pa sploh potrebuje delovno dovoljenje).
Gre za sankcioniranje nekega ravnanja, ki na temeljnem področju,
to je glede državljanstva, ni trajno. Kljub negativni odločbi po tretjem
odstavku 40. člena ni izključeno, da oseba pozneje postane
slovenski državljan z naturalizacijo (na primer, če je bilo
državljanstvo po 40. členu zavrnjeno storilcu kaznivega dejanja
zaradi nevarnosti za javni red, v času odločanja o naturalizaciji
pa je obsodba že izbrisana in storilec velja za neobsojenega). Na
drugotnem področju, glede možnosti pridobitve delovnega
dovoljenja, pa na) bi sankcija veljala, dokler bi oseba sploh
potrebovala delovno dovoljenje, torej lahko tudi trajno. To je po
našem prepričanju nesprejemljivo, saj se celo obsodba za zelo
huda kazniva dejanja po določenem času izbriše in prenehajo
vse njene pravne posledice. Je tudi v nesorazmerju s kakršnimkoli
namenom, ki ga je zakonodajalec želel doseči s to določbo. Ni
razumljivo, da je trajno onemogočena zaposlitev v Sloveniji ljudem,
ki so imeli in v veliki večini še vedno imajo z njo tesno zvezo
oziroma "upravičen razlog" za prebivanje po zakonu o tujcih
(ZTuj), pri drugih, ki so brez take zveze in jih bremenijo enaki ali
še hujši "grehi", pa ni ovire za pridobitev delovnega dovoljenja.
Tudi po samem ZZT se lahko po preteku (največ) dveh let izda
novo delovno dovoljenje tujcu, ki mu je bilo odvzeto na primer
zaradi varnostnega ukrepa (zdaj: stranske kazni) izgona iz države.
16. junij 1998

Na podlagi opisanih argumentov smo predlagali, naj ministrstvo
obravnavano ureditev prouči in nato začne postopke za ustrezno
spremembo določbe drugega odstavka 24. člena ZZT.
Ministrstvo nam je odgovorilo, da ZZT v drugem odstavku 24.
člena dejansko onemogoča pridobitev delovnega dovoljenja tujcu,
ki mu je bila izdana negativna odločba za sprejem v državljanstvo
Republike Slovenije po drugem in tretjem odstavku 40. člena
ZDRS. Republiški zavod za zaposlovanje pri izdaji delovnega
dovoljenja nima podatkov o tem, komu je bila izdana negativna
odločba za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, zato
tega dejstva v postopku izdaje delovnega dovoljenja ne upošteva,
če ga nanj neposredno ne opozori pristojni organ. Menijo, da
zakonodajalec pri sprejemanju navedene določbe ni upošteval
vseh posledic, ki nastopijo, prav tako pa je ta določba restriktivnejša
od določb, ki urejejo prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji po
ZTuj.Ta tujcem, katerim je bila izdana negativna odločba po drugem
in tretjem odstavku 40. člena ZDRS, ne odreka pravice do
nadaljnjega prebivanja v Republiki Sloveniji. Takšne restriktivne
določbe ni najti niti v zakonih, ki tujcu določajo pogoje za opravljanje
posameznih dejavnosti (obrtni zakon, zakoni posameznih
poklicnih dejavnosti), kot osebi, ki opravlja samostojno poklicno
dejavnost oziroma dela kot samostojni podjetnik posameznik ali
nastopa kot družbenik v gospodarski družbi.
Glede na navedeno je ministrstvo sprejelo pobudo, da je treba ob
spremembah in dopolnitvah ZZT, ki so že v pripravi, to
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• Na podlagi diskriminatornega pravilnika je kršena ustavna
pravica enakosti pred zakonom. Pravilnik omogoča neenakopravnost pri napredovanju strokovnih delavcev v plačilne razrede, saj bodo morali zbirati točke z različnih področij, da bodo
lahko napredovali v nazive in razrede; to drugim v drugih družbenih službah ni potrebno v takem obsegu. Pri napredovanju v
nazive bi morali ocenjevati strokovnost delavca, za napredovanje v razrede pa naj bi biio poglavitno merilo delovna doba.
Zdaj pa se točkovanje podvaja in povzroča samo zmedo. Strokovni delavec je ocenjen kar trikrat: za napredovanje v naziv, z
razvrstitvijo v plačilni razred in vsak mesec z oceno uspešnosti.

problematiko medresorno proučiti in v zakon vgraditi določbe,
ustrezne evropskim standardom.
Nemožnost uveljavljanja pravice delovnih Invalidov - tulcev
do nadomestila za čas čakanla na razporeditev oziroma
zaposlitev na drugem ustreznem delu
Varuh je obravnaval več pobud tujcev, državljanov držav, nastalih
na območju nekdanje skupne države Jugoslavije, s podobno
vsebino. Gre za ljudi, ki so med trajanjem delovnega razmerja v
Republiki Sloveniji uveljavili pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, in sicer na podlagi statusa delovnega
invalida (II. ali III. kategorija invalidnosti). Ze po osamosvojitvi
Slovenije jim je prenehalo delovno razmerje (stečaj), delovnega
dovoljenja pa niso pridobili ali pa je njegova veljavnost prenehala.
Tujci, ki nimajo delovnega dovoljenja, ne morejo biti prijavljeni na
zavodu za zaposlovanje. Zaradi tega ne morejo uveljaviti pravice
do nadomestila plače za čas čakanja na razporeditev oziroma
zaposlitev na drugem ustreznem delu, ki izhaja iz invalidskega
zavarovanja. V obravnavanih primerih gre praviloma za ljudi, ki
so celotno zavarovalno dobo, ki je v večini daljša od 30 let, izpolnili
v Republiki Sloveniji in ves čas tudi plačevali prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V državah, katerih
državljani so, pa tudi ne morejo uveljaviti pravic iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, ker na njihovem območju nimajo
zavarovalne dobe.

• Pravilnik naj uredi napredovanje tako, da strokovni delavec
napreduje v plačilne razrede avtomatično glede na izobrazbo in
delovno dobo.To naj bo edini kriterij tako za prvo kot za naslednje
razporeditve, ki naj bodo na tri leta. Iz pravilnika naj se črta
vsaka omejitev zaposlenih, ki lahko v prvi razporeditvi
napredujejo v peti plačilni razred, saj morata biti tudi pri tej
razporeditvi upoštevana samo kriterija izobrazbe in delovne
dobe. Ravnatelj mora imeti možnost, da v peti plačilni razred
avtomatično razvrsti toliko delavcev, kolikor jih po omenjenih
kriterijih vanj spada. Razporeditev po sedanjem pravilniku večini
strokovnih delavcev onemogoča, da bi do konca svoje delovne
dobe dosegli peti plačilni razred.
• Pravilnik omogoča ustrezno napredovanje mlajšim delavcem,
starejši pa so večkrat prikrajšani. Vsi pedagoški delavci, ki v
zavodu opravljajo podobno delo, bi morali imeti možnost
napredovanja za pet plačilnih razredov, ne glede na izobrazbo.
Krivično je, da z višjo izobrazbo ne bo mogoče nikoli več
napredovati v peti plačilni razred, kar je bilo mogoče le ob prvi
razporeditvi. Starejši se bodo morali dokazovati še s točkami,
mnogim mladim pa je bil peti plačilni razred dodeljen brez točk.
Krivično je tudi, da je omejeno število (20 odstotkov) tistih, ki
lahko napredujejo v višji plačilni razred, čeprav bi si tako
napredovanje po delu in letih zaposlitve zaslužilo še veliko drugih.
Ravnatelji po šolah so presojali o 20 odstotkih "srečnežev" po
različnih kriterijih in je prišlo do absurdnih razlik med
"upravičenci". Višina plačilnega razreda in s tem tudi osnovna
plača posameznika je odvisna od tega, ali je zaposlen v
povprečno mlajšem oziroma povprečno starejšem kolektivu.
Pedagoški delavci z enako delovno uspešnostjo in celo z manj
leti delovne dobe bi zlahka dosegli peti plačilni razred, če bi
delali v mlajšem kolektivu. Pozablja se, da v prosveti ni bilo
veliko možnosti za predčasno upokojitev in da je starejših
aktivnih delavcev veliko več kot v drugih družbenih službah.

Tako stanje temelji na predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in predpisih o zaposlovanju tujcev. Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) določa, da ima
delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti s priznano pravico
do dela s skrajšanim delovnim časom ali do razporeditve oziroma
zaposlitve na drugem ustreznem delu, ki mu je prenehalo delovno
razmerje neodvisno od njegove volje, pravico do nadomestila
plače za čas čakanja na zaposlitev, če se v 30 dneh po prenehanju
delovnega razmerja prijavi pristojnemu zavodu za zaposlovanje.
Pravica do nadomestila plače je pogojena s statusom iskalca
zaposlitve. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti določa, da se tujec prijavi kot iskalec zaposlitve,
če ima veljavno delovno dovoljenje, oziroma da zavod preneha
voditi evidenco iskalca zaposlitve, če iskalec zaposlitve - tujec
nima več veljavnega delovnega dovoljenja.
Pričakovali smo, da bo tovrstna problematika razrešena v
meddržavnih sporazumih o socialnem zavarovanju, ki jih bo naša
država sklenila z novimi državami na območju nekdanje skupne
države. V tem letu sklenjeni sporazum o socialnem zavarovanju
med Repubtiko Slovenijo in Republiko Hrvaško po našem mnenju
tega ni uredil na način, ki bi hrvaškim državljanom (večina
pobudnikov je iz Republike Hrvaške) omogočil uveljaviti že
pridobljene pravice iz invalidskega zavarovanja.

• Trditev, da pedagoški delavci v prehodnem obdobju napredujejo
pod enakimi pogoji kot zaposleni v drugih družbenih službah,
ne drži povsem. Prvotno napredovanje po pravilniku o
napredovanju v plačilne razrede je omogočilo tehničnim in
upravnim delavcem napredovanje za tri plačilne razrede, kar
pa pri pedagoških delavcih ni mogoče - z utemeljitvijo, da imajo
delavci nazive. Nimajo vsi pedagoški delavci naziva, pa tudi
naziv in razred nista primerljiva.

Po vsebini gre za del osamosvojitvene problematike, na katero
opozarjamo od začetka našega delovanja.

• Delo sveta šole pri odločanju o pritožbah glede razporeditve v
plačilne razrede je razvrednoteno glede na razlago pravne službe
ministrstva, po kateri svet nima podlage, da bi spreminjal oceno,
ki jo da ravnatelj strokovnemu delavcu.

Napredovanje zaposlenih v žolah In vrtcih v plačilne razrede
Prejeli smo številne pobude v zvezi s prvo razporeditvijo strokovnih
delavcev v šolah in vrtcih v plačilne razrede. Vložili so jih
posamezniki, pa tudi skupine, sindikati in celo svet šole. Iz večine
je bilo razvidno, da pobudniki od varuha pričakujejo predvsem
podporo pri pristojnih organih glede njihovih predlogov za
spremembo pravilnika, ki ureja napredovanje v plačilne razrede.

V stikih z MŠŠ glede opisanih pripomb in predlogov ter v odgovorih
pobudnikom smo nastopali z ugotovitvami, ki jih navajamo v
nadaljevanju. Sistem napredovanja v plačilne razrede za zaposlene
na delovnih mestih v šolah in vrtcih temelji na zakonu o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
(Ur. list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97). Pogojev In postopka
napredovanja v višji plačilni razred, ki so bili najprej podrobneje
določeni v pravilniku o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter

Od pripomb in predlogov glede pravilnika o napredovanju
zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Ur. list RS, št. 41/
94, 49/95 In 66/96) povzemamo samo bistvene.
poročevalec, št. 39
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osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Ur. list RS, št.
41/94, 49/95), sprva ni bilo mogoče uporabiti za vse zaposlene; iz
sistema napredovanja v plačilne razrede so bili izključeni učitelji,
vzgojitelji, pedagogi, psihologi, socialni delavci, specialni pedagogi
in knjižničarji. Z novelo pravilnika iz leta 1996 in ob upoštevanju
napredovanja v nazive, ki je bilo že izvedeno, pa je bilo omogočeno
napredovanje v plačilne razrede tudi strokovnim delavcem, ki jih
prvotni pravilnik ni vključeval.

pogojev za napredovanje ustvarjajo možnosti za ne povsem
ustrezne rešitve. Kot rečeno, pa gre za sistem, ki temelji na zakonu
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti. Nasploh ugotavljamo, da v celotni javni sferi
vprašanje plač ni enotno urejeno - med drugim ni enotnih
izhodiščnih plač -, zato se zavzemamo, da bi v enotnem sistemu
javnih uslužbencev, ki bi zajel vse, ki delajo v državnih organih in
javnih službah, dosegli večje poenotenje.

Glede prve razporeditve strokovnih delavcev je pravilnik v
prehodnih določbah predpisal nekatere omejitve: ne glede na
delovno dobo zaposleni strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za
napredovanje, pri prvi razporeditvi ne more biti uvrščen za več
kot dva plačilna razreda više od plačilnega razreda, v katerega je
uvrščen količnik delovnega mesta; navedena omejitev sicer ne
velja za strokovne delavce, ki po oceni ravnatelja uspešno
opravljajo naloge, ki so bistvenega pomena za delovanje javnega
zavoda, vendar tako ne more napredovati več kot pet odstotkov
strokovnih delavcev v zavodu; število tistih, ki lahko napredujejo
na podlagi izpolnjevanja pogojev za izjemno napredovanje, je
omejeno na 15 odstotkov zaposlenih strokovnih delavcev.

Iz navedenih razlogov smo MŠŠ ob posredovanju povzetka pobud
predlagali, naj jih prouči in na njihovi podlagi v okviru zakonskih in
dejanskih možnosti po potrebi dopolni oziroma spremeni pravilnik
o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.
Ministrstvo nam je po daljšem času odgovorilo, da je seznanjeno
s temi stališči, predlogi in pripombami. Vsem, ki so se na ministrstvo
obrnili s pismi, kritikami ali predlogi za spremembo sistema
napredovanja, so posredovali odgovor. Iz odgovora sledi, da
rešitve v pravilniku niso povsem prilagojene področju vzgoje in
izobraževanja ter da ministrstvo nima neposredne pristojnosti pri
pripravi rešitev v zvezi z napredovanjem v plačilne razrede. Te
so skupne za vsa področja, kjer se plače financirajo iz javnih
sredstev. Zato je tudi pravilnik, ki ureja področje napredovanja v
plačilne razrede v vzgoji in izobraževanju, v ključnih rešitvah
enak vsem drugim pravilnikom. Ne glede na to je del pripomb in
stališč treba ponovno pretehtati in jih morebiti upoštevati pri
snovanju zakonskih rešitev, ki bodo uredile status, pravice in
dolžnosti ter plače javnih uslužbencev. MŠŠ se bo v skladu s
svojimi pristojnostmi tvorno vključilo v oblikovanje novih rešitev.

Ob primerjavi sistemov napredovanja s področja vzgoje in
izobraževanja ter drugih družbenih dejavnosti in državne uprave
je mogoče ugotoviti, da sta sistema skoraj enaka. Tudi pravilnik o
napredovanju zaposlenih v državni upravi (Ur. list RS, št. 41/94,
56/94,33/95 in 23/97) ima podobne določbe za postopek in pogoje
napredovanja v plačilne razrede, podobne so tudi določbe, ki
omogočajo, da 20 odstotkov (5+15 odstotkov) zaposlenih
napreduje v višji plačilni razred, pooblastila predstojnika so enaka
pooblastilom ravnatelja v šolskih zavodih. Ta izhajajo iz položaja
ravnatelja kot pedagoškega vodja in poslovodnega organa šole
oziroma vrtca na podlagi zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96 in 23/96).

Napredovanle zaposlenih v šolah v nazive
Prejeli smo pobudo v zvezi z zavrnitvijo zahteve za napredovanje
v naziv mentor ter nasploh z ureditvijo in izvajanjem sistema
napredovanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja v nazive. Pobudi je bila priložena obsežna
dokumentacija, iz katere povzemamo poglavitne pripombe k
ureditvi tega področja.

Razlog za tako ureditev je gotovo v omejenosti proračunskih
sredstev ob oceni, da bi sicer izjeme utegnile postati pravilo, kar
bi pomenilo tako rast potrebnih sredstev za šolstvo, da je proračun
ne bi zmogel (po podatkih ministrstva že izvedba veljavnega
pravilnika zahteva po posameznih skupinah zavodov od 6,5 do
11 odstotkov več sredstev). Da omenjena bojazen ni iz trte izvita,
kaže dejstvo, da očitno po ocenah ravnateljev velikanska večina
zaposlenih izpolnjuje pogoje za napredovanje - glede tega se na
nas ni obrnil noben pobudnik. Pobudniki praviloma tudi ne
izpodbijajo skladnosti razporeditve s pravilnikom, pač pa jih motijo
medsebojne primerjave znotraj zavoda in še pogosteje z drugim
zavodom, kjer so bili strokovni delavci zaradi drugačnih okoliščin
(mlajši kolektiv) lahko sorazmerno ugodneje razporejeni.

1. Pravilniki o napredovanju zaposlenih v šolstvu v nazive
retroaktivno posegajo v že pridobljene pravice učiteljev, ki
nimajo ustrezne izobrazbe, saj njihovo delo, ki je bilo že
ovrednoteno v preteklosti, zdaj razvrednotijo. Učitelji brez
ustrezne izobrazbe z več kot 25 leti dela so sicer pridobili
naziv (le najnižji) na podlagi avtomatizma, medtem ko tisti, ki
nimajo 25 let delovne dobe, nimajo pravice do naziva in so
materialno kaznovani, čeprav je bilo desetletja zaposlovanje
teh ljudi najboljša mogoča rešitev.

V pobudah pa je precej pogosto zastopano stališče, da bi zaposleni
morali napredovati avtomatično, odvisno od izobrazbe in delovne
dobe. To kaže na nerazumevanje veljavne ureditve plač v javnih
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ali pa na
nestrinjanje s to ureditvijo. Ob tem je treba poudariti, da je tudi
varuh človekovih pravic vezan na veljavne predpise. Za presojo
njihove ustavnosti in zakonitosti je pristojno ustavno sodišče in bi
se morali pobudniki obrniti nanj, če menijo, da je z obravnavanim
pravilnikom kršena ustavnost oziroma zakonitost.

2. Podlaga za napredovanje v nazive ni vrednotenje neposrednega dela v razredu, pač pa dodatno drugo delo, povezano z
vzgojno-izobraževalnim delom zunaj razreda oziroma pouka,
pri čemer se vrednoti predvsem količina, ne pa tudi kakovost
dela. Možnosti za opravljanje drugega dodatnega dela, ki se
po pravilniku točkuje za napredovanje v naziv, so za učitelje
različnih predmetov povsem neenake in pomenijo neenake
pogoje za njihovo napredovanje v nazive.

Glede na to, da gre za že izvedeni sistem urejanja plač na področju
vzgoje in izobraževanja, ki je po svojih bistvenih značilnostih
enak kot na drugih področjih družbenih dejavnosti in v državni
upravi, ter da gre tudi za vprašanja, pri urejanju katerih je potrebno
temeljito vsebinsko poznavanje področja, nismo videli možnosti,
da bi varuh človekovih pravic dajal konkretne predloge za urejanje
teh vprašanj - ne na splošni in še manj na posamični ravni. Seveda
se tudi nismo mogli opredeljevati glede ustreznosti sedanje
ureditve, prav gotovo pa nekatere togosti v zvezi s predpisanimi
pogoji in omejitvami ter sistem individualne ocene o izpolnjevanju
16. junij 1998

3. Nedodelanost sistema napredovanja zaposlenih v šolstvu v
nazive dokazujejo številne spremembe in popravki pravilnikov.
Z njimi oziroma z novimi pravilniki se bistveno spreminjajo
pogoji za pridobitev posameznih nazivov oziroma se le-ti
zaostrujejo.
4. Pravilnik predvideva odvzem naziva, čeprav je ta opredeljen
kot strokovni naziv in Itrokovnosti ni mogoče odvzeti. Prav
tako je predviden odvzem naziva že na podlagi samega suma
domnevno storjenega dejanja.
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izobraževanjem. Stranka je svojo vlogo za napredovanje v
naziv vložila po prvem pravilniku o napredovanju v nazive iz
leta 1992, ko so veljali najugodnejši posebni pogoji za
napredovanje v posamezni naziv.

5. Kot eden izmed enakovrednih pogojev za napredovanje v
naziv so uspešno končani programi strokovnega izobraževanja, vendar le tisti, ki so navedeni v katalogu programov v
času, ko so bili opravljeni. Zato se dogaja, da se posamezni
tečaji, seminarji itd., čeprav so povsem enaki in enakovredni,
v posameznem letu povsem različno vrednotijo ali pa sploh ne
priznavajo za ustrezne.

4. Razlogov na odvzem naziva je več, določeni pa so v 20. členu
pravilnika.

6. Na področju šolstva imamo dva sistema napredovanja
zaposlenih, in sicer sistem napredovanja v plačilne razrede in
povsem neustrezen sistem napredovanja v nazive, pri čemer
se pogoji in kriteriji za napredovanje po obeh sistemih v veliki
meri prekrivajo.

5. Glede strokovnega izpopolnjevanja ministrstvo navaja, da
izvajalce in njihove programe izobraževanja izbira in vrednoti
programski svet Izobraževalnega centra stalnega strokovnega
izpopolnjevaja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ter jih
za tekoče šolsko leto objavi v posebnem katalogu, ki je
dostopen v vsakem vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pravilnik
upošteva le programe, ki jih izbere in ovrednoti programski
svet, zato ministrstvo stranki svetuje, naj se s pobudami in
pripombami glede izbire in vrednotenja posameznih programov
obrne na omenjeni organ.

V zvezi s temi pripombami smo ob poizvedbah pri MŠŠ še posebej
poudarili vprašanja o razlogih za takšno ureditev sploh in še
zlasti glede odnosa do učiteljev z neustrezno izobrazbo, razlogih
za pogosto spreminjanje pravilnika o napredovanju zaposlenih v
šolstvu v nazive in njegovega razmerja do pravilnika o
napredovanju zaposlenih v plačilne razrede ter razmerja do
ureditev drugih področij javnih služb in državne uprave.

6. Kriteriji za napredovanje v strokovni naziv in napredovanje v
plačilni razred se po zahtevnosti, vrsti opravil in rokih
pomembno razlikujejo. Istih potrdil o opravljenih nalogah tudi ni
mogoče hkrati uporabiti kot dokazilo za eno in drugo
napredovanje.

Ministrstvo nam je po daljšem času poslalo naslednja pojasnila k
posameznim pripombam.
1. V skladu s splošnimi določbami pravilnika o napredovanju v
nazive (Ur. list RS, štev. 64/96) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik)
lahko v naziv napredujejo strokovni delavci (učitelji, vzgojitelji,
svetovalni delavci, knjižničarji, organizatorji izobraževanja in
predavatelji višjih šol), če imajo strokovno izobrazbo, določeno
z zakonom, oziroma če jim zakon dovoljuje opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela, so opravili strokovni izpit in izpolnjujejo
posebne pogoje, določene s pravilnikom. Pravilnik kot
podzakonski akt upošteva zakonske določbe glede strokovne
izobrazbe. V strankinem primeru ni bil izpolnjen splošni pogoj
ustrezne strokovne izobrazbe, ki je eden izmed pogojev za
pridobitev naziva, zato je njena zahteva za napredovanje v
naziv bila v tem delu zavrnjena. Trditev, da je z določbami
pravilnika razvrednoteno strokovno delo učitelja, ne drži, sa je
le-to natančno opredeljeno in ovrednoteno v 18. členu
pravilnika. Enako ne drži trditev, da so učitelji z izpolnjenimi 25
leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju avtomatično pridobili
naziv, saj so vsi strokovni delavci, od delavcev z dopolnjenimi
najmanj štirimi leti zaposlitve v vzgoji in izobraževanju do
delavcev s 25 in več leti zaposlitve morali izpolniti navedene
splošne in posebne pogoje za napredovanje v naziv.

Ministrstvo ugotavlja, da sistem napredovanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju temelji na rešitvah, ki so
identične kot pri sistemih napredovanja v plačilne razrede
zaposlenih v zdravstvu, sociali, znanosti, kulturi in državni upravi.
Pobudniku smo pojasnili (ne)možnosti varuha za presojo
ustreznosti rešitev v zakonih in podzakonskih aktih. Povedali
smo mu, da je za presojo njihove ustavnosti in zakonitosti pristojno
Ustavno sodišče; možnost, da bi to sodišče na podlagi ustavne
pritožbe presojalo, ali je bila z navedeno odločbo kršena njegova
človekova pravica ali temeljna svoboščina, pa je izgubil zato, ker
zoper odločbo ni sprožil upravnega spora. V tem položaju in pri
opisanih stališčih MŠŠ bi torej prišla v poštev samo pobuda za
presojo ustavnosti in zakonitosti pravilnika o napredovanju
zaposlenih v šolah v nazive, morebiti pa še pobuda za presojo
ustavnosti zakona o osnovni šoli, pri čemer je temeljno vprašanje,
ali je položaj zaposlenih, ki nimajo ustrezne izobrazbe, urejen
tako, da je pri tem kršeno splošno načelo enakosti pred zakonom
in načelo varstva pridobljenih pravic.
Priznanje VII. stoonle Izobrazbe diplomantom vojažke
akademile kopenske volske v Beogradu

2. Dodatno strokovno delo zaposlenega, povezano z vzgojnoizobraževalnim delom v zavodu, se kot eden izmed pogojev
za napredovanje v naziv vrednoti glede na obseg, trajanje in
zahtevnost in je natančno opredeljeno v 18. členu pravilnika.
Uspešno opravljanje neposrednega vzgojno-izobraževalnega
dela v razredu je tudi eden izmed pogojev za napredovanje v
naziv, zato ne drži trditev, da pravilnik tega dela ne upošteva.

Na varuha človekovih pravic so se že v letu 1995 obrnili trije
pobudniki zaradi težav v zvezi s priznanjem visoke strokovne
izobrazbe diplomantom vojaške akademije kopenske vojske v
Beogradu.
V svoji vlogi so navedli, da so leta 1986 končali srednjo policijsko
šolo v Tacnu, nato opravljali dela in naloge policista do leta 1987,
ko jih je MNZ napotilo na šolanje na vojaško akademijo kopenske
vojske v Beogradu. V juliju 1991 so izpolnili vse študijske
obveznosti in diplomirali, vendar pa so zaradi takratnih dogodkov
v Republiki Sloveniji dobili poziv MNZ, da se takoj vrnejo v Slovenijo.
Tako tudi niso ostali na sklepni slovesnosti in podelitvi diplom, ki je
bila 20. julija 1991, saj so se po večjih zapletih vrnili v Slovenijo 11.
julija 1991. Zato so ostali brez diplom o končanem študiju. Kot
dokazilo, da so dejansko dokončali šolanje, pa imajo indeks, v
katerem je kot zadnja ocena vpisan zagovor diplomske naloge s
pečatom in podpisom.

3. Glede navedb o spreminjanju in dopolnjevanju pravilnika
ministrstvo pojasnjuje, da so se spreminjali le posebni pogoji
za pridobitev naziva, in sicer tako, da so se nekoliko zaostrili
pogoji dodatnega strokovnega dela za višja naziva
(svetovalec, svetnik), obenem pa se je znižal isti pogoj za
najnižji naziv (mentor); da se je ob povečanju zahtevnosti
dodatnega strokovnega dela znižala meja dopolnjenih let
zaposlitve v vzgoji in izobraževanju za napredovanje v naziva
svetovalec in svetnik, tako da so izjemno uspešni mlajši učitelji
lahko pridobili navišji naziv že po osmih letih zaposlitve v vzgoji
in izobraževanju in ne šele po 15 letih. Poleg tega so nazivi
postali trajni, saj bi jih morali strokovni delavci po prvotni rešitvi
periodično obnavljati z dodatnim dokazovanjem uspešnosti v
razredu, dodatnim strokovnim delom in strokovnim
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V svoji vlogi še navajajo, da jim je v okviru organov za notranje
zadeve sicer priznana izobrazba VII. stopnje, medtem ko jim je
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člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št.
1 -6/91-I z dne 25. 6.1991), po kateri pristojnosti, ki so jih imeli po
predpisih zvezni organi in organizacije SFRJ, preidejo na organe
in organizacije Republike Slovenije, v tem primeru na MO. MSŠ je
še predlagalo, naj se MO poveže z ustreznim visokošolskim
zavodom, če gre za nostrifikacijo diplom s študijskih področij, ki
se izvajajo na katerem od teh zavodov, sicer pa mora
nostrifikacijski postopek izvesti samo ministrstvo.

zunaj teh organov priznana le V. stopnja izobrazbe oziroma
končana srednja policijska šola. Zato jim je brez formalne diplome
o končani vojaški akademiji onemogočeno tudi nadaljnje
izobraževanje in izpopolnjevanje. Ob tem so še pripomnili, da se
že štiri leta trudijo prek svojih predstojnikov, MNZ, MŠŠ in
ministrstva za obrambo (MO), da bi ustrezno rešili ta problem,
vendar jim doslej to ni uspelo.
Ob obravnavi omenjene pobude smo bili seznanjeni tudi z mnenjem
MŠŠ (4. oktobra 1995) glede nostrifikacije diplom vojaške
akademije kopenske vojske v Beogradu, ki ga je le-to posredovalo
na prošnjo MNZ. Iz tega mnenja izhaja, da je MŠŠ na podlagi
zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih spričeval (Ur. list SRS,
št. 42/72) pristojno le za nostrificiranje spričeval tujih osnovnih in
srednjih šol ter drugih oblik poklicnega izobraževanja, medtem
ko spričevalo končane tuje višje šole nostrificira višja šola,
spričevalo končane fakultete, visoke šole, umetniške akademije
in podiplomskega izobraževanja pa nostrificira visokošolski zavod,
ki opravlja dejavnost na ustreznem študijskem področju. V zvezi
z vojaškimi šolami MŠŠ opozarja na zakon o vojaških šolah in
znanstvenoraziskovalnih zavodih JLA (Ur. list SFRJ, št. 12/78 in
43/86), ki v 174. členu določa, da diplome in spričevala tujih vojaških
šol nostrificirajo na predlog posebne strokovne komisije ustrezne
vojaške šole, ki jih določi zvezni sekretariat za ljudsko obrambo,
če takšnih šol ni, pa omenjeni zvezni sekretariat. V zvezi s tem
ministrstvo še posebej opozarja na določbo drugega odstavka 4.
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Tudi po našem mnenju je bil predlog MŠŠ v skladu z veljavnimi
predpisi Republike Slovenije, zato smo predlagali MO, naj - če
tega še ni storilo - čimprej začne postopek nostrifikacije navedenih
diplom.
Glede na to, da Slovenija verjetno ne bo ustanavljala in razvijala
svojih posebnih vojaških akademij in da se bodo ustrezni
strokovnjaki za potrebe Slovenske vojske oziroma Republike
Slovenije v prihodnje v večji meri šolali v tujini, smo predlagali, naj
MO skupaj z MŠŠ prouči vprašanje ustrezne zakonske ureditve
priznavanja oziroma nostrifikacije v tujini pridobljenih spričeval in
diplom vojaških šol in akademij v Republiki Sloveniji.
Kljub številnim urgencam nam MO še ni sporočilo svojega stališča
do tega mnenja in predloga.
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Razveseljivo je, da je bil sprejet predpis (odredba o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije), od katerega je mogoče
pričakovati, da bo zagotovil več reda pri uporabi javnih sredstev
za navedene namene in omogočil pritožbene poti za varstvo
pravic.

2.5. Upravne zadeve
Obravnavanih in zaključenih upravnih zadev je bilo v letu 1997
približno toliko kot leto prej. To je posledica izrednega zmanjšanja
števila ponovno odprtih zadev, medtem ko se je pripad novih
pobud povečal prav na vseh upravnih področjih; skupna rast je
bila več kot 27-odstotna. Najbolj se je povečalo število novih
pobud na področju davkov in carin (nemožnost plačila obveznosti,
večkrat že "starih", davčne in carinske oprostitve za invalide),
družbenih dejavnosti (prevedba učiteljev v osnovnem šolstvu v
plačilne razrede - kar sicer v tem poročilu obravnavamo v oddelku
2.4.) in upravnih postopkov (največ postopkov za priznanje pravic
žrtvam vojnega nasilja).

Še zmeraj - in čedalje teže - pa čakamo na novi zakon o tujcih
skupaj z zakonom o azilu, zakon o splošnem upravnem postopku
in zakon o javnih uslužbencih. Od zadnjega pričakujemo, da bo v
čim večji meri poenotil uslužbenski sistem v celotni javni sferi ter
da bo med drugim tudi v materialnem pogledu upošteval državno
upravo v ožjem pomenu kot zahtevno strokovno področje oziroma
podsistem. Brez njegovega kakovostnega dela država ne more
kakovostno in učinkovito delovati, pa tudi ne biti prijazna do
državljanov in drugih prebivalcev. Pri tem organi prve stopnje
nikakor ne bi smeli biti zapostavljeni, saj prav prek njih posameznik
najpogosteje prihaja v stik z državo.

Pri obravnavanju pobud tudi v letu 1997 nismo zaznali posebnih
splošnih premikov pri delu upravnih organov - ne glede
kakovosti dela ne glede trajanja postopkov. Pozitivne izjeme
navajamo v nadaljevanju, na nekaterih področjih pa se je položaj
celo zaostril (na primer pri izvajanju "vojnih" zakonov). Nekatere
aktivnosti pri MNZ pa nam zbujajo upanje, da smo stopili na pot,
ki bo privedla do kakovostnejše državne uprave; seveda ta pot
ne bo ne kratka in ne lahka.

Nepravilnosti v upravnih postopkih
V poročilih o delu za leto 1995 in še zlasti za leto 1996 smo
navedli pomembnejše ali pogosteje opažene nepravilnosti pri
vodenju upravnih postopkov, ki smo jih zaznali pri obravnavanju
pobud s tega področja. Večina tam opisanih nepravilnosti se je v
večji ali manjši meri ponavljala tudi v zadevah, ki smo jih
obravnavali v letu 1997.0 njih ne bomo ponovno pisali. Kljub temu
pa bi radi še enkrat opozorili, kako nesprejemljivo je, da zelo hudo
prekoračevanje zakonskih rokov za odločanje na nekaterih
področjih postaja že "normalno" in se pri posameznih odgovornih
izgublja zavest, da je sploh kaj narobe. Na teh področjih bi bila
potrebna budnica, kakršno v zadnjem času očitno doživlja
slovensko sodstvo.

Položaj tega resorja na ministrstvu se je okrepil z imenovanjem
državnega sekretarja, pristojnega za področje uprave. Pripravljen
je bil načrt preobrazbe sistema javne uprave v Sloveniji. Izšolana
je bila prva skupina strokovnjakov, ki naj bi bili nosilci prizadevanj
za izboljšanje upravnega delovanja. Upravna akademija je začela
z delom, zlasti tudi s konkretnimi oblikami usposabljanja upravnih
uslužbencev. MNZ je na podlagi ugotovitev in ocen v poročilih o
delu varuha človekovih pravic za leti 1995 in 1996 ter na podlagi
lastnih ugotovitev na področju izvajanja predpisov o upravnem
postopku opozorilo vsa ministrstva, upravne organe in
organizacije v njihovi sestavi ter upravne enote na nekatere
nepravilnosti in jim predlagalo aktivnosti in ukrepe za izboljšanje
razmer. V dopisu je ministrstvo zagotovilo, da bo v najkrajšem
času okrepilo in ustrezno organiziralo službe s področja sistema
delovanja in organizacije uprave ter zagotovilo večjo učinkovitost
nadzorstva nad predpisi o upravnem postopku. Tudi sprejete
spremembe zakona o delavcih v državnih organih naj bi
pripomogle k izboljšanju dela uprave, saj delno odpravljajo togost
dosedanjega uslužbenskega sistema ter omogočajo večjo
premičnost in izkoriščenost razpoložljivih kadrov.

V takih razmerah je še teže razumljiv pojav, ki smo ga opazili v
tolikih oblikah in primerih, da gotovo ne gre za naključje in je prav,
da ga na kratko omenimo. Mislimo na ravnanje, ki povzroča
podaljševanje postopkov, je pa v najboljšem primeru
nepotrebno, v najslabšem pa v direktnem nasprotju s predpisi.
Kot tako zmanjšuje učinkovitost upravnega dela in pomeni hudo
kršitev splošnega načela o ekonomičnosti upravnega postopka.
Primere na tem mestu samo naštejemo; o nekaterih obširneje
pišemo v nadaljevanju ali v četrtem poglavju.
1. Organ, ki vodi postopek, kljub poteku rokov čaka na izjavo
zavezanca (denacionalizacija) ali na dopolnitev vloge
(lokacija), namesto da bi po preteku (prvega) roka odločil o
stvari na podlagi dokazil, s katerimi razpolaga; zdi se, kot da ta
postopek vodijo stranke in ne organ.

Na normativnem področju poleg navedenega omenjamo še
sprejetje zakona o upravnem sporu. Ta bo omogočil bolj vsebinski
sodni nadzor upravnega odločanja, bati pa se je, da bo zaradi
praviloma štirih rednih stopenj pot do pravnomočne odločitve še
daljša kot doslej. Tudi težave pri prehodu na novo organizacijo
upravnega sodstva lahko povzročijo znatne zamude pri reševanju
upravnih sporov.

2. Organi prve stopnje večkrat pošiljajo drugostopenjskemu
organu očitno utemeljene pritožbe, čeprav bi jih lahko rešili
sami, kar bi bistveno skrajšalo postopek.

Zakon o tujcih (ZTuj) je bil spremenjen, vendar ne tako, kot smo
predlagali v prejšnjih letnih poročilih, temveč samo tako, da je
podaljšano trajanje začasnega prebivanja v Sloveniji, ki je pogoj
za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, na osem let. To naj
bi veljalo tudi za tiste, ki so za tako dovoljenje zaprosili pred
spremembo zakona in bi v večini primerov moralo biti po ZUP o
njihovi vlogi že zdavnaj odločeno, kar je ustavno zelo sporno.

3. Kljub jasni zakonski ureditvi pri določanju odškodnine po 73.
členu zakona o denacionalizaciji (ZDen) se v primeru, ko pri
upravnem organu ni dosežen sporazum o odškodnini, izdajajo
sklepi o zavrženju vloge in odpira poseben pritožbeni postopek,
namesto da bi bila zadeva brez drugih posebnih formalnosti
odstopljena pristojnemu sodišču.
4. Napaka v odločbi se ne popravlja s sklepom, temveč (z
zamudo) z novo odločbo, spet z odpiranjem novega
pritožbenega postopka.

Zakon o dohodnini (ZDoh) in zakon o prometnem davku (ZPD)
sta bila novelirana v delih, ki smo jih prav tako obravnavali v
prejšnjih letnih poročilih, vendar ne v celoti tako, da ne bi bilo
mogoče pričakovati ponovnih dvomov o ustavnosti posameznih
rešitev. Glede oprostitev za invalide pri nakupu oziroma uvozu
osebnega avtomobila kaže povedati, da novelacija pri prometnem
davku še ni zajela podzakonskega predpisa.
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5. Težave z izvedenskimi mnenji pri denacionalizaciji in drugod
so znane, vendar je težko razumeti, da preverjanje
izvedenskega mnenja s pridobitvijo drugega podaljša postopek
za celo leto.
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6. Potem ko na podlagi inšpekcijske odločbe investitor po daljšem
času odstrani črno gradnjo, izda inšpektor sklep, da se upravna
izvršba ustavi, odločba o odstranitvi črne gradnje in vnaprej
opravljena izvršilna dejanja (ki jih sploh ni bilo) pa odpravijo; s
tem sklepom se odpre nova možnost pritoževanja, ki jo
investitor iz nerazumljivih razlogov celo izkoristi.

Iz povedanega je razvidno, da večina naših ugotovitev, stališč in
predlogov iz prejšnjih poročil ostaja še naprej aktualna. Da se ne
bi ponavljali, se bomo v nadaljevanju omejili na kratek zapis
ugotovljenih premikov ter nekaterih problemov, ki so nastali ali se
pokazali na novo.

Zunaj ožjih okvirov upravnega postopka bi radi poudarili še dve
opažanji. Veliko pobudnikov se pritožuje nad neustreznim odnosom
posameznih upravnih uslužbencev do strank. Tudi izvajanje
prepisov o pisarniškem poslovanju očitno ni vselej dosledno, saj
smo obravnavali kar nekaj primerov, v katerih so bili upravni spisi
založeni ali celo izgubljeni.

Postopki za sprelem v državljanstvo
Prav glede trajanja postopkov za sprejem v državljanstvo je opaziti
razveseljive premike. V času pisanja tega poročila je položaj že
precej drugačen, kot je bil oktobra 1997, ko smo pisali predsedniku
vlade. MNZ se je dejansko organiziralo za pospešeno reševanje
zaostankov, medtem ko se nove vloge za državljanstvo od marca
1997 rešujejo sproti. Trenutno je po podatkih ministrstva samo še
nekaj sto vlog, glede katerih se postopek še ni začel. Na drugi
strani pa je res, da niti vsi postopki po 40. členu ZDRS še niso
zaključeni, da je precej tudi drugih zelo starih zadev in da večkrat
v primeru, ko je v upravnem sporu odločba ministrstva
odpravljena, mine veliko časa do ponovne odločitve. Upati je, da
bo večji del zaostankov dejansko odpravljen v letu 1998.

2.5.1. Državljanstvo in tujci
Področji državljanstva in tujcev predstavljamo skupaj, ker gre v
pretežni meri za problematiko iste skupine ljudi, ki smo jo
podrobno predstavili v obeh prejšnjih letnih poročilih. V dopisu
predsedniku vlade z dne 16. oktobra 1997 smo posamezne
probleme s tega področja strnjeno opisali takole.

Glede ugotavljanja, ali so podani zadržki oziroma izpolnjeni pogoji
za sprejem v državljanstvo, velja povedati, da smo s svojimi
predlogi naleteli na ustrezno prožen odziv, zlasti glede neposredne
uporabe konvencije o otrokovih pravicah. Tudi po stališču
Vrhovnega sodišča za ugotovitev nevarnosti za obrambo države
ni dovolj položaj, ki ga je imel posameznik v nekdanji JLA, temveč
morajo biti v neoporečnem dokaznem postopku ugotovljeni
ravnanje in okoliščine, ki dokazujejo njegovo nevarnost. V zvezi s
pogojem zagotovljenih sredstev za preživljanje pa pogosto še
vedno ni mogoče presekati začaranega kroga, o katerem smo
že pisali in v kakršnem se posamezni prosilec ne bi znašel, če bi
bila njegova prošnja za sprejem v državljanstvo rešena v
zakonskem roku. Med dolgotrajnim postopkom pa je marsikateri
prosilec izgubil zaposlitev ali stanovanje, otrok, ki bi dobil
državljanstvo skupaj s starši, je postal polnoleten. V zadnjem
primeru se uvede nov postopek, praviloma po 10. členu ZDRS.
Tu pa skoraj vedno nastane problem izpolnjevanja pogojev,
predvsem trajnega vira preživljanja, ne upošteva pa se, da je za
posameznika nerešljiv položaj dejansko povzročila država
oziroma njeni organi.

• Dolgotrajnost postopkov za sprejem v državljanstvo
Imamo zagotovila MNZ, da se organizirajo za pospešeno
odpravljanje zaostankov, sicer pa se še vedno rešujejo vloge iz
leta 1993 in niti vsi postopki po 40. členu zakona o državljanstvu
Republike Slovenije (ZDRS) še niso končani. (Opomba: o pozneje
zaznanih premikih pišemo drugod.)

' Ugotavljanje pogojev oziroma zadržkov v postopkih za
sprejem v državljanstvo
Če bi se po proučitvi uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja
določenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo
vlada iz kakršnihkoli razlogov ne odločila za njeno novelacijo, bi
vsekakor morali spremeniti način izvajanja, zlasti glede
ugotavljanja nevarnosti za varnost in obrambo države, ki bi moralo
biti konkretno, usmerjeno na dejanske okoliščine v času odločanja
in podprto z dokazili, ki bi vzdržala sodno kontrolo.

V letu 1997 so bile posebej opazne težave pri pridobivanju
odpusta iz državljanstva BiH (okoli 15 pobud) in ZRJ (deset
pobud). MNZ ne priznava odločb o odpustu, ki jih izdajajo organi
Republike Srbske. Taki odločbi ne morejo priznati narave javne
listine, ker je ni izdal organ, ki je pristojen za odločanje o odpustu
iz državljanstva BiH. Kolikor vemo, pa prosilci niso vnaprej
opozorjeni, da bo listina, katere pridobitev je povezana z velikimi
stroški, brez vsake vrednosti. Še več, ena od nevladnih organizacij
jih je obveščala, da je ministrstvo zagotovilo, da bodo sprejeli in
upoštevali "izbris" (odpust), ki ga dobijo v občini rojstva, in da ni
treba iskati "potrdila" iz Sarajeva. Po navedbah pobudnikov pa
Srbom, ki so bili rojeni na območju Republike Srbske, dokumentov
z območja rojstva niso priznavali niti organi BiH, brez tega pa
seveda niso mogli dobiti veljavnega odpusta iz državljanstva. Na
ministrstvu pričakujejo, da se bodo na podlagi dogovora med
ministri v Bonnu začeli za celotno BiH izdajati enotni dokumenti
na podlagi novih predpisov, ki bodo veljali in se izvajali na ozemlju
vse države.

* Dovoljenje za prebivanje "zatečenih" tujcev
Ugotavljamo načelno večjo pripravljenost MNZ, da se uredi položaj
"zatečenih" tujcev. Upamo, da za čas, dokler ne bodo ustrezno
spremenjeni in dopolnjeni predpisi o tujcih, to pomeni manj togo
obravnavanje prošenj za izdajo dovoljenj za stalno in še zlasti za
začasno prebivanje. Ker tudi po stališču Vrhovnega sodišča ni
podlage za analogno uporabo v prejšnji točki omenjene uredbe
pri odločanju o prebivanju tujcev, bi kazalo preveriti možnosti, da
se z aktom vlade razčlenijo zakonski pogoji za pridobitev
dovoljenja za prebivanje, še posebej glede zagotovljenih sredstev
za preživljanje.
• Vstop v državo
V nekaj primerih, ki jih obravnavamo pri varuhu človekovih pravic,
je MNZ letos omogočilo vstop v državo osebam, katerim doslej ta
ni bil dovoljen. Vse dogajanje v zvezi s temi primeri potrjuje naš
predlog, da se ponovno preveri seznam oseb, ki jim je iz obrambnih
in varnostnih razlogov prepovedan vstop v državo, in se omeji na
tiste, pri katerih je res nujen, katerih nevarnost je zanesljivo
ugotovljena in take stopnje, da odtehta morebitne osebne,
gospodarske in druge vezi, ki posameznika vežejo na Slovenijo,
in posledice, ki jih ima prepoved vstopa zanj in za njegovo družino.
16. junij 1998

Tudi z odpustom iz državljanstva ZRJ so včasih nepremostljive
težave. Novi zakon o jugoslovanskem državljanstvu je začel veljati
1. januarja 1997, vendar MNZ v Beogradu še ne odloča o zahtevkih
za sprejem, kot tudi ne o zahtevkih za odpust iz jugoslovanskega
državljanstva. Naši pobudniki se sprašujejo, ali ne gre za položaj
iz drugega odstavka 10. člena ZDRS in bi bilo treba šteti, da je
pogoj glede odpusta izpolnjen, saj njihova država ne daje odpusta.
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obravnavo v vladi, ki mora v postopku izredne naturalizacije podati
mnenje o obstoju državnega interesa za sprejem prosilke v
državljanstvo.

Čeprav je zelo dvomljivo, ali je z omenjeno določbo zajet tudi
primer, ko država začasno dejansko ne daje odpusta, pravno je
pa to ves čas mogoče, tako stanje prav gotovo ne bi smelo trajati
v nedogled. Pri tem se nazorno kaže, kako usodne posledice za
posameznike ima dejstvo, da niso sklenjeni meddržavni sporazumi
o državljanstvu z drugimi državami na ozemlju nekdanje
Jugoslavije. - Po obvestilih ministrstva se zadeve zadnji čas
premikajo in v nekaterih, resda posebnih primerih, je bil odpust iz
državljanstva ZRJ že izdan. - Ministrstvo po našem mnenju
ustrezno upošteva opisane težave pri pridobivanju odpusta iz
državljanstva BiH in državljanstva ZRJ tako, da prožno in
življenjsko odloča ob preteku roka iz zagotovila o (bodočem)
sprejemu v državljanstvo RS.

Preizkus znania slovenskega lezlka v postopku za spreiem
v državl|anstvo RS
Na varuha človekovih pravic se je obrnila pobudnica v zvezi s
postopkom za sprejem v slovensko državljanstvo. V pobudi je
navedla, da je izpolnila vse druge pogoje po ZDRS, neuspešna
pa je bila pri preizkusu aktivnega znanja slovenskega jezika.
Zaradi tega je bila njena prošnja za sprejem v slovensko
državljanstvo zavrnjena. Zoper odločbo MNZ z dne 21. marca
1995 je sprožila upravni spor pri Vrhovnem sodišču, ki pa še ni
rešen.

Državljanstvo za osebe, ki so kot mladoletniki prišli v
Slovenijo

Preizkus aktivnega znanja slovenskega jezika je opravljala v
Centru za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Filozofski fakulteti v
Ljubljani dne 26. novembra 1994 in pri ustnem delu preizkusa
dosegla oceno zadovoljivo, pri pisnem pa le 27 odstotkov točk,
morala pa bi jih 55 odstotkov. Dne 10. avgusta 1995 je pri Zavodu
za izobraževanje in kulturo v Črnomlju ponovno opravljala
preizkus, vendar je bila ocena spet negativna. To se ji zdi krivično.
Zelo se je trudila, da bi se naučila slovenščine, in misli, da jo kar
dobro govori (o tem smo se lahko v telefonskem pogovoru tudi
sami prepričali). Zahteve pri pisnem delu preizkusa pa presegajo
njene sposobnosti. Misli, da ne bi smela biti kaznovana, ker ni
dovolj pismena. Še posebej jo moti, da so nekatere kandidatke, ki
so celo mlajše od nje, dobile potrdilo o znanju slovenščine (in tudi
državljanstvo) ne, da bi jim bilo treba delati pisni del preizkusa. Pri
izdajanju potrdil so prav tako razlike: nekateri lahko v primeru
neuspeha preizkus večkrat ponavljajo, njej pa je bilo takoj izdano
negativno potrdilo. - Tudi nekateri drugi prosilci za sprejem v
slovensko državljanstvo so v pobudah varuhu človekovih pravic
izrazili prepričanje, da je preizkus aktivnega znanja slovenskega
jezika prezahteven.

Na varuha človekovih pravic sta se obrnila pobudnica in Center
za socialno delo Maribor in nas zaprosila za pomoč oziroma za
posredovanje pri urejanju statusa in pridobivanju državljanstva.
Tudi sicer smo se srečali že z več podobnimi primeri otrok, ki so
v zgodnji mladosti prišli v Slovenijo in je bilo tukaj zanje urejeno
rejništvo. Ti otroci imajo velikokrat dejanske zveze le s Slovenijo
in bodo najverjetneje ostali tukaj. Takšen je nedvomno tudi primer
pobudnice, ki ima zaradi nepopolnih evidenc in sploh razmer v
ZRJ - je albanske narodnosti - težave ob pridobivanju dokumentov
države, katere državljanka je. Poleg tega se ob morebitnem
urejanju statusa ali prošnji za sprejem v slovensko državljanstvo
zastavlja vprašanje izpolnjevanja pogojev. Teh formalno ne
izpolnjuje in ni videti nobenih možnosti, da bi jih v celoti izpolnjevala
kdaj v prihodnosti. Kljub temu po našem prepričanju položaj takšnih
oseb ne more ostati trajno neurejen. Če veljavni predpisi ne dajejo
podlage niti za minimalno ali začasno ureditev njihovega statusa,
bi verjetno kazalo pridobiti tako podlago s sprejetjem ustrezne
zakonodaje - morebiti ob pripravi novega zakona o tujcih. Osebam,
ki jih je Slovenija pred leti sprejela in jim ponudila dom in zatočišče
ter se sedaj dejansko nimajo kam vrniti, je nekako treba zagotoviti
možnosti za človeka vredno življenje.

Pobudnici smo pojasnili, da po zakonu varuh praviloma ne
obravnava zadev, o katerih tečejo sodni ali drugi pravni postopki.
Ker je zoper odločbo MNZ sprožila upravni spor, bi to določbo
lahko uporabili tudi v njenem primeru. Zaradi načelnih vprašanj,
povezanih z opravljanjem preizkusa znanja slovenskega jezika,
pa smo zadevo vseeno obravnavali. Pojasnili smo ji tudi, da je bila
z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZDRS, ki je bil sprejet
(Ur. list RS, štev. 13/94), povečana zahtevana stopnja znanja
slovenskega jezika. Po teh spremembah ne zadostuje več le
pogovorno znanje, temveč je zahtevano aktivno znanje, ki ga
mora prosilec dokazati v posebnem preizkusu ustno in pisno.
Popolnoma jasno je, da nihče, niti varuh človekovih pravic, ne
more vplivati na spregled tega zakonskega pogoja. Ob tem smo
povedali, da so nam na Zavodu za izobraževanje in kulturo
Črnomelj zagotovili, da od uveljavitve navedenih sprememb in
dopolnitev zakona kandidati pri njih opravljajo tudi pisni del
preizkusa. Res pa se opravlja samo ustni del, če komisija ugotovi,
da je kandidat nepismen. Pri kandidatkah, ki jima po zatrjevanju
pobudnice ni bilo treba opravljati pisnega dela preizkusa, je šlo
mogoče za tak primer, ali pa se je glede na čas vodenja postopka
ugotavljalo obvladovanje slovenskega jezika v skladu s prej
veljavno zakonsko ureditvijo. Dvomljivo je, da se spremembe
zakona, ki poostrujejo merila za sprejem v državljanstvo,
upoštevajo tudi pri prosilcih, ki so zaprosili za sprejem pred
uveljavitvijo takih sprememb. Vendar pa se je ustavno sodišče
postavilo na stališče, da pri tem ne gre za uporabo zakona z
veljavnostjo za nazaj, češ da po zakonu prosilec postane
državljan s tem, ko mu je vročena pozitivna odločba, kar pomeni,
da se morajo uporabiti predpisi, ki veljajo v času odločanja, in ne
tisti, ki so morebiti veljali ob vložitvi prošnje.

Na MNZ smo se obrnili z vprašanjem, kakšne možnosti vidijo za
ureditev položaja pobudnice in drugih oseb, ki so v enakem ali
podobnem položaju.
Ministrstvo je v odgovoru pojasnilo, da je bila do sprejetja novele
ZDRS marca 1994 naturalizacija mladoletnih otrok mogoča le, če
je vsaj eden od staršev pridobil slovensko državljanstvo. Od
sprejetja citirane novele je mogoča naturalizacija mladoletnih otrok
tudi v primerih, če so brez staršev ali je staršem odvzeta roditeljska
pravica ali poslovna sposobnost, otrok pa je postavljen pod
skrbništvo v Sloveniji in od rojstva tukaj tudi živi.
Pri obravnavanju vlog mladoletnih oseb, zlasti v primerih, ko
notranja zakonodaja določenega dejanskega položaja ne rešuje,
je mogoča tudi neposredna uporaba konvencije OZN o pravicah
otroka. Dejanskega položaja v opisanem primeru ni mogoče rešiti
z uporabo nobene izmed norm, ki urejajo pridobitev državljanstva
Republike Slovenije z redno naturalizacijo, pač pa z uporabo
določbe 13. člena, ki ureja izredno naturalizacijo.
•
Čeprav institut izredne naturalizacije ni namenjen reševanju
socialnih problemov in čeprav ima v teh postopkih državni interes
prednost pred interesom posameznika, je v konkretnem primeru
mogoče utemeljiti državni interes iz nacionalnih razlogov, zlasti
upoštevajoč dejstvo, da gre za osebo, ki je popolno integrirana v
okolje, v katerem živi tako rekoč od rojstva, in na reševanje
svojega statusa do polnoletnosti sama ni imela nikakršnega vpliva.
Ministrstvo nas je obvestilo, da je vloga prosilke pripravljena za
poročevalec, št. 39
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zakona o tujcih (ZTuj). Zato mu je tega dne prenehala veljati
prijava stalnega prebivališča po zakonu o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva in je bil kot tujec prenesen v
evidenco tujcev. Izbris tujcev iz registra stalnega prebivalstva po
svoji naravi ni upravni akt, temveč akt poslovanja upravnega
organa, ki ga je ta dolžan opraviti po uradni dolžnosti. Ko je Vrhovno
sodišče odpravilo negativno odločbo o državljanstvu, je bilo treba
ponovno vzpostaviti prvotno dejansko stanje v skladu s prvim
odstavkom 81. člena ZTuj. Ker pa Vrhovno sodišče vroča sodbe
neposredno strankam oziroma njihovim pooblaščencem, pristojni
organ upravne enote ni bil seznanjen z odpravo odločbe; s tem
ga je seznanila šele stranka. Prvotno dejansko stanje glede
stalnega prebivališča je bilo takoj nato ponovno vzpostavljeno,
kar je razvidno tudi iz podatkov uradnih evidenc. Ministrstvo je
menilo, da ne gre za nezakonito ravnanje državnih uslužbencev,
temveč za problem delovanja celotnega upravnega in sodnega
sistema. Stranka bi se neljubim dogodkom lahko izognila, če bi
sama ali njen pooblaščenec takoj po prejemu sodbe Vrhovnega
sodišča o tem obvestila pristojni organ upravne enote.

Vprašanje v zvezi z opravljanjem preizkusa smo nato razčiščevali
s Centrom za slovenščino kot drugi jezik na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani, ki je po sklepu vlade določen kot strokovna
komisija za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika.
Center je v svojem odgovoru na naša vprašanja poudaril, da pri
preverjanju aktivnega znanja slovenščine veljajo povsod v Sloveniji
enaka merila (gre za enotna testna gradiva).
V Centru izdajajo tri vrste dokumentov, ki se nanašajo na
opravljanje izpitov:
1. Spričevalo o opravljenem izpitu prejmejo kandidati, ki so bili na
izpitu ocenjeni, da govorijo najmanj zadovoljivo, in so pri pisnem
delu izpita dosegli vsaj 55 odstotkov vseh možnih točk.
2. Poročilo o izpitu prejmejo kandidati, ki na izpitu niso bili uspešni.
Dosegli so manj kot 55 odstotkov vseh točk in so bili pred
tričlansko komisijo ocenjeni, da govorijo slabše kot dobro.
Merila za ocenjevanje kandidatov so zapisana v poslovniku
Izpitnega centra, ki ga je oblikoval in sprejel svet Izpitnega
centra leta 1995.

Po našem mnenju gre v tem in podobnih primerih za nedopustno
dvojnost ravnanja državnih organov. Na eni strani se po uradni
dolžnosti in celo v zelo spornem postopku pohiti z odvzemom
pravic posameznika oziroma s poočitenjem njihove izgube, na
drugi pa ponovna pridobitev pravic posameznika organov očitno
ne zanima. Čeprav gredo postopki po 40. členu ZDRS h koncu in
torej takih primerov ne bo več veliko, se nam zdi opisano ravnanje
kar preveč značilno za odnos med državo in posameznikom.

3. Potrdilo je dokument, ki se izda samo za pridobitev slovenskega
državljanstva in ima predpisano sporočilo: "Kandidat N. N.
izpolnjuje zahteve 5. točke prvega odstavka 10. člena zakona
o državljanstvu."
Tudi za kandidate, ki pri večkratnem opravljanju izpita (trikrat ali
več kot trikrat) ne dosežejo pozitivnega rezultata, niti ne govorijo
dobro ali bolje kot dobro, je poskrbljeno. Izkazano mora biti
bistveno napredovanje v znanju slovenščine od zadnjega
opravljanja izpita naprej. Za oceno "bistvenega napredovanja"
jamči izpitna komisija, pred katero kandidat ponavlja izpit.

V stikih z MNZ smo dobili zagotovilo, da bodo odslej prvostopenjski
upravni organi obveščeni o sodbi Vrhovnega sodišča in bo
spremenjeno dejansko stanje evidentirano po uradni dolžnosti.
Urelanle položala "zatečenih" tulcev

Pobudnici smo nato pojasnili možnost v okviru meril, ki jih je določil
Izpitni center. Poudarili smo, da so ta merila prožna, saj omogočajo,
da tudi kandidat, ki kljub večkratnim poskusom ne opravi uspešno
pisnega dela izpita, dobi potrdilo, da obvlada slovenščino v taki
meri, da izpolnjuje pogoj ZDRS. Glede na to se bo pobudnica
morala sama odločiti, ali bo vztrajala pri upravnem sporu. Druga
možnost je namreč, da bi potem, ko bi si po morebitnem ponovnem
opravljanju preizkusa znanja pridobila potrdilo, umaknila tožbo pri
Vrhovnem sodišču in ponovno zaprosila za sprejem v slovensko
državljanstvo.

Izraz "zatečeni" tujci smo pojasnili že v obeh prejšnjih letnih
poročilih. V večini primerov gre za de facto stalne prebivalce
Slovenije, v številnih primerih iz družin, v katerih samo en član ni
slovenski državljan, kar bi bilo treba pri urejanju njihovega položaja
upoštevati v večji meri kot doslej. V letu 1997 smo sicer v tem
pogledu zaznali pomembne pozitivne premike. Predvsem gre
za načelno pripravljenost, da se ti problemi rešijo v celoti - bodisi
z novim ZTuj bodisi s posebno akcijo, v kateri bi evidentirali vse
take posameznike in prehodno uredili n|lhov status. Ker |e do
sprejetja novega ZTuj več kot verjetno še zelo daleč, bi nikakor
ne kazalo prehitro opustiti misli na drugo možnost. Pri tem se nam
zdi umestno opozoriti, da postajajo mednarodni organi in
organizacije čedalje bolj pozorni na neurejenost tega področja v
naši državi.

Položaj po odpravi negativne odločbe na podlagi 40. člena
ZDRS
Že v prvem letnem poročilu smo obravnavali primere, ko posamezni
državni organi niso upoštevali, da se po tem, ko Vrhovno sodišče
v upravnem sporu odpravi negativno odločbo na podlagi 40. člena
ZDRS, vzpostavi stanje, kakršno je bilo pred izdajo take odločbe.
To pa je stanje, ko je posameznik vložil prošnjo po omenjenem
členu, o njej pa še ni odločeno. Taki državljani drugih republik
nekdanje SFRJ pa imajo po 13. členu ustavnega zakona za
izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije enakopraven status z državljani Republike Slovenije
(razen glede možnosti nakupa nepremičnine). Kljub temu pa so
imeli posamezniki težave z zaposlitvijo, prijavo v zdravstveno in
pokojninsko-invalidsko zavarovanje ter pri (ponovnem) vstopu v
državo.

Premiki so tudi pri vodenju konkretnih postopkov za izdajo
dovoljenja za stalno in še posebej za začasno prebivanje. Ugotovili
smo precej primerov bolj življenjskega reševanja tovrstnih prošenj,
ne da bi pri tem šlo za kakršnokoli odločanje mimo veljavnih
predpisov. Praksa prvostopenjskih upravnih organov pa v tem
pogledu še vedno ni enotna.
Tudi za urejanje statusa tujcev je pomembno stališče Vrhovnega
sodišča, da je pri ugotavljanju razlogov za odklonitev izdaje
dovoljenja za prebivanje treba ugotoviti in oceniti konkretne
okoliščine in konkretna dejanja prosilca, ki bi kazala na njegovo
nevarnost za obrambo države, pri tem pa dejansko stanje v
celoti ugotoviti po pravilih zakona o splošnem upravnem postopku.
Glede uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih
pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z
naturalizacijo zastopa Vrhovno sodišče enako stališče, kot smo
ga opisali in utemeljili v poročilu o delu varuha človekovih pravic v
letu 1996, da namreč v postopku za urejanje statusa tujcev ni na

S takimi težavami so se nekateri pobudniki obrnili na nas tudi v
letu 1997. Med drugim smo obravnavali primer posameznika, ki
se po kratkotrajnem odhodu iz Slovenije kljub opisanemu statusu
skoraj ne bi mogel vrniti v državo. MNZ je njegovemu
pooblaščencu pojasnilo, da so zanj v 60 dneh po prejemu
negativne odločbe na podlagi 40. člena ZDRS začele veljati določbe
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• Pobudnica in njen mož sta 3. julija 1992 zaprosila za delovni
vizum, kateri jima je bil izdan 15. februarja 1993. Od takrat sta
imela delovni vizum neprekinjeno - s tem pa na podlagi četrtega
odstavka 7. člena ZTuj tudi dovoljenje za začasno prebivanje.
MNZ o vlogah prosilcev za dovoljenje za stalno prebivanje ni
odločilo v zakonskem roku, temveč eno leto in pol oziroma
dobro leto kasneje. Če bi bilo odločeno pravočasno, bi prosilci
izpolnjevali pogoj glede dolžine neprekinjenega prebivanja na
območju Republike Slovenije na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje in odločitev vsaj iz tega razloga ne bi mogla biti
negativna.

mestu analogna uporaba te uredbe, ki je bila izdana na drugi
zakonski podlagi (in za drug namen). Vrhovno sodišče je tudi
razsodilo, da je izdaja dovoljenja za začasno prebivanje mogoča
tudi pri tujcu, ki nima potnega lista svoje države.
Še naprej pa ostajajo nerešena druga vprašanja (ki smo jih
obravnavali zlasti v lanskem poročilu), sporna stališča in dvomljiva
ravnanja. Ustavno sodišče še ni odločilo o ustavni pritožbi v zvezi
z vprašanjem, ali je bil postopek izbrisa "zatečenih" tujcev iz
registra stalnega prebivalstva izveden tako, da so bile pri tem
kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. Vrhovno
sodišče se je v sodbi št. U 680/95-8 z dne 6/2-1997 sicer postavilo
na stališče, da se je položaj tujcev, pri katerih so nastopile
okoliščine iz drugega odstavka 81. člena ZTuj, spremenil ex lege,
torej brez izdaje posamičnega upravnega akta. Toda hkrati je
sodišče poudarilo, da je bil tožnik izbrisan iz registra stalnega
prebivalstva, ne da bi kakorkoli mogel oporekati dejstvom, na
podlagi katerih je po navedbah tožene stranke prišlo do izbrisa.
Zato bi bil po presoji sodišča upravni organ dolžan dejstva, od
katerih je bil odvisen izbris iz registra na podlagi 81. člena ZTuj, če
so sporna, ugotavljati po pravilih dokaznega postopka, vključno
z upoštevanjem tožnikove pravice do udeležbe v postopku (143.
člen ZUP). - Sporno je stališče, da tujec ne more prijaviti začasnega
prebivališča na podlagi potrdila o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja
za začasno prebivanje, čeprav to potrdilo po tretjem odstavku
13. člena ZTuj velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, dokler
ni izdana dokončna odločba. - V več primerih se vsiljuje vtis, da je
upravni organ - tudi s kršitvijo zakonskih rokov za odločanje ustvaril razmere, da je bilo mogoče izdati negativno odločbo.

• Pretirano je šteti, da je pretrganje bivanja nastopilo, ker so
določbe ZTuj zanje pričele veljati 26. februarja 1992, prizadeti
pa so za delovni vizum zaprosili 3. julija 1992. Prevedba v status
tujca je bila namreč izvedena v spornih okoliščinah, saj so bili
tujci iz registra prebivalstva izbrisani brez posebnega postopka
ali izdanega akta, pa tudi brez obveščanja prizadetih. Kolikor
vemo, se zato pri urejanju prebivanja v prvih mesecih tudi ni
vztrajalo pri kakršnemkoli roku, v katerem bi po 26. februarju
1997 morala biti vložena prošnja. Iz sklepa vlade z dne 3.
septembra 1992 je razvidno, da je dal podlago, da se pri
ugotavljanju pogojev za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
upošteva čas, ko za posameznika še niso veljale določbe ZTuj.
Glede na neenoten in neurejen začetek urejanja njihovega
novega statusa pa je to mogoče raztegniti tudi do vložitve prošnje
za dovoljenje za prebivanje, še posebej če je bila vložena kratek
čas po prevedbi posameznika v status tujca oziroma po času,
ko je za prevedbo na kakršenkoli način izvedel.
• Treba je upoštevati, da so bile prošnje za delovni vizum vložene
julija 1992, o njih pa prav tako ni bilo odločeno v zakonskem
roku in z veljavnostjo od tega datuma. Če upoštevamo, da so
morali prizadeti že ob vložitvi prošnje imeti delovno dovoljenje,
to pomeni, da so si svoj status po ZTuj začeli urejati celo prej.

Že spredaj smo zapisali, da je bil v letu 1997 omogočen vstop v
državo nekaterim osebam, katerim doslej ni bil dovoljen. Naš
predlog, da se ponovno preveri seznam oseb, ki jim je iz obrambnih
aii varnostnih razlogov vstop prepovedan, je bil upoštevan. Po
razpoložljivih informacijah je bil seznam pregledan in skrčen. Še
vedno pa se nismo mogli prepričati, da je pri vseh preostalih
osebah na seznamu utemeljitev zadržkov, ki so podlaga za
prepoved vstopa, dovolj tehtna, konkretna in dokazljiva, da bi
vzdržala sodno ali celo ustavnosodno presojo. Tako nismo
povsem prepričani, da je bilo izpolnjeno zagotovilo, dano komisiji
za človekove pravice pri Združenih narodih v Ženevi v letu 1996,
da bo po ponovni proučitvi vseh primerov prepoved vstopa
uveljavljena samo v primerih, ki jih določa 10. člen ZTuj (če gre za
izgon ali odstranitev iz države kot posledico kazenskega oziroma
upravnega ukrepa; če gre za evidentiranega mednarodnega
prestopnika; če gre za osebo, ki prihaja v državo z namenom
izvajanja terorističnih in drugih nasilnih dejanj itd.). Temeljnega
načela o združevanju družine in varstvu zakonske zveze torej
ne bi upoštevali le v tistih primerih, v katerih bi bilo nesporno
ugotovljeno, da pomeni vstop in bivanje tujca v državi očitno in
ugotovljivo nevarnost za obrambo in varnost države.

Iz navedenega je izhajalo, da je obstajalo precej razlogov, zaradi
katerih bi bilo mogoče šteti, da ni prišlo do pretrganja njihovega
legalnega prebivanja v Sloveniji. Zato smo predlagali, naj navedene
okoliščine vlada upošteva pri reševanju pritožbe.
Vlada je z odločbo z dne 22. decembra 1997 pritožbo zavrnila in
potrdila odločbo ministrstva. V obrazložitvi je bilo navedeno, da je
ministrstvo izpodbijano odločbo izdalo 10. septembra 1997, ko je
že veljala novela ZTuj, objavljena v Ur. listu RS, št. 44/97 in
uveljavljena 8. avgusta 1997. Po spremenjenem ZTuj je v prvem
odstavku 16. člena določeno, da se lahko tujcu izda dovoljenje za
stalno prebivanje, če najmanj osem let neprekinjeno prebiva na
območju Republike Slovenije na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje in izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 13. člena tega
zakona, ki upravičujejo njegovo stalno prebivanje na območju
Republike Slovenije. Zakon o spremembah ZTuj pa v 2. členu tudi
določa, da se prošnje za dovoljenje za stalno prebivanje, ki so
bile vložene pred uveljavitvijo tega zakona, rešujejo po tem zakonu.
Upravni organi so po načelu zakonitosti dolžni odločati po tistem
zakonu, ki velja ob izdaji odločbe. Zato je zakonita odločba, ki jo je
izdalo ministrstvo.

Izdala dovol|en|a za stalno prebivanje
Na varuha človekovih pravic se je obrnila pobudnica zaradi težav,
ki jih ima njena družina v postopku za pridobitev dovoljenja za
stalno prebivanje. V Sloveniji prebivajo že od leta 1986. Oba
zakonca sta redno zaposlena. Mladoletna otroka sta bila rojena v
Ljubljani in se tukaj redno šolata. Pobudnica je za dovoljenje za
stalno prebivanje zaprosila 29. decembra 1995, mož in dva otroka
pa 17. aprila 1996. Njihova zahteva je bila 10. septembra 1997
zavrnjena, saj naj ne bi izpolnjevali pogoja osemletnega
neprekinjenega prebivanja v Sloveniji na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje (prvi odstavek 16. člena ZTuj). Zoper odločbo
MNZ so se prizadeti 29. septembra 1997 pritožili na vlado.

Drugostopenjski organ tudi ugotavlja, da je Ustavno sodišče
Republike Slovenije 16. septembra 1997 izdalo sklep št. U-l-206/
97, s katerim je začasno zadržalo izvajanje zakona o
spremembah ZTuj (Uradni list RS, št. 44/97). Vendar pa ta sklep
ne vpliva na odločitev MNZ v tej upravni stvari, ki je bila sprejeta
že pred tem, 10. septembra 1997. Če bo Ustavno sodišče
Republike Slovenije razveljavilo ali ugotovilo protiustavnost
zakona o spremembah ZTuj ter bo ta odločitev tudi v korist
pritožnikom, bodo imeli možnost, da v novem postopku zaprosijo
za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Glede omenjenega primera smo vlado opozorili na nekaj okoliščin,
ki bi lahko vplivale na drugačno odločitev v konkretnem primeru.
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Urad predsednika vlade je v dopisu, s katerim nam je poslal
navedeno odločbo, poudaril, da bo večina oseb, ki so bile državljani
drugih republik nekdanje SFRJ, pogoj osemletnega zakonitega
prebivanja v Sloveniji izpolnila šele 26. februarja 2000.

pa sta bili še žena in vnukinja. Pri vstopu ni bilo nobenih težav.
Carinik je vprašal, ali imajo kaj prijaviti, 'policist pa njihovih
dokumentov ni pregledal in tudi ni odtisnil pečata mejnega prehoda
v tujčev potni list.

To stališče je težko sprejemljivo, saj zanika zakonitost prebivanja
teh ljudi v Sloveniji pred 26. februarjem 1992, za kar ni videti
nobene podlage. Resnejše pravno vprašanje je v primerih, ko si
posamezniki niso uredili dovoljenja za prebivanje že z navedenim
datumom, temveč je nastopila krajša ali daljša prekinitev formalno
urejenega prebivanja (ob sicer neprekinjenem dejanskem
prebivanju) v državi. Toda če upoštevamo vse okoliščine (takratne
razmere; dejstvo, da tujci niso bili obveščeni o svojem
spremenjenem statusu; dejstvo, da se prošnje po 26. februarju
1992 nikakor niso štele za prepozno vložene (čeprav bi se ob
najbolj togi interpretaciji določbe drugega odstavka 13. člena ZTuj
morebiti mogle); da predlog evropske konvencije o državljanstvu
v primeru sukcesije zavezuje državo naslednico, da osebam, ki
so imele ob sukcesiji na njenem območju običajno (niti zakonito
niti stalno) prebivališče, pred tem pa so imele državljanstvo države
predhodnice, zagotovi, da lahko ostanejo na njenem ozemlju, pa
tudi enakopraven status z državljani na področju ekonomskih in
socialnih pravic, z izjemo zaposlitev v javnih službah; že omenjeni
sklep vlade z dne 3. septembra 1992), je videti več razlogov za
drugačno stališče.

Ta se je naslednji dan, to je 14. januarja 1997, šel prijavit na
policijsko postajo. Tam pa so napisali predlog za uvedbo postopka
o prekršku po 3. točki 79. člena ZTuj in tujca odvedli k sodniku za
prekrške. Sodnik ga je zaslišal in mu nato vrnil potni list. Dva
policista sta ga odvedla v avto, mu vzela potni list in ga odpeljala
na mejni prehod Škofije. Tam so mu v potni list odtisnili pečat
mejnega prehoda in prek njega še pečat o uničenju. Napotili so ga
v Italijo, kamor je lahko vstopil, ker je imel italijanski vizum, veljaven
do 22. marca 1997.
Postopek pri sodniku za prekrške se je nadaljeval tako, da je
sodnik zahteval od policijske postaje dopolnitev predloga za
uvedbo postopka o prekršku z dokazilom, da gre res za prekršek
po navedeni določbi ZTuj, torej z dokazilom, da je bil tujcu izrečen
varnostni ukrep izgona, varstveni ukrep odstranitve tujca iz
države ali izdana odločba pristojnega organa o odpovedi prebivanja.
Na to je policijska postaja sporočila, da je ministrstvo za obrambo
"izdalo razpis v obliki depeše, v katerem je navedeno, da je zoper
obdolženega odrejen ukrep: zavrnitev vstopa v Republiko
Slovenijo v obdobju od 27. decembra 1994 do 1. januarja 1998". Z
odločbo z dne 29. januarja 1997 je sodnik za prekrške postopek
ustavil, češ da vstop tujca v cjržavo ni bil prekršek. V obrazložitvi
je navedel, da očitani prekršek stori, kdor pride v državo v času,
za katerega mu je izrečen varnostni ukrep izgona iz države,
varstveni ukrep odstranitve tujca iz države ali mu je bilo z odločbo
pristojnega organa odpovedano prebivanje (10. člen v zvezi s 27.
členom ZTuj). Po določbi 10. člena se tujcu ne dovoli vstop oziroma
ne izda vizum ali dovoljenje za vstop iz navedenih razlogov. Že
dejstvo, da je bil obdolženemu na generalnem konzulatu RS v
Trstu izdan vizum, daje slutiti, da takšnih zadržkov za vstop ni.
Obdolženemu ni bila izdana odločba pristojnega organa o odpovedi
prebivanja, zato ni podan dejanski stan očitanega prekrška.
Ministrstvo za obrambo ni pristojno za izdajo odločbe o odpovedi
prebivanja. Taka odločba bi tudi morala biti označena v potnem
listu, v njem pa te označbe ni.

Po sklepu vlade, o katerem ne vemo, da bi bil preklican, naj bi
MNZ pri obravnavanju vlog za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje tujcev iz prvega odstavka 16. člena ZTuj upoštevalo,
da je izpolnjen pogoj za stalno prebivanje na območju Republike
Slovenije takrat, ko je imel tujec prijavljeno stalno prebivališče
najmanj tri leta in tukaj dejansko živi, preden so zanj začele veljati
določbe ZTuj. V sklepu, ki je bil sprejet pol leta po izteku roka iz 81.
člena ZTuj, ni nobenih posebnih pogojev glede "prepoznih" vlog.
Prepričani smo, da je bilo veliko dovoljenj za stalno prebivanje
izdanih z upoštevanjem prebivanja v Sloveniji pred 26. februarjem
1992, tudi če je bila prošnja vložena po tem datumu, saj sicer v
takem primeru "zatečeni" tujec ne bi mogel dobiti dovoljenja za
stalno prebivanje pred 26. februarjem 1995. Tedanja praksa se
nam ne zdi napačna, toda sedanje stališče urada predsednika
vlade je povsem drugačno. Po našem mnenju podaljšanje
zahtevanega prebivanja od treh na osem let prav nič ne vpliva na
možnost take ali drugačne opredelitve.

Opisani potek dogodkov je dajal dovolj podlage za mnenje, ki
smo ga sporočili MNZ na podlagi 25. člena ZVarCP, da v tem
primeru ravnanje organov za notranje zadeve nI bilo v skladu
s predpisi. Tujec je prišel na območje Republike Slovenije z
veljavnim potnim listom in bi po prvem odstavku 13. člena ZTuj
smel prebivati v njej toliko časa, kolikor mu je dovoljeval izdani
vizum. Podlaga za njegovo neprostovoljno zapustitev ozemlja
Republike Slovenije pred tem časom bi bila podana samo, če bi bil
izrečen kateri od navedenih ukrepov (izgon iz države, odstranitev
tujca, odpoved prebivanja). To pa se očitno ni zgodilo, zato si ne
znamo pojasniti, na čem temelji ravnanje policijske postaje v tem
primeru. Ali naj bi odtiskovanje pečata mejnega prehoda Škofije
14. januarja 1997 in njegovo uničenje ustvarilo vtis, da gre za
zavrnitev vstopa? Dejstvo je, da tujcu vstop v državo ni bil
prepovedan ali zavrnjen in da je na ozemlje Slovenije prišel v
skladu s 13. členom ZTuj.

Priznati pa je treba, da ni videti dobrega odgovora na vprašanje,
do kdaj bi se lahko štelo, da je vloga za stalno prebivanje
pravočasna. Če zanemarimo vprašanje ustavnosti in zakonitosti
prenehanja dotedanjega stalnega prebivališča, potem je težko
zagovarjati tezo, da tudi pri "zatečenem" tujcu, ki dejansko sicer
neprekinjeno živi v Sloveniji, a ves čas ni naredil ničesar za
formalno ureditev svojega prebivanja, zdaj pa je zaprosil za
dovoljenje za stalno prebivanje, ne bi šlo za prekinitev zakonitega
prebivanja. Odgovore na to in druga vprašanja bi morala dati
ureditev, ki je ni, na kar ves čas opozarjamo: posebna ureditev
položaja "zatečenih" tujcev.
Vstop v državo In prisilna odstranitev tulca

Ministrstvo smo zaprosili, naj nam po proučitvi in raziskavi zadeve
čimprej sporoči svoje stališče in morebitne ukrepe. Glede na
odločbo sodnika za prekrške nas je tudi zanimalo, ali je ta čas
kakšen zadržek za vstop tujca v Slovenijo in kakšna je pravna
podlaga za to.

Na varuha človekovih pravic se je obrnila pobudnica v zvezi z
vstopom njenega moža v Slovenijo in njegovo prisilno odstranitvijo
iz države. Sama in oba sinova so slovenski državljani. Mož je
stalno živel v Sloveniji od leta 1964. Zapustil jo je oktobra 1991 kot
oficir nekdanje JLA. Iz pobudničlnih navedb in razpoložljivih listin
je bilo razvidno, da je mož (v nadaljevanju: tujec) 13. januarja
1997 pri Generalnem konzulatu RS v Trstu dobil vstopno-izstopni
vizum, veljaven od 13. januarja 1997 do 13. februarja 1997. Na tej
podlagi je istega dne popoldne prek mejnega prehoda Škofije
vstopil v Slovenijo z avtomobilom, ki ga je vozil njegov sin, v njem
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MNZ je v svojem odgovoru, ki ga je podpisal vodja Urada za
pritožbe in notranjo zaščito, poudarilo, da je svoboda gibanja,
vključno s pravico potovanja v drugo državo in izbiro prebivališča,
ena temeljnih človekovih pravic. Izhaja iz mednarodnih pravnih
aktov, navedena pa je tudi v 32. členu Ustave Republike Slovenije,
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pravica iz izdanega vizuma nepovratno udejanjena.

ki v drugem oziroma tretjem odstavku predvideva njen suspenz
v natančno določenih primerih in na podlagi zakona. Tej pravici
stoji nasproti enako močna pravica države, da lahko tujcem na
podlagi zakona omeji vstop v državo in čas bivanja v njej. Tako
ZTuj v svojem 3. členu opredeljuje splošno pravico vstopa tujcev
v državo, v 10. členu pa določa razloge, zaradi katerih se tujcu ne
dovoli vstop v državo oziroma se mu ne izda vizuma ali dovoljenja
za vstop.

Celo če bi bila sprejemljiva razlaga, da se v tem primeru ravna po
11. členu v zvezi z 10. členom ZTuj, je treba poudariti, da so
razlogi za zavrnitev izdaje vizuma (v našem primeru: za
razveljavitev vizuma) v 10. členu našteti taksativno; delno so
vsebinski, delno pa formalni. Pri slednjih mislimo na obstoj pisnih
aktov o ukrepih (izgon iz države, odstranitev iz države, odpoved
prebivanja), ki ne dovoljujejo vstopa v državo oziroma izdaje
vizuma. Med njimi - in tudi sicer v 10. členu - pa ni predviden
obstoj splošnega ukrepa prepovedi vstopa v državo.

Zakon o nadzoru državne meje pa v svojem 22. členu določa, da
sme enota republiškega organa za notranje zadeve, pristojna za
prehajanje čez državno mejo, na mejnem prehodu in območju, ki
je določeno za opravljanje mejne kontrole, iz razlogov javnega
reda in miru prepovedati ali zavrniti vstop tujca v državo. Uredba
o merilih za izpolnjevanje določenih pogojev za pridobitev
državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo, ki se analogno
uporablja tudi za izvrševanje ZTuj, pa v 6. členu med drugimi
določa, da je nevarnost za javni red podana, če je oseba s svojim
delovanjem zavračala priznanje organov Republike Slovenije. Po
7. členu je varnost države ogrožena, če gre za utemeljen sum, da
je oseba aktivni ali nekdanji poklicni pripadnik tujih oboroženih sil
ali pripadnik paravojaških formacij. Po 8. členu uredbe pa je podana
nevarnost za obrambo države tudi, če je oseba aktivno služila v
oboroženih silah tujih držav.

In končno: po 11. členu izdani vizum razveljavi pristojni organ, kar
pomeni, da mora ta organ zvedeti, da so nastopili ali že ob izdaji
vizuma obstajali razlogi iz 10. člena. Ministrstvo samo navaja, da
bi vizum morala razveljaviti pristojna upravna enota, kar pa se ni
zgodilo.
V pripisu lahko povemo, da je tujec na podlagi ponovno izdanega
vizuma dne 4. avgusta 1997 prišel v Slovenijo. Pred iztekom
veljavnosti vizuma je zaprosil za dovoljenje za začasno prebivanje.
Njegovo prošnjo je upravna enota zavrnila, pritožba zoper
prvostopenjsko odločbo pa še ni rešena.

Seznam nezaželenih oseb v Republiki Sloveniji, ki se jim iz
obrambnih in varnostnih razlogov pe dovoli vstop v državo, se je
precej skrčil, vendar je tujec na tem seznamu še vedno voden
pod ukrepom "Z". Zakaj in kako je dobil vstopni vizum na
generalnem konzulatu v Trstu, MNZ ni moglo pojasniti, ker o tem
še vedno niso imeli odgovora z MZZ. Slednjemu so poslali to
vprašanje 13. marca 1997, vendar pisnega odgovora niso dobili.
V tej zvezi so tudi poudarili, da so dolžni razpisati ukrepe
predlagateljev (MO, SOVA) in o tem obvestiti MZZ, ki o zadevi
obvešča konzulate in veleposlaništva po svetu.

Položal začasnih beguncev, ki niso pridobili začasnega
zatočišča
Vlada je 3. aprila 1997 obravnavavala predlog za podaljšanje
začasnega zatočišča bosansko-hercegovskih državljanov v
času do uveljavitve zakona o začasnem zatočišču (ZZZat).
Sprejela je sklep, da se začasno zatočišče vsem podaljša do 31.
julija 1997, po tem datumu pa ne bo več podaljšano zatočišče
tistim bosansko-hercegovskim državljanom, ki prihajajo z območij,
na katerih predstavlja večino prebivalcev narod, katerega
pripadniki so (Muslimani, Hrvati in pripadniki drugih narodov
oziroma narodnosti iz Federacije v BiH, Srbi iz Republike Srbske).
ZZZat je bil istega dne sprejet v državnem zboru, objavljen pa
teden dni kasneje (Ur. list RS, št. 20/97). V 30. členu je zakon
pooblastil vlado, da z uredbo določi, kateri državljani Republike
Bosne in Hercegovine, ki so bili zaradi razmer v BiH pred
uveljavitvijo zakona evidentirani pri Rdečem križu Slovenije, lahko
pridobijo začasno zatočišče, po kakšnem postopku in za koliko
časa. Na tej podlagi je vlada izdala uredbo o pridobitvi začasnega
zatočišča za državljane Republike Bosne in Hercegovine (Ur. list
RS, št. 41/97), s katero je bila možnost za pridobitev začasnega
zatočišča določena za tiste, ki jih ne zajema sklep vlade z dne 3.
aprila 1997, in še za nekatere posebne primere, pri katerih je
treba upoštevati humanitarne, varnostne ali druge upravičene
razloge.

Na podlagi navedenega je bilo MNZ prepričano, da so operativni
delavci na terenu - policisti v tem primeru ravnali v skladu z
razpisanim ukrepom, zabeleženim v računalniški evidenci. Predlog
sodniku za prekrške so podali na podlagi 79. člena ZTuj, postopek
odstranitve pa je bil opravljen na podlagi 11. člena istega zakona.
Dejstvo, da tujec kritičnega dne na mejnem prehodu ni bil
kontroliran, v tem primeru ni relevantno. ZTuj v 11. členu daje
možnost, da se tudi v primerih, ko se tujcu izrečena prepoved
vstopa v državo ugotovi šele v notranjosti, lahko izvede postopek
razveljavitve vizuma. Ta člen namreč določa, da v primerih, ko
nastanejo razlogi iz 10. člena ZTuj oziroma pristojni organ izve za
te razloge po izdaji vizuma oziroma dovoljenja za vstop, vizum
oziroma dovoljenje za vstop razveljavi. To konkretno pomeni, da
bi morala vizum razveljaviti pristojna upravna enota na predlog
policijske postaje.

V času, ko je zakon že veljal, uredba pa še ni bila izdana (10.
junija 1997), je urad za priseljevanje in begunce poslal obvestilo
vsem beguncem, ki jim (po presoji urada) preneha začasno
zatočišče. Ob sklicevanju na sklep vlade z dne 3. aprila 1997 jih
je obvestil, da pri njih niso izpolnjeni pogoji za podaljšanje
začasnega zatočišča. Opozoril jih je, naj si do 31. julija 1997
uredijo vse potrebno za vrnitev v domovino ali pri pristojnih organih
zaprosijo za nadaljnje bivanje v Sloveniji po ZTuj, če izpolnjujejo
zakonske pogoje. Poslal jim je obrazce za prijavo individualne ali
organizirane vrnitve. Dotedanji začasni begunci, ki so prejeli to
obvestilo, praviloma niso zaprosili za pridobitev začasnega
zatočišča pri pristojni upravni enoti z območja kraja prebivanja,
tudi če se iz kakršnihkoli razlogov niso odločili za vrnitev v
domovino.

Opisani odgovor ministrstva ni v ničemer spremenil našega
mnenja, da ravnanje policije ni bilo v skladu s predpisi. Ne da bi se
spuščali v obširnejšo argumentacijo, je treba povedati, da se po
11. členu ZTuj izdani vizum res lahko razveljavi, vendar samo, če
po njegovi izdaji nastopijo razlogi iz 10. člena ali če pristojni organ
izve zanje. Zelo dvomljiva pa je razlaga, da se postopek
razveljavitve vizuma lahko izvede tudi tedaj, ko se izrečena
prepoved vstopa v državo ugotovi šele v notranjosti. Gre namreč
za položaj, ki ga ureja 23. člen ZTuj: tujec prebiva v Sloveniji na
podlagi (lahko tudi pomotoma) izdanega vizuma. Če to terjajo
razlogi javnega reda, varnosti ali obrambe države, se pri pristojni
upravni enoti izvede postopek za odpoved prebivanja in izda
ustrezna odločba. Zavedamo se, da del težav naših organov
izvira iz ne povsem ustreznih predpisov. Toda že po elementarni
logiki ni mogoče položaja, kot je obravnavani, reševati z
razveljavitvijo vizuma, to je akta, ki določa, ali posameznik lahko
vstopi v državo ali ne, potem ko je že vstopil, ko je bila torej
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Nekatere nevladne organizacije so že ob sprejemanju zakona
seznanile DZ s svojim pričakovanjem, da bo država uredila položaj
beguncev tako, da bodo njihove pravice zavarovane ter da bo ta
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in samo izjemoma za tiste, ki pogojev iz uredbe niso izpolnjevali;

ureditev upoštevala ustavo in podpisane mednarodne konvencije.
Po sprejetju zakona in uredbe so te organizacije ugotavljale, da
nova ureditev ne omogoča individualne obravnave možnosti
posameznika, da se vrne na svoj dom v BiH. Begunci naj ne bi bili
obveščeni o razmerah, v katere se vračajo. Z nepopolnimi
informacijami se ustvarjajo razmere, v katerih se begunci odločajo
pod pritiskom, vračajo se na slepo, v neznane in nepreverjene
razmere. Odločanje za vrnitev, ki temelji na obvestilu, da bo
začasna zaščita odpravljena oziroma da ne bo mogoče pridobiti
začasnega zatočišča, ni prostovoljno.

• kakšna sta narava in učinek obvestil urada za priseljevanje in
begunce z dne 10. junija 1997 (in tudi pozneje), da pri
posamezniku niso izpolnjeni pogoji za podaljšanje začasnega
zatočišča;
• ali je glede na 14. člen v povezavi s 7. členom ZZZat mogoče
uporabljati ZTuj za tiste begunce, ki niso dobili začasnega
zatočišča in si tudi sicer niso uredili svojega prebivanja v Sloveniji;
• kakšni bi morali biti akti o odreditvi bivanja v PDT oziroma akti o
določitvi drugega kraja prebivanja.

Vlada je na očitke odgovorila, da so bile podlage za ukrepe v
zvezi z začasnimi begunci daytonski sporazum, stališča visokega
komisariata Združenih narodov za begunce, priporočila
mednarodnih organizacij in deklarirana politika BiH o čimprejšnji
vrnitvi beguncev. Osebe, ki po uredbi ne morejo pridobiti začasnega
zatočišča, so bile o tem obveščene prvič po podaljšanju veljavnosti
kartona začasnega begunca konec aprila 1997, drugič pa z že
omenjenim pismom z dne 10. junija 1997. Vračanje začasnih
beguncev v Bosno in Hercegovino poteka prostovoljno. Dinamika
in množičnost vračanja kažeta, da obstajajo primerne razmere
za povratek, še posebej za tiste, ki so z 31. julijem 1997 izgubili
začasno zatočišče, saj se vračajo na območja, kjer je njihov
narod v večini. Finančna sredstva za vrnitev prispeva visoki
komisariat Zduženih narodov za begunce, ki tudi izdaja posebno
publikacijo o razmerah v posameznih krajih v BiH. Publikacijo
vsak mesec ažurirajo in je vsem beguncem na voljo v njim
razumljivem jeziku. - Prisilno vračanje beguncev brez sodelovanja
Bosne in Hercegovine sploh ni mogoče. Vlada si prizadeva doseči
z vlado BiH sporazum o skupnih ukrepih in aktivnostih za vrnitev
beguncev. Dokler sporazum ne bo sklenjen, bodo začasni
begunci, ki niso pridobili začasnega zatočišča po 31. juliju 1997 in
se zaradi različnih vzrokov ne morejo vrniti v domovino, lahko še
naprej nastanjeni v zbirnem centru za begunce v Hrastniku, kjer
se organizira izpostava prehodnega doma za tujce (PDT), in to
ob enakih pogojih (šolanje, zdravstvo) kot tisti z odobrenim
začasnim zatočiščem. Poleg tega imajo možnost, da si uredijo
bivanje v Sloveniji v skladu z ZTuj (dovoljenje za začasno
prebivanje, dovoljenje za prebivanje iz humanitarnih razlogov,
status klasičnega begunca) in možnost trajne razselitve v tretje
varne države.

Na podlagi podatkov o stanju, ki smo jih zbrali, in obiska v enoti
PDT v Hrastniku smo prišli do ugotovitev in stališč, ki smo jih tudi
javno predstavili. Ob tem, da nismo ugotovili primerov prisilnega
izganjanja začasnih beguncev, ki niso pridobili začasnega
zatočišča ali si kako drugače uredili prebivanja v Sloveniji, smo
prišli do prepričanja, da dejanski položaj teh oseb ni v toliki meri
spremenjen, da bi za zdaj mogli govoriti o posebnem poslabšanju.
Poudarili pa smo, da je v formalnem pogledu položaj slabši,
nedodelan oziroma neurejen. Zavzeli smo se, da se ta vidik uredi
z izdajo ustreznih aktov za vse posameznike, ki so do 31. julija
1997 imeli status začasnega begunca, zdaj pa nimajo nobenega.
Sodelovali smo pri nekaterih dogovorih za ureditev te problematike.
Na sestanku pri direktorju uprave za upravne notranje zadeve v
MNZ dne 6. oktobra 1997 so bila okvirno predstavljena naša
stališča do spredaj navedenih pravnih in drugih vprašanj.
Dogovorjeno je bilo, da se ne glede na ne povsem ustrezne
podlage izdajo za vse dosedanje začasne begunce, ki nimajo
nobenega statusa (in tudi ne teče kakršenkoli postopek za njegovo
ureditev), akti o namestitvi v PDT in morebiti še o določitvi drugega
kraja prebivanja, pred tem pa se razčistita oblika in vsebina teh
aktov.
MNZ smo kasneje zaprosili za obvestilo, kako poteka urejanje
formalnega statusa dosedanjih začasnih beguncev, ki niso pridobili
začasnega zatočišča. Zlasti so nas zanimali ugotovljeno število
takšnih oseb, število in vrsta izdanih aktov ter predvidene nadaljnje
aktivnosti z roki za izvršitev. Prejeli smo obširen odgovor, v katerem
pa so bili samo podatki o postopkih za pridobitev začasnega
zatočišča, ki so jih vodile pristojne upravne enote, ter o prošnjah
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz humanitranih
razlogov, ki jih je reševalo MNZ. Glede vprašanja, ki nas je najbolj
zanimalo, je odgovor vseboval samo splošno pojasnilo, da se za
vse tiste državljane BiH, ki so imeli karton začasnega begunca
do 31. julija 1997 in jim ni uspelo pridobiti začasnega zatočišča ali
si urediti statusa tujca, uporablja tretja alinea prvega odstavka 7.
člena ZZZat, saj med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
še niso bili sklenjeni sporazumi, ki bi omogočali njihovo odstranitev
iz države.

Amnesty International Slovenije je izražala dvome o varnosti
razmer na območjih, kamor naj bi se begunci vrnili, o
prostovoljnosti vračanja kot tudi o ustreznosti nekaterih ukrepov
in postopkov po novi ureditvi. Ker njen poziv vladi, naj se beguncem
podaljša začasna zaščita ali naj se vsaj obravnavajo individualno,
ni bil uspešen, je na njeno pobudo 25. julija 1997 mednarodni
sekretariat Amnesty International s sedežem v Londonu sprožil
prvo nujno akcijo te organizacije v Sloveniji. Njeni člani iz številnih
držav so s pozivi, naslovljenimi na predsednika republike in
predsednika vlade, izražali zaskrbljenost nad položajem beguncev
v Sloveniji. V vednost smo prejeli okoli 80 takih pozivov.
Urejanje problematike začasnih beguncev iz Bosne in
Hercegovine smo ves čas pozorno spremljali. Na dopis vladi, naj
nas seznani s stališči do pripomb nevladnih organizacij, z
dokumentacijo, ki je bila podlaga za odločitev o prenehanju
začasnega zatočišča za posamezne kategorije začasnih
beguncev, ter z načinom reševanja te problematike v prihodnje,
smo dobili odgovore, kot so opisani spredaj. Skušali smo razčistiti
nekatera pravna in druga vprašanja, ki so povezana z urejanjem
statusa beguncev, kot na primer:

Takšne osebe so zato nastanjene v PDT. Postopek za nastanitev
teh oseb je enak kot za druge tujce. Tujec se v prehodni dom
nastani na podlagi sklepa o nastanitvi, ki ga izdajajo policijske
enote po predhodnem posvetu z upravo policije. Prav tako se
lahko tujcu izda sklep o razselitvi (določitvi drugega kraja
prebivanja), ki ga skladno s pogoji iz tretjega odstavka 28. člena
ZTuj izdajajo tako policijske enote na terenu kot tudi PDT.
S formalno nastanitvijo oseb, ki jim je potekel status začasnega
begunca in so nastanjene v PDT v Hrastniku, so izpolnjeni pogoji,
da so te osebe obravnavane kot drugi tujci, nastanjeni v
prehodnem domu. Na tej podlagi bodo te osebe dobile potrdilo o
prebivanju, ki je v obliki priponke in s fotografijo, kar bo poleg
sklepa o nastanitvi služilo kot dokazilo, da začasno prebivajo v
PDT.

• ali ZZZat in uredba o pridobitvi začasnega zatočišča za
državljane BiH veljata za vse dosedanje začasne begunce;
• ali je torej prav, da je bil postopek po uredbi voden predvsem za
tiste začasne begunce, ki so lahko pridobili začasno zatočišče,
16. junij 1998
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2.5.2. Denacionalizacija

Vprašanje o podatkih za begunce, ki so bili z izdajo formalnih
aktov nastanjeni v PDT ali jim je bil določen drug kraj prebivanja,
smo ponovili. Tudi drugi odgovor ministrstva je bil obširen, pa tudi
ta ni vseboval navedenih podatkov. Iz obeh odgovorov je razvidno,
daje 31. decembra 1997 imelo priznano zatočišče 4151 oseb, 65
osebam, ki nimajo potnega lista Bosne in Hercegovine, pa je bil
podaljšan karton začasnega begunca, skupaj torej 4216 oseb. V
reševanju je bilo še 141 prošenj za pridobitev začasnega
zatočišča. Zavrnjenih je bilo 65 in zavrženih 16 vlog za začasno
zatočišče, v 39 primerih je bil postopek ustavljen, 40 osebam je
začasno zatočišče poteklo in 128 državljanom BiH je to zatočišče
prenehalo zaradi trajne vrnitve v domovino. MNZ je prejelo 38
pritožb zaradi zavrnjenih oziroma zavrženih prošenj. Rešenih je
bilo 18 pritožb, ki so bile vse zavrnjene.
.

V zvezi z denacionalizacijo smo prejeli 71 pobud, to je pet več kot
prejšnje leto. Poleg tega so se na nas obračali predstavniki
organiziranih skupin, ki jih denacionalizacija najbolj zadeva
(Združenje lastnikov razlaščenega premoženja, Društvo
najemnikov poslovnih prostorov, Združenje najemnikov
nacionaliziranih stanovanj). Na podlagi teh stikov in prejetih pisnih
pobud smo lahko ugotovili, da se zakon o denacionalizaciji (ZDen)
še naprej izvaja s polževo hitrostjo. V prejšnjih poročilih opisani
problemi so se kazali tudi v letu 1997 oziroma so se zaradi
"postaranja" za eno leto še zaostrili. Zato ne ponavljamo že
zapisanih ugotovitev, zlasti tudi ne ugotovitev o delno objektivnih
razlogih za tako stanje. Opozarjamo pa na blokado v številnih
postopkih glede denacionalizacije kmetijskih zemljišč, ki ležijo v
kompleksih. Opisujemo tudi nekatera ravnanja upravnih organov,
ki po nepotrebnem podaljšujejo postopke.

Do 31. decembra 1997 je MNZ prejelo 277 vlog za izdajo dovoljenja
za začasno prebivanje iz humanitarnih razlogov. Od navedenega
števila je bilo 57 osebam izdano dovoljenje za začasno prebivanje
iz humanitarnih razlogov, sedem vlog je bilo zavrnjenih, 23
zavrženih, v 21 primerih pa je bil postopek ustavljen; druge vloge
se še rešujejo. Prošenj za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
iz humanitarnih razlogov je torej veliko. Mnogi, ki niso bili upravičeni
do pridobitve začasnega zatočišča, so zaprosili za to dovoljenje,
čeprav sta oba statusa lahko odobrena iz istih razlogov - da bi
bilo ob zapustitvi Slovenije ogroženo tujčevo življenje zaradi
objektivnih razmer v državi, iz katere so prišli. V primeru
državljanov BiH pa je že vlada RS ugotovila, da življenje tistih
oseb, ki niso upravičene do začasnega zatočišča, ob vrnitvi ni
ogroženo in da so razmere v krajih, kjer so imeli prej prijavljeno
stalno prebivališče, varne. - V zbirnem centru za začasne begunce
v Hrastniku, katerega del je v upravljanje prevzel PDT, je
nastanjenih 36 oseb.

Denacionalizacija kmetijskih zemljišč v kompleksih
Pobudnica se je obrnila na varuha človekovih pravic in ga seznanila
z dolgotrajnostjo denacionalizacijskega postopka. Dne 3. avgusta
1994 je takratna občina Domžale izdala odločbo, s katero je bilo
odločeno, da se v korist upravičenca vzpostavi lastninska pravica.
Odločbo je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP) dne 22. oktobra 1996 odpravilo. Od takrat naj bi se po
navedbah pobudnice v postopku ne zgodilo nič novega.
V zadevi smo opravili poizvedbo pri upravni enoti Domžale. Iz
odgovora je razvidno, da je upravni organ na podlagi navodila
MKGP od uporabnika kmetijskega zemljišča zahteval, da predloži
zemljiškoknjižne in katastrske podatke o kompleksu, v katerem
je zajeto tudi pobudničino zemljišče. Dokumentacija, ki jo je predložil
uporabnik, je za ugotavljanje kompleksa neuporabna, saj ne
vsebuje zahtevanih podatkov. Upravni organ torej ne more
nadaljevati postopka, dokler ne bo rešeno predhodno vprašanje
določitve kompleksa. Po navodilu ministrstva ni mogoča
denacionalizacija kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo v kompleksu,
če kompleks ni geodetsko izmerjen. Upravni organ je pobudnika
že obvestil, da kompleks nima določene niti površine niti vrednosti
in da zato ni mogoče izračunati njegovega solastninskega deleža.

V Uradu varuha smo posebej obravnavali več pobud, v katerih
so posamezne begunke v svojem imenu in v imenu šolajočih se
otrok izražale nestrinjanje s preselitvijo iz zbirnega centra v
Ljubljani v zbirni center Hrastnik. V teh primerih nismo mogli
ugotoviti kršitve človekovih pravic ali drugih nepravilnosti.
Tudi sicer smo ob spremljanju in proučevanju prevedbe dosedanjih
začasnih beguncev iz Bosne in Hercegovine v status oseb z
začasnim zatočiščem v Sloveniji ugotovili v vsebinskem pogledu
številne ustrezne rešitve (ureditev enote PDT v Hrastniku, šolanja
otrok, zdravstvenega varstva). "Papirnati" del reševanja te
problematike je bil manj zadovoljiv. V zvezi s spredaj navedenimi
pravnimi in drugimi vprašanji velja povedati vsaj dvoje.

Pri nadaljnjih stikih so nam v upravni enoti natančneje pojasnili
težave, ki nastajajo glede opredelitve kompleksov. Na teh je v
preteklosti namreč prihajalo do vrste posegov (gradnja cest,
jarkov, postavitev transformatorskih postaj, ureditev vodotokov
itd.), ki niso bili vpisani v kataster. Tako bi bilo pred kakršnokoli
delitvijo takšnega kompleksa treba najprej opraviti točno
geodetsko izmero ter tako uskladiti dejansko stanje s stanjem v
katastru in zemljiški knjigi. Takšna geodetska izmera pa je
povezana z velikimi stroški. Zato so se že obračali na MKGP in jih
opozarjali na položaj, v katerem ne morejo nadaljevati
denacionalizacijskih postopkov, vendar se do sedaj ni še nič
premaknilo.

1. Obvestila urada za priseljevanje in begunce z dne 10. junija
1997 so bila po našem mnenju pomanjkljiva, saj so lahko
odločilno vplivala na to, ali je posamezni begunec sploh
uveljavljal pravico do začasnega zatočišča ali ne. Urad sicer
pojasnjuje, da je tudi v juliju obvestil begunce o novem postopku
in rokih v skladu z uredbo. Begunce so v zbirnih centrih
obveščali vodje, tisti, ki so živeli pri družinah, pa so dobili
potrebne informacije pri organizacijah Rdečega križa. Poleg
vsega so lahko dobili vse informacije v uradnih urah in po
telefonu v uradu, pa tudi prek nevladnih organizacij in medijev.

MKGP smo zaprosili za pojasnilo glede aktivnosti v zvezi z
izvajanjem 27. člena ZDen. Opozorili smo jih, da nastajajo težave
pri določitvi kompleksov, ki jih upravne enote ne morejo rešiti.
Dokler kompleks ni opredeljen in odmerjen, upravni organ ne
more izračunati solastninskega deleža. Problemi pri izvajanju
drugega odstavka 27. člena ZDen niso pravne narave, temveč
posledica dejstva, da denacionalizacije zemljišč, ki se nahajajo v
kompleksih kmetijskih zemljišč, ni mogoče izvajati tam, kjer
kompleksi niso geodetsko izmerjeni in odmerjeni vsi infrastrukturni
objekti, na katerih ni mogoča vzpostavitev solastninske pravice.

2. Utemeljeno lahko domnevamo, da položaj začasnih beguncev,
ki niso pridobili ne začasnega zatočišča in ne dovoljenja za
začasno prebivanje iz humanitranih razlogov, kljub temu pa
so ostali v Sloveniji, v formalnem pogledu ni popolnoma urejen.
Po informacijah iz PDT so bili izdani akti o nastanitvi za tiste, ki
dejansko živijo v enoti prehodnega doma v Hrastniku, medtem
ko nimajo nobenega podatka o izdaji kakršnihkoli aktov za
tiste, ki prebivajo drugje, in ne o njihovem številu.
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Dopolnitev tudi sledi praksi, ki so jo mimo zakona uveljavljali
prvostopenjski organi pri vračanju kmetijskih zemljišč iz
kompleksov. Do predlagane spremembe zakona ni prišlo.

Vendar pa so takšna geodetska dela zaradi svoje obsežnosti
povezana z visokimi stroški. Teh posamezne upravne enote same
ne morejo pokriti. Zaradi tega prihaja do zastojev v postopku,
nadaljnje reševanje zadev pa se odlaga na nedoločen čas. Res je
v zakonodajnem postopku sprememba ZDen, ki bi uredila tudi te
težave, saj predvideva, da se opravi denacionalizacija kmetijskih
zemljišč in gozdov, ki ležijo v kompleksih, v obliki odškodnine.
Vendar je vprašanje, kdaj in v kakšni obliki (če sploh) bo omenjena
sprememba sprejeta. V vsakem primeru pa bo ne glede na to
rešitev treba uskladiti katastrske podatke z dejanskim stanjem.

Pri zadnjem predlogu sprememb in dopolnitev ZDen je med drugim
predlagana tudi sprememba 27. člena. Ker ta sprememba ne
rešuje problema vračanja kmetijskih zemljišč iz kompleksov, je
ministrstvo pripravilo predlog amandmaja, ki ga je vlada vložila
kot svoj amandma. Predlagano je bilo, da se 27. člen ZDen dopolni
tako, da se v korist upravičenca vzpostavi lastninska pravica na
podržavljeni parceli v primerih, ko zemljiškokatastrsko stanje
parcel v kompleksu ni usklajeno s stanjem parcel v naravi. Pri
drugi obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
ZDen v državnem zboru ta amandma ni bil sprejet, vendar ga
nameravajo ponoviti v ustrezni obliki pri tretji obravnavi zakona.

Ministrstvo v svojem odgovoru pojasnjuje, da se po drugem
odstavku 27. člena ZDen v korist upravičenca, čigar podržavljeno
zemljišče leži v območju kompleksa kmetijskih zemljišč v družbeni
lastnini, vzpostavi solastninska pravica. Kompleks si solastniki
razdelijo, ko to zemljišče dobijo tudi v posest, sporazumno ali v
nepravdnem postopku, ali pa predlagajo uvedbo komasacijskega
postopka.

Odškodnina do 73. členu zakona o denacionalizaciji
Pobudnik se je obrnil na varuha človekovih pravic in ga seznanil
s težavami, ki jih ima v postopku za pridobitev odškodnine na
podlagi 73. člena ZDen. V zadevi je upravna enota Ljubljana,
izpostava Vič-Rudnik po neuspelih prizadevanjih za sklenitev
poravnave med upravičencem in Slovenskim odškodninskim
skladom kot zavezancem izdala sklep, s katerim je zahtevo
upravičenca zavrgla in ga napotila, da jo uveljavlja v postopku
pred sodiščem. Upravičenec je varuha zaprosil, naj preveri
delovanje Slovenskega odškodninskega sklada, ki naj bi
neutemeljeno zavlačeval postopek.

Problem izvajanja te zakonske določbe pomeni neusklajenost
zemljiškokatastrskega stanja parcel v tem kompleksu s stanjem
parcel v naravi, kar onemogoča opredelitev celotnega kompleksa
tako po površini kot po vrednosti. Poleg tega pa glede na
zemljiškokatastrske podatke večino kompleksov tvori izjemno
veliko število posameznih parcel, ker te niso bile združene oziroma
usklajene s stanjem v naravi.
Ob upoštevanju določb 27. člena ZDen je vračanje teh zemljišč
mogoče le z vzpostavitvijo solastninske pravice v korist
upravičencev na vseh parcelah znotraj takšnega kompleksa,
seveda pod pogojem, da je ta kompleks zaradi že omenjenih ovir
sploh mogoče opredeliti. Po podatkih, ki so jih posredovali
prvostopenjski organi, je na celotnem območju Republike Slovenije
večina kompleksov kmetijskih zemljišč v "družbeni lastnini" z
neurejenim zemljiškokatastrskim stanjem. Zaradi navedenega
večina prvostopenjskih organov vrača takšna zemljišča z
vzpostavitvijo lastninske pravice na posameznih podržavljenih
parcelah, kar pa je v nasprotju z veljavnim zakonom in je ustavno
sodišče take odločbe razveljavilo. To ima za posledico veliko
odpravljenih odločb v pritožbenem postopku in s tem malo rešenih
zadev, čeprav je bilo za izdajo takšnih odločb vloženega veliko
dela in s tem povezanih finančnih sredstev. Zato čedalje več
upravičencev posega po nezakonitih sredstvih in si protipravno
prisvajajo zemljišča, ki bi jim morala biti vrnjena po ZDen.

Slovenski odškodninski sklad smo pozvali, naj nam pojasni, zakaj
je oporekal cenitvi in nasprotoval poravnavi. Po več urgencah
smo prejeli odgovor. Pojasnjeno nam je bilo, da je sklad oporekal
cenitvi zato, ker površine ocenjenih poslovnih prostorov niso bile
enake površinam, ki se navajajo v denacionalizacijski odločbi.
Sklad tudi navaja, da poravnava ni bila sklenjena, saj bi morala biti
terjatev vključena v bilanco stanja. Dokler se podjetje lastninsko
ne preoblikuje, imajo vse terjatve podjetja naravo družbenih
sredstev. Osnova vrednosti družbenih sredstev za lastninsko
preoblikovanje podjetja je otvoritvena bilanca na dan 1. januarja
1993. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji
za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. list RS, št. 5/95) je
konkretizirala način določitve vrednosti terjatve, ki se uveljavlja
po 73. členu ZDen, ter omogočila zakonito odpoved tej terjatvi.
Vrednost družbenega premoženja na dan 1. januarja 1993 se
dejansko ugotavlja za nazaj. Po mnenju sklada bi se tako
upravičenec, ki se do vložitve zahteve še ni lastninsko
preoblikoval, moral ravnati po 34 a. členu uredbe in ne more
uspešno uveljavljati zahtevane odškodnine, če te terjatve nima
prikazane in ovrednotene v svoji bilanci stanja, ki je podlaga za
lastninsko preoblikovanje podjetja. Zato se sklad tudi ni bil
pripravljen poravnati. Hkrati pa sklad ni našel razlogov za
poravnavo tudi zaradi sporne določitve višine odškodnine. Glede
tega namreč po njegovih navedbah še ni ustrezne sodne prakse
in se za izračun uporabljajo različne metodologije. Sklad tudi
zavrača očitke, da je bila cenitev vrednosti objekta narejena
natančno po njegovih zahtevah in naj bi bila tako nesporna.
Odgovarjajo, da cenitev ni bila narejena po njihovih zahtevah,
čeprav jo je izdelal cenilec, ki sicer pogodbeno sodeluje s skladom.

Ministrstvo je na navedeno problematiko opozarjalo že ob pripravi
ZDen in predlagalo, da se za podržavljena zemljišča, ki ležijo v
kompleksu, izda upravičencem priznanica Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov, nato pa se jim, na podlagi teh priznanic, dodelijo
ustrezna zemljišča. Predlagane rešitve vlada ni sprejela.
Na predlog MKGP je vlada v letu 1995 naložila ministrstvu za
promet in zveze in ministrstvu za okolje in prostor, da pripravita
program urejanja zemljiškokatastrskega stanja zemljišč,
uporabljenih za gradnjo, in program izvajanja geodetskih del v
zvezi z odmero infrastrukturnih in drugih objektov. Geodetska
uprava Republike Slovenije je sicer pripravila obširen program
geodetskih del, problem pa je nastopil pri zagotavljanju finančnih
sredstev za izvedbo tega programa.
MKGP je maja 1996 pripravilo besedilo spremembe in dopolnitve
drugega odstavka 27. člena ZDen, tako da se v primerih, ko
zemljiškokatastrsko stanje parcel v kompleksu ni usklajeno s
stanjem parcel v naravi, v korist upravičenca vzpostavi lastninska
pravica na podržavljeni parceli. S predlagano dopolnitvijo bi
omogočili izvajanje 27. člena tudi tam, kjer ni mogoče vzpostaviti
solastninske pravice v korist upravičenca zaradi navedenih
razlogov, predvsem pa bi ta dopolnitev nedvomno pomagala k
pospešitvi in pocenitvi vračanja kmetijskih zemljišč iz kompleksov.
16. junij 1998

Upravno enoto smo pozvali, naj nam pojasni, ali si je upravni
organ dejansko prizadeval, da bi bila poravnava sklenjena. Hkrati
smo želeli razčistiti, zakaj je upravni organ s sklepom zahtevo
zavrgel in stranko napotil, naj zadevo rešuje v nepravdnem
postopku na pristojnem sodišču, in je ni v skladu z 51. členom
zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni
lasti (ZRPPN) odstopil sodišču. Menili smo namreč, da se je tudi
zaradi tega postopek zavlekel.
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skladu z načeli ekonomičnosti in učinkovitosti upravnega
postopka, medtem ko se z izdajanjem sklepa o zavrženju
zahtevka postopek po nepotrebnem formalizira in podaljšuje,
stranka pa brez zakonske podlage obremenjuje.

Ker odgovor ni bil povsem zadovoljiv, smo opravili še dodatne
poizvedbe. V drugem odgovoru je bilo ustrezno pojasnjeno
prizadevanje za sklenitev poravnave. Upravna enota namreč
odgovarja, da ni zavlačevala postopka po ugotovitvi, da poravnava
s Slovenskim odškodninskim skladom ni mogoča. Po njihovem
mnenju bi lahko še mesece zaman pozivali sklad na sklenitev
poravnave, pa bi nazadnje vseeno moral izdati sporni sklep.

Iz opisanih razlogov in ob sklicevanju na 6. člen ZVarCP smo
upravni enoti posredovali mnenje, da tedaj, ko v postopku za
določitev odškodnine v primerih iz 73. člena ZDen ni dosežen
sporazum o odškodnini, ni podlage za izdajo sklepa o zavrženju
zahtevka, temveč pošlje upravni organ, ki vodi postopek, odločbo
o denacionalizaciji s spisi brez odlašanja pristojnemu sodišču, na
katerega območju je denacionalizirana nepremičnina.

Na vprašanje, zakaj so zahtevek stranke s sklepom z dne 25.
aprila 1997 zavrgli in jo napotili na sodišče, namesto da bi po
neuspelih prizadevanjih za poravnavo zadevo odstopili sodišču,
se je upravna enota ponovno sklicevala na odločbo ministrstva
za gospodarske dejavnosti z dne 20. marca 1997 v podobni
zadevi. V tej odločbi je namreč ministrstvo v obrazložitvi ugotovilo,
da je upravni organ ravnal pravilno, ko se je izrekel za
nepristojnega, zahtevo zavrgel in stranko napotil, naj jo uveljavlja
na pristojnem sodišču.

Mnenje smo poslali tudi ministrstvu za gospodarske dejavnosti in
predlagali, naj ga upošteva pri reševanju pritožb zoper morebitne
sklepe o zavrženju zahtevkov za določitev odškodnine v primerih
iz 73. člena ZDen, za naprej pa da upravnim enotam ustrezna
navodila.

Po pregledu dokumentacije - predvsem spornega sklepa in
odločbe ministrstva - smo ugotovili, da v nobenem izmed
omenjenih aktov ni pravne utemeljitve za takšno odločitev. Po 73.
členu ZDen gre zavezancem, iz katerih sredstev se vrne po
določbah tega zakona nepremičnina, ki so jo pridobili odplačno,
odškodnina po predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu
nepremičnin v družbeni lastnini. ZRPPN v 49. členu določa, da
mora premoženjskopravni organ po pravnomočnosti odločbe o
razlastitvi brez odlašanja razpisati in opraviti ustno obravnavo za
sporazumno določitev odškodnine za razlaščeno nepremičnino.
V 51. členu pa zakon določa, da tedaj, ko sporazum o odškodnini
ni dosežen najpozneje v treh mesecih od dneva, ko je postala
odločba o razlastitvi pravnomočna, pošlje premoženjskopravni
organ pravnomočno odločbo o razlastitvi s spisi brez odlašanja
pristojnemu sodišču, na katerega območju je razlaščena
nepremičnina, da odmeri odškodnino. Sodišče odmeri odškodnino
v nepravdnem postopku.

Čakanle na Izlavo zavezanca
Opažamo, da v upravnih enotah nerazumno dolgo časa čakajo
na opredelitev zavezanca za denacionalizacijo. Ta namreč
velikokrat ni zainteresiran za hitro rešitev zadeve in zato skuša
postopek zavleči. Upravne enote v takšnih primerih skušajo dobiti
izjavo zavezanca predvsem zato, da bi se našla neka rešitev, ki
bi bila sprejemljiva za obe stranki, da bi se tako upravičenec kot
zavezanec z odločbo strinjala in zoper njo ne bi vlagala pravnih
sredstev. Izkušnje pa kažejo, da tedaj, ko zavezanec želi postopek
zavlačevati, v vsakem primeru uporabi vsa pravna sredstva zoper
odločbo. Ko je dejansko stanje jasno ugotovljeno, bi bilo torej
treba postopek nadaljevati, tudi če se zavezanec ne izjasni o
zahtevku - seveda potem, ko preteče ustrezen rok, ki mu je bil za
to postavljen. Ni pravega razloga za to, da upravni organ po več
mesecev čaka s postopkom. Tako ravnanje se nedvomno ponavlja
že dalj časa; letos je bilo razvidno iz več pobud, naslovljenih na
varuha.

Iz navedenih določil izhaja, da gre pravzaprav za enoten
postopek, razdeljen na fazo pri upravni enoti in (po potrebi - če do
sporazuma ne pride) na fazo pri sodišču. V obravnavanem primeru
pa je upravni organ s sklepom zavrgel zahtevo stranke. Zavrženje
vloge ima naravo zaključnega akta, do katerega lahko pride iz
formalnih razlogov le pred vsebinsko obravnavo. V tem primeru
pa je bila vsebinska obravnava opravljena. Ker sporazum o
odškodnini ni bil dosežen, je nadaljevanje postopka po jasni
zakonski določbi v pristojnosti sodišča, na katerega območju je
(denacionalizirana) nepremičnina. Upravni organ se torej ne more
"izreči za nepristojnega za reševanje odškodninskega zahtevka"
(1. točka izreka sklepa), saj je svojo pristojnost že realiziral s
tem, da je izvedel "sporazumevalno" fazo postopka za določitev
odškodnine. Še manj lahko "zavrača odškodninski zahtevek"
(na koncu obrazložitve sklepa) - pri upravnem organu se o tem
ne odloča, temveč se samo skuša doseči sporazum. Če ta ni
dosežen, ni nobene podlage za izdajo kakršnegakoli akta, zlasti
tudi ne sklepa o zavrženju zahtevka. Nepotrebnost takega sklepa
potrjuje dejstvo, da se odškodninski del postopka v smislu 49.
člena ZRPPN sploh ne začne na zahtevo stranke, temveč z
aktivnostjo upravnega organa (v obravnavanem primeru je bilo
žal drugače).

2.5.3. Davki in carine
V letu 1997 se je v primerjavi z letom 1996 povečalo število
prejetih pobud, ki so se nanašale na delo in postopke davčne in
carinske uprave. Prejeli smo 72 novih pobud, reaktivirali tri že
zaključene, 12 pobud pa je bilo prenešenih v obravnavo iz leta
1996. Skupaj smo tako obravnavali 87 pobud in jih od tega zaključili
73, kar je 84 odstotkov obravnavanih pobud. Do zaostankov pri
obravnavanju pobud s tega področja tako ni prihajalo, število
nerešenih pobud pa je zgolj posledica opravljenih poizvedb pri
davčnih organih, od katerih še nismo prejeli odgovorov.
Vsebina preletih pobud
V prejetih pobudah so pobudniki navajali predvsem naslednje:
1. probleme v zvezi z nezmožnostjo plačila davčnega dolga,
povezane z očitno socialno stisko;

Celotna ureditev postopka za določitev odškodnine, torej tudi
prenosa obravnavanja od upravnega organa na sodišče, je taka,
da ga strankam v nobeni fazi ni treba začenjati ali "poganjati".
Določba drugega odstavka 51. člena ZRPPN v družbeni lastnini,
da se lahko prejšnji lastnik nepremičnine za odmero odškodnine
obrne neposredno na sodišče, pomeni samo izjemno možnost
za primer, da upravni organ ne opravlja svojega dela v skladu z
zakonom. Ne daje pa ta določba pravice upravnemu organu, da
strankam naloži začetek postopka na sodišču, kot se je zgodilo
v obravnavanem primeru. Odveč je poudarjati, da je ureditev v
poročevalec, št. 39

2. nestrinjanje z določili zakona o davčnem postopku (Ur. list
RS, št. 18/96) v delu, ki ureja pravico do pravnega sredstva;
kršitev svojih človekovih pravic in temeljnih svoboščin
pobudniki vidijo predvsem v določilu, da pritožba ne zadrži
izvršitve davčne odločbe;
3. probleme zaradi prisilne izterjave davčnega dolga z blokado
žiro računa davčnega zavezanca, ki zavezanca povsem
onemogoči pri nadaljnjem poslovanju;
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bilo odločeno o njegovi vlogi za odpis, delni odpis, odlog ali obročno
odplačevanje dolga. - Tudi v Glavnem davčnem uradu smo dobili
potrditev ocene, da kakovost prvostopenjskih davčnih odločb ni
vselej zadovoljiva in da so zlasti obrazložitve pomanjkljive, saj
tudi v zahtevnih zadevah vsebujejo samo elemente, ki jih zakon
predvideva za enostavne. Enako velja glede pomanjkljivosti
sklepov o prisilni izterjavi, ki ne vsebujejo vselej izvršilnega naslova
z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost, ter ne navajajo višine
dolga ločeno na glavnico in zamudne obresti. Tudi iz seznama
preostalih obveznosti, ki se sestavi, če dolžnik dolguje davek za
več let, oziroma iz različnih odločb, bi morali biti ti elementi razvidni.
. Kot posebno napako in togost ugotavljajo, da tudi očitno utemeljene
pritožbe organi prve stopnje pošiljajo v reševanje glavnemu uradu,
čeprav bi jih po ZUP lahko rešili sami. Zadeva bi bila lahko hitro
dokončno razčiščena, tako pa čaka v vrsti, ki je za reševanje
pritožb zelo dolga.

4. težave zaradi davčnega dolga, ki je nastal, ker je delodajalec
med letom plačal prenizko akontacijo dohodnine;
5. nestrinjanje z določbami ZDoh, ki urejajo olajšave za
vzdrževane družinske člane razvezanih zakoncev;
6. nestrinjanje z ureditvijo, ki ni dopuščala poprave napak pri
vpisovanju vzdrževanih družinskih članov v obrazec za
davčno napoved (ta problem je bil razrešen konec leta 1997,
saj bodo po spremembi zakona o davčnem postopku davčni
zavezanci, ki bodo pozabili izpolniti rubriko "vzdrževani
družinski člani", to napako lahko odpravili vse do izdaje
odmerne odločbe na prvi stopnji);
7. nerazumevanje načina obračunavanja dohodnine pri davčnih
zavezancih, ki prejemajo del obdavčljivih osebnih prejemkov
iz tujine (vprašanja so se nanašala predvsem na obračunavanje dohodnine za prejemnike pokojnin iz Italije);

Tudi pri postopkih na drugi stopnji so veliki zaostanki. Zaradi
učinkovitejšega dela rešujejo posamezni uslužbenci v določenem
času samo istovrstne zadeve. S tem prihaja do delnega odmika
od pravila, da se pritožbe rešujejo po vrstnem redu, ki ga določa
čas vložitve. Drugi odmik so primeri, kjer gre za velike davčne
obveznosti ali pa je izkazana verjetnost, da je v postopku prišlo
do nepravilnosti. - Opozorili smo na nesprejemljivost sedanjih
rokov za reševanje pritožb, in to tako tedaj, ko je zavezanec
davek že plačal, kot tedaj, ko je zaradi upanja v uspeh pritožbe
počakal s plačilom. Če se v prvem primeru pritožba izkaže za
utemeljeno, je država neupravičeno "obračala" zavezančev denar
(pri dohodnini celo brez plačila obresti), v drugem primeru pa so
od dneva zapadlosti davka začele teči zamudne obresti. Oboje
terja, da bi bilo o pritožbi odločeno v zakonskem roku. V Glavnem
davčnem uradu zatrjujejo, da si za to prizadevajo, da so celo
dosegli odobritev delnega plačila nadur, da pa bo pri sedanji
kadrovski zasedbi in pri sedanjem številu pritožb težko priti na
tekoče. Položaj se v "zatišnih" obdobjih nekoliko izboljša, po
množični izdaji odločb (na primer o dohodnini) in tej sledeči množici
pritožb pa spet poslabša. Pravično bi bilo, da bi se tek obresti v
predpisih določil tako, da bi bila država in davčni zavezanec v
popolnoma enakopravnem položaju.

8. probleme v zvezi s carinskimi in davčnimi oprostitvami za
invalide pri uvozu oziroma nakupu osebnega avtomobila (zlasti
starši otrok z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju);
9. nestrinjanje s pravno ureditvijo, ki določa zavezance za plačilo
nadomestila za stavbno zemljišče; več pobudnikov je namreč
izražalo začudenje nad tem, zakaj so zavezanci za plačilo
nadomestila za stavbno zemljišče, ko pa niso lastniki
y
nepremičnine, temveč zgolj njeni uporabniki;
10. neustreznost sklepov o prisilni izterjavi, ki ne vsebujejo vseh
zakonsko predpisanih sestavin;
11. nezadovoljstvo z dolgotrajnimi postopki v zvezi z reševanjem
pritožb in vlog za odpis, odlog ali obročno odplačevanje
davčnega dolga tako v postopkih pred organi prve kakor tudi
druge stopnje;
12. nestrinjanje z odločbami, s katerimi so davčni organi odločali
o vlogah za odpis, delni odpis, odlog ali obročno odplačevanje
davčnega dolga zavezanca, saj so zelo pomanjkljivo
obrazložene.

Glede problemov, ki nastanejo pri davčnih zavezancih, ko jim
davčni organ v postopku prisilne izterjave davčnega dolga blokira
n|lhov žiro račun, pa velja omeniti, da je pred sprejetjem zakona
o davčnem postopku, ki je začel veljati 1. januarja 1997, zakon o
davkih občanov v 52. členu določal, da so iz prisilne izterjave
izvzeta sredstva na žiro računu dolžnika, ki mu omogočajo
opravljanje dejavnosti za tri mesece. Novi zakon o davčnem
postopku ne dopušča več te možnosti. Z blokado žiro računa se
onemogoči davčnemu dolžniku nadaljnje poslovanje, kar pa lahko
povzroči tudi nemožnost izterjave davčnega dolga. Dvomljivo je,
ali je taka ureditev smotrna, saj je treba upoštevati, da neurejenost
plačilnega prometa in dolgotrajnost sodnih postopkov
marsikaterega podjetnika pripeljeta do finančnega zloma. V praksi
večkrat prihaja tudi do trenutne insolventnosti davčnega
zavezanca, ki bi bil ob večji fleksibilnosti davčnih organov čez
čas sposoben poravnati vse davčne obveznosti do države.

Videti je, da se tudi v letu 1997 v primerjavi z letoma 1995 in 1996
ni bistveno spremenila vsebina problemov, s katerimi so se
pobudniki obračali na varuha človekovih pravic in prosili za pomoč
pri njihovom razreševanju. Pomagali smo lahko s pospeševanjem
postopkov, razčiščevanjem spornih vprašanj v posameznem
postopku ter z opozarjanjem in dajanjem mnenj glede neustreznosti
rešitev v predpisih. Ugotavljamo pa tudi, da kljub rednemu
predstavljanju dela naše institucije in njenih pristojnosti pobudniki
še vedno teh pristojnosti ne poznajo dovolj, saj v številnih pobudah
pričakujejo od varuha, da bo o njihovih konkretnih zadevah
meritorno odločil in tako "popravil krivice", ki so jih storili državni
organi. Tako pobudniki večkrat prosijo varuha za odpis davčnega
dolga ali pozitivno rešitev njihove pritožbe, ali pa prosijo za
ukrepanje v fazi, ko še niso izkoristili vseh rednih in izrednih
pravnih sredstev in davčni postopek tako še ni dokončno oziroma
pravnomočno zaključen.

V Glavnem davčnem uradu poudarjajo, da so samostojni podjetniki
v enakem položaju kot drugi davčni zavezanci - gospodarski
subjekti. Tudi novi zakon o davčnem postopku po njihovem daje
dovolj možnosti za upoštevanje posebnosti posameznega
zavezanca oziroma primera (odložitev prisilne izterjave v zvezi s
pritožbo, odložitev že začete prisilne izterjave do odločitve o
pritožbi zoper sklep o taki izterjavi, odlog plačila davčnega dolga
zaradi začasne plačilne nezmožnosti, na katero davčni
zavezanec ni mogel vplivati). Veliko zavezancev svojih davčnih
obveznosti ne jemlje resno, če ni uveden postopek prisilne
izterjave. Zato davčni organi zelo pazijo, da neposredno po
zapadlosti davčne obveznosti izdajo sklep o prisilni izterjavi, da

Nekateri nerešeni problemi
Na podlagi prejetih pobud ugotavljamo, da tudi v letu 1997 ostaja
aktualen problem dolgotrajnih davčnih postopkov tako pri
davčnih organih prve stopnje, kakor tudi druge stopnje. Opozoriti
je treba na visoke zamudne obresti, ki se pripisujejo zapadli glavnici
davčnega dolga ob dejstvu, da se država sama ne drži zakonsko
predpisanih rokov za odločanje. Pri tem so primeri, ko je davčnemu
zavezancu davčni dolg že izterjan, pa na prvi stopnji še vedno ni
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člena ZPD s 14. členom Ustave Republike Slovenije. Po mnenju
sodišča sedanja ureditev ne zagotavlja enakosti med upravičenci
v okviru oprostitve prometnega davka, saj so ti posebni predpisi,
na katere se sklicujeta ZPD in pravilnik, sprejeti za popolnoma
drug namen - pri odraslih za zagotavljanje družbenega varstva
zmerno, težje in težko duševno ter samo najtežje telesno
prizadetih, pri otrocih in mladoletnikih pa je razvrščanje invalidov
vezano na način izobraževanja in usposabljanja otrok,
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb, ki potrebujejo posebne
oblike vzgoje, izobraževanja in usposabljanja. Ustavno sodišče
RS je zakonodajalcu naložilo, da se ugotovljeno neskladje
izpodbijane ureditve odpravi do 31. julija 1997 s tem, da se s
posebnimi predpisi zajamejo vsi obravnavani in morda še kakšni
tretji primeri z enako stopnjo prizadetosti in potrebe po negi in
pomoči drugih, ali pa zakonske pravice po ZPD ne vežejo več na
obstoj takih posebnih predpisov, katerih nepopolnost povzroča
očitno neenako obravnavanje prizadetih.

ne bi posamezni zavezanci pregloboko zabredli v davčne dolgove,
kot se je to dogajalo v preteklosti.
V zvezi s tem se zdi umestno razmišljanje, da bi s spremembami
zakona o davčnem postopku dali možnost za odpis zamudnih
obresti iz preteklosti s pogojem, da bo davčni zavezanec plačal
revalorizirano glavnico davčnega dolga. Zaradi pripisovanja
obresti neporavnane obveznosti naraščajo, pri tem jih je veliko
tako rekoč neizterljivih. - Druga ustrezna sprememba zakona pa
bi bila v tem, da bi v primeru vloge za odpis, odlog ali obročno
odplačevanje davčnega dolga zamudne obresti tekle le 30 dni od
zapadlosti dolga, nato pa šele po odločitvi o taki vlogi.
Treba je opozoriti tudi na pomanjkljive odločbe davčnih
organov, katere ne vsebujejo vseh z zakonom predpisanih
sestavin. Največje pomanjkljivosti po naših ugotovitvah nastajajo
pri obrazložitvah odločb davčnih organov, s katerimi ti odločajo o
odpisu davčnega dolga zavezanca. Iz posredovanih pobud in
njim priloženih spornih odločb o zavrnitvi zahteve za odpis
davčnega dolga zavezanca smo ugotovili, da so njihove
obrazložitve zelo skope, saj iz njih ni mogoče razbrati, katerih
kriterijev oziroma pogojev za odpis davčni zavezanec ne
izpolnjuje.

Na podlagi prejetih pobud in proučitve navedenih predpisov smo
11. junija 1997 posredovali na ministrstvo za finance mnenje, da
je treba ob spreminjanju oziroma usklajevanju določil ZPD z Ustavo
Republike Slovenije proučiti in ustrezno spremeniti tudi ureditev
glede oprostitev carine, in sicer tako, da bo zagotovljena enaka
raven varstva oziroma ugodnosti za enake in podobne skupine
invalidov ter da bo nova ureditev hkrati življenjska in uresničljiva.
Opozorili smo tudi, da pri vsakodnevni nujni strežbi in pomoči
invalidom v praksi nastajajo najrazličnejše življenjske situacije ip
primeri, ko je neka vožnja z osebnim avtomobilom neposredno
namenjena potrebam invalida, čeprav ne gre v celoti za njegov
osebni prevoz (prevoz v bolnišnico in v zdravilišče ali na posebno
usposabljanje invalidov in vožnja domov brez invalida). Ob tej
ugotovitvi smo podali mnenje, da sedanja ureditev na področju
oprostitev carine in prometnega davka za invalide pri uvozu
oziroma nakupu osebnega avtomobila, ki zahteva, da se tako
uvoženi oziroma kupljeni osebni avtomobil uporablja izključno za
osebni prevoz invalida, ni povsem življenjska, saj povzroča
dodatne ovire za invalide, kot tudi za tiste, ki skrbijo za invalidne
osebe. Če navedena zakonska ureditev izhaja iz ustavno
zagotovljenega varstva pravic invalidov (52. člen Ustave RS), bi
moral biti zagotovljen nemoten prevoz invalidov na šolanje, v
bolnišnico ali v zdravilišče, vendar pa sedanja ureditev v praksi
onemogoča normalno rabo osebnega avtomobila za potrebe
invalida. Ob tem pa smo poudarili, da se zavedamo težav pri
ugotavljanju, ali so vožnje iz šol, zdravilišč ali bolnišnic res v
zvezi z nujno oskrbo invalidov, ali pa gre za izkoriščanje ugodnosti
pri oprostitvi carine in prometnega davka.

Menimo, da bi bilo primerno, če bi bili kriteriji za odpis ali delni
odpis davčnega dolga zavezanca podrobno urejeni in posebej
predpisani s podzakonskim aktom. Tako bi bili ljudje z njimi
seznanjeni in bi imeli možnost, da že sami predhodno ugotovijo,
ali je vredno vlagati prošnjo za odpis ali delni odpis. Verjetno bi bil
zato tudi manjši pripad tovrstnih vlog in bi se skrajšal časovni
okvir za odločanje o vlogah davčnih zavezancev na prvi in drugi
stopnji.
Carinske oprostitve In oprostitve prometnega davka za
Invalid? pri gvpzM QzirQm9 nakupu osebnega avtomobila
Prejeli smo več pobud, v katerih tisti, ki negujejo invalidne osebe,
izražajo nestrinjanje s predpisi, ki urejajo carinske oprostitve in
oprostitve prometnega davka za uvoz oziroma nakup osebnega
avtomobila, ki ga invalidna oseba uvozi oziroma kupi izključno za
lastne potrebe. Ob tem poudarjajo tudi nestrinjanje z ozko
razlago pravice do uporabe osebnega vozila, ki je last
Invalida.
Na podlagi prejetih pobud smo podrobno proučili predpise, ki
urejajo carinske oprostitve in oprostitve prometnega davka za
invalide pri uvozu oziroma nakupu osebnega avtomobila.
Oprostitve plačila carine invalidu za uvoženi osebni avtomobil
določata carinski zakon (CZ) in na podlagi 165. člena CZ izdana
uredba o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve (Ur. list RS,
št. 56/95, 33/96 - v nadaljevanju: uredba) Oprostitve plačila
prometnega davka pa urejata zakon o prometnem davku (Ur. list
RS, št. 4/92 do 7/98) in pravilnik o uporabi zakona o prometnem
davku (Ur. list RS, št. 6/92 do 5/97 - v nadaljevanju: pravilnik).

Ministrstvo za finance se je strinjalo z našim mnenjem, da je treba
ob spremembi davčnih predpisov proučiti in ustrezno spremeniti
tudi carinske predpise. Te bodo začeli spreminjati takoj, ko bodo
sprejete spremembe ZPD in pravilnika. Pripominjajo pa, da pri
pripravi sprememb carinskih predpisov ne bi bilo smiselno
spreminjati tistih določil predpisov, ki so že usklajena s predpisi
EU oziroma carinskim kodeksom EU (na primer uporaba in
carinsko nadzorstvo nad blagom, uvoženim z oprostitvijo).

Ugotovili smo, da sta ureditvi oprostitev carine in prometnega
davka za uvoz oziroma nakup osebnega avtomobila, ki ga kupi
oziroma uvozi invalidna oseba, skoraj enaki. Obe ureditvi namreč
določata, da lahko upravičenec oziroma invalid, kateremu je
potrebna nega in pomoč drugih oseb, uveljavlja oprostitev carine
oziroma prometnega davka, če uvaža ali kupuje novo osebno
motorno vozilo izključno za svoj osebni prevoz, in to največ enkrat
v treh letih. Pri ugotavljanju kategorije in stopnje invalidnosti pa se
obe ureditvi sklicujeta na posebne predpise s področja varstva
telesno in duševno prizadetih oseb, izobraževanja ter Invalidskega
in pokojninskega zavarovanja. Ugotovili smo tudi, da je Ustavno
sodišče Republike Slovenije 5. decembra 1996 Izdalo odločbo št.
U-l-183/93-15, s katero je ugotovilo neskladnost 14. točke 18.
poročevalec, št. 39

Državni zbor je sprejel spremembe in dopolnitve ZPD v drugi
polovici leta 1997 (Ur. list RS, št. 57/97), vendar večinoma ne v
smeri, za katero smo se zavzemali. V vsebinskem pogledu gre
zlasti za črtanje oseb, ki imajo status invalida po zakonskih
predpisih ter obenem priznano pravico do dodatka za postrežbo
in tujo pomoč, za razširitev upravičencev - otrok, ki imajo stalne
motnje v telesnem in duševnem razvoju in jih spremljajo mentalno
higienski dispanzerji pediatrične službe ali ustrezne specialistične
knjige, tudi na šolske otroke, ter za podaljšanje časa za enkratno
uveljavljanje oprostitve od treh na pet let. - Pravilnik še ni usklajen
s spremenjenim besedilom ZPD. Glede na to, da je tudi po
spremenjenem besedilu ostala oprostitev za osebe z zmerno,
težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, vezana na Iste
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predpise kot v dosedanji ureditvi - res pa so ti predpisi vključeni v
sam zakon -, bo verjetno kmalu postavljeno vprašanje, ali ni tudi
spremenjeni zakon v neskladju z ustavo.

s pravnim sistemom Evropske unije še spremenjeni; pri tem bodo
obravnavana vprašanja nedvomno ponovno proučena.

Carinske In davčne oprostitve pri uvozu oziroma nakupu
avtomobilov za gluhe In naglušne otroke

2.5.4. Druge upravne zadeve
Dolgotrajnost postopkov po "volnlh" zakonih

Sekcija staršev gluhih in naglušnih otrok Celje nam je v vednost
poslala dopis, naslovljen na MF. Želijo, da se ponovno proučijo
carinske in davčne olajšave pri nakupu avtomobilov za gluhe
in naglušne otroke. Pozneje so nam poslali še listine v konkretni
upravni zadevi, iz katerih je razvidno, da carinski organi ne
priznavajo oprostitve plačila carine pri uvozu avtomobila za
potrebe naglušnega otroka (drugi odstavek 4. člena pravilnika o
razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih
oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, Ur. list SRS, št.
18/77).

Že v poročilu o delu v letu 1996 smo opozorili na veliko
prekoračevanje zakonskih rokov v postopkih po tako imenovanih
vojnih zakonih, še posebej po zakonu o žrtvah vojnega nasilja
(ZZVN). Dogajanje v letu 1997 pa nas sili k ponovni ugotovitvi, da
je bilo v zvezi z navedenim zakonom preveč stvari neustreznih
(nerealno določen rok za začetek veljavnosti, nerealen rok za
izvedbo postopka, izostanek pravočasnih izvršilnih predpisov
ter ustreznih organizacijskih, kadrovskih in drugih ukrepov).
Dodamo lahko še trikratno spreminjanje zakona, neustrezno
normativno ureditev oziroma počasno razčiščevanje nekaterih
vprašanj (na primer glede pravic družinskih članov žrtev vojnega
nasilja) in probleme zaradi dolgotrajnega revizijskega postopka.

V poročilu o delu varuha človekovih pravic v letu 1996 smo obširno
opisali naša stališča glede izvajanja drugega odstavka 10. člena
ZDoh. Smiselno enaka stališča bi v precejšnji meri lahko veljala
tudi glede oprostitve plačila carine oziroma prometnega davka,
zlasti glede dvomljive "odbire" otrok z motnjami v telesnem ali
duševnem razvoju in neustreznosti uporabe predpisov s področja
šolstva. Ne glede na to pa je dejstvo, da so kategorije upravičencev
do oprostitve na teh dveh področjih s predpisi natančno določene.
Za presojo, ali so ti predpisi v skladu z ustavo in ali njihovo izvajanje
ne povzroča kršitve človekovih pravic, je pristojno ustavno
sodišče - bodisi v postopku za presojo ustavnosti oziroma
zakonitosti predpisov bodisi pri reševanju ustavnih pritožb,
vloženih zoper posamične akte, izdane na podlagi teh predpisov.

Tudi v letu 1997 so se pobudniki obračali na nas zaradi
nedokončanih postopkov na prvi stopnji. V času pisanja tega
poročila nimamo novejših podatkov, po stanju z dne 1. oktobra
1997 pa je bilo nerešenih še 17.842 ali 33 odstotkov zahtev (ki so.
bile večinoma vložene januarja in februarja 1996). Še več pobud
smo dobili v zvezi z revizijo, ki jo opravlja ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve (MDDSZ). Do istega datuma je
ministrstvu uspelo opraviti revizijo v 13.305 primerih, kar je slaba
polovica vseh, ki so jih do takrat prejeli (27.013), oziroma manj
kot četrtina vseh zadev po ZZVN. Pobudniki ne morejo razumeti,
da je potem, ko so jim pravice že priznane, treba toliko časa za
preizkus zakonitosti izdane odločbe. Po drugi strani pa MDDSZ
ugotavlja, da se pri reviziji ugotovi kar precejšnje število napak v
postopku na prvi stopnji (20 - 30 odstotkov).

Pri MF smo poizvedovali, ali bodo po spremembi 10. člena ZDoh,
ki je že v zakonodajnem postopku, ustrezno spremenjeni tudi
predpisi, ki urejajo oprostitev plačila carine oziroma prometnega
davka pri uvozu oziroma nakupu osebnega avtomobila, saj gre v
znatni meri za isto skupino upravičencev. Opozorili smo tudi, da
pravilnik o uporabi ZPD še ni usklajen s spremembami tega
zakona.

V zvezi z revizijo velja opozoriti, da bo v primeru, če ne bo
opravljena z izdajo formalne odločbe v zakonskem roku, treba
šteti, da se revizijski organ strinja z izdano prvostopenjsko
odločbo. Ni jasno, po kakšnih merilih se bodo odbirale zadeve za
dejansko izvedbo revizije v položaju, ko je ne bo mogoče opraviti
v vseh, in ali ne bo pri tem lahko neutemeljeno prišlo do neenakega
izida postopka.

Povedali so nam, da bo s spremembami ZDoh posebna olajšava
za vzdrževanje otrok z motnjami postavljena na povsem novo
podlago. Poslej naj bi se kot dokazilo za uveljavljanje navedene
davčne olajšave uporabljala mnenja, ki jih na podlagi zakona o
družinskih prejemkih za uveljavljanje dodatka za nego otroka
izdajajo izvedenske komisije, ki razvrščajo otroke glede na vrsto
bolezni ali motnje v telesnem oziroma duševnem razvoju na podlagi
pravilnika o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka (Ur.
list RS, št. 26/96). Na ministrstvu poudarjajo, da je razlog za
oprostitev plačila carine oziroma prometnega davka pri uvozu
oziroma nakupu osebnega avtomobila delno drugačen kot za
olajšavo pri dohodnini, saj ne gre le za premoženjske okoliščine,
temveč predvsem za to, da se z oprostitvijo olajša prevoz invalida
oziroma otroka z motnjami, ki so take narave, da je potreba po
prevozu še posebej izrazita. Tudi ustavno sodišče je v spredaj
omenjeni odločbi ugotovilo, da je zakonodajalec pri urejanju
oprostitve plačila prometnega davka očitno zasledoval cilj, da se
oprostitev omeji na najhujše primere trajne telesne ali duševne
prizadetosti, in to takšne vrste, ki so zaradi težav prizadetih oseb
pri gibanju neposredno povezani s predmetom davčne oprostitve
- osebnim avtomobilom. Zato na ministrstvu menijo, da nove
podlage za uveljavljanje posebne olajšave pri dohodnini niso v
celoti uporabne tudi kot podlaga za uveljavljanje oprostitve pri
plačilu carine. Ob tem smo opozorili, da po naši oceni sedanja
odbira motenj, ki so podlaga za oprostitve, ne izhaja dosledno iz
spredaj navedenega cilja.

V opisanem položaju je resnično težko razumljivo, da vlada kljub
predlogom MDDSZ, odbora za zdravstvo, delo, družino in
socialno politiko ter komisije za peticije državnega zbora ni sprejela
nobenih ukrepov.
Pokojninska doba za čas tralanla volnega nasilja
Na varuha človekovih pravic se je obrnil odbor krajevne
organizacije Društva izgnancev Slovenije iz Celja. Poleg pritožbe
zaradi dolgotrajnosti postopkov na prvi stopnji in tudi podaljševanja
roka za končanje revizijskih postopkov glede pravic žrtev vojnega
nasilja je posebej opozoril, da gredo žrtvam vojnega nasilja po
veljavnih predpisih pravice od prvega dne naslednjega meseca
po vložitvi zahteve na upravni enoti, to pa je za večino
upravičencev s 1. februarjem 1996; izjema je le pravica do priznanja
pokojninske dobe kot posebne dobe za čas trajanja vojnega
nasilja. To posebno dobo naj bi upravičenec prek Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) lahko uveljavil za
nazaj le za šest mesecev od vložitve vloge, kateri mora biti
priloženo potrdilo o vpisu v seznam žrtev vojnega nasilja. To
pomeni, da mora biti prej končan postopek v zvezi s priznanjem
statusa žrtve pri pristojni upravni enoti, vključno z revizijo. Ravno
tukaj se tako še posebej pokaže problem dolgotrajnega poteka

Vsi omenjeni predpisi bodo pri usklajevanju slovenske zakonodaje
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primeru lahko pokazal problem tistih upravičencev, pri katerih je
bilo odločeno v manj kot šestih mesecih, saj bi bila zanje uporaba
ZPIZ dejansko ugodnejša. Nismo pa prepričani, ali taki primeri
sploh so.

postopkov na upravnih enotah, pa tudi revizijskih postopkov na
MDDSZ, saj bo večina upravičencev to potrdilo prejela z
večmesečno ali celo letno zamudo.
V poizvedbah pri ZPIZ nas je posebej zanimalo, ali v takšnih
primerih Zavod postopa po 185. členu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ), ki določa, da gre zavarovancu
pravica do ponovno odmerjene pokojnine od prvega dne po vložitvi
zahteve In največ za šest mesecev nazaj, ali upošteva 24. člen
ZZVN, ki določa, da se glede pridobitve, uživanja in izgube pravic
uporabljajo določbe zakona o vojnih invalidih (ZVojl). Člen 79.
tega zakona namreč določa, da gredo pravice po tem zakonu
(glede na omenjeno določbo pa tudi po ZZVN) od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi zahteve (za priznanje statusa).
Naše stališče je bilo, da gre v primeru ZVojl za poznejši in specialen
predpis in bi bilo tako mogoče gledanje, da določba njegovega 79.
člena velja tudi za priznanje pokojninske dobe.

Poudarili smo, da bi bilo treba razčistiti, ali je namen zakonodajalca,
da gredo vse pravice žrtev vojnega nasilja, torej tudi priznanje
pokojninske dobe, od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahteve (pri čemer se za zahtevo šteje vloga za priznanje statusa
žrtve), v vsakem primeru pa bi bilo treba najti rešitev, da ne bi
prihajalo do neutemeljenih razlik med upravičenci zaradi različno
dolgih postopkov.
Ministrstvo je v dopisu z dne 9. junija 1997, ki ga je podpisal
državni sekretar, odgovorilo, da po 19. členu ZZVN odloča o
priznanju pokojninske dobe kot posebne dobe Zavod za
pokojninsko invalidsko zavarovanje izključno na podlagi potrdila
o vpisu v evidenco žrtev vojnega nasilja. Pravica do priznanja
pokojninske dobe kot posebne dobe za čas trajanja vojnega nasilja
in s tem pravica do ponovne odmere pokojnine pa gre
zavarovancu po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavrovanju od prvega dne po vložitvi zahteve in največ za šest
mesecev nazaj. Glede na to, da Zavod odloča o priznanju
pokojninske dobe kot posebne dobe izključno na podlagi potrdila
o vpisu v evidenco žrtev vojnega nasilja, prihaja do neenakosti
med posameznimi upravičenci zaradi različno dolgih postopkov.

Zavod nam je 4. aprila 1997 posredoval pojasnilo, iz katerega
izhaja, da je njihovo stališče, da se določba 79. člena ZVojl v
zvezi s 24. členom ZZVN uporablja le glede vprašanja pridobitve,
uživanja in izgube pravic, ki jih priznava upravna enota, in se ne
more uporabiti za določitev datuma, od katerega gre žrtvi vojnega
nasilja nov znesek pokojnine, odmerjen na podlagi štetja časa
nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa v pokojninsko dobo. Po
njihovem mnenju morajo obvezno uporabiti določbo 185. člena
ZPIZ, saj se zahtevek vloži pri zavodu ter se tako vsi roki in
pravice računajo po datumu vložitve tega zahtevka. Če bi namesto
navedene določbe uporabili pri odmeri pokojnine določbo 79. člena
ZVojl, bi bil upravičenec še na slabšem, saj bi se mu nova pokojnina
lahko odmerila le za naprej, od prvega dne naslednjega meseca
(X> vložitvi zahteve pri zavodu. Po njihovem mnenju bi bila rešitev
lahko v tem, da bi zakon izrecno določil, da se tudi pravice, ki jih
upravičenec uveljavlja pri Zavodu, uveljavljajo z isto zahtevo, ki
jo zavarovanec vloži pri upravni enoti in ki jo ta po končanem
postopku odstopi v nadaljnje reševanje zavodu, kar sicer ni v
navadi in bi takšna določba pomenila veliko izjemo.

Ministrstvo navaja, da bi rešitev lahko bila v tem, da bi zavarovanec
pri ZPIZ vložil zahtevek za priznanje pokojninske dobe in odmero
pokojnine prej, preden bi o priznanju statusa žrtve vojnega nasilja
dokončno odločila pristojna upravna enota. Zahtevku za priznanje
pokojninske dobe in ponovno odmero pokojnine bi moralo biti
priloženo potrdilo o tem, da je zavarovanec pri pristojni upravni
enoti sprožil postopek za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja.
Po predložitvi potrdila o vpisu v evidenco žrtev vojnega nasilja bi
Zavod odločil o priznanju pokojninske dobe kot posebne dobe in
o odmeri pokojnine. Če bi bil zavarovanec na podlagi tako
ugotovljene pokojninske dobe upravičen do odstotnega povečanja
že uveljavljene pokojnine, bi mu tako povečana pokojnina v skladu
s 185. členom ZPIZ pripadala od prvega dne naslednjega meseca
po vložitvi zahteve pri zavodu.

V dopisu MDDSZ dne 14. aprila 1997 smo izrazili mnenje, da je
interpretacija Zavoda dvomljiva in da je tudi pri sedanjem besedilu
zakona mogoča drugačna. ZVojl v 79. členu pravi, da gredo
pravice po tem zakonu (glede na 24. člen ZZVN pa tudi po
slednjem) upravičencem od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi zahteve. Priznanje pokojninske dobe je pravica po ZZVN
(4. točka 8. člena in 13. člen zakona), ki se tako kot priznanje
statusa in vseh drugih pravic uveljavlja pri upravni enoti. Ta odloči
o temelju zahtevka s tem, da v odločbi določi obdobje, ki se
upošteva kot podlaga za priznanje pokojninske dobe. Postopek
pri Zavodu je tako bolj ali manj le tehnična izvedba na podlagi že
priznane pravice. Tako si tudi ne znamo predstavljati možnosti,
da bi Zavod v postopku priznavanja pokojninske dobe izdal
negativno odločbo.

Glede na to, da je za edino mogočo "rešitev", ki jo omenja MDDSZ,
že prepozno, smo se obrnili neposredno na ministra za delo,
družino in socialne zadeve. Opozorili smo, da za stališče, da se
o priznanju pokojninske dobe odloča po ZPIZ, ministrstvo ne
navaja nobenih argumentov, s katerimi bi ovrglo ali vsaj skušalo
ovreči naše mnenje, da je mogoča drugačna interpretacija
zadevnih zakonskih določb. Zanjo poleg že navedenih govori še
ena okoliščina. Po 20. členu ZZVN se v postopku za uveljavljanje
statusa in pravic po tem zakonu (torej tudi pravice do priznanja
pokojninske dobe) uporabljajo določila zakona o splošnem
upravnem postopku, ZVojl in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
če v tem zakonu ni drugače določeno. Postopek priznanja
pokojninske dobe je urejen v 19. členu zakona in v njem ni nobene
določbe o uporabi drugih predpisov (na primer o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju), kot so navedeni v 20. členu, ki tudi po
sistematiki nedvomno "pokriva" (tudi) 19. člen. Ministrstvo po
drugi strani priznava, da zaradi različno dolgih postopkov pri
sedanji interpretaciji predpisov prihaja do neenakosti med
posameznimi upravičenci. To je v nasprotju z ustavno pravico
enakosti pred zakonom in zatorej nesprejemljivo. Ministra smo
naprosili, naj se zavzame za to, da se najde rešitev, ki bo zagotovila,
da do neenakosti ne bo prihajalo.

Drugačno gledanje bi dejansko pomenilo diskriminacijo med
posameznimi strankami, in to izključno zaradi razlogov na strani
države. Dejstvo je namreč, da se zahtevki na upravnih enotah
rešujejo daleč prek rokov, postavljenih z zakonom, pa tudi na
MDDSZ so revizijski postopki (čeravno morebiti še znotraj
enoletnega roka) preveč dolgotrajni. Tako bi upravičenci pravico
do priznanja pokojninske dobe kot posebne dobe lahko uveljavljali
Sele več mesecev ali celo let po roku, kot bi jo lahko, če bi bilo o
zadevi odločeno pravočasno, v številnih primerih se bo tudi
dogodilo, da bo vlagateljem zahtevkov za priznanje statusa kljub
sočasni vložitvi pravica priznana z različnim datumom - pač glede
na hitrost reševanja zahtevka na prvi stopnji in v postopku revizije.

V odgovoru je ministrstvo - ponovno s podpisom državnega
sekretarja - sporočilo svoja stališča do obravnavanih vprašanj.
Ministrstvo se strinja z našim mnenjem, da je glede datuma, od
katerega pravica do priznanja pokojninske dobe pripada

Ponovili smo opozorilo, da bi bilo mogoče stališče, da gre pri
ZZVN tudi glede uveljavljanja pokojninske dobe kot posebne dobe
za poznejši in specialen predpis. Zavedamo se, da bi se v tem
poročevalec, št. 39
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Neurelena mela s Hrvaško na območju upravne enote Piran

posameznemu upravičencu, treba uporabiti 24. člen ZZVN, ki se
(tudi) glede pridobitve pravic navezuje na ZVojl. Po 79. členu tega
zakon§ pa gredo pravice upravičencem od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Seveda je tu mišljena
zahteva za priznanje statusa (vojnega invalida ali žrtve vojnega
nasilja), ki ne vključuje sama po sebi tudi zahtev za priznanje
posameznih pravic. Stranka z zahtevo uveljavlja tako status kot
pravice, ki jih mora opredeliti, lahko pa najprej uveljavlja le status,
pravice pa šele kasneje. In v tem primeru se pravice pač priznajo
od kasnejšega datuma kot sam status, od prvega dne naslednjega
meseca po vložitvi zahteve za priznanje konkretne pravice. Glede
na to je za stranke ugodneje, če se - tako kot to v praksi tudi
poteka - pokojninska doba prizna v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju: od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest
mesecev nazaj.

Pobudnik se je obrnil na varuha in ga seznanil s težavami, ki jih
imajo slovenski državljani, ki prebivajo v vasi Mlini pri Sečovljah,
ker pri upravni enoti Piran ne morejo prijaviti stalnega prebivališča.
S tem jim je onemogočeno tudi, da bi lahko volili in kandidirali na
lokalnih volitvah, težave naj bi imeli tudi ob izražanju volje na
referendumu.
Ugotovili smo, da je položaj štirih vasi, ki ležijo na južnem bregu
Dragonje, negotov in bo tak tudi ostal do dokončne določitve
meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. To so vasi
Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile. Te vasi niso vključene v uredbo o.
teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji (Ur. list
RS, št. 75/94 in 8/96) in zato upravna enota Piran tudi zavrača
pristojnost za reševanje zahtevkov ljudi s tega območja. V
konkretnem primeru je omenjena upravna enota s sklepom z dne
4. aprila 1996 zaradi nepristojnosti zavrgla zahtevo pobudnika in
njegove matere za prijavo stalnega prebivališča. Na drugi strani
pa zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur.
list RS, št. 60/94) te štiri vasi vključuje v občino Piran. Res je, da
je bilo s spremembami in dopolnitvami navedenega zakona (Ur.
list RS, št. 69/94) zadržano izvajanje zakona glede območja
zaselkov Bužini, Škodelin in Škrile do določitve meje med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Še vedno pa je nejasen
položaj vasi Mlini. Ti so glede na zgoraj omenjeni zakon del
slovenskega ozemlja, česar pa uredba (ki je bila objavljena
kasneje) ne upošteva.
' ;1
V zadevi smo MNZ pozvali, naj nam sporoči, kaj bodo storili za;
odpravo ugotovljenega neskladja. Prejeli smo odgovor, da naselij
Bužini, Škodelin in Škrile ni mogoče vključiti v območje upravne
enote Piran pred določitvijo meje med državama. Glede naselja
Mlini pa nam je ministrstvo zagotovilo, da se bo posvetovalo s
pristojnimi službami in skušalo čimprej predlagati ustrezno rešitev.

Ministrstvo ne pritrjuje (domnevnemu) našemu stališču, da se
priznanje pokojninske dobe kot ena od pravic po ZZVN uveljavlja
pri upravni enoti, saj pri slednji stranka lahko le zahteva, da se
ugotovi obdobje nasilja, ki je podlaga za priznanje pokojninske
dobe. Rešitev, s katero bi strankam omogočili zgodnejšo
uveljavitev pokojninske dobe in s tem zgodnejšo uveljavitev
odstotnega povečanja že uveljavljene pokojnine ter odpravili
neenak položaj upravičencev, bi bila po mnenju ministrstva lahko
samo nenačelna in s toleranco organa, ki odloča o priznanju
pokojnine. Stranka bi obenem z vložitvijo zahteve za priznanje
statusa in pravic žrtve vojnega nasilja pri pristojni upravni enoti
vložila tudi zahtevo za priznanje pokojninske dobe kot posebne
dobe pri pristojni območni enoti ZPIZ Slovenije, kar pa bi lahko
odprlo nove probleme.
V zvezi s stališči ministrstva moramo poudariti, da nikoli nismo
govorili o tem, da bi bila upravna enota pristojna za odločitev o
zahtevku za priznanje pokojninske dobe (pač pa o določitvi
obdobja, ki se upošteva kot podlaga za priznanje pokojninske
dobe pri Zavodu). Govorili tudi nismo o možnostih, da bi se o
priznanju pokojninske dobe odločalo, preden bi bila opravljena
revizija odločbe o priznanju statusa žrtve vojnega nasilja. Naj
ponovimo: zavzemamo se samo za to, da zaradi različno
dolgih postopkov za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja
ne bi prihajalo do neenakosti med upravičenci pri
priznavanju oziroma upoštevanju posebne pokojninske
dobe; razlike bodo lahko celo večletne. Pri zavzemanju za
omenjeni cilj smo opozorili na možnost drugačne interpretacije
predpisov, kot se je uveljavila v dosedanji praksi. Pri tem sploh
nismo mislili, da je to edina možnost. S tem, ko ministrstvo izrecno
priznava, da zaradi različno dolgih postopkov prihaja do
neenakosti med posameznimi upravičenci, pri tem pa ne predlaga
nobenega ukrepa, se ni mogoče zadovoljiti. Če bi se glede
omenjene drugačne interpretacije po skrbnejši preveritvi, kot je je
bila deležna doslej, pokazalo, da ni sprejemljiva, bi prišel v poštev
predlog državnemu zboru za avtentično razlago ZZVN. Če bi bila
ta enaka, kot je dosedanja praksa, bi zakonodajalec ob celoviti
predstavitvi problematike prav gotovo sprejel ustrezne ukrepe
za popravo sedanjega stanja. Druga možnost je, da se predlaga,
da se v okviru že potekajočega postopka za spremembo ZZVN
ustrezno uredi tudi obravnavano vprašanje. Zavedamo se, da bi
bilo pri tem treba rešiti nekatera zahtevna vprašanja, na primer
kako ravnati v primerih, ko je bil postopek priznanja posebne
pokojninske dobe in ponovne odmere pokojnine že končan.
Opozarjamo pa, da bodo problemi še znatno hujši in številnejši,
če bo ustavno sodišče kdaj kasneje odločilo, da so bile v tem
pogledu z ureditvijo po ZZVN oziroma z njegovim izvajanjem
kršene človekove pravice.

16. junij 1998

V drugem primeru je upravna enota Piran zavrgla vlogo stranke
iz vasi Mlini, da jo naknadno vpišejo v volilni imenik za volitve
predsednika republike, ker je stranka zamudila rok, do katerega
so lahko državljani zahtevali popravek imenika.
Upravna enota je v odgovoru navedla, da stranka prebiva na
spornem ozemlju. To ozemlje je predmet pogajanj med Republiko
Slovenijo in Hrvaško. Ozemlje na južnem bregu reke Dragonje je
namreč sporno že od leta 1952. Evidenco prebivalstva in hišno
numeracijo je vodila občina Buje, kataster je vodila Geodetska
uprava Koper, zemljiško knjigo pa sodišče v Piranu. Trenutno nad
tem spornim ozemljem izvaja vso oblast Republika Hrvaška, ki je
kljub protestom Slovenije zgradila svoj mejni prehod v zaselku
Mlini, v neposredni bližini stanovanjske hiše, kjer prebiva
pobudnica.
Glede sporne udeležbe na volitvah so sporočili, da se je stranka
osebno zglasila na dan volitev 23. novembra 1997 ter so ji na
njeno zahtevo izdali potrdilo, da ima volilno pravico. S tem potrdilom
je lahko volila na volišču v Sečovljah.
Plačilo $tpržev M prpgrgme V vrtcih
V zvezi s plačilom staršev za programe v vrtcih smo prejeli
predvsem pobude posameznikov, ki opravljajo zasebno
dejavnost. Niso se strinjali, da jim je občina avtomatično določila,
da plačajo 60 odstotkov cene programa vrtca, in da je pri določitvi
takšne cene uporabila opravljanje zasebne dejavnosti kot dokaz
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za razpolaganje s premoženjem. Pri tem se je opirala na določbo
petega odstavka 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcih (Ur. list RS, št. 44/96), ki ga je izdal minister za šolstvo in
šport. Po omenjeni določbi starši, ki razpolagajo s premoženjem,
navedenim v 5. členu pravilnika (za kar se med drugim šteje tudi
opravljanje zasebne dejavnosti), plačajo najmanj 60 odstotkov
cene programa.

Pri tem je posebej poudaril, da bodo zopet po nepotrebnem nastali
zaostanki pri reševanju zadev, saj so nam v tistem času
posamezniki že pošiljali v vednost zahteve za priznanje statusa,
naslovljene na MP. Varuh je tudi izrazil mnenje, da je takšen položaj
nesprejemljiv, še posebej če se upošteva starost upravičencev.
Po tem posredovanju je vlada imenovala komisijo za izvajanje
zakona o popravi krivic.

Glede na to, da so nas pobudniki z navedeno ureditvijo seznanili
v času, ko so šele prejeli odločbe o višini plačila za program
vrtca, zoper katere še niso vložili pritožb oziroma so bile pritožbe
vložene, pa še ne rešene, smo jim svetovali, da pred morebitno
nadaljnjo obravnavo pri varuhu uporabijo vsa mogoča pravna
sredstva v upravnem oziroma sodnem postopku. Pobudniku, ki
je menil, da je treba spremeniti določbe pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih, ki predpisujejo, da se opravljanje samostojne
dejavnosti šteje za premoženje oziroma dokazuje razpolaganje s
premoženjem, zaradi česar so se staršem, od katerih je vsaj
eden obrtnik oziroma samostojni podjetnik, plačila povečala za
več kot sto odstotkov, pa smo svetovali, naj vloži pri ustavnem
sodišču pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti predpisa. To je tudi storil. Ustavno sodišče, ki je prejelo
več tovrstnih pobud, je odločilo, da se omenjene določbe
pravilnika razveljavijo (Ur. list RS, št. 39/97).

S pričetkom dela navedene komisije smo ob koncu leta začeli
prejemati pobude, ki so opozarjale na probleme posameznikov
glede uveljavljanja pravic. Iz prejetih pobud smo razbrali, da
praviloma izdani sklepi priznavajo upravičencem pravico do
odškodnine in pravico do dvojnega štetja v pokojninsko dobo za
čas odvzema prostosti. Tako v pobudah navajajo, da Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne odloča o zahtevkih za
ponovno odmero pokojnine. Zavod je na našo poizvedbo zagotovil,
da bodo ti postopki stekli aprila 1998. Pobudniki tudi opozarjajo
varuha, da država zaradi starosti upravičencev namenoma
zavlačuje s sprejetjem zakona o skladu za poplačilo vojne
odškodnine. Ocenujemo, da se bo problematika v zvezi z
uresničevanjem ZPKri prihodnje leto še bolj zaostrila. Menimo, da
mora država čimpreje izpolniti pogoje za izvršitev sklepov, ki jih
izdaja komisija za izvajanje ZPKri.
Napotitve na služenje nadomestnega civilnega služenja
volaškega roka

Izvajanje zakona o popravi krivic

V letu 1997 smo prvič prejeli tudi pobude, v katerih se pobudniki
pritožujejo zaradi nekorektnosti pri postopku napotitve na služenje
nadomestnega civilnega vojaškega roka. Pobudniki so.se
pritoževali, da jim ni omogočena napotitev v rokih, ki jih določa
zakon, in da bodo zaradi tega imeli težave pri nadaljevanju šolanja
na univerzi po končanem služenju civilnega vojaškega roka.

Na to področje razvrščamo tudi pobude, ki se nanašajo na
uresničevanje zakona o popravi krivic. Pripad tovrstnih pobud se
je v primerjavi z letom 1996 povečal za 86 odstotkov. Vzrok za
povečanje je nedvomno v tem, da je bil ZPKri uveljavljen ob koncu
leta 1996.
Že v lanskem poročilu smo opozorili na nekatere probleme, ki so
vezani na uresničevanje tega zakona.Tako še vedno ugotavljamo,
da ni bil sprejet zakon o skladu za poplačilo vojne odškodnine.
Sprejem tega zakona je nujen, ker je zakon temeljni vir sredstev
za izplačilo odškodnin za upravičence po ZPKri, po zakonu o
žrtvah vojnega nasilja in tudi za družinske člane padlih v vojni za
Slovenijo. Sedanje stanje je z vidika urejenosti države in z vidika
varstva pravic posameznika nesprejemljivo.

Ministrstvo za obrambo nam je pojasnilo, da se je število prošenj
za uveljavljanje pravice do ugovora vesti bistveno povečalo. Zato
so se z MNZ dogovorili, da bo le-to izdelalo letni načrt napotitve
za leto 1998 in da bodo napotitve na opravljanje nadomestne
civilne službe potekale sočasno z napotitvami nabornikov na
služenje vojaškega roka. Glede konkretne pobude pa je ministrstvo
pojasnilo, da bo pobudnik napoten na opravljanje nadomestne
civilne službe v skladu z načrtom napotitve. Pojasnili so nam tudi,
da so imeli pred pobudnikom prednost državljani starejših letnikov
in državljani, ki so prišli na opravljanje civilne službe iz tujine v
skladu s pravilnikom o izvajanju nabora in napotitve.

V nekaterih pobudah, ki smo jih prejeli v prvi polovici leta, so se
pobudniki pritoževali, ker vlada v tistem času še vedno ni
imenovala komisije za izvajanje ZPKri. Glede na to, da je v
pristojnosti te komisije odločanje o priznanju statusa nekdanjega
političnega zapornika oziroma po vojni ubite osebe, je to, da še ni
bila imenovana, resno oviralo začetek izvajanja ZPKri. Zato je
varuh človekovih pravic na ta problem opozoril predsednika vlade.

Pri postopkih napotitve na služenje civilnega vojaškega roka
nismo ugotovili nepravilnosti, ki bi kazale na konkretne kršitve
predpisanega postopka.
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sodnih postopkov ter ustavno sodno razveljavitev posameznih
členov oziroma ugotovitve njihove neskladnosti z ustavo, ne
pripomorejo k pravni varnosti posameznika in kredibilnosti
Slovenije kot pravne države. Čeprav smo nov kazenski zakonik
in nov ZKP dobili v letu 1994, je za sedanje razmere značilno
stališče MP, da celovita vsebinska reforma materialnega in
procesnega kazenskega prava v naši državi še ni bila izvedena.
Vsebinska reforma kazenskega prava nas torej še čaka, sedanji
položaj pa je takšen, da slovenska sodišča v pripornih zadevah
odločajo tudi na podlagi zakonskih določil, ki so v neskladju z
ustavo.

2.6 Sodni in policijski postopki
Med vsemi področji dela varuha človekovih pravic je pripad zadev
ponovno največji pri sodnih in policijskih postopkih. V letu 1997
smo prejeli 776 pisnih pobud, med katerimi se jih 714 nanaša na
sodne postopke. Rdeča nit pritožb s področja sodstva pa so
seveda veliki zaostanki in počasnost sodnega odločanja. Slabe
razmere v sodstvu so tudi vzrok za številne telefonske klice, ko
nezadovoljni posamezniki prosijo za nasvet, kako hitreje priti do
sodnega varstva.

Pričakovati je, da bo manj težav povezanih z uveljavitvijo novega
zakona o pravdnem postopku (ZPP) ter zakona o izvršbi in
zavarovanju. V obeh primerih gre za postopkovna predpisa, ki
sta se izoblikovala na podlagi primerjalnih zgledov tujih zakonodaj
v dolgoletni praksi. Že zdaj pa je jasno, da bosta oba navedena
nova procesna zakona za stranke v postopku strožja in v tem
pogledu manj prijazna. Nesodelovanje in opustitve stranke v
postopku bodo strože sankcionirani, kar naj bi pripomoglo k večji
učinkovitosti v skladu z načeloma pospešitve postopka in
procesne ekonomije.

Pisnih pobud s področja policijskih postopkov smo v letu 1997
prejeli 62, kar ne pomeni bistvenega odstopanja v primerjavi z
letom 1996. Obravnavanje pobud, povezanih z delovanjem policije,
zahteva veliko časa za ugotavljanje odločilnih dejstev oziroma za
izvedbo preiskave. Gre namreč za področje, kjer smo pogosto
soočeni s povsem različnimi trditvami pobudnika in MNZ o tem,
kaj se je v resnici dogajalo. Če ni neodvisnih in nepristranskih
prič, je dokazovanje težje. Zato je toliko pomembnejši učinkovit
nadzor nad ravnanjem pripadnikov MNZ v posameznih primerih.
Pooblastila pomenijo tudi skušnjavo. Prav zato smo posebno
pozornost lani namenili tudi zakonodajnemu postopku pri
obravnavi predloga zakona o policiji.
%
Med sodnimi in policijskimi postopki obravnavamo tudi druga
področja pravosodja, kot so državno tožilstvo, sodnik za prekrške,
odvetništvo, notariat in s posebnim poudarkom tudi ureditev
(brezplačne) pravne pomoči.

Dolgotrajnost sodnih postopkov
V zadnjem času glede učinkovitosti sodstva nastajajo primerjave
z drugimi evropskimi državami, na primer z Nemčijo in Italijo. Res
je, da dolgotrajnost sodnih postopkov ni zgolj slovenska
posebnost. Vendar pa sklicevanje na podobne težave v drugih
evropskih državah ne sme biti opravičilo za razmere v naši državi.
To še zlasti velja v času, ko se posamezniki, ki se tako številčno
obračajo na varuha človekovih pravic, pritožujejo, da se podaljšuje
čas, ki je potreben za razsojo posamezne zadeve, kar potrjujejo
tudi statistični podatki. Opažamo, da upada zaupanje javnosti v
sodstvo in njegovo sposobnost odločati strokovno, korektno in v
razumnem času. Pri primerjanju učinkovitosti pa nikakor ne
predlagamo primerjave z Italijo, ki je pred Evropsko komisijo in
Evropskim sodiščem za človekove pravice glavni kršilec pravice
do sodnega odločanja v razumnem času. Naj v tej povezavi
omenimo še ugotovitve Agende 2000, ki ocenjuje, da je glavni
problem slovenskega sodstva njegova neučinkovitost zaradi
predolgih sodnih postopkov.

2.6.1. Sodni postopki
Tudi v letu 1997 je bilo na področju sodnih postopkov največ
pobud, in sicer 416, povezanih s civilnimi postopki ter 111 z
delovnimi in socialnimi spori. Med sodnimi postopki se je najbolj
povečalo število pobud, in sicer za 70 odstotkov na področju
kazenskih postopkov. V zvezi s kazenskimi postopki je največ
pritožb s strani pripornikov in zasebnih tožilcev, vzrok pa je
počasno sodno odločanje. Znatno več je pritožb tudi zaradi
dolgotrajnosti sodnega odločanja v upravnih sporih. Hkrati pa so
na tem področju velika pričakovanja, da bo preoblikovanje
upravnega sodstva čimprej pripomoglo k bistvenemu skrajšanju
čakanja, ki zdaj traja tudi po tri leta in več od vložitve tožbe v
upravnem sporu.

Ministrstvo za pravosodje se sklicuje na statistiko za leto 1996,
po kateri je bilo v manj kot enem letu rešenih na okrajnih sodiščih
51,3 odstotka, na okrožnih sodiščih pa 53,1 odstotka kazenskih
zadev. V civilnih sporih po teh podatkih okrožna sodišča v enem
letu rešijo 68,7 odstotka zadev in v času do treh let še nadaljnjih
25,8 odstotka zadev, na okrajnih sodiščih pa do enega leta 53,2
odstotka in v nadaljnjih treh letih še 37,3 odstotka zadev. Bojimo
se, da ti statistični podatki ne odražajo realnega položaja glede
(ne)učinkovitosti naših sodišč. Pritožbe posameznikov, ki se
obračajo na varuha človekovih pravic zaradi dolgotrajnega
sojenja, ne kažejo, da bi naša sodišča v obravnavanih primerih
odločala v razumnem času. Ne nazadnje lahko tako sklepamo
tudi iz pojasnil sodne veje oblasti, da ne obvladuje niti tekočega
pripada.

Slovenska sodišča so leto 1997 zaključila z več kot 500.000
nerešenimi zadevami. Statistični podatki kažejo celo nekoliko
slabše stanje, kot pa je bilo ob koncu leta 1996. Sedanja zasedba
sodniških mest omogoča rešitev le približno 85 odstotkov zadev,
ki pomenijo pripad v tekočem letu. Brez učinkovitih kratkoročnih
in dolgoročnih ukrepov kljub nekaterim optimističnim izjavam
izvršilne veje oblasti, da naj bi se razmere v pravosodju izboljšale
že v prihodnjih dveh letih, izboljšanja ni pričakovati kaj kmalu.
Velika, morda celo preveč optimistična so pričakovanja, da bo
uveljavitev novih procesnih predpisov pospešila sodne postopke.
Procesnih predpisov, pa naj gre na kazenskem ali civilnem
področju, tudi ne gre v korist večje učinkovitosti nesorazmerno
spreminjati na račun spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin oziroma procesnih pravic stranke v postopku. Ponoviti
velja opozorilo, da je spreminjanje procesnih predpisov zahtevno
delo, ki terja ustrezen čas. Prenagljene In nepremišljene rešitve
lahko prinesejo več škode kot koristi tudi na področju pravice do
sodnega varstva.

Navedeno statistiko želimo soočiti tudi z oceno prejšnjega
predsednika sodnega sveta, ki je na tiskovni konferenci februarja
1997 navajal na okrožnih sodiščih zaostanke za tri leta, na okrajnih
sodiščih pa za pet let. Že večkrat pa smo poudarili, da do
nedopustnih zaostankov prihaja tudi in predvsem pred delovnimi
in socialnimi sodišči prve in druge stopnje, kar številne
posameznike zaradi socialne narave sporov spravlja na rob
preživetja ter resno ogroža njihovo pravico do socialne varnosti.

Izkušnje, povezane s spreminjanjem ZKP, morajo biti pri tem dovolj
poučne. Spremembe tega zakona, ki so prinesle podaljševanje

Ocenjujemo, da je navedene statistične podatke treba presojati
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tudi iz zornega kota pravila o vrstnem redu reševanja zadev.
Zaradi velikih zaostankov so zlasti okrajna in okrožna sodišča
zasuta z velikim številom zadev, ki so prednostne narave na
podlagi zakona ali po odločitvi personalnega sveta sodišča.
Opažamo, da nekatera okrajna in okrožna sodišča tako rešujejo
zgolj prednostne zadeve, ki so ponavadi novejše, manj obsežne
in praviloma strokovno tudi manj zahtevne. Ob opisani selekciji
pa ostaja nerešenih čedalje več obsežnih, zahtevnih in tudi
starejših neprednostnih spisov.

razpis za sodnika prijavilo deset kandidatov, ne pa, da se na
deset razpisov prijavi en kandidat, pa tudi če gre za službovanje
v kraju, ki je morda manj zanimiv.

Večji učinek, ki ga sodniku uspe doseči na prednostnih zadevah,
tako neredko prikriva velike zaostanke v zadevah, ki so zaradi
nepravilnega upoštevanja pravila o vrstnem redu obravnavanja
zadev odrinjene na stran. Dinamika reševanja prednostnih zadev
namreč ne bi smela vplivati na dinamiko reševanja neprednostnih
zadev na tak način in do take mere, da bi neprednostne zadeve
ne bile rešene v roku, ki ga je glede na vse okoliščine (med njimi
tudi glede na razmerje med prednostnimi in neprednostnimi
zadevami) še mogoče šteti za razumnega. Delež v obravnavanju
prednostnih in drugih zadev mora biti v razumnem sorazmerju
tako, da se tudi strankam v neprednostnih zadevah v čim večji
meri zagotavlja pravica do sodnega odločanja brez nepotrebnega
odlašanja.

Spremembe organizacijskih predpisov In predpisov, ki
urelaio poslovanje sodišča

Novela zakona o sodniški službi skuša z znižanjem starostne
meje za sodnika vplivati na večjo uspešnost razpisov za prosta
sodniška mesta. Upati je le, da zaradi zniževanja meril za sodniško
funkcijo ne bo trpela kakovost sodnega odločanja.

Stranka v sodnem postopku utemeljeno pričakuje kakovostno,
učinkovito in korektno sodno poslovanje in odločanje. Že v poročilu
varuha človekovih pravic za leto 1996 smo opozorili, da bi bilo v
ta namen koristno spremeniti in dopolniti nekatera določila zakona
o sodiščih (ZS) in zakona o sodniški službi (ZSS). Stališče, da je
oba zakona treba novelirati, je sedaj na splošno sprejeto.
Med predlogi za spremembo ZS velja opozoriti na ureditev instituta
nadzorstvene pritožbe. Gre za pravno sredstvo, ki ga stranka v
postopku uporabi, kadar meni, da sodišče neutemeljeno dolgo
rešuje zadevo. Pričakovali bi, da gre za učinkovit« pravno
sredstvo, ki stranki pomaga k hitrejšemu in učinkovitejšemu
obravnavanju in odločanju. Zal se nadzorstvena pritožba v praksi
kaže predvsem kot formalistično dopisovanje med prizadetim
posameznikom ter sodiščem in morda tudi MP. Dejanski učinek,
ki bi pripomogel k hitrejšemu sodnemu odločanju, pa je največkrat
zanemarljiv.

Morda še statistično pojasnilo za opisani položaj: po trditvah
Okrožnega sodišča v Ljubljani pomenijo razvezne pravde 90
odstotkov vseh zadev, ki jih vsak mesec rešijo okrožni sodniki.
Pri tem pomeni pripad razveznih zadev 45 odstotkov vseh
pravdnih zadev iz pristojnosti okrožnih sodišč. Navedena
statistična informacija pomeni, da okrožna sodišča očitno v
pravdnih zadevah odločajo predvsem v sporih zaradi razveze
zakonske zveze, ki so prednostne narave. To pa povzroča daljše
čakanje in sojenje zunaj razumnega roka za druge, predvsem za
neprednostne zadeve.

Sodniki nadzorstveno pritožbo očitno štejejo za nepotrebno
obremenitev, ki jim jemlje čas za delo pri sodnem odločanju.
Predstojniki oziroma predsedniki sodišč na nadzorstvene pritožbe
ne odgovarjajo s pisanjem v obliki sodne odločbe, pač pa z
dopisom, ki se običajno zadovolji s formalističnim pojasnilom, da
v obravnavanem primeru ne gre za kršitev pravila o vrstnem
redu reševanja zadev. Vlagatelji nadzorstvene pritožbe so z njenim
učinkom praviloma razočarani, saj to pravno sredstvo le redko
pripomore k pospešitvi zadeve in hitrejšemu sodnemu odločanju.

Statistika bi pravo sliko o učinkovitem sojenju verjetno kazala
šele v primeru, če bi sodišča dosledneje spoštovala pravilo o
vrstnem redu reševanja zadev po 159. členu sodnega reda s
sorazmernim reševanjem zadev, ki niso prednostne narave.
Neuspešni razpisi prostih sodniških mest

Obravnavali smo primere, ko je sodišče v odgovoru na
nadzorstveno pritožbo stranki navedlo čas, kdaj lahko pričakuje
nadaljevanje obravnavanja, pa se je kasneje izkazalo, da dano
zagotovilo ni bilo spoštovano. Takšno ravnanje pri ljudeh zbuja še
posebno razočaranje ter zmanjšuje kredibilnost sodne veje oblasti.

Država je zavezana sprejeti vse potrebne ukrepe, da sodni veji
oblasti zagotovi ustrezne razmere za redno in učinkovito delo. V
pristojnost MP spada pravosodna uprava, katere naloga je
zagotoviti splošne pogoje za uspešno izvajanje sodne oblasti,
kamor spada tudi zagotavljanje kadrovskih pogojev za redno in
učinkovito delo posameznih sodišč.

Če se želi nadzorstveni pritožbi dati lastnost učinkovitega
pravnega sredstva, potem je treba 72. in 73. člen ZS ustrezno
spremeniti oziroma dopolniti. Smiselna je le takšna ureditev
nadzorstvene pritožbe, ki bi dejansko pripomogla k hitrejšemu in
učinkovitejšemu odločanju v sodnem postopku. Dokler pa gre za
pravni institut, ki je brez sankcije, je njegov doseg slej ko prej
predvsem v povečanju obsega dela sodnikov. Sodniki nam pogosto
sporočajo, da imajo z nadzorstvenimi pritožbami le dodatno in
nepotrebno delo zaradi neučakanosti strank, ki ne upoštevajo
velikih zaostankov ter kadrovskih, materialnih in drugih težav, s
katerimi se soočajo posamezna sodišča. Nadzorstvena pritožba
v sedanji ureditvi večkrat daje vtis, da so pravzaprav njeni vlagatelji
tisti, ki z nerganjem zaradi počasnega sodnega odločanja
pripomorejo, da so roki za sodno odločanje še daljši.

Ob intervencijah zaradi počasnega sodnega odločanja smo v
letu 1997 prejeli kar nekaj odgovorov predstojnikov okrajnih
oziroma predsednikov okrožnih sodišč, ki kopičenje nerešenih
spisov ter zamudo pri sodnem odločanju povezujejo s
pomanjkanjem sodnikov oziroma z neuspešnimi razpisi prostih
sodniških mest. Razpisi za prosta sodniška mesta se ponavljajo
tudi po pet- in večkrat, vendar neuspešno. Posebno analizo pa
verjetno terja ugotovitev, da se na kar 13 razpisov za prosta
sodniška mesta na Okrajnem sodišču v Lendavi ni prijavil nihče,
na deset razpisov za prosta sodniška mesta na Okrajnem sodišču
v Murski Soboti pa le en kandidat. Predstojnica Okrajnega sodišča
v Murski Soboti nam je v tej zvezi poslala naslednji komentar:
"Glede sojenja v razumnem roku naj še dodam, da ga je nemogoče
zagotoviti, dokler bodo odvetniški, notarski, pravobranilski in
tožilski poklici finančno veliko bolj zanimivi kot plača okrajnega
sodnika, ki je od vseh najnižja..."

Ureditev nadzorstvene pritožbe bi lahko povezali tudi z
učinkovitejšo ureditvijo določil ZSS glede disciplinske odgovornosti
in disciplinskega postopka zoper sodnika. V tej zvezi je značilen
odgovor predsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici na naše
priporočilo za uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnico.
Predsednik sodišča je svoje odklonilno sodišče do uvedbe
disciplinskega postopka utemeljil s trditvijo, da disciplinsko

Za funkcijo sodnika bi se morali odločati najsposobnejši pravniški
kadri. To pa bo lahko zagotovljeno šele takrat, ko se bo na en
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svoboščine. Uskladitev ZKP z ustavo, kot jo nalagajo odločbe
ustavnega sodišča, bi morala biti prednostna naloga pristojnih
državnih organov.

kaznovanje sodnikov "po sedanji zakonodaji sploh ni možno". Pri
tem se je skliceval "na doslej znane odločitve disciplinskega
sodišča, po katerih kršitve delovnih dolžnosti v zakonu sploh
niso opredeljene". Ker ne more biti dvoma, da razlogi za velike
zaostanke in počasno sodno odločanje niso zgolj objektivne, pač
pa pogosto tudi subjektivne narave, torej na strani sodnikov,
utegneta biti disciplinska odgovornost in možnost uspešnega
disciplinskega postopka pomembno pomagalo za kakovostno in
ažurno reševanje sodnih zadev.

Obvezna obramba oziroma pravna pomoč do predlogu
zakona o spremembah In dopolnitvah ZKP
Predlog sprememb in dopolnitev ZKP razširja obvezno obrambo
na čas tako imenovanega sodnega pridržanja, ko je po pridržanju
po 175. členu ZKP obdolženec priveden k preiskovalnemu sodniku,
pa do odločitve o priporu. Obramba z zagovornikom je za
obdolženca, ki je nem, gluh ali nezmožen, da se sam uspešno
brani, razširjena tudi na postopek z izrednimi pravnimi sredstvi.
Kakšen pomen bo takšna razširitev pravne pomoči imela za tisto
kategorijo obsojencev, ki so nezmožni, da se sami uspešno branijo,
bo pokazalo šele široko ali ozko tolmačenje spremenjenega
predpisa v praksi.

Sodni red je podzakonski predpis, ki ureja poslovanje sodišča.
Predlagamo, da bi bile že napovedane spremembe sodnega reda
takšne, da bo poslovanje sodišč bolj prijazno in laže dostopno za
uporabnike: za stranke, pa tudi za odvetnike. V okviru procesnih
predpisov naj bi sodni red vendarle, kolikor je to le mogoče glede
na formalnost sodnih postopkov, omogočal poleg pisnega tudi
ustno in telefonsko komuniciranje strank s sodiščem. Verjetno
nismo daleč od resnice, če kot pretirano togost označimo dejstvo,
da stranka v postopku oziroma njen odvetnik po telefonu ne
more zvedeti niti tako osnovne informacije, kot je na primer, ali je
sodnik preklical razpisani narok za glavno obravnavo. Takšna in
podobna ureditev po sodnem redu ne prinaša strankam zgolj
neprijetnosti, pač pa tudi stroške, kar je v nasprotju z načelom
procesne ekonomije.

Predlog novele določa obveznega pooblaščenca tudi določeni
kategoriji oškodovancev, kar naj bi pripomoglo k večjemu varstvu
žrtve kaznivega dejanja. Na drugi strani pa predlog novele obvezno
obrambo krči na postopke za kazniva dejanja, za katera je v
zakonu predpisana kazen osmih let zapora ali hujša kazen
(sedanja ureditev je takšna, da je obramba obvezna, če gre za
kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišča, to pa so zlasti
kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen treh let
zapora ali hujša kazen). Gre za omejitev, ki bo nedvomno
poslabšala procesni položaj obdolžencev. Predlagatelj spremembo
utemeljuje z ekonomskimi razlogi, saj bo posledica manjša
obremenitev proračuna. Škoda je le, da ni zmanjšanje stroškov
pri obvezni obrambi obravnavano tudi v luči približno petkratno
povečane odvetniške tarife, ki je bila uveljavljena v istem času
kot sedaj veljavni ZKP. Posledice sicer utemeljene varčevalne
naravnanosti tega dela predloga novele zakona bodo torej čutili
predvsem obdolženci, ki jim bo s spremembo utesnjena pravica
do obvezne obrambe.

Predlog zakona o spremembah >" dopolnitvah zpkpnp 9
kazenskem postopku
Ustavno sodišče je s svojo odločbo št. U-l-18/93 z dne 11. aprila
1996 ugotovilo protiustavnost nekaterih določb (ZKP), ki urejajo
pripor. Zakonodajalec bi moral ugotovljeno protiustavnost odpraviti
v enem letu. Ta rok se je iztekel 16. maja 1997, vlada Republike
Slovenije pa je določila besedilo predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah ZKP za drugo obravnavo šele 13. novembra 1997.
Predlog zakona čaka na drugo obravnavo v državnem zboru v
letu 1998.
Odločanje sodišč v pripornih zadevah seveda ne trpi čakanja, da
bosta izvršilna in zakonodajna veja oblasti sledili odločbi sodne
veje oblasti. Tako slovenska sodišča v pripornih zadevah
uporabljajo tudi tista določila ZKP, o katerih je ustavno sodišče
ugotovilo, da niso v skladu z ustavo.

Institut napovedi pritožbe In pravica do pravnega sredstva
v kazenskem postopku

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-33/95 z dne 11. julija 1996
ugotovilo tudi neskladnost določbe prvega odstavka 546. člena
ZKP Zakonodajalcu je določilo šestmesečni rok za odpravo
ugotovljene neskladnosti. Ta rok se je iztekel 26. januarja 1997,
vlada Republike Slovenije pa je za drugo obravnavo predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah ZKP pripravila dopolnilo s
predlogom za spremembo prvega odstavka 546. člena ZKP, ki
naj bi odpravil ugotovljeno neskladnost z ustavo. Rok, ki ga je
določilo ustavno sodišče za odpravo ugotovljene neskladnosti,
bo tudi v tem primeru prekoračen za več kot eno leto, pa čeprav
gre za uskladitev z ustavno določbo o pravici do rehabilitacije in
odškodnine po krivem obsojenim osebam, torej vsebinsko za
odpravo nepravilnosti, ki jo je zagrešila država.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZKP kot pomembno
novost predlaga uveljavitev instituta napovedi pritožbe. Gre za
novoto v našem pravnem sistemu in še posebej v kazenskem
postopku. Tako temeljita sprememba veljavnih pravil postopka
terja posebno skrb in vsestransko proučitev morebitnih posledic.
Prizadevanje, da bi dosegli večjo ekonomičnost in pospešitev
postopka, ne sme ogroziti temeljnih pravic strank v postopku,
med katere spada tudi pravica do pravnega sredstva oziroma do
pritožbe. Predlagano napoved pritožbe, ki je temeljni pogoj, da
stranka lahko vloži pritožbo v kazenskem postopku, je treba ob
spremembi ZKP presoditi tudi s stališča skrčitve pravice
obsojenca do (obvezne) obrambe. Obdolženec brez zagovornika
praviloma ni v enakopravnem položaju z drugo stranko. Enakost
orožij pa je conditio sine qua non za kontradiktornost
obravnavanja.

Nespoštovanje oziroma nepravočasno upoštevanje odločb
ustavnega sodišča je v pravni državi nedopustno in spodkopava
temelje pravne države. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-25/
95 z dne 27. novembra 1997 razveljavilo tudi člene 150-156 ZKP,
ki urejajo uporabo posebnih operativnih metod in sredstev dela.
Bati se je, da bo ta, novi ustavno-sodni poseg v ZKP povzročil še
daljšo zamudo pri spreminjanju tega procesnega zakona oziroma
pri njegovem usklajevanju z ustavnimi normami. Pri tem izvršilna
in zakonodajna veja oblasti ne bi smeli spregledati, da gre za
enega najpomembnejših zakonov, s katerim se posameznik varuje
pred oblastnimi posegi države v človekove pravice in temeljne

Posledica predlagane napovedi pritožbe je daljši rok za pisno
izdelavo razglašene sodbe. Sedaj mora biti sodba pisno izdelana
v osmih dneh po razglasitvi, v zapletenih primerih pa izjemoma v
15 dneh. Novela pa predlaga 15-dnevni rok, če je obtoženec v
priporu, v drugih primerih pa naj bi bila razglašena sodba napisana
v 30 dneh. Ker upravičenci lahko napovedo pritožbo najkasneje v
osmih dneh od dneva razglasitve, bo sodnik moral s pisno izdelavo
sodbe počakati dejansko več kot osem dni, saj upravičenec lahko
pošlje svojo pritožbeno izjavo tudi priporočeno po pošti. Vprašanje
je, kako bo takšen časovni odlog vplival na kakovost pisno
izdelane sodbe. Po navadi je sodniku dejanske in pravne razloge
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Povračilo škode žrtvam kaznivih delani

odločitve najlaže zapisati in utemeljiti takoj po končani glavni
obravnavi oziroma po razglasitvi sodbe. Nejasno je tudi, kako
utegne daljši zakonski rok vplivati na pravočasnost pisne izdelave
sodbe. Izkušnje namreč kažejo pogoste kršitve roka za pisno
izdelavo sodbe z utemeljitvijo, da gre "le" za instrukcijski rok.
Upati je, da zaradi daljšega zakonskega roka ne bodo nastajale
še večje zamude pri pisni izdelavi in vročitvi sodnih odločb. Verjetno
bi bilo koristno proučiti tudi te, praktične vidike predlaganih
sprememb, povezanih z napovedjo pritožbe.

Pobudnica je bila žrtev kaznivega dejanja posilstva, storjenega
leta 1988. Kazenski postopek zoper storilca je bil končan devet
let kasneje, v letu 1997. V kazenskem postopku je bila kot
oškodovanka z odškodninskim zahtevkom za negmotno škodo
napotena na pravdo. Odškodnino pa po slovenskem pravu lahko
uveljavlja le v razmerju do storilca. Glede na njegovo gmotno
stanje in slabe izkušnje s počasnostjo kazenskega postopka se
oškodovanka boji, da ji odškodnine ne bo uspelo dobiti.
Varovanje interesa žrtve kaznivega dejanja mora biti ena temeljnih
nalog pravnega reda in še posebej kazenskega prava. Kazensko
pravo je sicer tradicionalno naravnano na razmerje med državo
in storilcem, kar pa ne sme zanemariti upoštevanja potreb in
varovanja interesov žrtve. Poleg telesnih, psihičnih in družbenih
posledic, ki jih žrtev trpi zaradi kaznivega dejanja, so zanjo
praviloma še posebej pomembne materialne posledice. V tej
povezavi 162. člen ZKP omenja sklad za povračilo škode žrtvam
kaznivih dejanj. To pomeni, da je ob sprejemanju navedenega
zakona zakonodajalec imel namen oblikovati sklad, ki naj bi s
plačilom denarnega zneska odškodnine pomagal žrtvam kaznivih
dejanj. Žal sklad za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj še ni
bil ustanovljen. O njem tudi še ni nobenih natančnejših ali
izvedbenih predpisov, kar pomeni, da v Sloveniji za zdaj ni
možnosti za takšno uveljavljanje odškodnine.

Varstvo žrtve oziroma priče pri sodelovanju v kazenskem
postopku
Z izjemo pripora ZKP ne vsebuje določb, namenjenih preprečevanju zastraševanja ali maščevanja s strani storilca. Predlog ZKP
predlaga v drugi obravnavi med ukrepi za odpravo ponovitvene
nevarnosti in za uspešno izvedbo kazenskega postopka tudi
prepoved približevanja obdolženca določenemu kraju ali osebi.
Razumeti je, da bi sodišče ta ukrep lahko obdolžencu izreklo tudi
zaradi varstva žrtve kaznivega dejanja oziroma priče v
kazenskem postopku.
Na položaj žrtve oziroma priče v kazenskem postopku opozarja
primer pobudnika, ki se je odzval vabilu sodišča, naj kot priča
sodeluje v kazenskem postopku. Pred pričanjem v postopku je
na zahtevo sodnika med svojimi identifikacijskimi podatki moral
povedati ime in priimek, poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in
razmerje do obdolženca in oškodovanca. Pri tem se je počutil
zelo neprijetno, ko si je obdolženec njegove osebne podatke, ki
jih je moral povedati sodišču, zapisoval. Takšno ravnanje
obdolženca je namreč razumel kot zastraševanje in grožnjo.

Slovenija ni podpisala in ratificirala konvencije Sveta Evrope o
povrnitvi škode žrtvam nasilnih kaznivih dejanj z dne 24. novembra
1983. Konvencija omogoča, da tistim, ki so z naklepnim nasilnim
kaznivim dejanjem pretrpeli hudo telesno poškodbo ali poslabšanje
zdravja, ter osebam, odvisnim od tistih, ki so zaradi takšnih
kaznivih dejanj 'umrli, država prispeva pri odškodovanju, če
odškodnine ni mogoče v celoti pridobiti iz drugih virov (npr.: od
storilca nasilnega kaznivega dejanja). Za vgraditev konvencije o
povrnitvi škode žrtvam nasilnih kaznivih dejanj v slovensko pravo
govorijo razlogi pravičnosti in družbene solidarnosti. Po konvenciji
je žrtvi zavezana plačati odškodnino država, na katere območju
je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Sodnik je ravnal v skladu s tretjim odstavkom 240. člena ZKP, ko
je od priče zahteval navedene identifikacijske podatke. Vprašljivo
pa je, ali so vsi ti podatki potrebni za oceno kredibilnosti priče in
zanesljivosti tega dokaza oziroma sploh za potek kazenskega
postopka. Nevarnost, da lahko obdolženec (ali pa kdo drug, ki je
navzoč pri zaslišanju) zlorabi za zastraševanje identifikacijske
podatke, ki jih je priča zavezana povedati o sebi, lahko celo vpliva
na verodostojnost pričevanja v postopku.

Zunaj različnih oblik socialnega zavarovanja, obveznih in
prostovoljnih zavarovanj je zavezanec za povračilo škode po
sedanji slovenski ureditvi (le) storilec kaznivega dejanja. Od storilca
pa žrtvi ne uspe vedno in v celoti dobiti povračila škode. Tako v
interesu varstva žrtve kaznivega dejanja predlagamo, naj
Slovenija čimpreje podpiše in ratificira konvencijo Sveta
Evrope o povrnitvi škode žrtvam nasilnih kaznivih dejanj.
Oblikovanje sklada za povračilo škode žrtvam, ki ga ZKP že
predvideva, pa bi pomenilo ravnanje v skladu z določili konvencije
in utrdilo Slovenijo kot pravno in socialno državo.

Zato smo ob spreminjanju in dopolnjevanju ZKP ministrstvo za
pravosodje opozorili na potrebo po večjem varovanju žrtve
kaznivega dejanja in drugih oseb, ki v kazenskem postopku
nastopajo kot priče. Zavzemamo se za takšno spremembo, ki bi
določala podatke za identifikacijo priče v smeri večjega
upoštevanja pravice do zasebnosti in varnosti priče, žrtve oziroma
njenih svojcev. V drugi obravnavi predlagana sprememba 240.
člena ZKP stori prvi korak v tej smeri z zagotavljanjem anonimnosti
tistim pričam, pri katerih bi zaradi njihovega pričanja in istočasnega
razkritja identitete lahko nastala utemeljena nevarnost za njihovo
življenje ali življenje bližnjih sorodnikov. Vendar novela predlaga le
izjeme in ne posega v tretji odstavek 240. člena ZKP. Zagotavljanje
večje anonimnosti pričam, kot jo omogoča sedanja ureditev, bi
pomenilo boljše varstvo pred grožnjami in drugimi, morda še
hujšimi posledicami sodelovanja v kazenskem postopku.
Tozadevna primerjalnopravna študija bi utegnila biti koristno
napotilo za uzakonitev ureditve, ki bi v čim večji meri omogočala
anonimnost pričam in jim tako zagotavljala večjo stopnjo varnosti
pri sodelovanju v kazenskem postopku.

Pravična sodna odločitev v civilni pravdi odvisna od
ekonomske moči stranke v postopku?
Civilna pravda ni športna tekma, v kateri zmaga spretnejši, hitrejši
in močnejši. Cilj civilne pravde je, da ne zmaga tisti, ki je bolj
spreten, hiter in močan, marveč tisti, ki ima prav. Opisana
primerjava znanega slovenskega procealista prof. dr. Jožeta
Juharta je sicer že stara, vendar postaja še posebej aktualna ob
predlaganih spremembah ZKP, ki ožijo in omejujejo uradna
(oficiozna) oziroma preiskovalna (inkvizitorna) pooblastila sodišča
v pravdnem postopku.

Dolžnost priče, da sodišču posreduje svoje identifikacijske
podatke, je poseg v varstvo osebnih podatkov, v pravico do
zasebnosti, pa tudi v pravico do osebne varnosti. V skladu z
načelom sorazmernosti bi moral zakonodajalec pretehtati, ali za
tak poseg, kot ga določajo veljavni predpisi za identifikacijo priče,
res obstajajo nujni razlogi.
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Predlagane spremembe sodnika v civilni pravdi postavljajo čedalje
bolj v oddaljenega opazovalca boja med strankama v postopku.
Stranke bodo tako prisiljene k aktivnejšemu sodelovanju, kar
seveda predvideva tudi poznavanje pravil igre, ki jih določa
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oprostitev priložiti le potrdilo o premoženjskem stanju, zdaj pa
zakon zahteva najmanj tri listine kot obvezno prilogo vloženemu
predlogu.

procesni predpis. Razpravljanje v postopku naj bi bilo s
predlaganimi spremembami reducirano, zagotovljena naj bi bila
večja koncentracija postopka. Takšne spremembe velja sicer
pozdraviti, vendar pa bo sodelovanje in ustrezno reagiranje
stranke tako zahtevalo dobro poznavanje procesnega predpisa,
da bi se bilo moč ustrezno in pravočasno odzvati in se tako
izogniti škodljivim posledicam v postopku.

Največja sprememba v zvezi s plačevanjem sodnih taks pa tiči v
predlogih ZPP ter zakona o izvršbi in zavarovanju, ki v besedilu,
določenem za drugo obravnavo, uveljavljata plačilo sodne takse
kot procesno predpostavko. Izpolnitev taksne obveznosti je tako
v predlogih obeh zakonov opredeljena kot okoliščina, od katere
je odvisna dopustnost vodenja sodnega postopka. Tako se po
predlogu ZPP šteje, daje tožnik umaknil tožbo, če tudi po opominu
sodišča ne plača predpisane takse za tožbo (in niso podani pogoji
za oprostitev plačila sodnih taks). Reforma procesnih predpisov
torej tudi pri plačilu sodne takse predvideva večjo disciplino oziroma
aktivnejše delovanje strank v postopku.

Ljudje se v vsakdanjem življenju s postopkovnimi predpisi ne
srečujejo. Lahko bi se torej dogajalo, da bi stranka, ki ima prav, v
civilnem sporu ne zmagala prav zaradi nepoznavanja pravil
pravdnega postopka. Tako ni presenetljivo, da dopolnila vlade
Republike Slovenije k predlogu ZKP za drugo obravnavo uvajajo
institucijo kvalificiranega zastopanja s predlogom, daje v postopku
pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem pooblaščenec lahko
samo odvetnik ali druga oseba, kr je opravila pravniški državni
izpit. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi pa dopolnilo vlade
predlaga obvezno zastopanje po pooblaščencu, ki je odvetnik.
Izjema naj bi veljala le za primer, če ima stranka ali njen zakoniti
zastopnik opravljen pravniški državni izpit.

Že uveljavljene in predlagane spremembe v zvezi s plačilom sodne
takse v postopku so torej usmerjene k večjemu omejevanju
dostopa do sodišča, kot je bilo to doslej. Upati je le, da spremembe
ne bodo dejansko pomenile odvračanja posameznika tudi v
primeru razumne in utemeljene zahteve za sodno varstvo, kar
opažamo sedaj v nekaterih primerih zaradi visokih odvetniških
tarif, ko si posameznik ne more zagotoviti pravniške pomoči, ki bi
jo potreboval.

Obvezno zastopanje z odvetnikom pa nima učinka samo v tem,
da bi bila pravdna dejanja opravljena strokovno, kot se to pričakuje
od strokovno usposobljene osebe, ki je odvetnik ali pravnik z
opravljenim pravniškim državnim izpitom. Zahtevo za kvalificirano
oziroma obvezno zastopanje je treba soočiti tudi z ekonomskim
realizmom: da ne bo zmagovalec v civilni pravdi predvsem ali
zgolj tisti, ki ima denar, ne pa tisti, ki ima prav. Zato bi pri
kvalificiranem oziroma obveznem zastopanju država morala
osebi, ki si iz ekonomskih razlogov odvetnika ne more najeti,
zagotoviti (brezplačno) pravno pomoč. Sistem brezplačne pravne
pomoči pa v Sloveniji še ni vzpostavljen. Dokler se to ne bo
zgodilo, bi bilo tako v nasprotju s pravno in socialno državo, pa
tudi z načelom enakega varstva pravic, da bi posameznik ne imel
dostopa do vseh sodnih postopkov in instanc tudi brez
kvalificiranega ali obveznega zastopanja. Za tiste, ki ne zmorejo
plačila stroškov odvetniškega zastopanja, bi namreč kvalificirano
oziroma obvezno zastopanje pomenilo oviro pri uveljavljanju
pravice do sodnega varstva in s tem dostopa do sodišča.

Načelo pospešitve postopka v delovnem sporu
Na počasno sodno odločanje pred delovnimi sodišči velja znova
posebej opozoriti. Dolgotrajnost sodnih postopkov v delovnih
sporih spravlja številne posameznike na rob preživetja ter resno
ogroža njihovo pravico do socialne varnosti in človeškega
dostojanstva vrednega življenja. Počasnost sodnega odločanja v
delovnih sporih pa lahko pripomore tudi k večjemu pripadu zadev
na delovna sodišča. Ni namreč interes delodajalca, da doseže
sporazumno rešitev, ko pa lahko delavca napoti na delovno
sodišče ter pri tem izkoristi sedanje razmere glede počasnosti in
zamudnosti sodnih postopkov. Delodajalci se namreč zavedajo,
da bo delavec moral čakati na sodno varstvo v delovnem sporu
več let. Takrat pa utegnejo biti razmere že bistveno spremenjene,
saj ni izjema, da se večletnemu sodnemu postopku pridruži stečaj
nad delodajalcem in se potem pokaže, da je bil dolgotrajni sodni
postopek morda celo zaman.

Vlšle sodne takse za zmanjšanje pripada na sodišča
Zaostanke, s katerimi se soočajo številna sodišča v Sloveniji, je
mogoče zmanjšati z večjo storilnostjo, torej na outputu, ali pa z
oteževanjem dostopa do sodišča, torej pri inputu. Prvi zakonodajni
ukrep, ki ga je Slovenija sprejela za zmanjšanje zaostankov, je
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah
(ZST), ki se zadeve loti pri inputu.

V delovnih sporih zaradi prenehanja delovnega razmerja tudi
sedem in več let trajajoči postopki niso posebna redkost. Tako že
več let spremljamo postopek pred Delovnim sodiščem v Mariboru
pod opr. št. Pd 239/97. Pobudnik od novembra 1990 zahteva
sodno varstvo v sporu zaradi prenehanja delovnega razmerja.
Sodišče prve stopnje je v sporu ponovno odločilo 9. januarja
1996. Ker konec leta 1996 sodišče druge stopnje o vloženi pritožbi
še ni odločilo, smo Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
opozorili na dolgotrajnost sodnega obravnavanja. Predsednik
pritožbenega sodišča nam je v odgovoru zagotovil, da gre za
prednostno zadevo, o kateri bo pritožbena odločitev sprejeta v
naslednjih mesecih. Ker pa pobudnik odločbe pritožbenega
sodišča skoraj leto dni kasneje še ni prejel, smo prosili za pojasnilo
predsednika višjega delovnega in socialnega sodišča. Tako smo
ugotovili, da je pritožbeno sodišče v zadevi odločilo že 29. januarja
1997, spis pa je bil Delovnemu sodišču v Mariboru vrnjen 20.
februarja 1997. Pobudnika smo napotili na sodišče prve stopnje,
kjer pa je prišlo do napake v sodnem poslovanju. Sodnica, ki
zadevo obravnava, je pobudnikov sodni spis pomotoma dala v
omaro med druge nerešene spise. Napako je ugotovila šele 24.
novembra 1997 ob urgenci za pospešitev postopka. Takrat je, po
desetih mesecih od pritožbene odločitve, vročila pravdnima
strankama razveljavitveni sklep sodišča druge stopnje ter hkrati
razpisala nov narok za glavno obravnavo za 8. januarja 1998.

Spremenjen in dopolnjen ZST daje večji pomen tisti funkciji
predpisovanja taksnih obveznosti, ki stranke odvrača od
sprožanja sodnih postopkov. Višje sodne takse naj bi preprečevale
sodne spore, ko za uveljavljanje pravic ni nujno potrebno,
predvsem pa ne smotrno vodenje sodnega postopka.
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZST praviloma zvišuje sodno
takso, ki jo mora plačati stranka v postopku, in to z utemeljitvijo,
da je treba ponovno ovrednotiti neustrezno določene taksne
obveznosti v skladu z merilom, da naj višina sodne takse ustreza
zahtevnosti sodnega reševanja. Sistem sodnih taks je namreč
oblikovan na stališču, da naj stranke v določenih vrstah sodnih
postopkov krijejo del stroškov, ki nastanejo zaradi dela sodišča.
Hkrati s spremembo višine taksne obveznosti pa je spremenjen
tudi institut oprostitve plačila sodnih taks. Za stranko sta ugodni
novi možnosti obročnega plačila oziroma odložitve plačila taks
do izdaje odločbe. Sicer pa je uveljavljanje oprostitve plačila sodnih
taks z novelo zakona oteženo: prej je bilo treba predlogu za
16. junij 1998
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Zastoj v obravnavanju po pritožbeni odločitvi

Za "pomanjkljivost" se je predsednik delovnega sodišča v
Mariboru pobudniku sicer opravičil, vendar slednji ni mogel skriti
razočaranja nad takšnim poslovanjem sodišča, ki je končno
odločitev v njegovem sporu zaradi prenehanja delovnega razmerja
odložilo za nadaljnje leto.

Sodišče si mora prizadevati, da se postopek opravi brez
zavlačevanja. To velja tudi tedaj, ko pritožbeno sodišče razveljavi
odločbo sodišča prve stopnje ter mu vrne zadevo v dopolnitev
postopka in novo odločanje. Le ob časovno nepretrganem trajanju
postopka lahko pridejo stranke do hitrega varstva svojih pravic.
Hitrost pravnega varstva pa je eden temeljnih pogojev za njegovo
učinkovitost.

Zastoj v sodnem postopku zaradi dobesedne (zožujoče)
razlage določila druaeaa odstavka 126. člena sodnega reda

Zgovoren je primer pobudnika, ki je tožbo zaradi plačila
odškodnine za negmotno škodo pod opr. št. I P 525/97 Okrožnega
sodišča v Ljubljani vložil v letu 1990. Sodišče je v postopku na
prvi stopnji odločilo že dvakrat, in sicer nazadnje marca 1997. V
pritožbenem postopku pa je bila zadnja sodba delno razveljavljena
tudi zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka, kar terja
nov postopek pred sodiščem prve stopnje.

Okrajno sodišče v Mariboru je pozvalo stranko v postopku, naj
plača predujem za stroške izvedenca. Stranka je zahtevani znesek
plačala 27. februarja 1997, potrdilo o plačilu (položnico) pa je takoj
osebno izročila sodišču, da bi se tako postopek čimpreje
nadaljeval. Sodnik, ki zadevo obravnava, mu je pri tem dejal, da
velja le sporočilo računovodstva, da je predujem položen, ne pa
sodišču predložena položnica o plačilu predujma. V skladu s
takšnim stališčem sodnika je bil sklep o postavitvi izvedenca
izdan šele 5. maja 1997.

Sodni spis z razveljavitvenim sklepom pritožbenega sodišča je
sodišče prve stopnje prejelo 1. oktobra 1997. V nadaljevanju
postopka je sodišče pravdnima strankama sicer vročilo odločbo
pritožbenega sodišča, ni pa nadaljevalo vsebinskega obravnavanja zadeve in ni razpisalo glavne obravnave. Pobudnik je kot
tožnik oziroma pravdna stranka predlagal pospešitev postopka,
vendar zaman. Minili so štirje meseci in pobudnik je bil čedalje bolj
prizadet in razočaran, ker sodišče ni nadaljevalo obravnave. V
intervenciji smo sodišče opozorili, da gre za starejšo in doslej že
dvakrat razveljavljeno zadevo. Glede na čas vložitve tožbe bi
odškodninska tožba pobudnika že morala biti na vrsti za novo
obravnavanje po razveljavitvenem sklepu sodišča druge stopnje.
Okrožno sodišče v Ljubljani je potrdilo, da gre za tožbo prednostne
narave, ter zagotovilo, da bo glavna obravnava v zadevi
razpisana v čim krajšem času.

Drugi odstavek 126. člena sodnega reda res določa, da sodišče
opravi zunanje poslovanje, ko dobi sporočilo računovodstva, da
je predujem položen. Pri tem pa ne gre spregledati, da je namen
navedenega predpisa zagotoviti, da sodišče procesno dejanje,
povezano s stroški, opravi šele, ko je založen predujem. Če
stranka sodišču predloži verodostojen dokaz o plačilu predujma
(na primer položnico o plačilu), potem verjetno ni razlogov za
čakanje na sporočilo računovodstva, kar lahko traja tudi mesec
dni in več. Takšno čakanje pomeni nepotreben zastoj v rednem in
tekočem obravnavanju zadeve. Dobesedna (zožujoča) razlaga
drugega odstavka 126. člena sodnega reda se tako pokaže za
neustrezno. Za pravilno razumevanje navedenega določila
sodnega reda je pomemben tudi 153. člen ZPP, ki določa, da
sodišče opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je potreben za
stroške, ni založen v danem roku. Kadar predlaga izvedbo dokaza,
mora stranka založiti znesek, potreben za stroške, ki bodo s tem
nastali. Iz vsebine, motivov in ciljev obeh navedenih predpisov
logično izhaja, da je njun namen (le) zagotoviti opravo procesnega
dejanja (poslovanja zunaj sodišča) šele potem, ko je založen
predujem za kritje stroškov, ki bodo nastali z izvedbo dokaza.

Sodišče je glavno obravnavo razpisalo za 7. april 1998. Pobudnik
je moral torej čakati šest mesecev od takrat, ko je Okrožno
sodišče v Ljubljani dobilo vrnjen spis s pritožbeno odločitvijo. Ta
nepotreben zastoj v postopku lahko ocenimo kot subjektivni
prispevek sodnice, ki zadevo obravnava, k neutemeljeno dolgemu
reševanju zadeve in sodnem odločanju zunaj razumnega časa.

Le zakaj bi bilo treba čakati mesec dni in več na sporočilo
računovodstva, ko pa stranka, ki ima interes za hitrost postopka,
lahko že isti ali naslednji dan predloži sodišču dokaz o plačilu
položenega predujma. Stališče, da sodišče upošteva le sporočilo
računovodstva, je togo in formalistično. Ne upošteva namena
predpisa in načela pospešitve postopka. Posebej nas je presenetil
argument sodnika v zvezi z našo intervencijo za strankam bolj
prijazno razlago navedenega določila sodnega reda. Sodnik je
namreč izrazil bojazen, da bi se ne ustalila praksa, "da stranke in
drugi udeleženci prinašajo položnice in druge listine osebno
sodniku, kadar se jim to zahoče". Takšen način predstavitve
problema utegne v premajhni meri upoštevati, da je tudi sodišče
kot državni organ predvsem v službi ljudi. Možnost, da sodišče
upošteva verodostojen dokaz o plačilu, ki ga predloži stranka, ne
predvideva stika sodnika z nevabljeno stranko. Dokaz o plačilu
predujma lahko stranka, kot katerokoli pošiljko ali pisanje za
sodišče, pošlje po pošti. Vse pošiljke in pisanja, ki jih stranke
vlagajo neposredno, pa sprejema vložišče sodišča, in to ves
delovni dan. Način, kako lahko stranka pošlje ali izroči sodišču
dokaz o plačilu predujma, torej ne more biti resen argument za
pravilno razumevanje 126. člena sodnega reda in postopka pri
dokazovanju plačanega zneska predujma.

Spoštovanje sodnih rokov In hitrost postopka
Zaradi hitrosti in koncentracije postopka določajo procesni predpisi
čas za opravo posameznih dejanj v postopku. Procesna dejanja
strank, pa tudi izvedencev, so časovno vezana z roki. Če
posamezno procesno dejanje ni opravljeno do izteka roka, je
prepozno ali zamujeno. Poleg zakonskih rokov, katerih dolžino
določa neposredno zakon, so za hitrost postopka pomembni tudi
sodni roki. Sodne roke in njihovo dolžino določa sodišče glede na
okoliščine primera. S pravilno uporabo zakonskega pooblastila,
da določi dolžino sodnega roka, lahko sodišče pomembno
pripomore k hitrejšemu odločanju. Pravilno uporabo sodnih rokov
in dosledno spoštovanje njihovega trajanja lahko uvrstimo med
subjektivne razloge, ki vplivajo na redno in učinkovito sojenje v
razumnem času.
V postopku mora sodišče dokaj pogosto izvesti dokaz z
izvedencem. Tako ravna, če je za ugotovitev ali razjasnitev
kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s katerim sodišče
ne razpolaga. Da bi izvedba dokaza z izvedencem ne povzročila
nepotrebnega zastoja v postopku, sodišče v sklepu o postavitvi
izvedenca določi rok, v katerem mora izvedenec dati pisni izvid
in mnenje.

Da bi se izognili razlagam, ki lahko podaljšujejo trajanje sodnih
postopkov, predlagamo, da se drugi ostavek 126. člena sodnega
reda ustrezno dopolni z besedilom, da sodišče opravi zunanje
poslovanje tudi tedaj, ko stranka v postopku predloži verodostojen
dokaz, da je predujem položen.
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Obravnavali smo primer, ko je v več kot deset let stari pravdi
pobudnika pod opr. št. P 318/95 Okrožno sodišče v Murski Soboti
28. maja 1996 izdalo sklep o postavitvi izvedenca ter določilo rok
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neprijetna že zato, ker je običajno na očeh javnosti, sosedov
oziroma okoličanov. Hišno preiskavo opravijo pooblaščene uradne
osebe MNZ, njena izvedba pa je lahko spektakularna ter v javnosti
podlaga za različna sklepanja, sumničenja, pa tudi za stigmatizacijo
prizadetega posameznika in njegove družine.

30 dni za izdelavo izvedenskega mnenja. Konec leta 1997, torej
18 mesecev kasneje, izvedenec zaupane naloge še ni opravil.
Naše posredovanje je pokazalo, da je sodnik sicer nekajkrat pri
izvedencu urgiral izdelavo izvedenskega mnenja, vendar vedno
zaman. Da se takšno neplodno ravnanje ne bi ponavljalo, smo
predlagali, naj sodišče uporabi zakonsko pooblastilo za denarno
kaznovanje izvedenca. Takrat pa je sodišče pojasnilo, da je
izvedencu res določilo rok 30 dni, vendar zaradi obširnosti in
zahtevnosti dela, ki ga mora opraviti, doslej izvedenca ni denarno
kaznovalo.

Naj v ilustracijo omenimo dve pobudi. V prvem primeru je pobudnik
hišno preiskavo njegovega stanovanja povezoval z maščevanjem
zaradi pritožbe, ki jo je vložil zoper ravnanje policista. Policijska
postaja je predlog za uvedbo postopka o prekršku s predlogom
za opravo hišne preiskave podala na podlagi anonimne prijave,
da ima pobudnik strelno orožje. V drugem primeru pa je pobudnik
hišno preiskavo povezoval z maščevanjem odvetnika, ki si je pri
zastopanju njegovega brata pridržal s strani zavarovalnice plačano
odškodnino ter je zato pristal v kazenskem postopku. Policijska
postaja je predlog za hišno preiskavo podala na podlagi prijave
partnerke, s katero živi omenjeni odvetnik.

Takšno stališče nas je presenetilo. Če je sodišče ocenilo, da gre
za zahtevno in obširno delo, ki onemogoča, da bi izvedenec izvid
in mnenje dal v 30 dneh, bi mu moralo določiti primeren daljši rok,
ki bi ustrezal obsežnosti in zahtevnosti zaupane naloge. Če
sodišče izvedencu roka ni določilo glede na okoliščine primera,
potem ni pravilno uporabilo zakonskega pooblastila za določitev
dolžine sodnega roka. Nesmiselno je postavljati rok, o katerem je
že ob določitvi jasno, da objektivno izvedencu v tako določenem
času ne bo uspelo izdelati izvedenskega mnenja. Nerealno
postavljenega roka se izvedenec ne more držati, sodišče pa tudi
ne, ker ve, da ni določen ustrezen rok. Izvedenec takšnega roka
ne jemlje resno. Dobi občutek, da se mu roka ni treba držati, in se
ga ne drži tudi tedaj, ko bi se ga lahko. Enako opazi tudi stranka
v postopku, da kršitev sodnega roka nima nobene sankcije.
Sodišče in izvedenec kot njegov pomočnik pri izvajanju sodne
funkcije postavljenega roka ne spoštujeta. Avtoriteta in ugled sodne
veje oblasti sta s tem načeta. Zakaj bi sodne odločbe spoštovali,
izvrševali in upoštevali drugi, če pa jih sodišče niti samo ne.

Sodno odločbo za hišno preiskavo izda v obliki odredbe
preiskovalni sodnik. Tako je v primeru prvega pobudnika
preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru z odredbo z
dne 16. junija 1997, opr. št. Kpd 375/97 dovolil preiskavo
pobudnikovega stanovanja v Mariboru. Odredba preiskovalnega
sodnika je bila napisana na obrazcu, v katerega je preiskovalni
sodnik vstavil le opravilno številko spisa, datum, podatke o
pobudniku in njegovem stanovanju ter rok za izvršitev odredbe.
Vnaprej pripravljena, tipska obrazložitev izdane odredbe je bila
brez obrazložitve za konkreten primer, ki bi omogočala presojo,
ali so bile podane vse okoliščine, ki jih zakon zahteva za hišno
preiskavo. V primeru drugega pobudnika pa je odredbo o hišni
preiskavi izdal preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Celju
dne 9. julija 1997 pod opr. št. I Kpd 308/97. Obrazložitev odločbe je
bila tudi v tem primeru zelo skopa in v dveh stavkih. Povzela je
besedilo dveh členov ZKP s pojasnilom, da bodo policisti "iskali
sledove v zvezi z navedenim kaznivim dejanjem to je orožje, s
katerim obtoženec grozi" oškodovanki.

Pri določanju sodnih rokov bi moralo sodišče skrbno upoštevati
konkretne okoliščine primera in po potrebi določiti tudi daljši rok,
če to zahteva narava zadeve. Hkrati bi moralo dosledno zahtevati
opravo dejanja v postavljenem roku, po potrebi tudi s sredstvi, ki
jih zakon določa za discipliniranje izvedencev in strank v
postopku. Z dosledno uporabo določil procesnega zakona, katerih
namen je zagotoviti redno in učinkovito sojenje, bi sodišče v
marsikaterem primeru lahko pomembno pripomoglo k hitrejšemu
odločanju. S takšnim ravnanjem pa bi pripomoglo tudi k utrjevanju
ugleda sodstva in zaupanja v pravno državo. Ta ugotovitev ne
velja samo za določanje sodnih rokov, temveč za uporabo vseh
tistih postopkovnih določil zakona, katerih namen je povezan z
načelom pospešitve postopka.

Nobena od obeh sodnih odločb, ki odrejata hišno preiskavo, ne
vsebuje odločilnih dejanskih okoliščin ter njihove pravne presoje
za odločitev o hišni preiskavi. Obrazložitev brez razlogov za
konkreten primer pove prizadetemu posamezniku malo ali nič.
Postavlja se vprašanje pomena takšnega sodnega varstva, če je
odredba o hišni preiskavi za preiskovalnega sodnika zgolj
formalnost. Pri tem zoper izdano odredbo ni pritožbe in tako
prizadeti posameznik ne more zahtevati preskusa pravilnosti in
zakonitosti izdane sodne odločbe z vložitvijo pravnega sredstva.
Odredba o hišni preiskavi pomeni za prizadetega posameznika,
kot je bilo že navedeno, hud poseg v njegove ustavne pravice.
Zato bi pričakovali, da bo sodnik tej odločitvi ter zlasti tudi
obrazložitvi izdane odredbe namenil večjo pozornost ter skrb s
prepričljivo utemeljitvijo v dejanskem in pravnem pogledu.
Predvsem na podlagi obrazložitve odločbe lahko stranka presodi,
ali ji je bilo zagotovljeno ustrezno sodno varstvo pravic.

lahkotnost predlaganja In odrelanla hišne preiskave
Pravica do nedotakljivosti stanovanja je posebna ustavna pravica,
zagotovljena v 36. členu ustave. Nedotakljivost stanovanja pa je
varovana tudi v sklopu ustavnega varstva človekove zasebnosti,
ki pomeni varstvo osebe v njenem bivalnem prostoru kot obsežna
negativna pravica varstva posameznika zoper posege države
ali tretjih v njegovo zasebno sfero, osebnost in dostojanstvo.
Ustava tako določa, da ne sme nihče brez odločbe sodišča proti
volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje, niti ga ne sme
preiskovati. Hišna preiskava je poseg v človekovo zasebnost in
v pravico do nedotakljivosti stanovanja. Ker gre za izjemo, omejitev
ustavno zavarovane pravice, terjajo zakonska pooblastila v zvezi
s hišno preiskavo restriktivno razlago.

Nobena od obeh hišnih preiskav ni bila uspešna: ne v enem ne v
drugem primeru organ za notranje zadeve, ki je hišno preiskavo
opravil, ni našel nobenih sledov oziroma predmetov v zvezi z
zatrjevanim prekrškom oziroma kaznivim dejanjem. Razen
pomanjkljivosti pri obeh sodnih odločbah v nobenem postopku
sicer ni bilo moč ugotoviti formalnih nepravilnosti. Postopek je bil
torej kljub nasprotnim očitkom in trditvam pobudnikov v obeh
primerih videti korekten. Ostaja pa grenak priokus lahkotnosti
predlaganja in odrejanja hišne preiskave kljub posegu, ki ga ta
ukrep pomeni za človekovo zasebnost in nedotakljivost njegovega
stanovanja. Odločitev o posegu v ustavno zavarovano pravico je
pridržana sodni veji oblasti zato, da bi bilo vmešavanje izvršilne
veje v pravice posameznika izpostavljeno neodvisni in učinkoviti
kontroli. Koliko je namen takšnega sodnega nadzora zagotovljen
s sodnima odločbama, kot sta jih v primerih obeh pobudnikov

Hišna preiskava je procesno dejanje v predkazenskem postopku.
Zakon pa jo dopušča celo v zvezi s postopkom o prekršku, ko
terja načelo sorazmernosti še posebno pozornost, da je hišna
preiskava omejena le na primere, v katerih je ta poseg v ustavne
pravice v razumnem sorazmerju s ciljem, torej s tisto dobrino, ki
naj se s posegom zavaruje. Za odreditev hišne preiskave zahteva
zakon le razloge za sum, kar je kvalitativno najnižja stopnja
verjetnosti, ki še dovoljuje procesna dejanja po ZKP. Ob tem pa
velja poudariti, da je hišna preiskava za posameznika lahko zelo
16. junij 1998
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izdala preiskovalna sodnika, pa je vprašanje, vredno posebnega
razmisleka.
Neupoštevanje vložene pritožbe
Pobudnik je kot oškodovanec v kazenskem postopku vložil
pritožbo zoper sklep Okrajnega sodišča v Brežicah z dne 30.
aprila 1996, opr. št. K 41/96, s katerim je bil ustavljen kazenski
postopek zaradi absolutnega zastaranja kazenskega pregona.
Pobudnik v svoji vlogi, naslovljeni sodišču, res ni uporabil besede
pritožba, izrecno pa je omenil opravilno številko in datum izdaje
sklepa o ustavitvi kazenskega postopka ter hkrati izrazil
nezadovoljstvo z odločitvijo, vsebovano v izdani sodni odločbi.
Sodišče je vlogo pobudnika štelo za popolno in razumljivo, saj ga
ni pozvalo, naj jo popravi oziroma dopolni. Vložilo jo je v pobudnikov
kazenski spis pod redno številko 118, v popisu spisa pa je kot
kratko označbo vsebine navedlo, da gre za "vlogo oškodovanca",
sprejeto 9. maja 1996. Sodišče te vloge oškodovanca očitno ni
štelo za pritožbo zoper sklep o ustavitvi kazenskega postopka
ter o njej ni odločilo.
Na predlog pobudnika smo v letu 1997 vpogledali v kazenski spis
Okrajnega sodišča v Brežicah. Ugotovili smo, da vloge
oškodovanca pod redno številko 118 v sodnem spisu ni. V popisu
spisa je bila navedena pripomba, da gre za pomotni vpis, hkrati
pa je bila redna številka 118 označena kot odčrtana. Pritožbe
oziroma vloge pobudnika z dne 9. maja 1996 tudi ni bilo med
prilogami, kar pomeni, da je bila ta vloga vzeta iz spisa. To nam ni
bilo razumljivo, saj gre vendar za vlogo, ki jo je oškodovanec
vložil kot pritožbo zoper sodno odločbo, izdano prav v tem spisu.
Zato smo prosili predstojnika sodišča za pojasnilo.
Predstojnik Okrajnega sodišča v Brežicah odgovarja na naša
posredovanja z veliko zamudo. Tudi tokrat nam je šele po več
urgencah sporočil, da se "manjkajoče listine" iz spisa pod opr. št.
K 41/96 "nahajajo na Okrožnem sodišču v Krškem, kjer teče
subsidiarni kazenski postopek pod opr. št. K 37/96". Ni pa pojasnil,
zakaj pisne vloge ni v tistem spisu, v katerega je bila vložena, ter
zakaj je Okrajno sodišče v Brežicah ni obravnavalo kot pritožbo
zoper sklep o ustavitvi postopka oziroma vsaj kot nepopolno ali
nerazumljivo. Prav tako smo ostali brez pojasnila, za kakšen
"subsidiarni kazenski postopek" gre pred Okrožnim sodiščem v
Krškem, da je bilo treba oškodovančevo pritožbo iz spisa, v
katerega je bila vložena, vložiti v kazenski spis drugega sodišča.
Kljub ponovnim zahtevam nam predstojnik okrajnega sodišča
okoliščin opisanega sodnega poslovanja ni pojasnil. Ostaja pa
dejstvo, da vloga, ki jo oškodovanec šteje za pritožbo, ni bila tako
obravnavana. Iz spisa, v katerega je bila namenjena in vložena,
je bila odstranjena. O tej vlogi oškodovanca, čeprav gre morda
za nedovoljeno pritožbo, sodišče ni odločilo. Tako kot oškodovancu
tudi nam ni uspelo dobiti pojasnila, zakaj sodišče njegove vloge
ne obravnava kot pritožbo in o njej ne odloči.

Na podlagi pravnomočne kazenske sodbe, izdane v postopku
pod opr. št. K 145/96, je Okrožno sodišče v Murski Soboti poslalo
obsojencu poziv za plačilo povprečnine v znesku 30.000 tolarjev.
Obsojenec je pozivu sodišča sledil ter zahtevani znesek plačal 2.
oktobra 1997.
Ugotovili smo, da zadnji odstavek izreka sodbe, izdane v
navedenem kazenskem postopku, res določa obveznost
obdolženca, da plača 30.000 tolarjev povprečnine. Izrek
prvostopenjske sodbe pa je bil v pritožbenem postopku
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spremenjen. Glede na vsebino izreka drugostopenjske sodbe
smo šteli, da sodba v celoti nadomešča izrek sodbe prve stopnje.
Podobno je bilo razbrati tudi iz obrazložitve sodbe pritožbenega
sodišča. Sodba druge stopnje, ki spreminja prvostopenjsko sodbo,
ne določa, da bi obdolženec moral plačati povprečnino.To pomeni,
da je bila prvostopenjska sodba spremenjena v pritožbenem
postopku tudi v odločitvi, da je obdolženec zavezan plačati 30.000
tolarjev povprečnine. Na podlagi navedenih sodnih odločb prve in
druge stopnje obsojenec tako ni bil zavezan plačati povprečnine,
kot je to zahtevalo Okrožno sodišče v Murski Soboti.
Predlagali smo, naj sodišče ponovno preveri obstoj obveznosti
obsojenca za plačilo povprečnine v navedeni kazenski zadevi. V
odgovoru je predsednica Okrožnega sodišča v Murski Soboti
poudarila, da gre za obsodilno sodbo ter da pritožbeno sodišče
odločbe o stroških kazenskega postopka ni razveljavilo. Glede
na tako odločitev pa je obdolženec, če ni oproščen plačila stroškov
kazenskega postopka, te stroške, kamor sodi tudi povprečnina,
zavezan plačati. Okrožno sodišče v Murski Soboti je tako menilo,
da obsojenec nima pravice do vračila plačane povprečnine.
Pritožbeno odločbo, ki je spremenila izrek prvostopenjske sodbe,
je izdalo Višje sodišče v Mariboru. Tako smo se obrnili na
predsednika tega sodišča ter prosili za razlago drugostopenjske
sodbe s stališča obveznosti obsojenca, da po pravnomočni sodni
odločbi plača 30.000 tolarjev povprečnine. Pri tem smo opozorili,
da dejstvo, da gre za obsodilno sodbo, ne utemeljuje plačila
povprečnine v breme obdolženca, če takšna obveznost ni jasno
razvidna iz izreka sodne odločbe. Sodba druga stopnje res ne
razveljavlja izreka o stroških kazenskega postopka, kar pa ne
pomeni, da ta ostaja v veljavi. Glede na vsebino izreka
drugostopenjske sodbe je šteti, da je sodba prve stopnje
spremenjena v njenem celotnem izreku in nadomeščena z novim
izrekom, ki pa obveznosti plačila povprečnine ne vsebuje.
Višje sodišče v Mariboru je našemu mnenju sledilo. Ker izrek
drugostopenjske sodbe ne vsebuje odločbe o tem, v katerem
obsegu ostane prvostopenjska sodba v veljavi, je treba šteti, da
izrek sodbe pritožbenega sodišča dejansko v celoti nadomešča
izrek sodbe sodišča prve stopnje. Tako kljub obsodilni sodbi ne
obstaja obveznost plačila povprečnine. Višje sodišče v Mariboru
je o takšnem svojem stališču obvestilo tudi Okrožno sodišče v
Murski Soboti.
Pravne podlage za izterjavo povprečnine v obravnavanem primeru
torej ni bilo. Zaradi nepravilnega stališča Okrožnega sodišča v
Murski Soboti je moral pobudnik plačati 30.000 tolarjev
povprečnine, čeprav ta obveznost v sodni odločbi ni bila določena.
Zato smo Okrožnemu sodišču v Murski Soboti predlagali, naj se
pobudniku pisno opraviči za napako in mu čimpreje vrne plačani
znesek skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik z navedbo, da
je 21. februarja 1997 želel kot pooblaščenec ene od strank v
pravdnem postopku vstopiti v sodno zgradbo na Tavčarjevi 9 v
Ljubljani. Zaradi gneče ob vstopu je moral najprej čakati skoraj
dve minuti. Varnostnika je pozdravil in želel odhiteti mimo, saj je bil
v časovni stiski. Varnostnik pa ga je prijel za rokav, ga ustavil in
zahteval, naj pove, ali ima vabilo za obravnavo. Z odgovorom
pobudnika, da zastopa stranko v postopku ter da hiti na
obravnavo, varnostnik ni bil zadovoljen. Zahteval je, da pokaže
vabilo. Pobudnik je imel vabilo v torbi in ga v šopu listin ni mogel
takoj najti. V gneči ob vhodnih vratih je moral počepniti na tla, da je
lahko v mapi prelistal listine in končno našel vabilo. Pobudnik
sklepa, da bi ga varnostnik ne spustil v sodno zgradbo, če bi se
ne izkazal z vabilom.

so torej naravnana k cilju, da bi bil hišni red sprejet v razumnem
času.

Predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani smo prosili za
pojasnilo. Za pravno varnost posameznika, kakor tudi za ugled
sodišča je namreč pomembno, da sodišča poslujejo in odločajo
javno. Ustavno načelo javnosti sojenja omogoča, da družba
nadzoruje delo sodišč. Poleg splošne javnosti, da sme biti vsaka
polnoletna oseba navzoča na sodni obravnavi, vsebuje načelo
javnosti tudi javnost za stranke v postopku. Omejitve glede
navzočnosti javnosti na glavni obravnavi so dovoljene le iz
varnostnih in prostorskih razlogov. Javnost sojenja je zagotovljena
le, če je posamezniku omogočen prost dostop na sodne
obravnave in s tem vstop v sodno zgradbo. Omejitev te
državljanske pravice je ob upoštevanju načela sorazmernosti
dopustna le na podlagi vnaprej sprejetega predpisa oziroma
splošnega akta.

Sodišča so zavezana zagotavljati javnost obravnavanja skladno
s procesnimi predpisi. Ovire oziroma omejitve pri vstopu v sodno
zgradbo so dopustne le izjemoma in morajo biti v predpisu natančno
določene, vključno s postopkom in pooblastili oziroma pristojnostmi
varnostne službe. Ljubljanska sodna zgradba je največja v
Sloveniji, vanjo vsak dan prihaja veliko obiskovalcev. Dejstvo, da
hišnega reda za sodno zgradbo v Ljubljani še ni, je tako skrb
zbujajoče ter ponovno predlagamo, da ga pristojni čimprej
sprejmejo.
Tožilski razlogi za zavrženie kazenske ovadbe

Sodni red določa, da predsedniki oziroma predstojniki sodišč
sprejmejo hišni red v sodni zgradbi, v kateri je več sodišč. S
hišnim redom se določijo tudi ukrepi za vzdrževanje reda v
zgradbi, ukrepi za zagotavljanje varnosti zgradbe in oseb v zgradbi
ter način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo. Hišni red v
sodni zgradbi med drugim določa, kdaj in kako se morajo
obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, postopek v zvezi s
kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah
navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in
varnostnih razlogov.

Pobudnik je bil pravnomočno obsojen v kazenskem postopku, v
katerem sta sodelovala dva izvedenca. Kasneje je zoper njiju
vložil kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja krive izpovedbe.
Okrožna državna tožilka v Kranju je vloženo ovadbo zavrgla. Za
svojo odločitev je v sklepu o zavrženju med drugim navedla
naslednje razloge:
"V konkretnem primeru utemeljen sum, da sta izvedenec X in
izvedenec Y storila očitani kaznivi dejanji, ni podan. Institut Z, v
okviru katerega opravljata svoje delo oba izvedenca, velja za
visoko ugledno in strokovno institucijo, katere ugled in delo dosedaj
še nikoli nista bila deležna utemeljenih očitkov. Zato so njeni
strokovnjaki vsekakor deležni polnega zaupanja tako glede
strokovnih zaključkov kot tudi glede same organizacije dela. Ne
more biti torej dvoma o tem, da je ..."

Na predlog, da nam Okrožno sodišče v Ljubljani pošlje hišni red
za sodno zgradbo na Tavčarjevi 9, smo prejeli odgovor, da hišni
red zaradi postopka usklajevanja še ni bil sprejet. Ravnanje
varnostne službe v pobudnikovem primeru pa je sodišče
utemeljevalo z dogovorom o organizaciji in delom varnostne službe
na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ta dogovor pa je le pogodba
med naročnikom, Okrožnim sodiščem v Ljubljani in gospodarsko
družbo, ki opravlja dejavnost zasebnega varovanja, ne pa splošni
akt po določilih sodnega reda, ki bi urejal razmerja glede strank,
njihovih pooblaščencev in drugih obiskovalcev, ki vstopajo v sodno
zgradbo. Na vztrajanje, naj nam sodišče pojasni pravno podlago
za posamezno ravnanje varnostne službe pri kontroli
obiskovalcev sodne zgradbe, se je sodišče sklicevalo na določila
sodnega reda v poglavju o zavarovanju. Vendar pa sodni red ne
določa postopka in ravnanja varnostne službe pri kontroli
obiskovalcev ter se v tej zvezi v celoti sklicuje na hišni red, ki pa
za sodno zgradbo v Ljubljani še ni bil sprejet.

V vloženi pobudi je ovaditeljeva odvetnica poudarila, da državni
organ ne bi smel deliti državljanov na neugledne in ugledne, zoper
katere kazenski postopek ni mogoč. Obrazložitev je v delu sklepa
o zavrženju takšna, da napotuje na sklep, da osebe, zaposlene v
ugledni instituciji, že zaradi te okoliščine ne morejo biti storilci
kaznivih dejanj.
V naši intervenciji smo menili, da razlogi za zavrženje kazenske
ovadbe ne morejo temeljiti na ugledu ovadenih oseb oziroma
institucije, v kateri sta zaposleni. Poudarili smo, da ne želimo
ocenjevati konkretne odločitve okrožne državne tožilke. Vendar
pa menimo, da je podlaga za odločitev tožilca predvsem ocena,
ali zatrjevano dejansko stanje vsebuje vse v abstraktnem
zakonskem opisu navedene znake kaznivega dejanja, med katere
pa ne gre uvrščati ugleda institucije oziroma ovadenih oseb.
Nobena institucija in njen, pa čeprav še tako ugleden posameznik,
ne more biti "imun" za storitev kaznivih dejanj. Predpostavka, da
kaznivega dejanja "ugledna" oseba ne more storiti, je v nasprotju
s pravno državo in ustavnim načelom enakosti.

Normativna neurejenost in s tem pravna praznina na tako
pomembnem področju, kot je možnost vstopa v sodno zgradbo
zaradi zagotavljanja javnosti sojenja, je resna pomanjkljivost. Zato
smo z naklonjenostjo sprejeli pojasnilo Okrožnega sodišča v
Ljubljani, da bo hišni red za sodno zgradbo v Ljubljani predvidoma
sprejet septembra 1997. Žal pa so naše kasnejše poizvedbe
pokazale, da se to ni zgodilo septembra, pa tudi do konca leta
1997 ne.

Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju je v odgovoru
navedel, da ovadba ni bila zavržena zato, ker kaznivega dejanja
krive izpovedbe "ugledna" oseba ne bi mogla storiti. Na ugled in
strokovnost institucije se sklep sklicuje zato, ker ni bila navedena
nobena okoliščina, zaradi katere bi bilo mogoče ugotovitve
izvedencev šteti za dvomljive. Ovadba je bila zavržena, "ker ob
nesporni strokovni in moralno-etični avtoriteti ovadenih
izvedencev ovadba ni ponudila ničesar, kar bi lahko omajalo
verodostojnost v njihovi ugotovitvi...". Očitek v našem mnenju, da
sklep o zavrnitvi ovadbe izhaja iz predpostavke, da ugledna oseba
kaznivega dejanja ne more storiti, pa je za tožilca in tožilstvo
žaljiv.

Ker za sodno zgradbo v Ljubljani ni bil sprejet hišni red, tudi ni
določen način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in s tem
povezan postopek kontrole obiskovalcev. Tako so vsa tozadevna
opravila varnostne službe pravno dvomljiva, saj predpis, ki bi
moral biti podlaga za njihovo delovanje, še ni bil izdan. Hišni red bi
za sodno zgradbo v Ljubljani morali sprejeti predstojnik Okrajnega
ter predsedniki Okrožnega in Višjega sodišča v Ljubljani ter
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Sodni red, ki določa obveznost izdaje hišnega reda, res ne določa
roka, kdaj bi moral biti ta pravni akt izdan. Ne gre pa spregledati,
da velja sodni red od marca 1995 in da so bila za sprejetje hišnega
reda tako na voljo že tri leta. Pri tem 26. člen sodnega reda
pooblašča ministra za pravosodje, da posreduje, če se predstojnik
oziroma predsedniki sodišč v sodni zgradbi ne morejo sporazumeti
glede posameznih določb hišnega reda. Določila sodnega reda
16. junij 1998

Državna tožilka je ovadbo zavrgla, ker je ocenila, da ni podan
utemeljen sum, da sta osumljenca storila naznanjeno kaznivo
dejanje. Pri tem pa menimo, da neobstoja suma ni mogoče
utemeljevati z ugledom in strokovnostjo institucije, v kateri sta
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ovadeni osebi zaposleni. Dejstvo, da gre za ugledno in strokovno
institucijo, nujno ne omogoča sklepa, da so v posledici njeni
strokovnjaki deležni "polnega zaupanja tako glede strokovnih
zaključkov kot tudi glede same organizacije dela". V tožilskem
sklepu zapisani razlogi, ki se nanašajo na ugled institucije in
zaupanje v njene strokovnjake, zato po našem prepričanju v
nobenem delu ne morejo utemeljevati odločitve o zavrženju
vložene kazenske ovadbe, da v konkretnem primeru ni podan
utemeljen sum, da sta ovadeni osebi storili očitani kaznivi dejanji.

Odvetništvo je samostojna in neodvisna služba, ki jo odvetniki
opravljajo kot svoboden poklic. Tako varuh človekovih pravic
nima neposrednih pristojnosti v razmerju do odvetnikov in
njihovega dela, razen glede izvajanja javnih pooblastil odvetniške
zbornice. Pa vendar prejmemo vsako leto znatno število pobud,
ki vsaj omenjajo odvetnike oziroma opravljanje odvetniškega
poklica. Tako smo v letu 1997 med 2886 pobudami dobili kar 433
takšnih, ki tako ali drugače omenjajo odvetnike in njihovo delo.
Zlasti pri obravnavanju pobud s področja pravosodja pogosto
zbiramo informacije tudi tako, da zanje po telefonu ali na druge
neformalne načine prosimo odvetnike. Njihova dragocena pomoč
nam pogosto olajša delo, predvsem pa pomaga ljudem, ki so se
v stiski obrnili na naš urad.

Kršitev pravice obdolženca do zaslišanja v postopku o
prekršku
Zakon o prekrških (ZP) v 59. členu določa, da mora biti obdolženec
zaslišan o tistem, česar je obdolžen, preden se izda odločba o
prekršku. S tem zakon obdolžencu zagotavlja eno temeljnih načel
postopka o prekršku, ki pomeni konkretizacijo pravice do
obrambe. Izjema velja le za izdajo odločbe o prekršku v skrajšanem
postopku, ki v taksativno naštetih primerih dopušča izdajo odločbe
tudi brez zaslišanja obdolženca. Takšna možnost mora biti kot
izjema ozko interpretirana.

Vsebina pobud, ki omenja odvetnike, je različna. Mnogi se na
varuha človekovih pravic obračajo v socialni stiski, ko si ne morejo
privoščiti pravne pomoči zaradi visoke cene odvetniških storitev,
pa tudi zato, ker zlasti v civilnih postopkih sistem brezplačne
pravne pomoči še ni vzpostavljen.

Pogoj za izdajo odločbe o prekršku v skrajšanem postopku določa
159. člen ZP. Tako lahko organ, ki vodi postopek o prekršku, tudi
brez zaslišanja obdolženca izda odločbo o prekršku, če predlog
za uvedbo postopka temelji na neposredni osebni ugotovitvi
pooblaščene uradne osebe ali na uradnih podatkih in če organ, ki
vodi postopek o prekršku, na podlagi takega predloga ter
priloženih podatkov in drugih dokazov spozna, da je obdolženec
storil prekršek. Če obdolženec zoper tako izdano odločbo
pravočasno ugovarja, jo sodnik razveljavi in nadaljuje redni
postopek.

Pritožbe zoper delo odvetnikov pogosto omenjajo okoliščine v
zvezi s plačilom odvetnikovega dela: niso redka zatrjevanja, da
odvetnik ni izdal potrdila o plačilu oziroma da ni izstavil računa.
Kar nekaj pritožb je bilo, ki odvetnikom očitajo zamudo rokov za
vložitev pravnih sredstev. Zatrjevanjem o nestrokovnem
zastopanju pa se občasno pridruži celo trditev o podkupljivosti
odvetnikov. Ta, zadnja pritožba se zdi neverjetna, nekritična in
kot da pove več o pritožnikih kot pa o odvetnikih. Tako smo biti
presenečeni ob trditvi predstavnice iz odvetniških vrst, da vendar
obstajajo tudi primeri podkupovanja med odvetniki.

V pobudnikovem primeru je sodnik za prekrške v Lendavi 11.
oktobra 1995 pod opr. št. P-494/95 izdal odločbo o prekršku v
skrajšanem postopku, s katero je obdolženca spoznal za
odgovornega, da je storil prekršek zoper javni red in mir.
Obrazložitev odločbe o prekršku je imela samo en stavek, in
sicer trditev, da je dejanski stan prekrška dokazan z neposredno
osebno ugotovitvijo pooblaščene uradne osebe oziroma na podlagi
uradnih podatkov.

Ob kritiki na račun odvetniške zbornice v lanskem letu je treba
poudariti, da je letos na področju sodelovanja z zbornico prišlo do
prvih premikov. Naj v tej povezavi omenimo dva primera. V enem
smo posredovali ob pritožbi prizadetega posameznika zoper
odvetnika zaradi očitka nepravilnega obračuna stroškov za
opravljene odvetniške storitve. Disciplinski tožilec zbornice je vložil
zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka, v postopku pa je
disciplinska komisija prve stopnje odvetnika oprostila obtožbe. V
drugem obravnavanem primeru pa je državni tožilec vložil
obtožnico, ki odvetniku očita kaznivo dejanje zlorabe zaupanja
po 220. členu kazenskega zakonika (KZ). Personalni svet
pristojnega okrožnega sodišča je v zadevi določil prednostno
obravnavanje te kazenske zadeve.

V obravnavanju primera smo ugotovili, da sta policista prišla v
intervencijo na kraj dogajanja že po tistem, ko je pobudnik od tam
odšel. Policista sta sicer še istega dne, pa tudi kasneje, pobudnika
iskala na njegovem domu, vendar ga nista našla. Tako je bil predlog
za uvedbo postopka o prekršku podan, ne da bi policisti s
pobudnikom opravili pogovor. Ob takšnem dejanskem stanju pa
ni mogoč sklep, da temelji predlog za uvedbo postopka o prekršku
na neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe. V
intervenciji navzoča policista samega prekrška nista mogla
neposredno zaznati, saj pri očitanem prekršku nista bila navzoča.
Še več, v času, ko sta prišla na kraj storitve zatrjevanega
prekrška, obdolženca ni bilo več tam. Policista sta o dogodku
lahko zbrala le obvestila od dveh navzočih prič. Za tako zbrano
gradivo predloga za uvedbo postopka o prekršku pa ni moč šteti,
da temelji na neposredni osebni ugotovitvi uradne osebe ali na
uradnih podatkih. Kljub temu je sodnik za prekrške v pobudnikovem
primeru izdal odločbo o prekršku v skrajšanem postopku brez
zaslišanja obdolženca.

Odvetniške In notarske tarife letllo v nebo
V poročilih varuha človekovih pravic za leti 1995 in 1996 smo
opozorili na visoke cene odvetniških in notarskih storitev. Odmev
tozadevnih opozoril je očitno tudi sklep DZ Republike Slovenije,
sprejet na izredni seji 11. julija 1997 ob obravnavi predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu. Ta sklep DZ
priporoča vladi Republike Slovenije, naj v sodelovanju z notarsko
in odvetniško zbornico doseže znižanje tarif za sestavo,
potrjevanje in overitev listin o pravnih poslih.
Ministra za pravosodje smo decembra 1997 opozorili na sklep
DZ, ki doslej žal še ni obrodil sadov. Po ministrovem mnenju bo
treba v ta namen spremeniti zakon o notariatu. Vsekakor bi bilo v
skladu s Slovenijo kot pravno in socialno državo, da bi bil sklep
za znižanje odvetniških in notarskih tarif čimprej izvršen.

Pobudniku je bila tako kršena pravica do zaslišanja v postopku o
prekršku, pa čeprav je bil redni postopek po vloženem ugovoru
kasneje ustavljen zaradi absolutnega zastaranja postopka o
prekršku.
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zakonu določil nekatere tajne policijske ukrepe kot policijska
pooblastila. Ti ukrepi bi naj ne pomenili vdora v človekovo
zasebnost, zagotovljeno pa naj bi bilo tudi sodno varstvo, in sicer
s tem, da sodišče svoje odločitve ne sme opreti na pridobljene
dokaze, če bi bili pridobljeni na nezakonit način.Tozadevna stališča
bo predlagatelj v nadaljevanju zakonodajnega postopka moral
uskladiti z odločbo ustavnega sodišča št. U-l-25/95 z dne 27.
novembra 1997, ki z odložnim rokom enega leta razveljavlja
določila ZKP, ki v členih 150-156 urejajo operativne metode in
sredstva dela organov za notranje zadeve v predkazenskem
postopku.

2.6.2. Policijski postopki
Človekove pravice in temeljne svoboščine so izhodiščni in osrednji
del ustave. Slovenijo opredeljujejo kot demokratično in pravno
državo. Ustavne določbe o pravicah in svoboščinah pomenijo
neposredno uporabljiva jamstva za vsakega posameznika. Na
področju policijskega delovanja ustavna ureditev tako zagotavlja
varstvo posameznika pred posegi v njegovo integriteto.
Človekove pravice in svoboščine so omejene z enako močnimi
pravicami in svoboščinami drugih ljudi. Smo v času, ko se
soočamo z razraščanjem najtežjih oblik kriminala, zlasti
organiziranega, ki za uresničevanje svojih ciljev uporablja tudi
najsodobnejša tehnična in druga sredstva. Učinkovita obramba
pred delinkventnostjo je v takšnih okoliščinah sestavni del pravne
države, pa čeprav tudi za policijsko delovanje slej ko prej velja,
da človekove pravice varuje z njihovo negacijo.

Predlog zakona o policiji, v besedilu določenem za drugo
obravnavo, v 45. členu uporabo tajnih policijskih ukrepov kot
policijskih pooblastil dovoljuje, če obstajajo razlogi za sum, da je
oseba izvršila kaznivo dejanje. Razlogi za sum pomenijo manjšo
stopnjo verjetnosti, da je oseba izvršila kaznivo dejanje v primerjavi
z utemeljenim sumom, ki je šele lahko podlaga za uvedbo sodnega
preiskovalnega postopka. Tajni policijski ukrepi so dopustni v
povezavi z vsakim kaznivim dejanjem, k'se preganja po uradni
dolžnosti, kar seveda pomeni zelo široko pooblastilo. V skladu z
izrazito restriktivno naravo ustavnih določb, s katerimi se varujejo
pravice posameznika, bi bilo pričakovati, da bi bili tajni policijski
ukrepi dopustni le v primeru najhujših kaznivih dejanj v skladu z
načelom sorazmernosti.

Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin terja učinkovito
policijo. Pri tem pa je treba upoštevati sorazmernost kot eno
temeljnih načel prava človekovih pravic. Kakršnakoli omejitev
človekovih pravic je dopustna le v tistem obsegu, ki je nujno
potreben za dosego namena, zaradi katerega se pravica omejuje.
Gre za ustrezno ravnotežje med javnim interesom, da se
preprečuje kriminalna dejavnost in ujamejo storilci delinkventnih
oziroma kaznivih dejanj, ter interesom posameznika, ki spoštuje
pravni red, da ga država pusti pri miru oziroma da ne posega v
njegovo pravico do zasebnosti. Uravnotežen odnos med obema
interesoma, med katerima je imanentno protislovje, naj zagotovi
tudi učinkovit nadzor nad policijo ter izvrševanjem njenih pooblastil.

Tajne policijske ukrepe pa naj bi po predlogu zakona policija lahko
uporabila celo v primeru, če obstajajo razlogi za sum, da oseba
(šele) bo izvršila kaznivo dejanje. Tu je treba poudariti, da zoper
posameznika ni dopustno uporabiti ukrepov, ki pomenijo poseg v
njegove človekove pravice in temeljne svoboščine, dokler še ni
storil nič protipravnega. Nekazniva so načeloma celo pripravljalna
dejanja. Protipravna so le tedaj, ko je v KZ določeno kot posebno
kaznivo dejanje. Sicer pa pripravljalna dejanja niso inkriminirana v
kazenskem zakoniku.Tajni policijski ukrepi naj bi torej bili dopustni
zoper posameznika, ki še ni storil nič protipravnega. Ob tem
predlog zakona o policiji v nasprotju z ZKP ne določa, da se o
uporabi ukrepov obvesti oseba, zoper katero so bili uporabljeni.

Hkrati s sprejemom zakona o policiji je treba urediti tudi delovanje
obveščevalnih varnostnih služb. Te službe namreč lahko pri
svojem delovanju bistveno posežejo v zajamčene pravice
posameznika. Zato mora zakon predvidevati učinkovite
mehanizme in nadzor delovanja teh služb.
Predlog zakona o policiji

Po predlogu zakona o policiji odobri uporabo tajnih policijskih
ukrepov generalni direktor policije.Takšen predlog je treba presoditi
v luči ustavnih določb, po katerih je poseg v zasebnost dovoljen
samo na podlagi odločbe sodišča. To pomeni, da je za tak poseg
potrebna odločitev sodne, ne pa (zgolj) izvršilne veje oblasti.
Načelo pravne države zahteva, da mora biti vmešavanje izvršilne
veje oblasti v pravice posameznika izpostavljeno učinkoviti
kontroli, ki je v delitvi med tremi vejami oblasti zaupana predvsem
sodišču.

Odbor za notranjo politiko in pravosodje DZ je decembra 1997
organiziral javno predstavitev mnenj k predlogu zakona o policiji.
V našem takrat podanem mnenju smo poudarili, da varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin terja učinkovito policijo,
vendar ob pogoju učinkovitega nadzora. Potrebna so ustrezna in
zadostna jamstva, ki bodo učinkovito preprečevala zlorabe.
Policijski zakon mora biti oblikovan v skladu z načeli vladavine
prava, da se zagotovi varstvo pred arbitrarnimi posegi v
zajamčene pravice. Zakon mora vsebovati jasne pojme. Primere
in pogoje za uporabo policijskih pooblastil in posebnih policijskih
ukrepov mora zakon urediti določno in nedvoumno. Natančna
ureditev z jasnimi in podrobnimi pravili omogoča učinkovit pravni
nadzor nad uporabo policijskih pooblastil in ukrepov. Zaradi
nenehnega izpopolnjevanja tehničnih sredstev je treba natančno
določiti meje in načine izvrševanja policijskih ukrepov. Zakonske
določbe morajo biti razumljive in oblikovane tako, da posameznik
lahko iz njih razbere, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji je
policija upravičena odrediti in izvrševati določena pooblastila
oziroma ukrepe. Učinkovit boj proti kriminaliteti se sicer lahko
spremeni v grobo in sistematično kršenje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin.

svobode
Policijska pooblastila, ki posegajo v pravico do osebne svobode,
morajo upoštevati ustavna in konvencijska jamstva s področja
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter jih z
restriktivnim razlaganjem dopustnih posegov izvršilne veje oblasti
dosledno spoštovati. Predlog zakona o policiji določa pojme, kot
so prijetje, privedba in pridržanje, ki vsi za posameznika pomenijo
odvzem prostosti in s tem poseg v pravico do osebne svobode.
Pri vsakem od navedenih ukrepov se mora posameznik proti
svoji volji pokoriti zahtevi policistov, ki omejuje njegovo pravico do
osebne svobode oziroma posega vanjo.

Že v poročilu varuha človekovih pravic za leto 1996 smo zapisali,
da se bo moral DZ ob sprejemanju zakona o policiji tudi opredeliti,
ali je uzakonitev posebnih metod in sredstev dela v policijskem
zakonu potrebna, ali pa je ustrezneje, da je to urejeno le v zakonu
o kazenskem postopku, in to z varovalko sodnega nadzora.
Poglavje "Posebne metode in sredstva" v predlogu zakona o
policiji je bilo v drugi obravnavi črtano. Hkrati pa je predlagatelj v
16. junij 1998

Zato smo pri obravnavanju predloga zakona o policiji predlagali,
da je treba v zakonu jasno poudariti, da traja policijsko pridržanje
vse od prijetja, privedbe ali drugačnega načina vzetja prostosti.
Ugotavljamo namreč, da je sedanja praksa MNZ na tem področju
različna in neredko v škodo prizadetega posameznika. Tako smo
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tem, da bi od policije dobili osnovne podatke o storilcu in o drugih
relevantnih okoliščinah, ki bi jim omogočali uveljavljati njihove
pravice in pravno zavarovane interese v ustreznih sodnih
postopkih. To velja tudi za oškodovance v prometnih nesrečah,
katerim policija de lege lata ne daje nobenih podatkov o
povzročitelju oziroma o drugih udeležencih prometne nesreče.
Pri tem se MNZ sklicuje na ZVOP, pri čemer pa očitno določila
tega zakona razlaga preveč omejevalno in v škodo žrtev
protipravnih ravnanj. Brez osebnih podatkov o storilcu prekrška
ali kaznivega dejanja oziroma povzročitelja škodnega dogodka
oškodovanec ne more začeti sodnega postopka za uveljavitev
odškodninskega zahtevka. Odškodninska tožba mora, tako kot
velja za vsako vlogo po 106. členu ZPP, vsebovati ime, poklic ter
stalno oziroma začasno prebivališče toženca.Tožba, ki ne vsebuje
vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala, je nepopolna
vloga, ki oškodovancu kot tožniku ne omogoča uspešno uveljaviti
odškodninski tožbeni zahtevek. Podatke o prometnih nesrečah
pošilja policija zavarovalnicam, neposredno oškodovancem pa
te pravice ne priznava. Takšna razlaga ZVOP pomeni
nesorazmerno varovanje storilcev prekrškov in kaznivih dejanj
oziroma povzročiteljev škodnih dogodkov na škodo žrtev oziroma
oškodovancev iz teh ravnanj oziroma dogodkov.

že v poročilu varuha človekovih pravic za leto 1996 opozorili na
primer, ko je bil ob prijetju na njegovem domu osumljenec celo
uklenjen, vendar so kriminalisti šteli, da mu je bila prostost odvzeta
šele skoraj tri ure kasneje, ko je bil pripeljan v prostore UNZ.
Zakon o policiji mora odpraviti dvom ter nedvoumno določiti, da
tudi prijetje in privedba pomenita odvzem prostosti in s tem poseg
v pravico do osebne svobode, ki terja vštetje v čas policijskega
pridržanja. Pri tem velja poudariti, da policijsko pridržanje ni ustavna
kategorija, saj je vse, kar je več od prijetja oziroma odvzema
prostosti kot trenutnega posega, v izključni pristojnosti sodne in
ne izvršilne veje oblasti. Stroga so tudi tozadevna omejitvena
določila 5. člena EKČP, ki za poseg izvršilne veje oblasti v pravico
do prostosti zahtevajo celo utemeljen sum, da je bilo storjeno
kaznivo dejanje, ne pa zgolj razloge za sum (kar pomeni verjetnost
oziroma sum nižje kvalitete), kot je to določeno za 48-urno
policijsko pridržanje v 157. členu ZKP.
<•
Obveščanje javnosti in domneva nedolžnosti
Niso redke pritožbe prizadetih posameznikov, da je policija dala v
javnost podatke, ki so omogočali razkriti njihovo identiteto, in to v
povezavi z očitkom kaznivega dejanja, o katerem se je v
kazenskem postopku kasneje pokazalo, da ni bil utemeljen.

Sprememba v praksi s prijaznejšo razlago veljavnih predpisov o
varstvu osebnih podatkov v korist žrtev oziroma oškodovancev
bi bila na področju policijskega delovanja olajšanja z ustrezno
določbo v zakonu o policiji, ki bi tej kategoriji oseb izrecno
priznavala pravico do podatkov, ki so potrebni za uspešno varstvo
pravic in pravnih interesov v posledici storjenega prekrška,
kaznivega dejanja oziroma škodnega dogodka.

Službe za odnose z javnostjo organov za notranje zadeve na
tiskovnih konferencah navajajo podatke o osumljencih, ki
omogočajo ugotoviti njihovo identiteto. Navajanje podatkov, kot
so začetnice imena in priimka, kraja bivanja in starosti osumljenca,
njegove zaposlitve ter pravne osebe, v kateri ali v zvezi s katero
je prišlo do zatrjevanega kaznivega dejanja, omogoča novinarjem,
da v medijih javnosti postrežejo s točnimi podatki o domnevnem
storilcu kaznivega dejanja. Za posredovanje takšnih podatkov
zlasti ni razlogov v najzgodnejših fazah predkazenskega
postopka, ko so podani zgolj razlogi za sum, da je bilo storjeno
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.
Razlogi za sum pomenijo manjšo verjetnost, da je osumljenec
storil kaznivo dejanje, kot pa to velja v primeru utemeljenega
suma, ki šele dopušča formalni začetek kazenskega postopka.
Ker gre pri razlogih za sum za nižjo kvaliteto oziroma manjšo
stopnjo verjetnosti, bi MNZ pri širjenju informacij o osumljencih na
takšni podlagi moralo ravnati bolj obzirno in skrbno ter upoštevati,
da je za obsodilno kazensko sodbo potrebna stopnja prepričanja
oziroma subjektivna gotovost. Izkušnje kažejo, da je do takšnega
končnega rezultata v sodnem postopku lahko dolga in negotova
pot. S prenagljenim in za prizadete osebe škodljivim obveščanjem
javnosti lahko pride do kršitev ustavno zavarovanih pravic
posameznika, ki varujejo njegovo zasebnost in osebno
dostojanstvo.

Legitimiranje osebe zaradi njeneoa videza
Pogosto se srečujemo s pritožbami, da so policisti nekoga legitimirali
brez upravičene podlage. Značilen je primer pobudnika, ki sta ga
na vlaku iz Ljubljane proti Mariboru 5. decembra 1996 legitimirala
policista postaje železniške policije. Pobudnik je ravnanje policistov
ocenil kot nedopustno vznemirjanje in poseg v njegovo zasebnost.
MNZ pa je na naše posredovanje pojasnilo, da sta se policista
odločila za legitimiranje pobudnika zaradi njegovega sumljivega
videza. Sumljivost videza je ministrstvo pojasnilo s tem, da je imel
pobudnik dolge lase, da je bil delno obrit, obut v polškornje in
oblečen v raztrgane maskirne hlače. Ministrstvo je pri tem
poudarilo, da je bila to policistova subjektivna ocena, da je oseba
takšnega videza kot potnik na vlaku "sumljivega videza". Policist
je od pobudnika zahteval, da mu pove, od kod potuje, čeprav za
takšno zahtevo ni imel zakonskega pooblastila. Pobudnik na to
vprašanje ni bil zavezan odgovoriti, takšno njegovo ravnanje pa
je policist ocenil kot "verbalno upiranje", kar je pojem, ki ga veljavna
zakonodaja ne pozna. Očitno se je policist zato odločil še za
osebni preventivni pregled pobudnika in njegove prtljage
(nahrbtnika).

Zato bi obveščanju javnosti veljalo posvetiti večjo pozornost, pri
tem pa bi morala domneva nedolžnosti dobiti večji pomen. Predlog
zakona o policiji v 18. členu določa, da policija obvešča javnost o
zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi
upravičenim koristim drugih. Takšno besedilo predloga zakona
obeta izboljšanje v primerjavi z določili veljavnega zakona o
notranjih zadevah. Seveda pa bo šele praksa pokazala, ali gre za
korak v smeri demokratične in pravne države, da je šele sodna
veja oblasti tista, ki lahko v poštenem postopku nekoga obsodi,
nikakor pa takšne "sodbe" ne more razglasiti izvršilna veja oblasti,
in to še pred uvedbo sodnega postopka.

Pravico pooblaščene uradne osebe do preventivnega pregleda
oseb in prtljage dovoljuje zakon o notranjih zadevah zaradi
zagotovitve varnosti v železniškem prometu. Preventivni pregled
se lahko opravi, ko obstaja sum, da ima oseba pri sebi ali med
svojo prtljago naprave in sredstva, s katerimi se lahko kakorkoli
ogrozi varnost železniškega prometa ali splošna varnost ljudi in
premoženja. V danem primeru sta policista začela postopek
legitimiranja ter ga končala s preventivnim pregledom prizadete
osebe in njene prtljage zgolj zaradi sumljivega videza ter zaradi
(kasnejše) nepripravljenosti za sodelovanje pri odgovarjanju na
vprašanja, ki je bilo postavljeno v nasprotju z zakonom in
policijskimi pooblastili.

Prs V les o ško d_Qvance vd o Informacije v policijskih postopkih
V predlogu zakona o policiji pogrešamo določbo o pravicah
oškodovancev v policijskih postopkih. Ugotavljamo namreč, da
imajo oškodovanci iz protipravnih ravnanj pogosto težave že pri
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Veljavni predpisi, ki urejajo pooblastila delavcev organov za
notranje zadeve v zvezi z legitimiranjem ljudi, so nedvomno
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le pojasnila, da bo pogovor "potekal o družini", kar pa seveda ni
zadostno pojasnilo o razlogih vabljenja oziroma informativnega
pogovora.

premalo restriktivni. Tako določa 48. člen zakona o notranjih
zadevah pravico, da pooblaščene uradne osebe pri opravljanju
uradnih nalog legitimirajo ljudi. Omejitve tega pooblastila pa so
urejene v pravilih za opravljanje pooblastil pooblaščenih uradnih
oseb organov za notranje zadeve SR Slovenije iz leta 1988, ki
določajo, da sme pooblaščena uradna oseba pri opravljanju
uradnih nalog legitimirati med drugim tudi sumljive osebe. Sumljive
pa so tiste osebe, ki s svojim obnašanjem, ravnanjem, videzom
ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob določenem času
zbudijo pozornost pooblaščene uradne osebe, okoliščine pa
zahtevajo ukrepanje ali narekujejo zbiranje potrebnih podatkov.

Oseba, ki jo pooblaščena uradna oseba vabi na informativni
pogovor, utemeljeno pričakuje korekten in zakonit postopek. Ne
glede na dokazno vrednost tako podanih izjav vabljene osebe v
primeru bodočega kazenskega postopka pa ravnanje policije, ko
na nekorekten ali morda celo zvijačen način skuša od vabljene
osebe dobiti informacije, ki jih ta sicer ne bi dala, če bi bila
seznanjena z razlogi za vabilo, nikakor ni dopustno. Morebitna
razmišljanja, da namen posvečuje sredstva, so v nasprotju z
načelom zakonitosti, ki mora v pravni državi veljati tudi v tej fazi
predkazenskega postopka.

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v
8. členu določa negativno dolžnost države, da se vzdrži poseganja
v zasebnost. S tem konvencija zagotavlja varstvo pred samovoljo
oblasti, od države pa zahteva, da posameznika, ki spoštuje pravni
red, ne vznemirja in ga pusti pri miru. Veljavna zakonska in
podzakonska ureditev omogoča arbitrarno odločanje za
legitimiranje neke osebe. Da bi prišlo do kvalitativne spremembe
tudi na tem področju, smo v obravnavanju predloga zakona o
policiji opozorili, da zbujanje suma, zaradi katerega je treba nekoga
legitimirati zgolj na podlagi videza, ne more upravičevati takšnega
policijskega pooblastila. Predlagatelj zakona je za drugo branje
pojem legitimiranje nadomestil z izrazom "ugotavljanje identitete".
Hkrati je natančneje opredelil merila za izvedbo tega ukrepa tako,
da ga ni mogoče izvesti zoper osebo, ki zgolj z videzom ali
obnašanjem zbuja neki nedefiniran sum.

Preskrba s hrano v času policijskega pridržanla
Policijsko pridržanje sme po ZKP trajati do 48 ur, torej dva cela
dneva. Prostori za pridržanje so praviloma na policijskih postajah,
kjer za prehrano ni poskrbljeno, pa naj gre za policiste ali za
pridržane osebe. Le izjemoma so prostori za pridržanje v zgradbi,
v kateri je tudi zavod za prestajanje kazni zapora. V takem primeru
dobe osebe v policijskem pridržanju hrano, ki se sicer pripravlja
za obsojence na prestajanju zaporne kazni in pripornike. Pritožbe
oseb, pridržanih v prostorih policijskih postaj, pa kažejo, da tem
osebam redna in ustrezna prehrana ponekod še vedno ni
zagotovljena.

Policijsko vabilo na Informativni pogovor

Značilen je primer pobudnice, ki je bila aprila 1997. leta 48 ur
pridržana v prostorih policijske postaje Piran. Pobudnica zatrjuje,
da v času policijskega pridržanja ni dobila nobenega toplega
obroka hrane, policisti pa so ji rekli, da si mora hrano plačati
sama. MNZ nam je v pojasnilo poslalo odgovor Uprave za notranje
zadeve (UNZ) Koper. Ta uprava trditve pobudnice ocenjuje za
neresnične in tendenciozne in ji hkrati očita, da se je med
postopkom obnašala arogantno in žaljivo. Kljub takšni oceni trditev
pobudnice in njenega obnašanja v času policijskega pridržanja
pa UNZ Koper zatrjuje, da je bila pobudnici izpolnjena "vsaka
želja v okviru zakona". Tako so ji na njeno željo kupili tudi nujne
higienske potrebščine na bližnji bencinski črpalki, denar pa "so v
tem primeru založili policisti". Pobudnici je bil ponujen tudi topli
obrok, ki ga je dvakrat odklonila. Kdo bi moral ponujeni topli obrok
plačati in kje bi ga policisti Policijske postaje Piran dobili oziroma
kupili, o tem odgovor UNZ Koper molči. Na naše posebno
vprašanje, kako se na območju UNZ Koper zagotavljajo
pridržanim osebam topli obroki hrane, pa nam je ministrstvo
odgovorilo, da koprska uprava za notranje zadeve pridržanim
osebam zagotavlja tople obroke hrane v okviru prehrambnih
objektov, v katerih se prehranjujejo samski policisti.

Kadar so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,
za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, morajo organi
za notranje zadeve zbrati vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna
za uspešno izvedbo kazenskega postopka. V ta namen lahko na
podlagi tretjega odstavka 148. člena ZKP vabijo osebe tudi k sebi.
To storijo z vabilom, v katerem mora biti navedeno, zakaj so
vabljene. Način izražanja navedenega člena napotuje na sklep,
da mora biti vabilo na informativni pogovor pisno. Takšnemu
sklepanju nasprotno pa tretji odstavek 195. člena pravil za
opravljanje pooblastil pooblaščenih uradnih oseb organov za
notranje zadeve SR Slovenije določa, da pooblaščena uradna
oseba lahko povabi občana zaradi zbiranja obvestil tudi ustno ter
mu hkrati sporoči razloge vabljenja. Vsekakor velja dati prednost
pisnemu vabilu, ki služi tudi kot dokaz, da je bila oseba vabljena
na pravilen in zakonit način. Predlog zakona o policiji ustno vabilo
dopušča, pri čemer morajo policisti sporočiti vabljeni osebi razlog,
zaradi katerega je vabljena, in jo opozoriti na možnost prisilne
privedbe.
Primer, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, kaže, da praksa
vabljenja na informativni pogovor ni vedno v skladu z veljavnimi
predpisi. Policista Policijske postaje Ribnica sta 2. julija 1997
pobudnico ustno povabila na pogovor v prostore policijske postaje.
Pri tem pa pobudnici kljub njeni zahtevi nista pojasnila, zakaj je
vabljena. Zatrjevala sta ji le, da z razlogi vabljenja nista seznanjena,
pa ji zato okoliščin vabila ne moreta pojasniti. Pobudnica je
omahovala, ali naj se vabilu odzove. Policista sta ustno vabilo
ponovila ter hkrati pojasnila, da ji bosta v nasprotnem primeru
vročila pisno vabilo, na katero se bo morala odzvati, saj bodo
sicer obstajali razlogi za uporabo prisilnih sredstev oziroma fizične
sile. Ob takšnih argumentih se je pobudnica vabilu seveda odzvala.

Ob obisku v Sloveniji v letu 1995 je Odbor za preprečevanje
mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja
Sveta Evrope opozoril, da morajo imeti pridržane osebe "stalen
dostop do pitne vode in dobivati hrano ob primernem času,
vključno z enim polnim obrokom (kar je nekaj konkretnejšega kot
sendvič) dnevno". Slovenskim oblastem je Odbor priporočil, naj
sprejmejo nujne ukrepe, s katerimi bodo izpolnile to obveznost.
Pravila za opravljanje pooblastil pooblaščenih uradnih oseb
organov za notranje zadeve SR Slovenije iz leta 1988 v 75. členu
določajo, da se osebam, ki so v prostorih organov za notranje
zadeve pridržane več kot 12 ur, zagotovi prehrana. Ne glede na
ta predpis pa glede količine in kakovosti prehrane za pridržane
osebe predlagamo analogijo s priporniki. Pripornikom je treba
zagotoviti tri obroke hrane na dan: zajtrk, kosilo in večerjo, hrana
pa mora biti dovolj kalorična, sveža, raznovrstna, vitaminska in
okusno pripravljena. Predvsem pa je treba jasno poudariti, da
priprta oseba ni zavezana sama skrbeti za prehrano ter si jo

Na policijski postaji sta s pobudnico pogovor opravila kriminalista,
ki sta zbirala obvestila zaradi suma, da sta pobudnica in njen mož
storila kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in
surovega ravnanja po prvem odstavku 201. člena KZ. Vendar
kriminalista pred pogovorom pobudnice nista seznanila, česa je
osumljena, niti tega, o čem bosta zbirala obvestila. Pobudnici sta
16. junij 1998
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Eden od udeležencev spornega razmerja je bil pripadnik specialne
enote in torej delavec MNZ. Vendar njegovo ravnanje v dogajanjih,
ki so bila predmet preiskave, ni bilo povezano z njegovo
zaposlitvijo, službeno dejavnostjo ali pooblastili. Ravnal je le kot
posameznik, zunaj delovnega časa ter v svojem imenu in lastnem
interesu. Kljub zasebnosti zadeve pa je pri svojem ravnanju skupaj
s pomočnikoma uporabil službeno opremo specialne enote, in
sicer črne rokavice (ki so v osebni zadolžitvi) ter pozivnik in
radijsko zvezo (opremo, ki jo pripadnik specialne enote dobi v
skladišču proti potrdilu v primeru potrebe za uporabo pri opravljanju
uradne rraloge). Z zlorabo in nezakonito uporabo službene opreme
je bil pri tretjih osebah ustvarjen vtis, da gre za službeno policijsko
akcijo. Tako je sodeloval tudi pismonoša, ki je v to privolil v
prepričanju, da pomaga v policijski akciji.

plačevati v času policijskega pridržanja. Policijske postaje, v
katerih so prostori za pridržanje, bi morale imeti pripravljanje
oziroma nabavljanje primerne hrane urejeno vnaprej, ne pa da se
v posameznem primeru improvizira ter po bližnjih gostinskih lokalih
oziroma trgovinah išče in kupuje hrana. Tudi ni dovolj pridržani
osebi hrano le ponuditi. Vsaka pridržana oseba mora v prostor za
pridržanje dobiti obroke hrane, ki ji pripadajo, njena odločitev pa
je, ali bo to hrano pojedla ali ne.
Nepravočasno poštlianle prelete kazenske ovadbe
državnemu tožilcu
Pogosto se dogaja, da osebe, ki zatrjujejo, da so žrtve kaznivih
dejanj oziroma oškodovanci, pošljejo kazensko ovadbo kateremu
od organov MNZ in ne državnemu tožilcu. Tretji odstavek 147.
člena ZKP v tej zvezi določa, da organ za notranje zadeve prejeto
kazensko ovadbo takoj pošlje pristojnemu državnemu tožilcu.
Žal ugotavljamo, da se ta rok v praksi ne spoštuje ter prihaja do
velikih zamud pri odstopanju vloženih kazenskih ovadb za pregon
kaznivih dejanj pristojnemu državnemu organu.

Nadzor nad uporabo službene opreme pripadnikov specialne
enote MNZ je bil očitno nezadosten in pomanjkljiv, da so njeni
pripadniki imeli možnost nezakonite uporabe službene opreme
za zasebne namene. MNZ bi moralo z ustreznimi ukrepi zagotoviti,
da bi bilo to onemogočeno, vsako zlorabo službene opreme pa
učinkovito sankcionirati.

Naj v ilustracijo navedemo primer pobudnika, ki je ustno kazensko
ovadbo podal UNZ Ljubljana v začetku leta 1995, nekaj mesecev
kasneje pa jo je dvakrat še pisno dopolnil. Na naše poizvedbe o
časovnih okoliščinah, kdaj je bila pobudnikova ovadba poslana
državnemu tožilcu, nam je MNZ 22. septembra 1997 šele
napovedalo, da "bodo kriminalisti napisali poročilo na Okrožno
državno tožilstvo v Ljubljani". Organ za notranje zadeve torej še
v tretjem letu po vložitvi kazenske ovadbe te ni odstopil pristojnemu
državnemu tožilcu. Takšno ravnanje pomeni kršitev zakonskega
roka, pri katerem je zakonodajalec z besedo "takoj" nedvomno
hotel zagotoviti hitro ukrepanje brez nepotrebnega odlašanja.

Eden od pripadnikov specialne enote MNZ je bil na ukaz
nadrejenega na kraju dogajanja zaradi opravljanja uradne naloge.
Kljub temu pa je ta pripadnik specialne enote kasneje aktivno
sodeloval pri prevzemanju stanovanjske hiše v posest v korist
drugega, v spor vpletenega pripadnika specialne enote. Tako je z
vrtalnim strojem prevrtal ključavnici na vratih v dva prostora v
visokem pritličju hiše. Takšno ravnanje po službeni dolžnosti
navzočega pripadnika specialne enote pomeni prekoračitev danih
pooblastil ter aktivno postavljanje na stran ene od strank spornega
razmerja.
Več okoliščin kaže na utemeljenost očitka, da ravnanje delavcev
MNZ ob dogodkih v zvezi s stanovanjsko hišo v Ljubljani v oktobru
1994 ni bilo povsem nepristransko. Policisti policijske postaje
Ljubljana Moste, ki so zadevo obravnavali, so v nekaj primerih
ravnali oziroma ukrepali na željo, predlog ali zahtevo v spornem
razmerju udeleženega pripadnika specialne enote in njegovih
sodelavcev. Inštruktor UNZ Ljubljana pa je v spor vpletenemu
pripadniku specialne enote izročil kopijo kupoprodajne pogodbe
za sporno stanovanjsko hišo, ki je bila del uradne dokumentacije
v spisu policijske postaje Ljubljana Polje. To ravnanje inšpektorja
je omogočilo, da je pripadnik specialne enote iz uradnega spisa
dobil pogodbo za njegove zasebne, neslužbene namene. Poleg
protipravnosti kaže to ravnanje tudi na pristranost obravnavanja
spornega razmerja s strani delavcev MNZ.

Zamudo pri pošiljanju prejetih ovadb državnemu tožilcu
ugotavljamo v več primerih. Zato predlagamo, naj MNZ tej okoliščini
posveti več pozornosti, da bi ne prihajalo do kršitev tretjega
odstavka 147. člena ZKP.
Ugotovitve Iz preiskave o zatrlevanlh nepravilnostih v
ravnanlu pripadnikov ministrstva za notranle zadeve ob
dogalanllh v zvezi s stanovanlsko hišo v Llubllanl v oktobru
1994
Varuh človekovih pravic je leta 1995 uvedel preiskavo, da bi
ugotovil odločilne okoliščine v zvezi z zatrjevanimi nepravilnostmi
pri ravnanju pripadnikov posebne enote MNZ in Policijske postaje
Ljubljana Moste ob dogajanju oktobra 1994 zvezi s stanovanjsko
hišo v Ljubljani. Ker so bili dogodki, ki so predmet preiskave, tudi
predmet sodnega obravnavanja v kazenskih postopkih, preiskave
nismo mogli nadaljevati, saj varuh ne obravnava zadev, o katerih
tečejo sodni postopki. Zato smo svoje ugotovitve in presojo
odločilnih dejstev omejili na tiste okoliščine, ki niso predmet
kazenskopravnega obravnavanja, lahko pa pomenijo nepravilnost
ali vsaj nekorektnost v ravnanju pripadnikov MNZ.
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V končnem mnenju smo poudarili, da bi moralo MNZ s posebno
skrbnostjo presoditi vse okoliščine, ki lahko zbujajo sum o
nepristranosti delovanja njenih delavcev v zvezi z intervencijo v
postopku, v katerem so bile udeležene fizične osebe kot
posamezniki, ki so sicer zaposlene na ministrstvu. Le z
nepristranskim, objektivnim pristopom je mogoče zagotoviti
korektno in zakonito obravnavanje ter pri prizadetih osebah utrditi
prepričanje, da zaposlitev katere od vpletenih oseb pri organu, ki
zadevo obravnava, ne vpliva na nevtralen in pošten postopek.
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v prostor brez dovoljenj in njihovo legalizacijo. Del vzrokov za
nedovoljene posege v prostor je iskati v različnih odnosih in stiskah
ljudi, pa tudi v postopkih upravnih organov. Stanovanjske stiske
pogosto zahtevajo adaptacijo in prezidavo stanovanjskih
prostbrov. Tudi razvoj zasebnega podjetništva sili ljudi k
adaptacijam in preurejanju stanovanjskih prostorov v poslovne.
Postopki za pridobitev dovoljenj pa so dolgotrajni in sorazmerno
dragi. Marsikdo preprosto začne delati brez dovoljenj ali na podlagi
neustreznih dovoljenj.

2.7. Okolje in prostor
Na področju, ki se nanaša na posege v okolje in urejanje prostora,
smo v letu 1997 obravnavali 83 pobud. Prejeli smo 71 novih pobud;
število in delež (2,5 odstotka) sta se ustalila približno na ravni
Prejšnjih let. Pobude so tako po vsebini kakor tudi po strukturi
Podobne tistim iz prejšnjih let. Njihova natančnejša analiza je bila
obdelana že v prejšnjih poročilih, zato vseh pojavov, ki izhajajo iz
obravnavanih pobud, v tem poročilu podrobneje ne prikazujemo.

Na nezakonite posege v prostor in črne gradnje se večinoma
odzivajo sosedje. Pričakujejo, da bodo inšpekcijski organi
učinkovito ukrepali in da bodo nezakonito zgrajeni objekti
odstranjeni. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
je omogočil široko legalizacijo črnih gradenj. Zato nekateri pobudniki
ne morejo razumeti, da ima lahko črnograditelj na podlagi tega
zakona možnost, da si za nezakonit poseg pridobi dovoljenje,
namesto da bi črno gradnjo odstranil.

Zadeve, ki jih obravnavamo v okviru tega poglavja, segajo tako
"a področje posegov v okolje kakor tudi na področje urejanja
prostora. Veliko zadev, ki po svoji vsebini sodijo v področje okolja
in prostora, sega tudi na področje upravnih zadev, saj gre pogosto
tudi za upravne postopke.
Velik del prejetih pobud se nanaša na spore med posamezniki
zaradi posegov v bivalno okolje. Spori med sosedi so pogosti
in nastajajo največkrat zaradi različnih motečih imisij: hrupa,
smradu, prahu in odpadnih voda. Veliko je pobud v zvezi z gradnjo
ali širitvijo stanovanjskih in poslovnih objektov, postavljanjem ograj
in pomožnih objektov, gradnjo cest in poti ter v zvezi z dostopnostjo
Poti. Najpogostejše pa so v tem okviru pobude, ki se nanašajo na
črne gradnje in ukrepanje oziroma neukrepanje inšpekcijskih
služb.

Na podlagi števila in vsebine prejetih pobud ugotavljamo, da se
delo inšpektorata za okolje in prostor izboljšuje. Manj je pobud, ki
kažejo na nepravilno ali nezakonito delo tega inšpektorata, čeprav
to ne pomeni, da je tudi problemov na tem področju manj. Še
vedno je opaziti, da se izvršljive odločbe ne izvedejo. Investitorji
imajo marsikdaj pobudo v svojih rokah in s postopnim izvajanjem
posameznih del prehitevajo inšpekcijske in upravne organe. Ko
inšpektor ugotovi, da gre za nezakonito gradnjo, naloži investitorju,
da si pridobi manjkajočo dokumentacijo, pristojni upravni organ
pa opravljeni poseg legalizira. Investitor si tako z izsiljevanjem
postopoma legalizira nedovoljeno gradnjo.

Drugi sklop problemov s tega področja se nanaša na opravljanje
Pridobitnih dejavnosti in s tem povezane težave, ki motijo
Prebivalce v neposredni bližini. Pri tem gre največkrat za
prekoračevanje obratovalnega časa in s tem povezan hrup ter
za neurejeno parkiranje.

Veliko problemov na tem področju izvira iz nezakonitega,
nepravilnega ali preprosto površnega dela pristojnih upravnih
organov. Ti si v nekaterih primerih pred izdajo dovoljenj za poseg
v prostor ali še pogosteje pred izdajo odločb o dovolitvi priglašenih
del objektov oziroma prostorov na terenu ne ogledajo ali v
postopek ne vključijo sosedov, ki bi morali sodelovati kot stranke.
To je pogosto razlog za kasnejše nesporazume, obnovo
postopkov in vključevanje inšpekcijskih služb.

Kot v prejšnjih letih tudi v obravnavanem obdobju nismo prejeli
Pobud, ki bi se nanašale na širšo problematiko varstva okolja
oziroma posegov v okolje. Večina zadev je izhajala iz sosedskih
sporov kot posledica delovanja emisij.
Že v prejšnjih poročilih smo podali oceno zakona o varstvu okolja
iz leta 1993, ki ga brez podzakonskih predpisov v praksi skoraj ni
mogoče neposredno uporabljati. Sprejemanje podzakonskih
Predpisov v celoti še ni končano. To posebej velja za določbo 78.
člena zakona, ki ureja obveznost plačila odškodnine povzročiteljem razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje. Ta določba,
ki uvaja tako imenovano "ekološko rento", ni operacionalizirana s
Podzakonskim aktom, ki bi ga morala sprejeti vlada, zato
Prizadetim še naprej ostaja le možnost sodne uveljavitve
odškodnine na podlagi zakona o obligacijskih razmerjih. Zato
menimo, da je treba čimprej sprejeti podzakonski predpis, ki ga
Predvideva zakon, ali pa spremeniti to zakonsko določbo.

Kar nekaj je primerov, ki se nanašajo na obratovanje lokalov v
neposredni bližini naših pobudnikov. Najpogosteje gre za gostinske
lokale ali obrtne delavnice, ki obratujejo v stanovanjski hiši ali
strnjeni stanovanjski soseski. Konflikta ne bi bilo, če bi bila
namembnost določenega urbanega prostora vnaprej načrtovana
in določena. Zato je dolgoročno načrtovanje, zlasti rabe prostora
in s tem posebej povezano varovanje ogroženih dobrin zelo
pomembno. Na podlagi skrbnega in odgovornega načrtovanja ter
ob sodelovanju prizadetih bi se prej uskladili različni interesi, ki se
nanašajo na varstvo lastninske pravice, svobodo podjetniškega
delovanja, varstvo narave in okolja ter pravico do zdravega
življenjskega okolja.

To, da širših problemov na področju varstva okolja nismo
obravnavali, še ne pomeni, da jih ni oziroma da jih v prihodnje ne
bomo obravnavali. Problematika varstva okolja, zlasti življenjsko
Pomembnih sistemov, kot so voda, zrak, tla in druge naravne
dobrine, ter zavarovanje življenjskih razmer, zmanjševanje in
preprečevanje škodljivih posledic posegov človeka v naravo,
zbujajo čedalje večje zanimanje. Na celovitost obravnavanja
varstva okolja opozarjajo stroka, gospodarstvo in naravovarstvene organizacije.

V zvezi z delovanjem teh lokalov se ne upoštevajo tudi predpisani
pogoji za opravljanje posamezne dejavnosti. Največkrat gre za
kršitev obratovalnega časa gostinskih lokalov In hrup, ki ga
povzročajo obiskovalci in njihova vozila. Pri reševanju teh
problemov ima pomembno vlogo lokalna skupnost, ki vpliva na
izdajo dovoljenja o obratovalnem času gostinskega lokala po 22.
uri.

Varstvo okolja in urejanje prostora je področje, na katero lahko
Pomembneje vplivajo tudi lokalne skupnosti. Od njihovih odločitev
le pogosto odvisno, kako kakovostno bo rešeno vprašanje rabe
Prostora in s tem tudi varovanje okolja. Zato prostorsko
načrtovanje ne sme biti stihijsko in brez strokovnih podlag.

Prejeli smo tudi nekaj pobud zaradi hrupa pri izvedbi različnih
javnih prireditev. Tudi to vprašanje morajo razrešiti upravni organi
že pred izdajo odločbe o dovolitvi posamezne prireditve, saj
kasneje ni mogoč niti nadzor niti ugotovitev, da je bila dovoljena
raven hrupa prekoračena.

Večina obravnavnih primerov na področju urejanja prostora se
le nanašala na probleme glede prostorskih dokumentov, posege

Obravnavali smo tudi nekaj pobud posameznikov in civilnih gibanj,
ki so se združila z edinim namenom, da preprečijo gradnjo
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obravnavanih pobud ugotavljamo, da odlagališčem nasprotujejo
zlasti tisti, ki niso najbliže načrtovani lokaciji, in zato izpadejo iz
kroga upravičencev do odškodnine in drugih nadomestil. Marsikdaj
se pokaže, da so občine v teh zadevah neučinkovite, zlasti kadar
gre za skupne projekte več občin, zato bi bilo treba razmisliti o
mehanizmih, ki bi razrešili takšne pat položaje z ustreznimi
zakonskimi rešitvami, ki bi v najbolj kritičnih primerih omogočile
določitev lokacij za komunalne odpadke na višji ravni odločanja.

odlagališč komunalnih odpadkov na svojem območju.
Največkrat nasprotujejo že izdelavi strokovnih podlag o
najprimernejši lokaciji in niso pripravljeni obravnavati strokovnih
argumentov, ki so podlaga za izdelavo prostorske dokumentacije.
Njihov interes je sicer razumljiv, vendar pa včasih onemogoči že
raziskave možnih lokacij za odlagališče. Tako se ti postopki
podaljšujejo, iskanje lokacije novih odlagališč ob prepolnih
obstoječih pa odlaga rešitev problema v prihodnost. Iz
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2.8. Gospodarske javne službe
Tudi lani delež prejetih pobud na tem področju tako po številu (26)
kot po deležu (0,9 odstotka) ni bil velik. Podrobnejši pregled
statistike pokaže, da se je najbolj zmanjšalo število pobud na
podpodročju komunikacij, povečalo pa se je število pobud na
področjih prometa in koncesij. Manjše število zadev na področju
komunikacij je bilo predvsem posledica manjšega števila pobud
9lede računov za telefonske storitve, zlasti komercialnih
telefonskih linij, kot v prejšnjih letih. Manj je bilo tudi pobud glede
Možnosti in postopkov za pridobitev novega telefonskega
Priključka. Kaže, da se razmere na tem področju urejajo ter da se
ie uveljavila neodvisna komisija pri Telekomu, ki kot nov neformalni
pritožbeni organ obravnava pritožbe zaradi spornih računov za
storitve komercialnih telefonskih linij.
V prejšnjem poročilu smo podrobneje prikazali problematiko
oblikovanja cen komunalnih storitev in nadzora nad temi
cenami. Šlo je za vprašanje uvajanja različnih občinskih taks in
prispevkov za porabljeno vodo, odvoz smeti, kanalščino in druge
komunalne
storitve, ki so jih sprejemali občinski in mestni organi
n
a podlagi zakona o varstvu okolja. Takrat smo ugotovili, da se s
temi prispevki dejansko le povečuje cena komunalnih storitev na
Področjih, za katera najvišjo raven določa vlada RS. Ustavno
sodišče je v minulem letu v več primerih razveljavilo takšne takse
|n povračila, vlada pa je nato z uredbo o načinu oblikovanja cen
komunalnih proizvodov in storitev (Ur. list RS, št. 63/97) omogočila
občinam, da za višino nezakonito uvedenih taks in drugih dajatev
zvišajo cene komunalnih storitev. Kljub tej uredbi so problemi in
cenovna nesorazmerja na tem področju ostali, zato menimo, da
Je rešitev v prenosu oblikovanja cen na lokalne skupnosti ob
hkratni uveljavitvi tržnih razmer, konkurence in učinkovitejšega
nadzora na tem področju.

Na lastno pobudo smo začeli postopek obravnave predlaganih
novih pogojev za zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
ki naj bi uvedli višjo premijo za obvezno zavarovanje voznikov do
25. leta starosti. Predlagani novi pogoji so povzročili odmev v
javnosti, zato smo ministra za finance prosili za besedilo
predlaganih novih pogojev in za pojasnilo razlogov, zaradi katerih
jih je odobril. MF nam je pojasnilo, da so odobrili nove pogoje za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti in premijski cenik, ki so
ga zavarovalnice med seboj uskladile, da bi se v čim večji meri
dosegla individualizacija rizika, saj naj bi podatki o številu nesreč
dokazovali večjo škodno pogostnost pri voznikih v starosti od 18.
do 24. leta. Mlade voznike naj bi strože obravnavali tudi v drugih
evropskih državah; odobreni pogoji naj bi bili le prehodna oblika
do sprejetja novih zavarovalnih pogojev, ki bi v celoti prenesli
zavarovanje avtomobilske odgovornosti do tretjih oseb z vozila
na voznika.

Na nekatera sistemska vprašanja na tem področju smo naleteli
°b obravnavi pobude glede koncesije za opravljanje
gospodarske Javne službe na področju pokopališke in pogrebne
dejavnosti. Pobudnik je menil, da mu že odločba upravne enote o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti daje pravico do
opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti kot javne službe.
P
° opravljenih poizvedbah in pregledu dokumentacije smo ugotovili,
da takšna odločba pobudniku še ne daje pravice za opravljanje te
lavne službe v občini. Potrebuje tudi koncesijo, skladno z občinskim
odlokom o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb.
Občina je sicer v svojih aktih opredelila celotno pokopališko in
Pogrebno dejavnost kot javno službo, vendar pa je sporno, kateri
del te dejavnosti dejansko sodi v javno službo. To bi moral kot
Poseben zakon na tem področju določiti zakon o pokopališki in
Pogrebni dejavnosti. Vendar to področje še vedno ureja zakon iz
'eta11984, ki seveda ni usklajen z zakonom o gospodarskih javnih
službah (ZGJS) kot krovnim zakonom na tem področju.
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Ugotavljamo neurejenost tega področja tako na ravni zakonodaje
kot izvedbe na lokalni ravni. S sprejetjem ZGJS je bil tako rekoč
v celoti razveljavljen zakon o komunalnih dejavnostih iz leta 1982,
ki je določal komunalne gospodarske javne službe in urejal pravni
režim komunalnih objektov in naprav. Sedaj na tem področju
obstaja praznina, ki je ni zapolnil niti ZGJS niti kak drug zakon. Ta
zakon je kot krovni zakon predvideval sprejem posebnih zakonov,
ki pa niso bili sprejeti na vseh področjih gospodarskih javnih služb.
V praksi se ta problem kaže tudi v pravni neurejenosti
infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav, ki so jih prej kot
družbeno lastnino upravljala javna in druga podjetja na tem
področju, sedaj pa so z zakonom sicer postala last države oziroma
lokalne skupnosti, vendar pa so še naprej večinoma ostala v
izključni uporabi teh podjetij, ki še naprej kot monopolisti opravljajo
dosedanjo dejavnost. To ne bi bilo tako skrb zbujajoče, če bi se
dosledno izvajale določbe ZGJS o načinu opravljanja posameznih
dejavnosti in o nadzoru občin, zlasti pa uporabnikov storitev. V
primeru, ki smo ga obravnavali, smo ugotovili, da občina organa
za varstvo uporabnikov javnih dobrin ni ustanovila. Na tej podlagi
se kaže potreba po čimprejšnjem sprejetju posebnega zakona o
komunalnem gospodarstvu, ki bi uredil navedena vprašanja.

Ministru za finance smo posredovali svoje mnenje. V njem smo
ugotovili, da se z novimi pogoji uvaja višja zavarovalna premija le
za voznike, ki so mlajši od 25 let. To pa je v zvezi z napovedanim
prenosom odgovornosti z vozila na voznike le ena od osebnih
okoliščin, ki lahko vplivajo na opredelitev rizičnosti voznika. Menili
smo, da je takšen ukrep ustavno sporen in premalo proučen.
Ministru smo predlagali, naj si v okviru svojih pristojnosti prizadeva,
da se višje zavarovalne premije za mlade voznike ne uveljavijo!
ter naj zavarovalnicam naloži, da v čim krajšem času pripravijo
nove zavarovalne pogoje, ki bodo celovito prenesli zavarovanje
avtomobilske odgovornosti do tretjih oseb z vozila na voznika.
Ugotavljamo, da je bilo naše mnenje upoštevano, saj predlagano
povečanje zavarovalne premije za mlade voznike ni bilo
uveljavljeno.
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bivanje stanovalcev, se pogosto zastavlja vprašanje zagotavljanja
sredstev za nujna obnovitvena dela. Občine se izogibajo
vzdrževalnih posegov v stanovanjskih objektih, ki so v
denacionalizacijskem postopku. Stanovanjska inšpekcija v takšnih
primerih sicer na podlagi 105. in 106. člena SZ odredi, da se
napaka odpravi na stroške lastnika, kar pa se tudi pogosto ne
zgodi, ker občine za ta namen nimajo zagotovljenih sredstev.
Najemniki tako lahko dalj časa živijo v razmerah, ki ogrožajo
njihovo življenje, ali pa v začasnih prostorih.

2.9. Stanovanjske zadeve
Število stanovanjskih zadev se je v primerjavi z letom 1996
zmanjšalo za približno desetino. Manj pobud kot v prejšnjih letih
smo prejeli predvsem glede vojaških stanovanj in lastninjenja
stanovanj na podlagi stanovanjskega zakona. Več pobud pa smo
prejeli v zvezi s problematiko najemnikov v denacionaliziranih
stanovanjih, postopkov za dodelitev socialnih in neprofitnih
stanovanj ter glede upravljanja v večstanovanjskih hišah. Sicer
se vsebinsko problematika bistveno ne razlikuje od tiste, ki smo
jo že obdelali v prejšnjih poročilih. V nadaljevanju navajamo vsebino
najbolj tipičnih in pogostih pobud na področju stanovanjskih zadev,
pomembnejša vprašanja pa prikazujemo posebej.

V poročilu za leto 1996 smo obširneje prikazali problematiko
(ne)izdajanja lastniških vrednostnih papirjev pri izvajanju
modelov, ki jih določa 125. člen SZ. V tem primeru prejme najemnik
poleg odpravnine, ki jo zagotavlja lastnik ali zavezanec oziroma
občina, tudi obveznice Slovenskega odškodninskega sklada in
lastniške vrednostne papirje Sklada RS za razvoj. Upravičenci
so sicer prejeli odločbe Ministrstva za okolje in prostor z izračunom
pripadajočih zneskov, vendar pa takratni Sklad RS za razvoj
svojih obveznosti ni izpolnjeval od avgusta 1995 naprej. Takrat
smo na podlagi večjega števila pobud nekdanjih imetnikov
stanovanjske pravice, ki živijo v denacionaliziranih stanovanjih in
so se odločili za reševanje po tako imenovanem drugem modelu
z vračilom stanovanja in nakupom drugega, posredovali pri ministru
za okolje in prostor in pri predsedniku vlade in jima predlagali, naj
ukrepata za rešitev nastalega problema. Kot smo že navedli v
lanskem poročilu, naše posredovanje pri predsedniku vlade ni
bilo uspešno, zato smo zadevo predstavili javno in ocenili, da so
v tem primeru državni organi ravnali neodgovorno, ker
neopravičljivo dolgo niso ukrepali, da bi se zakonske obveznosti
do posameznikov izvajale.

Kot v prejšnjih letih so bile tudi v obravnavanem obdobju pogoste
pobude državljanov, ki nimajo rešenega stanovanjskega
vprašanja. Največkrat so se pobudniki obračali na nas v zvezi z
razpisi za socialna in neprofitna stanovanja v občinah. Prejete
pobude kažejo, da je največ nerešenih stanovanjskih problemov
v večjih mestih. Očitno je, da občine nimajo ali ne namenjajo
dovolj sredstev za izvajanje svojih obveznosti na področju
zagotavljanja socialnih in neprofitnih stanovanj. Pobudniki so bili
pogosto nezadovoljni s svojo uvrstitvijo na lestvicah pričakovalcev
stanovanj. Menili so, da so merila neustrezna in da ne upoštevajo
posameznih posebnih kategorij prosilcev.
Pri številnih pobudnikih, ki so se obračali na nas zaradi nerešenega
stanovanjskega problema, je bilo razvidno pričakovanje, da jim
bo varuh lahko pomagal pri prednostnem reševanju njihovega
problema mimo razpisov in meril, ki veljajo za dodelitev stanovanj
ali stanovanjskih posojil. Takšna pričakovanja so nerealna, saj
varuh nima zakonskih možnosti, da bi v posameznih primerih
lahko posredoval za izjemno reševanje stanovanjskega problema,
čeprav življenje prinaša tudi primere, ko bi bilo izjemno reševanje
posameznikov upravičeno, zlasti iz socialnih razlogov.

Medtem je vlada RS na seji dne 8. maja 1997 obravnavala to
problematiko in sprejela sklep, s katerim je naložila ministrstvu za
okolje in prostor, da pripravi spremembe in dopolnitve tretjega in
četrtega odstavka 125. člena SZ tako, da besedilo "v lastniških
vrednostnih papirjih" nadomesti z besedilom "v obveznicah Sklada
RS za razvoj". Temu sklepu pa ni sledila sprememba SZ, pač pa
je bil sprejet na seji državnega zbora 12. junija 1997 Zakon o
slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(Ur. list RS, št. 39/97). S tem zakonom se je Sklad RS za razvoj
preoblikoval v Slovensko razvojno družbo. V drugem odstavku
36. člena tega zakona je določeno, da obveznosti, ki izhajajo iz
tretjega in četrtega odstavka 125. člena SZ, izpolni Slovenska
razvojna družba, d.d., s posebno izdajo obveznic, čeprav je bil ta
zakon sprejet že sredi lanskega leta, pa ta rešitev v času priprave
tega poročila še ni bila operativna, saj Slovenska razvojna družba
še ni sprejela poslovnega načrta, s katerim bi izpolnila svoje
obveznosti do upravičencev na podlagi 125. člena SZ.

Na podlagi razmeroma velikega števila pobud lahko ugotovimo
nedodelanost in zastarelost pravilnikov, ki vsebujeta osnove in
merila za razvrščanje prosilcev za neprofitna in socialna
stanovanja, saj ne predvidevata rešitev za nekatere nove
stanovanjske probleme. Tudi temu vprašanju namenjamo poseben
del tega poročila.
Množično lastninjenje nekdanjih družbenih stanovanj že prinaša
nove probleme. Ti se kažejo predvsem pri upravljanju in
vzdrževanju stanovanj. Problemi nastajajo zlasti pri večjih
investicijskih posegih, ko morajo lastniki prispevati znatna
sredstva za popravilo skupnih objektov in naprav, kot je na primer
popravilo strehe. Naleteli smo na primer, koje novi lastnik - nekdanji
imetnik stanovanjske pravice, ki je stanovanje odkupil pod
ugodnimi pogoji stanovanjskega zakona (SZ), v takšnem primeru
želel pogodbo razveljaviti in pridobiti status najemnika. Niso redki
primeri sporov pri upravljanju stanovanj in sporov glede uporabe
skupnih prostorov in funkcionalnih zemljišč v večstanovanjskih
objektih. Določitev funkcionalnega zeml|lšča posameznega
objekta je poseben problem, saj površina v preteklosti pogosto ni
bila natančno opredeljena. S tem so povezana tudi vprašanja
vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo. Če to v preteklosti ni
bilo storjeno, imajo novi lastniki veliko problemov, zlasti pri zbiranju
dokumentacije in načrtov. Obravnavali smo primer, ko je bila
gradbena dokumentacija izgubljena in so morali lastniki na novo
naročiti izdelavo načrtov. Glede na neurejene razmere na tem
področju pričakujemo še veliko problemov, preden bodo ta
vprašanja razrešena.

2.9.1. Najemniki in lastniki denacionaliziranih
stanovanj
Država je z vračanjem nacionaliziranih stanovanj v naravi skupaj
z najemniki postavila tako lastnike kot najemnike v položaj, ki pri
obojih povzroča nezadovoljstvo in občutek krivice. Še posebej
so prizadeti najemniki, ki so imeli dotlej s stanovanjsko pravico
praktično neomejeno in dosmrtno pravico uživanja stanovanja,
sedaj pa so postavljeni v položaj prisilnega najemnika. Lastniki
seveda imajo interes, da z lastnino gospodarijo in jo tržijo, kar pa
jim onemogoča z zakonom določena neprofitna najemnina. Tak
položaj povzroča nasprotja in konflikte med najemniki in novimi
lastniki, ki se rešujejo prek sodišč, pa tudi s fizični"1
obračunavanjem in tragičnimi usodami posameznikov. Država je
z vračanjem v naravi skupaj z najemniki te postavila v bistveno
drugačen položaj kot druge nekdanje imetnike stanovanjske
pravice, ki so lahko stanovanja ugodno odkupili in imajo v nasprotju
s prvimi svoj stanovanjski problem trajno rešen.

Poseben problem je tudi vzdrževanje starih objektov in tistih,
ki so v denaclonalizacljskem postopku. Ko je zaradi starosti
in nevzdrževanja ogrožena normalna uporaba stanovanj in varno
poročevalec, št. 39
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rešijo svoj stanovanjski problem.

Najemniki se čutijo prizadete tudi zato, ker na svoj položaj niso
mogli vplivati in uveljavljati svojih interesov (večjih vlaganj) v
Postopkih denacionalizacije. S svojim novim položajem in novim
lastnikom
so bili praviloma seznanjeni šele z obvestilom, komu
n
aj v prihodnje plačujejo najemnino. Negotovost njihovega položaja
ie povezana tudi z nadaljnjimi spremembami lastništva. Pri vsaki
nadaljnji prodaji se položaj najemnikov praviloma poslabša, saj
novi lastniki največkrat ne želijo spoštovati z zakonom
zagotovljenih pravic zlasti gleda, neprofitne najemnine. Na podlagi
pobud ugotavljamo, da niso redki primeri, ko novi lastniki najemnike
Vsiljujejo z novimi pogodbami s profitno najemnino, če pa na to ne
Pristanejo, jih tožijo, ker ne plačujejo najemnine. Čeprav so takšne
zahteve in tožbe neupravičene, pa pomenijo velik pritisk in
obremenitev za najemnike, saj gre večinoma za starejše ljudi, ki
so v teh stanovanjih živeli več deset let in niso vajeni, da bi takšne
zadeve reševali prek sodišč.

Lani je Stanovanjski sklad ljubljanskih občin objavil razpis za
dodelitev socialnih stanovanj v najem, v katerem je sodelovalo
1821 prosilcev, ki so izpolnjevali pogoje iz razpisa, dodeljenih pa
je bilo le 157 stanovanj. V zvezi s tem razpisom smo prejeli več
pobud prosilcev, ki so izpadli iz kroga upravičencev do dodelitve
stanovanja. Večina pritožb se je nanašala na ocenjevanje
stanovanjskih in socialnih razmer, točkovanje posameznih meril
in na delo ocenjevalnih komisij. Na podlagi pobud lahko že
ugotovimo, da glede na zaostrene stanovanjske razmere nekatere
kategorije prosilcev za socialna stanovanja nimajo več realnih
možnosti, da bi si na ta način lahko rešile stanovanjski problem,
saj jih tisti z najtežjimi stanovanjskimi in socialnimi razmerami
lahko vsako leto na lestvici prehitijo. Z lastnimi sredstvi pa si
stanovanj tudi ne morejo zagotoviti. Čeprav so razmere glede na
obravnavane pobude najbolj zaostrene na ljubljanskem območju,
pa smo obravnavali več pobud prosilcev za socialna stanovanja
tudi iz drugih slovenskih občin.

Stanovanjski zakon najemnikom, ki imajo stanovanje v najemu
za nedoločen čas, sicer zagotavlja predkupno pravico, vendar
Po sodni praksi te pravice ne morejo uveljavljati, če se
v
ečstanovanjski objekl prodaja v celoti. Na podlagi pobud
u
9otavljamo tudi veliko drugih kršitev predkupne pravice
"ajemnikov. Menimo, da bi moral zakon najemnikom v
denacionaliziranih stanovanjih, ki so imeli prej stanovanjsko
Pravico, zagotavljati predkupno pravico tudi tedaj, ko se prodaja
v
ečstanovanjski objekt.

Med tistimi kategorijami prosilcev, ki realno izgubijo možnost za
dodelitev socialnega stanovanja, so tudi družine, ki so izgubile
status "mlade družine". Na ta problem smo opozorili v prejšnjem
poročilu, saj smo ugotovili, da je družina izgubila ta status v času,
ko več let ni bilo nobenega razpisa za dodelitev socialnega
stanovanja. Predlagali smo rešitev v podaljšanju starostne meje
za ta status za toliko let, kolikor let v občini ni bilo razpisa za
socialna stanovanja. V poročilu smo tudi opozorili, da so po
veljavnem pravilniku o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj
v najem prosilci brez stanovanja glede točkovanja v slabšem
položaju kot tisti, ki imajo slabše stanovanje, saj lahko pridobijo
tudi točke glede na kakovost in velikost stanovanja. V tem času ta
pravilnik, ki ga izda minister, pristojen za socialno področje, in ki
ga morajo upoštevati občine pri razpisih za socialna stanovanja,
ni bil spremenjen.

Čeprav so mnogi svoj položaj reševali z modeli, ki jih predvideva
SZ v 125. členu, pa je delež teh še vedno majhen v primerjavi s
^evilom najemnikov, ki še vedno živijo v negotovosti in je dejansko
Ogrožena njihova nadaljnja uporaba stanovanj. Razmere se bodo
zaostrile zlasti tedaj, ko se bodo zvišale najemnine za ta
stanovanja. Omenjena nasprotja in nove krivice je z ne dovolj
d
°mišljenimi rešitvami v zakonih povzročila država, zato bi jih
morala predvsem država tudi reševati, ne pa jih prepustiti
na
iemnikom in lastnikom.

Lani smo na podlagi nekaterih pobud ugotovili, da pravilnik o
merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem ne daje podlage
tudi za ustrezno točkovanje tistih prosilcev, ki so dejansko brez
stanovanja, ki živijo dobesedno na cesti ali v materinskih domovih.
Ministru za okolje in prostor smo predlagali, naj skupaj z ministrom
za delo, družino in socialne zadeve pripravi strokovno analizo
ustreznosti točkovanja obeh pravilnikov; o dodeljevanju socialnih
stanovanj v najem in o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem.
Pri prvem pravilniku smo predlagali izboljšave v to smer, da bi pri
ocenjevanju takšnih dejanskih stanovanjskih razmer moral dobiti
ustrezno vlogo pristojni center za socialno delo, ki bi lahko realno
vrednotil stanovanjske razmere v določenem času pred razpisom,
ki bi ga določal pravilnik. Zavedamo se, da so mogoče tudi zlorabe
pri opredelitvi stanovanjskih razmer prosilcev. Glede pravilnika o
oddajanju neprofitnih stanovanj v najem pa smo na podlagi pobude
prosilke, ki je po izgubi statusa mlade družine padla na lestvici
prosilcev za skoraj sto mest in nima več realne možnosti za
dodelitev neprofitnega stanovanja, predlagali, da bi se ustrezno
upoštevalo tudi število točk, doseženih pri prejšnjih razpisih. V
času, ko smo pripravljali to poročilo, obravnava te zadeve še ni
bila končana, zato bomo tudi v letu 1998 vztrajali, da se pravilnika,
ki sta že zastarela in ne upoštevata novih razmer na
stanovanjskem področju, ustrezno dopolnita oziroma spremenita.

2

-9.2. Zagotavljanje socialnih in neprofitnih stanovanj

Vseskozi v poročilih opozarjamo na zaostrene razmere glede
u
streznega zagotavljanja stanovanj za državljane, ki si sami ne
morejo rešili stanovanjskega problema. Država je skrb in
Zgovornost za stanovanjsko oskrbo prepustila občinam, sama
Pa v tem času ni določila niti politike niti mehanizmov za ta prehod,
*ar se kaže tudi v tem, da še vedno ni bil sprejet nacionalni
stanovanjski program.
Razmere pri zagotavljanju stanovanj pa se vsako leto zaostrujejo.
°azlika med potrebami in sredstvi, ki so zagotovljena za te
namene, je vsako leto večja. Sredstva od odkupa nekdanjih
družbenih stanovanj se zmanjšujejo, novi sistemski viri pa niso
Zagotovljeni. Država v tem času ni zagotovila virov za redno
stanovanjsko gradnjo in prenovo stanovanj, ni razrešila statusa
občinskih stanovanjskih skladov, ni ustanovila stanovanjske
nranilnice in ne zagotavlja zadostnih sredstev za dokapitalizacijo
Stanovanjskega sklada RS. Že v poročilu za leto 1995 smo
^Povedali,
da so nerealna pričakovanja, ki jih državni funkcionarji
Se
vedno poudarjajo, da bo volilni interes občinskih veljakov tako
rn
°^an, da jih bo spodbudil k zagotavljanju sredstev za reševanje
®°cialnih
stanovanjskih problemov. Zato ponovno poudarjamo,
°a je rešeno stanovanjsko vprašanje pomembna prvina socialne
arr|
osti, možnosti za razvoj družine, hitrejši gospodarski razvoj
er sodi kot pomemben element dostojanstva med temeljne
ovekove pravice. Ustava Republike Slovenije v 78. členu določa,
da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo
Primerno
stanovanje. Ugotavljamo, da država ustvarja čedalje
rtla
nj možnosti, da si socialno najbolj ogrožene družine lahko
*6. junij 1998

2.9.3. Neizvrševanje zakona o žrtvah vojnega nasilja
glede prednosti pri dodelitvi socialnega stanovanja
Prejeli smo pobudo državljana, ki je stoodstotni civilni invalid vojne
in ima kot tak priznan status žrtve vojnega nasilja po zakonu o
žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS, št. 73/95 in 44/96). Pobudnik je
kandidiral na razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
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rezultatov svojega dela. Ob tem opozarjamo, da vlada ni
upoštevala tudi sklepov, ki jih je državni zbor sprejel na seji 19.
novembra 1997, ko je obravnaval letno poročilo varuha za leti
1995 in 1996. V 12. točki teh sklepov je državni zbor naložil vladi
RS, naj mu poroča, kaj je bilo od ustanovitve komisije vlade RS, ki
ji je naloženo proučiti pravnomočne sodbe glede izselitve
najemnikov iz vojaških stanovanj, dodeljenih od 25. junija do 18.
oktobra 1991, do danes storjenega na tem področju, in poroča o
merilih, ki jih komisija uporablja pri svojem delu. Tako lahko le
ugotovimo, da se še vedno nadaljuje negotovost številnih
uporabnikov stanovanj, ki so stanovanja dobili z odločbami
organov JLA v spornem času leta 1991, in ki imajo pravnomočne
sodne odločbe o tem, da so se iz stanovanj zavezani izseliti.

vendar je bil zavrnjen, ker je presegal dohodkovni cenzus. Na
podlagi priporočil medobčinskega društva civilnih invalidov vojne
za dodelitev stanovanja v najem je bil seznanjen, da je mestni
svet ob potrjevanju stanovanjskega programa sicer sprejel sklep,
da se posebej poskrbi za invalide, vendar pa na tej podlagi ni bil
izdelan operativni program o načinu reševanja stanovanjskih
problemov invalidov. Pristojni stanovanjski sklad smo prosili za
pojasnilo, kako upoštevajo določbe zakona o žrtvah vojnega
nasilja, po katerih ima takšna oseba prednost pri dodelitvi
socialnega stanovanja. Takšno prednost določa 8. točka 8. člena
tega zakona in še posebej 17. člen, ki določa: "Žrtev vojnega
nasilja, ki nima rešenega stanovanjskega vprašanja, ima pri
kandidiranju za socialna stanovanja prednost pred drugimi prosilci."
Prosili smo tudi za pojasnilo o realizaciji sklepa mestnega sveta o
zagotovitvi posebne skrbi invalidom v okviru razpisov za oddajo
neprofitnih oziroma socialnih stanovanj v najem. Oddelek za
stanovanjsko gospodarstvo nam je odgovoril, da so pri obravnavi
vlog na podlagi razpisov zavezani upoštevati pravilnik o oddaji
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 26/95 in 31/97), ki
določa upravičence, merila in postopek za oddajo stanovanj.

Ob tem pa je nerazumljivo, da so se tudi v letu 1997 nadaljevali
postopki izvršbe s prisilno izpraznitvijo stanovanj, za katere
nedvomno velja moratorij vlade iz marca 1995. Naše posredovanje
pri ministrstvu za obrambo in pravobranilstvu za preklic
napovedanih deložacij je bilo uspešno, vendar pa smo ob tem
želeli pojasnilo, zakaj oziroma na kakšni podlagi je kljub moratoriju
prišlo do novih predlogov za izvršbo. •

Na tej podlagi ugotavljamo, da tako pravilnik o oddajanju neprofitnih
stanovanj v najem kot pravilnik o oddajanju socialnih stanovanj
ne upoštevata določil zakona o žrtvah vojnega nasilja, po katerem
imajo žrtve vojnega nasilja prednost pri dodelitvi socialnega
stanovanja pred drugimi prosilci. Na ta problem smo opozorili
ministra za delo, družino in socialne zadeve in predlagali, naj v tej
smeri dopolni pravilnik.

Minister za obrambo nam je za en obravnavani primer odgovoril,
da se je izvršilni postopek začel še pred sprejetjem sklepa vlade
o moratoriju, vendar pa je MO takoj po sprejetju moratorija, torej
29. marca 1995, obvestilo takratno Javno pravobranilstvo RS, to
pa naslednjega dne vsa okrajna sodišča v Sloveniji, naj do
nadaljnjega deložacij v izvršilnih zadevah, kjer je upnik RS - MO,
ne opravljajo. Minister je sporočil, da je ministrstvo v celoti ravnalo
v skladu s sklepi vlade RS, na naše postavljeno vprašanje pa,
kot navaja, ne more zadovoljivo odgovoriti. S tem odgovorom
nismo bili zadovoljni, zato smo ministra ponovno zaprosili za
odgovor, zakaj je bil predlog za izvršbo posredovan po sprejetju
moratorija. V ponovnem odgovoru nam je minister odgovoril, da
razloga ne poznajo. Informacije v zvezi s tem "pa žal iz državnega
pravobranilstva tudi niso prejeli", zato so nam predlagali, naj se
za dodatna pojasnila obrnemo na Državno pravobranilstvo RS.

2.9.4. Vojaška stanovanja
V poročilu za leto 1996 smo obširno opisali problematiko, ki nastaja
v zvezi s statusom, dodelitvami, odkupi in deložacijami iz vojaških
stanovanj, zlasti glede tistih stanovanj, ki so jih organi JLA dodelili
v spornem času leta 1991. Na podlagi prejetih pobud ugotavljamo,
da se je v minulem letu zmanjšalo število pobud glede lastninjenja
vojaških stanovanj, zato na tej podlagi sklepamo, da je to vprašanje
v glavnem rešeno. Sicer pa ugotovitve iz tega poročila v glavnem
ostajajo še vedno aktualne.

Obrnili smo se tudi na Državno pravobranilstvo RS, ki nam je
ponovno posredovalo kronologijo obvestil po sprejetem moratoriju
in poudarilo, da razen obvestil o zahtevi za vložitev izvršilnih
predlogov, med katerim je tudi obvestilo o predlogu za deložacijo
pobudnika, z MO niso prejeli ničesar.
t
Z nadaljnjimi poizvedbami pri državnem pravobranilstvu smo
ugotovili, da je v enem primeru pravobranilstvo vložilo izvršilni
predlog za deložacijo po sprejetju moratorija, v drugem primeru
pa po tem, ko je bila deložacija preklicana za določen čas, po
pozivu sodišča ni predlagalo ponovne odložitve, zato je sodišče
razpisalo nov narok za deložacijo. V obeh obravnavanih primerih
je bil torej za nadaljevanje deložacije kljub moratoriju razlog v
nedoslednem delu državnega pravobranilstva.

Menimo, da je nesprejemljivo in neodgovorno do prizadetih
posameznikov, da se vse od moratorija na deložacije iz vojaških
stanovanj v marcu 1995 problem teh kategorij stanovalcev ne le
ni razrešil, ampak tudi ni znakov, da bi se sploh razreševal. Vlada
je sicer imenovala posebno komisijo za obravnavo deložacij iz
vojaških stanovanj, ki pa v prejšnjem mandatu svojega dela ni niti
končala niti ni poročala o rezultatih svojega dela. Po oblikovanju
nove vlade komisija ni delovala oziroma ni bilo jasno, ali bo delo
nadaljevala v prejšnji sestavi, ali pa bo imenovana nova komisija.
Vlada je nato po naših informacijah imenovala novo komisijo, ki
pa prav tako do priprave tega poročila ni posredovala nobenih
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primer izgube zaposlitve. Tem pobudnikom smo praviloma
svetovali, naj poskušajo doseči ustrezen dogovor z banko glede
na to, da ponavadi niso oporekali obveznosti plačila banki.

2.10. Ostale zadeve
V to področje razvrščamo tiste pobude, ki jih ni mogoče razvrstiti
v nobeno od opredeljenih področij. Gre praviloma za pobude, ki
jih varuh ne more vzeti v obravnavo, ker iz razpoložljivih podatkov
in
okoliščin nedvoumno izhaja, da ne gre za kršitev človekovih
Pravic ali drugo nepravilnost. Pri tovrstnih pobudah praviloma le
svetujemo pobudniku, kako naj poskuša rešiti svoj problem. Med
ostale zadeve uvrščamo tudi pobude, ki so nepopolne in jih zato
"i mogoče obravnavati. Pri teh pobudah predlagamo pobudniku,
d
a naj dopolni svojo pobudo, če želi, da bo pobuda obravnavana
P" varuhu. Velik del pobud, ki sodijo v to področje, so tudi tiste, ki
so nam poslane v vednost.

Prejeli smo tudi več pobud v zvezi s spori med posamezniki in
društvi (na primer z lovskimi družinami). Gre za primere, ko je
posameznik zaradi kršitev internih pravil izključen iz društva in
mu je zaradi tega po izključitvi onemogočeno nadaljnje ukvarjanje
z dejavnostjo, ki se izvaja samo v okviru organizirane društvene
dejavnosti. Kot razberemo iz pobud, so pobudniki prepričani, da
so jim zaradi izključitve iz društev kršene temeljne človekove
pravice, in pričakujejo varuhovo posredovanje. Glede na to, da
gre za razmerje med posamezniki in civilnopravnimi osebami,
smo pobudnikom pojasnili varuhove pristojnosti ter jih napotili, da
naj uveljavijo varstvo svojih pravic v okviru postopkov, ki so
predvideni na podlagi internih pravil društev, oziroma z ustrezno
civilno tožbo pri pristojnem sodišču.

V letu 1997 smo prejeli 518 pobud, ki jih ni bilo mogoče razvrstiti
v
katero od področij dela. Če primerjamo število prejetih pobud v
le
'u 1997 s številom tistih v letu 1996, ugotavljamo, da se je
n
iihovo število povečalo za 26 odstotkov.

Na tem področju smo obravnavali tudi pobude, ki se nanašajo na
dogodke med drugo svetovno vojno. Za pobude je značilno, da
so bile po vsebini dokaj raznovrstne. Nekateri pobudniki so
pričakovali, da bodo lahko uveljavili odškodnino ali pa določene
pravice po zakonu o popravi krivic (ZPKri) zaradi dogodkov, ki
so jih pretrpeli med drugo svetovno vojno. Tako smo prejeli pobudo
nekoga, ki je med drugo svetovno vojno izgubil očeta in ki je želel
izvedeti, ali mu pripada kakšna odškodnina. Podobna je tudi
pobuda vdove, ki je prav tako med drugo svetovno vojno izgubila
moža. Tovrstne pobude smo zaključevali s pojasnili pobudnikom,
da gre za dogodke, ki so se zgodili med drugo svetovno vojno in
da tako ni možnosti za uveljavitev določenih pravic po zakonu o
popravi krivic, ker le-ta ne zajema časa med drugo svetovno
vojno. ZPKri namreč ureja pravico do povrnitve škode in pravice
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja nekdanjim političnim
zapornikom in svojcem po vojni pobitih oseb. Podobno smo
odgovarjali pobudnikom, ki so želeli uveljaviti določene pravice
na podlagi zakona o popravi krivic zaradi šikaniranja prejšnje
oblasti. Gre za primere, ko pobudniki navajajo, da so bili zaradi
svojega prepričanja onemogočeni. Največkrat navajajo kot primer
brezposelnost v času polne zaposlenosti ali pa neupravičeno
izgubo zaposlitve.

Posameznih pobud ugotavljamo, da posamezniki, ki se obračajo
na varuha, večinoma dobro poznajo njegove pristojnosti, a ga
vseeno želijo seznaniti s svojim problemom.Tako so dokaj pogoste
Pobude, ki se nanašajo na različne vrste sporov iz civilnopravnih
razmerij (premoženjski spori, mejni spori, dedni spori, spori
Posameznikov
z bankami, obrtniki in drugimi civilnimi osebami). V
,0
skupino pobud spadajo tudi tiste, o katerih je sodišče že odločilo
o sporu s pravnomočno sodbo, pa se posameznik noče sprijazniti
2
odločitvijo sodišča. Čeprav varuh nima možnosti za obravnavo
tovrstnih pobud, skušamo vseeno pobudnike spodbuditi k
raševanju problemov na miren in poravnalni način. Ugotavljamo
namreč, da so dostikrat odnosi med posamezniki v teh sporih
'ako načeti, da obstaja nevarnost samovoljnega konfliktnega
raševanja. Zato tudi te pobude, čeprav nimamo pristojnosti, pazljivo
obravnavamo.
Podobno smo obravnavali tudi pobude glede sporov med
Posamezniki in bankami. Vsebina sporov je bila v večini primerov
višina zneska za plačilo najetega posojila pri banki ali pa trenutna
Plačilna nezmožnost pobudnika zaradi določenih okoliščin; na

1
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zaposlenih v uradu varuha na dan 31. decembra 1997 po stopnji
strokovne izobrazbe in spolu - varuh in namestniki varuha niso
všteti. V primerjavi z letom prej so bili v letu 1997 v uradu zaposleni
štirje delavci več. Med letom so v uradu opravljali pripravništvo
trije pripravniki, in sicer dva z visoko in eden z višjo strokovno
izobrazbo. Dva pripravnika smo po opravljenem strokovnem izpitu
v uradu tudi zaposlili, pripravnici pa bo pripravniška doba potekla
v letu 1998. V tem letu smo omogočili študentki tretjega letnika
Fakultete za družbene vede v Ljubljani opravljanje tritedenske
obvezne prakse med študijem.

3. PODATKI O DELU VARUHA
3.1. Administrativne informacije
Zaposleni
Na dan 31. decembra 1997 je bilo v uradu varuha človekovih
pravic brez varuha in treh namestnikov varuha zaposlenih 22
uslužbencev, od tega 15 z visoko izobrazbo, trije z višješolsko in
štirje s srednješolsko. V tabeli 3.1.1. so prikazani podatki o

Tabela 3.1.1.: Zaposleni v uradu po stopnji strokovne izobrazbe in po spolu na dan 31.12.1997

Spol

Število zaposlenih Stopnja strokovne izobrazbe
Visoka

Višja

Srednja

Moški

8

6

1

1

Ženske

14

9

2

3

SKUPAJ

22

15

3

4

Finance

je udeležila dva uslužbenca, junija je bil eden od zaposlenih na
študijskem obisku pri komisiji in sodišču za človekove pravice v
Strasbourgu, da bi se seznanil z delom komisije in sodišča za
človekove pravice. Ravno tako se je junija ena svetovalka udeležila
osemdnevnega interdisciplinarnega seminarja o otrokovih
pravicah, ki je potekal v organizaciji centra za otrokove pravice
pri Univerzi v Ghentu v Belgiji.

Na predlog varuha človekovih pravic so bila za delo varuha v
letu 1997 v državnem proračunu določena sredstva v skupni
višini 229,7 milijona tolarjev. Poraba sredstev je bila nižja od
zakonsko določenih In je znašala skupno 227 milijonov
tolarjev.
Za plače uslužbencev je bilo v letu 1997 porabljenih 132,6
milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki).

Tudi v tem letu sta bila za vse uslužbence urada varuha
organizirana in izvedena dvodnevni delovni posvet in delavnica.
Na posvetu so bila zaposlenim ponovno predstavljena načela za
izboljšanje odnosa med posameznikom in'državo,"Ri "jih je v
poročilu o delu v letu 1996 navedel in poudaril varuh. Posebej je
bilo poudarjeno, da mora vsak uslužbenec urada navedena načela
upoštevati pri svojem delu. Na delavnici, ki je potekala v skupinah,
je bil podrobno podan prikaz poteka obravnave pobude po
posameznih fazah (sprejem pobude, obdelava pobude, izdelava
poročila), s posebnim poudarkom na ugotovitvi problematike, ki
izhaja iz pobude, in podrobnejši analizi načina obravnave pobude
v postopku pri varuhu. Grafični prikaz postopka obravnave
pobude pri varuhu je podan kot priloga 1 za četrtim
poglavjem poročila.

Za delovanje Institucije so bila v tem letu porabljena sredstva
v višini 37,8 milijona tolarjev. Skoraj v celoti so bila porabljena
zgolj za plačilo stroškov, ki izhajajo neposredno iz dela urada.
Za investicije so bila porabljena finančna sredstva v višini
56,7 milijona tolarjev. Za poravnavo zadnjega dela obveznosti
po pogodbi o nakupu poslovnih prostorov je bilo porabljenih 28,6
milijona tolarjev, 21 milijonov tolarjev je bilo porabljenih za plačilo
pisarniške opreme, sedem milijonov tolarjev pa je bilo namenjenih
in porabljenih za informatizacijo urada in dograditev informacijskega sistema.

Uslužbenci so se udeležili tudi več strokovnih srečanj, delavnic
in seminarjev. Posamezni uslužbenci so s svojimi prispevki s
področja dela varuha aktivno sodelovali pri izvedbi izobraževalnih
oblik za različne udeležence in različno strokovno javnost.

Izobraževanje
V želji, da bi zagotovili čim višjo stopnjo strokovne usposobljenosti
in profesionalnosti zaposlenih v uradu varuha človekovih pravic,
je bil tudi v letu 1997 izobraževanju zaposlenih dan velik poudarek.
Izobraževanje je potekalo tako doma kot tudi v tujini. Seminarjev
in izobraževalnih oblik s področja dela varuha so se v tujini udeležili
trije uslužbenci. Dve izobraževalni obliki sta potekali v organizaciji
Sveta Evrope - januarja 1997 je bila v Kopenhagnu na Danskem
konferenca nacionalnih institucij za človekove pravice, ki sta se
poročevalec, št. 39

Jeseni 1997 smo strokovni sodelavki v okviru izobraževanja, ki
ga zagotavlja delodajalec, omogočili opravljanje enoletne prakse
na Višjem sodišču v Ljubljani. Sedmim zaposlenim delodajalec
zaradi potreb, ki izhajajo iz dela, krije stroške podiplomskega
študija, dvema uslužbenkama pa je omogočil študij za pridobitev
višješolske izobrazbe.
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Zaradi povečanega obsega podatkov in baz je bilo treba v letu
1997 nekatero obstoječo računalniško opremo nadomestiti z
zmogljivejšo, prejšnjo pa smo uporabili za druge namene.

Prostor!
Varuh človekovih pravic od začetka januarja 1997 posluje v
Poslovnih prostorih na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Za delo urada
varuha, predvsem pa za pobudnike in uslužbence urada, je bilo
to zelo pomembno, saj so v novih poslovnih prostorih tako za
Pobudnike kot tudi za zaposlene delovne razmere neprimerno
boljše, pobudnikom pa je laže zagotoviti zaupnost postopka kot
tudi primerne razmere za sprejem in pogovore z njimi. Tako so,
upoštevajoč navedeno in način dela varuha (varuh, njegovi
namestniki in vsi zaposleni, ki obravnavajo pobude, vsak dan
opravljajo pogovore s pobudniki), v ustreznem številu in primerni
opremljenosti zagotovljeni prostori za sprejem strank in opravljanje
Pogovorov z njimi.

Dan človekovih pravic
Tako kot obe predhodni leti je tudi v tem letu ob dnevu človekovih
pravic varuh priredil sprejem za najvišje predstavnike
zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, za visoke predstavnike
cerkva, univerze v Ljubljani in Mariboru, znanosti ter predstavnike
nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami.
Vabljeni so bili tudi v Sloveniji akreditirani diplomatski predstavniki
tujih držav. Sprejema se je udeležil tudi ombudsman Republike
Makedonije, ki je bil v tem času s sodelavci na delovnem obisku
pri slovenskem varuhu človekovih pravic.

Informacijski sistem
v letu 1996 uvedena računalniško podprta aplikacija
Pisarniškega poslovanja je bila v letu 1997 dopolnjena z nekaterimi
"ovimi bazami (knjižnična, info baza... ). Velik poudarek je bil
namenjen tudi dokupu ustrezne in manjkajoče informacijske
opreme urada. Dejstvo, da vsak zaposleni pri svojem delu
uporablja računalnik, je pomembno za pridobivanje in dajanje
"formacij, pomembnih za čim bolj strokovno, čim popolnejšo in
ažurno seznanitev pobudnikov, ki želijo informacijo in nasvete o
toženih pobudah, ter za pridobivanje za obravnavo in reševanje
Pobud potrebnih strokovnih informacij iz različnih baz podatkov.
Ne nazadnje tudi zaposleni lahko sam opravlja administrativno
delo v okviru obravnave in reševanja zadev.

16. junij 1998

Ostalo
V tem letu je bil, da bi prikazali delo slovenskega varuha človekovih
pravic tudi ombudsmanom v tujini, sorodnim institucijam,
organizacijam in drugi strokovni javnosti, ki deluje na področju
varovanja človekovih pravic v tujini, izdelan povzetek poročila o
delu varuha v angleškem jeziku.
Izdelani in sprejeti so bili nekateri notranji organizacijski in drugi
predpisi.
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vrstnega reda izvršitve inšpekcijskih odločb in vprašanja s
področja stanovanjskega gospodarstva in varstva okolja. Varuh
je tudi opozoril na določeno zmedo oziroma neusklajenost, ki
nastaja zato, ker občine sprejemajo različne odloke na področju
urejanja prostora. Minister je povedal, da pričakuje izboljšanje pri
reševanju pritožb, in sicer s sprejetjem novega zakona, ki bo
združil postopek za izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja.

3.2 Način in oblike dela
Odnosi z državnimi In drugimi Institucijami
V razmerjih do državnih in drugih organov se dogaja, da moramo
večkrat urgirati za odgovor, ker nismo prejeli odgovora v danem
roku. So tudi primeri, ko organ sicer pravočasno odgovori, vendar
je vsebina odgovora izmikajoča se in ne omogoča nadaljnje
obravnave pobude. Prav tako so primeri, ko nam organi
odgovarjajo z neustrezne ravni odgovornosti. Omenimo naj tudi,
da smo nezadovoljni z ravnanjem predsednika vlade, ki ni
odgovoril na pismo varuha, ki se je nanašalo na probleme, ki bi jih
bilo treba čimpreje razrešiti. Tako ravnanje ni sprejemljivo, če
upoštevamo, da se varuh nanj neposredno obrača izjemoma, in
sicer samo tedaj, ko gre za razreševanje problemov širšega
pomena oziroma ko je potrebno sodelovanje več ministrstev. Ne
glede na navedeno pa lahko ugotovimo, da v večini primerov ni
posebnih problemov glede sodelovanja z državnimi in drugimi
organi.

Ministra za zdravstvo smo seznanili s problematiko na področju
zdravstva, ki izhaja iz prejetih pobud. Varuh je ponovil svojo lansko
ugotovitev, da pritožbeni mehanizmi v zdravstvu še vedno niso
pregledni. Varuh je tudi sprožil nekatera vprašanja glede izvajanja
strokovnega nadzora in ugotovil potrebo po spremembi in
dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti. Opozoril je tudi, da je
nujna nova ureditev glede napotitve na zdravljenje v psihiatrične
bolnišnice proti volji posameznika.
Varuh je tudi opravil pogovore z nekaterimi predstavniki drugih
organov in institucij. Tako se je sestal z direktorjem Odškodninskega sklada RS glede vloge sklada v denacionalizacijskih
postopkih. Varuh se je sestal tudi z direktorjem urada za invalide
in z nekaterimi invalidskimi organizacijami v zvezi z vprašanji, ki
tarejo invalide. Na sestanku z Zdravniško zbornico Slovenije je
varuh sprožil vprašanje pritožbenih možnosti in vprašanje
strokovnega nadzora. Ugotovljeno je bilo, da bo treba spremeniti
in dopolniti zakon o zdravstveni dejavnosti. Združenje slovenskih
častnikov je varuha seznanilo s svojo organizacijo. Tudi namestniki
varuha, svetovalci in drugi strokovni sodelavci so imeli vrsto
delovnih pogovorov z odgovornimi uslužbenci drugih organov.
Tako so bili opravljeni delovni pogovori s predstavniki republiškega
inšpektorata za okolje in prostor, tržne inšpekcije, upravne
inšpekcije, inšpekcije za varstvo osebnih podatkov, glavnega
davčnega urada, uprave za izvrševanje kazenskih sankcij,
prehodnega doma za tujce, urada za priseljevanje in begunce in
urada za pritožbe in notranjo zaščito ministrstva za notranje
zadeve.

Takoj po oblikovanju vlade je varuh imel pogovore s tistimi ministri,
na katerih delo se je nanašalo največ pobud posameznikov, ki so
se obračali nanj. Glede na pereč položaj na področju sodstva se
je varuh najprej srečal z ministrom za pravosodje. Opozoril ga je
na problem odločanja zunaj razumnega roka zaradi prevelikih
zaostankov na nekaterih sodiščih. V zvezi s tem je minister
seznanil varuha z ukrepi, ki jih namerava predlagati za izboljšanje
tega položaja. Na pogovoru so bila obravnavana tudi nekatera
vprašanja, ki se nanašajo na pritožbe pripornikov in obsojencev.
Na pogovoru z ministrom za notranje zadeve so bila obravnavana
vprašanja v zvezi z delovanjem državne uprave. Varuh je opozoril,
da se na splošno ne upoštevajo roki v nekaterih upravnih
postopkih, zlasti v postopkih denacionalizacije in v postopkih
pridobivanja državljanstva ter statusa tujca. Glede policije je varuh
pohvalil učinkovite notranje pritožbene možnosti in hkrati opozoril
na nekatere kršitve, ki se nanašajo na postopke policije zoper
posameznike, ki so se obračali nanj. Varuh je tudi izrazil mnenje,
da bi bilo nujno novelirati nekatere predpise s področja pristojnosti
ministrstva, in omenil zlasti zakon o upravnem postopku, zakon
o javnih uslužbencih in zakon o policiji.

Poslovanje zunaj Llubliane
Veliko pozornost posvečamo poslovanju zunaj Ljubljane, ker
menimo, da tako omogočimo večjo dostopnost institucije tudi
posameznikom iz bolj oddaljenih krajev. Tako je varuh opravil
pogovore s predhodno napovedanimi posamezniki v vseh večjih
regijskih središčih. Poslovanje zunaj Ljubljane zagotavlja delovanje
institucije na celotnem območju države. Po odzivu posameznikov
ugotavljamo, da se zanimanje za pogovore z varuhom zunaj
Ljubljane povečuje. Posamezniki, ki so vložili pobudo za začetek
postopka pri varuhu, večkrat izrazijo tudi željo za pogovor z
varuhom, ko bo prišel na poslovanje v kraj ali v bližino kraja
njihovega bivanja. V letu 1997 smo poslovali zunaj sedeža v
Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kopru, Murski Soboti,
Ptuju, Krškem in Črnomlju. Varuh je bil štirikrat v Mariboru in
dvakrat na Ptuju, medtem ko je druga mesta obiskal po enkrat. V
Mariboru je varuh skupaj z namestniki opravil 206 pogovorov,
kar je 36 več kot lani. Glede na veliko zanimanje za pogovore z
varuhom v Mariboru, nameravamo tudi v prihodnje posebno
pozornost nameniti temu mestu. Sicer je bilo v drugih mestih
povprečno opravljenih do 30 pogovorov, razen v Kopru, kjer je
bilo 51 pogovorov.

Varuh je ministra za obrambo opozoril, da ministrstvo ne odgovarja
na nekatere naše poizvedbe, da odgovarja mimo postavljenih
vprašanj, in na druge podobne pojave, ki niso sprejemljivi z vidika
korektnega sodelovanja. Varuh je ministra tudi seznanil, da iz
naših pobud razberemo dokaj tog odnos ministrstva pri obravnavi
problemov, s katerimi se posamezniki neposredno obračajo na
ministrstvo. Z ministrom sta se tudi dotaknila vprašanj, ki so
povezana z deložacijami iz vojaških stanovanj, z odkupi vojaških
stanovanj, z delovnopravnimi pritožbami častnikov Slovenske
vojske in pa z zadržki, ki jih uveljavlja ministrstvo za posamezne
osebe v upravnih in drugih postopkih.
Izhodišče pogovora z ministrom za delo, družino in socialne
zadeve je bilo v ugotovitvi, da je čedalje več ljudi v slabem
gmotnem položaju. To dejstvo potrjuje podatek o znatni rasti števila
socialnih pomoči. Varuh je ministra seznanil s problematiko, s
katero se srečuje pri obravnavi posameznih pobud. Tako ga je
opozoril na potrebo po ureditvi položaja zavetišč in materinskih
domov, na problem starejših brezposelnih oseb, na problem
vojaških pokojnin in na počasno opravljanje revizij odločb, izdanih
na podlagi zakona o žrtvah vojnega nasilja. Na pogovoru se je
pokazalo, da sta potrebna boljši nadzor nad delovanjem
invalidskih podjetij in nova strategija zaposlovanja invalidov in
starejših oseb.

Pogovori zunaj Ljubljane potekajo v prostorih občin. Za rešitev
nekaterih problemov, ki se nanašajo na delo državnih organov na
lokalni ravni in občin, lahko posredujemo takoj. Pogosto
posameznika po opravljenem pogovoru napotimo na pristojni organ in mu naročimo, naj nas takoj obvesti, če ne bo mogel urediti
svojega problema. Varuh se praviloma ob poslovanju na sedežu
občine sreča tudi z županom in drugimi odgovornimi. Na tovrstnih
srečanjih opozori na pomembnejše probleme iz pristojnosti lokalne

Z ministrom za okolje in prostor so bila obravnavana vprašanja
glede dolgotrajnosti postopkov na drugi stopnji, meril glede
poročevalec, št. 39
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še več pozornosti, za to področje pa bo še posebej skrbel tudi
samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostmi in
mednarodno sodelovanje, ki je v uradu varuha zaposlen od 1.
oktobra 1997.

skupnosti, ki jih obravnava, in pridobi informacijo o možnostih za
njihovo razrešitev. Neposreden stik s pristojnimi, ki obravnavajo
Problem, omogoča hitrejše urejanje zadeve.
če čas dopušča, varuh obisk v drugih slovenskih mestih razen
za pogovore s posamezniki izkoristi tudi za druga opravila. V
Črnomlju je bil gost dobro obiskane okrogle mize, na kateri je
Predstavil vlogo in pristojnosti institucije. V Novi Gorici in Kopru se
ie seznanil z bivalnimi razmerami v obeh zaporih. Na obisku v
Mariboru je pregledal prostore za pridržanje in knjigo evidence
pridržanj, ki jo vodi policijska postaja. Opozoril je na nekatere
Pomanjkljivosti, kot na primer, da so prostori za pridržanje brez
°ken in dnevne svetlobe, kar ni primerno za daljše pridržanje.
Varuh je tudi obiskal Psihiatrično bolnišnico Maribor, kjer je opravil
več pogovorov s posamezniki na zaprtem oddelku. Varuh se je
odzval vabilu župana občine Loški Potok in se tam seznanil s
Problemi, ki tarejo to manj razvito občino. Sodeloval je na tribuni,
kfor je predstavil institucijo in odgovarjal na vprašanja sodelujočih.
Zelo pogosto je sodeloval v kontaktnih oddajah na lokalnih radijskih
'n televizijskih postajah, kjer je tudi odgovarjal na vprašanja
Poslušalcev oziroma gledalcev.

Mednarodno sodelovanje varuha človekovih pravic v letu
1997
Varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji je bil leta 1996 izvoljen
za člana ožjega vodstva mednarodnega združenja ombudsmanov ter za podpredsednika evropskega združenja ombudsmanov. Prevzem pomembnih dolžnosti na mednarodni ravni
odseva tudi krepitev mednarodnega sodelovanja v letu 1997.
Aprila je varuh obiskal Institucijo ombudsmanov Federacije Bosne
in Hercegovine in se ob tej priložnosti srečal s predstavnico
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi Greto Haller ter
predsednikom in podpredsednikom Federacije BiH Vladimirjem
Šoličem in Ejupom Ganičem. Med delovnim obiskom v BiH je
obiskal Bihač, Mostar in Sarajevo, kjer se je tudi srečal s tam
živečimi Slovenci.

EflflOVorl v uradu

Na povabilo direktorata za človekove pravice pri Svetu Evrope
se je varuh sredi maja v Strasbourgu udeležil posveta z naslovom
Socialna listina za 21. stoletje, ki ga je organiziral generalni
sekretariat Sveta Evrope. Posveta so se udeležili predstavniki
držav članic Sveta Evrope, parlamentarne skupščine Sveta
Evrope, mednarodnih in nevladnih organizacij, socialnih partnerjev
ter predstavniki iz akademskih krogov. Osrednja tema posveta
sta bila pomen evropske socialne listine in razprava o možnostih
za njeno nadaljnje izboljšanje.

V prostorih urada je bilo v tem letu opravljenih skupaj okoli 900
osebnih pogovorov s pobudniki ter okrog 7.900 telefonskih
Pogovorov, predvsem po brezplačni telefonski številki.
Odnosi z lavnostml
Zakon o varuhu človekovih pravic v drugem odstavku 8. člena
Pravi, da "o svojih ugotovitvah in ukrepih varuh obvešča javnost
državni zbor". Letno poročilo varuha je vsakoletna
najobsežnejša javna informacija DZ in javnosti, varuh pa vseskozi
° svojem delu, ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih pravic
'n temeljnih svoboščin ter pravni varnosti državljanov v Republiki
Sloveniji obvešča tudi medije in čim širši krog javnosti. V
Prizadevanjih za varovanje in promocijo človekovih pravic je pri
delu varuha sodelovanje in podpora medijev bistvenega pomena.

Svet Evrope je konec maja v Strasbourgu pripravil seminar o
predlogu za ustanovitev pooblaščenca Sveta Evrope za
človekove pravice. Varuh je imel ob tej priložnosti odmeven referat
z naslovom Vloga in izkušnje ombudsmana v novi demokraciji, v
katerem je na primeru Slovenije podrobneje predstavil izkušnje in
ugotovitve o delu ombudsmana v državah na prehodu.
Na povabilo Urada parlamentarnih ombudsmanov Litve je bil varuh
v začetku junija na delovnem obisku v Litvi, kjer se je sestal s
podpredsednikom tamkajšnjega parlamenta, predsednikom
ustavnega sodišča, člani litovskega parlamentarnega odbora za
človekove in državljanske pravice ter parlamentarnimi
ombudsmani.

Varuh obvešča medije in javnosti o svojem delu, posameznih
Primerih, pojasnjuje svoja mnenja, kritike in priporočila za rešitev
nerešenih posamičnih ali sistemskih problemov. Celotno varuhovo
delo in komuniciranje z različnimi javnostmi ima dva glavna cilja.
Po eni strani tiste, ki sprejemajo odločitve in zagotavljajo njihovo
Ovajanje, varuh poziva k doslednemu spoštovanju človekovih
Pravic na vseh področjih, po drugi strani pa si varuh prizadeva za
4im boljšo obveščenost in ozaveščenost ljudi o njihovih pravicah
'n poteh, po katerih jih lahko dosežejo. O teh temah je v letu 1997
spregovoril na devetih novinarskih konferencah, naj bo v njegovih
Prostorih v Ljubljani, ali ob njegovem poslovanju v katerem od
drugih slovenskih krajev ter v številnih pogovorih za televizijo,
radio oziroma časnike in revije.

Po delovnem obisku v Litvi pa je varuh nadaljeval pot v latvijsko
prestolnico Rigo, kjer se je udeležil III. Mednarodne delavnice
razvojnega programa Združenih narodov (UNDP) o ombudsmanu
in nacionalnih institucijah za varovanje človekovih pravic. Med
številnimi udeleženci, predvsem iz srednje in vzhodne Evrope, je
varuh obširno predstavil institucijo varuha človekovih pravic,
predvsem z vidika pristojnosti, organiziranosti in obsega dela.
Junija se je varuh v okviru obiska v Kanadi in ZDA sestal z
ombudsmanoma Ouebeca, Danielom Jacobyjem ter Ontaria,
Roberto Jamieson. V Torontu je ob sodelovanju tamkajšnjih
slovenskih združenj ponudil možnost za osebne pogovore z
vsemi, ki imajo probleme v postopkih pred organi Republike
Slovenije, in govoril na prireditvi z naslovom Slovenski dan. V
Clevelandu se je udeležil proslave ob slovenskem državnem
prazniku in sodeloval na okrogli mizi.

Velike pozornosti je bil na primer deležen varuhov obisk v
begunskem centru v Hrastniku, o čemer so obsežno poročali
Pavlini mediji. Ustrezno pozornost so mediji posvetili tudi
Mednarodnim stikom varuha, zlasti udeležbi na šestem srečanju
evropskih nacionalnih ombudsmanov v Izraelu. Precejšnjo
Pozornost pa so mediji posvetili tudi obravnavi letnih poročil varuha
Za leti 1995 in 1996 v DZ ter izjavi varuha ob 10. decembru,
Mednarodnem dnevu človekovih pravic. Čedalje pogosteje se na
varuha obračajo tudi tuji novinarji, pri čemer naj omenimo, da je
u
9'edni nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung objavil tudi
obsežnejši članek o delu varuha človekovih pravic v Sloveniji.

Julija je bil pri varuhu na delovnem obisku ombudsman Republike
Litve Julius Jasaitis s sodelavci. Gostje so se ob tej priložnosti
seznanili s praktičnimi vidiki delovanja in pristojnostmi varuha
človekovih pravic v Republiki Sloveniji, se srečali s predstavniki
urada predsednika Republike ter ustavnega sodišča, s

Sodelovanju z različnimi javnostmi bomo v prihodnje posvečali
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Konec novembra se je varuh na povabilo predsednice mehiške
nacionalne komisije za človekove pravice dr. Mireille Roccatti v
Meridi v Mehiki udeležil četrte mednarodne delavnice o nacionalnih
institucijah za promocijo in varovanje človekovih pravic.
Udeleženci mednarodne delavnice, med njimi je bilo tudi precej
nacionalnih ombudsmanov iz Evrope in drugih delov sveta, so na
srečanju razpravljali o krepitvi sodelovanja med nacionalnimi
institucijami za promocijo in varovanje človekovih pravic, o posebej
občutljivih in obrobnih skupinah, o migracijskih gibanjih in boju
proti rasizmu in ksenofobiji ter o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah oziroma pravici do razvoja v sodobnem svetu.

predsednico parlamentarnega odbora za notrajno politiko in
pravosodje, ogledali pa so si tudi prehodni dom za tujce in se
pogovarjali z njegovim direktorjem. Gostje iz Litve so si med
obiskom v Sloveniji ogledali tudi Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob in se pogovarjali z njegovim vodstvom.
Septembra se je varuh v Jeruzalemu udeležil šestega srečanja
evropskih nacionalnih ombudsmanov. Slovenski ombudsman je
imel ob tej priložnosti v imenu svojih evropskih kolegic in kolegov
pozdravni govor na sprejemu pri izraelskem predsedniku Ezerju
VVeizmanu. Prav tako septembra se je varuh srečal z ustavno
komisijo švedskega parlamenta in članom komisije predstavil
ustavni položaj varuha človekovih pravic v Sloveniji in izkušnje iz
dosedanjega delovanja.

Na povabilo varuha je bil decembra na obisku ombudsman (ljudski
pravobranilec) Republike Makedonije Branko Naumovski s
sodelavci. Naumovski, ki je kot prvi makedonski ombudsman
začel svoje delo šele sredi leta 1997, se je z gostiteljem pogovarjal
o izkušnjah in problemih, s katerimi se pri svojem delu srečuje
slovenski ombudsman, seznanil pa se je tudi z delovanjem in
organizacijo njegovega urada. Gost iz Makedonije je sodeloval
tudi na novinarski konferenci, ki smo jo pripravili pred mednarodnim
dnevom človekovih pravic.

Oktobra je bil varuh na večdnevnem obisku v nemškem
bundestagu, kjer se je med drugim sestal s predsednico odbora
za peticije Christo Nickels, posebno parlamentarno pooblaščenko
za vojsko Claire Marienfeld, poleg tega pa se je udeležil tudi
zasedanja omenjenega odbora in seje bundestaga, na kateri so
obravnavali letno poročilo odbora za peticije. Med obiskom v
Dresdnu pa se je varuh sestal s saškim deželnim ministrom za
pravosodje Steffenom Heitmanom in predstavniki odbora za
peticije v saškem deželnem parlamentu.
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3.3. STATISTIKA
Naslednje podpoglavje prikazuje statistične podatke o prejetih
Pobudah in stanju obravnavanja pobud pri varuhu od 1. januarja
'997 do 31. decembra 1997.
Med pobudami, prejetimi v letu 1997, so upoštevane tiste, ki jih
le varuh prejel od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997.
Med pobude v obravnavi v letu 1997 so poleg pobud, prejetih v
tu 1997, vključene še:
" pobude, prenešene v obravnavanje iz leta 1996 (nezaključene
Pobude iz leta 1996) ter
" v letu 1997 ponovno odprte zadeve (zadeve, pri katerih je bil
postopek obravnave pri varuhu na dan 31. decembra 1996
sicer zaključen, v letu 1997 pa se je zaradi novih vsebinskih
dejstev in okoliščin njihovo obravnavanje nadaljevalo).
le

Med zaključenimi zadevami so upoštevane vse pobude v
obravnavi v letu 1997, ki so bile 31. decembra 1997 zaključene.
Vsi

statistični podatki se nanašajo na stanje obravnavanja
Pobud na dan 31. decembra 1997.

zadev v letu 1997) naslovljenih skupaj 2.886 pobud (v 1995.
letu 2.352, v 1996. letu 2.513 pobud), kar pomeni v letu 1997
14,8-odstotno povečanje pripada prejetih pobud alede na leto
1996.
Iz tabele je razvidno, da se je število prejetih pobud v letu 1997
glede na leto 1996 najbolj povečalo na naslednjih področjih:
- delovnopravnih zadev: z 88 na 138 pobud, kar je 56,8-odstotno
povečanje pripada na tem področju
- socialne varnosti: s 302 na 397 pobud (31,5-odstotno povečanje)
ter
- upravnih zadev: s 521 na 663 pobud (27,3-odstotno povečanje
pripada).
V primerjavi z letom 1996 je bilo v letu 1997 manj pobud prejetih
predvsem s področij:
- gospodarskih javnih služb: s 33 na 26 pobud (21,2-odstotno
zmanjšanje)
-omejitev osebne svobode: s 145 na 128 (11,7-odstotno
zmanjšanje) ter
stanovanjskih zadev: s 141 na 126 (10,6-odstotno zmanjšanje
pripada prejetih pobud).
Največ pobud, ki jih je varuh prejel v letu 1997, se je (kot v letih
1995 in 1996) nanašalo na:
- sodne in policijske postopke: 776 pobud oziroma 26,9 odstotka
ter
- upravnih zadev: 663 pobud oziroma 23,0 odstotka vseh prejetih
pobud.

P|,

e)ete pobude (obdobje 1995 - 1997)

v
tabeli 3.3.1. je prikazana primerjava med številom prejetih pobud
P° posameznih področjih dela varuha v letih 1995-1997. Od 1.
lanuarja 1997 do 31. decembra 1997 je bilo na varuha (brez
upoštevanja nezaključenih pobud iz leta 1996 in ponovno odprtih

Grafični prikaz primerjave med številom prejetih pobud po
posameznih področjih dela v letih 1995-1997 je v sliki 3.3.1.

Tabela 3.3.1.
PODROČJE DELA VARUHA

PREJETE POBUDE
LETO 1995

LETO 1997

Število

Delež

Število

Delež

Število

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

37

1,5%

43

1,5%

116,2

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

145

5,8%

128

4,4%

88,3

3. Socialna varnost

251

10,7%

302

12,0%

397

13,8%

131,5

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

88

3,5%

138

4,8%

156,8

5. Upravne zadeve

565

24,0%

521

20,7%

663

23,0%

127,3

6. Sodni in policijski postopki

478

20,3%

761

30,3%

776

26,9%

102,0

7. Okolje in prostor

61

2,6%

75

3,0%

71

2,5%

94,7

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

33

1,3%

26

0,9%

78,8

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

141

5,6%

126

4,4%

89,4

10. Ostalo

530

22,5%

410

16,3%

518

17,9%

126,3

2.352

100%

2.513

100%

2.886

100%

114,8

SKUPAJ

1

LETO 1996

Indeks
(97/96)
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Pobude v obravnavi

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1997 skupaj obravnavanih
3.854 pobud, od tega:
- 2.886 pobud, prejetih v letu 1997 (74,9 odstotka)
- 699 pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1996 (18,1
odstotka) in
- 269 ponovno odprtih zadev v letu 1997 (7,0 odstotka vseh
obravnavanih pobud).

V tabeli 3.3.2. so prikazani podatki o skupnem številu pobud v
obravnavi pri varuhu v letu 1997 po posameznih področjih dela.
Med pobude v obravnavi so vključene naslednje kategorije pobud:
- Prejete v letu 1997: Pobude, ki jih je varuh prejel od 1. januarja
1997 do 31. decembra 1997.

Največ pobud je bilo v letu 1997 obravnavanih s področij sodnih
in policijskih postopkov (28,2 odstotka) ter upravnih zadev (22,2
odstotka). Podrobnejši prikaz števila pobud v obravnavi v letu
1997 po posameznih področjih dela je podan v spodnji tabeli.

- Prenos Iz leta 1996: Pobude, prejete v letih 1995 in 1996, katerih
obravnavanje na dan 31. decembra 1996 še ni bilo zaključeno,
tako da se je njihovo obravnavanje nadaljevalo v letu 1997.
- Ponovno odprte zadeve: zadeve, prejete pred 1. januarjem
1997, ki so bile na dan 31. decembra 1996 sicer zaključene, v
letu 1997 pa so se pobudniki v isti vsebinski zadevi zaradi
nastopa novih dejstev in okoliščin ponovno obrnili na varuha,
tako da se je obravnavanje predhodno že zaključenih zadev
nadaljevalo z obravnavo v drugi fazi postopka. Ker je šlo za
nove postopke v istih problematikah, v takšnih primerih nismo
odpirali novih zadev. Zaradi navedenega ponovno odprte zadeve
niso upoštevane med prejetimi pobudami v letu 1997, temveč le
med pobudami v obravnavi v letu 1997.
Največ ponovno odprtih zadev v letu 1997 je bilo s področja
sodnih in policijskih postopkov (98), kar pomeni 9,0 odstotka
vseh pobud s tega področja, ki so se v obravnavale v letu 1997.

poročevalec, št. 39

LETO 1997

Primerjava med številom pobud v obravnavi po posameznih
področjih dela varuha v letih 1995-1997 je prikazana v tabeli
3.3.4. v nadaljevanju tega podpoglavja.
Slika 3.3.2. prikazuje deleže pobud v obravnavi pri varuhu po
posameznih področjih dela v letu 1997.
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Tabela 3.3.2.
ŠTEVILO POBUD V OBRAVNAVI

PODROČJE DELA VARUHA
'

Delež pobud
v obravnavi
po področjih
dela

Prejete v
letu 1997

Prenos
izleta
1996

Ponovno
odprte
zadeve

Skunai
H #

1 ■ Ustavne pravice

43

9

2

54

1,4%

2. Omejitve osebne svobode

128

35

16

179

4,6%

3. Socialna varnost

397

95

36

528

13,7%

4. Delovnopravne zadeve

138

33

10

181

4,7%

5. Upravne zadeve

663

151

41

855

22,2%

6. Sodni in policijski postopki

776

212

98

1.086

28,2%

7. Okolje in prostor

71

36

12

119

3,1%

8. Gospodarske javne službe

26

10

2

38

1,0%

9- Stanovanjske zadeve

126

41

11

178

4,6%

10. Ostalo

518

77

41

636

16,5%

2.886

699

269

3.854

100,0%

SKUPAJ
' *

Slika 3.3.2.
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V letu 1997 je bilo prejetih 14,8 odstotka več pobud kot v letu 1996
in 22,7 odstotka pobud več kot v letu 1995, število ponovno
odprtih zadev pa se je zmanjšalo z 991 v letu 1996 na 269 zadev
v letu 1997.

Slika 3.3.3. prikazuje primerjavo med številom pobud v obravnavi
pri varuhu v letih 1995-1997. V prvem letu delovanja institucije
(letu 1995) so bile obravnavane samo pobude, prejete v letu
1995, v letih 1996 in 1997 pa tudi prenešene pobude in ponovno
odprte zadeve.

Slika 3.3.3.
3000
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□ PRENOS POBUD IZ PREDHODNEGA LETA
■j PONOVNO ODPRTE ZADEVE V LETU

zaključenih zadev glede na leto 1996. V postopku obravnave (v
reševanju in v rokovniku) je bilo preostalih 512 pobud oziroma
13,3 odstotka, izmed katerih smo pri 204 pobudah pričakovali
odgovor na naše poizvedbe oziroma druga dejanja v postopku
(pobude v rokovniku).

Pobude po stanlu obravnavanla
V tabeli 3.3.3. je prikazana primerjava med stanjem obravnavanja
pobud ob koncu let 1995-1997. Med pobude, obravnavane v letu
1997, so vključene naslednje:
- prejete v letu 1997
- prenos v obravnavanje iz leta 1996
- v letu 1997 ponovno odprte zadeve.

Za primerjavo s predhodnimi leti naj navedemo, da je bilo 31 •
decembra 1995 v postopku obravnave 477 pobud (20,2 odstotka),
31. decembra 1996 pa 699 pobud (17,5 odstotka vseh
obravnavanih pobud)..

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1997 skupaj v obravnavi
3.854 pobud, kar je 96,8 odstotka pobud, kot jih je bilo
obravnavanih v letu 1996. Na dan 31. decembra 1997 je bilo
zaključenih 3.342 oziroma 86,7 odstotka vseh v letu 1997
obravnavanih pobud, kar je 1,8-odstotno povečanje števila
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Grafični prikaz stanja obravnavanja pobud v letih 1995-1997 je
podan v sliki 3.3.4
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Tabela 3.3.3.
STANJE
OBRAVNAVANJA
POBUD

LETO 1995
(stanje na dan
31.12.1995)

LETO 1996
(stanje na dan
31.12.1996)

LETO 1997
(stanje na dan
31.12.1997)

Indeks
(97/96)

Število

Delež

Število

Delež

Število

Delež

ZAKLJUČENE

1.875

79,7%

3.282

82,4%

3.342

86,7%

101,8

V REŠEVANJU

399

16,9%

535

13,4%

308

8,0%

57,6

V ROKOVNIKU

78

3,3%

164

4,1%

204

5,3%

124,4

2.352

100%

3.981

100%

3.854

100%

96,8

SKUPAJ

Slika 3.3.4.

□ ZAKLJUČENE

□ V REŠEVANJU

■ V ROKOVNIKU

V tabeli 3.3.4. je prikazana primerjava med številom pobud v
obravnavi po posameznih področjih dela varuha.
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Tabela 3.3.4.
PODROČJE DELA VARUHA

POBUDE V OBRAVNAVI
LETO 1995

LETO 1996

LETO 1997

Indeks
(97/96)

število

Delež

Število

Delež

Število

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

63

1,6%

54

1,4%

85,7

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

200

5,0%

179

4,6%

89,5

3. Socialna varnost

251

10,7%

469

11,8%

528

13,7%

112,6

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

157

3,9%

181

4,7%

115,3

5. Upravne zadeve

565

24,0%

868

21,8%

855

22,2%

98,5

6. Sodni in policijski postopki

478

20,3%

1.036

26,0%

1.086

28,2%

104,8

7. Okolje in prostor

61

2,6%

122

3,1%

119

3,1%

97,5

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

49

1,2%

38

1,0%

77,6

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

264

6,6%

178

4,6%

67,4

10. Ostalo

530

22,5%

753

18,9%

636

16,5%

84,5

SKUPAJ

2.352

100%

3.981

100%

3.854

100%

96,8

Podatki o pobudah v obravnavi ter zaključenih pobudah po
posameznih področjih oziroma podpodročjih dela varuha v letu
1997 so prikazani v tabeli 3.3.5.

- sodnih in policijskih postopkov (1.086 pobud), od tega 604 pobud
s področja civilnih postopkov in 163 s področja postopkov pred
delovnimi in socialnimi sodišči ter
- upravnih zadev (855 pobud), od tega 244 pobud v zvezi z
dravljanstvom R Slovenije.

V letu 1997 je bilo skupaj obravnavanih 3.854 pobud, in sicer:
- 2.886 pobud, prejetih v letu 1997
- 699 pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1996
- 269 v letu 1997 ponovno odprtih zadev.

Med 3.854 pobudami, ki jih je varuh obravnaval v letu 1997, je bilo
31. decembra 1997 zaključenih 3.342, kar je 86,7 odstotka vseh
pobud v obravnavi.

Na dan 31. decembra 1997 je bilo skupaj zaključenih 3.342
pobud, kar je 86,7 odstotka vseh pobud, ki jih je varuh obravnaval
v letu 1997.

Največji delež zaključenih zadev glede na vse pobude v obravnavi
v letu 1997 je bil na področjih pobud, ki so razvrščene v področje
10. Ostalo (94,2 odstotka), ustavnih pravic (88,9 odstotka),
socialne varnosti (88,3 odstotka) in stanovanjskih zadev (87,6
odstotka).

Med obravnavanimi pobudami v letu 1997 je bilo največ pobud s
področij:

poročevalec, št. 39

88

16. junij 1998

S? S§
^
^ ®
^ ^
* *
* s5
<>>OC>coqqqk
t ^
® o
o o
O K) K)
co"
o
o
CO"
o
o
o
10"
oo"
o"
<0
T}-"
od
O
O
o
oo
in"
OOfi-JOi-vr-KH) 00 N- co (O *- *- io oo o>
oi

If> cm

CM CNJ
CM 2m s
CM t—
J "<t 00

T~ C\J

SS
IO
cm"
oo

s?
CM
V
K

s?
O
<o
oo

KO

CNJ T- 00 c\|

J P) > (O CM

^ ^ ^ ^ ^ ^
^
N (O ic IO (o OP) IO
CD
O)
co
Tt
O)
IT)
oo o> n.
00 00 00

(O
co O) oo s oo
00 oo
io ^
CO
tO oo
CM N.
^ CNJ CNJ
j! O)

CNOOt^OOOt-O J® ^ S M O K o j!j S n v p) oo

CT>^OT-OOT»C000 S ^ s ^

ž?
«0
oo

^
N
oo
00

55
^ CNJ
^ >o
co <o
oo
h-

° N. CM t- O o o

00 t- co
^ £ oo tv ^ 00 00 S 5 °> ^ CM jr cvj

CNj (O k p. («.
00 o> U3
t m
« 2
S !-■
t ^ K £ « o>
O) oo io
° ° ^ 5 eo
IO »■
t- 1slss

•<»■ CNJ
lo S|
? n 8 IO
T« S >

CN O O t- O O

£ <*> S <M

t- o t- o o

m K oo ^
oo 00 CO
CNJ ^

IO
io ''SSj-leo CNJ

N.
o>

O
N CNi t* o TTf t-

oo

v- 2 CM
CM CM S
S m
$2 CM
oo p)
CM 00
CM 5 o 5 t

(O
ro o
t» CM

00 O)

00

S. °
N to
i|

m O) 0> 00 lo ° rj- S J Ol «) CM •o CO
O oo 00
cn oo

$N
m o cm o o *- m 00
CNJ ^ *
S S

2 CM ^ Tt- CNJ *-

roCL
JC3

v>
«o
*0
iS
■o
£
16. junij 1998

C0 »N
S §

co K

Q ^ '?O%
11
o
Q. p*
«0
s
0- O
v- CNJ
CNi cvi

C

0

I
s
.<0
£
£
oo
CNi

1
§
5 S 5
.TO "2 2
lio
»o <o
CM CNi CM

89

.«>
—: c"
g. §
8
s §
^7 «
m N
°i
u C0
w
.C
>
•£*
g I"
2
o £
_
o ^
C0 00
co

O
CD
CD O
CNJ

5 (o oo
"* S?
» N
cm 2
»-- J2 °0 00 00

8~
2
C0
N
1
2
c:
CNJ
oo

Q)

co
a
3
J*

§
8
2
<0
N
0
C
1
s

O
"Oa>
e

.£>
^
0)
E
n
e
o
.o
§
O
O
iS
0)
_ _ 2 "" O
I
N N co O
rCNJ
co ^ io (O
00 oo 00 oo

;C
C
&
§
0
:C
1
C0
£
§
cp
Q)
O
oo

<0
a
3
J*

-S
cp
10
O
M-

H
af
o cp
c t2
ŽQ
^■io

:§.
Č
CM
»O

.<o
o
CD
.N
"co
.§
O
S
Q
00
"O

poročevalec, št. 39

VO
o>
nT
00

xO
oŠ
55
00

SO
\D
©N VO
oN SO
ON ov
O K ^ »o
o"
io
O)
s

OOIO^OOCOOOCNJO (N O) rj" IO
cT
o"
<o oo" io" 00 CM" O" ^ co"
NN00C0O)O)O)S
N p"
N OD O)

^
O
o"
N.

O) 00
o>
T *o
VJ> <M.
CM ^
<0 O) O)

CO O) io O) o
co
2 S
S 00 00
^ 00
co oo
i- °>
00 5;
CM o oo 00 T» co

m oo S o>
N O) ^ io cm 00 «0^(0

CM
3
CO

oo 00 o 2 *» o

CMCMOog^f-CMCM JJ <o oo oo

t- o *- o o o O o,

CM
s

°0 S! O 5 ^ ^ C>

jJ]CM^S®0><0N

oo o> O) 00
n-

oo

00

05

00 ^ g CM CM

N

(O 00 oo

^ t<0 ^
(D o
cm X:
co too °
t- co o> (D

r »O ^ CM CO
(O^O)^CN00CM h- 00 CM
CM

•■c
§
!
Q)
*N
8
a.
^
*d

&
s
_
I
I

I
!>
Q)
I

1
II
Q
^
O
oo
*o
*o VO IO VO

poročevalec, št. 39

3
a
■S
i
s
o
o.
3
•2.
^ O
o. a.
^ ^
co co

-*
to
0)
•S € t
o. S
tO
P" S11 o
S -i t -O S a
^ S |1
CL
a111
CL o 0
'g
.5" <0 o.
X 15 •* tO
-§
O
V) č=
? -£ -2 o" §
"D g
'S g io 5
JP ic
s 0 £ £ o.
o.
CM 00 ^ « (O I*«*
cd <6 ® O (O cd

5
2
to
O
oo
co

(0
a
3
JC
0)
I
&
&
O _v
o co
S
8
o.
!>
II .<C*
.E S1 .<0
« DS
o *-- I
CM
jc
O K n:

90

M

£ T- o
2 S ^ ^ n ^ £
t 2; cm f-

*- O

<J>
8

o o o t- O

CM
^ rj- Y- •*- o O *t 00 tO 00

CO JO w.
U) (O CM <0 C*) ^ NO J

3
tO
a

^
t-. CM o M
2?
SP
00 N.

N io (\ t N P) O SJ o> <o
t-

CMCMPig^jr-CMCM

t- CM O 00 ? <o
CM <0 *-

^
^
^ Q CO
<o
<0 ici
N. 00

s o> oo o 00

o o o !£? t- o

io
CM

^
^
t-t
f"^

O
^}- TJ- ^ ^ o o CT>
M <T> <o oo

D K jr 3; £ ću ■>- oj 2 IO PO Tco^Sg^cvj^ro j; io ■» CM g

CM

^
o
r>
o
*

^ "t co o

(O
S? fc 2 s
fe co =
CM »o

o> S! O § K CM

^
O
cT
O

I
e
1
t
O)
2
•S
CB
_ S
a
=£ S

.fc
S
S
s£
5
3 i1!
g!
I
CM
^2- cd oo

o>
o>
CO

CM

I
e
(/) C? 1
&
8i
l

š
i
s
<o <$
00 (/)

!
o
C
<0
co O
cm o
O) o>

-t
<
a.
3
sc
(/>
16. junij 1998

V tabeli 3.3.6. je prikazano število zaključenih zadev po področjih
dela varuha v letih 1995-1997.

Tabela 3.3.6.
PODROČJE DELA VARUHA

ŠTEVILO ZAKLJUČENIH ZADEV

Indeks
(97/96)

LETO 1995

LETO 1996

LETO 1997

1. Ustavne pravice

22

54

48

88,9

2. Omejitve osebne svobode

60

165

144

87,3

3. Socialna varnost

202

374

466

124,6

4. Delovnopravne zadeve

98

124

157

126,6

5. Upravne zadeve

418

717

718

100,1

6. Sodni in policijski postopki

397

824

931

113,0

7. Okolje in prostor

36

86

93

108,1

8. Gospodarske javne službe

21

39

30

76,9

9. Stanovanjske zadeve

175

223

156

70,0

10. Ostalo

446

676

599

88,6

1.875

3.282

3.342

SKUPAJ

3.3.5. prikazuje število pobud v obravnavi in število zadev,
Sključenih v letu 1997. Med pobudami v obravnavi so tako kot v
Predhodnih prikazih upoštevane pobude, prejete v letu 1997,

■ ■A

•

101,8

pobude, prenešene v obravnavanje iz leta 1996, ter zadeve,
ponovno odprte v letu 1997.

Slika 3.3.5.

1200
1000

i 2. Omejitve osebne »»obode 4. Delovnopravne zadeve I 6. Sodni in poNcfcki postopki 18. Gospodarske javne službe I
10. Oatalo
1. Ustavne pravice
3. Sodaina varnost
5. Upravne zadeve
7. Okolje In prostor
9. Stanovanjske zadeve
□ POBUDE V OBRAVNAVI
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Prelete pobude po realiah

povezanih zadev, ki kažejo na določen širši problem.

V tabeli 3.3.7. je podan prikaz prejetih pobud po regijah in upravnih
enotah. Tako kot prejšnja leta smo tudi v letu 1997 pri razvrstitvi
prejetih pobud po regijah in upravnih enotah upoštevali enako
osnovo za geografsko razdelitev R Slovenije (Ivan Gams:
"Geografske značilnosti Slovenije", Ljubljana, 1992, Mladinska
knjiga). Kot merilo za razvrstitev pobud po posameznih upravnih
enotah smo upoštevali stalno prebivališče pobudnika, pri osebah
na prestajanju zaporne kazni oziroma na zdravljenju v psihiatričnih
bolnišnicah pa kraj njihovega začasnega prebivališča (kraj
prestajanja zaporne kazni oziroma zdravljenja).

Največ pobud je bilo v letu 1997 na varuha naslovljenih iz
Osrednje slovenske regije (866 oz. 30,0 odstotkov vseh prejetih
pobud v letu 1997), od tega 680 pobud z območja upravne enote
Ljubljana, 478 pobud oziroma 16,6 odstotka iz Podravske regije,
od tega 288 z območja mariborske upravne enote ter 357 pobud
iz Savinjske regije (12,4 odstotka vseh prejetih pobud).
Glede na leto 1996 je bilo, z izjemo Gorenjske in Koroške regije,
v letu 1997 iz vseh slovenskih regij na varuha naslovljenih več
pobud. Največje povečanje pripada prejetih pobud je bilo v:
- Spodnjeposavski regiji: z 58 na 84 pobud (44,8-odstotno
povečanje)
- Pomurski regiji: z 98 na 139 pobud (41,8-odstotno povečanje)
ter
- Zasavski regiji: s 40 na 52 pobud (30,0-odstotno povečanje
pripada).

Med pobudami, prejetimi v letu 1997, so upoštevane samo pobude,
prejete od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997 (brez pobud,
prenesenih v obravnavanje iz leta 1996, ter ponovno odprtih zadev
v letu 1997). Med 2.886 prejetimi pobudami v letu 1997 je bilo tudi
59 pobud, naslovljenih na varuha iz tujine (največ iz R Hrvaške in
ZR Jugoslavije) ter devet anonimnih vlog oziroma splošnih spisov.
Splošni spisi se odprejo, kadar gre za obravnavanje širše
problematike in ne samo za obravnavanje posameznega
problema. Obravnavanje splošnih spisov se lahko začne na lastno
pobudo varuha oziroma na podlagi ene ali več vsebinsko

poročevalec, št. 39

Slika 3.3.6. prikazuje podatke o pripadu prejetih pobud v letu 1997
po regijah in upravnih enotah.
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Tabela 3.3.7.

nCWWA

Dolenjska regija

138

Črnomelj

19

Metllka

10
44
65
224

Novo mesto
J™bnje
Gorenjska regija

REGIJAšt. prejetih pobud
1996

176

33
10
60
73
215

Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka

41
98
38
24

28
108
31
35

-Tr*!.Š
Goriška regija

££
99

1_3_
124

Ajdovščina

14

ldr a

'J
NovaGorica
Tolmin

-

Podravska regija

423

Lenart

Te

17

271
8
20

288
27
18

Maribor
Ormož
Pesnica
Ptuj

52

70

19
45
139
22

Lendava
Ljutomer

13
14

27
14

20

Murska Sobota

51

76

17
56

14
73

Savinjska regija
~Č&jT

306
^25

Koroška regija

12
80

17
76

Laško
Mozirje

22
14

19
19

Dravograd
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Notranjska regija

6
14
36
24
52

9
18
28
21_
56

Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Velenje
Žalec

15
23
16
49
42

18
22
33
53
62

Cerknica
Ilirska Bistrica
Postojna

9
15
28

17
12
27_

Spodnjeposav. regija
Brežice
"
Krško
.

58
30
16

84~
3ŠT
21

Obalno kraška regija

152

Sevnica

12

24

'ZOla
^°Per
Piran
Sežana

17

29

71
41
23

104
34
28

Zasavska regija
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje ob Savi

40
(T
20
14

52~
iT"
27
14

796
41
27
25
21
20
629
8
8
17

866
49
25
30
27
15
680
6
20
14

Tujina
Splošni spisi,
anonimne vloge

~59

ŠŠT

12

9
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Ruše
Slovenska Bistrica
j Pomurska regija
Gornja Radgona

478

16
40
98
20

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

1

projenh pobud
1996
1997

. 195

357
126

"

SKUPAJ

2.513 2.886
BBaHHHIHHaMaaaBailaaaMaM|^^^|aH
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Slika 3.3.6.

Primerjava med deleži zaključenih zadev po resorjih v letih 19951997 kaže, da je največje povečanje deležev s področij:
- dela, družine in socialnih zadev (v 1995. letu 14,8 odstotka, v
1996. letu 16,3 odstotka in v 1997. letu 20,6 odstotka) ter
- pravosodja (v 1995. letu 25,3 odstotka, v 1996. letu 29,2 odstotka
in v 1997. letu 31,4 odstotka).

ZaKijučm zadeve po resorjih
Tabela 3.3.8. vsebuje prikaz razvrstitve zaključenih zadev po
resorjih (razdelitev po resorjih je opravljena ob upoštevanju
zakona o vladi). Uvrstitev posamezne pobude v ustrezni resor
se izvaja glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik
obrnil na varuha. Upoštevani so podatki o vseh zaključenih
zadevah v letu 1997, vključno z zaključenimi prenešenimi
pobudami in ponovno odprtimi zadevami v letu 1997.

Tendenca upadanja deleža zaključenih zadev v navedenem
obdobju se še posebej kaže na področju notranjih zadev (v 1995letu 19,5 odstotka, v 1996. letu 17,2 odstotka in v 1997. letu 11.®
odstotka).

Iz tabele je razvidno, da se je največ zaključenih zadev v letu
1997, tako kot v predhodnih letih, nanašalo na naslednje resorje:
- pravosodje: 1.048 zadev oziroma 31,4 odstotka
- delo, družina in socialne zadeve: 687 zadev oziroma 20,6
odstotka ter
- notranje zadeve: 399 zadev oziroma 11,9 odstotka vseh
zaključenih zadev.

poročevalec, št. 39

Grafični prikaz deležev zaključenih zadev po posameznih resorjih
v letu 1997 je podan v sliki 3.3.7.
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Tabela 3.3.8.
RESOR

ZAKLJUČENE ZADEVE
LETO 1995

LETO 1996

Indeks

LETO 1997

(97/96)

Število Delež Število Delež Število Delež

278

14,8%

536

16,3%

687

20,6%

128,2

6

0,3%

22

0,7%

27

0,8%

122,7

41

2,2%

79

2,4%

95

2,8%

120,3

4. Gospodarstvo

7

0,4%

20

0,6%

26

0,8%

130,0

5. Kmetijstvo, gozd. in prehrana

24

1,3%

40

1,2%

37

1,1%

92,5

6. Kultura

2

0,1%

4

0,1%

9

0,3%

225,0

7. Notranje zadeve

365

19,5%

564

17,2%

399

11,9%

70,7

8. Obramba

61

3,3%

70

2,1%

32

1,0%

45,7

9. Okolje in prostor

201

10,7%

419

12,8%

391

11,7%

93,3

10. Pravosodje

475

25,3%

957

29,2%

1.048

31,4%

109,5

11. Promet in zveze

21

1,1%

27

0,8%

15

0,4%

55,6

12. Šolstvo in šport

23

1,2%

43

1,3%

58

1,7%

134,9

13. Zdravstvo

37

2,0%

53

1,6%

64

1,9%

120,8

14. Znanost in tehnologija

0

0%

0

0%

2

0,1%

15. Zunanje zadeve

5

0,3%

10

0,3%

4

0,1%

40,0

16. Vladne službe

8

0,4%

14

0,4%

9

0,3%

64,3

17. Lokalna samouprava

53

2,8%

51

1,6%

72

2,2%

141,2

18. Ostalo

268

14,3%

373

11,4%

367

11,0%

98,4

SKUPAJ

1.875

100%

3.282 100%

3.342

100%

101,8

1. Delo, družina in socialne zadeve
2. Ekonomski odnosi in razvoj
3. Finance
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Slika 3.3.7.
S. Kmetijstvo, gozdarstvo In prehrana 1.'"

4. Gospodarstvo O.S*
3. Finance 2.8*
—- 2. Ekonomski odnosi In razvoj 0.8%

7. Notranje zadeve 11.9%—
B. Obnmba

1. Delo, družina in socialne zadeve 20.6%

9. Okolje In prostor

17. Ostalo 11.0*

16. Lokalna samouprava 2.2*
14. Zunanje zadeve 0.1*
— 15. Vladne službe 0.3*
13. Zdravstvo 1.9%
12. Šolstvo In tport 1.7*
11. Promet In zveze 0.4*

10. Pravosodje

Način zaključitve zadev

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

Tabela 3.3.9. vsebuje podatke o številu zaključenih zadev po
posameznih načinih zaključitve, med katerimi so:
1. Pojasnilo:
Že iz same vsebine prejete pobude je bilo razvidno, da pobuda ne
spada v pristojnost varuha oziroma da niso bili izpolnjeni drugi
pogoji za obravnavo. Sem smo vključili predvsem očitno
neutemeljene in tiste pobude, ki niso izpolnjevale osnovnih pogojev
za obravnavo. V nekaterih primerih smo pobudniku posredovali
informacije, pojasnila oziroma navodila, kaj naj stori oziroma kam
naj se obrne v zvezi z rešitvijo njegovega problema.

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

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

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

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

5. Ustavitev:
Postopek obravnavanja pobude pri varuhu je bil ustavljen, kef
pobudnik ni bil zainteresiran za sodelovanje v obravnavi oziroma
za nadaljevanje obravnave pobude, zaradi odprave vzrokov, ki
so privedli do vložitve pobude pri varuhu ipd.

3. Poravnava:
Po posredovanju varuha je pristojni organ sprejel sporazumno
rešitev v zvezi s problemom, tako da nadaljnje posredoyanje
varuha v zadevi ni bilo potrebno.

Med vsemi zadevami, zaključenimi v letu 1997 (3.342), je bilo
2.143 zadev oziroma 64,1 odstotka zaključenih s pojasnilom ter
1.012 zadev oziroma 30,3 odstotka po skrajšanem postopku.
Če primerjamo delež zaključenih zadev po posameznih načinih
zaključitve v letih 1996 in 1997, ugotovimo, da je bilo v letu 199?
manj zadev zaključenih s pojasnilom (v 1996. letu 36,0 odstotka
vseh zaključenih zadev, v 1997. letu 30,3 odstotka), večji delež
zadev pa je bil zaključen po skrajšanem postopku (v 1996. letu
58,5 odstotka, v 1997. letu 64,1 odstotka vseh zaključenih zadev)-v
Slika 3.3.8. prikazuje deleže posameznih načinov zaključite
pobud v letu 1997.

2.2. Intervencija za rešitev:
Pri pristojnih organih smo posredovali za rešitev problema, s
katerim se je pobudnik obrnil na varuha. Največkrat smo tako
ravnali tedaj, ko se je pobudnik obrnil na nas zaradi pospešitve
postopka.
poročevalec, št. 39
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Tabela 3.3.9.
LETO 1996

NAČIN ZAKLJUČITVE

Indeks

LETO 1997

Število

Delež

Število

Delež

(97/96)

1. POJASNILO

1.183

36,0%

1.012

30,3%

85,6

2. SKRAJŠANI POSTOPEK

1.920

58,5%

2.143

64,1%

111,6

1.272

38,8%

1.487

44,5%

116,9

550

16,8%

566

16,9%

102,9

2.3 skrajšani postopek - mnenje

63

1,9%

61

1,8%

96,8

2.4 skrajšani postopek - predlog

35

1,1%

29

0,9%

82,9

2.1 skrajšani postopek - pojasnilo
2.2 skrajšani postopek - intervencija za rešitev

3. PORAVNAVA

4

0,1%

1

1

1

4. PREISKAVA

2

0,1%

1

1

1

5. USTAVITEV

173

5,3%

187

5,6%

108,1

3.282

100%

3.342

100%

101,8

SKUPAJ ZAKLJUČENE ZADEVE

Slika 3.3.8.
2500
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LETO 1996
□ SKRAJŠANI POSTOPEK

^ tabeli 3.3.10. je prikazana razdelitev zaključenih zadev glede
na
ugotovljeno utemeljenost. Med 3.342 zadevami, zaključenimi
v
letu 1997, je bilo 732 utemeljenih oziroma delno utemeljenih, kar
'e 21,9 odstotka vseh pobud, pri katerih je bil postopek
Uravnavanja pri varuhu v letu 1997 končan. V primerjavi s
Predhodnimi
leti se je delež utemeljenih pobud nekoliko zmanjšal
(v letu 1995 je bilo utemeljenih oziroma delno utemeljenih 26,0
odstotkov zaključenih zadev, v letu 1996 pa 26,1 odstotka).
6. junij 1998

USTAVITEV

Razlog za to gre iskati v številnih nerazumno dolgih postopkih.
Če gre za odločanje zunaj zakonskega roka v upravnem postopku
oziroma zunaj razumnega (nekajletnega) roka v sodnih postopkih,
štejemo namreč, da je pobuda pri varuhu utemeljena.
*
V primerjavi s sorodnimi institucijami v drugih državah je delež
utemeljenih pobud razmeroma visok.

^kmellenost pobud

1

LETO 1997

Slika 3.3.9. prikazuje zadeve, zaključene v letu 1997, glede na
utemeljenost pobud.
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Tabela 3.3.10.
LETO 1996

UTEMELJENOST POBUDE

1. NEPRISTOJNOST VARUHA
2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO (skupaj)

Delež

Število

Delež

(97/96)

461

14,0%

426

12,7%

92,4

1.644

50,1%

1.893

56,6%

115.1

19,5%
3,5%
0,4%
1,2%
1,0%
0,4%
4,8%
16,5%
1,3%
1,8%
1,6%
4,6%

152.2
59,0
100,0
173,9
54,7
27,3
102.5
125.6
91,7
168,6
122,2
103,4

252

7,6%

82,9

8,1%

273

8,2%

102,6

590

18,0%

459

13,7%

77,8

19

0,6%

39

1,2%

205,3

3.282

100%

3.342

100%

101,8

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

3. NEUTEMELJENA

302

9,2%

4. DELNO UTEMELJENA

266

5. UTEMELJENA
6. UTEMELJEN. NI MOGOČE UGOTOVITI

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

SKUPAJ

Indeks

Število

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

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

LETO 1997

653
118
13
40
35
12
161
550
44
59
55
153

Slika 3.3.9.

2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO
1. NEPRISTOJNOST VARUHA|
56.6%

12.7%
j
1
'
8. UTEM. NI MOGOČE UGOT

5. UTEMELJENA

4. DELNO UTEMELJENA

3. NEUTEMELJENA
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zdravljenje v psihiatrični bolnišnici ni odločila prostovoljno. Nekaj
dni je bila na zaprtem oddelku, kasneje pa je bila premeščena na
odprti oddelek.

4. OPIS IZBRANIH PRIMEROV
žtld5/96 - Prioornlkova oblačila

Na naše poizvedbe je predstojnik Psihiatrične klinike Ljubljana
Polje pojasnil, da je bila pobudnica sprejeta na zaprti oddelek
bolnišnice 11. aprila 1997. Okrajno sodišče v Ljubljani je bilo o tem
obveščeno 14. aprila 1997, kar je zunaj zakonskega 48-urnega
roka. Pobudnica je bila na zaprtem oddelku pridržana deset dni,
to je do 21. aprila 1997, ko je bila premeščena na odprti oddelek.

Ob obisku v zaporih Maribor smo se pogovorili s pripornikom, ki
se
je pritožil, da je v istih oblačilih že tretji mesec. Poletne hlače in
sandale tudi niso bile primerne za hladnejši jesenski letni čas.
Pripornik je povedal, da se je v zvezi s tem že večkrat obrnil na
Preiskovalnega
sodnika, vendar zaman. Prav tako je zaman prosil,
d
a se mu omogoči dvig denarja z njegove hranilne knjižice.

V času pridržanja na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice
sodnik pobudnice ni obiskal in je ni zaslišal, čeprav bi moral tako
ravnati brez odlašanja in pobudnico zaslišati v treh dneh po
prejemu obvestila o pridržanju.

Na primer pripornika smo opozorili predsednika Okrožnega
sodišča v Mariboru ter predlagali, naj njegove navedbe preveri in
stori vse, kar je potrebno, da bi pripornik lahko prišel do primernih
oblačil in do svojega denarja.

2.3-4/97 - Neprostovoljna hospitalizacija v psihiatrični
bolnišnici brez sodnega nadzora

Posredovanje je bilo uspešno, saj nas je predsednik sodišča
obvestil, da je bil priporniku v spremstvu paznikov dovoljen izhod
12
zaporov, da je lahko prišel do svojih osebnih stvari. Zadevo je
sodišče opredelilo kot nujno.

Pobudnica se je pritožila zaradi pridržanja proti njeni volji na
zaprtem oddelku Psihiatrične klinike v Ljubljani. Hospitalizirana je
bila 24. avgusta 1997, bolnišnica pa je naslednji dan z obvestilom
o pridržanju o tem obvestila Okrožno, ne pa stvarno pristojno
Okrajno sodišče v Ljubljani.

^24/97 - Vožnja prloornlka v neprimernem vozilu
Ob obisku varuha človekovih pravic v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Maribor je na nas naslovil pritožbo pripornik, češ da
le bil iz zavoda prepeljan na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
v 1zadnjem delu prirejenega dostavnega osebnega vozila Citroen
y 5. Vklenjen v lisice je moral v avgustovski vročini vožnjo in tudi
^as, ko sta paznika odšla na pijačo, prestati v kabini s površino
11
14 x 810 mm in visoko 1227 mm brez dnevne svetlobe (okna)
ln
'e z zračnikom omejenih prezračevalnih možnosti v strehi
osebnega vozila. O vozilu, ki smo si ga ogledali, je upravnik
zavoda potrdil, da ga uporabljajo za prevoze zaprtih oseb na
območju mesta Maribora, ko ni na voljo drugega prevoznega
sredstva, pa tudi za daljše vožnje, kot je bila ta, na katero se je
n
anašala pritožba pripornika.

V treh dneh po prejemu obvestila o pridržanju bi moral pridržano
osebo obiskati sodnik ter z njo opraviti pogovor oziroma jo zaslišati.
Sodnica, ki je zadevo dobila v obravnavanje, zakonskega roka ni
spoštovala. Obisk v bolnišnici za zaslišanje pridržane osebe je
določila šele za 5. september 1997, kar pomeni 8-dnevno zamudo.
V tem času pa je bila pobudnica že premeščena na odprti oddelek
psihiatrične bolnišnice. Sodnica pobudnice ni obiskala in je ni
zaslišala.
Pobudnica je bila hospitalizirana na zaprtem oddelku proti njeni
volji in brez zakonsko določenega sodnega nadzora. Okrajno
sodišče v Ljubljani je zamudo opravičevalo s premajhnim številom
sodnikov ter prevelikim številom pridržalnih postopkov. Psihiatrična
klinika v Ljubljani pa je po našem opozorilu spremenila obrazec
obvestila o pridržanju in navedla kot naslovnika stvarno pristojno
Okrajno sodišče v Ljubljani.

Vožnja v kabini zadnjega dela vozila je neudobna, še posebej je
neprijetna
za vklenjeno osebo, ki težko najde oporo za ustrezno
n
amestitev na kateri od dveh ozkih klopi v utesnjenem in temnem
Prostoru. Ocenili smo, da je uporaba kabine tega vozila, ki je
n
arrienjena predvsem za prevoz tovora in ne oseb, neustrezna
*a prevoz zaprtih oseb ter lahko pomeni poniževalno in
nečloveško
ravnanje. Še zlasti to velja za uporabo vozila na daljših
r
azdaljah in v neugodnih vremenskih razmerah.

3.0-7/97 • Prenaollena izključitev Iz delovnovarstveneoa
zavoda
Pobudnica se je pritožila, da je javni socialno-varstveni zavod na
podlagi sklepa strokovne komisije izključil njeno vnukinjo iz
zavoda. Zoper sklep o izključitvi sta pobudnica in oče oskrbovanke
vložila ugovor na svet zavoda. Predlagala sta, naj zavod vsaj za
čas do seje sveta sprejme oskrbovanko nazaj, saj pobudnica, ki'
je sicer skrbnica vnukinje, zaradi zdravstvenega stanja ni mogla
skrbeti zanjo. Zavod njuni prošnji ni ugodil.

Zato smo upravi za izvrševanje kazenskih sankcij predlagali, naj
oceni primernost uporabe kabine navedenega vozila za vožnje
zaprtih oseb, zlastih na daljših relacijah, ter nas seznani s svojimi
ugotovitvami in morebitnimi ukrepi, da se taka vozila ne bodo več
u
Porabljala za prevoze zaprtih oseb. Na podlagi naše intervencije
je uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Zavodu za prestajanje
azni zapora naročila, naj paznika, ki sta pobudnika spremljala,
Ustrezno
opozori na ugotovljeno neustrezno ravnanje. Ugotovila
!e namreč, da bi ga paznika lahko namestila na sedež za voznikom
ln
spremljevalcem in ne v zadnji del vozila, saj sta prevažala
samo njega. Prav tako pa je odslej dovoljeno zaprte osebe prevažati
v
zadnjem delu vozila Citrofin C15 le na kratkih razdaljah v izjemnih
Primerih, in to šele tedaj, ko je treba prepeljati dve ali več zaprtih
°ssb hkrati in če ni na voljo drugih vozil.

Delovnovarstvenemu zavodu smo predlagali, naj varovanko
sprejmejo nazaj v zavod. Opozorili smo, da je zoper sklep o
izključitvi vložen ugovor, pri tem pa sklep ne določa, da vloženi
ugovor ne zadrži izvršitve. V odgovoru nam je zavod pojasnil, da
bi imela ponovna (začasna) vrnitev oskrbovanke v zavod zanjo
negativne posledice. Zavod je zagotovil, da bo seja sveta, na
kateri bo odločeno o vloženem ugovoru, že čez 10 dni, to je 17.
julija 1997. Ne glede na opisana pojasnila smo vztrajali, naj zavod
vendarle ponovno sprejme oskrbovanko za čas do odločitve
sveta zavoda. Ocenili smo, da je takšna rešitev v interesu
oskrbovanke, zlasti glede na njeno zdravstveno stanje. Zavod
se je našemu predlogu uklonil, ponovno bivanje v zavodu pa je na
oskrbovanko in njeno vedenje vplivalo zelo ugodno.

^1ZS7
- Neprostovoljna hospitalizacija v psihiatrični
g
glaižnlcl brez sodneoa nadzora
Pre

jeli smo pritožbo, v kateri je pobudnica navajala, da se za
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V odgovoru nas je Stanovanjski sklad ljubljanskih občin obvestil,
da je v predlogu Stanovanjskega programa za leto 1998 predlagal
zagotavljanje najnujnejših bivalnih prostorov za reševanje izjemnih
primerov, ki so posledica raznih nesreč ali drugih nesrečnih
okoliščin. Zagotovil je, da bodo še pred sprejetjem omenjenega
programa pobudnici pomagali s takojšnjo izjemno dodelitvijo
najnujnejših bivalnih prostorov. Kasneje nas je stanovanjski sklad
seznanil, da je že mesec dni po našem posredovanju upravni
odbor sprejel sklep, da se pobudnici pomaga z izjemno dodelitijo
najnujnejših stanovanjskih prostorov, to je sobe s souporabo
kuhinje in sanitarnih prostorov. Žal pa je pobudnica po ogledu
dodeljenih najnujnejših prostorov ponujeno rešitev zavrnila kot
neustrezno.

Na seji sveta zavoda, ki je bila šele 6. novembra 1997, je bilo
ugotovljeno, da strokovna komisija ni pravilno vodila postopka pri
izključitvi oskrbovanke. Svet zavoda je razveljavil sklep strokovne
komisije o izključitvi in oskrbovanka oziroma vnukinja pobudnice
je ostala v zavodu.
3.2 -20/97 - Dolgotrajnost pritožbenega postopka pri
uvellavllanlu pravice Iz Invalidskega zavarovanja
Pobudnica je uveljavljala pravico iz naslova invalidskega
zavarovanja. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ji
je 5. marca 1997 izdal odločbo, s katero je zavrnil zahtevo za
priznanje pravice. Pobudnica je vložila pritožbo zoper odločitev
prvostopenjskega organa 27. marca 1997. Ker o pritožbi ni bilo
odločeno niti do konca septembra, smo na zavodu na podlagi
pobude zavarovanke opravili poizvedbo o razlogih, ki preprečujejo
odločitev o pritožbi pobudnice.

4.1-39/97- Kršitve kolektivne pogodbe In zakona o varstva
pri delu ter šikaniranle v Invalidskem podletlu
Pobudnica je v imenu skupine delavk - delovnih invalidov vložila
pobudo zaradi kršenja pravic po kolektivni pogodbi, neupoštevanja
določil zakona o varstvu pri delu in šikaniranja delavk v invalidskem
podjetju. Delavke so na več načinov skušale doseči dogovor z
vodstvom, neuspešni so bili tudi sindikati, v spor so se vmešali
še mediji. V obupu so se obrnile tudi na nas.

Zavod v odgovoru navaja, da je bila pritožba s celotnim spisom
predložena invalidski komisiji II. stopnje 25. aprila 1997, vendar ta
še ni sprejela izvida in mnenja, ki je podlaga za izdajo odločbe na
pritožbenem organu. Predvidoma naj bi bila odločba pobudnici
vročena do konca oktobra.

Po našem posredovanju pri pristojnem ministru in glavnem
inšpektorju za delo je inšpekcija učinkovito ukrepala in v kratkem
času smo dobili od delavk povratno informacijo, da so prav vse
njihove zahteve pozitivno rešene - glede plač so začeli upoštevati
kolektivno pogodbo, dogovorili so se glede znižanja norm za
invalide, preselili so se v primernejše prostore, delati so začeli le
v eni izmeni, dosegli so tudi dogovor o strpnejših medosebnih
odnosih.

Kot razlog za tako dolgotrajno reševanje pritožb v invalidskih
zadevah zavod navaja poleg zapletenosti in številčnosti teh zadev
tudi dejstvo, da invalidske komisije v določenem obdobju
letošnjega leta niso obravnavale toliko zadev, kot so jih v prejšnjem
obdobju. Zato so sprejeli ukrepe za pospešitev pritožbenih
postopkov in za intenzivnejše delo invalidskih komisij. Njihova
izvedba bo po oceni zavoda odpravila sedanje petmesečne
zaostanke pri reševanju pritožb do konca leta 1997, v naslednjem
letu pa naj bi pritožbeni postopki le izjemoma trajali več kot dva
meseca.

4.1-61/97 - Prerazporeditev delpvcp brez soglasja novega
delodajalca
3.5-155/97 - Pomoč pri reševanlu stanovanlske stiske po
deložaciji

Pobudnico so brez predhodnega pisnega soglasja novega
delodajalca razporedili iz enega v drug javni zavod. Ko je pobudnica
prišla k novemu delodajalcu, je ta ni želel zaposliti, češ da zanjo
nima primernega delovnega mesta. Pobudnica je uveljavljala sodno
varstvo. Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da pobudnici delovno
razmerje ni prenehalo, kar je potrdilo tudi pritožbeno sodišče,
čeprav se je sklicevalo na druge razloge. Ti postopki so .trajali
skoraj tri leta. V tem času je delavka huje zbolela in postala invalid
III. kategorije invalidnosti.

Pobudnica je bila skupaj z mladoletnima otrokoma v izvršbi
izseljena iz stanovanja. Stanovanja, za katerega bi bila sposobna
plačevati najemnino, ni mogla dobiti. Njeni nizki mesečni dohodki,
ob tem, ko kot mati samohranilka sama preživlja dva otroka, ne
zadostujejo niti za najem sobe v samskem domu. Prav tako nima
upanja, da bi ob naslednjem razpisu za dodelitev socialnih
stanovanj v najem imela možnost pridobiti stanovanje, saj je bila
ob zadnjem razpisu na prednostni seznam prosilcev uvrščena
šele na 1138. mesto. Z otrokoma se je začasno naselila pri
sodelavki. Za pomoč pri reševanju stanovanjske stiske se je
obrnila na varuha človekovih pravic.

Na podlagi odločitev sodišča druge stopnje so pobudnico sicer
pozvali nazaj na delo v prvi zavod, prejela je tudi izpadli dohodek
za nazaj, vendar so jo po nekaj dneh ponovno razporedili v drug1
javni zavod.Tam so ponovno menili, da ni temelja za razporeditev,
in so se obrnili na inšpekcijo zadelo. Inšpektorje poklical direktorja
obeh zavodov, da bi dosegli dogovor, vendar se to ni zgodilo
Zdravstveno stanje pobudnice se je ves čas slabšalo, ker takih
psihičnih obremenitev ni zmogla.

V naši intervenciji smo Mestno občino Ljubljana opozorili na
stanovanjsko stisko pobudnice. Poudarili smo, da je Mesto Ljubljana
z uveljavitvijo svoje pravice do stanovanja povzročilo, da so
pobudnica in njena otroka postali brezdomci, pahnjeni še bolj na
rob družbe, v stanovanjske in socialne razmere, nevredne
človeškega dostojanstva. Poudarili smo, da Slovenija ni samo
pravna, ampak tudi socialna država. Zato Mesto Ljubljana ne
sme in ne more biti brezbrižno za razmere, v katerih živi njihova
občanka z otrokoma, še zlasti zato, ker je z zahtevo za izvršitev
pravnomočne odločbe samo pripomoglo k nastalemu položaju.
Ocenili smo, da pobudnica potrebuje pomoč za rešitev nastale
stiske, ki utegne ogroziti zdravje njenih otrok. Zato smo Mestu
Ljubljana predlagali, naj z naklonjenostjo prouči nesrečne razmere
pobudnice in ji pomaga, da si bo uredila človeškega dostojanstva
vredne stanovanjske in s tem življenjske razmere in si tako vsaj
omilila stanovanjsko stisko.
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Medtem je delodajalec vložil zahtevek za revizijo, pobudnica Pa
je glede na dejstvo, da je spet ostala brez službe, vložila tožbo na
delovno sodišče. Vrhovno sodišče je reviziji ugodilo, razveljavilo
sodbi prve in druge stopnje in vrnilo zadevo v obravnavo na prv°
stopnjo. Pobudnica lahko torej spet čaka nekaj let, medtem pa j®
brezposelna. V dosedanjih postopkih ni bilo razčiščeno vprašanj®
veljavnosti sporazuma o razporeditvi delavcev med enim in drugi"1
zavodom, kar je temelj spora. Posledice pa so za pobudnico,
brez njene krivde, zelo hude, saj se poleg finančnih težav kažej0
na njenem zdravju.
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datum prenehanja delovnega razmerja, knjižico pa je pobudnici
vročil isti dan kot sklep o prenehanju delovnega razmerja. Ker
pobudnici ni prenehalo delovno razmerje iz razlogov na njeni
strani, je na območni enoti zavoda vložila zahtevek za uveljavitev
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Zavod je zahtevek
pobudnice zavrgel kot prepozno vložen.

4J-64/97 - Kršitve pravice do Izplačila plač In vrnitve delovne
knjižice po prenehanlu delovnega razmerja
Pobudnica je bila zaposlena v družbi z omejeno odgovornostjo.
Vrata poslovnih prostorov so bil^ nekega dne zaklenjena,
delodajalec pa je odšel neznano kam. Zaposlenim ni izplačal plač,
prav tako jim ni izdal sklepa o prenehanju delovnega razmerja in
jim tudi ni vrnil delovnih knjižic.

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
namreč določa, da gre denarno nadomestilo zavarovancu pod
pogoji, ki jih določa zakon, če se prijavi zavodu in vloži zahtevo
za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po
prenehanju delovnega razmerja. Zaradi nezakonitega ravnanja
delodajalca se pobudnica ni mogla prijaviti na zavodu v 30 dneh
po prenehanju delovnega razmerja, saj ji je bil sklep vročen šele
dva meseca po datumu, ki je v sklepu naveden kot datum
prenehanja delovnega razmerja.

Pobudnica se je obrnila na inšpekcijo za delo, ki je ugotovila, da
se je delodajalec preselil v drugo mesto, in zadevo predala krajevno
pristojni inšpekcijski službi. Ta je sicer izdala odločbo in naložila
delodajalcu določene ukrepe, vendar odločbe ni izvršil. Zato se je
pobudnica obmila na varuha.
Po več urgencah, nazadnje pri pristojnem ministru, smo dosegli,
da so s posredovanjem inšpektorja pobudnici vpisali manjkajočo
delovno dobo, plačali zanjo prispevke in ji vrnili dokumente, medtem
ko izplačilo plač uveljavlja pri sodišču.

Pri obravnavani pobudi inšpektor ni mogel ukrepati, ker se je
delodajalec za daljši čas odselil iz države. Ne glede na to okoliščino
pa je bilo pobudnici svetovano, naj v sodnem postopku poleg
terjatev iz naslova neizplačane plače uveljavlja zoper delodajalca
tudi odškodnino po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti.
S svojim nezakonitim ravnanjem je delodajalec namreč onemogočil
pobudnici, da uveljavi pravico iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, s čimer je bila prav gotovo oškodovana.

4JM56/97 - Kršen le pravice do enakih možnosti zaposlitve
oe_glede na spol
Pobudnica je prepričana, da ni bila sprejeta na razpisano delovno
mesto samo zato, ker je ženska. Čeprav je izpolnjevala vse
razpisne pogoje, je niso niti vabili na pogovor. Vabili so samo
moške kandidate in enega tudi izbrali, čeprav naj bi bile - po
navedbah pobudnice - njegove reference slabše od njenih.

4.2-10/97 - Nezakonito prenehanle delovnega razmerja pri
zasebniku
Pobudniku je prenehalo delovno razmerje pri zasebnem
delodajalcu, vendar je potem, ko je uveljavljal sodno varstvo,
prejel odločitev sodišča, s katero je bilo ugodeno prav vsem
njegovim zahtevam. Tako mu delovno razmerje dejansko ni
prenehalo, priznane pa so mu bile tudi vse iz delovnega razmerja
izhajajoče pravice za štiri leta nazaj. Problem pa se je na tej točki
šele pričel.

Pobudnica ni želela naše poizvedbe, saj je menila, da bi ji ob
Ponovni kandidaturi to lahko škodovalo. Želela je le opozoriti
varuha, da je v naši družbi čedalje več kršitev pravice žensk do
enakopravnosti, kar velja zlasti pri zaposlitvah v vojski, policiji in
carini.
iJJi7l97 - Neprllavllena nesreča pri delu In prenehanle
delovnega dovoljenja za tulca

Delodajalec namreč ni upošteval odločbe sodišča (čeprav se
proti njej ni pritožil), delavcu ni omogočil vrnitve na delo, ni mu
izplačal plač, regresa in prispevkov za nazaj. Delavcu tudi ni vrnil
delovne knjižice, da bi se ta lahko zaposlil drugje. Na odločbe
inšpektorata za delo se ni odzival, ignoriral je vabila sodnika za
prekrške, zoper njega je bila podana celo kazenska ovadba,
vendar je bil "nedosegljiv" tudi za organe pregona.

Pobudnik je tujec, ki je bil pri zasebnem delodajalcu zaposlen na
Podlagi delovnega dovoljenja za tujce, izdanega na prošnjo
delodajalca. Na delovnem mestu je imel hujšo nesrečo, ki pa je
delodajalec ni prijavil. V času, ko je bil delavec na zdravljenju (ki
^e ni končano), mu je poteklo delovno dovoljenje. Delodajalec za
Podaljšanje ni zaprosil, delavcu je le izdal sklep o prenehanju
delovnega razmerja.

Pobudniku smo svetovali, naj predlaga izvršbo pravnomočne
sodbe sodišča, kar je tudi storil. Prepričani smo bili, da se je
zadeva rešila, vendar smo pred kratkim dobili obvestilo, da
omenjeni pobudnik še vedno ni mogel uveljaviti svojih pravic, ker
3e delodajalec uspešno izmika in ignorira prav vse državne
institucije.

Na podlagi naše intervencije na pristojni inšpektorat za delo je
delovni inšpektor takoj opravil pregled pri delodajalcu in odredil
ukrepe, na podlagi katerih je delodajalec zaprosil za podaljšanje
delovnega dovoljenja in delavca ponovno sprejel v delovno
razmerje. Prav tako je prijavil nesrečo pri delu in delavcu vpisal
manjkajočo delovno dobo v delovno knjižico. Ker obstaja tudi
sum storitve kaznivega dejanja pri zaposlovanju omenjenega
delavca, je inšpektor za delo podal ovadbo zoper odgovorno
osebo pristojnemu javnemu tožilstvu.

4.2-12/97 In 4.2-18/97 - Neutemeljeno zavlačevanje postopkov
na MDDSZ
V prvem primeru se je pobudnik obrnil na nas, ker po več kot
enem letu ni prejel odločbe MDDSZ. Na poizvedbo smo dobili
odgovor, da pritožbe niso prejeli. Tako smo odgovorili tudi
pobudniku, ki nam je nato poslal fotokopije potrdil, da je pritožbo
poslal na MDDSZ.

i^27/96 - Pravica do denarnega nadomestila za čas
brezposelnosti
Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavcu preneha delovno
razmerje z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega
razmerja. V obravnavani pobudi je zasebni delodajalec pobudnici
yročil sklep o prenehanju delovnega razmerja 14. oktobra 1996,
iz sklepa pa izhaja, da ji je delovno razmerje prenehalo 12. avgusta
1996. Ta datum je delodajalec vpisal tudi v delovno knjižico kot
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Ponovno smo urgirali na ministrstvo, kjer pritožbe niso našli, nato
pa so na podlagi naših dokumentov obnovili spis in pritožbo rešili.
V drugem primeru pa MDDSZ pobudniku ni odgovorilo na pritožbo
več kot dve leti. Na našo intervencijo so pritožbo rešili in se
opravičili.
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Če pa bi bilo zaradi nenavadne obrazložitve odločbe (v njej hkrati
navajajo, naj bi bila pobudnica hrvaška državljanka in da se njen
sprejem v hrvaško državljanstvo zavrača, ker ne izpolnjuje pogoja
bivanja) zavzeto drugačno stališče, smo menili, da so podani
razlogi za pozitivno odloči^v v skladu s tretjim odstavkom 12.
člena zakona o državljanstvu, po katerem oseba, ki je že najmanj
dve leti poročena z državljanom RS in najmanj eno leto
neprekinjeno živi v Sloveniji, na posebno prošnjo lahko izjemoma
pridobi slovensko državljanstvo, tudi če ne izpolni pogoja glede
odpusta, če s tem soglaša vlada RS. Za tako rešitev je že prosila
tudi pobudnica.

4.2-15/97 - Upravičenost do nadomestila za čas čakanja na
Pobudniku-delovnemu invalidu III. kategorije invalidnosti je
prenehalo delovno razmerje. Uveljavljal je pravico do nadomestila
za čas brezposelnosti. To nadomestilo je prejemal 24 mesecev,
potem pa je kot invalid zaprosil pri ZPIZ za priznanje pravice do
nadomestila za čas čakanja na drugo ustrezno delo. Prejel je
negativno odločbo z obrazložitvijo, da nima pravice, ker naj bi mu
delovno razmerje prenehalo po lastni krivdi.
Pobudnik se je pritožil, saj meni, da sklep o prenehanju delovnega
razmerja po lastni krivdi ni bil veljaven, saj ni bil podpisan, pa tudi
ni imel pečata. Prav tako ima pobudnik potrdilo, da mu je delovno
razmerje dejansko prenehalo pol leta kasneje, kot je navedeno v
spornem sklepu. Na podlagi tega potrdila in plačanih prispevkov
delodajalca, tudi za sporno delovno dobo, mu je zavod za
zaposlovanje priznal pravico do nadomestila za čas brezposelnosti.

Od Ministrstva smo prejeli odgovor, da je bila zadeva v skladu z
že omenjenim določilom zakona odstopljena vladi Republike
Slovenije v nadaljnje reševanje.
5.1-74/97 - Državljanstvo
Pobudnica je varuha obvestila o težavah, ki so ji nastale zaradi
negativne odločbe ministrstva za notranje zadeve. Na pobudničino
prošnjo za sprejem v slovensko državljanstvo ji je bilo 17. julija
1995 izdano zagotovilo, da bo sprejeta v državljanstvo Republike
Slovenije, če bo dokazala, da je ali bo odpuščena iz dosedanjega
državljanstva, in če bo ob predložitvi tega dokaza še vedno
izpolnjevala tudi druge zakonite pogoje za sprejem.

Glede na to, da sta obe pravici, namreč nadomestilo za čas
brezposelnosti in nadomestilo za čas čakanja na drugo ustrezno
delo, vezani na isti pogoj, torej na prenehanje delovnega razmerja
brez lastne krivde, je eden od zavodov odločil napačno. Pobudnik
je uveljavljal sodno varstvo.

Na podlagi zagotovila je bila pobudnica z odločbo z dne 8. avgusta
1996 odpuščena iz hrvaškega državljanstva, dne 24. decembra
1996 pa je ministrstvo izdalo negativno odločbo glede sprejema v
slovensko državljanstvo. Ugotovljeno je bilo namreč, da prosilka
ne izpolnjuje več pogoja zagotovljenih sredstev za preživljanje.

4.3-6/97- Prenehanje delovnega razmerja
Pobudniku je prenehalo delovno razmerje v javnem zavodu, ker
do določenega roka ni diplomiral. Do pogodbenega roka pa je
oddal diplomo v pregled mentorju. Prošnji za podaljšanje roka je
priložil tudi potrdilo mentorja, da je ta prejel diplomo, a je zaradi
svojih obveznosti še ni pregledal. Direktor prošnje ni upošteval in
je izdal sklep o prenehanju delovnega razmerja, zoper katerega
je pobudnik ugovarjal na svet zavoda. Svet zavoda je sklenil, da
pobudniku podaljša rok še za dva meseca, vendar o tem ni izdal
pisnega sklepa, pač pa je delavca le ustno obvestil. Direktor pa
delavcu kljub temu ni dovolil vstopa v prostore, ni mu dal dela in
ga je celo s policijo odstranil iz zavoda.

Poleg neugodnega položaja, v katerem se je pobudnica znašla
kot oseba brez državljanstva, je treba upoštevati tudi, da bi bila
odločitev najverjetneje pozitivna, če bi ministrstvo o zahtevi odločilo
v zakonitem roku. Pobudnica je zoper negativno odločbo vložila
tožbo v upravnem sporu.
5.2-47/96 - Podallšanle vozniškega dovolienla tulcev

Po teh dogodkih se je svet zavoda ponovno sestal in sprejel
sklep, da gre za nadaljevanje prejšnje prekinjene seje in da v
ponovni razpravi ugotavlja, da za sklepanje o podaljšanju roka za
diplomiranje svet nima pristojnosti. Prav tako je sklenil, da je direktor
ravnal v skladu z vsemi predpisi in je torej delavcu izdal zakonit
sklep o prenehanju delovnega razmerja. Pobudnik je zoper tak
sklep sveta uveljavljal sodno varstvo.

Na varuha se je obrnil pobudnik, ker mu v upravni enoti Postojna
niso hoteli podaljšati vozniškega dovoljenja, češ da je tujec, in naj
gre na veleposlaništvo BiH. Tudi tam so ga zavrnili, da tega ne
delajo. Pobudnik sicer že dolgo živi v Sloveniji, ima stalno delovno
dovoljenje - je sprevodnik na železnici, vozniški izpit pa je naredil
leta 1991 v Postojni.

Ker smo menili, da je šlo pri prenehanju delovnega razmerja za
več nepravilnosti v postopku, smo večkrat zahtevali poročilo
sveta centra. Nazadnje smo ga zahtevali prek resornega ministra,
vendar ni bilo odgovora. Zadevo bomo skušali razjasniti z osebnim
pregledom dokumentov v zvezi s prenehanjem delovnega
razmerja. Pobudnik se je v tem času zaposlil drugje.

V stikih z upravno enoto Postojna smo ugotovili, da se pri svojem
stališču opirajo na 115. člen zakona o varnosti cestnega prometa,
po katerem veljavnost vozniškega dovoljenja podaljšuje pristojni
organ za notranje zadeve, ki vodi voznika v evidenci; oni pa
pobudnika ne vodijo. Predvsem smo jih opozorili, da so vlogo za
podaljšanje vozniškega dovoljenja po 66. členu ZUP dolžni sprejeti,
tudi če menijo, da je ni mogoče rešiti pozitivno.

5.1-31/97 - Zagotovilo In odpust Iz državljanstva

V vsebinskem pogledu pa smo jim predočili določbo tretjega
odstavka 112. člena navedenega zakona, po kateri vozniško
dovoljenje izda upravni organ, na območju katerega ima
upravičenec stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče
več kot šest mesecev, če v RS nima stalnega prebivališča. Če je
torej tujcu mogoče celo izdati novo vozniško dovoljenje, ni videti
razloga, zaradi katerega ga ne bi bilo mogoče podaljšati. Pobudnik
nas je obvestil, da je bilo vozniško dovoljenje podaljšano.

Pobudnici je na podlagi njene prošnje za sprejem v slovensko
državljanstvo MNZ izdalo zagotovilo, da bo sprejeta v
državljanstvo, če bo predložila dokazilo o odpustu iz dosedanjega
državljanstva. Da bi zahtevi ugodila, je morala najprej zaprositi za
sprejem v hrvaško državljanstvo, vendar je bila njena vloga z
odločbo zavrnjena, saj je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogojev
za sprejem v to državljanstvo.
Na tej podlagi smo ministrstvu dali mnenje, da v tem primeru ni
razlogov za vztrajanje pri odpustu iz hrvaškega državljanstva.
poročevalec, št. 39
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upravno enoto Ljubljana. Pri zaslišanju je bila seznanjena, da ne
izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka 13. člena zakona o tujcih upravičenega razloga za prebivanje v Sloveniji - in pogoja, da v
Republiki Sloveniji prebiva osem let na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje.

5^5/96 - Dovoljenje za prebivanje
Pobudnik se je z več vlogami obrnil na varuha zaradi postopkov
zvezi z urejanjem njegovega statusa v Sloveniji (državljanstvo,
dovoljenje za prebivanje, akontacija vojaške pokojnine). Ker smo
se osredotočili na vprašanje dovoljenja za prebivanje, samo
omenjamo,
da je vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo po
1
2. členu ZDRS vložil 7. decembra 1992 in še ni rešena. Za
dovoljenje za prebivanje je zaprosil, preden so zanj začele veljati
določbe zakona o tujcih, to je februarja 1992. Najprej je dobil
dovoljenje za tri mesece, nato pa še za čas od 6. marca 1992 do
6. marca 1993. Pred iztekom tega časa je 22. februarja 1993
zaprosil za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, hkrati pa
tudi za dovoljenje za stalno prebivanje. Na ti dve vlogi ni dobil
odgovora, zato se je v zvezi z dovoljenjem za začasno prebivanje
Pritožil na ministrstvo za notranje zadeve zaradi molka
prvostopenjskega organa. Ministrstvo je z odločbo z dne 9.
septembra 1995 njegovo pritožbo zavrnilo in odločilo, da se prošnji
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ne ugodi. Zoper
odločbo je sprožil upravni spor, ki še ni končan. Pred kratkim je
hudo zbolel. Nujni so redni obiski pri zdravniku oziroma v bolnišnici.
Ureditev njegovega statusa je zanj in za družino, v kateri so vsi
drugi člani slovenski državljani, usodnega pomena. V začetku
leta 1997 je oddal ponovno prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno
Prebivanje.
v

Ministrstvo za notranje zadeve smo opozorili, da bi bilo glede
izpolnjevanja pogoja iz drugega odstavka 13. člena treba
upoštevati, da je bila pobudnica rojena v Sloveniji, da tukaj živi že
vse življenje in da tako dejansko nima nobene zveze z državo,
katere državljanka je. Tudi zaradi navedenega besedilo 13. člena
zanjo kot "zatečenega" tujca ne velja v celoti - v Slovenijo ni prišla
s potno listino, kljub temu pa je tu prebivala legalno kot polnopravna
državljanka s stalnim prebivališčem. Menili smo, da bi bilo treba
tudi upoštevati, da bi bila odločitev v zadevi nedvomno drugačna,
če bi bilo odločeno v zakonskem roku. Pobudnica bi bila takrat še
mladoletna in se njena vloga še ne bi obravnavala ločeno, hkrati
pa bi takrat izpolnjevala tudi pogoj glede časa prebivanja.
Od ministrstva smo prejeli odgovor, da je bila vloga prosilke
obravnavana in da ji je bilo 6. oktobra 1997 izdano dovoljenje za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
5.2-3/98 - Dovollenie za stalno preblvanle

Naša stališča glede obravnavanja tako imenovanih "zatečenih
oseb" po zakonu o tujcih so razvidna iz poročila o delu varuha
človekovih pravic v letih 1995 in 1996. V obravnavanem primeru
smo opozorili še na nekatere okoliščine:

Pobudnik nas je seznanil s težavami, ki so mu nastale v postopku
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Za dovoljenje je zaprosil
leta 1993. Dne 12. maja 1995 je bila izdana odločba Ministrstva za
notranje zadeve, s katero je bila zahteva pobudnika zavrnjena, iz
obrazložitve pa izhaja, da naj bi ne izpolnjeval pogoja iz prvega
odstavka 16. člena zakona o tujcih.

* ni razumljivo, zakaj je v letih 1992 in 1993 lahko dobil dovoljenje
za prebivanje, pozneje pa ne več, čeprav se okoliščine,
Pomembne za odločanje, niso spremenile

Pobudnik je imel veljavno dovoljenje za začasno prebivanje od 1.
julija 1992, katerega je nato podaljševal. Ob izdaji prvostopenjske
odločbe je imel še vedno veljavno dovoljenje za začasno prebivanje
do 30. junija 1998. Pobudnik se je pritožil, vendar je vlada njegovo
pritožbo 30. junija zavrnila. Zoper odločbo je vložil tožbo v
upravnem sporu na vrhovno sodišče, ki pa o zadevi po pridobljenih
podatkih še ni odločilo.
i
Iz dokumentacije je bilo torej razvidno, da je bila odločba organa
prve stopnje izdana s precejšnjo zamudo glede na rok, ki ga za
odločitev določa zakon o splošnem upravnem postopku.
Ministrstvo pa je pohitelo z odločitvijo, koje pobudniku do izpolnitve
pogoja treh let manjkalo le še malo - dober mesec in pol (tudi če
pustimo ob strani vprašanje njegovega statusa pred 1. julijem
1992 glede na sklep vlade z dne 3. septembra 1992, o čemer
pišemo pod 2.5.). Odločba druge stopnje pa je bila izdana ravno
na zadnji dan pred iztekom triletnega roka, ki bi pomenil izpolnitev
zakonskega pogoja.

' izdani dovoljenji za začasno prebivanje ne potrjujeta teze o
nevarnosti za obrambo države
"za tako ugotovitev posredno govori tudi še nedokončani
postopek za sprejem v državljanstvo, ki bi bil, če bi obstajal
očiten zavrnitveni razlog, glede na čas vložitve prošnje gotovo
že zdavnaj končan
* ni razumljiv molk pristojnih organov na vlogi z dne 22. februarja
1993
•obrazložitev negativne odločbe z dne 9. septembra 1995 je
neprepričljiva
•ta odločba ni izvršena, glede na pristno zvezo pobudnika s
Slovenijo in glede na njegovo zdravstveno stanje pa si ni mogoče
predstavljati, da bi bila sploh dejansko izvršljiva.

5.3-64/97 - Denaclonallzacilskl postopek

^a podlagi opisanih razlogov smo ministrstvu sporočili mnenje,
da bi bilo treba pobudnikovo vlogo za izdajo dovoljenja za
Prebivanje obravnavati prednostno, pri tem pa preveriti vse
[Možnosti za ugodno rešitev. Po daljšem ugotovitvenem postopku
1® ministrstvo izdalo dovoljenje za stalno prebivanje.

Pobudnica se je obrnila na varuha človekovih pravic zaradi
dolgotrajnosti denacionalizacijskega postopka. V poizvedbah pri
ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo opozorili,
da je 3. avgusta 1994 takratna občina Domžale izdala odločbo, s
katero je bilo odločeno, da se v korist upravičenca vzpostavi
lastninska pravica na zemljišču. To odločbo je ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. februarja 1996 odpravilo.
Dne 22. oktobra 1996 pa je bila izdana nova odločba ministrstva,
s katero se njihova odločba spremeni. Po pregledu odločb smo
ugotovili, da je šlo pri drugi odločbi le za odpravo pisne napake iz
prve, ko sta bili v izreku zamenjani dve številki prvostopenjske
odločbe. Sicer pa sta izrek in obrazložitev ostala nespremenjena.
Tako je izrek še vedno določal, da se pritožbi delno ugodi in se
odločba prvostopenjskega organa odpravi. Hkrati je bilo odločeno,
da se v preostalem delu pritožba zavrne kot neutemeljena.

5^49/97 - Dovollenie za stalno prebivanje
Pobudnica se je obrnila na varuha in ga sezanila s težavami, v
katere je zašla zaradi dolgotrajnosti postopka za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje. Vsi člani družine - pobudnica, njen oče, mati
In brat so zaprosili za omenjeno dovoljenje oktobra 1995. Starši in
brat so ga julija 1997 tudi dobili. Pobudnica je med obravnavanjem
vloge postala polnoletna, zato je bila njena prošnja obravnavana
'očeno. Tako so jo 23. septembra 1997 povabili na zaslišanje v
* 6. junij 1998
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5.5-8/97 - Davčni dolg

Ministrstvo smo zaprosili, naj nam posreduje pojasnilo, zakaj je
pritožbeni organ očitno pisno napako popravil z izdajo nove
odločbe in se ni ravnal po navodilu, ki ga za popravke takšnih
napak daje 219. člen zakona o splošnem upravnem postopku.
Vprašanje je še toliko bolj utemeljeno zaradi dejstva, da izdaja
nove odločbe ponovno odpira rok za vložitev tožbe v upravnem
sporu (ko bi prvostopenjski organ morebiti že lahko pričel
ponovljeni postopek ali celo izdal novo odločbo). Prvi odstavek
219. člena pa določa, da ima popravek pomote učinek od dneva,
od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. Tretji odstavek
219. člena določa, da je zoper sklep, s katerim se že izdana
odločba popravi ali s katerim se zavrne predlog za popravo,
dovoljena posebna pritožba, s katero pa se izpodbija le sklep, ne
pa tudi odločba. Prosili smo jih tudi, naj nam pojasnijo, kako se
pritožbi lahko le delno ugodi in se v "preostalem" delu zavrne
pritožba kot neutemeljena, če se odločba odpravi v celoti ter
zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Odprava
odločbe v celoti namreč pomeni, da je bila pritožba utemeljena.
Če pa so v pritožbi dejansko določene navedbe, ki so
neutemeljene, je stvar obrazložitve - in s tem navodila
prvostopenjskemu organu - da ugotovi, kateri pritožbeni razlogi
so bili utemeljeni in jih je treba upoštevati pri ponovnem odločanju.

Pobudniku je nastal davčni dolg zaradi premalo plačanih akontacij
dohodnine za leto 1993. V letu 1994 je takratna RUJP - Izpostava
Slovenske Konjice izdala sklep o prisilni izterjavi davčnega dolga
zavezanca, ki se opravi z rubežem osebnih prejemkov, ki jih
dobiva pri delodajalcu. Ta je davčnemu zavezancu odtegnil
dolgovani znesek v dveh obrokih, septembra in oktobra 1994,
vendar pa jih ni takoj nakazal davčnemu organu. Do nakazila je
prišlo šele v začetku leta 1996, potem pa je bil zoper delodajalca
uveden stečajni postopek. Zaradi zavlačevanja s poravnavo
davčnega dolga je pobudniku brez njegove krivde nastal davčni
dolg iz naslova zamudnih obresti.'
Pri Glavnem davčnem uradu smo posredovali za razrešitev
nastalega problema. Dobili smo odgovor, da se strinjajo z
ugotovitvijo, da gre res za enkraten primer, in predlagajo, naj
pobudnik prosi za odpis davčnega dolga, saj ni nastal po njegovi
krivdi. Zatrdili so nam, da bo davčni organ pri obravnavanju njegove
vloge to vsekakor upošteval. Izrazili so tudi pripravljenost, da na
predlog davčnega zavezanca pripravijo mnenje, kako bi se
zadeva razrešila. Pobudnik je nato zaprosil za odpis davčnega
dolga.

Ministrstvo nam je posredovalo pojasnilo, iz katerega izhaja, da
so bile naše ugotovitve pravilne in da je res prišlo do napake pri
delu upravnega organa.

5.5-31/97 - Prisilna izterjava dolga
Pobudnica se je obrnila na varuha človekovih pravic in ga seznanila
s težavami, ki ji nastajajo zaradi izterjave visokega davčnega
dolga. Svoji vlogi je priložila sklep o prisilni izterjavi dolga iz osebnih
prejemkov z dne 13. junija 1997.

5.4-8/97 - Problem ceste
Pobudnik je prosil varuha za pomoč, ker se ni strinjal s
pravnomočno sodbo sodišča, s katero je bilo odločeno, da mora
na svoji parceli dopustiti odmero ceste. Pojasnili smo mu, da varuh
človekovih pravic nima pristojnosti spreminjati pravnomočne sodne
odločitve. Glede na pravno stanje zadeve in glede na naše
pristojnosti smo menili, da bi se problem morda lahko uredil
sporazumno v okviru krajevne skupnosti, saj je bila ta skupnost
stranka v sodnem postopku.

Po proučitvi vloge in priloženega sklepa smo ugotovili, da sporni
sklep ne vsebuje vseh z zakonom predpisanih obveznih sestavin.
Zakon o davčnem postopku v drugi točki prvega odstavka 43.
člena namreč določa, da mora sklep o prisilni izterjavi vsebovati
izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost. Zato smo
Davčni urad Ljubljana, Izpostavo Ljubljana Šiška, 28. julija 1997
pozvali, naj nas seznani z izvršilnim naslovom, ki je podlaga
prisilni izterjavi davčnega dolga zavezanca, in okoliščinami, ki so
bile podlaga za nastanek spornega davčnega dolga. Na podlagi
tega dopisa in urgence z dne 25. avgusta 1997 smo prejeli dne 4.
septembra 1997 odgovor, da so pritožbi prizadete zoper sporni
sklep ugodili in izdali nadomestni sklep s pripadajočim dolgovnim
seznamom. Ker je bil odgovor davčnega organa nepopoln, smo
jih 13. oktobra 1997 ponovno pozvali, naj ga dopolnijo. Dne 14.
novembra smo urgirali za odgovor, 15. decembra 1997 pa o
nesodelovanju obvestili tudi glavni davčni urad.

Na predsednika krajevne skupnosti smo naslovili predlog, naj
skuša posredovati za rešitev, ki bi bila ustrezna za vse prizadete.
Na našo pobudo je predsednik krajevne skupnosti dvakrat sklical
sestanek. Pobudnik se ga je udeležil šele na drugo vabilo.
Sporazuma niso dosegli, ker je pobudnik vztrajal, da do odmere
ne pride.
5.5-123/95 - Odpis davčnega dolga
Pobudnik nas je prosil za pomoč in posredovanje v zvezi z
dolgotrajnim obravnavanjem njegove vloge za odpis davčnega
dolga, ki jo je na takratno Republiško upravo za javne prihodke Izpostava Velenje posredoval že v začetku leta 1996, odgovora
pa še do maja 1997 ni prejel.

Od glavnega davčnega urada smo 22. januarja 1998 prejeli
odgovor, iz katerega je razvidno, da je bilo s sklepom z dne 24.
decembra 1997 pritožbi prizadete zoper sklep z dne 28. avgusta
1997 ugodeno in izdan je bil nov sklep o prisilni izterjavi dolga iz
osebnih prejemkov. Sklepu je bil priložen seznam zaostalih
obveznosti, iz katerega je razvidno, kdaj oziroma na kakšni
podlagi je dolg nastal, kakšen je znesek glavnice in kakšen je
znesek obresti po posameznih obdobjih. Ta sklep je bil pobudnici
poslan dne 13. januarja 1998.

V zvezi s prejeto pobudo smo opravili poizvedbe na DURS Izpostava Velenje in jih opozorili na nerazumne časovne okvire
reševanja vloge za odpis davčnega dolga. Od Davčnega urada
Velenje smo prejeli odgovor, da je pri njih prišlo do napake. Vlogo
za odpis davčnega dolga so po pomoti pripeli pritožbi zoper sklep
o prisilni izterjavi davčnega dolga in jo skupaj s pritožbo poslali
Glavnemu davčnemu uradu v Ljubljano. Zaradi tega takratna
RUJP - Izpostava Velenje vloge za odpis davčnega dolga ni
obravnavala.

5.7 - 79/96 - Zvonjenje v vaški kapeli
Pobudnik nas je seznanil s problemom zvonjenja v zvoniku v
vaški kapeli, ki je urejena v nekdanjem gasilskem domu.
Avtomatizacija in elektrifikacija zvonjenja je bila izvedena brez
ustreznih dovoljenj. Bitje ure in zvonjenje je bilo za pobudnika zelo
moteče - bilo je vsakih 15 minut, in to v višini oken pobudnikovega
stanovanja. Inšpektorat RS za okolje in prostor, Enota Murska

Po našem posredovanju so vlogo za odpis davčnega dolga takoj
obravnavali in jo tudi rešili, tako da so prošnji za odpis delno
ugodili in zavezancu delno odpisali davčni dolg.
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predloženega dokazila vpiše upravičenca v evidenco vojnih
veteranov in izda izkaznico vojnega veterana. Pojasnili so nam,
da je upravna enota v letih 1996 in 1997 prejela 1011 zahtevkov
za vpis v evidenco vojnih veteranov, od katerih jih je iz leta 1996
ostalo nerešenih še 227. Navedli so, da pri reševanju zadev
zaradi kadrovskih težav dajejo prednost zahtevkom, ki so bili
oziroma bodo rešeni ugodno za vlagatelje - zato, da ti ne bi bili
časovno prikrajšani pri uresničevanju pravic, ki izhajajo iz
priznanega statusa. Tako so po njihovi navedbi reševali le "čiste"
primere, saj naj bi se po rešitvi teh laže posvetili reševanju
zapletenih ali celo dvomljivih primerov.

Sobota, je izdal odločbo o vzpostavitvi prejšnjega stanja; investitorju
(krajevni skupnosti) je bilo v primeru neizvršitve odločbe
zagroženo s prisilno izvršbo. Medtem je upravna enota Murska
Sobota izdala odločbo o dovolitvi priglašenih del, ki je zvonjenje
tako časovno kot po moči močno omejila. Zoper omenjeno odločbo
se je investitor pritožil.
Opravili smo poizvedbo in od inšpekcije prejeli odgovor, da se bo
izvršba nadaljevala šele po pravnomočno končanem postopku o
dovolitvi priglašenih del. S tem stališčem se nismo strinjali in smo
Podali mnenje, da bi se morala izvršba opraviti vsaj v tistem delu,
da se vzpostavi stanje, kot ga opredeljuje odločba o dovolitvi
Priglašenih del.

Ker se nam je takšno stališče zdelo nesprejemljivo, smo se
ponovno obrnili na upravno enoto. V odgovoru namreč ni bilo
pojasnjeno, kdaj bodo obravnavani zahtevki, ki po njihovem
mnenju niso "čisti" oziroma ki bodo rešeni negativno. Kot je bilo
razvidno iz odgovora, je bila zadeva pobudnice v največji meri
nesporna in bi bilo tako treba le pripraviti odločbo. Sploh pa je
verjetno dvomljiv tudi pristop, da se posamezne vloge - za katere
so v upravni enoti prejudicirali neugodno rešitev - postavijo zunaj
vrstnega reda. Menili smo, da je omenjeni pripombi treba upoštevati
ne glede na nedvomno utemeljeno stališče, da je zahtevke treba
reševati čim hitreje, ker bi bili sicer upravičenci prikrajšani pri
uveljavljanju svojih pravic. Dne 4. novembra 1997 smo prejeli
odgovor, iz katerega izhaja, da je postopek v zadevi pobudnice
stekel. Dne 22. oktobra naj bi jo tako pozvali na dopolnitev vloge
in ji dali možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so
pomembne za njeno zadevo. Po tako izvedenem postopku naj bi
po njihovem zagotovilu v najkrajšem času izdali ustrezno odločbo.
Hkrati so nam pojasnili, da bodo po sedanji oceni do konca leta
1997 rešili vse zahtevke, tudi tiste, ki so po svoji vsebini podobni
zahtevku pobudnice.

Inšpekcija nam je odgovorila, da je po našem posredovanju
investitor vzpostavil režim zvonjenja, kot ga določa omenjena
odločba.
&ZJ21/96 - Legalizacija aradnle vikenda
Pobudnika sta si prizadevala za legalizacijo gradnje počitniške
hiše. V postopku je bila 15. decembra 1994 izdana odločba upravne
enote Maribor, s katero jima je bila na podlagi 76.a člena zakona
0
urejanju naselij in drugih posegov v prostor odmerjeno
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Investitorja
sta se zoper odločbo pritožila. Navajala sta, da jima je po pričetku
Gradnje leta 1977, po prijavi inšpekcije, sodnik za prekrške izrekel
visoko denarno kazen in dva dni zapora. Ministrstvo za okolje in
Prostor je 10. novembra 1995 odločbo upravne enote odpravilo in
V|P
nilo zadevo organu prve stopnje v ponovno odločanje. Razlog
za odpravo je bil v tem, da odmerjeni znesek nadomestila ni bil
obrazložen. Ker več kot leto po odpravi odločbe upravna enota ni
Ponovno odločila, sta se investitorja obrnila na varuha.

5.7-109/97 - Lokacllsko dovollenle za spremembo
namembnosti stanovanlske hiše v gostinski lokal

V zadevi smo opravili poizvedbo 13. januarja 1997 in urgirali za
odgovor 18. februarja 1997. Šele po večkratnem telefonskem
Ur
giranju pri načelniku upravne enote smo odgovor prejeli 9. junija
1997 - torej skoraj pol leta po našem dopisu. Ker je bil odgovor
nepopoln in dejansko ni dajal zadovoljivega odgovora na
Postavljena vprašanja, smo se ponovno obrnili na načelnika.

Pobudnik je leta 1987 vložil zahtevo za izdajo lokacijskega
dovoljenja za preureditev dela stanovanjske hiše v gostinski lokal
- okrepčevalnico. Upravni organ je izdal odločbo o lokacijskem
dovoljenju za gostinski lokal "zaprtega tipa" za potrebe družbene
prehrane delavcev podjetja v neposredni bližini. V času, ko je
lokal že posloval kot okrepčevalnica, je na predlog soseda prišlo
do obnove postopka. Sosed, ki v lokacijskem postopku ni
sodeloval kot stranka, je navajal, da lokal povzroča hrup,
parkirišča niso zagotovljena, pa tudi podjetja, za katero je pobudnik
pripravljal tople malice, ni več. V obnovi postopka, kije bila izvedena
zaradi zaslišanja stranke, je upravni organ sprejel ugovore soseda
in odločbo o lokacijskem dovoljenju iz leta 1987 razveljavil.

Ta nam je po pregledu zadeve pojasnil, da meni, da bi bilo glede
na visoko denarno in tudi zaporno kazen leta 1977 morebiti res
nepošteno, da bi investitorja sedaj plačala še nadomestilo. Tako
naj bi upravna enota v ponovljenem postopku upoštevala tudi
navedbe investitorjev v pritožbi.
SaZil05/97 - Priznanje statusa volneaa veterana

Na pobudnikovo pritožbo je drugostopenjski organ odločbo
odpravil, zadevo vrnil v ponovni postopek, upravni organ pa poučil,
da se pri obnovi postopka ne more sklicevati na nove predpise, ki
v času izdaje lokacijskega dovoljenja niso veljali. Zoper tako
odločitev je sosed sprožil upravni spor. Vrhovno sodišče je tožbo
zavrnilo in odločilo, da okoliščine v zvezi z zaslišanjem soseda
ne utemeljujejo razveljavitve lokacijskega dovoljenja. Hrup, tip
lokala, poslovni čas in likvidacija podjetja niso predmet
lokacijskega dovoljenja. V ponovnem postopku je upravni organ
9. junija 1994 odločil, da se lokacijsko dovoljenje iz leta 1987
razveljavi, zahtevek stranke pa zavrnil. Pobudnik se je zoper
tako odločitev pritožil. Drugostopenjski organ je odločbo 15.
septembra 1997 ponovno odpravil in zadevo vrnil v ponovni
postopek z napotilom, naj prvostopenjski organ upošteva njegovo
odločbo iz leta 1992 in sodbo Vrhovnega sodišča RS iz leta 1993,
ki se nanaša na utemeljevanje razveljavitvenih razlogov.

Varuha človekovih pravic je pobudnica seznanila z dolgotrajnostjo
Postopka za priznanje statusa vojnega veterana - sodelavca
fideče armade od 20. aprila 1945 do 14. maja 1945. Zahtevo je 10.
lanuarja 1996 ustno na zapisnik vložila pri upravni enoti Murska
Sobota.
V zadevi smo opravili poizvedbo pri upravni enoti Murska Sobota
ln
dne 29. septembra 1997 prejeli odgovor. Pojasnili so nam, da
Pobudnica nima dokazil, ki jih zakon o vojnih veteranih zahteva
za vpis v evidenco vojnih veteranov. Tako ni predložila dokazila,
da bi se ji čas, prebit v formacijah antifašističnega gibanja ali v
oboroženem anifašističnem boju v drugih deželah in v zavezniških
vojskah do 15. maja 1945, po predpisih o pokojninskem in
'nvalidskem zavarovanju dvojno vštel v pokojninsko dobo. Po 26.
členu zakona lahko vlagatelji uveljavljajo status vojnega veterana
na podlagi odločbe o priznanju posebne dobe za čas udeležbe v
NOV v dvojnem ali dejanskem trajanju po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Upravna enota na podlagi tako
*6. junij 1998

Pobudnik se je na varuha človekovih pravic obrnil zaradi
dolgotrajnosti postopkov in stiske, saj je zaradi tega izgubil tudi
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6.1-14/96 - Nepravilnost pri t.l. Informativnem pogovoru

delo, od katerega je živela njegova družina. Medtem je pristojni
inšpekcijski organ izdal tudi odločbo o prepovedi opravljanja
gostinske dejavnosti. Ugotovil je, da pobudnik ne izpolnjuje pogojev
zanjo, saj o tem nima odločbe pristojnega organa. Isti inšpekcijski
organ, ki je v skladu s prvotno prakso pobudniku izdal odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, je svojo
prvo odločitev zaradi nepristojnosti razveljavil. Pobudnik o tem ni
bil obveščen. O njegovi vlogi, ki je na podlagi razveljavitve odločbe
ostala nerešena, ni nihče odločil. Pritožbeni postopek o tem, naj
njegovo vlogo vendarle obravnava in reši pristojni organ, pa tudi
še ni končan. Na podlagi takega stanja zadeve smo upravnemu
organu predlagali čimprejšnje odločanje o lokacijskem dovoljenju,
saj je v nadaljevanju od te odločitve odvisen tudi postopek za
izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti. Upravni organ (Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik) je po skoraj enajstih letih 3. marca 1998 izdal odločbo,
s katero je lokacijsko dovoljenje iz leta 1987 odpravil in ga
nadomestil z novim.

Ker so kriminalisti Uprave za notranje zadeve Ljubljana ocenili,
da je podan razlog za sum, da je pobudnik storil kaznivo dejanje,
so ga pisno povabili na pogovor. Po končanem pogovoru pa je bil
tudi daktiloskopiran in fotografiran. V vabilu, ki ga je pobudnik
prejel, je bilo kot razlog, da se mora zglasiti na Upravo za notranje
zadeve Ljubljana, navedeno njegovo zadrževanje na območju
ljubljanskih Žal.
Po določilu tretjega odstavka 148. člena zakona o kazenskem
postopku mora biti v vabilu, s katerim organi za notranje zadeve
vabijo osebe k sebi, navedeno, zakaj so vabljene. V primeru
pobudnika ni bilo zadoščeno tej zakonski zahtevi in je bil pobudnik
nepravilno povabljen na t.i. informativni pogovor. V skladu s
pogojem, ki ga določa zakon, bi namreč bil pobudnik lahko
povabljen le tako, da bi bilo kot razlog navedeno konkretno,
določeno kaznivo dejanje. Vabilo pobudniku pa se nanaša le na
njegovo zadrževanje na območju ljubljanskih Žal, kar seveda ni
prepovedano ravnanje. Med pogovorom in tudi kasneje pobudniku
ni bilo pojasnjeno, katerega kaznivega dejanja je osumljen oziroma
katero kaznivo dejanje je predmet obravnave. Možnost kasnejše
izvedbe poligrafskega testiranja in zakritje policijskega informatorja
takšnega postopka ne more upravičiti. Upoštevati je namreč treba
primerno ravnotežje med težnjo po čim večji učinkovitosti, da bo
vsak storilec kaznivega dejanja odkrit in tudi kaznovan, in težnjo,
da posameznik ne bo neupravičeno omejen v svojih pravicah.

5.7-113/97 - Postavitev kioska
Pobudnik je leta 1993 pri upravni enoti Ptuj vložil zahtevo za
izdajo lokacijskega dovoljenja za kiosk. Ker o zahtevi ni bilo
odločeno, se je leta 1995 obrnil na varuha človekovih pravic. Na
poizvedbo o stanju zadeve smo prejeli odgovor, da bo njegova
zahteva zavrnjena, saj glede na planski akt na tem zemljišču ni
predvidena gradnja kioska. Odločba naj bi bila že pripravljena.

Zato smo ministrstvu predlagali, naj primer ponovo proučijo v luči
naših navedenih ugotovitev in pripomb. Ministrstvo je našemu
predlogu sledilo ter pritrdilo ugotovitvi, da pobudnik ni bil pravilno
povabljen na pogovor na UNZ Ljubljana. Ker pobudnik ni bil pravilno
vabljen na pogovor, tudi njegovo fotografiranje ter odvzem prstnih
odtisov nista bila v skladu z določili 149. člena zakona o
kazenskem postopku. Zato je ministrstvo za notranje zadeve
njegove podatke izbrisalo iz evidence daktiloskopiranih in
fotografiranih oseb ter ga o sprejetih ukrepih tudi obvestilo.

Leta 1997 se je pobudnik ponovno obrnil na varuha, saj odločbe
še ni prejel. Na našo poizvedbo 27. avgusta 1997 so nam
odgovorili, da je bil spis založen in da zaradi tega odločba še ni
bila izdana. Ta naj bi bila pripravljena še tisti dan in naslednji dan
poslana pobudniku. Ta se je na nas ponovno obrnil 22. septembra
1997, saj odločbe še ni prejel.
Po ponovni poizvedbi smo prejeli odgovor, da je bila odločba končno
pripravljena 18. septembra 1997 in naj bi bila pobudniku vročena
ravno 22. septembra 1997.

6.1-17/97 - Policistovo neutemel|eno poseaanle v zasebnost
posameznika

5.8-21/97 - Razvrščanje učltellev v plačilne razrede
Pobudnika sta v pritožbi varuhu človekovih pravic navajala, da ju
je policist Policijske postaje Piran legitimiral, ker sta iz smetnjaka
pobrala vrečko. Nato je zahteval, da gresta z njim na policijsko
postajo. V postopku na policijski postaji sta bila fotografirana in
odvzeti so jima bili prstni odtisi. Zahtevala sta odvetnika, vendar
jima to ni bilo omogočeno.

Pobudnici sta se obrnili na varuha, ker sta prepričani, da so jima
bile kršene pravice, saj sta bili ob razporeditvi v plačilne razrede
razporejeni namesto v peti - v drugi plačilni razred; menita, da
izpolnjujeta vse pogoje za peti plačilni razred po določbah 24., 25.
in 26. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah
v plačilne razrede, ki je s prvim marcem 1997 omogočil razvrstitev
strokovnih delavcev v plačilne razrede. Kršene so njune pravice,
ker nista uvrščeni v plačilni razred, ki jima glede na delovno dobo
in oceno ravnatelja pripada.

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi našega ukrepanja
ugotovilo, da je policist pri izvrševanju svojih pooblastil v tem
primeru storil več napak. Ker je povabilo na policijsko postajo
izrekel ustno, ni bilo pravne podlage za vožnjo v zaprtem delu
službenega vozila policije, od koder pobudnika nista mogla
kadarkoli oditi. Prav tako ni opravil preventivnega pregleda, v
zaprtem prostoru je osebi zadrževal predolgo, odvzema prostosti
ni pisno dokumentiral, pobudnika ni opozoril na pravice po 4.
členu zakona o kazenskem postopku. Tudi o zbiranju obvestil
policist ni sestavil nobenega pisnega akta in v dopisu Upravi za
notranje zadeve Koper, s katerim so bili poslani daktiloskopski
kartoni, ni navedel razloga za odvzem prstnih odtisov. Policist je
sum storitve kaznivega dejanja oziroma posedovanja mamil
utemeljeval z njunim obnašanjem.

Sporno je, da so imele v kolektivu enake pogoje za napredovanje
tri delavke, torej bi lahko v peti plačilni razred napredovale vse tri,
dejansko pa je le ena. Zaradi omejenega števila napredujočih sta
bili ob enakih ocenah postavljeni za tri plačilne razrede niže kot
sodelavka; kolegice, ki delajo na šolah v mlajših in številčnejših
kolektivih, pa lahko napredujejo v peti plačilni razred tudi z veliko
manj delovne dobe.
V zvezi s problematiko napredovanja v plačilne razrede smo
prejeli večje število zadev. Vsem pobudnikom smo odgovorili
enotno. S pobudami in predlogi pa smo seznanili ministrstvo za
šolstvo in šport, ki smo mu tudi predlagali, naj prouči pripombe in
predloge pobudnikov in naj v okviru zakonskih in dejanskih
možnosti po potrebi dopolni oziroma spremeni pravilnik o
napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.
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Kljub vsem ugotovljenim nepravilnostim je Uprava za notranje
zadeve Koper ocenila, da zadostuje opozorilni pogovor, ki sta ga
s policistom opravila njegov neposredni predstojnik in strokovni
delavec urada načelnika. Menili smo, da zgolj opisana sankcija v
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posledici nedopustnega posega policista v zasebnost pobudnikov
ni zadostna. Zato smo ministrstvu za notranje zadeve predlagali,
naj ukrepanje Uprave za notranje zadeve Koper ponovno proučijo,
ustrezno ukrepajo in nas seznanijo z morebitnimi dodatnimi ukrepi.
Kot morebitne ukrepe smo predlagali tudi uničenje fotografij,
odvzetih prstnih odtisov in opravičilo pobudnikoma. Ministrstvo je
našemu predlogu sledilo. Ker je ugotovilo, da niso obstajali razlogi
za sum, da sta pobudnika storila kaznivo dejanje, so od uprave
kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve Koper zahtevali
uničenje fotografij ter odvzetih prstnih odtisov. O ugotovljenih
napakah policista je ministrstvo obvestilo tudi Okrožno državno
tožilstvo v Kopru, pobudnikoma pa se je opravičilo za storjene
napake.

dostojanstvo dolžnika in gledati, da je izvršba čim manj neprijetna.
V primeru oviranja pri opravi izvršbe je uradna oseba upravičena
uporabiti tudi silo in odstraniti osebo, ki ovira izvršbo. Glede na
okoliščine primera pa lahko v ta namen zahteva tudi pomoč
pristojnega organa za notranje zadeve. Pobudnico smo opozorili,
da lahko s posebno vlogo zahteva od sodišča, naj odpravi
nepravilnosti, o katerih meni, da sta jih storili uradni osebi ob
opravljanju izvršbe. Če tako zahteva, mora sodišče o tem izdati
pisni sklep. Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravi izvršbe
je lahko podlaga tudi za odlog izvršbe. S pravnim sredstvom, ki
ga zakon o izvršilnem postopku imenuje ugovor tretjega, pa lahko
zahteva, naj se izvršba na stvari, ki so njena lastnina, izreče za
nedopustno. Skratka, pobudnico smo napotili na uporabo pravnih
sredstev v izvršilnem postopku.

&1^8/97 - Prerazporeditev policista

Zaradi uporabe fizične sile pa smo zahtevali poročilo ministrstva
za notranje zadeve. Ministrstvo je ukrepe policistov v danem
primeru utemeljevalo z nuđenjem pomoči sodnima izvršiteljema
pri opravi izvršbe. Pobudnica namreč ni upoštevala opozoril
policistov, da bodo uporabili prisilna sredstva, če bo ovirala izvršbo.
Po trditvi ministrstva je pobudnica skušala fizično preprečiti opravo
izvršbe. Zato so policisti zoper njo uporabili fizično silo in jo
odstranili s kraja oprave izvršbe. Opisane trditve policistov oziroma
ministrstva smo želeli soočiti s stališči pobudnice. Ker se na
tozadevno vabilo ni odzvala, zbrano gradivo pa navedb njene
pritožbe zoper ravnanje sodišča in policije ni potrjevalo, njene
pritožbe nismo mogli šteti za utemeljeno.

V čustveno obarvanem pismu sta se na varuha človekovih pravic
obrnila starša v prometni nesreči umrle hčerke. Prometno nesrečo
I6 pod močnim vplivom alkohola povzročil policist v kraju njegovega
s|
užbovanja. Pobudnika sta se obrnila na Upravo za- notranje
zadeve Krško, da bi policista vsaj začasno prestavili na drugo
delovno mesto, da bi jima ne bil "vsak dan na očeh, kako vestno
opravlja državno službo". Pobudnika poudarjata, da se nesreča
sicer lahko zgodi vsakomur, da pa je v tem primeru šlo za
objestnost.
Na Upravi za notranje zadeve Krško naj bi ju odpravili
s
Pojasnilom, da ne morejo ukrepati, saj bo zadnjo besedo imelo
sodišče. Starša v prometni nesreči umrle hčerke takšnega
Pojasnila nista hotela sprejeti.

$.3-7/97- Izdaja preplsg sodne odločbe

Pri intervenciji na Ministrstvu za notranje zadeve smo poudarili,
da tudi za policista, udeleženega v prometni nesreči, velja
domneva
nedolžnosti. Hkrati pa ni moč spregledati, da gre očitno
2
a utemeljen sum storitve kaznivega dejanja z vožnjo pod vplivom
alkohola in brez vozniškega dovoljenja, posledica katere je smrt
Mladega dekleta. Njena starša se, kot izhaja iz njunega zatrjevanja,
Pogosto srečujeta s tem policistom, ko opravlja službene dolžnosti
na območju kraja njunega bivanja. Verjeti gre pobudnikoma, da ju
,a
kšna srečanja ponovno spomnijo na prometno nesrečo in
,r
agedijo s smrtjo njune hčerke. Zato smo ministrstvu predlagali v
r
azmislek, da bi za določen čas, do pravnomočnosti sodne
odločitve v kazenskem postopku, v nesreči udeleženega policista
Premestili tako, da dela in nalog ne bi opravljal na območju, ki bi
omogočalo srečevanje z oškodovancema.

Na varuha človekovih pravic je naslovil pritožbo pobudnik, ki je
zatrjeval, da je Okrožno sodišče v Novem mestu prosil za pregled
spisa oziroma za prepis kazenske sodbe, da bi vloži! izredno
pravno sredstvo. Čeprav je minilo več mesecev, se sodišče na
njegovo prošnjo ni odzvalo.
Po našem posredovanju je predsednik sodišča ugotovil, da
vpisničarka kazenskega oddelka, ki je sprejela prošnjo pobudnika,
ni ravnala v skladu s določili sodnega reda. Če bi ravnala pravilno,
bi pobudnik dobil spis na vpogled še isti dan oziroma bi mu sodišče
takoj vročilo kopijo sodbe.
Po prejemu našega dopisa je sodišče poslalo pobudniku želeni
sodbi prve in druge stopnje.

^Ministrstvo
je našemu predlogu sledilo. Policista je začasno, za
Se
st mesecev, prerazporedilo na delo v Ljubljano v pričakovanju,
da bo v tem času končan tudi kazenski postopek. Hkrati nam je
Ministrstvo sporočilo, da se Uprava za notranje zadeve Krško
dogovarja s pristojnimi službami, da se policist po prenehanju
šestmesečnega
dela v Ljubljani premesti na drugo upravo za
n
otranje zadeve. Če tega ne bo mogoče izvesti, bo policist
Prerazporejen vsaj v drugo enoto.

6,4-218/96 ' ZgmMda pri Qd_lo$gn)u o predlogu za Izdajo
Na varuha človekovih pravic se je pobudnica obrnila s pritožbo
zaradi zastoja v obravnavanju nepravdne zadeve zaradi določitve
nujne poti. Zadevo sedaj obravnava Okrajno sodišče v Radovljici.
Pobudnica je predlog za določitev nujne poti vložila 25. maja 1993,
17. septembra 1993 pa še predlog za izdajo začasne odredbe.
Sodišče je po opravljenem naroku 28. septembra 1993 predl6gu
za izdajo začasne odredbe ugodilo. Zoper izdano začasno
odredbo sta nasprotna udeleženca vložila ugovor, ki ga je sodišče
s sklepom z dne 30. decembra 1994 zavrnilo. Zoper ta sklep sta
nato nasprotna udeleženca vložila še pritožbo. Višje sodišče v
Ljubljani je 6. septembra 1995 ugodilo pritožbi nasprotnih
udeležencev, sklep sodišča prve stopnje razveljavilo in zadevo
vrnilo v novo odločanje. Sodišče prve stopnje od takrat v zadevi
ni več odločalo. Sodišče je zastoj v obravnavanju zadeve
opravičevalo s kadrovskimi težavami sodišča in z velikim številom
nerešenih zadev. Predstojnica sodišča nam je tudi sporočila, da
področje nepravdnega oddelka na Okrajnem sodišču v Radovljici
nima sodnika in da od 25. avgusta 1996 vse zadeve rešujeta le
dve sodnici, in to samo "najbolj nujne".

^b56/97 - Oprava Izvršbe ob pomoči pollclle
Pobudnica se je pritožila, da sta sodna izvršitelja ob pomoči policije
njenem stanovanju opravila izvršbo zoper njenega sina kot
dolžnika v izvršilnem postopku. Pri tem sta sodna izvršitelja
Zarubila stvari, ki so njena lastnina. Policista pa sta zoper njo
"Porabila fizično silo.
v

p
obudnico smo povabili na osebni pogovor. Pojasnili smo, da
'Zvršbo opravi sodni izvršitelj, ki je podaljšana roka sodnika in
dela pod njegovim nadzorstvom ter navodilih. Pri izvršilnih dejanjih
^ora ravnati z dolžno obzirnostjo do osebnosti dolžnika in članov
n
iegovega gospodinjstva. Načelo varstva dolžnika namreč
Zahteva, da je treba pri opravljanju izvršbe upoštevati osebno
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Ker smo ocenili, da gre očitno za zastoj v nasprotju s procesnimi
predpisi, smo predstojnico Okrajnega sodišča v Ljubljani opozorili,
da je sodišče zavezano zagotoviti redno in učinkovito sojenje. Pri
tem smo zlasti opozorili, da iz zapisnika zadnjega naroka izhaja,
da je sodišče sklenilo, da bo k založitvi predujma pozvalo
predlagajočo stranko. Sodišče je takrat sprejelo tudi sklep, da bo
uporabilo fikcijo umika predloga po 36. členu zakona o nepravdnem
postopku, če predlagajoča stranka svoje obveznosti ne bo
izpolnila.

S takšnim odgovorom sodišča se nismo strinjali. Sodišče je
zavezano zagotoviti redno in učinkovito sojenje. Pobudnice ne
zanimajo kadrovske ali druge težave sodišča, ki povzročajo
odločanje zunaj razumnega časa. Utemeljeno namreč pričakuje
tako ravnanje sodišča in države, da ne bo prišlo do kršitve tako
pomembne človekove pravice, kot je pravica do sodnega varstva.
Člen 159 sodnega reda določa vrstni red obravnavanja zadev.
Menimo, da ne daje podlage, da sodišče, čeprav ima veliko
nerešenih zadev, obravnava in odloča le v prednostnih zadevah.
Odločanje v drugih zadevah bi bilo ob takšnem stališču odrinjeno
v nedoločen čas v prihodnost. To pa pomeni kršitev pravice do
sojenja v razumnem času. Zakon o izvršilnem postopku še
posebej poudarja načelo ekonomičnosti z določbo 10. člena, ki
sodišču v postopku zavarovanja nalaga hitro postopanje.

Kot pomanjkljivost v postopku pa smo ugotovili, da sodišče ni
določilo roka, do katerega mora predlagajoča stranka založiti
odrejeni predujem, kar je imelo očitno za posledico nepotreben
zastoj v postopku. Tudi sklep, s katerim je sodišče sodnemu
izvedencu naložilo izdelavo dopolnitve izvedeniškega mnenja, v
nasprotju z določilom 260. člena zakona o pravdnem postopku
ne vsebuje roka, v katerem mora izvedenec dati pisni izvid in
mnenje. Predstojnica sodišča nas je nato obvestila, da je bil v
zadevi izdan ustrezen sklep o postavitvi izvedenca, predlagajoča
stranka postopka pa je bila pozvana, da v 15 dneh založi določeni
predujem. Naše posredovanje je torej pripomoglo k temu, da se je
zadeva pobudnice na sodišču (znova) premaknila.

Zato smo predstojnici sodišča predlagali, naj sodišče ponovno
odloči o predlogu za izdajo začasne odredbe, ki je bil vložen že
17. septembra 1993, in da se v zadevi pobudnice zagotovi
odločanje v razumnem roku ob upoštevanju pravila o vrstnem
redu obravnavanja zadev. Predstojnica sodišča nam je na takšno
intervencijo sporočila, da je s 1. marcem 1997 začela delati nova
sodnica, ki obravnava nepravdne in zapuščinske zadeve. Glede
na to, da gre pri pobudnici za staro zadevo, in glede na naše
urgence pa nam je zagotovila, da bo sodišče zadevo razpisalo
do konca maja 1997. Če bo potreben ponovni ogled kraja, pa bo
ta opravljen najkasneje do sodnih počitnic.

6.4-58/97 - Dolgotrajnost sodnega odločanja In zamuda Ptl
Izdelavi sodbe
Pobudnik se je obrnil na varuha s pritožbo zaradi dolgotrajnosti
sodnega postopka. Iz pobude smo razbrali, da gre za sodni
postopek po tožbi, vloženi leta 1991. Takratno Temeljno sodišče v
Murski Soboti, Enota v Gornji Radgoni, je v zadevi prvič razsodilo
16. junija 1993, vendar je bila sodba v pritožbenem postopku 31maja 1994 razveljavljena in zadeva vrnjena prvemu sodišču v
novo sojenje. Po vrnitvi spisa je sodišče razpisalo narok za glavno
obravnavo za 27. marec 1996, nato pa je delo na spisu zastalo.

6.4-284/96 - Neupravičeno zavlačevanje zapuščinskega
postopka
Na varuha človekovih pravic je naslovila pritožbo pobudnica zaradi
zastoja v obravnavanju zapuščinskega postopka, v katerem je
nastopala kot dedinja. Navajala je, da Okrajno sodišče v Mariboru
zadeve ni obravnavalo vse od leta 1991.

Zahtevali smo poročilo o časovnih okoliščinah obravnavanja
zadeve. V odgovoru nam je sodnica, ki zadevo obravnava,
zagotovila, da lahko pobudnik pričakuje razpis naroka za glavno
obravnavo v maju 1997. Žal se sodišče ni držalo datuma, ki ga je
samo postavilo, saj nas je pobudnik v začetku junija obvestil, da
vabila sodišča še ni prejel. Sodišče smo opozorili na dano
zagotovilo o času obravnavanja pobudnikove zadeve. Predstojnici
sodišča smo predlagali, naj na podlagi 171. člena sodnega reda v
zadevi posreduje za učinkovito izvajanje sodne oblasti. Njen
odgovor nas je nekoliko presenetil. Predstojnica sodišča je sicer
potrdila navedbe pobudnika, da zadeva ni bila razpisana v skladu
z danim zagotovilom sodnice, hkrati pa nam je pojasnila, da ne
gre za nujno zadevo in bi bilo kakršnokoli poseganje s strani
sodne uprave nedovoljeno.

Po opravljenih poizvedbah smo ugotovili, da je bila zadnja
opravljena zapuščinska obravnava v zadevi pobudnice 8. oktobra
1991, obravnava, razpisana za 25. februar 1992, pa je bila
preložena. Od takrat sodišče na zadevi ni več delalo. Ker smo
ocenili, da gre za kršitev pravila o vrstnem redu reševanja zadev
in načela koncentriranega obravnavanja, smo pri predstojniku
sodišča ponovno posredovali. Opozorili smo na določbo 165.
člena zakona o dedovanju, ki določa, da mora sodišče ves čas
postopka gledati, da se pravice strank čimprej ugotovijo in
zavarujejo.
Predstojnik sodišča nas je nato obvestil, da je bila v zadevi 10.
decembra 1996 opravljena zapuščinska obravnava. Sodišče je
torej očitno postopek nadaljevalo zgolj zaradi našega
posredovanja. Utemeljenost našega posredovanja je predstojnik
Okrajnega sodišča v Mariboru upošteval tudi tako, da je s sodnico,
ki zadevo obravnava, opravil pogovor ter jo opozoril na določbo
159. člena sodnega reda, po kateri mora sodišče obravnavati
zadeve po vrstnem redu pripada. S sodnico je opravil pogovor
tudi predsednik Višjega sodišča v Mariboru kot predsednik
neposredno višjega sodišča.

V ponovni intervenciji smo zahtevali pojasnilo o uporabi pravila o
vrstnem redu reševanja zadev po 159. členu sodnega reda v
pobudnikovi zadevi. Nismo se namreč mogli zadovoljiti s
pojasnilom, da zadeva, vložena v letu 1991, še ni na vrsti za
reševanje v letu 1997, ob tem, da je bilo v zadevi že enkrat
razsojeno. Po navedbah pobudnika pa je bil tudi v novem postopku
že razpisan narok za glavno obravnavo. V skladu z načelom
koncentriranega obravnavanja bi moralo sodišče skrbeti, da se
zadeva čim prej zaključi brez zavlačevanja in s čim manjšimi
stroški. Sodišče nam je v odgovoru sporočilo, da je narok za
glavno obravnavo razpisan za 15. september 1997.

6.4-414/96 - Neupravičen zastoj v nepravdnem postopku
Na varuha človekovih pravic je naslovila pritožbo pobudnica zaradi
zastoja v obravnavanju nepravdne zadeve zaradi delitve stvari v
solastnini. Navajala je, da je bil zadnji narok v zadevi opravljen
21.6.1994, od takrat pa sodišče na zadevi ni več delalo. Po
opravljenih poizvedbah smo ugotovili, da je bil izvedenec s sklepom
sodišča z dne 19. maja 1995 pozvan, naj dopolni svoje mnenje.
Sodišče pa spisa izvedencu ni poslalo, ker nobena izmed strank
v postopku ni plačala predujma za dodatno delo izvedenca.
poročevalec, št. 39

Zadnji narok za glavno obravnavo v pobudnikovi zadevi je sodišče
opravilo 16. oktobra 1997. Takrat je obravnavanje zaključilo in
razglasilo, da sodna odločba izide pisno. Ker pa sodbe še v januarju
1998 ni prejel, nam je pobudnik ponovno pisal. Izkazalo se je, da
je tudi tozadevna pritožba pobudnika utemeljena. Predstojnica
sodišča je namreč sporočila, da do 30. januarja 1998 sodba še ni
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bila izdana, pisno izdelana in poslana strankam postopka. O
sodnici, ki obravnava zadevo, pa je predstojnica sodišča
sporočila, da je trenutno v bolniškem staležu. Zakon o pravdnem
Postopku določa, da sodišče izda sodbo takoj, ko konča glavno
obravnavo, pisno pa mora biti izdelana v osmih dneh od izdaje.
Predstojnica sodišča nam je ob naši intervenciji zagotovila, da bo
sodnico opozorila na spoštovanje zakonskih rokov.

Zaradi opisane zamude v odločanju smo zahtevali pojasnilo. V
odgovoru pa sodišče ni pojasnilo, zakaj je prišlo do zastoja pri
izdaji sklepa o izvršbi. Sporočilo nam je le časovne okoliščine
odločanja o vloženem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi. Pri
tem smo lahko ugotovili še novo zamudo pri sodnem poslovanju:
čeprav je postal sklep o izvršbi pravnomočen 27. junija 1996, ga
je sodišče poslalo dolžnikovemu dolžniku v izvršitev dobro leto
kasneje, in sicer 27. avgusta 1997. To je storilo šele po naši
intervenciji, ki je bila očitno priložnost, da je bil spis znova vzet v
delo.

6Ag03/97 ■ Zamuda pri odločanju zaradi vpisa zadeve v
^ftisnjk stvarno nepristojnega sodišča

Ponovno smo posredovali in zahtevali poročilo o vzrokih za
zamudo pri izdaji sklepa o izvršbi ter o razlogih, zakaj je sodišče
potrebovalo nadaljnje leto, da je dolžnikovemu dolžniku poslalo
obvestilo o pravnomočnosti, kar je šele omogočilo prisilno izterjavo
dolgovane preživninske terjatve. Celoten postopek do začetka
oprave izvršbe, ki bi moral potekati hitro, je tako trajal skoraj tri
leta. Sodišče smo opozorili, daje načelo hitrosti ravnanja v izvršbi
in zlasti v preživninskih zadevah še posebej poudarjeno. Hitro in
učinkovito ukrepanje državnih organov, torej tudi sodišča, pa v
interesu otrok narekuje tudi 3. člen konvencije Združenih narodov
o otrokovih pravicah.

Pobudnica se je pritožila varuhu človekovih pravic zaradi
dolgotrajnosti
sodnega postopka po odškodninski tožbi, vloženi
v
letu 1989. Njen predlog za pospešitev postopka, vložen v letu
1
997, je ostal brez odmeva. Za pojasnilo smo zaprosili Okrožno
Sodišče v Mariboru, ki pa je naš dopis odstopilo Okrajnemu
sodišču v Mariboru s pojasnilom, da gre za spis tega sodišča. Iz
odgovora
Okrajnega sodišča v Mariboru pa smo razbrali, da gre
Za
zadevo nekdanjega Temeljnega sodišča v Mariboru, Enote v
Mariboru, v kateri je je bilo na prvi stopnji odločeno 30. septembra
1993. Po vloženi pritožbi je bila sodba sodišča prve stopnje 6.
Januarja 1995 razveljavljena in zadeva vrnjena stvarno pristojnemu
Okrožnemu
sodišču v Mariboru v novo sojenje. Okrožno sodišče
v
Mariboru je spis prejelo 25. januarja 1995.

Sodišče je zamudo pri rednem in tekočem odločanju oziroma
poslovanju v obravnavani preživninski izvršbi opravičevalo z
velikim pripadom novih zadev, številom nerešenih spisov ter s
kadrovskimi težavami. Tako sodnice, ki delajo na izvršilnem
oddelku sodišča, zaradi preobremenjenosti ne morejo imeti
pregleda nad vsemi zadevami, za katere so zadolžene, čeprav
gre za nujne zadeve. Takšno stališče, ki ima lahko tudi objektivne
vzroke, pa seveda s stališča posameznika kot stranke v postopku
ni sprejemljivo. Pomeni kršitev ustavne pravice do sodnega
odločanja v razumnem času, ki je v danem primeru lahko vplivala
celo na kakovost preživljanja mladoletne upnice kot preživninske
upravičenke.

Namesto da bi se delo na spisu nadaljevalo na stvarno pristojnem
okrožnem sodišču, pa je bil spis pomotoma vpisan v vpisnik za
Pravdne zadeve Okrajnega sodišča v Mariboru. Po pojasnilu
Predsednika Okrožnega sodišča v Mariboru je do opisane napake
v
®rjetno prišlo, ker sta pisarni pravdnih oddelkov Okrajnega in
Okrožnega sodišča v Mariboru po reorganizaciji sodišč v letu
1995 nekaj časa delovali v istem prostoru. Na okrajnem sodišču
e
l1S)
delo na spisu zastalo vse do našega posredovanja v juliju
97, ko je sodnik zaradi izdelave zahtevanega poročila vzel
s
P's v roke in ugotovil, da znaša vrednost sodnega predmeta
3.500.000 tolarjev in je torej podana stvarna pristojnost okrožnega
sodišča. Zato je sodnik izdal sklep o nepristojnosti, spis pa je bil
odstopljen Okrožnemu sodišču v Mariboru. Povsem po
ne
Potrebnem sta bili tako izgubljeni dve leti in pol pri sodnem
odločanju. Nezadostna skrbnost pisarne pravdnega oddelka, pa
'udi sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena v reševanje, je
Povzročila opisani zastoj, ki je pripomogel k odločanju zunaj
razumnega časa. Okrožno sodišče v Mariboru je tako končno
Prejelo zadevo v pristojno reševanje šele 12. septembra 1997,
spis pa je bil dodeljen sodnici, ki ima v reševanju približno 700
ner
ešenih zadev.

6.5-80/97 - Dolgotrajnost pritožbenega odločanja v delovnem
sporu
Pobudnik se je na varuha obrnil s prošnjo za prosredovanje zaradi
počasnega odločanja o pritožbi, ki je bila v delovnem sporu zaradi
prenehanja delovnega razmerja vložena 9. januarja 1995 zoper
sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.
Na naše posredovanje je predsednik Višjega delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani sporočil, da je sodišče druge stopnje
o vloženi pritožbi odločalo septembra 1997. Od vložitve pritožbe
do odločitve v pritožbenem postopku je pobudnik torej čakal dve
leti in osem mesecev.

Sodišče smo na opisano stanje opozorili. Kot je pojasnil predsednik
^krožnega sodišča v Mariboru, so, da bi se izognili podobnim
Spletom, ki povzročajo nepotrebne zastoje v postopkih, po naši
'ntervenciji še dodatno poostrili kontrolo vpisnikov. Predsednik
sodišča
je pri tem poudaril, da bi bilo o odškodninski tožbi pobudnice
*6 odločeno, če bi njen spis po pritožbeni odločitvi pravočasno
Prispel na Okrožno sodišče v Mariboru, saj to sodišče vodi
Posebno evidenco starih spisov, ki se rešujejo prednostno. V
*vezi z ugotovitvijo, da je sodnik prezrl stvarno pristojnost sodišča,
Pa nam je predsednik okrožnega sodišča sporočil, da je ta podatek
Obeležen v personalni mapi sodnika.

Ocenjujemo, da gre v pobudnikovem primeru za sodno odločanje
zunaj razumnega roka. Takšno dolgotrajno odločanje pomeni
kršitev pravice do poštenega sojenja in zanika pravico do sodnega
varstva. Zlasti v delovnih sporih zaradi prenehanja delovnega
razmerja, ko je socialna stiska prizadetih posameznikov praviloma
še posebej poudarjena, bi sodišče moralo zagotoviti sodno
odločanje v bistveno krajšem času.
6-6-19/97 - Ustavitev postppka prisilne Izterjave na podlagi
pflločbe o prekršku

M-244/97 - Dolgotrajnost Izvršilnega postopka za izterlavo
ftCSlivnlne
*

Pobudnica se je varuhu pritožila zaradi izterjave denarne kazni in
stroškov postopka o prekršku na podlagi pravnomočne odločbe
Sodnika za prekrške Ljubljana. Zatrjevala je, da ji odločba o
prekršku ni bila vročena in torej kot taka ni izvršljiva. Pritožbo s
podobno vsebino je pobudnica naslovila tudi Sodniku za prekrške
Ljubljana, vendar se sodnik za prekrške na njeno vlogo ni odzval.

p
obudnica se je kot zakonita zastopnica mladoletne
v

upnice pritožila
aruhu človekovih pravic, da je predlog za izvršbo zaradi izterjave
Preživnine v korist otroka vložila 10. oktobra 1994, Okrajno sodišče
^ Mariboru pa je o predlogu odločilo in izdalo sklep o izvršbi šele
8 mesecev kasneje, to je dne 9. aprila 1996.
'6- junij 1998
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bilo razvidno, da so se dotlej inšpekcijski organi izrekali za
nepristojne in jih usmerjali na druge inšpekcijske organe. Na podlagi
pobude smo najprej opravili poizvedbe pri Inšpektoratu RS za
okolje in prostor. Iz odgovora je bilo razvidno, da je urbanistični
inšpektor izdal investitorju zaradi nedovoljenih gradenj različnih
objektov več odločb. Po pritožbi investitorja pa pritožbeni postopek
na ministrstvu za okolje in prostor še ni končan.

Po našem posredovanju je sodnik za prekrške ugotovil, da
pobudnica odločbe o prekršku ni prejela. Zato je razveljavil potrdilo
o pravnomočnosti odločbe o prekršku in prisilno izterjavo preklical.
Očitno je šele naše posredovanje pripomoglo, da so bile preverjene
in upoštevane trditve pobudnice.

Ugotovili smo, da se urbanistični inšpektor sklicuje na obrtno
dovoljenje, izdano še pred sprejetjem novega obrtnega zakona,
zato smo pobudnikom predlagali, naj se obrnejo tudi na pristojnega
tržnega inšpektorja. Na podlagi pritožbe pobudnikov smo nato v
vednost prejeli dopis republiškega tržnega inšpektorja, ki je
pritožbo odstopil krajevno pristojnemu inšpektorju in mu dal
navodila za pregled in postopek glede ugotavljanja izpolnjevanja
minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti. Če bo
pristojni inšpektor ugotovil, da investitor ne izpolnjuje pogojev, ki
jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Ur. list, št. 14/96),
mu lahko v skladu z obrtnim zakonom začasno ali trajno prepove
opravljanje dejavnosti.

7.1-1/96 - Dolgotrajnost postopka za Izdajo lokacijskega
dovollenia
Pobudnik se je leta 1993 pritožil zaradi gradnje stanovanjske hiše
njegovih neposrednih sosedov. Njegovo pritožbo je upravni organ štel kot predlog za obnovo postopka in s sklepom dovolil
obnovo postopka za izdajo lokacijskega dovoljenja Sosed se je
zoper sklep pritožil, gradnjo pa nadaljeval. Njegova pritožba je
bila 18. julija 1996 zavrnjena, zato je sprožil upravni spor. Pobudnik
je nasprotoval tudi gradnji opornega zidu in bazena. Sosed je
gradnjo izvedel brez potrebnih dovoljenj. Pristojni inšpekcijski organ je 8. decembra 1992 izdal odločbo o takojšnji ustavitvi gradnje
zidu in pridobitvi ustreznega dovoljenja upravnega organa.
Investitor je nato 3. februarja 1993 vložil zahtevo za lokacijsko
dovoljenje.

Na tej podlagi smo prejeli odgovor enote Tržnega inšpektorata
Maribor, ki navaja, da investitor opravlja dejavnost na podlagi
priglasitvenega lista in veljavnega obrtnega dovoljenja. Pristojni
inšpektor je v nadaljevanju utemeljeval izpolnjevanje minimalnih
tehničnih in drugih pogojev za investitorja - samostojnega
podjetnika z izročilno pogodbo iz leta 1987 in z odločbo o dovolitvi
priglašenih del iz leta 1991, ki jo je na podlagi zakona o graditvi
objektov dobila stara mati investitorja. Inšpektorje v nadaljevanju
pojasnjeval določbe zakona o graditvi objektov o priglasitvi del in
povzel, da na podlagi okoliščin, ki jih je ugotovil ob ponovnem
pregledu, "nima zakonske podlage za izdajo odločbe o prepovedi
opravljanja dejavnosti na podlagi 18. člena obrtnega zakona".

Upravni organ je šele po dolgem času ugotovil, da je vloga stranke
nepopolna, zato jo je 4. avgusta 1994 pozval, naj jo dopolni. Stranka
vloge ni dopolnila, kljub temu pa upravni organ o njenem zahtevku
ni odločil. Po preteku dveh let od prvega poziva, to je 21. avgusta
1996, jo je ponovno pozval, naj zahtevo, vloženo leta 1993, dopolni,
in ji določil nov rok. Stranka tudi v tem roku vloge ni dopolnila.
Prosila je, da se ji rok podaljša do 25. septembra 1996. Pobudnik
z legalizacijo opornega zidu v lokacijskem postopku, ki ga je
upravni organ pričel novembra 1996, ni soglašal. Zahteval je, da
se zid poruši oziroma zniža na višino petdeset centimetrov. Kljub
uvedenemu lokacijskemu postopku pa investitor vloge še vedno
ni dopolnil. Zato ga je upravni organ z dopisom z dne 9. januarja
1997 ponovno pozval, naj predloži potrebno dokumentacijo, in
mu postavil šestdesetdnevni rok. Namesto da bi investitor vlogo
v skladu s pozivom upravnega organa dopolnil, je 26. marca
1997 podal novo vlogo, v kateri je opredelil svoj zahtevek z
navedbo zemljišč in njihovih parcelnih številk. Upravni organ je
znova opravil ustno obravnavo, kjer je bilo na predlog pobudnika
zahtevano, da se natančneje definirajo parcelne meje. Odločitev
o tem ni bila sprejeta.

Na podlagi tega odgovora smo glavnemu tržnemu inšpektorju
RS posredovali naše mnenje, da pristojni tržni inšpektor ni ugotovil,
ali samostojni podjetnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
da navaja okoliščine, ki presegajo pristojnosti tega inšpektorata
ali so v nasprotju z dokazili, ki jih imamo v spisu, ter da razlaga
prepise, za katere ni pristojen in ki tudi niso več v veljavi (določbe
o priglasitvi v zakonu o graditvi objektov). Navedli smo, da mora
podjetnik v skladu z omenjenim pravilnikom za poslovne prostore
predložiti dokazilo o pravici uporabe in uporabno dovoljenje, ki ga
izda pristojna upravna enota. Poudarili smo, da ne moremo sprejeti
argumentov pristojnega tržnega inšpektorja, da nima podlage za
ukrepanje proti podjetniku, zato smo republiškega inšpektorja
ponovno prosili za njegov komentar in odgovor, kaj pomeni dokazil o
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtnih in obrti podobnih
dejavnosti in kdo je pristojen za ugotavljanje teh pogojev.

Glede na navedeno dejansko stanje smo načelnico Upravne enote
Ajdovščina pozvali, naj zagotovi vse, kar je potrebno za zakonito,
korektno in čimprejšnjo odločitev upravnega organa. Menili smo,
da gre v tem primeru za zavlačevanje in kršitev načel, ki se
nanašajo na enakost obravnavanja strank v postopku, pa tudi
nekaterih temeljnih načel upravnega postopka (zakonitosti in
učinkovitosti postopka ter varstva pravic občanov). Upravna enota
je na naš predlog odgovorila tako, da nam je v vednost poslala
lokacijsko dovoljenje, ki je bilo izdano 26. januarja 1998. Na podlagi
lokacijske odločbe je bila gradnja opornega zidu in bazena
pobudnikovega soseda legalizirana.

Glavni tržni inšpektor RS nam je odgovoril, da pravilnik o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in
obrti podobnih dejavnosti, ki ga je izdal minister za gospodarske
dejavnosti v soglasju z ministrom za okolje in prostor, med dokazil1
za opravljanje dejavnosti v 2. členu določa tudi uporabno dovoljenje
za poslovni prostor, kjer se obrt opravlja. Napovedal je, da bo
pristojni tržni inšpektor investitorju prepovedal opravljanje obrtne
dejavnosti v spornih prostorih in na podlagi 18. člena obrtnega
zakona izdal odločbo o prepovedi opravljanja obrtne dejavnosti.
Ko smo pobudnike seznanili s tem odgovorom, se na nas niso
4več obračali.

7.1-4/97 - Obratovanje farme brez dokazil o Izpolnjevanju
Problem, zaradi katerega so se na nas osebno in pisno obrnili
pobudniki, je imel daljšo zgodovino. Investitor je zgradil kokošjo
farmo, klavnico in odlagališče za odpadke brez dovoljenj in kljub
nasprotovanju sosedov in organov lokalne skupnosti. Pobudniki
so s tem problemom seznanjali različne inšpekcijske službe,
policijo in organe v občini, vendar je problem ostajal. Motili so jih
zlasti smrad, prah in hrup, ki po njihovem mnenju ne sodijo v
bivalno okolje. Iz gradiva, ki so nam ga posredovali pobudniki, je
poročevalec, št. 39

7.2-25/96 - Odložitev rušenla stanovanlskeaa oblekta
Pobudnik se je na varuha obrnil s prošnjo, naj mu pomagamo Prl
reševanju njegovega stanovanjskega problema. Je lastnik
stanovanjske hiše v Ljubljani, ki je predvidena za rušenje zarad'
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odkupiti.

črpanja gramoznice. Kasneje pa bi na tem območju sledila gradnja
stanovanjskih objektov.

Občina je stanovanjsko zgradbo navzlic dejstvu, da gre za
spomeniško zaščiten objekt, pričela obnavljati in preurejati z
namenom, da bi pridobila nova stanovanja. Pobudnica je na podlagi
tega sklepala, da je namembnost stanovanj in zgradbe določena,
zato je vztrajala pri odkupu stanovanja. Menila je, da zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine nima izdelanih objektivnih
meril, na katera opira svoje stališče, saj je v primeru sosednje,
tudi spomeniško zaščitene stanovanjske hiše, prodajo stanovanj
dovolil.

Od investitorja je septembra 1996 dobil obvestilo, v katerem so
mu kot rok za izselitev določili datum 15. oktober 1996. Sredstva,
ki jih je dobil kot odškodnino za rušenje, namreč niso zadostovala
za nadomestno gradnjo novega stanovanjskega objekta, zato
Preselitev še ni bila izvršena. Omenjena sredstva so pokrila le 50
odstotkov vrednosti nadomestne gradnje. Visoka inflacija konec
80. let pa je ta sredstva še razvrednotila. V letu 1992 je pobudnik
izgubil redno zaposlitev in je prijavljen na zavodu za zaposlovanje.
Na varuha človekovih pravic se je obrnil s prošnjo, naj mu
pomagamo, da bi dosegel odložitev rušenja in preselitev v
nedograjeni stanovanjski objekt. Na podlagi pobude smo na
Oddelku za stavbna zemljišča pri Mestni občini Ljubljana opravili
Poizvedbe v zvezi z obravnavanjem njegove vloge za odlog
rušenja z dne 20. septembra 1996 in jih prosili, naj ponovno proučijo
možnosti za preložitev predvidenega rušenja in preselitev
Pobudnikove družine. Dobili smo odgovor, da so prošnji za odlog
rušenja in preselitev ugodili.

Na naše vprašanje zavodu, kaj je podlaga za njihovo odločitev o
tem, da prodajo stanovanja v spomeniško zaščitenem dovolijo,
smo prejeli pojasnilo, da se glede tega odločajo v vsakem primeru
posebej. Pri svoji odločitvi izhajajo iz ocene o spomeniški
karakteristiki objekta in prvotne namembnosti hiše. Pomembno
je, ali gre za prostore v hiši, ki so med seboj povezani in so
funkcionalna celota v smislu stanovanja po stanovanjskem
zakonu. Če so prostori v hiši, ki jih stanovalci uporabljajo za svoje
stanovanje, nepovezani, funkcionalno ločeni, soglasja k prodaji
stanovanja ne dajo. Zadržek pri prodaji stanovanj v spomeniško
zaščitenih objektih izhaja iz zakona o spremembi zakona o
varstvu naravne in kulturne dediščine.

L2-5/97 - Javna pot
Pobudnik navaja, da mu je že od leta 1977 onemogočena uporaba
javne poti, ki jo je do takrat uporabljal za dohod in dovoz do svoje
kmetije. Na pretežnem delu javne poti je bila zgrajena stanovanjska
hiša za prizadete v potresu. Stanovanjska hiša je bila zgrajena na
podlagi predpisanih upravnih dovoljenj, ki jih je izdal takrat pristojni
občinski upravni organ. Res pa je, da je bilo v postopku
spregledano, da se s to gradnjo posega v javno pot, ki je imela
naravo javnega dobra. Pobudnik sami gradnji stanovanjske hiše
ni nasprotoval, upravičeno pa je zahteval gradnjo nove poti, ki bi
mu omogočala nemoten dohod in dovoz do njegovih nepremičnin.

Pobudnici smo glede na tako, čeprav neprepričljivo stališče,
predlagali, naj vztraja in uveljavlja odkup nadomestnega
stanovanja. Občina nas je obvestila, da so kljub negativnemu
mnenju zavoda omogočili odkup stanovanj imetnikom stanovanjske pravice v obravnavanem objektu, ki so vložili vlogo za odkup
stanovanja v zakonsko predpisanem roku.

Vsa leta si je pobudnik na različne načine prizadeval, da bi se
zgradila nova pot. Občina, ki je to stanje zakrivila, dolga leta ni
storila dovolj, da bi napako odpravila z nadomestno gradnjo poti,
čeprav je na predlog pobudnika vrsta državnih organov to občini
naložila (ministrstvo za pravosodje).

Pobudnik je obrnil na naš naslov s prošnjo, naj mu pomagamo pri
odkupu stanovanja v skladu s stanovanjskim zakonom. Na vlogo
iz leta 1993 mu je občina sprva odgovorila, da odkup ni mogoč,
ker gre za hišniško stanovanje, kmalu zatem pa še, da vloge ni
mogoče obravnavati, ker je bil za obravnavano hišo v Ljubljani
sprožen denacionalizacijski postopek. Ministrstvo za okolje in
prostor, ki vodi denacionalizacijski postopek, natančnega
odgovora glede zahtevka za vračilo premoženja, vloženega s
strani ZPIZ, ni podalo. Odgovorili so, da lahko z gotovostjo povedo
le, da so po zagotovilih ZPIZ vloženi zahtevki za vračilo vseh
njegovih nacionaliziranih nepremičnin. Tudi ZPIZ glede
premoženja, ki ga uveljavlja v denacionalizacijskem postopku, ni
jasno odgovoril, sklicujoč se na spremenjene parcelne številke,
iz katerih ni mogoče natančno ugotoviti, katera od njih se nanaša
na obravnavano stanovanjsko hišo.

9.1-78/97 - Zavrnitev pravice do odkupa stanovanja zaradi
denacionalizacije

V zvezi s pobudo smo opravili več poizvedb pri županu mestne
občine Nova Gorica, ki bi morala zadevo urediti. V odgovorih je
župan razložil, kaj vse morajo na občini še postoriti, da bo nova
Pot zgrajena (zamenjava oziroma pridobitev zemljišč, dokumentacije itd), vseskozi pa zagotavljal, da bo pot zgrajena, ker ima
občina za te namene rezervirana sredstva. Skoraj leto dni je
'rajalo dopisovanje z županom, preden nas je pobudnik obvestil,
da je gradbeno podjetje začelo graditi pot.

Ker je pobudnika motilo, da je občina večino stanovanj v hiši
prodala, njegove vloge pa zaradi navedenih ovir niso obravnavali,
je prosil za pomoč varuha človekovih pravic. Zaradi nerazčiščenega vprašanja glede lastništva smo se obrnili na ZPIZ in zahtevali
jasen in nedvoumen odgovor, ali je stanovanjska hiša predmet
vračila v denacionalizacijskem postopku ali ne.

SLL-75/97 - Zavrnitev pravice do odkupa stanovanja v
Spomeniško zaščitenem obiektu
Pobudnica je vložila vlogo za odkup stanovanja po določilih
stanovanjskega zakona. Po večkratnih intervencijah je občina
Pobudnici odgovorila, da odkup ni mogoč, ker je stanovanje v
spomeniško zaščitenem objektu, zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine pa z odkupom stanovanja ne soglaša. Glede
na tako stališče je pobudnica vložila zahtevo za odkup
nadomestnega stanovanja. V času obravnave vloge za odkup
nadomestnega stanovanja pa je občina pobudnico obvestila, da
ie odkup vendarle mogoč. Kasneje se je izkazalo, da si je zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine po ponovni preveritvi
dejstev znova premislil in odločil, da soglasja k prodaji stanovanja
ne bo dal. Junija leta 1997, to je šest let po vložiti vloge za odkup,
ie bila pobudnica seznanjena, da se je posebna komisija občine,
ki je o vlogi odločala, dokončno odločila, da stanovanja ni mogoče
16. junij 1998

Na naše posredovanje so poslali odgovor, v katerem so pojasnili,
da niso pravni nasledniki pokojninskega sklada kreditne banke in
da navedene nepremičnine ni v seznamu tistih parcel, glede katerih
teče postopek denacionalizacije njihovega premoženja. Nesporno
je, da zahtevka za vračilo obravnavane stanovanjske hiše niso
uveljavljali. Občino smo z odgovorom seznanili. Predlagali smo,
naj v skladu z navedenimi dejstvi vlogo pobudnika obravnava.
Obvestili so nas, da so pobudnikovo vlogo za odkup stanovanja
rešili.
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V naši intervenciji smo ministrstvo za notranje zadeve opozorili,
da "priznanje" osumljenega storitve prekrška ni pogoj za vložitev
predloga za uvedbo postopka o prekršku. Organ za notranje
zadeve je predlog zavezan podati, če pri opravljanju zadev iz
svoje pristojnosti ugotovi kršitev posameznega predpisa, ki
pomeni prekršek. Glede na čas prijave dogodka in vložitve
predloga za uvedbo postopka o prekršku smo ministrstvu
predlagali, naj oceni ravnanje Policijske postaje Ljubljana Šiška
tudi v tem delu njegovega primera. Ministrstvo je pritrdilo našemu
mnenju, da "priznanje" kršitelja ni pogoj za vložitev predloga za
uvedbo postopka o prekršku. V zvezi s tem pa je pojasnilo, da v
številnih primerih prav izpoved in priznanje domnevnega kršitelja
pripomoreta k ugotovitvi dejanskega stanja prekrška, kar
omogoča vložitev predloga za uvedbo postopka o prekršku. To je
bil tudi razlog, da Policijska postaja Ljubljana Šiška ni že prej
podala predloga za uvedbo postopka zoper domnevnega storilca.
Ministrstvo je soglašalo z našo oceno, da ni opravičila za tako
pozno ukrepanje policistov, saj je od prekrška do podanega
predloga za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške minilo 11
mesecev.

0.5-115/97 - Vložitev predloga za uvedbo postopka o prekršku
po 11 mesecih
Pobudnika je 4. oktobra 1996 fizično napadel neki posameznik.
Dogodek je istega dne prijavil Policijski postaji Ljubljana Šiška ter
podal izčrpen opis storilca. Ker po več mesecih ni bilo nobenih
ukrepov v zvezi z njegovim primerom, se je obrnil na policijsko
postajo s prošnjo, naj mu posredujejo osebne podatke osebe, ki
ga je napadla, ter o tem obvestil tudi varuha človekovih pravic.
Policijska postaja je pobudniku odgovorila, da je 5. septembra
1997 zoper osebo, ki ga je fizično napadla, podala predlog za
uvedbo postopka o prekršku pri Sodniku za prekrške Ljubljana.
Sporočila mu je tudi, da je osumljeni storitve prekrška v prvem
pogovoru s policisti dejanje zanikal, v ponovnem pogovoru dne 3.
septembra 1997 pa dejanje priznal. Policijska postaja je predlog
za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške podala šele takrat,
ko je zatrjevani storilec prekrška dejanje priznal.

poročevalec, št. 39
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PRILOGA 1
GRAFIČNI PRIKAZ POSTOPKA OBRAVNAVE POBUDE PRI VARUHU

DOKUMENTI

KLASIFICIRANA
POBUDA
ir
IDENTIF CIRATI
PROB LEME,
NEJAS NOSTI

PROBLEMI SO:
1.
2.
3.

ODPRTA
VPRAŠANJA:
1.
2
3.

PREIZKUSITI
PRISTOJNOSTI PO
PROBLEMIH

ANALIZIRATI
ODGOVOR

DA
UGOTOVITVE:
PROBLEMI:
1.
2
3.
PROBLEM 2:
1.
2.
3
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• OPRAVITI POIZVEDBO
- VABITI NA RAZGOVOR
- OPRAVITI UPOGLED
- OPRAVITI OGLED
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OBRAVNAVA POBUDE
- nadaljevanje -

ODPRTA
VPRAŠANJA:
1.
2.
3.

POROČILO
1. POBUDA
2 POSTOPEK
3 POSTOPEK O
UGOTOVITVAH
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Seznam uporabljenih kratic

A. PREDPISI
EKČP

ZVOP
ZUS
ZVDZ
ZVarCP
ZKP
ZIKS
ZPIZ
ZObr
ZNP
ZSV
ZUP
ZZD
ZID
ZPPSL
ZZT
ZDRS
ZTuj
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Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2 ter njenih
protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11
(Mednarodne pogodbe, št. 7/94, Ur. list RS, št 33/94)
Zakon o varstvu osebnih podatkov
(Ur. list RS-I, št. 17/91, 13/93, 66/93)
Zakon o upravnem sporu
(Ur. list RS, št. 50/97 popr 65/97)
Zakon o volitvah v državni zbor
(Ur. list RS, št. 44/92, 13/93, 60/95)
Zakon o varuhu človekovih pravic
(Ur. list RS, št 71/93 popr. 15/94)
Zakon o kazenskem postopku
(Ur. list RS, št. 63/94 popr. 70/94)
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
(Ur. list S RS, št. 17/78, 41/87, 8/90 in Ur. list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur. list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96)
Zakon o obrambi
(Ur. list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97)
Zakon o nepravdnem postopku
(Ur. list S RS, št. 30/86 popr. 20/88)
Zakon o socialnem varstvu
(Ur. list RS, št. 54/92 popr. 56/92, 13/93)
Zakon o splošnem upravnem postopku
(Ur. list SFRJ, št. 47/86, 83/89, RS-I 17/91, 55/92)
Zakon o zdravstveni dejavnosti
(Ur. list RS, št. 9/92, 37/95, 17/95, 8/96)
Zakon o inšpekciji dela
(Ur. list RS, št.38/94, 32/97)
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Ur. list RS, št. 67/93, 45/94, 39/97)
Zakon o zaposlovanju tujcev
(Ur. list RS, št. 33/92, 13/93)
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije
(Ur. list RS-I, št. 1/91, 30/91, 38/92, 61/92, 13/94, 13/95, 29/95)
Zakon o tujcih
(Ur. list RS-I, št. 1/91, 17/91, 13/93, 29/95, 44/97)
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ZDoh
ZDen
ZPD
ZZZat
ZRPPN
ZPKri
CZ
ZZVN
ZVojI
ZS
ZSS
ZPP
ZP

ZST
KZ
ZGJS
SZ
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Zakon o dohodnini
(Ur. list RS, št. 71/93, 7/95, 44/96)
Zakon o denacionalizaciji
(Ur. list RS-I, št.27/9, 31/93)
Zakon o prometnem davku
(Ur. list RS, št. 4/92, 16/96, 18/96, 3/98)
Zakon o začasnem zatočišču
(Ur. list RS, št. 20/97)
Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin
(Ur. list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89)
Zakon o popravi krivic
(Ur. list RS, št. 59/96)
Carinski zakon
(Ur. list RS, št. 1/95, 28/95)
Zakon o žrtvah vojnega nasilja
(Ur. list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96)
Zakon o vojnih invalidih
(Ur. list RS, št. 63/95, 19/97)
Zakon o sodiščih
(Ur. list RS, št. 19/94, 45/95)
Zakon o sodniški službi
(Ur. list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98)
Zakon o pravdnem postopku
(Ur. list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87,57/89, 20/90, 27/90)
Zakon o prekrških
(Ur. list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
87/97)
Zakon o sodnih taksah
(Ur. list SRS, št. 1/90 in Ur. list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98)
Kazenski zakonik Republike Slovenije
(Ur. list RS, št. 63/94 popr.70/94)
Zakon o gospodarskih javnih službah
(Ur. list RS, št. 32/93)
Stanovanjski zakon
(Ur. list RS-I, št. 18/91, 21/94, 23/96)
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B. DRŽAVNI IN DRIJGI ORGANI
DZ
MNZ
UNZ
PDT
MP
MDDSZ
MZ
MO
MŠŠ
MKGP
MZZ
MF
SOVA
DURS
RUJP
ZPIZ
ZZZS

Državni zbor
Ministrstvo za notranje zadeve
Uprava za notranje zadeve
Prehodni dom za tujce
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravstvo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za finance
Slovenska obveščevalno varnostna agencija
Davčna uprava RS
Republiška uprava za javne prihodke
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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BELEŽKE
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