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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

LASTNINSKEM

ZAVAROVALNIC

PREOBLIKOVANJU

(ZLPZ)

- EPA 570 - tretja obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. julija 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
ZAVAROVALNIC,

-

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 36. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23/11-1995 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju
zavarovalnic - tretja obravnava.

Mitja GASPARI, minister za finance,
Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance
Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za finance,
Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance.

stanovanj, vključno z obveznostmi do pravnih in fizičnih oseb na
podlagi trajnih vlog teh oseb v zavarovalnico do višine, ugotovljene
z revizijo po 5. členu tega zakona ter obveznosti do upravičencev
iz 9. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ul. RS
št. 55/92, 7/93, 31/93).

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje družbenega kapitala v
delniških družbah, katerih izključna dejavnost je opravljanje
zavarovalnih in pozavarovalnih poslov
(v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice).

Družbeni kapital so tudi trajne vloge, navadne in prednostne
delnice ali deleži, ki ne pripadajo nobeni pravni ali fizični osebi, s
katerimi pa zavarovalnica razpolaga.

2. člen

3. člen

Družbeni kapital po tem zakonu je razlika med vrednostjo sredstev
zavarovalnice (celotna aktiva, zmanjšana za vrednost nekrite
izgube) ter vrednostjo obveznosti zavarovalnice.

Z dnem uveljavitve tega zakona postane lastnik družbenega
kapitala v zavarovalnicah po tem zakonu Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu:
Kapitalski sklad).

Obveznosti zavarovalnice iz prejšnjega odstavka so rezervacije,
začetni varnostni sklad, druge dolgoročne obveznosti, sklad
varnostnih rezerv, sklad matematične rezerve, preventivni sklad,
tekoče obveznosti, obveznosti iz virov izvenposlovnih sredstev,
sklad za stanovanjske potrebe, razen kupnine od prodanih

Vse strokovne in tehnične posle v zvezi z ureditvijo lastninskih
razmerij in prodajo delnic po tem zakonu opravlja Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v
nadaljnjem besedilu: Agencija).
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RS št. 64/94), razen delnic, razdeljenih zaposlenim, bivšim
zaposlenim in upokojenim delavcem zavarovalnice ter ožjim
družinskim članom v zameno za lastniške certifikate skladno z
določili 3. alineje 7. člena tega zakona, ki so neprenosljive dve leti
od dneva vpisa lastninskega preoblikovanja zavarovalnice v sodni
register.

UGOTAVLJANJE DELEŽA IN
VREDNOSTI DRUŽBENEGA KAPITALA
4. člen
Delež družbenega kapitala v osnovnem kapitalu zavarovalnice
po tem zakonu se ugotavlja po revidiranem knjigovodskem stanju
na dan 31. december v letu, v katerem je bila zavarovalnica
ustanovljena ter vpisana v sodni register pristojnega sodišča v
Republiki Sloveniji.

7. člen
Agencija nastalo spremembo delniškega kapitala prijavi za vpis v
sodni register, prijavi priloži spremenjen statut, v roku 60 dni od
vpisa pa:

Vrednost družbenega kapitala, ki je osnova za preoblikovanje
zavarovalnice po tem zakonu, se ugotovi na dan 1.1.1995 z
revidirano otvoritveno bilanco po metodologiji, ki jo na predlog
Agencije predpiše Vlada Republike Slovenije. Agencija oblikuje
predlog metodologije za otvoritveno bilanco zavarovalnic
najkasneje v roku 15 dni od uveljavitve tega zakona.

izvede prenos 10% delnic, izdanih za družbeni kapital,
ugotovljen po tem zakonu, na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja;
izvede prenos 10% delnic, izdanih za družbeni kapital,
ugotovljen po tem zakonu, na Odškodninski sklad;
razdeli do 20% delnic, izdanih za družbeni kapital, ugotovljen
po tem zakonu, zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim
delavcem zavarovalnice ter ožjim družinskim članom
zaposlenih v zameno za lastniške certifikate ali proti plačilu
50% vrednosti delnic v skladu s pogoji, ki jih zakon o
lastninskem preoblikovanju podjetij določa za notranji odkup.

Na spremembo razmerij med družbenim kapitalom in delniškim
kapitalom, nastale po datumu iz prvega odstavka tega člena,
vpliva zmanjšanje sklada za stanovanjske potrebe na podlagi
stanovanjskega zakona (Ul. RS št. 18/91-1,19/91-1, 9/94-370 in
21/94).
Spremembe razmerij med družbenim kapitalom in delniškim
kapitalom, nastale po 31.12 1991 se upoštevajo tudi, če so nastale
zaradi povečanja delniškega kapitala z vložki (efektivno
povečanje delniškega kapitala).

Preostale delnice Agencija proda najkasneje do 31. 12. 1996 na
podlagi meril iz 8. člena tega zakona. Na enak način proda Agencija
tudi preostale delnice iz 3. alineje prvega odstavka tega člena v
primeru, da vrednost lastniških certifikatov zaposlenih, bivših
zaposlenih in upokojenih delavcev ne doseže 20% delnic, izdanih
za družbeni kapital. Postopek prodaje na predlog Agencije predpiše
Vlada Republike Slovenije.

5. člen
Za ugotovitev deleža družbenega kapitala, vrednosti družbenega
kapitala in delniškega kapitala po tem zakonu sklene Agencija v
roku 30 dni od uveljavitve zakona v svojem imenu in za račun
zavarovalnice z revizijsko gospodarsko družbo pogodbo o
revidiranju računovodskih izkazov zavarovalnice za čas od
datuma iz prvega odstavka 4. člena do uveljavitve tega zakona,
ki se opravi na podlagi določb zakona o revidiranju (Ul. RS št. 32/
93 in 65/93). Revizijska gospodarska družba mora zaradi
ugotovitve morebitnega oškodovanja družbene lastnine sodelovati
in pridobiti mnenje Agencije za revidiranje.

Za vrednost delnic, ki so bile na podlagi prvega odstavka tega
člena prenešene na Odškodninski sklad, se poveča osnovni
kapital Republike Slovenije v Odškodninskem skladu. Za vrednost
delnic, ki so bile na podlagi prvega odstavka tega člena prenesene
na Kapitalski sklad in za vrednost delnic, ki so namenjene prodaji,
se poveča osnovni kapital Republike Slovenije v Kapitalskem
skladu.
Delnice se interno zamenjajo za certifikate po vrednosti, ugotovljeni
na osnovi drugega odstavka 4. člena tega zakona, ki se
devalorizira s koeficientom rasti cen na drobno od začetka leta
1993 do decembra 1994.

6. člen
Agencija pripravi, na podlagi izvedenega postopka revidiranja
poslovanja zavarovalnice, predlog spremembe statuta
zavarovalnice v roku 15 dni po dokončanem postopku revidiranja,
ki mora biti zaključen najkasneje tri mesece po sklenitvi pogodbe
o izvedbi revidiranja poslovanja zavarovalnice. Po sprejemu na
skupščini zavarovalnica predloži statut v soglasje pristojnemu
organu za zavarovalni nadzor.

MERILA ZA PRODAJO DELNIC
8. člen
Pri prodaji delnic iz drugega odstavka 7. člena tega zakona mora
Agencija upoštevati naslednja merila;

Sprememba statuta po tem členu se nanaša le na povečanje
delniškega kapitala. Povečanje delniškega kapitala izhaja iz
lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala po tem zakonu
in je enako revidirani vrednosti družbenega kapitala na dan
31.12.1994. Zato skupščina o navedenem povečanju delniškega
kapitala ne glasuje, ampak sprejme ugotovitveni sklep. Nove
delnice prevzame Kapitalski sklad.

ne sme jih prodati tuji pravni ali fizični osebi ter domači osebi,
ki je neposredno ali posredno v več kot 20% lasti tujih pravnih
ali fizičnih oseb;
noben kupec ne more postati lastnik več kot 5% delnic
zavarovalnice.
Kasnejše transakcije z delnicami se lahko opravljajo v skladu z
zakoni, ki urejajo to področje.

Za celotni družbeni kapital se izdajo dodatne navadne delnice v
razmerju iz 4.člena tega zakona, ki se glasijo na ime in so
prenosljive pod pogoji, določenimi v zakonu o zavarovalnicah (Ul.
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zakona. Pristojni organ mora o vložitvi predloga nemudoma
obvestiti zavarovalnico in Agencijo. Pristojni organ mora začasno
odredbo izdati in vročiti upravičencu, Agenciji in zavarovalnici
najkasneje v enem mesecu od vložitve predloga.

URESNIČEVANJE PRAVIC SKLADA
PRI UPRAVLJANJU
9. člen

Z začasno odredbo iz drugega odstavka tega člena se podjetju
ali lastniku podjetja prepove razpolaganje s stvarmi, ki so predmet
zavarovanja ali se Kapitalskemu skladu prepove razpolaganje z
delnicami, ki so predmet zahtevka v procesu lastninskega
preoblikovanja zavarovalnic.

V roku 30. dni po vpisu povečanja delniškega kapitala v sodni
register mora uprava zavarovalnice sklicati sejo skupščine. Po
preteku 30-dnevnega roka pa skupščino lahko skliče tudi Kapitalski
sklad.

Kadar pristojni organ odloča o višini lastninskega deleža
upravičenca na družbenem kapitalu podjetja, ugotovi vrednost
tega kapitala na podlagi vrednosti, ugotovljene po 4. členu tega
zakona.

ZAVAROVANJE PRAVIC BIVŠIH
LASTNIKOV IN NJIHOVIH DEDIČEV
9.a. člen

KONČNA DOLOČBA

Za zavarovanje zahtevkov za vračanje premoženja v procesu
lastninskega preoblikovanja zavarovalnic se uporabljajo določbe
drugega poglavja zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
če ni s.tem zakonom drugače določeno.

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

Predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec pri
pfistojnem organu najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega

OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor R Slovenije je na 36. seji,dne23. 11. 1995 obravnaval
predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic druga obravnava - in sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo
obravnavo pripravi Vlada R Slovenije. Na tej podlagi in na podlagi
drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora je
Vlada pripravila celovito besedilo predloga zakona s sprejetimi
amandmaji in z obrazložitvijo sprememb v besedilu členov, ki so
bili predloženi za drugo obravnavo.

vrednost družbenega kapitala, spremenjen je tudi datum
ugotavljanja vrednosti družbenega kapitala ter dodan nov tretji
odstavek.
5. člen:
Na podlagi amandmaja poslanske skupine Združene liste je bilo
dodano besedilo, da mora revizijska gospodarska družba zaradi
morebitne ugotovitve oškodovanja družbene lastnine sodelovati
z Agencijo za revidiranje in pridobiti njeno mnenje.

Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo se razlikuje od
besedila za drugo obravnavo v členih, h katerim so bili sprejeti
amandamaji, in sicer:

6. člen
V skladu s sprejetim amandmajem je bil skrajšan rok za izvedbo
revidiranja s pol leta na tri mesece.

2. člen
Drugi odstavek 2. člena je bil dopolnjen z amandmajem Komisije
za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene
lastnine (v nadaljevanju Komisija) in amandmajem Vlade R
Slovenije.

7. člen
V skladu s sprejetim amandmajem je bila dodana določba, na
podlagi katere je razdelitev delnic mogoča tudi proti plačilu 50%
vrednosti delnic v skladu s pogoji, ki jih zakon o lastninskem
preoblikovanju podjetij določa za notranji odkup.

3. člen
S sprejetim amandmajem k 3. členu je lastništvo družbenega
kapitala zavarovalnic preneseno s Sklada R Slovenije za razvoj
na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Vloga pooblaščenca za izvedbo strokovnih in tehničnih opravil je
pripadla Agenciji R Slovenije za privatizacijo.

8. člen
Z amandmajem je znižan odstotek lastniškega deleža tuje osebe
ter določena večja razpršenost lastništva v zavarovalnicah.
9. a. člen
Z amandmajem je bil dodan 9. a. člen, ki ureja zavarovanje
zahtevkov za vračanje premoženja bivšim lastnikom in njihovim
dedičem.

4. člen
V 4. členu je amandma nadomestil izraz družbeni kapital z izrazom
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Ne glede na prejšnji odstavek pripadajo do ustanovitve Sklada za
poplačilo vojne odškodnine njegove'pravice po tem zakonu
Republiki Sloveniji.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Republika Slovenija nameni del delnic zavarovalnic, ki jih prejme
na podlagi lastninskega preoblikovanja iz prvega odstavka tega
člena, za dopolnilno premoženje iz četrtega odstavka 11. člena
zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb, preostale delnice pa odsvoji
na način in pod pogoji, kijih predpiše Vlada Republike Slovenije v
roku šestih mesecev od uveljavitve zakona.

1. Amandma k 2. členu
Drugi člen se spremeni tako, da se glasi:
"2. člen

>

Družbeni kapital iz prvega člena tega zakona (v nadaljevanju:
družbeni kapital zavarovalnice) je za potrebe določitve razmerja
med zasebnim in družbenim kapitalom zavarovalnice razlika med:

Ne glede na določbe statuta zavarovalnice, ki se lastninsko
preoblikuje na podlagi tega zakona, se za čas od uveljavitve tega
zakona do dneva izdaje delnic zavarovalnice v skladu s četrtim
odstavkom 9. člena tega zakona sestava nadzornega sveta
takšne zavarovalnice poveča za dva člana, ki zastopata interese
upravičencev iz prvega odstavka tega člena.. "

- vrednostjo celotnega kapitala zavarovalnice, in
- vrednostjo tistega dela kapitala zavarovalnice, ki ga je
zavarovalnica zbrala z vplačili svojih delničarjev (v nadaljevanju:
zasebni kapital zavarovalnice).

OBRAZLOŽITEV:
Celotni kapital zavarovalnice je razlika med vrednostjo celotnega
premoženja zavarovalnice in vsoto vseh obveznosti
zavarovalnice.

Poleg pravno-tehničnega popravka (izrecna določitev, da se
družbeni kapital zavarovalnice lastninsko preoblikuje s prehodom
v last znanih oseb), je sprememba tudi vsebinska, saj določa
upravičence, ki postanejo lastniki družbenega kapitala. Ker obstaja
možnost, da bo lastninsko preoblikovanje zavarovalnice
dokončano šele po dolgotrajnem postopku, tretji odstavek
omogoča varstvo interesov takšnih upravičencev preko članstva
v nadzornem svetu zavarovalnice že od uveljavitve zakona dalje.
Obenem pa je opuščena tudi vloga Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, saj je z amandmaji v
nadaljevanju predlagan prenos teh nalog na druge osebe.

Pri določitvi vsote vseh obveznosti zavarovalnice se upoštevajo
dolgoročne in kratkoročne obveznosti zavarovalnice in
zavarovalnotehnične rezervacije iz zavarovalnih in pozavarovalnih
poslov, v višini, ki je skladna z zavarovalnotehničnimi in
aktuarskimi načeli ter računovodskimi standardi, ki urejajo
obračunavanje teh rezervacij. Presežek zavarovalnotehničnih
rezervacij nad potrebnimi se pri določitvi vrednosti kapitala
zavarovalnice upošteva kot povečanje kapitala, primanjkljaj
zavarovalnotehničnih rezervacij pod potrebnimi pa kot zmanjšanje
kapitala."

3. Amandma k 4. členu

OBRAZLOŽITEV:
Četrti člen se spremeni tako, da se glasi:
Predlagana sprememba 2. člena ustrezneje opredeljuje pojme, ki
se uporabljajo v ostalih določilih zakona ter jasno in nedvoumno
določa načela za določitev deleža družbenega kapitala v
zavarovalnici, katerega lastninsko preoblikovanje je predmet tega
zakona.

"4. člen
Pred začetkom postopka za ugotovitev deleža družbenega
kapitala v zavarovalnici, najkasneje pa v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona, opravi Agencija Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja (v nadaljevanju: Agencija) postopek
revizije zavarovalnice zaradi ugotovitve morebitnega zmanjšanja
družbenega kapitala oziroma premoženja zavarovalnice zaradi
pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48. in 48.a
členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

2. Amandma k 3. členu
Tretji člen se spremeni tako, da se glasi:
"3. člen
Družbeni kapital zavarovalnice se lastninsko preoblikuje tako, da
z dnem uveljavitve tega zakona:

Za postopke iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
predpisi, ki urejajo postopke revizij lastninskega preoblikovanja
podjetij."

-

OBRAZLOŽITEV:

-

20 % družbenega kapitala zavarovalnice preide v last
Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (v nadaljevanju: Kapitalski sklad);
10 % družbenega kapitala zavarovalnice preide v last
Slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljevanju:
Odškodninski sklad);
10 % družbenega kapitala zavarovalnice preide v last Sklada
za poplačilo vojne odškodnine, ustanovljenega na podlagi
posebnega zakona;
60 % družbenega kapitala zavarovalnice preide v last
Republike Slovenije;
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Predlagani amandma dosedanjo vsebino 4. člena v celoti
nadomešča z novo vsebino: pred začetkom vsakega drugega
postopka na podlagi tega zakona bo morala poslovanje
zavarovalnice revidirati Agencija Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja. Ugotovitve iz teh postopkov pa bodo
pomemben dejavnik pri ugotavljanju dejanske višine družbenega
kapitala v zavarovalnicah.
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Zavarovalnica mora ocenjevalcu vrednosti omogočiti dostop v
svoje prostore, pregled vseh poslovnih knjig, spisov in druge
dokumentacije in mu na njegovo zahtevo izročiti računalniške
izpiske oziroma kopije evidenc oziroma drugih poslovnih knjig in
dokumentacije, pomembne za pripravo ocene vrednosti celotnega
kapitala zavarovalnice.

4. Amandma k 5. členu
Peti člen se spremeni tako, da se glasi:
"5. člen
Najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona začne Vlada
Republike Slovenije (v nadaljevanju: "vlada"), po uradni dolžnosti
postopek za ugotovitev deleža družbenega kapitala v
zavarovalnici tako, da na predlog ministra, pristojnega za finance,
imenuje izvedenca - ocenjevalca vrednosti (v nadaljevanju:
ocenjevalec vrednosti) in ga zadolži, da v skladu s pravili stroke
in ob upoštevanju:

Člani uprave in zaposleni pri zavarovalnici morajo ocenjevalcu
vrednosti na njegovo zahtevo posredovati poročila in informacije
o vseh zadevah, pomembnih za pomembne za pripravo ocene
vrednosti celotnega kapitala zavarovalnice.
Ocenjevalec vrednosti lahko zahteva podatke tudi od pravnih
oseb, povezanih z zavarovalnico, če je to potrebno zaradi popolne
preučitve okoliščin, pomembnih za pripravo ocene vrednosti
celotnega kapitala zavarovalnice. Obveznosti zavarovalnice iz
tega člena smiselno veljajo tudi za tako pravno osebo.

ustreznih meril in metod vrednotenja:
standardov za ocenjevanje ustreznosti oblikovanja
zavarovalnotehničnih rezervacij;
poročil Agencije o postopkih revizije iz prejšnjega člena in
drugih ugotovitev Agencije o zakonitosti in pravilnosti
poslovanja zavarovalnice;

Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje zavarovalnica ali pravna oseba
iz prejšnjega odstavka, če ne ravna v skladu s prejšnjimi odstavki
tega člena.

v treh mesecih od prejema odločbe o imenovanju oceni vrednost
celotnega kapitala zavarovalnice po stanju na dan 31.12.1998.

Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka."

Za ocenjevalca vrednosti se imenuje specializirana mednarodno
priznana strokovna organizacija, ki ima ustrezno znanje in izkušnje
s področja zavarovalništva in aktuarstva.

OBRAZLOŽITEV:

Minister, pristojen za finance, predlaga ocenjevalca vrednosti
izmed najmanj treh organizacij, ki ustrezajo pogojem iz prejšnjega
odstavka in katere izbere in predlaga ministru, pristojnemu za
finance zavarovalnica po predhodnem zbiranju ponudb.
Zavarovalnica izvede zbiranje ponudb v rokih, po postopku in
merilih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance in na podlagi
ponudbene dokumentacije, ki jo predhodno potrdi minister, pristojen
za finance. Za ocenjevalca vrednosti je lahko predlagana samo
organizacija, ki ministrstvu, pristojnemu za finance predloži
nepreklicno in zavezujočo izjavo, da se je o plačilu za svoje delo
in povrnitvi stroškov dogovorila z zavarovalnico in da se
odpoveduje vsaki pravici zahtevati takšno plačilo in povračilo
stroškov od Republike Slovenije.

Ker je postopek lastninskega preoblikovanja zavarovalnic po
predlaganih amandmajih zasnovan drugače, je vsebina
predlaganega 6. člena drugačna od obstoječe in določa obveznosti
zavarovalnice, Agencije RS za revidiranje lastninskega
preoblikovanja ter Urada za zavarovalni nadzor v zvezi z dajanjem
podatkov izvedencu iz predlaganega novega 5. člena. Ker brez
takšnih podatkov izvedenec ne bi mogel opraviti svoje naloge, je
kršitev te obveznosti sankcionirana z denarno kaznijo.
6. Amandma k 7. členu
Sedmi člen se spremeni tako, da se glasi:

Določba tretjega odstavka tega člena ne omejuje pravice vlade,
da za ocenjevalca vrednosti imenuje drugo organizacijo, ki ustreza
pogoju iz drugega odstavka tega člena ali da imenuje več kot
enega ocenjevalca vrednosti."

"7. člen
Vrednost zasebnega kapitala v zavarovalnici se določi tako, da
se denarna vplačila delničarjev revalorizirajo z indeksom cen na
drobno za čas od dneva vplačila do 31.12.1998, s tem da se ob
koncu vsakega poslovnega leta:

OBRAZLOŽITEV:
Namesto revizorja, ki bi deloval na podlagi pogodbe z
zavarovalnico, predvideva ta člen "ocenjevalca vrednosti", ki bo
kot izvedenec v upravnem postopku ugotovil vrednost celotnega
kapitala zavarovalnice. Zaradi posebnih okoliščin vsebuje ta člen
tudi nekaj posebnih določil glede na splošni upravni postopek
(izbira izvedenca na podlagi zbiranja ponudb, plačilo za delo
izvedenca).

■ povečajo po stopnji povprečne donosnosti na kapital, ki jo je
dosegla zavarovalnica v posameznem poslovnem letu (oziroma
zmanjšajo, če je stopnja povprečne donosnosti na kapital v
posameznem poslovnem letu negativna); in
- zmanjšajo za znesek dejanskih izplačila dividend tem osebam
za posamezno poslovno leto.
Stopnja povprečne donosnosti na kapital zavarovalnice se ugotovi
po metodologiji, ki jo pripravi Inštitut za revizijo in na predlog
ministrstva, pristojnega za finance, predpiše Vlada Republike
Slovenije, pri čemer se upoštevajo tudi ugotovitve Agencije o
zakonitosti in pravilnosti poslovanja zavarovalnice."

5. Amandma k 6. členu
Šesti člen se spremeni tako, da se glasi:
"6. člen

OBRAZLOŽITEV:

Zavarovalnica, Agencija in Urad morajo priskrbeti in posredovati
ocenjevalcu vrednosti vse podatke o zavarovalnici, ki jih ta
potrebuje za pripravo očene vrednost celotnega kapitala
zavarovalnice, ocenjevalec vrednosti pa je dolžan podatke, ki so
poslovna ali uradna skrivnost, ustrezno varovati.
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Podobno kot amandma k 6. členu, tudi amandma k 7. členu ureja
povsem druga vprašanja kot obstoječi 7. člen. Namesto določil o
razdeljevanju delnic je namreč v predlaganem novem 7. členu
materialno-pravna določba o določanju vrednosti zasebnega
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kapitala v zavarovalnici, kar je poleg ugotovitve vrednosti
celotnega kapitala zavarovalnice ključni dejavnik za ugotovitev
deleža družbenega kapitala v zavarovalnici.

stavka se dajejo izključno v pisni obliki.
Stroške postopka do izdaje odločbe iz 9. člena tega zakona nosi
zavarovalnica."

Z vidika problematičnosti rekostrukcije premoženjskih bilanc in
drugih aktualnih poslovnih dogodkov za nazaj je najbolj smiselna
ocena poštene tržne vrednosti zavarovalnice na dan po zadnjem
razpoložljivem zaključnem računu. Kvalificirani ocenjevalec bo
lahko ugotovil, kakšna je ocenjena vrednost celotnega kapitala
zavarovalnice z uporabo različnih metod:

OBRAZLOŽITEV:
Predlagani osmi člen vsebuje še dodatna pravila glede postopkov
pred državnimi organi v zvezi z lastninskimi preoblikovanjem
zavarovalnice; izrecno je določeno, da se glede postopkovnih
vprašanj, ki v tem zakonu niso drugače rešena, uporablja Zakon
o splošnem upravnem postopku (ZUP). Obenem pa prav ta člen
vsebuje še nekatere izjeme od določil ZUP in sicer popolno pisnost
postopka (drugi odstavek) ter prevalitev vseh stroškov na
zavarovalnico (tretji odstavek).

čiste vrednosti sredstev, pri kateri bi bile ustrezno ocenjene
nepremičnine in druge premoženjske sestavine, katerih
knjigovodske vrednosti odstopajo od tržnih, kakor tudi
obveznosti zavarovalnice glede rta ustreznost oblikovanih
zavarovalnotehničnih rezervacij (ocenjevalec/aktuar bi moral
opredeliti tudi status izravnalnih rezervacij in jih temu primerno
uvrstiti med kapital ali pa obveznosti zavarovalnice);
diskontiranega neto denarnega toka oziroma drugih
prospektivnih metod, na osnovi katerih je lahko ocenjen good
will zavarovalnice.

8. Amandma k 9. členu
Deveti člen se spremeni tako, da se gla§i:
"9. člen

Ocena po zadnjih razpoložljivih podatkih ima tudi to prednost, da
ni potrebno posebej upoštevati reorganizacij zavarovalnice v
preteklosti in izločitev premoženja.

Na predlog ministrstva, pristojnega za finance izda Vlada Republike
Slovenije odločbo o lastninskem preoblikovanju zavarovalnice, s
katero:

Za določitev razmerja med družbenim in zasebnim kapitalom pa
je potrebno poseči nazaj v preteklost. Vsa efektivna vplačila
zasebnih delničarjev od leta 1990 naprej je potrebno kapitalizirati
do dneva izdelave ocene poštene tržne vrednosti zavarovalnice.
Glede na dejstvo, da so zasebni delničarji tudi "pripomogli" k
uspešnemu ali neuspešnemu poslovanju zavarovalnice, je
primerno, da se jim poleg revalorizacije, pri kapitalizaciji njihovih
vlog, prizna tudi povprečni donos zavarovalnice kot celote v
obdobju od vplačila kapitala do dneva, na katerega se ocena
vrednosti nanaša, s tem da se stopnja povprečne donosnosti
izračuna posebej za vsako poslovno leto. Glede na to, da obstajajo
natančni podatki o izplačilih dividend zasebnim delničarjem, je
potrebno dejanska izplačila izločiti iz izračuna vrednosti deleža
zasebnih delničarjev. Na ta način bo ustrezno obravnavan dobiček
ki pripada družbenemu kapitalu.

1) na podlagi ocene vrednosti celotnega kapitala zavarovalnice
iz 5. člena tega zakona in izračuna vrednosti zasebnega kapitala
v skladu s 7. členom tega zakona ugotovi vrednost celotnega
kapitala zavarovalnice, vrednost zasebnega kapitala
zavarovalnice in vrednost družbenega kapitala zavarovalnice,
vse po stanju na dan 31.12.1998;
2) ob upoštevanju določil drugega in tretjega odstavka tega člena
določi znesek osnovnega kapitala zavarovalnice ter vrsto,
nominalno vrednost in število delnic, na katere se razdeli;
3) v skladu z določbo prvega odstavka 3. člena tega zakona
določi število dodatnih delnic iz druge alinee drugega odstavka
oziroma druge alinee tretjega odstavka tega člena,- ki jih je
zavarovalnica dolžna izdati posameznim osebam.
Če niso podane okoliščine iz tretjega odstavka tega člena :

Opisani model ima naslednje prednosti:

-

se kot znesek osnovnega kapitala zavarovalnice določi
znesek, v katerem skupni nominalni znesek vseh delnic,
izdanih za zasebni kapital zavarovalnice (v nadaljevanju:
obstoječe delnice) predstavlja enak delež kot ugotovljena
vrednost zasebnega kapitala zavarovalnice v ugotovljeni
vrednosti celotnega kapitala zavarovalnice;
se nominalna vrednost in število delnic določita tako, da
nominalni znesek obstoječih delnic ostane nespremenjen,
razlika med skupnim nominalnim zneskom obstoječih delnic
in zneskom osnovnega kapitala zavarovalnice pa se razdeli
na dodatne navadne delnice, ki se glasijo na enak nominalni
znesek kot obstoječe navadne delnice.

ni potrebno rekonstruirati bilance stanja in drugih pomembnih
poslovnih dogodkov za celotno poslovno obdobje do vplačila
delniškega kapitala;
ocenjevalec po zadnjih razpoložljivih podatkih oceni celoten
kapital zavarovalnice (ki vključuje tudi vrednost good will-a);
iz pretekosti je potrebno do današnjega dne kapitalizirati le
efektivna vplačila zasebnih delničarjev;
povprečen donos, ki ga je zavarovalnica dosegla v preteklem
obdobju, je pravična nagrada za tveganje, ki je povezano z
naložbo zasebnih delničarjev v zavarovalnico (ob upoštevanju
izplačanih dividend).

Če bi znesek osnovnega kapitala zavarovalnice, določen v skladu
s prejšnjim odstavkom, presegel knjigovodsko vrednosti kapitala
zavarovalnice:

7. Amandma k 9. členu
Osmi člen se spremeni tako, da se glasi:

se kot znesek osnovnega kapitala zavarovalnice določi
znesek, ki ne presega knjigovodske vrednosti celotnega
kapitala zavarovalnice;
se, razen v primeru iz tretje alinee tega odstavka, nominalna
vrednost in število delnic določita tako, da se namesto
nominalnega zneska, na katerega se glasijo obstoječe delnice,
kot nominalni znesek delnic določi ustrezno nižji znesek (v
nadaljevanju: novi nominalni znesek), ki pomnožen s številom
obstoječih delnic predstavlja enak delež v osnovnem kapitalu
iz prejšnje alinee kot ugotovljena vrednost zasebnega kapitala

"8. člen
Če v tem zakonu ni določeno drugače, se za postopek do izdaje
odločbe iz 9. člena tega zakona uporabljajo določbe zakona o
splošnem upravnem postopku.
Ne glede na določbe zakona iz prejšnjega odstavka, se v postopku
do izdaje odločbe iz 9. člena tega zakona ne opravi ustna
obravnava. Vloge, zahteve in izjave strank v postopku iz prejšnjega
poročevalec, št. 59

8

30. julij 1999

Uprava zavarovalnice je dolžna v 15 dneh po vpisu podatkov iz
prejšnjega odstavka v sodni register izdati delnice iz točke prvega
odstavka tega člena in, v primeru iz tretjega odstavka tega člena,
ukreniti vse potrebno za zamenjavo obstoječih delnic za delnice
z novim nominalnim zneskom.

zavarovalnice v ugotovljeni vrednosti celotnega kapitala
zavarovalnice, razlika med novim nominalnim zneskom,
pomnoženim s številom obstoječih delnic, in zneskom
osnovnega kapitala zavarovalnice pa se razdeli na dodatne
navadne delnice, ki se prav tako glasijo na novi nominalni
znesek.
■

Za spremembo statuta zavarovalnice ter povečanje oziroma
zmanjšanje osnovnega kapitala po tem členu se ne uporabljajo
določbe zakona o gospodarskih družbah o spremembi statuta in
povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala delniške družbe.
Za zamenjavo obstoječih delnic v skladu s prejšnjim odstavkom
se smiselno uporablja 237. člen zakona o gospodarskih družbah
oziroma 72. člen zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih."

se v primeru, če bi se v skladu z drugo alineo tega odstavka
novi nominalni znesek sicer glasil na znesek, ki je nižji od
najnižjega dovoljenega nominalnega zneska delnice:

a) kot novi nominalni znesek določi najnižji dovoljeni nominalni
znesek delnice,
b) število obstoječih delnic z združevanjem zmanjša na število,
ki pomnoženo z najnižjim dovoljenim nominalnim zneskom
delnic ne presega tolikšnega deleža v osnovnem kapitalu iz
prve alinee tega odstavka, kakršnega predstavlja ugotovljena
vrednost zasebnega kapitala zavarovalnice v ugotovljeni
vrednosti celotnega kapitala zavarovalnice;
c) razlika med zneskom osnovnega kapitala zavarovalnice in
zmnožkom novega nominalnega zneska iz točke a) te alinee
in številom obstoječih delnic, zmanjšanega v skladu s točko
b) pa se razdeli na dodatne navadne delnice, ki se prav tako
glasijo na novi nominalni znesek.

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s predlagano spremembo 9. člena je postopek
lastninskega preoblikovanja zavarovalnice končan, ko Vlada
Republike Slovenije z odločbo, izdano v upravnem postopku,
določi nov znesek celotnega kapitala zavarovalnice in ob
upoštevanju novih delnic, ki jih mora zavarovalnica izdati
upravičencem iz predlaganega novega 3. člena, novo strukturo
delnic, na katere je takšen kapital razdeljen.. Če je to potrebno
zaradi vzpostavitve razmerja med obstoječimi zasebnimi delničarji
in upravičenci do delnic na podlagi lastninskega preoblikovanja,
lahko vlada določi tudi nominalni znesek delnic, ki ni enak
nominalnemu znesku'delnic, izdanih za zasebni kapital. Odločba
vlade zavezuje zavarovalnico, ki je dolžna spremembo
osnovnega kapitala zavarovalnice ter ustrezno spremembo
statuta zavarovalnice prijaviti za vpis v sodni register, v 15 dneh
po vpisu takšnih sprememb pa tudi izdati dodatne delnice in, če je
to potrebno, poskrbeti za zamenjavo obstoječih delnic.

Kot knjigovodska vrednost kapitala zavarovalnice iz drugega in
tretjega odstavka tega člena se šteje podatek o kapitalu
zavarovalnice, izkazan v zadnji revidirani bilanci stanja
zavarovalnice.
Nadzorni svet zavarovalnice mora v roku 15 dni po dnevu, ko
zavarovalnica prejme odločbo iz prvega odstavka tega člena,
določiti prečiščeno besedilo statuta zavarovalnice v katerem
upošteva spremembe osnovnega kapitala in delnic, določene v
odločbi. Zavarovalnica je dolžna v roku nadaljnjih osmih dni vložiti
predlog za vpis spremembe osnovnega kapitala in sprememb
statuta iz prejšnjega stavka v sodni register. Predlogu iz prejšnjega
stavka mora biti priloženo prečiščeno besedilo statuta
zavarovalnice s potrdilom notarja, da se spremenjene določbe
ujemajo z odločbo iz prvega odstavka tega člena.

30. julij 1999

8. Amandma k 9a. členu
Deveti a člen se črta.
OBRAZLOŽITEV:
Glede na to, da so roki za vložitev zahtevkov po Zakonu o
denacionalizaciji potekli že pred leti, ta člen ni več potreben.
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Predlog zakona o

DOPOLNITVAH

STAVBAH

IN

ZAKONA

0

POSLOVNIH

POSLOVNIH

PROSTORIH

(ZPSPP-B)
- EPA 54 ■ II - druga obravnava

Miran POTRČ,
Samo BEVK,
Aurelio JURI,
Janko VEBER,
poslanci DZ

ki so ga pripravili na podlagi sklepov in stališč 5. redne seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 5.6.1997.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bodo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri
delu delovnih teles sodelovali predlagatelji.
t
Predlagatelji zakona:

Na podlagi 174. in 187. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96)
pošiljajo podpisani poslanci Državnemu zboru Republike
Slovenije v drugo obravnavo

Miran POTRČ, l.r.
Samo BEVK, l.r
Aurelio JURI, l.r.
Janko VEBER, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O
POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH, EPA
54-II,
Ljubljana, 20. julij 1999

Najemodajalec in najemnik urejata povrnitev vrednosti vlaganj s
povračilom prek znižanja najemnine, v primerih ko to ni mogoče
pa tudi v obliki izplačila v roku enega leta od vložitve pisnega
zahtevka.

1. člen
V zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list SRS
štev. 18/74 in 34/88) se za 39. členom zakona dodajo naslednji
novi členi:

39.c člen
"39.a člen
Za najemna razmerja, sklenjena pred 31.12.1993, se glede
vprašanj, ki so v določbah 39.b do 39.e člena tega zakona urejena
drugače, uporabljajo te določbe tega zakona.

Najemnega razmerja, sklenjena pred 31.12.1993 za nedoločen
čas, zoper voljo najemnika ni mogoče odpovedati, dokler
najemodajalec najemniku ne povrne vlaganj, s katerimi je bila
povečana vrednost poslovnega prostora najemodajalca.

39.b člen

39.Č člen

Najemnik lahko zahteva od najemodajalca povrnitev vrednosti
vlaganj, opravljenih pred 31.12. 1993, s katerimi se je povečala
vrednost poslovnega prostora najemodajalca.

Najemno razmerje, sklenjeno pred 31.12.1993 za nedoločen čas
je zoper voljo najemnika, ki je fizična oseba in ima poslovne
prostore v najemu kot poglavitni vir preživljanja sebe in svoje
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družine mogoče odpovedati le, če se najemniku ponudi v najem
druge ustrezne poslovne prostore.

39.e člen
O sporu o pravicah in obveznostih, določenih v členih 39.b do
39.d tega zakona odloča pristojno sodišče."

Drugi ustrezni poslovni prostori so prostori, ki glede velikosti,
kvalitete, lokacije in cene ustrezajo poslovnim prostorom, ki se
odpovedujejo.

2. člen
Sodni postopki, ki so ob uveljavitvi tega zakona že začeti, pa še
niso pravnomočno končani, se nadaljujejo po določbah tega
zakona.

39.d člen
V času trajanja najemnega razmerja najemnina za poslovni prostor
ne more biti višja kot je povprečna najemnina za podobni poslovni
prostor na približno isti lokaciji ob upoštevanju stanja poslovne
stavbe ali poslovnega prostora pred najemnikovimi vlaganji.

3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Lokalne skupnosti določajo v roku pol leta od sprejetja tega zakona
najvišji letni znesek najemnine za vse poslovne prostore, ki je
največ do 5% prodajne vrednosti poslovne stavbe ali poslovnega
prostora, z upoštevanjem stanja nepremičnine,kot jo je najemnik
dobi v najem.

OBRAZLOŽITEV:

dopolnitvah ZDen se je pogosto pojavljalo tudi vprašanje, v katerem
od obeh zakonov naj se urede nekatera posebna vprašanja
varovanja pravic najemnikov poslovnih prostorov po sprejemu
zakona o denacionalizaciji oziroma po spremembi ekonomskih
odnosov v Republiki Sloveniji. Predlagatelji so se zato odločili, da
do dokončanja postopka o zakonu o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji, ne bodo pripravili vsebine tega zakona
za drugo obravnavo.

Državni zbor Republike Slovenije je na 5.redni seji dne 5.6.1997
opravil prvo obravnavo tega zakona.
Sklenil je, da je predlagani zakon primerna podlaga za pripravo
zakona za drugo obravnavo.
Ob tem je naložil predlagateljem, da predlog zakona za drugo
obravnavo pripravijo upoštevaje naslednja stališča:
1. Vračilo lastnih materialnih vlaganj v prenovo in izboljšave
poslovne stavbe ali poslovnega prostora naj rešijo tako, da
bodo zagotovljena enaka določila za vse najemnike poslovnih
stavb in prostorov, pri čemer naj črtajo predlog, da se pri
ugotavljanju vrednosti vlaganj amortizacija ne upošteva.

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. redni seji dne 27.7.1998
sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
denacionalizaciji. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS štev.
65/98.
O vsebini mnogih rešitev v spremembah in dopolnitvah ZDen je
odločalo Ustavno sodišče RS s svojo odločbo U-l-326/98 z dne
14.10.1998. Za vsebino tega zakona je pomembno, da je Ustavno
sodišče ugotovilo, da določbe 5. in 6. člena sprememb in dopolnitev
ZDen, ki zadevajo pravice najemnikov poslovnih prostorov glede
varovanja njihovega najemnega razmerja in glede zahteve za
povrnitev materialnih vlaganj, niso v neskladju z Ustavo RS. Glede
tev vprašanj je v 95. točki obrazložitve te odločbe Ustavno sodišče
zapisalo:

2. Ponovno naj proučijo sprejemljivost predpisovanja obveznosti
lokalnim skupnostim, da v roku treh mesecev predpišejo
najvišji znesek najemnine.
3. Rešitve glede trajanja najemnega razmerja naj opredelijo tako,
da bodo zagotovljene enake možnosti za vse najemnike
poslovnih stavb in poslovnih prostorov, pri čemer naj
odpovedni rok oblikujejo na podlagi lestvice,s katero bo dolžina
odpovednega roka pogojena z višino lastnih materialnih
vlaganj najemnikov.

'ZDen pa ni uredil razmerij, ki nastanejo med denacionalizacijskimi
upravičenci (lastniki) in najemojemalci poslovnih stavb in poslovnih
prostorov. To najemno razmerje pa ni varovano tako, kot so
varovana stanovanjska najemna razmerja, saj ni določeno, da bi
denacionalizacijski upravičenci morali skleniti z najemojemalci
poslovnih prostorov najemno razmerje za nedoločen čas, ki bi ga
lahko odpovedali le iz krivdnih razlogov. Zakon o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88)
določa, da je najemno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas,
mogoče odpovedati z enoletnim odpovednim rokom. V 28. členu
pa določa primere, v katerih lahko najemodajalec odstopi od
najemne pogodbe v vsakem času, ne glede na pogodbene ali

4. Proučijo in ustrezno upoštevajo naj mnenje Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
Sočasno s tem zakonom je v Državnem zboru RS tekla tudi
razprava o spremembah in dopolnitvah ZDen. Oba zakona sta
vsaj glede pravice vračanja in poračunavanja vlaganj in glede
vprašanja varovanja najemnega razmerja vključevala podobno
ali enako vsebino in zahteve.
V razpravi o tem zakonu in v razpravi o zakonu o spremembah in
poročevalec, št. 59
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Glede na vse navedeno predlagatelji menijo, da je utemeljeno
predlagati, da se zaradi spremenjenih družbenoekonomskih
razmer, nastalih po osamosvojitvi in sprejemu Ustave Republike
Slovenije, sklenjenih pred 31.12.1993, za varovanje najemnih
razmerij, uredijo določene rešitve drugače, kot sicer veljajo v
zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih in za sklepanje
najemnih razmerij v pogojih delovanja trga. Pri tem je treba
upoštevati, da navedeni zakon velja že od leta 1974 ter je
nesporno glede na svoja izhodišča in tudi v mnogih določbah v
nasprotju z Ustavo RS. Glede na navedeno predlagatelji izhajajo
iz podmene, da bi moral biti tudi ta zakon usklajen z Ustavo RS v
času do 31.12.1993, kakor določa ustavni zakon. Zato tudi
predlagajo, da posebne pravice in obveznosti iz najemnih razmerij
veljajo za pogodbe, sklenjene do 31.12.1993, dokler bi eventuelno
še lahko veljala družbenoekonomska filozofija zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih. Za najemna razmerja, sklenjena
po tem datumu pač morajo že v celoti veljati določbe najemne
pogodbe, sklenjene v pogojih delovanja privatne lastnine in tržnih
zakonitosti. Tudi za eventuelna vlaganja po tem času bi se morali
najemniki že zavedati, pod kakimi pogoji jih vlagajo. Tudi za taka
vlaganja zato zakon ne more predvidevati nekega posebnega
varstva.

zakonske roke. Kakor je razvidno, najemojemalci poslovnih
prostorov ne uživajo zadostnega pravnega varstva, ki bi jim
zagotavljalo ustavno pravico iz 74. člena Ustave (gospodarska
pobuda). Zato je zakonodajalec v primerih, ko so najemojemalci
poslovnih prostorov s svojimi sredstvi povečali vrednost
podržavljene nepremičnine, iz utemeljenega razloga določil, da
najemodajalec ne more odpovedati najemnega razmerja, dokler
najemojemalcu ne povrne vlaganj. Ukrep, to je odpoved
najemnega razmerja, je primeren in v sorazmerju s pravico
najemojemalca, ki v času prepovedi odpovedi najemnega razmerja
še terja vrednost opravljenih vlaganj. Zato je ustavno sodišče
odločilo, da določba 5. člena Novele ZDen ni v nasprotju z ustavo."
Po mnenju Ustavnega sodišča torej ni v nasprotju z ustavo, da se
zaradi uveljavljanja pravice do gospodarske pobude v povsem
spremenjenih družbenoekonomskih okoliščinah in razmerjih od
časa, ko so bile sklenjene najemne pogodbe, najemnikom
poslovnih prosotorov v denacionaliziranih poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih zagotovi:
pravica do vrnitve vlaganj v povečano vrednost vrnjene
nepremičnine
varovanje najemnega razmerja za čas, dokler vlaganja niso
vrnjena
•

Na podlagi navedenih izhodišč so zato, upoštevaje odločitve
Ustavnega sodišča in stališča Državnega zbora ob prvi obravnavi,
pripravljeni predlogi rešitev V tem zakonu.

ekonomsko sprejemljiva najemnina.

Z 39.a členom je predvideno, da veljajo določbe tega zakona le
za najemna razmerja, sklenjena pred 31.12.1993. To je datum, do
katerega bi morali biti vsi stari zakoni usklajeni z Ustavo RS. Po
tem datumu zato po mnenju predlagateljev ni več mogoče
predpostavljati, da pogodbeni stranki pri sklepanju najemnega
razmerja ne bi vedeli za bistveno spremenjen ekonomske pogoje
in zato tudi za dejanske posledice obveznosti prevzete z najemno
pogodbo.

Te pravice pa so za najemnika poslovnih prostorov ves čas
predlagali tudi predlagatelji tega zakona. Trdili so, da je v
spremenjenih družbenoekonomskih okoliščinah in razmerjih prišlo
do bistveno drugačnega učinkovanja prej sklenjenih najemnih
pogodb. Prej sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas
praviloma nobeden od lastnikov ni odpovedoval, razen v primeru
krivdnih razlogov na strani najemnika. V primeru rušenja
poslovnega prostora ali v drugih podobnih primerih pa so se
vedno najprej iskale sporazumne rešitve. Po sprejemu zakona o
denacionalizaciji in enako po opravljenem lastništvu poslovnih
prostorov, ne glede na to, kdo je postal novi lastnik, pa je prišlo do
naglega in nesorazmernega povečevanja cene poslovnih
prostorov ter do pogostega odpovedovanja za nedoločen čas
sklenjenih najemnih razmerij. Mnogokrat tudi samo zato, da bi se
zagotovilo, da najemnik na neopravičeno visoko ceno ne bi pristal,
pa bi to bil razlog za odpoved najemnega razmerja. Ob odpovedi
in tudi sicer pa novi lastniki niso hoteli praviloma nič slišati o
velikih materialnih vlaganjih, ki so jih najemniki, v soglasju s
takratnim upravljalcem poslovnega prostora, morali vložiti v ta
prostor, da bi ga usposobili za opravljanje dejavnosti. Prej sklenjene
najemne pogodbe so torej v novih okoliščinah pričele učinkovati
povsem drugače. Najemniki poslovnih prostorov v svojih pravicah
niso bili več zaščiteni. Pogoste odpovedi in prenehanja opravljanja
poslovne dejavnosti ter neekonomska višina najemnin so pripeljale
tako daleč, da je vse bolj postala ogrožena ustavna pravica
svobodne gospodarske pobude.

Z 39.b členom je predvideno, da lahko najemnik zahteva vrnitev
vlaganj v poslovne prostore, ki so danes lastnina najemodajalca.
Vrnitev vlaganj lahko zahteva, če so bila ta vlaganja opravljena v
času pred 31.12.1993. Pri tem se predlaga še posebna instruktivna
norma, da naj se povrnitev vlaganj ureja zlasti s povračilom preko
znižanja najemnine. Menimo, da je taka rešitev za oba partnerja
najsprejemljivejša.
Z 39.c členom je predvideno, da najemodajalec, v katerega
poslovne prostore je najemnik pred 31.12.1993 opravil vlaganja,
ki so povečala vrednost njegove nepremičnine, ne more
odpovedati najemne pogodbe, sklenjene pred 31.12.1993, dokler
najemniku ne povrne vseh njegovih vlaganj.
Z 39. č členom je predvideno, da najemne pogodbe, sklenjene
pred 31.12.1993 ni mogoče odpovedati, če se poslovni prostor
uporablja za dejavnost, ki je najemniku, ki je fizična oseba, edini
vir preživljanja. Taka rešitev je povzeta iz 25. člena ZDen.
Z 39. d členom je predvideno, da za najemna razmerja, sklenjena
pred 31.12.1993, najemnina ne more biti višja od povprečne
najemnine za podobni poslovni prostor. Taka določba je povzeta
iz novele ZDen, potrebna pa je iz razloga, ker mnogi najemodajalci
v zadnjih letih nesorazmerno povečujejo višino najemnine, kar
onemogoča najemnikom, da bi v takem poslovnem prostoru še
opravljali svojo dejavnost. Posledica tega so mnogi prazni poslovni
prostori in dejstvo, da so mnogi obrtniki ■ podjetniki morali opustiti
svojo dejavnsot. Sklicevanje na svobodo razpolaganja s privatno

Na vsa ta vprašanja se je v svoji odločbi U-l-326798 oprlo tudi
Ustavno sodišče.Predlagatelji so zato zakon za drugo obravnavo
pripravili posebej upoštevaje vsebino odločitve ustavnega sodišča
ter pri tem upoštevali, da naj predlagane rešitve v zakonu veljajo
enako za vse najemnike ter da naj se posebej preveri, ali je
mogoče predlagati obvezno določanje najvišjega zneska
najemnine samoupravnim lokalnim skupnostim. Glede na vsebino
odločbe Ustavnega sodišča pa so predlagatelji menili, da dolžino
odpovednega roka ne kaže določati v odvisnosti od višine vlaganj.
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lastnino in na tržne razmere pri tem ni v celoti upravičeno, saj trg
nepremičnin še ne deluje v celoti pa tudi sicer lahko zakon določa
način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena
njena gospodrska, socialna in ekološka funkcija.

vprašanjih iz najemnega razmerja, sklenjenega pred 31.12.1993
še tečejo pred sodišči in še niso pravnomočni, uporabljajo določbe
tega zakona. Taka določba je v primeru spremembe pravic ali
razmerij pogosta, potrebna pa je, saj so za odpoved najemnega
razmerja vložene mnoge tožbe. Brez te določbe bi postala
odpoved najemnega razmerja v primeru teh tožb pravnomočna
tudi po pričetku veljavnosti tega zakona ne glede na to, da
najemodajalec najemniku ne bi povrnil vlaganj v njegovo
nepremičnino.

Z 39. e členom je predvideno, da se vsi spori, nastali zaradi
uresničevanja pravic in obveznosti po tem zakonu, rešujejo pred
pristojnim sodiščem. Glede na to določbo ni potrebe, da bi se
podrobneje predpisovala načela, po katerih se bodo ti spori
reševali.

V 3. členu zakona je določba o začetku veljavosti zakona.

Z 2. členom zakona je predlagano, da se tudi za spore, ki o

poročevalec, št. 59
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA
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VLADO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

IN
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REPUBLIKE

BOLGARIJE

O

MEDSEBOJNEM

ZAŠČITI

NALOŽB

POSPEŠEVANJU

IN

(BBOPZN)

- EPA 901 - II -

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
-Tatjana BRUNČEK JOVIČEVIČ, svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj.

Vlada Republike Slovenije je na 119. seji dne 15. julija 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
BOLGARIJE O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU IN
ZAŠČITI NALOŽB,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Bolgarije o medsebojnem pospeševanju in zaščiti
naložb, podpisan v Sofiji 30. junija 1998.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

' Besedilo sporazuma v bolgarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
30. julij 1999
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ima Republika Slovenija suverenost ali jurisdikcijo v
skladu z notranjim in mednarodnim pravom;

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije (v
nadaljevanju pogodbenici) sta se
v želji, da ustvarita ugodne razmere za večje gospodarsko
sodelovanje med državama in še zlasti za naložbe vlagateljev
ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice,

b)

in

za Republiko Bolgarijo ozemlje pod njeno suverenostjo,
vključno s teritorialnim morjem ter epikontinentalnim
pasom in izključno ekonomsko cono, na katerem
Republika Bolgarija izvaja suverene pravice ali
jurisdikcijo v skladu z mednarodnim pravom.

ob spoznanju, da bosta medsebojno pospeševanje in zaščita
takih naložb po tem sporazumu privedla k spodbujanju poslovne
pobude in povečala blaginjo v obeh državah,

2. člen
POSPEŠEVANJE IN ZAŠČITA NALOŽB

dogovorili, kot sledi:

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju pospešuje naložbe
vlagateljev druge pogodbenice in dovoljuje take naložbe v
skladu s svojo zakonodajo.

1. člen
OPREDELITEV POJMOV

2. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju zagotavlja naložbam
vlagateljev druge pogodbenice pošteno in pravično obravnavo
ter polno in nenehno zaščito in varnost. Nobena pogodbenica
na svojem ozemlju ne sprejema neupravičenih, samovoljnih
ali diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi kakorkoli škodovala
upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju naložb vlagateljev
druge pogodbenice ali razpolaganju z njimi. Pri ponovni vložitvi
dohodka od naložbe te ponovne naložbe in njihov dohodek
uživajo enako zaščito kot začetne naložbe.

Za namen tega sporazuma
1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, vloženega
v skladu z zakonodajo pogodbenice, na katere ozemlju se
naložba izvede, in zlasti, vendar ne izključno:
a)

premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice,
kot so hipoteka, zaseg in zastava;

b)

lastniške deleže, delnice, vrednostne papirje in
kakršnokoli drugo obliko udeležbe v družbi;

3. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju obravnava ugodno in
v skladu s svojo zakonodajo vprašanja glede vstopa, bivanja,
dela in gibanja državljanov druge pogodbenice, ki izvajajo
dejavnosti, povezane z naložbami, kot je to opredeljeno s
tem sporazumom, in njihovih družin, ki so del" njihovega
gospodinjstva.

c) ' denarno terjatev ali kakršnekoli druge pravice, ki imajo
ekonomsko vrednost;
d)

e)

pravice intelektualne lastnine, vključno s pravicami v
zvezi z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi
znamkami, firmami, industrijskimi vzorci in pravicami v
tehničnih postopkih, vrednost na podlagi dobrega imena
in slovesa in know-howom;

3. člen
NACIONALNA OBRAVNAVA IN OBRAVNAVA PO
NAČELU DRŽAVE Z NAJVEČJIMI UGODNOSTMI
1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice so deležne obravnave, ki ni manj ugodna
od tiste, ki so je deležne naložbe njenih vlagateljev ali
vlagateljev katerekoli tretje države, kar je ugodnejše.

koncesije, vključno s koncesijami za iskanje,
obdelovanje, črpanje ali izkoriščanje naravnih virov, ki
jih z zakonom, pogodbo ali upravnim aktom podeljuje
pristojni državni organ.

2. Vlagateljem ene ali druge pogodbenice se na ozemlju druge
pogodbenice glede upravljanja, vzdrževanja, uporabe,
uživanja ali razpolaganja z naložbami, zagotavlja obravnava,
ki ni manj ugodna od tiste, ki se priznava njenim vlagateljem
ali vlagateljem katerekoli tretje države, kar je ugodnejše.

Kakršnakoli sprememba oblike, v kateri se premoženje vloži
ali ponovno vloži, ne vpliva na njegovo naravo kot naložbe
pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z zakonodajo
pogodbenice, na katere ozemlju je bila naložba izvedena.
2. Izraz "vlagatelj" pomeni:

3. Določb prvega in drugega odstavka tega člena ni mogoče
razlagati tako, da obvezujejo eno ali drugo pogodbenico, da
podeli vlagateljem druge pogodbenice prednostne obravnave,
priznane vlagateljem tretje države, na podlagi:

a) fizične osebe, ki imajo državljanstvo ene ali druge
pogodbenice v skladu z njenimi zakoni;
b)

vsako družbo, podjetje, partnerstvo ali organizacijo, ki
je registrirana ali ustanovljena v skladu z zakoni
pogodbenice in ima svoj sedež na ozemlju te
pogodbenice.,

a)

b)

sporazumov, ki se v celoti ali pretežno nanašajo na
obdavčitev.
»
4. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico narediti ali ohraniti v
skladu s svojo veljavno zakonodajo izjeme pri nacionalni
obravnavi, priznani v skladu s prvim in drugim odstavkom
tega člena. Vendar pa se vsaka nova izjema uporablja samo
za naložbe, izvedene po začetku veljavnosti take izjeme.

3. Izraz "dohodek" vključuje vse zneske, ki jih prinaša naložba,
kot so dobički, dividende, obresti in druge pravno upravičene
dohodke.
4. Izraz »ozemlje« pomeni:
a)

za Republiko Slovenijo ozemlje pod njeno suverenostjo,
vštevši zračni prostor In morska območja, nad katerimi
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udeležbe v obstoječi ali prihodnji carinski uniji, območju
proste trgovine, gospodarskih skupnostih ali drugih
podobnih institucijah ali pridružitve k njim, ali
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naložbo na ozemlju druge pogodbenice, ta druga pogodbenica
prizna prenos na prvo pogodbenico ali agencijo, ki jo ta
pogodbenica imenuje, vseh pravic in terjatev vlagatelja, ki jih je ta
pogodbenica ali agencija, ki jo ta pogodbenica imenuje, upravičena
uresničevati na podlagi subrogacije v enakem obsegu kot
oškodovana stranka.

4. člen
NADOMESTILO ZA IZGUBE
Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih nastanejo
izgube na ozemlju druge pogodbenice zaradi vojne, drugega
oboroženega spopada, izrednega stanja ali drugih podobnih
dogodkov, se v zvezi z vzpostavitvijo prejšnjega stanja,
odškodnino, nadomestilom ali drugačno poravnavo zagotovi
obravnava, ki ni nič manj ugodna od tiste, ki se prizna njenim
vlagateljem ali vlagateljem katerekoli tretje države.

8. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA
1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega
sporazuma se, če je to le mogoče, rešujejo po mirni poti.

5. člen
RAZLASTITEV IN ODŠKODNINA

2. Če se pogodbenici ne sporazumeta v šestih mesecih od
začetka pogajanj, se spor na zahtevo ene ali druge
pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču.

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice se ne smejo
nacionalizirati, razlastiti ali se v zvezi z njimi sprejemati ukrepi,
ki imajo enak učinek kot nacionalizacija ali razlastitev (v
nadaljevanju razlastitev) v drugi pogodbenici, razen v javnem
interesu, na nediskriminacijski podlagi v skladu z zakonskim
postopkom in za takojšnjo, učinkovito in ustrezno odškodnino.

3. Takšno arbitražno sodišče se za vsak posamezen primer
sestavi na naslednji način. V dveh mesecih od prejema zahteve
za arbitražo vsaka pogodbenica imenuje enega člana
razsodišča. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje
države, ki se po odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika
razsodišča. Predsednik se imenuje v dveh mesecih od dneva
imenovanja drugih dveh članov.

2. Odškodnina, ki je enaka tržni vrednosti zadevnih naložb tik
pred dnem začetka veljavnosti akta za razlastitev in se izplača
brez odlašanja, se do plačila obrestuje po letni obrestni meri,
ki je enaka 6-mesečni londonski medbančni obrestni meri
(LIBOR) za valuto, v kateri so bile izvedene naložbe. Nobeno
znižanje vrednosti zaradi dejstva, da je bila javnost obveščena
o nameravani razlastitvi, se ne upošteva pri ovrednotenju
višine dolgovane odškodnine. Plačilo take odškodnine je
prosto prenosljivo.

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih iz tretjega
odstavka tega člena, lahko ena ali druga pogodbenica, če ni
dogovorjeno drugače, povabi predsednika Meddržavnega
sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik
državljan ene ali druge pogodbenice ali iz kakršnegakoli
razloga ne more opraviti te naloge, se povabi podpredsednik
sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če je podpredsednik
državljan ene ali druge pogodbenice ali iz kakršnegakoli
razloga ne more opraviti te naloge, se povabi po funkciji
naslednji najstarejši član Meddržavnega sodišča, ki ni
državljan ene ali druge pogodbenice, da opravi potrebna
imenovanja.

6. člen
PRENOSI
1. Vsaka pogodbenica zagotovi vlagateljem druge pogodbenice
po izpolnitvi vseh njihovih davčnih obveznosti prost prenos
sredstev v zvezi z njihovimi naložbami in zlasti, vendar ne
izključno:
a)

začetnega kapitala in dodatnih prispevkov za
vzdrževanje ali povečanje naložb;

b)

dohodka od naložb;

c)

dohodka od prodaje ali celotne ali delne likvidacije
naložbe;

d)

zneskov, potrebnih za plačilo stroškov, ki nastanejo pri
poslovanju z naložbo, kot so odplačila posojil, plačila
licenčnin ali plačil za pravico izkoriščanja patentov;

e)

odškodnine, ki se plača v skladu s 4. in 5. členom;

' f)

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve
razsodišča so za pogodbenici dokončne in zavezujoče. Vsaka
pogodbenica krije stroške svojega člana razsodišča in svojega
zastopstva v arbitražnem postopku. Stroške predsednika in
preostale stroške krijeta pogodbenici v enakih delih.
6. Ob upoštevanju določb tega člena sodišče določi svoj
postopek.
9. člen
REŠEVANJE SPOROV MED VLAGATELJI ENE
POGODBENICE IN DRUGO POGODBENICO
1. Spori med vlagateljem ene pogodbenice in drugo pogodbenico
v zvezi z naložbo tega vlagatelja na ozemlju prve pogodbenice
se rešujejo po mirni poti.

prejemkov državljanov druge pogodbenice za delo ali
storitve, opravljene v zvezi z naložbami, izvedenimi na
njenem ozemlju, v skladu z njeno zakonodajo.

2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih od dneva
zahteve po reševanju spora, lahko Zadevni vlagatelj predloži
spor:

2. Prenosi iz prejšnjega odstavka se opravijo brez odlašanja v
prosto zamenljivi valuti po menjalnem tečaju na dan prenosa
na ozemlju pogodbenice, kjer je bila naložba izvedena.
7. člen
SUBROGACIJA
Če pogodbenica ali agencija, ki jo pogodbenica imenuje, opravi
plačilo svojemu vlagatelju na podlagi jamstva, danega v zvezi z
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a)

pristojnemu sodišču pogodbenice;

b)

ad hoc razsodišču, ki se ustanovi po Arbitražnih pravilih
Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko
pravo (UNCITRAL). Pogodbenica omenjenemu
mednarodnemu razsodišču izjavi, da soglaša s
predložitvijo investicijskega spora v arbitražo, ali
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c)

v spravni postopek ali arbitražo Mednarodnemu centru
za reševanje investicijskih sporov (ICSID),
ustanovljenem po Konvenciji o reševanju investicijskih
sporov med državami in državljani drugih držav, ki je
bila dana na voljo za podpis v VVashingtonu D.C. 18.
marca 1965, če sta obe pogodbenici pogodbenici te
Konvencije.

11. člen
UPORABA SPORAZUMA
Ta sporazum se uporablja za vse obstoječe in prihodnje naložbe
vlagateljev iz ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice.
12. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI, TRAJANJE IN
PRENEHANJE

3. Arbitražno sodišče odloča na podlagi notranje zakonodaje
pogodbenice, ki je stranka / sporu, določb tega sporazuma
in splošnih načel mednarodnega prava.

1. Ta sporazum začne veljati trideseti (30) dan po dnevu, na
katerega pogodbenici uradno obvestita druga drugo, da so
izpolnjene njune ustavne zahteve za začetek veljavnosti tega
sporazuma.

4. Odločitve arbitražnega sodišča so dokončne in zavezujoče
za obe stranki v sporu in razsodba je izvršljiva v skladu z
notranjim pravom zadevne pogodbenice.
5. Za namen tega člena je "investicijski spor" opredeljen kot
spor, ki vključuje (a) razlago ali uporabo investicijskega
sporazuma med pogodbenico in vlagateljem druge
pogodbenice; (b) domnevno kršitev katerekoli pravice,
podeljene ali ustvarjene s tem sporazumom v zvezi z naložbo,
ali (c) razlago ali uporabo kakršnekoli odobritve naložb
takemu vlagatelju s strani organa pogodbenice za tuje naložbe
pod pogojem, da zavrnitev odobritve naložbe sama po sebi
ne pomeni investicijskega spora, razen če takšna zavrnitev
vključuje domnevno kršitev katerekoli pravice, podeljene ali
ustvarjene s tem sporazumom.

2. Ta sporazum velja za začetno obdobje desetih (10) let in se
šteje za obnovljenega po istih pogojih za vsakih nadaljnjih
deset (10) let, razen če najkasneje dvanajst (12) mesecev
pred iztekom njegove veljavnosti ena ali druga pogodbenica
pisno ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da ga
odpove.

10. člen
UPORABA DRUGIH PRAVIL

V DOKAZ TEGA, sta podpisana, za to pravilno pooblaščena s
strani njunih vlad, podpisala ta sporazum.

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe
ali prihodnje medsebojne mednarodnopravne obveznosti
pogodbenic poleg tega sporazuma vsebovale splošna ali posebna
pravila, ki bi naložbam vlagateljev iz druge pogodbenice
zagotavljala ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum,
taka pravila v obsegu, če so ugodnejša, prevladajo nad tem
sporazumom.

Sestavljeno v Sofiji dne 30. junija 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem, bolgarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi prevlada
angleško besedilo.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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3. Za naložbe, ki so izvedene pred datumom prenehanja
veljavnosti tega sporazuma, določbe členov od 1 do 11 veljajo
še nadaljnjih deset (10) let od datuma prenehanja veljavnosti
tega sporazuma.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Marjan Senjur l.r.
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ZA VLADO
REPUBLIKE BOLGARIJE
Muravej Radev l.r.
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OBRAZLOŽITEV

odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma
drugih ukrepov, ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med
pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med
investitorjem ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Bolgarije o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb, ki ga je
za Vlado Republike Slovenije podpisal minister za ekonomske
odnose in razvoj, gospod dr. Marjan Senjur, za Vlado Republike
Bolgarije pa minister za tinance, gospod Muravej Radev, je bil
podpisan v Sofiji, dne 30. junija 1998, v slovenskem, bolgarskem
in angleškem jeziku.

Sporazum je sklenjen za dobo 10 (deset) let, nato pa se bo molče
podaljševal nadaljnja desetletna obdobja, razen če ga 12 (dvanajst)
mesecev pred iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic
pisno ne odpove. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in
na način kot je predvideno s sporazumom, bodo določbe
sporazuma veljale še nadaljnjih 10 (deset) let po datumu njegove
prekinitve za naložbe, ki so bile izvršene pred prenehanjem
veljavnosti sporazuma.

Sporazum o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb je
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic.
V sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na
katere teritoriju je investicija izvršena, medtem ko je tretma že
izvršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim
investicijam, oziroma po načelu največjih ugodnosti investicijam
iz tretjih držav.

Sporazum o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb ratificira
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija zadevnega sporazuma ne narekuje spremembo
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in
dohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in izplačilo

poročevalec, št. 59

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.

20

30. julij 1999

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

REPUBLIKO

POGODBE

SLOVENIJO

MAKEDONIJO

0

MED

IN

REPUBLIKO

UREDITVI

MEDSEBOJNIH

PREMOŽENJSKOPRAVNIH

RAZMERIJ

(BMKUPR)
- EPA 902 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 118. seji dne 8. julija 1999
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O
UREDITVI MEDSEBOJNIH PREMOŽENJSKOPRAVNIH
RAZMERIJ,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj;
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij,
podpisana v Ljubljani 13. julija 1998.

Besedilo pogodbe se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi'

1
Besedilo v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
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V primeru spora iz četrtega odstavka tega člena je pristojno
sodišče tiste države, na katere ozemlju so sredstva v družbeni
lastnini.

POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO O
UREDITVI MEDSEBOJNIH
PREMOŽENJSKOPRAVNIH RAZMERIJ

Določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
se ne nanašajo na primere, ki so urejeni z določbami 7., 8. in 9.
člena te pogodbe.
3. člen

Republika Slovenija in Republika Makedonija (v nadaljnjem
besedilu: pogodbenici) sta se v želji, da medsebojne odnose
uredita v obojestransko korist,

Pogodbenici se obvezujeta, da v postopku zagotovitve pravnega
varstva fizičnim in pravnim osebam ene pogodbenice pristojni
organi druge pogodbenice spoštujejo načela zakonitega, hitrega
in učinkovitega varstva.

ob upoštevanju načel, določenih v Listini o ekonomskih pravicah
in obveznostih držav, ki jo je sprejela Generalna skupščina
Združenih narodov 12. decembra 1974,

4. člen

ugotavljajoč, da je na ozemlju vsake pogodbenice premoženje, ki
pripada drugi pogodbenici, fizičnim osebam, ki so državljani druge
pogodbenice, in pravnim osebam, katerih sedež je na ozemlju
druge pogodbenice,

Vsaka pogodbenica omogoči fizičnim in pravnim osebam druge
pogodbenice pridobitev lastninskih in drugih stvarnih pravic na
svojem ozemlju, če je veljavni pravni naslov za pridobitev nastal
do dneva vzpostavitve neodvisnosti pogodbenic ne glede na kraj
nastanka pravnega naslova.

zlasti ob upoštevanju načela suverene enakosti držav in načela
vzajemne koristi ter načela vzajemnosti,

Vsaka pogodbenica omogoči fizičnim in pravnim osebam druge
pogodbenice pridobitev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
tudi po vzpostavitvi neodvisnosti v skladu s svojim notranjim
pravom.

zavedajoč se potrebe po spodbujanju sodelovanja na temelju
enakopravnosti in vzajemne koristi ter pospeševanju medsebojnih
odnosov,

Če ena od pogodbenic v svojem notranjem pravu fizičnim in
pravnim osebam druge pogodbenice omeji pridobitev lastninske
pravice ali drugih stvarnih pravic, lahko druga pogodbenica prav
tako uvede omejitve za pridobitev lastninske pravice in drugih
stvarnih pravic za fizične in pravne osebe pogodbenice, ki je
prva uvedla omejitve.

sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Določbe te pogodbe se nanašajo na urejanje in razreševanje
premoženjskopravnih razmerij med pogodbenicama, ki so nastala
pred vzpostavitvijo neodvisnosti in samostojnosti pogodbenic in
po njej.

5. člen

Datuma vzpostavitve neodvisnosti sta: za Republiko Slovenijo
25.6.1991, za Republiko Makedonijo pa 8. 9. 1991.

Pogodbenici v skladu z notranjim pravom, veljavnim v vsaki
pogodbenici, in v skladu z določbami te pogodbe urejata
premoženjskopravni položaj pravnih oseb z družbenim kapitalom
s sedežem v eni od pogodbenic, ki so jih ustanovile pravne osebe
s sedežem na ozemlju druge pogodbenice.

2. člen
Lastninska pravica in druge stvarne pravice, ki so jih fizične in
pravne osebe ene pogodbenice pridobile na premičninah in
nepremičninah na ozemlju druge pogodbenice, ter druge
premoženjske in nepremoženjske pravice uživajo na ozemlju te
pogodbenice enako pravno varstvo pred sodišči in drugimi
državnimi organi, kakršno je zajamčeno domačim fizičnim in
pravnim osebam.

Določbe prvega odstavka tega člena se nanašajo tudi na poslovne
enote pravnih oseb iz druge pogodbenice, ki nimajo lastnosti
pravne osebe.
Določbe te pogodbe, ki se nanašajo na pravne osebe z družbenim
kapitalom, se uporabljajo tudi za pravne osebe, ki so imele družbeni
kapital, a so končale postopek preoblikovanja družbenega kapitala
po predpisih pogodbenic.

Pravica uporabe, upravljanja in razpolaganja na premičninah in
nepremičninah v družbeni lasti, ki je bila pridobljena z odplačnim
pravnim poslom, se šteje v smislu te pogodbe za lastninsko pravico
in za druge stvarne pravice.

6. člen
Pogodbenici se strinjata, da je pri urejanju premoženjskopravnega
položaja pravnih oseb iz 5. člena te pogodbe treba izhajati iz
zatečenega dejanskega stanja In pravnega položaja na dan
vzpostavitve neodvisnosti.

Pravica iz drugega odstavka tega člena, ki je bila pridobljena z
neodplačnim pravnim poslom, postane lastninska pravica po
plačilu tržne cene. Tržna cena se določi po stanju na dan pridobitve
pravice uporabe.

Vlaganje sredstev pravne osebe druge pogodbenice ob ustanovitvi
ali po njej določa delež osebe druge pogodbenice v kapitalu pravne
osebe iz prvega odstavka tega člena v skladu z 9. členom te
pogodbe.

Če so sredstva v družbeni lastnini iz prejšnjega odstavka tega
člena pridobljena s skupnim vlaganjem pravnih oziroma fizičnih
oseb pogodbenic, se uporabljajo predpisi o solastništvu, ki veljajo
na ozemlju tiste pogodbenice, na katerem so sredstva v družbeni
lastnini. Lastniški delež se ugotavlja glede na prispevek k
skupnemu vlaganju.
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7. člen

Razsodba arbitraže je dokončna in izvršljiva.
Potem ko se dokončno določi delež družbenega kapitala, pravne
osebe iz 7. in 8. člena te pogodbe nadaljujejo delo kot podjetje v
mešani lastnini pogodbenic v statusni obliki, skladni z notranjim
pravom vsake od pogodbenic.

V skladu z navedeno izhodiščno osnovo pri pravnih osebah, ki
so imele položaj samostojne pravne osebe v eni od pogodbenic
in so se na podlagi pozitivnih predpisov pripojile ali združile s
pravnimi osebami v drugi pogodbenici in na te pravne osebe
neodplačno prenesle svoje premoženje (npr. nekdanje delovne
organizacije in temeljne organizacije združenega dela), se
pogodbenici strinjata, da gre za kapital, pridobljen in ustvarjen na
ozemlju pogodbenice pred pripojitvijo, razen družbenega kapitala
iz drugega odstavka tega člena.

Pravne osebe iz osmega odstavka tega člena se morajo v 30
dneh od dokončne določitve deleža družbenega kapitala registrirati
pri pristojnem sodišču kot pravne osebe v mešani lastnini. V
nasprotnem registracijo opravi sodišče na predlog pristojnega
organa ene od pogodbenic.

Vlaganje družbenega kapitala pravne osebe druge pogodbenice
pred pripojitvijo ali po njej v podjetje, ki se je pripojilo, se vračuna
v kapital te pravne osebe in na tej podlagi določi delež družbenega
kapitala v skladu z 9. členom te pogodbe.

10. člen
V skladu z določenim deležem v družbenem kapitalu vsake
pogodbenice pravna oseba iz osmega odstavka 9. člena te
pogodbe izvede preoblikovanje po predpisih o preoblikovanju
družbenih podjetij tiste pogodbenice, ki ji pripada tako določeni
družbeni kapital.

8. člen
Pri pravnih osebah, registriranih na ozemlju ene od pogodbenic,
ki so nastale iz poslovnih enot ali drugih organizacijskih oblik brez
lastnosti pravne osebe (predstavništva, trgovine in podobne enote
pravnih oseb s sedežem na ozemlju druge pogodbenice), se
pogodbenici strinjata, da gre ne glede'na kraj registracije za kapital
v lasti ustanovitelja pravne osebe druge pogodbenice, razen
družbenega kapitala iz drugega odstavka tega člena.

Če je preoblikovanje izvedeno do dneva začetka veljavnosti te
pogodbe v skladu s predpisi pogodbenic, ta pogodba ne posega
v izid preoblikovanja, razen če se preoblikovanje nanaša na
celoten delež pravne osebe ali njegov del. V tem primeru se
vzpostavi stanje, ki je obstajalo pred preoblikovanjem. Če to ni
mogoče, potem na zahtevo ene pogodbenice da pogodbenica, ki
je izvedla preoblikovanje, polno nadomestilo za ta delež
zainteresirani pravni osebi.

Vlaganje družbenega kapitala druge pogodbenice v pravne osebe
iz prvega odstavka tega člena se vračuna v kapital te pogodbenice
in na tej podlagi se določi delež družbenega kapitala v skladu z 9.
členom te pogodbe.

11. člen
Delavci, ki so državljani ene pogodbenice v pravni osebi v mešani
lastnini iz osmega odstavka 9. člena te pogodbe, imajo v postopku
preoblikovanja ali lastninjenja enake pravice kot delavci, ki so
državljani druge pogodbenice.

9. člen
Pogodbenici se strinjata, da obseg družbenega kapitala v pravnih
osebah iz 7. in 8. člena te pogodbe določi skupna komisija.
Predstavnike vsake pogodbenice v skupni komisiji določi Vlada
Republike Slovenije oziroma Vlada Republike Makedonije. Skupna
komisija lahko po potrebi oblikuje izvedenske skupine za
posamezne primere.

12. člen
Za pravne osebe, ki so po vzpostavitvi neodvisnosti pogodbenic
s svojimi sredstvi ustanovile pravne osebe na ozemlju ene
pogodbenice kot tuje pravne osebe s sedežem na ozemlju druge
pogodbenice v skladu z veljavnimi predpisi te pogodbenice o tujih
vlaganjih, se uporabljajo veljavni predpisi vsake od pogodbenic,
ki urejajo ustanavljanje, poslovanje in preoblikovanje tujih pravnih
oseb.

V delež družbenega kapitala v pravni osebi se vračunajo
ustanoviteljski kapital ter vsa materialna in nematerialna vlaganja,
vse to skupaj pa je podlaga za določitev lastniškega deleža.
V primeru spora glede deleža vloženega družbenega kapitala
odločitev o tem sprejme arbitraža, ki jo sporazumno določita Vlada
Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije v 30 dneh od
dneva predložitve zahteve katere koli pogodbenice.

13. člen

Arbitražo iz tretjega odstavka tega člena sestavljajo trije člani. Po
enega člana arbitraže imenujeta Vlada Republike Slovenije in Vlada
Republike Makedonije, predsednika arbitraže pa sporazumnp
določita ta dva člana.

Vsak spor, ki nastane v zvezi z razlago in uporabo te pogodbe,
pogodbenici rešujeta sporazumno.
Če pogodbenici v 6 mesecih od zahteve ene od pogodbenic za
sporazumno rešitev spora ne dosežeta sporazuma, se spor na
zahtevo katere koli pogodbenice reši pred Stalnim arbitražnim
sodiščem v Haagu.

Če se pogodbenici v predvidenem 30-dnevnem roku ne
sporazumeta o predsedniku arbitraže, ga na zahtevo katere koli
pogodbenice določi Sekretariat Stalnega arbitražnega sodišča v
Haagu.

14. člen

Če ena od pogodbenic ne imenuje svojega predstavnika v
arbitražo v 90 dneh od dneva predložitve zahtevka iz prvega
odstavka tega člena, ima druga pogodbenica pravico zahtevati
od Sekretariata Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, da
sočasno določi drugega člana arbitraže in predsednika arbitraže.
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Predstavniki pogodbenic se zaradi izvrševanja te pogodbe
sestajajo po potrebi.
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15. člen

17. člen

Pogodbenici ne bosta storili ničesar, kar bi odvzelo ali omejevalo
pravice, ki so predmet te pogodbe, razen kadar je to potrebno v
javnem interesu. V takšnem primeru bo zagotovljeno nadomestilo
v naravi ali polno denarno nadomestilo po tržni vrednosti.

Ta pogodba začne veljati osmi dan od dneva prejema zadnjega
obvestila pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji,
ki so po notranjih predpisih pogodbenice predvideni za začetek
njene veljavnosti.

Fizične in pravne osebe, ki so do uveljavitve te pogodbe pridobile
koristi od premoženja, ki je predmet te pogodbe, brez soglasja
lastnika premoženja po tej pogodbi, morajo plačati lastniku
nadomestilo po splošnih pravilih premoženjskega prava, ki veljajo
na ozemlju pogodbenice, na katerem je premoženje, za katerega
uporabo se zahteva nadomestilo.

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Vsaka pogodbenica lahko to pogodbo pisno odpove po diplomatski
poti s šestmesečnim odpovednim rokom. Pogodbe ni mogoče
odpovedati v prvih treh letih od začetka njene veljavnosti.

Osebe iz drugega odstavka tega člena določijo nadomestilo
sporazumno. Če sporazum ni dosežen v 90 dneh od dneva
predložitve predloga za dosego sporazuma, zainteresirana fizična
ali pravna oseba lahko uveljavlja pravico do nadomestila z vložitvijo
tožbe pri pristojnem sodišču.

Sklenjeno v Ljubljani dne 13. julija 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.

16. člen

ZA REPUBLIKO
SLOVENIJO
Marjan Senjur l.r.

Določbe te pogodbe v ničemer ne prejudicirajo vprašanj reševanja
nasledstva po nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.

ZA REPUBLIKO
MAKEDONIJO
Boris Rikalovski l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj Republike Slovenije.

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

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o
ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij sla podpisala
dne 13.7.1998 v Ljubljani minister za ekonomske odnose in razvoj
Republike Slovenije dr. Marjan Senjur in minister za gospodarstvo
Republike Makedonije mag. Boris Rikalovski. Pogodbo je ratificiral
makedonski parlament in je objavljena v Uradnem listu Republike
Makedonije št. 7/99 z dne 10.2.1999.

S prvim odstavkom 4. člena je omogočena pridobitev lastninske
pravice državljanov in pravnih oseb ene pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice v primerih, ko je bil pravni posel sklenjen pred
osamosvojitvijo, ni pa bil izvršen oziroma vpisan v zemljiško knjigo
ali katero drugo knjigo z enakim ali podobnim učinkom.
Pogodba načeloma predvideva možnost pridobivanja lastninske
pravice po vzpostavitvi neodvisnosti v skladu z notranjim pravom,
kar pa bo za makedonske državljane in pravne osebe v Republiki
Sloveniji možno šele po sprejemu posebnega zakona (68.člen
ustave RS).Če v Makedoniji velja načelo vzajemnosti to pomeni,
da dotlej tudi Republika Makedonija ni dolžna omogočiti
državljanom in pravnim osebam Republike Slovenije pridobivanje
lastninske pravice na ozemlju Republike Makedonije. Ob tem je
treba poudariti, da je v pogodbi določba, da v primeru, da na
področju ene pogodbenice veljajo za osebe druge pogodbenice
omejitve za možnost pridobivanja lastninskih in drugih stvarnih
pravic, lahko take omejitve uvede tudi druga pogodbenica.

Razlogi za sklenitev pogodbe so pomembni tako gospodarskega
kot tudi pravnega vidika. Predvsem je potrebno zagotoviti priznanje
v času pred osamosvojitvijo obeh držav pogodbenic že
pridobljenih lastninskih in drugih stvarni/i pravic, kijih imajo osebe
iz ene države pogodbenice na ozemlju druge države
pogodbenice, pravno varstvo teh pravic ter nadaljnje možnosti
pridobivanja teh pravic po načelu vzajemnosti.
Za gospodarske subjekte je pomembno, da se bodo s to pogodbo
ustvarile razmere za ureditev premoženjskopravnih razmerij med
državama ter se tako še dodatno spodbudili medsebojni
gospodarski stiki.

Za družbeni kapital podjetij, ki je nastal z vlaganji oseb iz obeh
pogodbenic, se vzpostavi lastninsko razmerje glede na dejansko
stanje in pravni položaj ob vzpostavitvi neodvisnosti zadevne
pogodbenice. Kadar gre za kapital, ki je bil na posamezno pravno
osebo ene pogodbenice prenesen s pripojitvijo pravne osebe
druge pogodbenice, velja, da je nastal na ozemlju pogodbenice
kjer ima sedež pravna oseba, ki se je pripojila. Za pravne osebe,
ki so nastale iz poslovnih enot ali drugih organizacijskih oblik brez
lastnosti pravne osebe pa velja, da gre ne glede na kraj registracije
za kapital v lasti ustanovitelja (razen vlaganja družbenega kapitala
iz drugega odstavka 7. člena in drugega odstavka 8.člena
pogodbe).

Po podatkih ki jih je na podlagi ankete izdelala nekdanja Služba
družbenega knjigovodstva Republike Slovenije je na dan
31.12.1992 bila tržna vrednost celotnega poslovnega premoženja
slovenskih pravnih oseb v Republiki Makedoniji 231,3 milijona
nemških mark in je bila za 12,1 % višja od knjigovodske vrednosti.
Premoženje poslovnih enot v Republiki Makedoniji je znašalo
68,9 milijona nemških mark (gre za premoženje obratov, prodajaln,
skladišč, predstavništev, filial in drugih delovnih enot: sem spadajo
materialne naložbe, zaloge in drugo poslovno premoženje, kot so
terjatve do kupcev, dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe
ter druga aktiva), premoženje, ki je evidentirano zunaj poslovnih
enot, pa je znašalo 162,4 milijona nemških mark (to so materialne
naložbe in drugo poslovno premoženje - terjatve do kupcev,
dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe ter druga aktiva). V
informaciji Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije
iz julija 1993 so tudi podatki o zunajposlovnem premoženju
slovenskih pravnih oseb (stanovanja in počitniški objekti), po
katerih so imele pravne osebe iz Republike Slovenije v Republiki
Makedoniji na dan 31.12.1992 za 1,3 milijona nemških mark
premoženja (tržna vrednost).

Razmejevanje družbenega kapitala med pogodbenice opravi
skupna meddržavna komisija predvidena v 9. členu. Če skupna
komisija ne more sporazumno rešiti vprašanj v zvezi z deležem
vloženega kapitala oseb pogodbenic, je predvidena arbitraža, ki
se ustanovi za vsak sporni primer posebej. Vanjo delegirata
pogodbenici po enega člana, tretjega, ki je predsednik, pa
delegirana člana določita sporazumno. Če v 30 dneh ni dosežen
sporazum o tretjem članu, ga določi sekretariat stalnega
arbitražnega sodišča v Haagu.

V 1. členu je načelno določeno, da pogodba ureja
premoženjskopravna razmerja med pogodbenicama, nastala pred
vzpostavitvijo samostojnosti in po njej v okviru modalitet določenih
v posameznih členih. V skladu z drugim odstavkom tega člena se
določila te pogodbe nanašajo na v Republiki Sloveniji pridobljeno
premoženje do 25.6.1991, na v Republiki Makedoniji pridobljeno
premoženje do 8.9.1991. Po 25.6.1991 osebe iz Republike
Makedonije v Republiki Sloveniji niso mogle več pravno veljavno
pridobivati lastninske pravice na nepremičninah in drugih stvarnih
pravic.

Če je lastninsko preoblikovanje podjetij oziroma privatizacija
izvedena po predpisih, ki veljajo na ozemlju pogodbenice, kjer je
kapital, se upoštevajo deleži druge pogodbenice kot lastninski
deleži. V primeru, da je bilo preoblikovanje izvedeno že pred
uveljavitvijo pogodbe in so bili pri preoblikovanju prizadeti interesi
oseb druge pogodbenice, pa vzpostavitev prejšnjega stanja ni
možna, omogoča sporazum v 10. členu prizadeti osebi zahtevati
polno denarno nadomestilo za kapitalski delež, ki ga ni bilo mogoče
uveljaviti.
Določbe 11. člena po uveljavitvi te pogodbe glede na končano
lastninjenje ne bo mogoče uporabljati.

2. člen zagotavlja enako pravno varstvo oseb iz držav pogodbenic
pred sodišči obeh držav, transformacijo pravice do uporabe in
razpolaganja, ki je bila pridobljena s pravnim poslom v lastninsko
pravico ter določa, da sredstva v družbeni lasti, ki so bila
pridobljena s skupnimi vlaganji postanejo solastnina oseb obeh
pogodbenic.

Za pravne osebe, ki so jih osebe pogodbenic po vzpostavitvi
neodvisnosti pogodbenic ustanovile na ozemlju druge
pogodbenice, se uporabljajo predpisi, ki na ozemlju, kjer je
premoženje, veljajo za ustanavljanje, poslovanje in preoblikovanje
tujih pravnih oseb.

Pogodbenici zagotavljata osebam druge pogodbenice na svojem
ozemlju enake pravice in enako pravno varstvo kot svojim osebam
ter možnost pridobivanja lastnine in drugih stvarnih pravic v skladu
s svojimi predpisi. Postavljeno je načelo zakonitega hitrega in
učinkovitega varstva v postopkih pred organi držav pogodbenic,
v katerih so udeležene osebe iz druge pogodbenice (3. člen).
30. julij 1999

Pogodba v 15. členu določa, da morajo fizične in pravne osebe, ki
so do njene uveljavitve pridobile koristi od premoženja brez
soglasja njegovega lastnika, pridobljeno korist vrniti lastniku v
skladu s predpisi o obligacijskih razmerjih. O tem naj bi se
zainteresirani stranki sporazumeli v 90 dneh po tem, ko zahtevo
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Za izvajanje pogodbe bo morda potrebno zagotoviti dodatna
proračunska sredstva za plačilo polnega nadomestila v primerih
iz drugega odstavka 10. člena, katerih obseg pa ta trenutek še ni
mogoče oceniti.

postavi ena izmed strank. Če sporazum ni dosežen, odloča o
sporu pristojno sodišče.
Predstavniki pogodbenic se bodo zaradi izvrševanja te pogodbe
sestajali po potrebi. Pogodba predvideva tudi način reševanja
sporov med pogodbenicama. Ti naj bi se načelno reševali
sporazumno, sicer pa pred Stalnim arbitražnim razsodiščem v
Haagu.

Pogodba začne veljati osmi dan od dneva prejema zadnjega
obvestila pogodbenic po diplomatski poti o izpolnitvi
notranjepravnih pogojev za njeno veljavnost. Sklenjena je za
nedoločen čas.

Določbe pogodbe v ničemer ne prejudicirajo vprašanj reševanja
nasledstva po nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

REPUBLIKO

AVSTRIJO

0

SPORAZUMA
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MED

REPUBLIKO

ENOSTAVNEJŠEM

OPRAVLJANJU

ŽELEZNIŠKEM

MEJNE

IN

KONTROLE

CESTNEM

V

PROMETU

(BATMKP)
- EPA 903 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 119. seji dne 15. julija 1999
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O
ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU MEJNE KONTROLE V
ŽELEZNIŠKEM IN CESTNEM PROMETU,

-

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

-

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

-

-

-

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve,
mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem
in cestnem prometu, podpisan v Ljubljani 15. aprila 1999.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:

30. julij 1999
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(4) Pristojni centralni organi držav pogodbenic določijo z
dogovorom

SPORAZUM

1. ureditev, spremembo ali ukinitev službenih mest za opravljanje
mejne kontrole, navedenih v drugem odstavku,

MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO AVSTRIJO O
ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU
MEJNE KONTROLE V ŽELEZNIŠKEM IN
CESTNEM PROMETU

2. proge, na katerih smejo uslužbenci sosednje države v
ozemeljski državi
a) opraviti mejno kontrolo v prevoznih sredstvih med
vožnjo,
b)

Republika Slovenija in Republika Avstrija sta z namenom, da
poenostavita in pospešita opravljanje mejne kontrole v
železniškem in cestnem prometu med državama, sklenili ta
sporazum:

privesti v svojo državo prijete ali zavrnjene osebe ter
spraviti tja zasežene stvari ali dokazna sredstva ali pa
jih spremljati do drugega službenega mesta za
opravljanje mejne kontrole v svoji državi, in

3. cone in
I. DEL
Splošne določbe

4. ukrepe v smislu prvega odstavka glede urejanja prometa,
kot je ureditev posebnih prometnih pasov za opravljanje mejne
kontrole.

1. člen
3. člen

Za potrebe tega sporazuma pomeni:
(1) Cona lahko obsega:

1. "opravljanje mejne kontrole"
izvajanje vseh predpisov držav pogodbenic, ki jih je treba
uporabiti, pri prehajanju oseb čez mejo ter pri uvozu, izvozu
in tranzitu stvari;

1. v železniškem prometu:
a)

dele železniških postaj in drugih železniških objektov
(1. točka drugega odstavka 2. člena); cona obsega na
vsak način železniško progo med državno mejo in
službenim mestom za opravljanje mejne kontrole;

b)

pri opravljanju mejne kontrole med vožnjo vlak na
železniški progi, določeni v skladu z 2. a točko četrtega
odstavka 2. člena, na kateri vozi vlak;

2. "ozemeljska država"
državo pogodbenico, na državnem ozemlju katere se opravi
mejna kontrola druge države pogodbenice;
3. "sosednja država"
drugo državo pogodbenico;
4. "cona"
območje ozemeljske države, v kateri imajo uslužbenci
sosednje države pravico, da opravijo mejno kontrolo;

2. v cestnem prometu dele službenih poslopij, cestne odseke in
druge objekte; cona pa na vsak način obsega cesto med
državno mejo in službenim mestom za opravljanje mejne
kontrole.

5. " uslužbenci"
osebe, ki opravljajo službo kot organi oblasti, ki so pristojni za
opravljanje mejne kontrole, ter osebe, ki so pooblaščene za
službeni nadzor;

(2) Pri uradnih dejanjih v skladu z 2.b točko četrtega odstavka 2.
člena določene proge v pravnem smislu štejejo za cone.
(3) Organi držav pogodbenic, ki so pristojni za opravljanje mejne
kontrole v železniškem prometu določijo, v katerih potniških vlakih
se opravlja mejna kontrola med vožnjo.

6. " stvari"
blago, prevozna sredstva in vrednosti, za katere veljajo devizni
predpisi.
2. člen

II. DEL
Opravljanje mejne kontrole

(1) Državi pogodbenici bosta v okviru tega sporazuma poenostavili
in pospešili opravljanje mejne kontrole v železniškem in cestnem
prometu.

4. člen
(1) V coni veljajo za opravljanje mejne kontrole sosednje države
vsi predpisi te države o prehajanju oseb čez mejo in o uvozu,
izvozu in tranzitu stvari; uslužbenci sosednje države izvajajo te
predpise v enakem obsegu in z enakimi posledicami kot na lastnem
državnem ozemlju.

(2) V ta namen bodo v ozemeljski državi
1. urejena službena mesta za opravljanje mejne kontrole
sosednje države in
2. na določenih progah opravljene mejne kontrole v prevoznih
sredstvih med vožnjo.

(2) Uradna dejanja, ki jih v coni opravijo uslužbenci sosednje
države, se štejejo, kot da so bila opravljena v občini sosednje
države, na ozemlju katere je ustrezni mejni prehod.

(3) Uslužbenci sosednje države imajo pravico, da v skladu s tem
sporazumom opravljajo mejno kontrolo v ozemeljski državi.
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(2) Osebam, ki so jih uslužbenci vstopne države zavrnili, vrnitev
v izstopno državo ne sme biti odklonjena. Prav tako se ne sme
odkloniti ponovni uvoz v izstopno državo za stvari, katerih uvoz
so uslužbenci vstopne države zavrnili.

(3) Prekrški zoper predpise sosednje države, navedene v prvem
odstavku, ki so bili storjeni v coni, se štejejo, kot da so bili storjeni
v občini, navedeni v drugem odstavku.
(4) Sicer pa velja pravo ozemeljske države.

(3) Pri izvajanju ukrepov iz drugega odstavka se bodo uslužbenci
držav pogodbenic medsebojno obveščali in si pomagali.

5. člen
(1) K pooblastilom po prvem odstavku 4. člena sodi tudi pravica
do prijetja in prisilne vrnitve. Uslužbenci sosednje države pa niso
pooblaščeni, da državljane ozemeljske države na njenem ozemlju
primejo, imajo v priporu ali jih privedejo v sosednjo državo.
Dovoljeno pa jim je, da te osebe privedejo na službeno mesto za
opravljanje mejne kontrole na sosednjem ozemlju, ali če tega ni,
na službeno mesto za opravljanje mejne kontrole ozemeljske
države, da se tam sestavi zapisnik o dejanskem stanju.

III. DEL
Uslužbenci
9. člen
(1) Razen v primerih iz drugega odstavka lahko uslužbenci
sosednje države z namenom opravljanja svoje službe v ozemeljski
državi na podlagi službene izkaznice s fotografijo prestopajo
državno mejo na vseh skupnih mejnih prehodih. Ta izkaznica
daje uslužbencem pravico, da gredo v cono, se tam zadržujejo in
se od tam vrnejo v sosednjo državo.

(2) Pri ukrepih po prvem odstavku je treba takoj vključiti
uslužbenca ozemeljske države.
(3) To ne vpliva na veljavnost predpisov ozemeljske države o
azilu.

(2) Uslužbenci sosednje države, ki opravljajo mejno kontrolo v
železniškem prometu v ozemeljski državi, morajo imeti službeno
izkaznico in službeno pooblastilo, sestavljeno v dveh jezikih. V
službenem pooblastilu morajo biti navedeni ime in priimek, datum
in kraj rojstva ter številka službene izkaznice in cona.

6. člen
(1) V coni je treba opraviti mejno kontrolo izstopne države pred
mejno kontrolo vstopne države, razen če mejno kontrolo izstopna
država opusti.

(3) Ta določba ne vpliva na prepoved vstopa posameznim
uslužbencem sosednje države. V takem primeru je treba o tem
nemudoma obvestiti organ sosednje države, ki je izdal službeno
izkaznico ali službeno pooblastilo.

(2) V železniškem prometu smejo uslužbenci vstopne države že
po začetku mejne kontrole izstopne države opraviti mejno kontrolo
oseb in stvari, ki so jih že pregledali uslužbenci izstopne države.

10. člen

(3) Po začetku vstopne mejne kontrole uslužbenci izstopne države
nimajo več pravice opravljati mejne kontrole. Če pa se po začetku
vstopne mejne kontrole vendarle pojavi sum o kaznivem dejanju
ali se pozneje izve, da se v coni nahaja oseba, za katero je bila
razpisana tiralica, imajo uslužbenci izstopne države, potem ko
predhodno obvestijo uslužbence vstopne države, pravico, da
ponovno opravijo mejno kontrolo.

Uslužbenci sosednje države smejo v ozemeljski državi ter na
poti v cono in nazaj pri opravljanju svoje službe nositi uniformo,
službene oznake in službeno orožje ter imeti s seboj potrebno
službeno opremo in službene pse. Orožje smejo uporabiti le v
silobranu.
11. člen

7. člen

(1) Ozemeljska država zagotavlja uslužbencem sosednje države
pri opravljanju njihove službe v coni enako zaščito in pomoč kot
svojim lastnim uslužbencem. Kazenskopravne določbe
ozemeljske države za zaščito uslužbencev in njihovih uradnih
dejanj je treba uporabiti tudi za kazniva dejanja, storjena v
ozemeljski državi zoper uslužbence sosednje države med
opravljanjem njihove službe ali v zvezi s to službo.

(1) Uslužbenci držav pogodbenic lahko sporazumno odstopijo
od vrstnega reda, predvidenega v prvem odstavku 6. člena, če je
to potrebno za hitro opravljanje mejne kontrole. V teh primerih
smejo uslužbenci vstopne države prijeti osebe ali zaseči stvari
šele po končani mejni kontroli izstopne države. Če želijo tako
ukrepati, mejna kontrola izstopne države za te osebe ali stvari pa
še ni končana, privedejo take osebe ali prinesejo take stvari
uslužbencem izstopne države. Če hočejo uslužbenci izstopne
države sami pripreti osebe ali zaseči stvari, imajo pri tem prednost.

(2) O kaznivih dejanjih, ki jih je storil uslužbenec sosednje države
v ozemeljski državi, mora pristojni organ ozemeljske države
nemudoma obvestiti nadrejeni organ uslužbenca.

(2) Denarne zneske, ki so jih uslužbenci sosednje države zasegli
pri mejni kontroli v ozemeljski državi ali so jih imeli pri sebi za
službeno uporabo, ter zasežene ali odvzete stvari je dovoljeno
prenesti v sosednjo državo.

(3) Za odločanje o zahtevkih za nadomestilo škode, ki so jo
povzročili uslužbenci sosednje države pri izvajanju zakonov v
coni, so pristojna sodišča sosednje države. Te zahtevke je treba
presojati po pravu te sosednje države.

8. člen

12. člen

(1) Za stvari, ki so jih uslužbenci sosednje države pri izstopni
mejni kontroli zavrnili ali pa so bile pred začetkom vstopne mejne
kontrole ozemeljske države na pobudo osebe, ki je za to
pooblaščena, vrnjene v sosednjo državo, ne veljajo niti predpisi o
izvozu niti ni treba zanje opraviti izstopne mejne kontrole
ozemeljske države.

30. julij 1999

(1) Če uslužbenec sosednje države v ozemeljski državi med
opravljanjem svoje službe ali v zvezi z njo izgubi življenje ali je
poškodovan ali pa je stvar, ki jo nosi s seboj ali na sebi,
poškodovana ali uničena, je treba zahtevke za nadomestilo škode
presojati po pravu sosednje države.
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(2) Napisi na službenih prostorih uslužbencev sosednje države
morajo biti v slovenskem in nemškem jeziku.

(2) Za odločanje o odškodninskih zahtevkih po prvem odstavku
so pristojna sodišča tiste države pogodbenice, v kateri je bilo
storjeno dejanje, ki je povzročilo škodo ali v kateri je prišlo do
škodnega dogodka ali v kateri ima povzročitelj škode svoje
prebivališče. Pristojno je tudi sodišče ene od držav pogodbenic,
na območju katerega ima upravičenec svoje prebivališče.

16. člen
(1) Predmeti, ki so namenjeni za službeno uporabo na službenih
mestih za opravljanje mejne kontrole ali za potrebe uslužbencev
sosednje države med opravljanjem službe v ozemeljski državi,
so oproščeni vseh uvoznih in izvoznih dajatev. Zanje ni treba
polagati varščine. Za te predmete ne veljajo prepovedi uvoza in
izvoza ter uvozne in izvozne omejitve. Enako velja za službena
ali lastna vozila, ki jih uslužbenci uporabljajo pri opravljanju službe.

(3) Pravnomočne odločbe, ki jih je o odškodninskih zahtevkih po
prvem odstavku sprejelo sodišče ene od držav pogodbenic, in
pravnomočne poravnave, ki so bile o takšnih odškodninskih
zahtevkih sklenjene pred takšnim sodiščem, se priznajo v drugi
državi pogodbenici ter se, če so te odločbe ali poravnave izvršljive
tudi v izvorni državi, tudi izvršijo.

(2) Spisov, dokumentacije in nosilcev podatkov, ki jih uslužbenci
sosednje države uporabljajo pri opravljanju svoje službe v
ozemeljski državi, ter službenih pošiljk in potrebne službene
opreme uslužbenci ozemeljske države ne pregledujejo niti ne
zasežejo.

(4) Priznanje in izvršbo se zavrne, če
a) sta priznanje ali izvršba očitno nezdružljiva z javnim redom
države pogodbenice, v kateri naj bi se odločba ali poravnava
izvršila,
b) sodišče ni bilo pristojno za odločbo po drugem odstavku ali
pa je bila poravnava sklenjena pred sodiščem, ki po drugem
odstavku ni pristojno,

17. člen
(1) Ozemeljska država bo z oprostitvijo plačila pristojbin odobrila
postavitev in delovanje telekomunikacijskih naprav, ki so izključno
potrebne za delo službenih mest za opravljanje mejne kontrole
na sosednjem ozemlju ter njihovo zvezo z ustreznimi napravami
sosednje države, in to pod pogojem, da so ji povrnjeni morebitni
stroški za postavitev in najem. Delovanje teh telekomunikacijskih
naprav se šteje za notranji promet sosednje države. Glede
nadomestila za vzpostavitev in uporabo železniških objektov in
naprav velja ureditev, dogovorjena med železnicami.

c) sta odločba ali poravnava v nasprotju s pravnomočno odločbo
glede istih strank in istega zahtevka, ki jo je pred tem sprejelo
sodišče države pogodbenice, v kateri naj bi se odločba ali
poravnava priznala in izvršila; ali pa sta odločba ali poravnava
v nasprotju s pravnomočno poravnavo, ki so jo iste stranke
o istem zahtevku pred tem sklenile pred sodiščem države
pogodbenice, v kateri naj bi se odločba ali poravnava priznala
in izvršila,

(2) Razen v primerih, ki jih ureja prvi odstavek, veljajo predpisi
obeh držav pogodbenic o postavitvi, vzdrževanju in delu
telekomunikacijskih naprav na ozemlju vsake posamezne države
pogodbenice.

d) se je že pred tem začel sodni postopek med istimi strankami
o istem zahtevku pred sodiščem države pogodbenice, v kateri
naj bi se odločba ali poravnava priznala in izvršila,
e) stranka, ki je izgubila, v postopku ni sodelovala in ji dokument,
s katerim je bil sprožen postopek, ali enakovreden dokument
ni bil pravilno ali pravočasno vročen.

V. DEL
Končne določbe

IV. DEL
Službena mesta za opravljanje mejne kontrole

18. člen
Zaradi državne varnosti ali če to zahteva javni interes lahko vsaka
država pogodbenica enostransko krajevno omejeno ali neomejeno
začasno prekine izvajanje sporazuma ali njegovih posameznih
določb. Drugo državo pogodbenico je treba o tem nemudoma
obvestiti po diplomatski poti.

13. člen
Pooblastila za opravljanje mejne kontrole na službenih mestih za
opravljanje mejne kontrole držav pogodbenic vključno z odpiralnimi
časi je treba določiti čim bolj usklajeno.

,
14. člen

Nesoglasja v razlagi ali uporabi tega sporazuma rešujejo pristojni
organi držav pogodbenic. Urejanje po diplomatski poti s tem ni
izključeno.

(1) Nadomestila za uporabo objektov in naprav v železniškem in
cestnem prometu, ki so potrebna za službena mesta za
opravljanje mejne kontrole, sosednje države v ozemeljski državi,
se uredijo s civilnopravno pogodbo.

20. člen

(2) Železnice morajo uslužbence, ki opravljajo mejno kontrolo
med vožnjo, prepeljati brezplačno in jim morajo dati na razpolago
ustrezno število oddelkov v vlaku.

(1) Ta sporazum je treba ratificirati. Listini o ratifikaciji bosta čim
prej izmenjani na Dunaju.
(2) Ta sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi
mesecu, v katerem sta bili izmenjani listini o ratifikaciji.

15. člen

(3) Z veljavnostjo tega sporazuma preneha veljati Sporazum med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo
o mejni kontroli v železniškem prometu oseb z dne 8. aprila 1967

(1) Prostore, na službenih mestih za opravljanje mejne kontrole
sosednje države, je treba označiti z uradnimi tablami in državnimi
simboli.
poročevalec, št. 59
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v besedilu sporazuma z dne 5. marca 1969 in 6. septembra 1974
in izmenjave not z dne 16. oktobra 1992 med Republiko Slovenijo
in Republiko Avstrijo.

SESTAVLJENO v Ljubljani dne 15. aprila 1999 v dveh izvirnikih v
slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako
verodostojni.

(4) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in se lahko kadar
koli pisno odpove po diplomatski poti; veljati preneha po preteku
90 dni, potem ko je druga država pogodbenica prejela odpoved.

Za Republiko Slovenijo:
Andrej Grasselli, l.r.

Za Republiko Avstrijo:
dr. Christian Berlakovits, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve
in Ministrstvo za promet in zveze.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in
cestnem prometu sta v Ljubljani dne 15. aprila 1999 podpisala
Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Slovenije in dr. Christian Berlakovits,
veleposlanik v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Avstrije.

na ozemlju sosednje države, o službah, ki opravljajo mejno
kontrolo, nadomestila za uporabo prostorov, o jeziku,
telekomunikacijskih napravah ter dokumentaciji ter končne
določbe. Sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki
sledi mesecu izmenjave listin o ratifikaciji.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Namen sporazuma je zagotoviti nemoten potek železniškega in
cestnega prometa med državama in čim krajše zadrževanje
blaga in potnikov zaradi mejne kontrole in operativnih postopkov
v železniškem in cestnem prometu med državama.

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oziroma spremembe
veljavnih predpisov. Za izvajanje sporazuma niso potrebna
dodatna finančna sredstva, saj so že zagotovljena na
proračunskih postavkah pristojnih državnih organov, ki te
dejavnosti opravljajo po sedaj veljavnih predpisih.

Sporazum vsebuje splošne določbe, ki opredeljujejo v sporazumu
uporabljene izraze, določbe o opravljanju mejne kontrole, o
uslužbencih in njihovih pravicah ter dolžnostih pri opravljanju dela
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

VLADO

SPORAZUMA

REPUBLIKE

MED

SLOVENIJE

IN

BELGIJSKO-LUKSEMBURŠKO

EKONOMSKO

UNIJO

POSPEŠEVANJU

IN

0

MEDSEBOJNEM

ZAŠČITI

NALOŽB

(MBLUPZN)
- EPA 904 - II -

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

Vlada Republike Slovenije je na 119. seji dne 15. julija 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN BELGIJSKOLUKSEMBURŠKO EKONOMSKO UNIJO O MEDSEBOJNEM
POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽB,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Belgijskoluksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju
in zaščiti naložb, podpisan v Ljubljani 1. februarja 1999.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

" Besedilo sporazuma v francoskem in nizozemskem jeziku je na vpogled
v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije.
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znamkami, imeni družb, industrijskimi vzorci in pravicami
v tehničnih postopkih, vrednost na podlagi dobrega
imena in slovesa in know-how,

SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
BELGIJSKO - LUKSEMBURŠKO
EKONOMSKO UNIJO

e) z zakonom ali po pogodbi podeljene koncesije za
opravljanje kakršne koli gospodarske ali komercialne
poslovne dejavnosti, vključno s koncesijami za iskanje,
obdelovanje, črpanje ali izkoriščanje naravnih virov.
Izraz "naložba" se uporablja tudi za kakršen koli posreden
prispevek v gotovini, v naravi ali v storitvah, ki se naloži ali
ponovno naloži v kateri koli sektor gospodarske dejavnosti v
skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je
naložba izvedena.

O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU IN
ZAŠČITI NALOŽB

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje vloži
ali ponovno vloži, ne učinkuje na njegovo naravo kot naložbe
pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z zakoni in
predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je bila naložba
izvedena.

na eni strani
in
VLADA KRALJEVINE BELGIJE,
ki deluje tako v svojem imenu kot v imenu
Vlade Velikega vojvodstva Luksemburg, na podlagi obstoječih
sporazumov,
Vlade Pokrajine Valonije,
Vlade Pokrajine Flandrije
in Vlade Pokrajine glavnega mesta Bruselj,

2. Izraz "vlagatelj" pomeni:
za Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo:
a)

na drugi strani
(v nadaljevanju pogodbenici), sta se

katero koli fizično osebo, ki se po zakonodaji Kraljevine
Belgije ali Velikega vojvodstva Luksemburg šteje za
državljana Kraljevine Belgije ali Velikega vojvodstva
Luksemburg,

V ŽELJI, da ustvarita ugodne razmere za večje gospodarsko
sodelovanje med državama in še zlasti za naložbe vlagateljev
ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice

b) katero koli pravno osebo, ustanovljeno v skladu z
zakonodajo Kraljevine Belgije ali Velikega vojvodstva
Luksemburg in ima sedež podjetja na ozemlju Kraljevine
Belgije ali Velikega vojvodstva Luksemburg;

in

za Republiko Slovenijo:

OB SPOZNANJU, da bosta medsebojno pospeševanje in zaščita
takih naložb po tem sporazumu privedla k spodbujanju poslovne
pobude in povečala blaginjo v obeh državah,

a) fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije v
skladu z njenimi zakoni,

DOGOVORILI, kot sledi:

b)

.1. ČLEN
Opredelitev pojmov

3. Izraz "dohodek" pomeni kakršen koli znesek, ki ga prinaša
naložba in vključuje še zlasti, vendar ne izključno dobiček,
obresti, dividende, kapitalski dobiček, licenčnine, dohodek od
celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe in vse druge
zakonite dohodke v zvezi z naložbami.

Za namene tega sporazuma:
1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, vloženega
v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju
je naložba izvedena in še zlasti, vendar ne izključno:
a)

premičnine in nepremičnine kot tudi katere koli druge
stvarne pravice, kot so hipoteke, pravice do zaplembe,
zastave, užitek in podobne pravice,

b)

lastniške deleže, delnice, obveznice in kakršno koli
drugo obliko udeležbe v kaki družbi,

c)

denarno terjatev ali zahtevek v zvezi s kakršno koli
drugo dejavnostjo, ki ima ekonomsko vrednost in je
povezana z naložbo,

d)

4. Izraz "ozemlje" pomeni:

pravice intelektualne lastnine, vključno s pravicami v
zvezi z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi
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pravne osebe, vključno s korporacijami, gospodarskimi
družbami ali drugimi družbami ali združenji, ki imajo
sedež na ozemlju Republike Slovenije in so registrirane
ali ustanovljene v skladu s pravom Republike Slovenije.
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a)

za Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo ozemlje
Kraljevine Belgije in ozemlje Velikega vojvodstva
Luksemburg kot tudi obmorska območja, to je morska
in podvodna območja, ki segajo čez teritorialne vode
zadevnih držav in na katerih te države v skladu z
mednarodnim pravom uresničujejo svoje suverene
pravice in jurisdikcijo za namen raziskovanja,
izkoriščanja in ohranjanja naravnih virov;

b)

za Republiko Slovenijo ozemlje Republike Slovenije, kjer
Republika Slovenija izvaja suverenost, suverene
pravice ali jurisdikcijo v skladu z mednarodnim pravom,
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2. ČLEN
Pospeševanje in zaščita naložb

4. ČLEN
Nadomestilo za izgube

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju spodbuja in pospešuje
naložbe vlagateljev druge pogodbenice in v skladu s svojim
pravom dopušča take naložbe.
2. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in predpisi
dovoli sklepanje in izvrševanje licenčnih pogodb in
komercialnih ter administrativnih sporazumov in sporazumov
o tehnični pomoči, če so te dejavnosti povezane s takimi
naložbami.

Vlagateljem ene pogodbenice, katerih naložbe na ozemlju druge
pogodbenice utrpijo izgube zaradi vojne ali katere koli druge oblike
oboroženega spopada, revolucije, izrednega stanja, upora, vstaje,
nemirov ali drugih podobnih dogodkov na ozemlju te druge
pogodbenice, druga pogodbenica glede vzpostavitve prejšnjega
stanja, odškodnine ali nadomestila priznava enako ugodno
obravnavo, kot jo zagotavlja svojim vlagateljem ali vlagateljem
katere koli tretje države. Plačila na tej podlagi so prosto prenosljiva.

3. Vsaka pogodbenica se obvezuje, da bo vedno zagotovila, da
se spoštujejo obveznosti, ki jih je sprejela do vlagateljev druge
pogodbenice v skladu s tem sporazumom.

5. ČLEN
Razlastitev in odškodnina

4. Vsaka pogodbenica zagotovi trajno zaščito in varnost naložb
vlagateljev druge pogodbenice v skladu s svojimi zakoni.
Nobena pogodbenica vlagateljem druge pogodbenice ne sme
z nerazumnimi ali diskriminacijskimi ukrepi škodovati pri
upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju naložb ali
razpolaganju z njimi na svojem ozemlju.

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice ne smejo biti predmet nacionalizacije,
razlastitve ali ukrepov z enakim učinkom, kot ga ima
nacionalizacija ali razlastitev (v nadaljevanju "razlastitev"),
razen v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi, v skladu
z zakonskim postopkom in proti takojšnji, učinkoviti in ustrezni
odškodnini.

Enake obravnave bodo veljale za reinvesticije dohodkov in
vlaganje dodatnega premoženja za razširitev in vzdrževanje
naložbe.

2. Odškodnina iz prvega odstavka tega člena se, glede na to,
kateri dogodek se primeri prvi, izračuna na podlagi tržne
vrednosti naložbe tik pred razlastitvijo ali preden je
nameravana razlastitev postala splošno znana. Izplačilo
odškodnine se izvrši brez odlašanja v konvertibilni valuti ali v
valuti, v kateri je bila izvedena naložba in vključuje obresti po
običajni komercialni obrestni meri, ki jo pogodbenica določi z
zakonom, predpisi ali kako drugače, od dneva razlastitve do
dneva plačila in mora biti prosto prenosljiva in dejansko
vnovčljiva.

3. ČLEN
Nacionalna obravnava in obravnava
po načelu države z največjimi ugodnostmi
1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju zagotavlja pošteno in
pravično obravnavo naložb in dohodkov vlagateljev druge
pogodbenice. Ta obravnava v nobenem primeru ne sme biti
manj ugodna od tiste, ki jo v enakih okoliščinah priznava
svojim vlagateljem ali vlagateljem iz katere koli tretje države,
kar je ugodnejše.

3. Vlagatelj, čigar naložbe so razlaščene, ima pravico zahtevati,
da skladno z zakonodajo pogodbenice, ki razlastitev izvede,
sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice takoj prouči njegov
primer in vrednotenje njegovih naložb v skladu z načeli,
določenimi v tem členu.

2. Nobena pogodbenica na svojem ozemlju ne sme obravnavati
vlagateljev druge pogodbenice v zvezi z njihovim upravljanjem,
vzdrževanjem, uporabo, uživanjem njihovih naložb ali prodajo
njihovih naložb na manj ugoden način od obravnave, ki jo
priznava svojim lastnim vlagateljem ali vlagateljem iz katere
koli tretje države.

6. ČLEN
Prenosi
1. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni priznava
vlagateljem druge pogodbenice prost prenos sredstev v zvezi
z njihovimi naložbami, ki vključujejo zlasti, vendar ne izključno:

3. Določb tega člena v zvezi z zagotovitvijo obravnave, ki ne bo
manj ugodna od tiste, ki je zagotovljena vlagateljem posamezne
pogodbenice ali vlagateljem tretjih držav, ni mogoče razlagati
tako, da obvezujejo eno pogodbenico, da dodeli vlagateljem
druge pogodbenice ugodnost kakršnekoli obravnave,
prednosti ali privilegije, ki izhajajo iz:
a)

b)

a)

začetni kapital in dodatne prispevke za vzdrževanje ali
razvoj naložb,

b)

dohodke, opredeljene v tretjem odstavku 1. člena tega
sporazuma,

kakršne koli obstoječe ali prihodnje carinske ali
gospodarske unije, prostotrgovinskega območja ali
sporazuma o prosti trgovini ali podobnega
mednarodnega sporazuma, katerega pogodbenica je
ena ali druga pogodbenica, oziroma bo to postala,

c) sredstva za odplačilo posojil v zvezi z naložbo,
d)

dohodek od celotne ali delne prodaje ali likvidacije
naložbe,

sporazumov, ki se v celoti ali deloma nanašajo na
obdavčitev.

e)

kakršno koli odškodnino ali drugo plačilo iz 4. in 5. člena
tega sporazuma,
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f)

5. Nobena od pogodbenic ne sme po diplomatski poti reševati
katere koli zadeve, predložene arbitraži, dokler se postopek
ne konča in eni od pogodbenic ni uspelo držati se razsodbe
oziroma se ravnati po njej.

zaslužke in prejemke državljanov iz tujine, zaposlenih
v zvezi z naložbo.

2. Prenosi se opravijo brez odlašanja v prosto zamenljivi valuti.
Prenosi se opravijo po tržnem menjalnem tečaju, veljavnem
na dan prenosa, razen če se ni investitor dogovoril drugače.

6. Odločba je dokončna in zavezujoča za obe stranki v
sporu.Vsaka pogodbenica se obveže, da bo izvršila odločbo
v skladu s svojo zakonodajo.

7. ČLEN
Subrogacija
9. ČLEN
Reševanje sporov med pogodbenicama

1. Če ena pogodbenica ali agencija, ki jo pogodbenica imenuje
(v nadaljevanju "prva pogodbenica") opravi kako plačilo
vlagatelju te pogodbenice na podlagi garancije ali pogodbe o
zavarovanju, ki jo je odobrila v zvezi s kako naložbo, druga
pogodbenica prizna prenos pravic in upravičenj v zvezi s
tako naložbo. Prva pogodbenica je upravičena, da uresničuje
take pravice in uveljavlja take zahtevke na podlagi subrogacije
v enakem obsegu kot oškodovana stranka.

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega
sporazuma se, če je to le mogoče, rešujejo po mirni poti.
2. Če pogodbenicama ne uspe doseči dogovora v šestih
mesecih od datuma zahteve po poravnavi, se spor na zahtevo
ene ali druge pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču, ki
ga sestavljajo trije člani.

2. Če pogodbenica plača neko plačilo svojemu vlagatelju in
prevzame pravice in terjatve vlagatelja, ta vlagatelj ne sme
uveljavljati teh pravic in terjatev do druge pogodbenice, če ni
pooblaščen, da nastopa v imenu pogodbenice, ki je opravila
plačilo.

3. Arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer
na naslednji način. V dveh mesecih od prejema zahteve za
arbitražo vsaka pogodbenica imenuje enega člana
razsodišča. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje
države, ki se po odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika
razsodišča. Predsednik se imenuje v dveh mesecih od dne,
ko sta bila imenovana druga dva člana.

8. ČLEN
Reševanje sporov med vlagatelji in pogodbenicama

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, povabi predsednika
Meddržavnega sodišča v Haagu, da opravi potrebna
imenovanja. Če je predsednik sodišča državljan ene od
pogodbenic ali iz kakršnega koli razloga ne more opraviti te
naloge, se povabi podpredsednik sodišča, da opravi potrebna
imenovanja. Če je podpredsednik sodišča državljan ene od
pogodbenic ali iz kakršnega koli razloga ne more opraviti te
naloge, se povabi član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan
ene od pogodbenic, da opravi potrebna imenovanja.

1. Vsak spor, ki bi nastal med pogodbenico in vlagateljem druge
pogodbenice v zvezi z naložbo izvedeno na ozemlju prve
pogodbenice, se rešuje po mirni poti s pogajanji.
2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih od dneva
zahteve po reševanju spora, se spor po izbiri investitorja
predloži:
a)

pristojnim sodnim organom pogodbenice ali

b)

ad hoc razsodišču, ki se, če se stranke v sporu ne
dogovorijo drugače, ustanovi v skladu z Arbitražnimi
pravili Komisije Združenih narodov za mednarodno
trgovinsko pravo (UNCITRAL), ali

c)

Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih
sporov (ICSID) s spravnim postopkom ali arbitražo, ki
je bil ustanovljen v skladu s Konvencijo o reševanju
investicijskih sporov med državami in državljani drugih
držav, ki je bila dana na voljo za podpis v VVashingtonu
D.C. 18. marca 1965.

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve
so dokončne in zavezujoče za obe pogodbenici. Vsaka
pogodbenica krije stroške svojega člana in svojega zastopstva
v arbitražnem postopku. Pogodbenici krijeta stroške za
predsednika in druge stroške v enakih delih.
6. Skladno z določili tega člena razsodišča določa svoj lastni
postopek.

10. ČLEN
Uporaba drugih pravil

3. Vsaka pogodbenica s tem soglaša s predložitvijo
investicijskega spora v mednarodni spravni postopek ali
arbitražo.

Če zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obveznosti
po mednarodnem pravu, ki že obstajajo ali se po začetku
veljavnosti tega sporazuma vzpostavijo med pogodbenicama
poleg tega sporazuma, vsebujejo splošen ali pa poseben predpis,
po katerem so naložbe vlagateljev druge pogodbenice upravičene
do obravnave, ki je ugodnejša od tiste, ki je predvideno po tem
sporazumu, potem take določbe v obsegu v katerem so
ugodnejše prevladajo nad tem sporazumom.

4. V kateri koli fazi arbitražnega postopka ali izvrševanja
arbitražne odločbe nobena od pogodbenic, vpletenih v spor,
nima pravice kot ugovor navesti dejstva, da je vlagatelj, ki je
nasprotna stranka v sporu, prejel nadomestilo, ki v celoti ali
delno pokriva njegove izgube v skladu z zavarovalno polico
ali garancijo, predvideno v 7. členu tega sporazuma.
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11. ČLEN
Uporaba sporazuma

3. Za naložbe, ki so bile izvedene med veljavnostjo tega
sporazuma, ostajajo določbe členov od 1 do vključno 11
veljavne še nadaljnjih deset let po datumu prenehanja in brez
poseganja v uporabo splošnih pravil mednarodnega prava
po izteku tega zadnjega obdobja.

1. Ta sporazum se uporablja za vse sedanje in prihodnje naložbe,
ki jih vlagatelji ene pogodbenice izvedejo na ozemlju druge
pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in predpisi.
2. V primeru posrednih naložb, navedenih v drugem
pododstavku prvega odstavka 1. člena, vlagatelji ne smejo
vložiti zahtevka na podlagi tega sporazuma, če je bil v isti
zadevi že uveljavljan zahtevek na podlagi drugega sporazuma
o zaščiti naložb.

V DOKAZ TEGA, sta za to od svojih vlad pravilno pooblaščena
podpisnika, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 1. februarja 1999, v dveh izvirnikih, od
katerih je vsak v slovenskem, nizozemskem, francoskem in
angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
V primeru razlik pri razlagi prevlada angleško besedilo.

12. ČLEN
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
ZA VLADO
ZA BELGIJSKO-LUKSEMBURŠKO
REPUBLIKE SLOVENIJE:
EKONOMSKO UNIJO:
Boris Frlec l.r.

1. Vsaka pogodbenica pisno po diplomatski poti obvesti drugo
pogodbenico o izpolnjenih notranjepravnih zahtevah za
začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne
veljati z datumom zadnje notifikacije. Ta sporazum ostane v
veljavi deset let.

Za Vlado Kraljevine Belgije,
ki deluje tako v lastnem imenu
in v imenu Vlade Velikega
vojvodstva Luksemburg:
Za Vlado Pokrajine Valonije:
Za Vlado Pokrajine Flandrije:
Za Vlado Pokrajine glavnega
mesta Bruselj:

2. Sporazum se vsakokrat podaljšuje za nadaljnjih deset let,
razen če ena ali druga pogodbenica najmanj šest mesecev
pred iztekom njegove veljavnosti pisno ne obvesti druge
pogodbenice o nameri odpovedi sporazuma, pri čemer si
vsaka pogodbenica pridržuje pravico, da sporazum odpove
z uradnim obvestilom najmanj šest mesecev pred datumom
izteka tekočega obdobja veljavnosti.

Eric Derycke l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

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

odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma
drugih ukrepov, ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med
pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med
investitorjem ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Belgijskoluksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju
in zaščiti naložb, ki ga je za Vlado Republike Slovenije podpisal
minister za zunanje zadeve, gospod dr. Boris Friec, za Belgijskoluksemburško ekonomsko unijo pa minister za zunanje zadeve
Kraljevine Belgije, gospod Erik Derycke, je bil podpisan v Ljubljani,
dne 01. februarja 1999, v slovenskem, nizozemskem, francoskem
in angleškem jeziku.

Sporazum je sklenjen za dobo 10 (deset) let, nato pa se bo molče
podaljševal nadaljnja desetletna obdobja, razen če ga 6 (šest)
mesecev pred iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic
pisno ne odpove. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in
na način, kot je predvideno s sporazumom, bodo določbe
sporazuma veljale še nadaljnjih 10 (deset) let po datumu njegove
prekinitve za naložbe, ki so bile izvršene pred prenehanjem
veljavnosti sporazuma.

Sporazum o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb je
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic.
V sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenice, na
katere teritoriju je investicija izvršena, medtem ko je tretma že
izvršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim
investicijam, oziroma po načelu največjih ugodnosti investicijam
iz tretjih držav.

Sporazum o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb ratificira
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena
Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija zadevnega sporazuma ne narekuje spremembo
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.
Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in
dohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in izplačilo
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DRŽAVNO TOŽILSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska 22. IS 11 Ljubljana
GENERALNA DRŽAVNA TOŽILKA

Opr. št. Tu 37/99
Datum: 22/7-99

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Šubičeva 4
1000 Ljubljana

Zadeva: Poročilo o delu državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
za leto 1998

Kot Generalna državna tožilka RS vam v skladu z določbo člena 62 Zakona o
državnem tožilstvu pošiljam poročilo o delu državnih tožilstev in tožilcev v
Sloveniji, opravljeno v letu 1998, tedaj v času, ko sem šama prispevala svoj
delež kot vrhovna državna tožilka, nisem pa bila v vlogi predstojnika, ki bi
lahko usmeril in uokviril vsebino poročanja.

Podpisujem tedaj poročilo, ki je nastalo po odredbah mojih predhodnikov in je
omejeno večinoma na statistično poročanje in opis dejavnosti brez ocene o
družbenem pomenu in posledicah, ki jih je tožilsko delo na posameznih
področjih imelo.
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Poročilo obravnava kazenski pregon, delo na civilno upravnem področju in delo
Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve. Razen pri poročilu skupine žal
i
niso vsebinsko zajeti tisti konkretni primeri, na katerih temeljijo sklepne
ugotovitve, takšno je bilo pač navodilo za poročanje.

Če že ne vsebinsko pa je vsaj številčno videti, da so bili državni tožilci aktivni,
da so opravili več dela kot leto popreje, a vendarle z zaostanki ob koncu leta.

Na uspešnost dela državnih tožilcev vpliva ne

le

lastna kreativnost in

prizadevnost, temveč tudi zakonodaja in sodelovanje s sodiščem in organi
odkrivanja. Evropska skupnost zahteva od pravosodja kvalitetno reševanje
zadev v razumnem roku ob vsklajeni zakonodaji.

V trenutku, ko vam poročilo pošiljam, lahko ugotovim, daje novela Zakona o
kazenskem postopku razbremenila državne tožilce nekaj
procesno niso bile utemeljene niti smotrne in
poravnavanja,

s

katerim

naj

bi

skupaj

z

obremenitev, ki

mu dala v roke nov institut
t
institutom odložitve pregona

razbremenili sodišča, ki so glede zaostankov še v mnogo slabši situaciji od
tožilstev.

Zastavili smo delo na usposabljanju državnih tožilcev, vzpostavili interne
operativne povezave in dosegli višjo stopnjo notranjega angažiranja tako, da
lahko Državnemu zboru z zadovoljstvom sporočim, da je v tem trenutku
povsem na tekočem z reševanjem tožilskih zadev kar pet okrožnih državnih
tožilstev, vsa višja državna tožilstva, obvladljiva situacija in v postopku
kratkoročnega reševanja je situacija na štirih tožilstvih, na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani pa je zaostanek zadev, zlasti nad eno leto, še previsok, da
bi ne bilo potrebno

nadaljevati s posebnimi aktivnosti

za njegovo

bistveno

znajšanje oziroma odpravo.
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Pomemben delež pri ugotavljanju stanja, kontroli zakonitosti in ažurnosti
reševanja, ima revizijska skupina Državnega tožilstva Republike Slovenije, pa
tudi kontrolne aktivnosti višjih državnih tožilstev, ki izvajajo nadzor nad
okrožnimi.

Kadrovanje ni usmerjeno zgolj v pridobivanje novih sistemizacij za mesto
državnih tožilcev, temveč tudi za pridobitev suportnih kadrov - pomočnikov in
strokovnih sodelavcev, ki se na tak način urijo za bodočo funkcijo, na drugi
strani pa pripomorejo državnemu tožilcu k temu, da se posveti pomembnim
zadevam in odločitvam ter zastopanju funkcije navzven. Glede na pripad je v
Sloveniji trenutno premalo državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v
Slovenj Gradcu, kjer je že dan predlog za razširitev sistemizacije, sicer pa
kadrovanje poteka sprotno.
«
Državni

tožilci si bomo prizadevali

v bodoče bolje predstaviti podobo o

svojem delu tudi javnosti in Državnemu zboru ne le enkrat letno, temveč sproti
in zlasti

o zadevah, ki odmevno

in pomembno

posegajo v pravni red naše

države.

S spoštovanjem,

•J
T/;//

GENERALN;

A TOŽILKA RS

Priloga: poročilo
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DRŽAVNO TOŽILSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE

SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV
ZA LETO 1998

Ljubljana, junij 1999 ,
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delo državnih tožilstev

a) Pregon storilcev kaznivih dejanj
V letu 1998 so okrožna državna tožilstva, ki so v Republiki Sloveniji stvarno
pristojna za pregon vseh kaznivih dejanj, pregonljivih po uradni dolžnosti, prejela
ovadbe zoper 23.812 polnoletnih, 3.813 mladoletnih in 28.977 neznanih storilcev
kaznivih dejanj. V primeijavi z letom 1997, koje bilo ovadenih 21.412 polnoletnih,
3.232 mladoletnih in 15.134 neznanih storilcev kaznivih dejanj, se je število
prijavljenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj povečalo za 2.400 ali 11%,
mladoletnih povečalo za 581 ali 18% in neznanih storilcev povečalo za 13.843 ali
91,5%.
Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 15.747 polnoletnih oseb, so
državna tožilstva v letu 1998 obravnavala ovadbe s skupaj 39.559 polnoletnimi
storilci, v letu 1997 pa s 36.884 storilci. To pomeni, da je bilo v letu 1998
obravnavanih za 2.675 ali 7% več prijavljenih polnoletnih storilcev kot v letu 1997.
Zavržene so bile ovadbe za 5.948 oseb, kar predstavlja 15% obravnavanih ovadenih
polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. V letu 1997 so bile zavržene ovadbe zoper
5.960 polnoletnih oseb, kar je predstavljalo 16% obravnavanih oseb.
Zoper 1.077 oseb so bile zavržene ovadbe na podlagi člena 14 KZ RS, ker so bila
prijavljena dejanja majhnega pomena, škodljive posledice pa neznatne ali pa jih
sploh ni bilo. Ob koncu leta 1998 so ostale nerešene ovadbe glede 15.896 oseb, kar
je za 2.413 oseb več kot v predhodnem letu. Nerešene ovadbe so še v delu pri
državnih tožilstvih zoper 7.543 oseb in pri drugih organih zoper 8.353 oseb.
Kazenski postopek so v letu 1998 državna tožilstva sprožila zoper 13.909 oseb in
sicer zoper 9.288 oseb z vložitvijo obtožnega predloga, zoper 407 oseb z vložitvijo
neposredne obtožnice in zoper 4.214 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske preiskave.
Državna tožilstva so pred odločitvami o vložitvi obtožnih predlogov ali pred
drugačno rešitvijo predlagala preiskovalnim sodnikom posamezna preiskovalna
dejanja zoper 5.616 oseb.
Po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 2.246 oseb, zoper 659 oseb
pa so državna tožilstva na osnovi zakonitih razlogov odstopila od kazenskega
pregona. Konec leta so ostale nerešene ovadbe glede 7.543 oseb.
t
V letu 1998 je bilo obtoženih 11.941 oseb, kar je v primeijavi z letom 1997, ko je
bilo obtoženih 11.033 oseb, za 908 ali 8% več obtoženih polnoletnih oseb.
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V letu 1998 so se državni tožilci udeležili 30.855 glavnih obravnav in zaslišanj
obdolžencev v preiskavi, kar je za 1.238 več kot leto poprej.
Na podlagi vloženih obtožb so okrožna sodišča odločila s sodbami o 6.132 osebah,
kar je za 577 oseb ali 10% več kakor leta 1997, ko je bila izrečena sodba glede
5.555 obtoženih oseb.
V letu 1998 je bilo pred sodiščem spoznanih za krive 5.646 oseb, oproščenih
obtožbe je bilo 486 oseb in za 1.752 oseb je bila izdana zavrnilna sodba, ker je
državno tožilstvo obtožbo umaknilo.
Zoper sodbe sodišča prve stopnje so državna tožilstva vložila 707 pritožb, od tega
zaradi odločbe o kazni 403. Upoštevaje obsodilne in oprostilne sodbe so državna
tožilstva napadala vsako 9. sodbo. Do konca leta so sodišča odločila o 293
pritožbah in od tega ugodila 241 pritožbam, 52 pa so jih zavrnila kot neutemeljene.
Po mnenju višjih tožilstev je bilo delo okrožnih tožilcev na pritožbenem področju
na dovolj visokem strokovnem nivoju.
Višja državna tožilstva so v pritožbenem postopku proučila 2.369 zadev in o njih
izdelala pisna mnenja. Tako je Višje državno tožilstvo v Celju proučilo 221 zadev,
v Kopru 264, v Ljubljani 1.389 in v Mariboru 495. Funkcionarji z višjih državnih
tožilstev so se udeležili 969 sej pritožbenih senatov. Višja državna tožilstva so
Državnemu tožilstvu Republike Slovenije podala precej pobud za vložitev zahteve
za varstvo zakonitosti.
Državno tožilstvo Republike Slovenije je v preteklem letu vložilo 79 zahtev za
varstvo zakonitosti v kazenskih, prekrškovnih, civilnih in upravnih zadevah.
Obravnavalo je skupno 630 kazenskih ter 1.517 civilnih-in upravnih zadev. Razen
tega je Državno tožilstvo Republike Slovenije prejelo od Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije v letu 1998 še 236 zahtev za varstvo zakonitosti, ki so jih
podali obsojenci, njihovi zagovorniki, obsojenčevi svojci ali pooblaščenci. Na vse
vložene zahteve so vrhovni državni tožilci podali odgovore po 2. odstavku 423.
člena ZKP, v katerih so zavzeli stališče do pravnih vprašanj ter o utemeljenosti ali
neutemeljenosti takih zahtev in podali svoje predloge. Poleg tega je Državno
tožilstvo Republike Slovenije usmerjalo delo nižjih državnih tožilcev, dajalo
splošna navodila za poenotenje tožilske prakse ter pomoč pri reševanju konkretnih
zadev.
Struktura kriminalitete kaže, da po številčnosti izstopajo kazniva dejanja zoper
premoženje, zlasti tatvine v vseh oblikah, prav tako pa tudi goljufije. Glede
strukture kriminalitete velja poudariti,, da v letu 1998 ni kakšnega odstopanja glede
na prejšnja leta. S področja gospodarske kriminalitete je zlasti mariborsko tožilstvo
tudi v letu 1998 obravnavalo velike podjetniške in poslovne goljufije.
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b) Analiza zahtev za varstvo zakonitosti
Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1998 prejelo v kazenskih zadevah
105 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Skupaj z nerešenimi predlogi
iz prejšnjih let je obravnavalo 137 pobud in na njihovi podlagi vložilo 29 zahtev za
varstvo zakonitosti. Državno tožilstvo Republike Slovenije je 57 pobud zavrnilo,
ker je ocenilo, da ni zakonskih pogojev za vložitev zahtev. 2 pobudi pa sta bili
rešeni na drug način. Ob koncu leta 1998 je ostalo nerešenih še 49 pobud, večinoma
zato, ker Državno tožilstvo Republike Slovenije še ni prejelo spisov, za katere je
zaprosilo pri okrožnih in okrajnih sodiščih. Največ pobud za vložitev zahteve za
varstvo zakonitosti, prejetih v letu 1998, so podali obsojenci, njihovi bližnji
sorodniki in zagovorniki in sicer 80, 25 predlogov pa so dala državna tožilstva. Od
zahtev, vloženih v letu 1998, jih je bilo 20 vloženih zaradi obsodb v povojnem
obdobju po takrat veljavnih zakonih in sicer po Zakonu o zatiranju nedovoljene
trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže, Zakonu o kaznivih
dejanjih zoper splošno ljudsko premoženje, Zakonu o kaznivih dejanjih zoper
ljudstvo in državo itd. Zaradi obsodb iz novejšega obdobja zaradi kaznivih dejanj
po sedaj veljavnih zakonih je bilo vloženih 9 zahtev. Zaradi gospodarskih
prestopkov ni bila vložena nobena zahteva. Od 29 zahtev, vloženih v letu 1998, je
Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugodilo 5 vloženim zahtevam za varstvo
zakonitosti, zavrnilo ni nobene zahteve, o 24 vloženih zahtevah v letu 1998 pa še ni
odločilo.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je do 31. 12. 1998 odločilo še o zahtevah za
varstvo zakonitosti, vloženih v prejšnjih letih in sicer je ugodilo 9 zahtevam za
varstvo zakonitosti, 1 zahtevo je zavrnilo kot neutemeljeno, o 32 vloženih zahtevah
v prejšnjih letih pa še ni odločilo.
. .
Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1998 vložilo na Vrhovno sodišče
Republike Slovenije tudi 18 zahtev za varstvo zakonitosti zoper odločbe o
prekrških. Od tega je bilo 15 zahtev vloženih zoper stare odločbe Komisije za
prekrške rajonskih ljudskih odborov, izdanih po letu 1948, ko so bili storilci ob
kazni zapora poslani na družbeno koristno delo, največkrat na Goli otok in 3
zahteve za varstvo zakonitosti zoper novejše odločbe sodnikov za prekrške ali
Republiškega senata za prekrške.
Do 31. 12. 1998 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugodilo 12 zahtevam za
varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških, vloženih v letu 1998 in v prejšnjih
obdobjih, 1 zahtevo pa zavrnilo; sodišče še ni odločilo o 16 vloženih zahtevah za
varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških.
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c) Nadzorstveni pregledi okrožnih državnih tožilstev
V letu 1998 so vsa državna tožilstva v Republiki Sloveniji, katerim 67. člen Zakona
o državnem tožilstvu nalaga opravljanje nadzorstvenih pregledov nižjih državnih
tožilstev, takšne preglede opravljala.
Na podlagi odredb Generalnega državnega tožilca Republike Slovenije in vodje
Višjega državnega tožilstva v Ljubljani je bil opravljen delni pregled dela na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Pri tem pregledu je sodelovalo šest
vrhovnih in trije višji državni tožilci.
Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1998 zaključilo tudi pregled
zavrženj kazenskih ovadb na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Višje državno tožilstvo v Ljubljani je preglede nižjih državnih tožilstev opravljalo
tudi v letu 1998. Trije višji državni državni tožilci so skupaj z vrhovnimi tožilci
opravili delni pregled dela na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, opravljen
pa je bil tudi pregled na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Višje državno tožilstvo v Mariboru, ki doslej nadzorstvene funkcije ni opravljalo, je
v letu 1998 opravilo več nadzorstvenih pregledov. Tako je opravilo splošni
nadzorstveni pregled na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu, delni
pregled poslovanja vseh štirih okrožnih državnih tožilstev na območju pristojnost
Višjega državnega tožilstva

Maribor (Maribor, Murska Sobota, Slovenj Gradec,

Ptuj), glede ažurnosti reševanja zadev in glede

podtaknjenih eksplozij in drugih

oblik ekstremnega nasilja, opravljalo pa je tudi nadzorstvene preglede posameznih
zadev.
Višje državno tožilstvo v Celju je v letu 1998 nadaljevalo svojo aktivnost
pregledovanja dela okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v
Celju, začeto v letu 1997.
V začetku leta je poročalo o pregledu dela zadev, ki so jih obravnavali štiije državni
tožilci, nato je opravilo pregled dela še štirih državnih tožilcev, ki je trenutno v
zaključni fazi, upoštevaje postopek, ki ga določa 19. člen Pravilnika o notranji
organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Slovenji.
Višje državno tožilstvo v Kopru pa je opravljalo delne nadzorstvene preglede po
posameznih področjih dela državnih tožilcev. Tako je pregledalo končane zadeve,
Icjer ni bilo pritožbe državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru in
Novi Gorici ter zunanjih oddelkih v Piranu in Sežani, pregledalo zadeve vpisane v
Ktr vpisnik na zunanjih oddelkih v Sežani in Postojni, pregledalo zadeve ko je
državni tožilec zahteval posamezna preiskovalna dejanja na zunanjih oddelkih v
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Sežani in Piranu, zadeve, ko je državni tožilec zahteval dopolnitev ovadbe na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru in Novi Gorici ter zunanjih oddelkih v
Sežani, Postojni in Piranu. Zaradi ugotavljanja pravočasnosti dela državnega
tožilca, je bil opravljen posamični pregled ene zadeve.
Glede na različne možnosti, ki jih ima posamezni organ in različne ocene

o

prioritetah pri pregledu, ti niso bili opravljani enako. Osnovni poudarki glede
vsebine in ciljev pregleda pa so bili enaki. Ne glede na to kateri del aktivnosti
državnega organa ali posameznih državnih tožilcev so vrhovni in višji državni
tožilci pregledovali, so preveijali točnost in ažurnost dela ter strokovnost in
pravilnost rešitev. Namen pri tem je bil ugotoviti razmere pri delu, ki jih imajo
državni tožilci, opozoriti na ugotovljene napake in predlagati rešitve za izboljšanje
dela. Kot je razvidno iz poročil o nadzorstvenih pregledih, ki so jih pregledovalci
pošiljali generalnemu državnemu tožilcu in ministru za pravosodje, so rezultati
pregledov različni,vendar pa pretežno kažejo na zadovoljivo stanje, opozoijeno pa
je bilo tudi na pomanjkljivosti in predlagani ukrepi za njihovo odpravljanje.

d) Delo višjih državnih tožilstev
Glede na povečano število pritožb v lanskem letu so višji državni tožilci dobili v
mnenje 497 več zadev kot lansko leto, udeležba na pritožbenih sejah pa se je
povečala za 242 sej. Pri zadevah iz Ktr vpisnika (razno), ki so jih obravnavali,
prednjačijo pritožbe zoper sklepe o odreditvi ali podaljšanju pripora in zadeve v
zvezi z obnovo postopka. Bolj številno se pojavljajo še zadeve v zvezi z ekstradicijo
in predlogi za izločitev ali za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Druge
zadeve se pojavljajo bolj redko.
Delo okrožnih državnih tožilcev so višji državni tožilci kot doslej nadzorovali s
svojim delom v pritožbenem postopku in nepravilnosti evidentirali na evidenčnih
listih. Skladno z zakonom so opravljali nadzorstvene preglede okrožnih državnih
tožilstev in obravnavali nadzorstvene pritožbe zoper delo okrožnih državnih
tožilcev. Na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani so obravnavali 32 tovrstnih
pritožb, kar je za 100% več kot v preteklem letu. Na vsako pritožbo je bilo
pritožniku, skladno z določilom 68. člena ZDT, po zbranih pojasnilih o navedbah v
pritožbi, tudi odgovoijeno.
Ob spremljanju dela okrožnih državnih tožilcev so na Višjem državnem tožilstvu v
Ljubljani

zaznali

problem

neenotnega

obravnavanja

kaznivega

dejanja

prepovedanega prehoda čez državno mejo po 311. členu KZ. To je bil razlog za
izdelavo preglednega poročila o ravnanju okrožnih državnih tožilcev tega območja
v zvezi s tem dejanjem. Istočasno so Državnemu tožilstvu Republike Slovenije dali
pobudo, da v zvezi s tem kaznivim dejanjem sprejme pravno stališče ter izdela
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doktrino obravnavanja. Pobuda je bila sprejeta in problematika tega kaznivega
dejanja je bila predstavljena na tožilskih izobraževalnih dnevih v Ribnem.
Višja državna tožilstva so na Državno tožilstvo Republike Slovenije podala nekaj
pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti in okrožnim državnim tožilcem po
njihovih zaprosilih podala pisna mnenja o posameznih pravnih vprašanjih. Večkrat
so se o takšnih vprašanjih z njimi tudi posvetovali.
Višje državno tožilstvo v Mariboru poroča, da je zaradi medsebojnega obveščanja,
razpravljanja in nato sprejemanja stališč o posameznih pravnih vprašanjih, posebej
pa še zaradi obveščenosti o višinah posameznih kazni po posameznih skupinah
kaznivih dejanj, ponovno v polni meri oživelo kolegijsko delo in sicer tako na
samem višjem tožilstvu, kot v razmerju do okrožnih tožilstev. Na ta način naj bi
tudi višje državno tožilstvo prispevalo k poenotenju kaznovalne politike. Izdali so
tudi obvezno splošno navodilo glede ravnanja državnih tožilcev, kadar v postopku
na strani obrambe nastopajo v 68. členu ZKP naštete državnemu tožilcu bližnje
osebe. Z izdajo navodil je višje državno tožilstvo skušalo poleg odprave
protipravnega stanja preprečiti nastanek podlag za domneve, da interesi tožilstva
kot državnega organa niso bili povsem prioritetni in naj bi se zato interes tožilstva
pričel umikati zasebnemu interesu.
*
e) Delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve
V letu 1998 je skupina delovala ,v sestavi 5 članov in z 1 administrativnim
delavcem. Takšno je bilo tudi stanje konec leta 1998. Obravnavah so primere iz
pristojnosti sodišč v Ljubljani, Kopru, Mariboru, Ptuju, Celju, Novi Gorici, Kranju,
Slovenj Gradcu, Krškem, Murski Soboti in Novem mestu. Državni tožilci skupine
so aktivno sodelovali na narokih na sodiščih in pri razgovorih, ki so jih ob njihovem
sodelovanju opravili kriminalisti. Tako so na narokih pri sodiščih sodelovali v 203
dneh, pri razgovorih, ki so jih opravljali kriminalisti, pa v 15 dneh. V ta namen so
porabili skupno 771 ur. Tako so glede na število ur največ časa porabili na sodiščih
v Kopru (160 ur), Kranju (140 ur), Novi Gorici (128 ur) in Ljubljani (127 ur).
Ob pričetku leta je bilo iz prejšnjega obdobja pri skupini nerešenih primerov zoper
33 oseb. V letu 1998 so prejeli kazenske ovadbe zaradi različnih kaznivih dejanj
zoper 152 oseb. Zoper 72 oseb je sodišče na predlog državnega tožilca odredilo
pripor. Glede 10 obdolžencev so v letu 1997 od policije zahtevah zbiranje
določenih obvestil in dopolnitve ovadbe, glede 5 obdolžencev so predlagali
preiskovalnim sodnikom, da opravijo preiskovalna dejanja. Zoper 6 ovadenih so
kazensko ovadbo zavrgli, nobeno od teh ob uporabi inštituta dejanja majhnega
pomena. Zoper 10 obdolžencev so vložili obtožni predlog in zoper 2 neposredno
obtožnico. Zoper 109 obdolžencev so vložili zahteve za preiskavo, zoper 63
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obtožnico po opravljeni preiskavi. V tem obdobju so sodišča izrekla obsodilne
sodbe zoper 54 oseb, od teh je bilo 36 oseb obsojenih na zaporne kazni, le 4 pa na
pogojne. Zoper 14 oseb so sodišča na predlog državnega tožilca izrekla stransko
kazen izgona tujca iz države. Vložili so pritožbe v kazenskih postopkih zoper 31
oseb, od tega zoper 22 oseb zaradi kazni. Sicer pa je bilo v tem letu njihovim
pritožbam ugodeno v primeru 3 obdolžencev, pritožbi zoper 2 osebi pa sta bili
zavrnjeni.
Pri kaznivih dejanjih s področja ponarejanja denarja so v različnih fazah postopka
obravnavali primere, pri katerih je šlo za velike količine ponarejenih bankovcev,
predvsem nemških mark. Tako so obravnavali 2 primera, kjer je šlo za preko 1
milijon nemških mark, od katerih je bila polovica tega zneska zasežena v Sloveniji,
polovica pa v Avstriji. V dveh različnih primerih je šlo za skupno količino
ponarejenih italijanskih lir v znesku skoraj 300 milijonov, celotni znesek pa je bil
tudi zasežen.
V zvezi s kaznivimi dejanji pranja denaija obravnavajo 5 novih primerov, pri
.katerih so sodišču predlagali, daje skupno zaseglo približno 1.700.000.000 ITL,
65.200 USD, 650.000 DEM in 8.000 ATS umazanega denaija. Pri treh od teh
primerov se prvič kot predhodno dejanje pojavlja kaznivo dejanje neupravičene
proizvodnje in prometa z mamili. Tako so vložili zahtevo za preiskavo zoper
obdolženca, ki je bil pred tem pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 1. odstavku 196. člena KZ in
zoper njegove tri sorodnike. In sicer zoper prvega zaradi naklepnega kaznivega
dejanja pranja denaija po 1. odstavku 252. člena KZ, zoper njegove sorodnike pa
zaradi kaznivega dejanja pranja denaija po 2. odstavku 151. člena KZ, saj le-tem
očitajo, da so s pranjem denaija prikrili pravi izvor velikih denarnih zneskov, pri
čemer bi morali in mogli vedeti, daje bil denar pridobljen z organizirano trgovino z
mamili. Obdolženci naj bi pretežno vsoto denaija investirali v nakup nepremičnin
in na ta način oprali približno 70 milijonov tolaijev. Preiskovalnemu sodniku so
predlagali, da obdolžencem začasno prepove razpolaganje s tako kupljenimi
nepremičninami. Na tem primeru se bo pokazalo stališče naših sodišč do priporočil
mednarodnih dokumentov in konvencij, da je potrebno omogočiti, da se predhodno
dejanje in namen pranja lahko dokazuje tudi s posrednimi dokazi. Drug primer, kjer
ovadba kot predhodno dejanje navaja organizirano trgovino z mamili, pa je še
vedno v fazi kazenske ovadbe. Pri tretjem primeru pa gre za postopek, kjer je
vložena zahteva za preiskavo, ker naj bi obdolženec opral denar, ki ga je dobil s
prodajo substance, za katero je vedel, daje bila namenjena za proizvodnjo mamil.
Pri kaznivih dejanjih zoper gospodarstvo so prejeli v obravnavo primere sumov
kaznivih dejanj v gospodarskih družbah Litostroj, Autocommerce, Biro 5 in v
Kreditni banki Triglav. Skupaj s kriminalisti so začeli predkazenski postopek in
nato začeli kazenski pregon zoper organizirano združbo, ki se je ukvaijala z
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uvozom alkoholnih pijač in cigaret v Slovenijo, pri čemer je prikazovala, da blago
le tranzitira Slovenijo ter je na ta način ogoljufala državo za približno 2 milijardi
SIT neplačanih carinskih in drugih dajatev.
V kazenskem postopku v zvezi s Kreditno banko Triglav so na podlagi kazenske
ovadbe Banke Slovenije sodelovali s kriminalisti in usmeijali predkazenski
postopek, lri je trajal od februarja do julija 1998. Nato so po študiju celotnega
gradiva 28. 9. 1998 zoper 4 obdolžence vložili zahtevo za preiskavo, ki je vložena
zaradi kaznivega dejanja povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem po 233.
členu KZ. Obdolženci naj bi vedeli, da banka ni zmožna zagotavljati obvezne
rezerve ter da je prezadolžena na medbančnem trgu, pa so kljub temu kupovali
delnice, pri dajanju kreditov obračunavali prenizko obrestno mero, sklepali kreditne
pogodbe s slabimi komitenti, ki niso mogli poravnavati svojih obveznosti, opuščali
izteijavo upadlih teijatev ter zaračunavanje stroškov kreditnih pogodb. Takšno
ravnanje obdolžencev je privedlo do stečaja, v katerem je bilo 668 upnikov
oškodovanih za skupno skoraj 21 milijard SIT. Poleg nekaterih drugih dejanj so
zoper 2 od obdolžencev zahtevali še preiskavo zaradi kaznivega dejanja preslepitve
pri poslovanju z vrednostnimi papiiji po 236. členu KZ, ker naj bi preko letakov .
lažno prikazovala, da banka posluje varno in zanesljivo ter s tem zapeljala več
fizičnih oseb, da so vpisale blagajniške zapise in skupno vložile skoraj 54 milijonov
tolarjev. Sodišče o uvedbi preiskave še ni odločilo.
Glede kazenskih ovadb, povezanih z gospodarsko družbo Litostroj, so v dveh
primerih zoper odgovorni osebi zahtevali uvedbo preiskave zaradi kaznivih dejanj
zlorabe položaja ali pravic po 1. odstavku 244. člena KZ oziroma kaznivega dejanja
sklenitve škodljive pogodbe po 2. odstavku 130. člena KZ RS. Pri sklenitvi
škodljive pogodbe gre za primer, ko naj bi odgovorna oseba kljub generalni
pogodbi med Litostrojem in avstrijskim podjetjem, v kateri so bili določeni zamudni
penali v višini 10%, sklenila pogodbo za konkreten posel ter v njej pristala na 30%
penale.

V primerih kaznivih dejanj

zlorabe položaja ali pravic pa gre za

nesorazmerno delitev dobička avstrijskega podjetja Litostroj Export Import in sicer
na škodo našega Litostroja in za poskus pridobitve velike premoženjske koristi
albanskemu posredniku pri pridobivanju posla v Albaniji, kjer je osnovna pogodba
določala, daje le-ta do provizije upravičen šele ob sklenitvi posla, podpisan aneks k
tej pogodbi pa je to določilo spreminjal tako, da bi bil posrednik upravičen do
provizije že ob izdaji pisma o nameri sklenitve posla.
Pri kaznivih dejanjih s področja nedovoljene trgovine z mamili so poleg primerov iz
prejšnjih let v lanskem letu obravnavali primere, koje bilo v Sloveniji zaseženo 35
kg heroina, dve toni in pol marihuane in 3 kg kokaina.
Skupini je bila dodeljena zadeva v zvezi z zahtevo za obnovo postopka zoper
nadškofa Gregorija Rožmana, obsojenega zaradi kaznivega dejanja po 3. členu
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Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. V začetku leta 1997 je
Državno tožilstvo Republike Slovenije vložilo pritožbo zoper sklep, s katerim je
sodišče zahtevo za obnovo zavrnilo. Višje sodišče pa je tej pritožbi ugodilo in
odločitev sodišča prve stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo v novo obravnavo. Tik
pred koncem leta 1998 je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani zahtevo za obnovo
ponovno zavrnil. Zoper to odločitev so zadnji dan leta 1998 vložili pritožbo
predvsem zaradi ponovljenih bistvenih kršitev določb kazenskega postopka.
Člani skupine posvečajo veliko pozornost predkazenskemu delu postopka, saj na
uspešno izvedenem predkazenskem postopku temelji ves nadaljni potek postopka.
Napake, stoijene v tej fazi, so pogosto nepopravljive, predvsem to velja za izvajanje
posebnih ukrepov. Žal tožilci nimajo dovolj časa za še bolj aktivno sodelovanje v
predkazenskem postopku. Z večjo aktivnostjo v tej fazi bi lažje odkrili celotno
združbo organiziranih kriminalcev, saj so v nekaj primerih še v kasnejših fazah
postopka sami odkrili udeležence združbe,

ki jih kriminalisti niso

ovadili.

Ugotavljajo, da je zelo pomembno, da se v primerih posebnih ukrepov kriminalist
in državni tožilec

zelo natančno seznanita z gradivom, pridobljenim s posebnimi

ukrepi. Zaradi izrednega obsega tega gradiva celotna vsebina pogosto ni obdelana
in tako lahko uidejo pomembni dokazi. To predstavlja problem pri vseh okrožnih
državnih tožilstvih. Pri prisluškovanju telefonskim razgovorom predstavlja problem
poslušanje in analiza vseh posnetih razgovorov. To zahteva ogromno časa, ki si ga
je potrebno vzeti, da se zares izkoristi vse na ta način zbrane dokaze. Kot zelo
pomembni so se tudi v letu 1998 izkazali neposredni kontakti s tujimi pravosodnimi
organi, ki so jim že v preteklem letu pomagali, da je skupina hitro dobila konkretne
podatke in da je mednarodna pravna pomoč hitro stekla. Pri velikem številu
njihovih zadev gre za primere mednarodnega kriminala in zato so te povezave
nujne. Osebni kontakti, ki so jih navezali s predstavniki tujih pravosodnih in drugih
ustanov, veliko pripomorejo k hitrejšemu reševanju zaprosil za mednarodno pravno
pomoč in zato pogosto pomagajo tudi sodišču in svojim tožilskim kolegom, da
hitreje dobijo odgovore iz tujine.

f) Nekateri problemi v zvezi z delom
Proti koncu leta 1998 je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju
državnih tožilstev v Republiki Sloveniji, kije stopil v veljavo 1.1. 1999. Naloge in
problematiko v zvezi z izvajanjem tega pravilnika so vrhovni državni tožilci in
vodje višjih in okrožnih državnih tožilstev ter njihovi namestniki obravnavali na
posvetovanju v Ribnem v mesecu decembru, pred tem pa še na kolegijih, ki so jih
sklicala višja državna tožilstva.
Zaostanki pri reševanju zadev še" vedno predstavljajo

največji problem pri

poslovanju državnih tožilstev. Razlog za neažurnost, ki na tožilstvih še zdaleč ni
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tako kritična kot na sodiščih, je predvsem velik pripad. zadev ter dolgotrajen in
neracionalen preiskovalni postopek. Vendar pa bodo na podlagi sprejetega
Pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev lahko sedaj
strokovni sodelavci opravljali nekatera procesna dejanja, na primer sodelovali pri
zaslišanjih strank v postopku in delali konkretne zadeve iz okrajne pristojnosti. To
bo prav gotovo razbremenilo državne tožilce in zmanjšalo zaostanke.
Na kolegijih so državni tožilci obravnavali številne pravne probleme, ki so se
pojavili pri delu. Višje državno tožilstvo v Mariboru poroča, da so na svojih
kolegijih obravnavali pravno problematiko v zvezi z ravnanjem z zaseženimi
avtomobili, kjer je storilec tatvine avtomobila neznan in je hramba avtomobilov
povezana z večjimi stroški ali pa so kot "priloga" dostavljeni posameznim okrožnim
državnim tožilstvom z ovadbo. Obravnavali so dilemo, ali spravlja storilec denar v
obtok takrat, kadar ga daje policijskemu sodelavcu kot navideznemu kupcu ali pa
gre za situacijo po H. odstavku 249. člena KZ, po kateri storilec drugemu priskrbi
ponarejen denar z namenom, da ga ta spravi v obtok. Razpravljali so o razmeiju
med subsidiaraim pregonom in pregonom po uradni dolžnosti ter o vprašanju
konsumpcije med hujšo in lažjo obliko udeležbe. Na področju gospodarskih
prestopkov so razpravljali o pripojitvi ter spojitvi delniških družb kot obliki
združevanja delniških družb in v tej zvezi pojem obvladujočega in obvladovanega
(odvisnega) podjetja, upoštevaje Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o varstvu
konkurence.
O naštetih in drugih pravnih problemih so sprejeli stališča, ki so jih v nekaterih
primerih posredovali tudi okrožnim državnim tožilcem in v vednost Državnemu
tožilstvu Republike Slovenije.

g) Odloženi pregon
Relativno nov pravni institut, odložitev kazenskega pregona, ki je bil uveden z
zakonom o kazenskem postopku leta 1995, je v letu 1998 doživel v praksi dela
državnih tožilstev nadaljnjo uveljavitev. Ob povečani uporabi tega instituta pa so
državni tožilci, ob vseh prednostih, zaznali tudi probleme, ki jih prinaša praktična
uporaba te pravne možnosti pri obravnavi kazenskih ovadb. V bodoče se bo
uporaba še razširila glede na dejstvo, da ja novela zakona o kazenskem postopku, ki
je začela veljati januaija 1999, prinesla možnost odloženi pregon pri vseh kaznivih
dejanjih, pri katerih je predpisana denarna kazen ali zapor do treh let.
Uporaba instituta odloženega pregona iz 162. člena ZKP ima precej pozitivnih
posledic, saj je ta institut v korist osumljenca, ki se ga za lažja kazniva dejanja ne
procesuira in tako v končni posledici "ne vpiše v kazensko evidenco, po drugi strani
pa tudi v korist oškodovancu, saj le ta veliko hitreje pride do povrnitve povzročene
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škode kot bi prišel, če bi bil izveden kazenski postopek. Velja pa tudi poudariti, da
uspešna uporaba tega instituta razbremenjuje delo sodišč, saj veliko zadev tako
sploh ne pride na sodišče. Možnost odloženega pregona z naložitvijo in izpolnitvijo
določene naloge, s katero se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega
dejanja, je dobrodošla tudi, kadar je pomembna hitrost postopka, predvsem na
obmejnih območjih, kadar so obravnavani tujci.
Z uporabo tega instituta se zberejo tudi znatna sredstva za razne humanitarne
namene in v korist javnih ustanov. Naj primeroma navedemo, da so samo z
izpolnitvijo plačil, ki so jih okrožni državni tožilci v Krškem naložili osumljencem
v letu 1998, ti nakazali skupaj 1.016.000,00 SIT

za humanitarne namene in

povrnili oškodovancem 800.000, SIT za škodo, ki so jo povzročili.Osumljenci so z
izpolnitvijo naloženih plačil okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem
tožilsvu v Slovenj Gradcu nakazah skupno 438.500,00 SIT za nakup medicinskih
naprav v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Državni tožilci na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani pa nalagajo osumljencem plačila različnih zneskov za
izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani.
Praktična uporaba tega instituta pa je povezana tudi z mnogimi težavami. Te so
tako organizacijske kot tudi vsebinske. Tisti državni tožilci, ki veliko uporabljajo
odloženi pregon so si s tem znatno povečali obseg dela. Na nekaterih državnih
tožilstvih ni prostorskih možnosti za neovirano izvedbo postopka, saj ni bilo
previđeno, da bi državni tožilci sprejemali veliko število oseb. Zato je pomanjkljivo
tudi osebno varovanje in varovanje prostorov. Nerešeno je vprašanje stroškov za
prihod vabljenih oseb na državno tožilstvo. Nekaterih nalog se ne da odrejati. V
primeru naložitve oprave kakšnega splošno koristnega dela ni rešeno vprašanje
zavarovanja na delu.
Državni

tožilci

tudi

pogosto

ugotavljajo

nezainteresiranost

osumljencev

za

sodelovanje v postopku in neodzivanje na razpisani narok. Tako so, na primer
državni tožilci na Ptuju, v letu 1998 kar šestdesetkrat razpisali narok in uspeh le v
dvajsetih primerih izdati sklep o odložitvi kazenskega pregona. Na Okrožnem
državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu pa so stoštirinštiridesetkrat poskusili z
odložitvijo pregona in uspeli pregon odložiti v 57 primerih.
Pregled uporabe tega instituta pokaže, daje bilo v letu 1998 med vsemi kazenskimi
ovadbami, ki so jih državni tožilci zavrgli, 349 kazenskih ovadb zavrženih po tem,
ko je bil uspešno izveden postopek z odložitvijo kazenskega pregona, kar
predstavlja 6,32 % vseh zavrženih kazenskih ovadb.

Število

teh zavrženih

kazenskih ovadb je v naraščanju, raste pa tudi odstotek zavrženih kazenskih ovadb
po izvedenem postopku odložitve kazenskega pregona.
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1996

1997

1998

142

243

349

4,08 %

6,32 %

zavrženja po izvedenem postopku
odloženega pregona
v % glede na vsa zavrženja

2,36 %

Državni tožilci različno uporabljajo ta institut. Deloma so razlike upravičene glede
na dejstvo, da državni tožilci zaradi specializacije in delovne razporeditve
obravnavajo različna kazniva dejanja, prav tako pa

vsebinska problematika

obravnavanih zadev v različnih delih države ni enaka. Nekatera državna tožilstva
niso imela ustreznih pogojev, bodisi kadrovskih ali

prostorskih za intenzivnejšo

uporabo odloženega pregona. Po drugi strani pa upravičeno domnevamo, da ta
način reševanja zadev, pri nekaterih državnih tožilcih še ni povsem sprejet. Tako
nekateri tožilci odloženega pregona niso prakticirali, npr. v Nova Gorici, drugi pa
so več kot 50 % kazenskih ovadb zavrgli po uporabi tega instituta, npr. v Kočevju.
Generalni državni tožilec Republike Slovenije je že dne 14.2.1996, na podlagi
določbe 64. člena Zakona o državnem tožilstvu, izdal splošna navodla za ravnanje
državnih tožilcev pri uporabi odloženega pregona. Navodilo nalaga, da naj državni
tožilci v čim več primerih izvedejo postopek po 162. členu ZKP. To navodilo ni
bilo povsod dovolj upoštevano.
Glede na zgoraj navedena dejstva pa bo, zaradi enotne uporabe zakona pri državnih
tožilstvih in izenačavanja politike pregona, potrebno izdelati še enotne kriterije za
uporabo instituta odloženega pregona.

h) Izobraževanje
V državno tožilski organizaciji smo po uveljavitvi zakona o državnem tožilstvu
razvijali
službe.

številne izobraževalne vsebine kot pogoj za uspešno izvajanje tožilske
Pri tem je kot pobudnik in organizator pomebno vlogo odigralo tudi

Društvo državnih tožilcev. V različnih izobraževalnih programih, ki so vključevali
vse pomembne elemente tožilske službe
in ki so se jih aktivno in pasivno
udeleževali državni tožilci, pomočniki in strokovni sodelavci smo pomembno
prispevali k ustanovitvi Centra za izobraževanje v pravosodju. V njem so se
organizacijsko

in

finančno

združile

funkcije,

ki jih

imajo

na

izobraževanja država in vsak pravosodni organ na svojem področju.

področju
Podpisniki

sporazuma kot ustanovnega akta so Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče RS
in Ustavno sodišče RS, sopodpisniki pa še Državno tožilstvo RS, Državno
pravobranilstvo RS in Senat RS za prekrške. V programskem svetu sodelujejo še
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stanovska društva sodnikov, državnih tožilcev in sodnikov za prekrške. Ustanovitev
Centra za izobraževanje v pravosodju pomeni za državne tožilce uresničenje
osnovnega načela, da je država tista, ki mora zagotoviti pogoje za neodvisnost,
samostojnost in avtonomnost pravosodnih služb, te pa morajo imeti odločilen vpliy
na oblikovanje programov in izvajanje izobraževalnih oblik, ki tak položaj sodstva
zagotavljajo. Evropske primerjalne izkušnje kažejo, da smo z izbrano
organizacijsko obliko poenotili različne poglede na izobraževalno področje in
uspešno povezali zakonske obveznosti in pravice, ki jih imajo posamezni nosilci
na tem področju.
Programi, ki smo jih v letu 1998 izvedli v državnem tožilstvu so obsegali
strokovno izpopolnjevanje državnih tožilcev, pomočnikov in strokovnih sodelavcev
na področju aktualne teorije, zakonodaje in prakse izvajanja

tožilske funkcije

(pritožbeni postopek, sodelovanje s policijo in drugimi državnimi organi, obravnava
zadev z mednarodnim elementom), posebej pa smo se posvetili pravu Evropske
unije (programi TAIEX). Državni tožilci se v okviru izbranih področij udeležujejo
mednarodnih oblik oblik izobraževanja in aktivno sodelujejo na posvetih v
organizaciji EU in SE ter konferencah Svetovnega tožilskega združenja (IAP).
Stiki s tujino
V letu 1998 so Državno tožilstvo RS uradno obiskale delegacije Državnega
tožilstva R Madžarske, Hrvatske in Bavarske. Razgovori, ki so bili namenjeni
predvsem izmenjavi izkušenj v organiziranju in delovanju državno tožilske službe v
demokratični družbi, so spodbudili poglobljeno sodelovanje in stike med tožilstvi
pri izvajanju operativnih nalog. Posebej naj poudarimo sodelovanje z Bavarsko, ki
je ponudila breplačno udeležbo državnih tožilcev na njihovih oblikah
izobraževanja in ki se ga bo letos udeležilo 6 državnih tožilcev.

i) Kadrovske in prostorske razmere
Uspešnost dela državnih tožilcev je v veliki meri odvisna od kadrovske zasedenosti
pa tudi od prostorskih razmer, v katerih deluje državno tožilstvo. Zapolnitev
sistemiziranih mest na nekaterih okrožnih državnih tožilstvih bi omogočala
izboljšanje kvalitete dela in zmanjšanje zaostankov pri delu.
Okrožno državno tožilstvo v Kopru ima na primer sistemizirana mesta vodje, 12
državnih tožilcev in 2 pomočnikov državnega tožilca. Od 8 zaposlenih so trije
najbolj izkušeni s statusom svetnika zaposleni na zunanjih oddelkih, od petih na
sedežu pa so trije pričeli z delom šele v letu 1998. Na Okrajnem in Okrožnem
sodišču v Kopru je v tem času delovalo 11 kazenskih sodnikov. Kljub tako skromni
zasedbi so prisostvovali vsem narokom in zaradi odsotnosti s strani tožilstva ni bilo
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preloženo nobeno opravilo na sodišču. Zaradi obsežne zadržanosti na obravnavah
in zaslišanjih so morali tožilci pogosteje opravljati delo s spisi izven delovnega časa
in to praviloma ob koncu tedna, z udeležbo na zaslišanjih pa jim je pomagal tudi
višji državni tožilec iz Kopra. Zaradi tega razloga državni tožilci tudi niso
izkoriščali prostih dni, ki jim pripadajo zaradi dežurstva.
Na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici se je zaradi odhoda dveh okrožnih
državnih tožilcev v sredini leta 1998 kadrovska zasedba v primerjavi s preteklim
letom poslabšala. Vendar pa so se s preselitvijo v nove prostore sredi leta 1998
delovni pogoji bistveno izboljšali. Prav zaradi tega imajo sedaj tudi objektivno
možnost zaposliti nove državne tožilce v okviru sistemiziranih delovnih mest.
Zmanjšanje števila tožilcev, selitev in povečano število rokov na sodišču so močno
vplivali na obseg opravljenega dela. Takšne razmere so se odrazile tudi v neuporabi
instituta odloženega pregona. Za naslednje leto so si zadali kot eno od glavnih
nalog prav uporabo tega instituta in so to določili tudi z letnim načrtom dela.
Na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, ki postaja glede na pripad zadev drugo
največje tožilstvo v Sloveniji, predvidevajo, da bo kadrovska problematika rešena v
letu 1999, ko bodo njihovi strokovni sodelavci izpolnili pogoje za napredovanje v
pomočnike

okrožnih državnih tožilcev.

Takrat

naj

bi

prišlo

do

precejšnje

razbremenitve tožilcev, tako pri reševanju kazenskih ovadb, kot pri udeležbi pri
posameznih procesnih dejanjih.

j) Informatizacija
Na podlagi sprejetega Načrta informatizacije državnih tožilstev za leto 1998, je
Delovna skupina za informatizacijo pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije v
soglasju z Ministrstvom za pravosodje vodila naslednje projekte informatizacije:
*
Vzdrževanje in vsebinsko dopolnjevanje programov za računalniško vodenje
vpisnikov Kt, Ktm, Ktn, Ktr in Tu. Izvedene so bile spremembe programov zaradi
novih informacijskih potreb. Kot vsa leta doslej, so vpisničarke obiskale seminar za
vodenje vpisnikov. Izdelan je bil nov program za potrebe Personalne komisije pri
državnem tožilstvu RS.
Dokončevanje lokalnih računalniških mrež, širitve zaradi novih prostorov, izgradnje
novih zaradi selitev in vzdrževanje obstoječih. V vsem letu 1998 ni bil rešen
problem nabave manjkajočih mrežnih strežnikov za šest zunanjih oddelkov
okrožnih državnih tožilstev in priklopa treh lokalnih mrež zunanjih oddelkov na
komunikacijsko hrbtenico državnih organov.
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Na 100 tožilskih računalnikih smo instalirali internet, kar tožilcem omogoča
spremljanje pravnih virov v Sloveniji in po svetu. Približno polovici tožilcev smo
omogočili uporabo največje pravniške baze v Sloveniji - IUS-INFO. Nadaljevali
smo s širitvijo uporabe elektronske pošte, s pomočjo katere deluje interna Tožilska
lista. Večina tožilcev se je udeležila tečajev uporabe pravne prakse s programom
STAIRS, poleg tožilcev pa se je tečajev Windows in urejevalnikov besedil
udeležilo tudi veliko administrativnih delavcev, ki se tečajev še niso udeležili v
prejšnjih letih.
Nadaljevalo se je pogodbeno sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzdrževanju
računalniško vodenih vpisnikov, programov za računovodstvo in sistemski pomoči
pri lokalnih računalniških mrežah ter računalniških komunikacijah.
Tožilstva so pričela uporabljati storitve Centrov za podporo uporabnikov, ki pod
okriljem Centra vlade za informatiko nudi pogarancijsko vzdrževanje računalnikov
vsem državnim organom.
Nagel napredek informatizacije na državnih tožilstvih v zadnjih letih, je sprožil
potrebo po širitvi sistemizacije za delovno mesto programeija na Državnem
tožilstvu RS, kar smo predlagali Ministrstvu za pravosodje.

k) Sodelovanje s policijo
Osnova za sodelovanje državnega tožilca s kriminalisti in policisti je v določilu 45.
člena ZKP, ki daje državnemu tožilcu pravico in dolžnost, da usmerja predkazenski
postopek. Tudi 161. člen ZKP govori o vlogi državnega tožilca v predkazenskem
postopku, saj med drugim tudi določa, da lahko državni tožilec - če to ne more
storiti sam - od policije zahteva, da zbere določena obvestila in izvede potrebne
ukrepe ter lahko od policije tudi vsak čas zahteva, da ga o primeru sproti obvešča.
Ta določila so bila tudi v starem ZKP, vendar je bilo v praksi aktivno sodelovanje
državnega tožilca v predkazenskem postopku zelo redko.
Potreba po aktivni in vodilni vlogi državnega tožilca v predkazenskem postopku pa
je s prodorom organiziranega kriminala v našo državo postajala vse bolj nujna. Ko
nam je bilo omogočeno, da smo našo prakso in zakonodajo pričeli primeijati s tujo,
pa se je pokazalo, da je tudi tendenca v svetu takšna, da poudaija vodilno vlogo
državnega tožilca v predkazenskem postopku in da so tudi zahteve po nedovisnem
državnem tožilcu vse glasnejše. Vodilna vloga državnega tožilca v predkazenskem
postopku in njegova neodvisnost pa sta tesno povezani in zahtevata tudi strokovne
državne tožilce, ki držijo korak s časom in razvojem.
ZKP, kije pričel veljati 1995, je vodilno vlogo državnega tožilca v predkazenskem
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postopku še bolj poudaril. Predvsem je bilo to opazno pri posebnih metodah in
sredstvih, kijih sodišče odredi le, če je to predlagal državni tožilec in ne na podlagi
predloga policije. Pri tem je pomembna novela ZKP prav na področju odrejanja
posebnih metod in sredstev, saj kaže, da gre razvoj v smeri poudaijanja vloge
državnega tožilca v predkazenskem postopku. Eden od ukrepov s to novelo namreč
preide v pristojnost državnega tožilca. Policija pa bo morala vse gradivo
pridobljeno z izvajanjem posebnih ukrepov predati državnemu tožilcu in. ne več
preiskovalnemu sodniku, kot je bilo pred novelo.
Glede na vse te spremembe se je počasi aktivna vloga državnega tožilca v
predkazenskem postopku pričela uveljavljati tudi v praksi. Na začetku je bilo kar
nekaj težav, ker tako predstavniki organov za notranje zadeve, kot tudi državni
tožilci niso bili vajeni tako spremenjene vloge državnih tožilcev. Glede na to, da
novi ZKP, ki poudaija vlogo državnega tožilca v predkazenskem postopku, velja že
4 leta in ker smo v zadnjih letih vse bolj seznanjeni tudi s tendencami in prakso
drugod po svetu, pa je teh težav manj. Kriminalisti so v glavnem sodelovanje dobro
sprejeli. Državni tožilci pa bodo morali svojo vlogo v tej fazi še okrepiti in kljub
pomanjkanju časa in preobilici dela še bolj intenzivno usmeijati predkazenski
postopek predvsem pri obravnavi zahtevnih kaznivih dejanj. Še posebej je aktivna
vloga državnega tožilca v predkazenskem postopku pomembna pri odkrivanju in
pregonu organiziranega kriminala.
Poseben problem predstavlja gradivo pridobljeno z izvajanjem ukrepa nadzora in
snemanja telefonskih pogovorov. Praviloma gre tu za skoraj neobvladljivo maso
posnetih kaset (tudi po nekaj tisoč) in za veliko število fasciklov, v katerih so
prepisi telefonskih razgovorov, ki so jih kriminalisti ocenili kot bolj pomembne in
jih zato prepisali. Ob vsem tem je pomembno dejstvo, da je državni tožilec, ki
korektno opravi svoje delo, v obtožnici dolžan navesti, posnetke katerih razgovorov
predlaga kot dokaz v kazenskem postopku ter tudi navesti, na kateri kaseti se ta
razgovor nahaja. Zato bo potrebno okrepiti vlogo državnega tožilca v
predkazenskem postopku prav na tem področju. S svojo aktivnostjo pa bo državni
tožilec tudi pripomogel k temu, da bi se čim manjkrat zgodilo, da bi bili ukrepi
nepravilno izvajani in s tem nezakoniti, zaradi česar bi jih bilo potrebno izločiti iz
spisa.
Zares uspešno pa bo mogoče usmeijati predkazenski postopek šele, ko bodo
kriminalisti neposredno podrejeni državnim tožilcem in bo tako mogoče delati bolj
kvalitetno in usklajeno.
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POSTOPKI ZARADI KAZNIVIH DEJANJ V ZVEZI Z LASTNINJENJEM
Novih ovadb zaradi kaznivih dejanj v zvezi z lastninjenjemje bilo v letu 1998 le še
nekaj. Tako se končuje faza odkrivanja teh kaznivih dejanj, postopki pa se v večjem
številu prevešajo v fazo sojenja. Ker gre pri teh zadevah za najbolj zapletene
primere gospodarskega kriminala, pri katerih je že odkrivanje in raziskovanje
trajalo po več let, podajamo na spodnji tabeli celotno sliko stanja teh postopkov.
Podatki glede dela državnih tožilcev na tem področju le v lanskem letu - kar je sicer
predmet tega poročila - ne bi kaj prida povedali.
Stanje kazenskih postopkov v zvezi z nezakonitim lastninjenjem podjetij na dan
31.12.1998:
1. Prejete ovadbe v času od leta 1990 do 30. 9.1998
2. Ovadbe, vrnjene v dopolnitev

439
23

3. Zavržene ovadbe
4. Ovadbe v reševanju pri državnih tožilcih
5. Zahtevane preiskave na sodišču

96
45
97

6. Odstopi od pregona

69

7. Nerešene zadeve po preiskavi pri državnih tožilcih
8. Vložene obtožbe

24
85

Gornji podatki se nanašajo na oškodovana podjetja, ne glede na to, koliko ovadb je
bilo podanih in koliko osumljencev je bilo ovajenih, ker se vodi praviloma en
postopek za vse osumljence zaradi nezakonitega lastninjenja v istem podjetjem.
Število ovadb zoper odgovorne osebe v 439 podjetjih je takorekoč dokončno. Tako
lahko ugotovimo, daje v procesu lastninjenja podjetij ("dogodku stoletja", kot
pravijo) prišlo do suma kaznivih dejanj v 439 podjetjih. Če upoštevamo, da so
državni tožilci do konca leta 1998 zavrgli ovadbe glede 96 podjetij, glede 69
podjetij pa so po končani preiskavi odstopili od pregona, je sedaj ostalo za
obravnavanje še 274 podjetij. Glede nekaterih od teh so sodišča tudi že izrekla
sodbe, vendar državna tožilstva o tem posebne evidence ne vodijo. Pomembno paje,
da so glede 85 podjetij vložene obtožbe, da to število sedaj hitro narašča in je
zaradi tega treba pričakovati, da bo v letošnjem letu prišlo do številnejših sojenj.
Večina kaznivih dejanj s tega področjaje bila storjena v letih 1990 -1993, ko je bilo
v javnosti splošno razširjeno mnenje, daje dovoljeno prav vse, kar ni izrecno v
zakonu prepovedano. Zaradi tega so pojavne oblike teh kaznivih dejanj zelo
različne. Najpogostejše so zlorabe.položaja, stoijene z ustanovitvijo obvodnih
podjetij, z neupravičenim odpisom teijatev, neupravičenim izplačevanjem regresa
za letni dopust zaradi nakupa delnic podjetja, prenosom donosnih poslovnih funkcij
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družbenega podjetja na novo podjetje v mešani lastni itd. Nadalje so številni
primeri sklenitve škodljivih pogodb, kot so posojanje denaija po ni2ki obrestni
meri, zaračunavanje nizkih najemnin za poslovne prostore in delovna sredstva itd.
Ta kazniva dejanja so bila večkrat izvršena tako, da so vodilne osebe izdale lažne
poslovne listine, s katerimi naj bi zameglili resnično stanje stvari. Postopki so nujno
dolgotrajni, saj je med drugim treba pogosto pritegniti izvedenca finančne stroke,
da poda oceno, kolikšnaje bila v zadevnem času normalna tržna obrestna mera ali
najemnina ali vrednost prodanega premoženja. Raziskovanje teh dejanj je večkrat
dodatno oteženo še zaradi tega, ker so osumljenci pred ali med revizijo uničili
dokazno listinsko gradivo.

GOSPODARSKI PRESTOPKI
Obravnavanje gospodarskih prestopkovje že nekaj let moti nejasnost glede usode
tega instituta, saj je znano, da bodo ob prvi večji reformi Zakona o prekrških in ob
uzakonitvi
kazenske
odgovornosti
pravnih
oseb,
gospodarski
prestopki
prekvalificirani v prekrške. Razumljivo je, da ta negotovost glede nadaljnjega
obstoja tega pomembnega kazensko pravnega instituta ne prispeva k učinkovitemu
odkrivanju in vodenju postopkov. To pa se gotovo odraža tudi na stopnji discipline
na področju finančnega, gospodarskega in drugega poslovanja pravnih oseb.
Vsekakor bi bilo koristno, če bi zakonodajalec čimprej trajneje uredil tudi to
področje kaznovalnega prava.
V letu 1998 so okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 1979 pravnih (leta
1997 - 1906) in zoper 2198 odgovornih (leta 1997 - 2089) oseb. Državni tožilci so
vložili obtožne predloge zoper 1378 pravnih oseb , obsojenih paje bilo v preteklem
letu 632 pravnih oseb.
Prevladujejo gospodarski prestopki s področja trgovine. Med njimi so najštevilnejši
prestopki po Zakonu o varstvu konkurence, do katerih je prišlo pri objavljanju
razprodaj ali prodaj po znižanih cenah. Nadaljnji, sicer redkejši, so gospodarski
prestopki nelojalne konkurence, ko so trgovci ali proizvajalci pridobivali kupce z
dajanjem ali obljubljanjem nagrad, ki so po vrednosti občutneje presegali vrednost
blaga, s katerim si kupec pridobi možnost nagrade. Nadalje so pogoste kršitve
Zakona o gospodarskih družbah, stoijene s tem, da te družbe v predpisanem roku
niso

predložile

objavljanje

in

letnega

poročila

organizaciji,

obdelovanje podatkov.

revidiranega

Končno

so

številni

pooblaščeni
tudi

primeri,

za
ko

gospodarske družbe ne vodijo svojih poslovnih knjig v skladu z računovodskimi
standardi in s tem storijo gospodarski prestopek.
V postopkih so še pravne osebe zaradi kršitev Zakona o zdravstveni neoporečnosti
živil in predmetov splošne rabe (prodaja higiensko oporečnih živil) in Zakona o
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f
trgovini (opravljanje trgovske dejavnosti na način, ki je v nasprotju z zakonom),
poleg tega pa še kršitve Zakona o davku od dobička pravnih oseb. Sicer pa drugi
zakoni niti ne predpisujejo gospodarskih prestopkov, marveč zaradi omenjene
pričakovane spremembe kaznovalnega prava (ukinitve gospodarskih prestopkov)
zgolj prekrške. Po nekaj letih, ko niso bili v nobenem novem zakonu predpisani
gospodarski prestopki, pa je letos prišlo v Zakonu o bančništvu do izjeme, ko so
skoraj vse kršitve tega zakona inkriminirane kot gospodarski prestopek. Vsekakor
pa tudi takšna nesistematičnost pri predpisovanju kazenskih sankcij ni v prid
krepitvi discipline pri poslovanju pravnih oseb.

UMORI
Pregled števila prejetih kazenskih ovadb zaradi kaznivih dejanj določenih v 127. in
128. členu KZ pokaže, da so državna tožilstva v Republiki Sloveniji prejela
kazenske ovadbe zoper 60 oseb.Ta podatek kaže, da se število ovadenih v zadnjih
treh letih zmanjšuje.V letu 1996 so namreč državna tožilstva prejela kazenske
ovadbe zoper 106 oseb, v letu 1997 zoper 68 oseb, v letu 1998 pa za 8 oseb manj.
Število ovadenih oseb pri posameznih okrožnih državnih tožilstvih prikazuje
naslednja tabela:
ODT

število ovadenih oseb

Ljubljana

15

Maribor

10

Celje

9

Nova Gorica

6

Novo mesto

5

Koper

4

Krško

4

Murska Sobota
Kranj
Ptuj

4
3
0

Slovenj Gradec

0

Skupaj

60

Državni tožilci so po proučitvi ovadb, skupaj z ovadbami zoper 9 oseb iz prejšnjega
leta in z odločitvami v zadevah iz prejšnjih let, v letu 1998, kazenski ovadbi zoper 2
osebi zavrgli, zoper 44 oseb vložili zahtevo za preiskavo in zoper 36 oseb vložili
obtožbo. Sodišča so v tem obdobju izrekla 24 obsodilnih, 2 oprostilni in 8
zavrnilnih sodb. Zoper te sodbe so državni tožilci vložili 21 pritožb.
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Pri več kot polovici obravnavanih dejanj ni šlo za dokončano kaznivo dejanje
ampak je dejanje ostalo pri poskusu. Podatki kažejo, daje večina kazni za
dokončana kazniva dejanja izrečena v razponu od šest do devet let. Izrečene
kazenske sankcije za poskus takšnega dejanja pa so mnogo blažje. Državni tožilci z
vlaganjem pritožb zoper izrečene sodbe poskušajo vplivati na sodišča, da bi takšna
dejanja strožje kaznovala. Posebej kadar gre za dejanja, ki vsebujejo element
ekstremnega nasilja in posebne brezobzirnosti ter vandalizma. Tudi kadar gre za
poskuse ali ogrožanja je potrebno upoštevati, daje pogosto le slučaju pripisati, da
niso nastale hude posledice.
Med storilci in žrtvami prevladujejo moški. Najpogosteje so dejanja stoijena z
uporabu strelnega orožja. Kot sredstva za storitev kaznivega dejanja pa se
pojavljajo noži, sekire, strup in drugi nevarni predmeti.
Pri kaznivih dejanjih umora, uboja na mah in poskusov teh dejanj, se pogosto
postavi vprašanje prištevnosti storilca kaznivega dejanja in v mnogih primerih je s
pomočjo izvedenca psihiatrične stroke ugotovljena okrnjenost ali nezmožnost
storilca razumeti pomen svojih dejanj in ali imeti v oblasti svoje ravnanje. Tudi
druge okoliščine, pomembne za opredeljevanje teh dejanj, se med postopkom
spreminjajo, predvsem ko se ugotavlja obdolženčev subjektivni odnos do dejanja.
To nam pokaže primer, ko smo obdolženca obravnavali zaradi kaznivega dejanja
poskusa umora štirih oseb, državni tožilec pa je moral obtožni akt spremeniti tako,
da je predlagaL, naj mu sodišče izreče za nadaljevano kaznivo dejanje povzročitve
splošne nevarnosti po členu 317/IKZ, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.
V letu 1998 je bila pri teh kaznivih dejanjih še bolj poudaijena nova problematika
glede motivov in okoliščin v katerih so bila dejanja stoijena. V preteklih letihje bilo
več dejanj, ki niso bila v naprej načrtovana, dejanja so izvirala iz nesoglasij v
družinskem okolju ali med osebami, ki so se zapletle v spor v zasebnem prostoru ali
na javnem kraju. Obračuni znotraj določenih skupin, načrtovano maščevanje, tudi z
najetimi

storilci

in

koristoljubje,

je

vse

bolj

prisotno

pri

teh

kaznivih

dejanjih.Takšna dejanja ostajajo tudi neodkrita ali težko dokazljiva. V letu 1998
smo obravnavali tri zelo odmevne zadeve, ko je šlo za kazenske ovadbe zoper
neznane storilce takšnih dejanj, ki tudi s pomočjo uporabe posebnih metod in
sredstev po določbah člena 150 ZKP, niso bili odkriti, v enem primeru pa ni bilo
zbranih dovolj dokazov in smo odstopili od kazenskega pregona zoper tisto osebo,
ki naj bi umor naročila.
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ROPI IN ROPARSKE TATVINE
Zaradi ropov po členu 213 in roparskih tatvin po členu 214 KZ je bilo v minulem
letu ovadenih 200 oseb, kar je za tri osebe manj kot v letu 1997. To pomeni, da se je
trend skokovitega porasta števila teh kaznivih dejanj v letu 1996 in močnega
zmanjšanja v letu 1997 umiril in tako že drugo leto beležimo praktično enako število
ovadenih oseb. Okrožna državna tožilstva so ovadbe zoper 5 oseb zavrgla,
zahtevala preiskavo zoper 169 oseb, zoper 97 oseb pa je bil vložen obtožni akt. Za
64 oseb je bila izrečena obsodilna sodba, tožilstva pa so zoper sodbe vložila 23
pritožb. Kot v prejšnjih letih gre tudi pri letošnjem poročanju v pretežni meri za
kazniva dejanja ropov.
Okrožna državna tožilstva opažajo, da so največ kaznivih dejanj storile skupine več
oseb, v največjem številu primerov pa je šlo za dva storilca in so bila zato kazniva
dejanja opredeljena po 3. odstavku 213. člena KZ. Storilci so moški večinoma v
starosti od 18 do 25 let. Rope izvršujejo zlasti mladi in nezaposleni, ki bi radi na
hiter način in brez dela prišli do denarja. Tudi oškodovanci so v veliki večini moški.
Značilno za leto 1998 je tudi, da storilci z izvršitvijo kaznivih dejanj niso pridobili
kake večje premoženjske koristi.
Največ kaznivih dejanj je bilo stoijenih na cestah v naseljih, opaziti pa je porast
števila kaznivih dejanj v stanovanjih oškodovancev. Pri tem storilci po opazovanju
hiše, na nasilen način ali s kako pretvezo pridejo v stanovanje in tam napadejo
oškodovance ter od njih izsilijo denar. Pogosti so bili primeri, ko so bili
oškodovanci sami doma, storilci pa so jih napadli v stanovanju, jih zvezali in jim
grozili, poleg tega pa so jih nekajkrat tudi poškodovali z nožem. V največ primerih
je bila pri izvršitvi uporabljena le fizična sila, od orožja pa so storilci največkrat
uporabili pištole in nože.
Glede izrečenih kazni so sodišča v največjem številu primerov uporabila omilitvena
določila pri izreku kazni. Za kaznivo dejanje po 3. odst. 213. člena KZ je namreč
zagrožena kazen zapora najmanj 5 let. Z omilitvami pa sodišča izrekajo kazni v
razponu od 1 leta in 6 mesecev do 5 let, v povprečju znašajo kazni 3 leta zapora.
Višje sodišče še ni obravnavalo vseh pritožb, ki so jih vložili zagovorniki ali
državni tožilci v zvezi s kaznivimi dejanji ropov. Večino pritožb zagovornikov in
državnih tožilcev zaradi odločbe o kazni je sodišče zavrnilo kot neutemeljene.
Veliko ropov in roparskih tatvin in sicer 80 odpade na Okrožno državno tožilstvo v
Ljubljani, na katerem, v nasprotju z ostalimi tožilstvi, opozarjajo na porast števila
in nevarnosti obravnavanih kaznivih dejanj na svojem območju. V letu 1998 so
namreč prejeli 10 ovadb več za kaznivo dejanje po 1. odst. 213. člena KZ in 21 ovadb
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več zaradi kaznivih dejanj po 3. odst. 213. člena KZ. Povečalo se je tudi število
roparskih tatvin za 8. Vse skupaj pomeni v primeijavi z letom 1997 povečanje za
68,4%.
Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani opozaijajo, da so se spremenile oblike
kaznivih dejanj, ki so iz prvotnih objestnih mladostniških izpadov prerasla v
"prave" rope. V zadnjem času so ropi in roparske tatvine postali vsakdanja,zadeva.
Pojavile so se nove oblike ropov menjalnic, bank in pošt, poleg že znanih oblik
ropov, zlasti naključnih oseb v javnosti. Storilci so pretežno mlajše brezposelne
osebe, socialno problematične, velikokrat pa gre za osebe, zasvojene z mamili, ki si
na tak način pridobivajo sredstva za nakup dnevne količine mamila. Brezobzirnost
in predrznost pri teh kaznivih dejanjih naraščata. Ni malo primerov, ko je rop
menjalnice, banke ali pošte stoijen sredi dneva ob prisostnosti velikega števila ljudi.

DELO DRŽAVNIH TOŽILCEV V ZADEVAH MLADOLETNIŠKE
DELIKVENCE
Po statističnih podatkih so okrožna državna tožilstva v letu 1998 obravnavala
prijave vložene proti 5157 mladoletnikom. V primeijavi z letom 1997, ko so
tožilstva obravnavala 4693 mladoletnikov, se je število prijavljenih povečalo za 464
ali za 9,8 %. Nihanja v pripadu ovadb se pojavljajo iz leta v leto in so odvisna zlasti
od aktivnosti oškodovancev pri vlaganju prijav in učinkovitosti policije pri
odkrivanju storilcev kaznivih dejanj. Razlike v številu vloženih prijav so iz leta v
leto lahko tudi nekaj sto prijav več ali manj. Med najmanjšim številom 1995
ovadenih mladoletnikov v letu 1978 in največjim številom 6014 v letu 1996, kar je
rekord zadnjih 25 let, je razlika kar 4019, to je dveletni pripad ovadb iz leta 1978.
Število prijavljenih mladoletnikov ne pomeni, da je bil zoper vse prijavljene uveden
kazenski postopek in izrečena kazenska sankcija. Za nekaj ovadb se na tožilstvu
ugotovi, da so vložene zoper kazensko neodgovorne otroke ali dejanje nima vseh
znakov kaznivega dejanja ali dejanje mladoletniku ni dokazano.Tožilstva so ovadbo
zavrgla v letu 1998 zoper 916 mladoletnikov, kar je za 94 več kakor je bilo zavrženj
v letu 1997, ko so bile ovadbe zavržene zoper 822 mladoletnikov. Pripravljalni
postopek pri sodišču so tožilstva v letu 1998 zahtevala proti 2184 mladoletnikom; v
letu 1997 le proti 1938, kar je bilo najmanjše število v zadnjih nekaj letih. Po
izvedenem pripravljalnem postopku je bila predlagana ustavitev postopka za 1013
mladoletnikov, izrek sankcije je bil predlagan 1090 mladoletnikom. V letu 1997
glede 1117. Razlika je neznatna, toda v letu 1998 je bilo kar za 45 mladoletnikov
predlagano kaznovanje, kar je dvakrat večje število predlogov za kaznovanje kakor
v letu 1997, koje bilo predlagano v kaznovanje le 23 mladoletnikov. To kaže, da so
bila stoijena težja kazniva dejanja in da sodišča uporabljajo
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mladoletnim storilcem izrekajo tudi denarne kazni, ki se pred letom 1995
mladoletnikom po stari kazenski zakonodaji niso mogle izrekati.
V letu 1998 so sodišča izrekla sankcije 663 mladoletnikom, kar je skoraj enako
kakor v letu 1997, koje bilo izrečenih 662 sankcij.
Značilno za mladoletniško delikvenco je, da mladoletniki izvršujejo predvsem
kazniva dejanja zoper premoženje. Po predlogih za izrek kazenski sankcij, ki so jih
tožilstva vložila v letu 1998, so mladoletniki storili med 3667 kaznivimi dejanji le
597 takšnih zoper druge vrednote in kar 3070 takšnih zoper premoženje.
Prevladujejo

tatvine,

velike

tatvine,

odvzemi

motornih

vozil

in

podobna.

Mladoletniki so storili tudi 84 težjih ropov, pri katerih sta sodelovala vsaj dva
storilca. V večjem številu se tožilstva srečujejo tudi

s primeri izsiljevanja po 1.

odst. 218. čl. KZ, ko mladoletni storilci izsiljujejo denar od sošolcev ali pred šolami
od učencev in dijakov.
Med kaznivimi dejanji, ob tistih zoper premoženje, so mladoletniki storili še 228
kaznivih

dejanj

zoper življenje

in

telo,

40

kaznivih

dejanj

zoper

spolno

nedotakljivost, 81 kaznivih dejanj zoper pravni promet, zlasti ponarejanja listin
(vozovnic za avtobus in spričeval), 96 kaznivih dejanj zoper javni red in mir, kamor
spadajo tudi kazniva dejanja nasilništva, 67 kaznivih dejanj zoper varnost javnega
prometa, 78 kaznivih dejanj povezanih z mamili in še nekatera.
Državno tožilstvo si je v letu 1998 zelo prizadevalo za to, da bi se proti
mladoletnikom uporabljali namesto kazenskih sankcij ukrepi, ki jih omogoča
odloženi kazenski pregon po 162. čl. ZKP, t.j., da jim že državni tožilec naloži
odpravo ali popravo škode, plačilo določenega prispevka v korist javne ustanove ali
opravo kakšnega splošno koristnega dela. Če mladoletnik nalogo izpolni, državno
tožilstvo ovadbo zavrže.
Državna tožilstva še vedno pričakujejo, da bodo v Državnem zboru sprejeta stališča
in usmeritve ter priporočila vzgojno-izobraževalnim institucijam za njihovo delo z
mladimi, katerega namen bi bil odvračanje mladoletnikov od izvrševanja kaznivih
dejanj. To je bilo že večkrat predlagano, vendar brez odziva. Ne glede na to, da so
državni tožilci organi kazenskega pregona, so nekateri zelo angažirani na področju
preventivne dejavnosti, se intenzivno podiplomsko izobražujejo in nova spoznanja s
področja obravnavanja mladoletnih prestopnikov, ki jih je priporočil tudi Svet
Evrope, uresničujejo v praksi.
Na področju pregona mladoletnih storilcev kaznivih dejanj pa so državni tožilci
okrožnih in višjih državnih tožilstev svoje delo opravljali vestno, odgovorno,
uspešno in v skladu z zakonom. Pereča je le še ažurnost pri nekaterih tožilstvih,
kjer ostaja konec leta še večje število nerešenih ovadb in mladoletniških zadev, ki
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so bile vrnjene tožilstvu po izvršenem pripravljalnem postopku. Prepričani pa smo,
da bodo te zadeve in ovadbe rešene v najkrajšem možnem času v letu 1999, in da
bodo vsa državna tožilstva v novo tisočletje stopila brez zaostankov.

ZANEMARJANJE MLADOLETNE OSEBE IN SUROVO RAVNANJE
nlsn bdi
Okrožna državna tožilstva so v letu 1998 sprejela ovadbe zoper 113 oseb zaradi
suma, da so storile kaznivo dejanje zanemarjanje mladoletne osebe in surovega
ravnanja iz 201. člena KŽ. Upoštevaje nerešene ovadbe zoper 107 oseb iz prejšnjih
let so tožilstva obravnavala 220 oseb prijavljenih za tovrstna kazniva dejanja.
Povečanje za 4 osebe v primerjavi z letom 1997, ko so tožilstva obravnavala 216
oseb, je neznatno. Obseg dela državnih tožilcev s prijavami kaznivih dejanj po 201.
členu KZ in storilcev teh dejanj ostaja že vrsto let skoraj nespremenjen.
Državni tožilci so ovadbe zoper 17 oseb zavrgli, ker naznanjeno dejanje ni imelo
znakov kaznivih dejanj ali dejanje osumljencu ni bilo dokazano. Dopolnilna
obvestila so bila zahtevana glede 15 oseb, ko ovadbam niso bila priložena poročila
skrbstvenih organov, šole ali zdravstvenih zavodov, bila pa so potrebna kot dokaz,
daje bilo storjeno kaznivo dejanje.
Za 61 oseb so bila predlagana posamezna preiskovalna dejanja kot so zaslišanje
osumljenca, prič ah izvedenca. Podobno so bila taka preiskovalna dejanja
predlagana v letu 1997 za 66 oseb. Neposredni obtožni predlogi so bili vloženi pri
sodišču za 63 oseb, kar je enako kot v letu 1997. Tožilci so vložili 8 obtožnic po
opravljeni preiskavi. Število nerešenih ovadb pri tožilstvih se je povečalo od 40
oseb konec leta 1997 na 51 oseb konec leta 1998. Število nerešenih ovadb pri
drugih organih, kamor so bile poslane zaradi dopolnitve, pa se je povečalo od 54
oseb konec leta 1997 na 68 konec leta 1998. Ne glede na to, da gre za malo število
nerešenih ovadb, bi bilo vložiti vse napore v tej smeri, da bi bile tovrstne ovadbe
promptno reševane.
V letu 1998 so, upoštevaje zavrženje ovadb in vložene obtožbe, t. j. obtožne
predloge in obtožnice, tožilci odločili glede 88 prijavljenih oseb, kar je v primerjavi
z letom 1997, ko je bilo odločeno o 96 osebah, nekoliko manj. Verjetno pa bodo
zaostanki, ki jih predstavljajo nerešene ovadbe in spisi, kmalu odpravljeni, saj
pomenijo komaj enomesečni pripad vseh ovadb za vsa kazniva dejanja za enega
tožilca.
Sodišča so odločila v letu 1998 s sodbo o 29 obtoženih osebah in med njimi je bila
za 8 oseb izrečena zavrnilna sodba. Sodišča pa še niso odločila o 98 obtoženih
osebah v letu 1998 ali obtoženih že v prejšnjih letih. Po stališčih državnih tožilcev
so odločitve sodišč pravilne in zakonite ter kazenske sankcije za tovrstna kazniva
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dejanja ustrezne, saj so vložili le 3 pritožbe in med njimi le eno zaradi odločbe o
kazni.
Značilnost tovrstnih kaznivih dejanj je nasilje v družinskem krogu, ki mu botrujeta,
alkohol in nesposobnost staršev, da bi mogli svoje otroke vzgajati brez telesnih
kazni. Otrokom ne nudijo potrebne skrbi ter nege. Storilci največkrat v otroštvu tudi
sami niso bili deležni potrebne vzgoje in skrbi in ravnajo po vzorcu, ki so ga sami
izkusili. Največkrat so izvršitvena dejanja grdo ravnanje z otrokom" kot so
pretepanje, lasanje, butanje glave ob steno, zmeijanje, poniževanje in fizično
kaznovanje.
Čeprav tovrstna kazniva dejanja, glede na število prijavljenih oseb in ne glede na
temno polje, ne pomenijo za tožilstva velike obremenitve, so posebej zavržna, ker
so otroci nemočne žrtve. Na žalost samo intervencija tožilstva s kazenskim
pregonom ne zadošča in bi bili potrebni in nujni preventivni ukrepi širše družbe, da
bi bila ta kazniva dejanja odpravljena.

NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA, PROMET IN OMOGOČANJE
UŽIVANJA MAMIL
V letu 1998 so tožilstva prejela ovadbe zoper 769 oseb zaradi kaznivih dejanj
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu KZ in za kazniva
dejanja omogočanje uživanja mamil po 197. členu KZ. Upoštevaje nerešene prijave
iz prejšnjih let glede 247 oseb so tožilstva obravnavala 1016 oseb. V letu 1997 le
953.
Predmet kaznivih dejanj trgovine in proizvodnje mamil ter omogočanje uživanja
mamil so vse danes znane prepovedane droge od marihuane preko extazija, LSD,
amfetamina do heroina in kokaina.
Na podlagi sprejetih ovadb so državni tožilci lahko takoj, neposredno vložili
obtožbo zoper 23 oseb, za 54 oseb pa so ovadbe zavrgli. Do zavrnitve ovadbeje
največkrat prišlo zaradi tega, ker dejanja storilcem ni bilo mogoče dokazati, čeprav
so državni tožilci zoper 91 oseb zahtevali dopolnilno zbiranje obvestil o dokazih.
Preiskavaje bila zahtevana za 634 oseb, kaije glede 40 oseb več kakor v letu 1997,
ko so bile preiskave zahtevane za 594 oseb. Po opravljeni preiskavije bilo v letu
1998 obtoženih 241 oseb, v letu 1997 pa 274. Kljub večjemu številu zahtevanih
preiskavje

bilo

vloženih

torej

manj

obtožb,

morda

tudi

zato,

keije

bilo

nedokončanih zadev v preiskavi konec leta 1998 še za 754 oseb.
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Na podlagi neposrednih obtožb zoper 23 oseb in obtožb po preiskave zoper 241
oseb ali skupaj 264 oseb so sodišča izrekla obsodilno sodbo 157 osebam, 16jihje
bilo oproščenih in zoper 42 oseb je bila obtožba zavrnjena. Kazenske sankcije, ki
jih izrekajo sodišča za kazniva dejanja, katerih predmet so droge, so pri nas nižje,
kakoijih izrekajo v tujini. Zato so tožilci, upoštevaje družbeno nevarnost teh
kaznivih dejanj, vložili 52 pritožb, od tega samo zaradi prenizkih kazni glede 35
oseb. V letu 1997 so bile pritožbe vložene glede 34 oseb.
Nekatera tožilstva ugotavljajo, da se posamezni storilci pojavljajo v ovadbah
večkrat, zlasti ko gre za manjše preprodajalce, ki zaključujejo dobro organizirano
kriminalno združbo. Pri teh malih preprodajalcih gre v glavnem za odvisnike, ki
zato, da pokrijejo svoje potrebe po drogi le-te preprodajajo, ker nimaj o lastnih
sredstev za nakup.

Te

osebe izvršujejo

tudi

druga kazniva

dejanja zoper

premoženje. Na obalnem območju se pojavljajo tudi organizirane skupine, ki
trgujejo z večjimi količinami mamil, predvsem s heroinom. Delujejo zelo prikrito in
jih je težko odkriti. V glavnem se takšne skupine odkrivajo z uporabo ukrepov po
150. členu ZKP, t.j. s pomočjo posebnih sredstev in metod, brez katerih bi bilo
dokazovanje teh kaznivih dejanj in storilcev nemogoče. Po odkritju se praviloma
zoper storilce odredi pripor. V letu 1998 je bilo takšnih primerov z odreditvijo
pripora 122. Kljub odrejenim priporom glavne obravnave ne potekajo hitro, saj je
zaznati vedno večje težnje zagovornikov, da se na obravnavah, po njihovih
predlogih ali ugovorih, sodeči senat v glavnem ukvarja z vprašanji ekskluzije
dokazov in ne toliko z dokazovanjem materialno pravno relevantnih dejstev. Prav
zaradi tega še ni končan kazenski postopek,

začet že v letu

1997,

zoper

avtoprevoznike, ki so v tovornih avtomobilih prevažali velike količine heroina iz
Vzhodne v Zahodno Evropo. Nekatere težave se v zvezi z dokazovanjem teh
kaznivih dejanj pojavljajo zaradi t?ga, ker deluje Center za kriminalistično-tehnične
preiskave pri Ministrstvu za notranje zadeve in se oporeka objektivnost njegovim
izvidom in mnenjem. Poseben problem pa predstavlja tudi ponovno vzpodbujanje
gojenja konoplje pri nas, kar propagirajo nekateri mediji, kljub drugačnim stališčem
mednarodnih konvencij o drogah.

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST IN MEDNARODNO PRAVO
Generalni državni tožilec Republike Slovenije je dne 12.11.1998 odredil pristojnost
Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike
Slovenije tudi za obravnavo vseh kaznivih dejanj zoper človečnost in mednarodno
pravo iz 35. poglavja Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Po tej odredbi bi
torej morala vsa okrožna državna tožilstva v Republiki Sloveniji takoj odstopiti
kazenske zadeve, ki jih obravnavajo, Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve,
torej vse primere genocida po členu 373 KZ, vojnih hudodelstev in drugih hujših
kršitev pravil mednarodnega prava med vojno
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vsebovanih v tem poglavju, ki pa se ne nanašajo na vojno in se tudi v praksi redko
pojavljajo (ščuvanje k napadalni vojni, spravljanje v suženjsko razmerje,
mednarodni terorizem, ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom, jemanje talcev
in piratstvo). Odstopanje zadev je potekalo počasi, ker se vsi niso strinjali z
odredbo generalnega državnega tožilca Republike Slovenije, kateremu je medtem
prenehala funkcija. Ker odredba potem ni bila preklicana, se vsi kazenski spisi že
nahajajo pri Skupini državnih tožilcev, razen dveh zadev, ki ju po odredbi
namestnika generalnega državnega tožilca Republike Slovenije vodi Okrožno
državno tožilstvo v Novi Gorici po zunanjih sodelavcih Skupine državnih tožilcev.
Skupina državnih tožilcev ima v delu kar precejšnje število kazenskih zadev zaradi
kaznivih dejanj genocida, vojnih hudodelstev in drugih hujših kršitev pravil
mednarodnega prava med vojno (tako med H svetovno vojno kot junijsko vojno za
samostojnost Republike Slovenije). V petih zadevah, od katerih se dve nanašata na
H. svetovno vojno (pripadnika SS sodelovala pri mučenju in pobijanju vojnih
ujetnikov, drugi paje kot gestapovec pobijal vojne ujetnike) in tri na junijsko vojno
(uničevanje in ropanje civilnih objektov s strani JA na Mariborski cesti v Slovenj
Gradcu, obstreljevanje hotela Bellevue na Pohorju in stanovanjske hiše v Štrihovcu
46). Skupina dopolnjuje ovadbe z zbiranjem obvestil od različnih organov. V dveh
zadevah je v teku kazenska preiskava in sicer zoper pripadnike VOS-a in komisarja,
ki naj bi ustrelila 4 civiliste med H. svetovno vojno in oficiija JA, ki je med junijsko
vojno zlorabil mednarodno znamenje Rdečega križa. V treh zadevah je postopek v
fazi glavne obravnave in sicer zaradi uporabe nedovoljenih načinov bojevanja JA v
junijski vojni (obstreljevanje civilnih ciljev v Mariboru in Štrihovcu) in zaradi
spravljanja v suženjsko razmerje s prodajo dveh deklet za prostitucijo.
Ena kazenska zadeva se nanaša na obnovo postopka zoper škofa Rožmana. Dve
zadevi sta v fazi uvodnega zbiranja podatkov in sicer poboj ustašev in četnikov, ki
gaje izvršila 10. ali 12. srbska brigada v bližini naselja Raduše pri Slovenj Gradcu,
ter primer iz osamosvojitvene vojne na Hrvaškem, ko je pripadnik hrvaške vojske
pognal v zrak srbsko vas.
Več stvari Skupina tožilcev za posebne zadeve še ni uspela začeti reševati, na
primer pobojev civilnega prebivalstva pri Lesah pri Slovenj Gradcu med D.
svetovno vojno in vojnih zločinov JA med osamosvojitveno vojno kot so
obstreljevanje TV pretvornika na Boču in mejnega prehoda Šentilj ter zlorabe
znakov Rdečega križa na helikopterju in ropanje civilnega premoženja. Storilci v
teh primerih še niso znani. Več kazenskih zadev, ki so se nakopičile v zadnjem času
zaradi odstopanja spisov Skupini državnih tožilcev, zaenkrat tudi še ni vpisanih v
ustrezne vpisnike.
V poročilo o tem poglavju kaznivih dejanj spada tudi ukrep generalne državne
tožilke Republike Slovenije, ki je umaknila zahtevo ža varstvo zakonitosti, vloženo
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ob koncu leta 1998 pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije zoper pravnomočno
obsodilno sodbo vojnih zločincev Rupnika, Rožmana, Kreka, Hacina in Vizjaka.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije bo moralo tako iz formalnega razloga končati
postopek za varstvo zakonitosti. Pri tem se ne sme zamenjevati tega postopka s
postopkom za obnovo postopka zoper škofa Rožmana, ki je še v teku pred Višjim
sodiščem v Ljubljani.
Vse odstopljene kazenske zadeve zoper človečnost in mednarodno pravo bo
Državno tožilstvo Republike Slovenije, v okviru svojih nadzorstvenih pooblastil,
pregledalo zato, da bi se ugotovilo, v katerih primerih je sploh moč izvesti ustrezen
kazenski postopek, glede na to, ali so storilci znani, ali so še živi in ostalo. Seveda
pa za genocid vojnega hudodelstva in hujše kršitve mednarodnega vojnega prava
zastaranje ne more nastopiti.

DELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM ODDELKU
a) Zakonske podlage
za ukrepanje državnega tožilca na obravnavanem področju se tudi v letu 1998 niso
bistveno spremenile. Državni tožilec je upravičen v skladu z določbo tretjega
odstavka 2. člena v zvezi z 9. členom zakona o državnem tožilstvu v civilnih in
drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih upravičen vlagati procesne akte in
druga pravna sredstva, če tako določa zakon. Praviloma je to izredno pravno
sredstvo zahteve za varstvo zakonitosti, katere upravičeni vlagatelj je v teh
postopkih, drugače kot v kazenskem postopku, le državni tožilec, ne pa tudi
neposredno udeležene stranke. Te v razmerju do državnega tožilca nastopajo kot
pobudniki. Kriterij in vodilo za odločitev državnega tožilca o vložitvi izrednega
pravnega sredstva je "javni interes". Tega pojma sicer zakonodaja ne opredeljuje,
pač pa ga je kot predpostavko opredelilo v posameznih odločbah Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, ko je odločalo na podlagi vložene zahteve za varstvo
zakonitosti. Namen zahteve za varstvo zakonitosti je po stališču sodne prakse v
varovanju pravnega reda in vsklajevanju sodne prakse, pri čemer je zunaj teh
kriterijev varstvo subjektivnih interesov strank podrejene narave. To v končni
posledici pomeni, da državni tožilec lahko v zvezi s pobudo stranke vloži zahtevo
za varstvo zakonitosti tudi v njeno škodo.
V civilnih postopkih (poleg pravdnega postopka tudi izvršilni postopek, stečajni
postopek, postopek o vpisu v sodni register, zemljiškoknjižni postopek, zapuščinski
postopek, nepravdni postopek) podlago za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti
opredeljuje zakon o pravdnem postopku - v letu poročanja je bil to še zakon, ki se
je uporabljal na podlagi prvega odštavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine, v času sestave tega poročila pa je bil že sprejet novi zakon
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o pravdnem postopku. Tudi ta ohranja zahtevo za varstvo zakonitosti kot izredno
pravno sredstvo v pristojnosti državnega tožilca zoper pravnomočne odločbe izdane
v civilnih sodnih postopkih. Za razliko od dosedanje ureditve pa je novi zakon o
pravdnem postopku opustil druge pristojnosti, zlasti tudi pooblastilo za intervencijo
državnega tožilca kot aktivno legitimiranega subjekta za vložitev tožb zaradi
ničnosti pogodb. Ta pooblastila, ki jih zakonodajne rešitve tudi primeijalnopravno
opuščajo, kot izraz neprimernega in ne več potrebnega vmešavanja državnega
organa v sodne odločitve na pravnih področjih, kjer velja prvenstveno načelo
avtonomije strank, so bila tudi v preteklosti redko uporabljena. Po naši oceni pa so
v posameznih primerih prispevala k razjasnitvi pravnih vprašanj in razmerij, ki so
sicer bila značilna za čas tanzicije. O teh primerih smo poročali v poročilih za
prejšnja leta.

V upravnem sporu je vrhovni državni tožilec na podlagi določb v lanskem letu
sprejetega zakona o upravnem sporu (ZUS) pristojen za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti

zoper pravnomočne

odločb.

To

so

odločbe

Vrhovnega

sodišča

Republike Slovenje, s katero to sodišče v upravnem sporu odloči o pritožbi zoper
odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdalo upravno sodišče (80. člen ZUS).
Tudi v upravnih postopkih je državni tožilec praviloma upravičen vlagati le izredna
pravna sredstva zoper dokončne upravne akte, redna pravna sredstva pa le, če mu
zakon zaradi varstva družbenih koristi priznava položaj stranke v upravnem
postopku.

Nov zakon o upravnem postopku, ki je v zakonodajnem postopku,

posamezna pooblastila državnega tožilca v upravnem postopku opušča ali pa jih
ureja drugače, vendar vsebinsko podobno kot doslej.

b) Podatki o reševanju zadev
primeijalno z letom 1997 kažejo porast števila obravnavanih zadev. V obravnavi je
bilo skupaj 1260 civilnih zadev (v letu 1997-1052 zadev - v nadaljevanju se
podatek v oklepaju naaša na leto 1997), od tega 190 (139) pobud za vložitev
zahteve za varstvo zakonitosti in 1054 (906) revizij. Državno tožilstvo je v civilnih
postopkih vložilo skupaj 31 (28) zahtev za varstvo zakonitosti. Poleg klasičnih
civilnih zadev, kot

na primer s področja izvršilnega postopka,

zadev s

stvarnopravno problematiko, dednih in različnih obligacijskih razmerij je državno
tožilstvo ukrepalo v več zapletenejših zadevah po zakonu o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, zakonu o gospodarskih družbah, zakonu o davčnem postopku
in zakonu o denacionalizaciji. Vrhovno sodišče RS je odločilo v 37 (27) zadevah in
je v 19 (18) primerih zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo, v 17 (9) primerih pa
zavrnilo.
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V okviru oddelka smo nudili tudi strokovno pomoč posameznim okrožnim
državnim tožilcem pri vlaganju tožb oziroma vodenju postopkov zaradi ničnosti
pravnih poslov. S tem v zvezi ugotavljamo, da je zaradi precejšjega časovnega
odmika od vložitve posameznih tožb v posameznih primerih postala vprašljiva
primernost vztrajanja državnega tožilca pri vloženih tožbah. Gre za pravne posle,
ki so bili v času sklenitve nedvomno v nasprotju z veljavnimi predpisi in po
izrecnih določbah le-teh nični, sodišča pa o njih odločajo v dejansko (bistvene
spremembe nepremičnin v naravi) in pravno (spremenjeni predpisi) drugačnih
razmerah.
Na upravnem področju je državno tožilstvo obravnavalo 21 zadev in vložilo
zahtevo za varstvo zakonitosti v 1 zadevi. Vrhovno sodišče je odločilo v 8 zadevah.
V zvezi s pooblastilom po zakonu o matičnih knjigah za vlaganje predlogov za
ugotovitev in vpis smrti v matično knjigo umrlih oseb, ki so izgubile življenje med
drugo svetovno vojno ali neposredno po njej, pa doslej še niso bile vpisane v
matično knjigo umrlih, smo prejeli odločitve pristojnih upravnih organov v zvezi z
v preteklih letih vloženimi predlogi. Ugotavljamo, da je precej primerov, ko je
postopek potekal tudi na podlagi predloga drugih upravičenih predlagateljev, zato je
upravni organ, kadar je bilo o takem predlogu odločeno že pred odločitvijo o
predlogu tožilca, predlog državnega tožilca zavrgel. Menimo tudi, da rešitev
vprašanja vpisov v matične knjige umrlih, kot ga je uredil citirani zakon, ni zajela
vseh zadev.
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Statistične tabele za leto 1998

tabela št. 1 OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ

Leto

polnoletni
storilci
1993
20.374
1994
19.418
1995
21.872
1996
20.687
1997 * 21.412
199*
23.812

tabela št 2

mladoletni
storilci
4136
3836
4332
4091
3232
3813

neznani
storilci
21.589
19.792
17.618
14.533
15.134
28.977

OVADENI STORILCI PO TOŽILSTVIH

Okrožno državno tožilstvo
Celje
Koper
i Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Skupina državnih tožilcev za
posebne zadeve

ovadeni storilci
polnoletni
3116
2408
1754
1164
6704
2757
1442
1125
1105
1122
963

ovadeni storilci
mladoletniki
434
333
296
96
1392
441
213
155
153
113
187

152

SKUPAJ:
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naknadno odkriti prej
neznani storilci
1073
610
1177
857
718
1199

23.812

77

3813
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tabela št. 5

OBSOPILNE IN OPROSTILNE SODBE TER PRITOŽBE
DRŽAVNIH TOŽILSTEV (po osebah, brez zavrnilnih sodb)

Okrožno državno
tožiJstvo
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Skupina d. t.
SKUPAJ:

obsodilne
sodbe

oprostilne
sodbe •

744
439
678
283
1091
837
396
215
503
208
198
54
5646

74
36
6
15
145
77
22
38
52
6
12
3
486

%obsodilnih
sodb .

vse pritožbe
OĐT
42
41
50
55
234
95
23
32
68
11
25
31
707

90
92
99
95
88
92
95
85
91
97
94
95
92

pritožbe
zaradi
ikažni
30
13
25
42
129
69
6
9
39
7
12
22
403

napadena vsaka
na sodba
1997
1998
17
19
22
12
11
14
3
5
5
5
10
10
12
18
8
13
6
8
8
19
7
8
2
2
8
9

tabela št 6 POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM

Leto

1993
1994
1995
1996
1997
1998

ovadbe
v delu
4690
4594
5664
6014
4693
5157
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uveden
pripravljalni
postopek

Število mladoletnikov glede
katerih so bile
ovadbe zavržene
537
339
690
957
822
916

ustavljen
pripravljalni
postopek

3057
2736
2435
2376
1938
2184

1055
962
778
1550
1201
903

80

vložen
predlog za
izrek
sankcije
1761
1298
692
1021
1117
1135

ustavljen
postopek
po senatu za
mladoletnike
771
818
699
1011
979
756

izrečene
sankcije
1138
797
413
590
693
669
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tabela št. 7

PREGLED DELA VIŠJIH DRŽAVNIH TOŽILSTEV V
PRITOŽBENEM POSTOPKU

višje državno
tožilstvo

Mi
Koper
Ljubljana
•Maribor
SKUPAJ:

ndeležba na sejah

sprejete zadeve v mnenje
kazniva
dejanja
220
231
1149
486
2086

kazniva
dejanja
56
174
477
68
775

gospodarski
prestopki
1
33
240
9
283

gospodarski
prestopki
31
163
194

tabela št. 8 OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA - ZASEDENOST
na dan 31.12.1998

Okrožno državno
tožilstvo
v Celju
v Kopru
v Kranju
v Krškem
v Ljubljani
v Mariboru
v Murski Soboti
v Novem mestu
v Novi Gorici
na Ptuju
v Slovenj Gradcu
Skiroina d.t
.SKUPAJ:

30. julij 1999

Skupaj državni tožilci

Pomočniki

sistem.
sistemiz. zasedeno
:->::£v::x-v>^:::¥x:Xv■•V*-:":-?:":-*'-'.".v::''
4
18
15
2
13
8
3
12
12
4
4
3
7
45
32
3
21
19
2
9
8
2
9
9
2
9
5
2
5
5
1
4
3
.
5
$l32šiil
149
124

zasedeno
1
2
2
4
1

1
1
12

81

Število vseh
opravljenih dni
(dejanska prisotnost na delu)
3064
1699
•
2373
816
5623
3904
1611
1926
1161
915
1042
1042
25.176

Strokovni sodelavci
sistem.
4
2
2
2
6
5
2
2
2
2
2
31 :

zasedeno
3
1
1
1
6
5

1
18
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Popravek

1.

ČLENA

PREDLOGA

RATIFIKACIJI

PREPOVEDI

ZAKONA

POGODRE

JEDRSKIH

O

0

CELOVITI

POSKOSOV

- EPA 862 - II -

o celoviti prepovedi jedrskih poskusov je bila sprejeta na
zasedanju Generalne skupščine OZN 10. septembra 1996,
vendar pa ta podatek ni vsebovan v samem besedilu pogodbe
(24. septembra 1996 je bil v Generalni skupščini OZN svečan
podpis te pogodbe, katerega se je udeležila tudi Slovenija).

Številka: 905-06/99-1 (T)
Ljubljana, 22. julija 1999
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi
- REDAKCIJSKI POPRAVEK 1. ČLENA PREDLOGA ZAKONA
O RATIFIKACIJI POGODBE O CELOVITI PREPOVEDI
JEDRSKIH POSKUSOV,

Prvi člen predloga zakona o ratifikaciji pogodbe o celoviti
prepovedi jedrskih poskusov se pravilno glasi:
"1. člen

ki ga je poslala z dopisom številka 900-96/99-1 (T) z dne 17.
junija 1999, v katerem je upoštevana pripomba Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike
Slovenije, ki jo je v svojem poročilu povzel tudi Odbor
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
v zvezi z datumom sprejetja navedene pogodbe.

Ratificira se Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov,
sprejeta na Generalni skupščini Organizacije združenih
narodov dne 10. septembra 1996 v New Yorku."
Vlada prosi, da se navedeni popravek upošteva pri obravnavi
predloga zakona.

V prvotnem gradivu je bilo v prvem členu navedeno, da je bila
pogodba podpisana 24. septembra 1996 v New Yorku. Pogodba

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o celoviti
prepovedi Jedrskih poskusov - EPA 862 - II je bil
objavljen v Poročevalcu št. 51, dne 7. julija 1999.

3

0. julij 1999

83

poročevalec, št. 59

•
■ '

.

■' ■<

,

.

'

v'

i'

I

.'V
,

■i■ 'jh ■.
"

:

■

1

■'

1

'■ '•
f

■

'

l

i V-'
■

poročevalec, št. 59

— —

84

30. julij 1999

beležke
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naročilnica
I Ime in priimek:

|

| Naslov:
i Telefon:

Poštna številka:

,

■ Podjetje:

'

' Davčna številka:

I

I naročam

izvod(OV) poročevalca dz republike Slovenije

| Datum:
i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I^Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

j

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61 222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

