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Predlog za izdajo zakona o DENACIONALIZACIJI z osnutkom zakona
- ESA 299
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 58. seji
dne 7. 2. 1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DENACIONALIZACIJI Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Zaradi zahtev, izraženih v Skupščini Republike Slovenije
naj se zakon o denacionalizaciji obravnava skupaj z zakonom o privatizaciji podjetij, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike Slovenije,
da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona
z osnutkom zakona o denacionalizaciji.

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Jože SEDONJA, svetovalec Izvršnega sveta v Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo,
- Janez BREZNIK, svetovalec Izvršnega sveta v Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo.

Predlog za izdajo zakona o denacionalizaciji z osnutkom
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija.
Obravnavala ga bo tudi Komisija za denacionalizacijo kot
matično delovno telo.

POVZETEK IN NEKATERA ODPRTA VPRAŠANJA
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DENACIONALIZACIJI
Z OSNUTKOM ZAKONA
I.
1. Priprava zakona o denacionalizaciji je posledica doseženega političnega soglasja v Republiki Sloveniji, da se
popravijo krivice, ki so bile zlasti v povojnem obdobju storjene s poseganjem države v lastninske odnose v imenu t i
revolucionarne preobrazbe takratne družbe in z uvajanjem
socialističnih družbenoekonomskih odnosov ter v imenu
obračuna s takratnemu režimu sovražnimi osebami.
Navedene krivice so se prvenstveno izvajale na podlagi
predpisov in drugih prisilnih ukrepov državnih organov
s katerimi so praviloma brez odškodnine ali pa s simbolično
odškodnino podržavljali zasebno premoženje fizičnih in
pravnih oseb. Podržavljanje premoženja je potekalo
v okviru t.i. sistemskih načinov revolucionarne preobrazbe
takratne družbe in družbenoekonomskih odnosov, in sicer'
a. Agrarna reforma
b. Nacionalizacija
c. Zaplembe
d. Drugi načini podržavljanja
Relevantnih podatkov o obsegu in vrednosti tako podržavljenega premoženja ni na voljo oziroma republiški organi
z njimi ne razpolagajo. Dosedanje ocene, zbrane za posamezne načine podržavljanja pa kažejo, da to premoženje
predstavlja znaten del sedanje družbene lastnine.
2. Razlogi za izdajo zakona niso samo poprava krivic ki jih
je država storila s prisilnimi ukrepi na zasebnem premoženju državljanov, temveč so tudi že potekajoča in predvidena
privatizacija družbene lastnine.
Pravično je, da se v tem procesu in v okviru vzpostavljanja
modernih, demokratičnih družbenoekonomskih odnosov
predhodno oziroma vsaj sočasno prvenstveno privatizira
tisti del oziroma obseg družbene lastnine, ki je nastal s krivičnim podržavljenjem zasebnega premoženja. To pomeni
da se to premoženje vrne lastnikom oziroma njihovim pravnim naslednikom kot prednostnim upravičencem v procesu
privatizacije družbene lastnine.
3. Primarno načelo zakona je, da se storjene krivice
popravijo v čimvečji meri. Jasno je, da vseh krivic ne bo
mogoče popraviti v celoti, saj je od prvih prisilnih ukrepov,
s katerimi se je podržavljalo zasebno premoženje, minilo že
več kot 45 let.
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Obdobje, v katerem naj bi se načeloma štelo, da so bili
odvzemi premoženja krivični, obsega čas od konca vojne do
konca leta 1958. Zakon pa naj bi omogočil, da se popravijo
tudi nekatere druge krivice, storjene v kasnejšem obdobju,
če je bilo premoženje podržavljeno neodplačno.
Krivice naj bi se popravile tako, da se upravičencem vrne
podržavljeno premoženje v naravi. Če pa to iz določenih
razlogov ni mogoče, pripada upravičencem odškodnina
v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali
v denarju.
Eno temeljnih načel zakona je, da se s popravljanjem
krivic, ki jih ureja zakon, ne sme delati novih. To načelo
obsega predvsem varstvo fizičnih oseb, ki so na podlagi
veljavnih predpisov ali pravnih poslov pridobile na podržavljenem premoženju lastninsko pravico. Prav tako pa so
varovana pod pogoji zakona najemna, zakupna in tem
podobna razmerja, ki so jih sklenile fizične osebe na takem
premoženju. Varovane pa so tudi pravice družbenih pravnih \
oseb, če so podržavljeno premoženje pridobile v upravlja- !
nje, najem ali temu podobno razmerje z odplačnimi pravnimi i
posli.
4. Na teh temeljnih načelih so tudi pripravljene poglavitne ;
rešitve zakona, ki so:
- denacionalizacija je vračanje podržavljenega premoženja v naravi, kot tudi plačilo odškodnine v obliki nadomestnega premoženja, v vrednostnih papirjih in izjemoma v de- i
narju;
\
— pri vračanju premoženja oziroma stvari je v prvi vrsti \
predvideno vračanje nepremičnin, premičnin pa le v primeru, če gre za predmete kulturne, zgodovinske ali umetniške vrednosti oziroma stvari večje vrednosti ali posebne ,
priljubljenosti;
— upravičenci do denacionalizacije so tiste fizične osebe,
ki so bile v času podržavljenja premoženja jugoslovanski
državljani in so to državljanstvo pridobili po predpisih, spre- i
jetih po 9. 5. 1945. Osebe, umrle pred 28.8.1945 so upravičenci, če bi po prej omenjenih predpisih pridobile jugoslo- j
vansko državljanstvo. Če upravičenci za denacionalizacijo \
niso več živi, so upravičenci njihovi pravni nasledniki. Upra- i
vičenci so praviloma le fizične osebe, pravne pa le takrat, če )
zakon to izrecno določa (cerkev oziroma cerkvene skupnosti);
- kot obliko denacionalizacije zakon v prvi vrsti predvideva vrnitev premoženja v naravi, to je v last in posest, ;
poročevalec

z vrnitvijo lastninske pravice ali z vrnitvijo lastninskega
deleža. Sele ko to ni mogoče, zaradi dejanskih razlogov ali
iz razlogov, ki jih določa zakon, se denacionalizacija izvrši
v obliki odškodnine;
- splošni odškodninski predpisi, se glede zadev, ki |ih
ureja ta zakon uporabljajo le, če niso z njim v nasprotju;
- upravičenci naj bi praviloma imeli pravico izbire oblike
denacionalizacije in vrste odškodnine;
- manjša vlaganja v nepremičnino po podržavljenju
nimajo vpliva na vračanje v naravi;
- zakon posebej ureja vračanje kmetijskih zemljišč, gozdov, stanovanjskih hiš in stanovanj, poslovnih stavb in prostorov, stavbnih zemljišč, podjetij in kapitala.
- cerkvi in drugim verskim skupnostim naj bi se v naravi
vrnili vsi sakralni objekti in nepremičnine, ki jih potrebujejo
za opravljanje svoje dejavnosti, v skladu s pogodbo med
njimi in Republiko Slovenijo;
- zavezanci za vrnitev stvari in vzpostavitev lastninskega
deleža so pravne osebe, ki imajo v svojem premoženju
stvari, ki se po tem zakonu vračajo upravičencem. Ce je
pravna oseba pridobila stvar odplačno, ji za odvzeto nepremičnino pripada odškodnina po predpisih o razlastitvi;
- zavezanec za plačilo odškodnine v delnicah Sklada za
razvoj in za odškodnino v obveznicah Republike Slovenije,
je Republika Slovenija;
- za odločanje o zahtevah upravičencev so na prvi stopnji
v večini primerov pristojne komisije, ustanovljene pri posameznih upravnih organih, v katerih delovna področja sodi
izvajanje politike in gospodarjenje z določeno vrsto dobrin.
V skladu s tem je tudi določena pristojnost za odločanje na
drugi stopnji. Če je bilo premoženje podržavljeno na podlagi
predpisa, ki ga zakon izrecno ne našteva, ali z ukrepom
državnega organa brez pravnega naslova pa o teh zahtevah, pod pogoji, ki jih določa zakon, odloča temeljno
sodišče v nepravdnem postopku.
- zakon v procesnem pogledu za delo komisij napotuje na
pravila zakona o splošnem upravnem postopku, razen v primerih, ko posamezna vprašanja postopka ureja drugače;
- zakon ureja tudi pooblastila za izdajo predpisov oziroma podzakonskih aktov, ki bodo uredili vprašanja,
pomembna za izvajanje zakona.
5. Uresničevanje tega zakona bo občutno povečalo obseg
dela upravnih organov in sodišč. To bo zahtevalo povečanje
števila zaposlenih v teh organih. Stroški za delo upravnih
organov in sodišč bodo po grobi oceni presegli 600 mio din.
V tem znesku pa niso upoštevana sredstva za izplačilo
odškodnin. Ocena škode oziroma izpada prihodka zaradi
prenehanja dela v posameznih podjetjih, do česar utegne
priti, pa niti približno ni mogoča.
Te v grobem nakazane poglavitne rešitve, ki so v osnutku
zakona podrobneje razdelane pa bodo po mnenju predlagatelja odprle vrsto pomembnih vprašanj. Ta vprašanja, ki so
po svoji vsebini predvsem politične narave so opredeljena
že v Informaciji o nekaterih odprtih vprašanjih pri proučevanju pravnih in materialnih možnosti za vračanje premoženja,
podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in
zaplembami, z dne 16.10.1990, ki jo je pripravila Medresorska komisija Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za proučitev pravnih in materialnih možnosti za vračanje premoženja podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in zaplembami.
1. Med najtehtnejša vprašanja sodijo po mnenju predlagatelja zakona zlasti sledeča:
a. Katere krivice in v katerem obdobju naj se popravijo?
Osnutek zakona ni v celoti razrešil oziroma določil
časovne meje obdobja, za katero bi se štelo, da so bili
prisilni ukrepi podržavljenja krivični. Stališču, da to obdobje
obsega čas od konca vojne do konca leta 1958, ko je bilo
končano t.i. sistemsko podržavljenje zasebne lastnine,
nasprotuje dejstvo, da so se krivice na tem področju dogaj jale tudi kasneje. Osnutek zakona zato v 4. členu odpira tudi
možnost za uveljavljanje zahtev za denacionalizacijo tudi
v tistih primerih, ki niso določeni v 3. členu zakona, ki navaja
predpise, sprejete do konca leta 1958 in na podlagi katerih
je bilo premoženje podržavljeno. Zakon za primere iz 4.
člena določa poseben pogoj, da je bilo premoženje podržavporočevalec

ljeno neodplačno. Za odločanje o teh zahtevah pa je določen poseben postopek, saj o njih odloča sodišče v nepravdnem postopku.
b. Kdo so upravičenci do denacionalizacije?
Osnutek zakona določa, da so upravičenci tiste fizične
osebe, ki so bile v času podržavljenja jugoslovanski državljani in so to državljanstvo pridobili po predpisih, sprejetih
po 9.5.1945. Upravičenci so tudi osebe, ki so umrle pred
28.8.1945, ali so bili razglašeni za mrtve, če bi sicer po
navedenih predpisih pridobile jugoslovansko državljanstvo.
Osnutek zakona tako za upravičence ne določa oseb, ki so
imele na dan 6.4.1941 domovinsko pravico v eni izmed
bivših jugoslovanskih občin, če te osebe kasneje niso pridobile jugoslovanskega državljanstva. Glede na razloge
zaradi katerih nekatere od teh oseb tega državljanstva niso
pridobile, pa se postavlja vprašanje morebitne razširitve
kroga upravičencev ne glede na dosedaj vsebovane rešitve
v osnutku zakona.
c. V katerem obsegu naj se premoženje vrača v naravi?
To, eno najbolj spornih vprašanj osnutka zakona, se zlasti
nanaša na vračanje kmetijskih zemljišč irt gozdov v naravi,
saj veljavni predpisi s tega področja omejujejo pridobitev
lastninske pravice na teh nepremičninah, tako za osebe, ki
so kmetje, še zlasti pa za nekmete. Predlagatelj zakona te
omejitve za nekmete skoraj v celoti upošteva, še zlasti zato,
ker se za tako rešitev zavzema tudi Republiški sekretariat
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predlagatelj tudi
meni da vprašanje v zvezi z dovoljenim obsegom lastnine
na kmetijskih zemljiščih in gozdovih ni stvar tega zakona,
ampak predvsem bodočih sistemskih rešitev na področju
kmetijske politike. Nenazadnje, pa bi neupoštevanje veljavnih predpisov povzročilo neenakost občanov, saj bi upravičenci do denacionalizacije lahko v nasprotnem primeru pridobili večji obseg navedenih zemljišč in gozdov kot ostali
državljani.
...
,
d. Kako naj se vračajo nepremičnine, s katerimi razpolagajo družbenopolitične skupnosti in družbenopravne
osebe?
To izredno pomembno vprašanje odpirajo zlasti rešitve, ki
se nanašajo na vračanje podjetij in kapitala oziroma podržavljenih nepremičnin, s katerimi razpolagajo družbenopolitične skupnosti, zlasti pa še družbenopravne osebe. V teh
primerih se namreč soočata dva nasprotujoča si interesa.
Na eni strani interes upravičencev, da se jim krivice v cimvečji meri popravijo, na drugi strani pa splošni družbeni
interes, da se z vračanjem podržavljenega premoženja ne bi
bistveno okrnile pomembne družbene in gospodarske
dejavnosti. Zato zakon zlasti v 17. in 18. členu postavlja
določene pogoje oziroma omejitve, kdaj nepremičnin ni
mogoče vrniti v naravi. Navedene pogoje pa je težko konkretno in taksativno določiti, zato so predlagane omejitve
zapisane precej na splošno. Vendar jih zato še ne bi smeli
razlagati v smislu polne diskrecijske pravice pri odločanju
o posameznih zadevah, zlasti pa ne v smeri, da se s temi
rešitvami poskuša bistveno ožiti obseg vračania premoženja v naravi.
e. Kakšen naj bo obseg denacionalizacije nasploh.
Predvidene rešitve zakona določajo namreč, da se upravičencem povrne premoženje v obsegu in vrednosti, kot jim je
bilo podržavljeno. Denacionalizacija tako ne priznava zahtevkov po povrnitvi t.i. izgubljenega dobička in nepremoženjske škode. Po drugi strani pa zato zakon tudi do določene vrednosti ne upošteva že danih in izplačanih odškodnin, ki so jih nekateri upravičenci že dobili za podržavljeno
premoženje.
.
. .
f. Kako uresničiti načelo, da se s popravljanjem krivic ne
bo delalo novih?
Uresničitev tega načela zajema obseg in dobo varovanja
pravic fizičnih in družbenopravnih oseb, ki so sedaj lastniki
ali upravljalci podržavljenega premoženja, ali pa imajo na
takem premoženju posest iz naslova odplačnih, najemnih,
zakupnih in tem podobnih pogodb. Zakon predvideva za
urejanje teh vprašanj vrsto rešitev, ki pa so tudi v tem
primeru glede na različnost interesov teh oseb in upravičenčev do denacionalizacije, vprašljive.
2. Navedena odprta vprašanja so po vsebini predvsem
politične narave in izvirajo iz določenih nasprotujočih si
interesov ter omejene materialne sposobnosti družbe, da
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krivice v čimvečji meri popravi. Časovna distanca in drugi
objektivni razlogi pa dejansko onemogočajo, da bi se te
krivice lahko popravile v celoti. Zato bodo morale nadaljnje,
tako politične kot tudi strokovne razprave o tem zakonu
odgovoriti oziroma se opredeliti do teh vprašanj.
Predlagatelj je v osnutku zakona do nekaterih vprašanj že
zavzel stališče, s tem da predlaga določene rešitve, glede
nekaterih pa predlaga rešitve v varianti.
Iz razlogov, ki so podrobneje podani v zakonodajnem

gradivu, predlagatelj ni mogel v celoti vključiti predlogov z:
posamezne pomembne zakonske rešitve, ki jih je podale
Združenje lastnikov razlaščenega premoženja k delovnemi
besedilu osnutka zakona. Predlagatelj ocenjuje, da bi vklju
čitev teh predlogov v osnutek zakona pomenila predlaganj«
takih rešitev, ki bi lahko bistveno posegle v delovanje
družbe v celoti in še posebej na posamezna področja, zt
katerih stanje je predlagatelj neposredno odgovoren (javna
uprava in gospodarska infrastruktura).

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o denacionalizaciji
I. USTAVNA PODLAGA
Podlaga za sprejem zakona je v 10. točki 321. člena Ustave
Republike Slovenije, ki določa, da ureja Skupščina Republike
Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike poleg razmerij, glede katerih je v tej ustavi posebej določeno, da se uredijo
z zakonom tudi druga razmerja, ki so skupnega pomena za
delovne ljudi in občane, med drugim tudi lastninska, zemljiška in druga stvarnopravna razmerja.
II. OCENA STANJA
V Republiki Sloveniji je bilo doseženo načelno politično
soglasje, da se po proučitvi pravnih in materialnih možnosti
popravijo krivice, ki so bile zlasti v povojnem obdobju storjene s poseganjem države v lastninske odnose v imenu t i.
revolucionarne preobrazbe takratne družbe z uvajanjem socialističnih družbenoekonomskih odnosov ter v imenu obračuna s takratnemu režimu sovražnimi osebami.
Od sprejema in izvedbe prvih povojnih prisilnih ukrepov
- agrarne reforme, nacionalizacije in zaplemb, ki so bili
izvedeni v splošnem interesu, pojmovanem v duhu takratnega
časa, je poteklo 44 let. Postopoma pa je država uvajala še
nove prisilne ukrepe, ali izvajala že sprejete, ki države prav
tako niso zavezovali za plačilo odškodnine; to so bili poleg
zaplemb tudi drugi načini prenehanja lastninske pravice, ne
da bi izgubo lastninske pravice brez odškodnine sploh poimenovali, n.pr. kot nacionalizacijo. Takšen je bil n.pr. zakon
o prenosu imovine telesnovzgojnih društev na Zvezo fizkulturnih društev v Sloveniji ali zakon o odvzemu zasebnih lekarn.
Glede na to, da je bila večina predpisov (1), ki so imeli za
posledico izgubo lastninske pravice, sprejeta že pred uveljavitvijo Ustave Ljudske Republike Slovenije iz leta 1947 in
deloma tudi po uveljavitvi navedene ustave, je potrebno ugotoviti, da je v formalnopravnem pogledu navedena ustava
potrdila družbenopolitična izhodišča izoblikovana še pred
zaključkom vojne. Zato je potrebno poudariti ter je na tem
mestu umestna primerjava tudi takrat veljavnih ustavnih
določb. Iz slednjih izhaja, da tudi po takrat veljavni ustavi ali
po do takrat uveljavljenih načelih ne bi mogli sprejeti predpisov, po katerih bi lahko državni organi v različnih postopkih
jemali državljanom lastninsko pravico na nepremičninah in
drugih stvareh in pravicah brez odškodnine, zlasti pa ne
z zaplembami, ki so tako kot povsod v civiliziranem svetu, tudi
pri nas veljale za vrsto stranske kazni.
(1) Seznam predpisov, ki so bili podlaga za prisilne posege
v premoženje, je priložen - PRILOGA 1.
I. Po zveznem in po republiškem zakonu o agrarni reformi
so bila leta 1946 razlaščena:
- veleposestva
- zemljiška posestva bank, podjetij, delniških družb in
drugih zasebnih pravnih oseb
- zemljiška posestva cerkva, samostanov, verskih in drugih
ustanov
- zemljiška posestva, ki so med vojno iz kateregakoli razloga ostala brez lastnika in brez pravnega naslednika
- presežek zemljiških posestev nekmetov, ki niso veleposestniki (nad 3 ha obdelovalne zemlje oz. 5 ha gozda)
- presežek kmečkih posestev nad 20 do 35 ha obdelovalne
zemlje in nad 10 do 25 ha gozda, tako da skupna površina
obdelovalne zemlje in gozda ne presega 45 ha.
Predpisi so obljubili plačilo odškodnine le za odvzeti presežek nepremičnin prek lastninskega maksimuma kmetom in
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nekmetom, drugim razlaščencem pa so bile nepremičnine
odvzete neodplačno.
2. Nacionalizacijo sta izvedla dva zakona:
- zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (v
nadaljnjem besedilu ZNZGP) iz leta 1946 dopoljnjen leta 1948
in
- zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih
zemljišč iz leta 1958
2.1.a. Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij
Z dnem uveljavitve tega zakona so bila (ex lege) nacionalizirana ter so kot taka prešla v državno lastnino vsa zasebna
gospodarska podjetja splošnega državnega in republiškega
pomena v gospodarskih panogah, ki so bile naštete v 1 členu
zakona. S spremembami in dopolnitvami tega zakona leta
1948 je bila nacionalizacija razširjena tudi na »podjetja za
varstvo ljudskega zdravja in za kulturni razvoj množic ter na
vsa zasebna in trgovska skladišča in industrijske kleti z določenimi kapacitetami kot tudi na vsa tista podjetja, ki so imela
po svojem značaju ali kapaciteti splošen pomen za zvezno ali
republiško gospodarstvo« (1. člen zakona o spremembah in
dopolnitvah ZNZGP iz leta 1948). Nacionalizirana podjetja so
z aktom nacionalizacije postala državna gospodarska
podjetja z določenimi obveznostmi.
b. S spremembami in dopolnitvami tega zakona so bile;
poleg že navedenih nepremičnin nacionalizirane in so prešle \
v državno last tudi vse nepremičnine last tujih državljanov,
tujih ustanov in tujih zasebnih ali javnopravnih oseb z določenimi izjemami (nepremičnine kmetov poljedelcev, ki so sami
obdelovali svojo zemljo; stanovanjske zgradbe, ki jih je lastnik
rabil v glavnem za svoje stanovanje in nepremičnine predstavništev tujih držav, ki so rabile za službene potrebe (3. člen
zakona o spremembah in dopolnitvah ZNZGP - novi 7.a člen
zakona).
c. Na območju bivše cone B STO je bila uporaba ZNZGP '<
izključena na podlagi 6. točke 6. člena uredbe o izvajanjih
zakonov in drugih zveznih pravnih predpisov na ozemlju, n^
katero se je razširila civilna uprava FLRJ (Uradni list FLRJ, št.H
56/54) in sicer do ukinitve te izjemne določbe, to je do\
8.10.1972, ko je bila uveljavljena sprememba navedene!
uredbe (Uradni list SFRJ, št. 51/72). S tem dnem so bile;
nacionalizirane na območju bivše cone B STO vse nepremič-f
nine tujjh državljanov, razen predpisanih izjem.
I
č. V četrtem odstavku 3. člena zakona o spremembah in;
dopolnitvah ZNZGP (novi 7.a člen) je bilo tudi predpisano, da';
izgubi lastninsko pravico na nepremičninah v naši državi tisti
jugoslovanski državljan, ki prestopi v tuje državljanstvo,',
nepremičnine pa preidejo v državno oziroma družbeno lastnino. Po obvezni razlagi navedene zakonske določbe (Uradni '
list FLRJ, št. 98/48 ) so prizadete osebe izgubile lastninsko!
pravico brez pravice do odškodnine.
i
2.2. Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih,
zemljišč
^
Z zakonom o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih i
zemljišč so bila podržavljena stavbna zemljišča v mestih in;
naseljih mestnega značaja ter stanovanjski in poslovni prostori, ki so presegali z navedenim zakonom določeni lastniški'1
maksimum.
3. Zaplembe, odvzem premoženja brez odškodnine, so kot
vrsto stranske kazni izrekala sodišča v kazenskih, pa tudi j
v nepravdnih postopkih. Izrekale pa so jih celo tako imeno-\
vane zaplembene komisije občinskih, okrajnih in mestnih 1
ljudskih odoborov po različnih predpisih, ki so našteti v točki i
c) v prilogi 1 k temu predlogu. Z zaplembami so prešle
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v državno last različne nepremičnine, ne glede na njihovo
namembnost - kmetije z živim in mrtvim inventarjem, stanovanjske in poslovne stavbe, industrijski objekti itd.
Iz arhivskih spisov je razvidno takratno stališče oziroma
ocena, da so bile n.pr. zaplembe po 28. členu zakona o konfiskaciji premoženja in o izvrševanju konfiskacije (zakon cit.
v prilogi 1), ki so jih izrekala sodišča v nepravdnem postopku,
izrečene pod predpostavko, da so bili lastniki premoženja, ki
so bili ustreljeni, ubiti, ki so umrli ali zbežali, vojni zločinci in
narodni sovražniki.
Pa tudi sicer, tam, kjer so zaplembe, kot vrste stranske
kazni bile izrečene v kazenskih postopkih za kazniva dejanja,
so bile zaplembe v primerjavi s težo in družbeno nevarnostjo
očitanega dejanja drastični ukrepi. Zagrožena kakor tudi izrečena zaplemba po navadi ali mnogokrat sploh ni bila v vzročni
zvezi z očitanim kaznivim dejanjem, ter je že takrat zaplemba
hudo prizadela utrjeni občutek za to, kaj je prav in kaj ni, čut
za pravičnost. Od tod nepomirljivost s politiko, ki je pomenila
degradacijo človekovega minulega dela, človekove osebnosti. V sklopu vseh prisilnih ukrepov v premoženje ljudi je
očitno, da je zaplemba bila le eden najbolj očitnih kazenskih
ukrepov, gledano na odvzeme premoženja celovito, v okviru
vseh vrst odvzemov nepremičnin po letu 1945, zato pa drugi
odvzemi niso nič manj represivni, četudi so bili drugače
poimenovani (nacionalizacija, agrarna reforma).
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije nima podatkov
o številu vseh zaplembenih postopkov, ki so jih izrekala
v povojnih letih sodišča v kazenskih in nepravdnih postopkih
ter komisije v upravnih postopkih. Razpolaga pa s podatki, da
je bilo v letih 1945 in 1946 samo na podlagi 28. in 30. člena
zakona o konfiskaciji premoženja in o izvrševanju konfiskacije izvedenih po pristojnih sodiščih 18406 zaplembenih
postopkov. Podatkov o vrednosti zaplenjenega premoženja
pa ni na voljo.
,
4. Predpisi na podlagi katerih so bili izvedeni prisilni ukrepi
oziroma podržavljeno premoženje, so obljubljali odškodnino
le v nekaterih primerih, pa še ta ni bila izplačana. Odškodnina
za poslovne stavbe in stanovanjske hiše oziroma stanovanja
po predpisih o nacionalizaciji iz leta 1958, pa je bila sramotno
nizka. Veliko predpisov pa o odškodnini niti ni imelo določb.
Ker so v celokupni masi t.i. podržavljenega premoženja
nepremičnine, premičnine, podjetja ter materialne pravice, ki
so prešle v državno last s prisilnimi ukrepi, bo potrebno
pripraviti enotne kriterije in merila za vrednotenje premoženja
po stanju na dan podržavljenja in valorizacijo na dan odločanja.
...
Glede plačila odškodnine za nacionalizirano premoženje, ki
je bilo last tujilj državljanov, tujih pravnih oseb in držav, je bilo
uveljavljeno načelo, da so se premoženjska razmerja uredila
z dvostranskimi meddržavnimi sporazumi o globalni odškodnini, ki jo je SFRJ plačala sopogodbenicam za odškodovanje
premoženja tujih pravnih in fizičnih oseb.
5. O obsegu oziroma vrednosti podržavljenega premoženja
po različnih pravnih temeljih republiški organi nimajo sumarnih podatkov. Prav tako ne razpolagajo z vrednostjo premoženja, ki je bilo nacionalizirano po zakonu o nacionalizaciji
zasebnih gospodarskih podjetij, četudi so do leta 1950 bile
v postopkih pri takratnih okrožnih sodiščih opravljene cenitve
premoženja v določenem številu nacionalizacijskih zadev.
Ocenjuje se, da so bile cenitve opravljene v okrog 80% zadevah. Vendar tudi teh podatkov ni zbranih. Spise v zadevah
agrarne reforme, nacionalizacij in v zaplembenih zadevah so
občine prenesle v pokrajinske oziroma lokalne arhive. Pristojni republiški organi so že v letu 1989 in spomladi leta 1990
skušali zbrati ustrezne podatke za oceno vrednosti premoženja po podatkih spisov v posameznih občinah. Vendar so
občine (ob t.i. pilotski raziskavi) navajale, da spisov nimajo,
ker so jih arhivirali v arhive, da ti niso urejeni, ponekod so bili
spisi uničeni zaradi poplave in podobno.
III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Denacionalizacijo podružbljenega premoženja poleg političnih sprememb v naši družbi narekujejo tudi tem sledeče
ekonomske spremembe. Uvajanje tržnega gospodarstva nas
sili v privatizacijo družbenih podjetij z družbenim kapitalom
v kapitalske družbe, ker le take družbe v tržnem gospodarstvu
lahko uspešno in učinkovito poslujejo. Ko spreminjamo družbeno lastnino spet v zasebno pa je prav in pošteno, da se

prejšnjim lastnikom podržavljenega premoženja v skladu
z realnimi možnostmi naše družbe v primerih, kjer je to
mogoče in po najboljših možnostih popravijo krivice, ki so jim
bile prizadejane z različnimi prisilnimi ukrepi, ki so imeli za
posledico izgubo premoženja brez odškodnine ali za simbolično odškodnino.
Predlagatelj se zaveda, da so sedanje materialne možnosti
naše družbe omejene in da vseh krivic, ki so bile posameznikom povzročene z različnimi prisilnimi državnimi ukrepi
v obdobju povojne preobrazbe naše družbe, v celoti ni
mogoče popraviti. Zavzema pa se za to, da se krivice v vseh
primerih, ko je to mogoče, popravijo na način, ki bo sprejemIjiv tako za prejšnje lastnike podržavljenega premoženja kot
za družbo kot celoto in končno tudi za tiste, ki so s tem
premoženjem v času od podržavljenja upravljali in gospodarili. Zato bo ob pripravi zakona predlagatelj moral paziti predvsem tudi na to, da se s popravljanjem krivic na eni strani ne
bi delalo novih krivic in povzročalo dodatnih motenj v gospodarskem razvoju Republike Slovenije.
IV. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI VSEBINA ZAKONA
1. Kot sledi že iz razlogov za izdajo zakona, je glavno načelo
predvidenega zakona prvenstvena udeležba prejšnjih lastnikov podržavljenega premoženja pri privatizaciji družbenih
sredstev, zaradi poprave krivic, ki so bile v povojnem obdobju
storjene s poseganjem države v lastninske odnose v imenu t.i.
revolucionarne preobrazbe družbe ter v imenu obračuna
z »narodnimi izdajalci« in drugimi takratnemu režimu sovražnimi osebami.
■ * ■ , »•
Poprava krivic naj bi se nanašala na čas, ko je trajala t.i.
revolucionarna in sistemska preobrazba družbenoekonomskih odnosov po vojni. Spodnja meja oziroma začetek ukrepov je konec vojne 1945, zgornja pa konec leta 1958. Pri
čemer naj bi bili v to obdobje zajeti tudi vsi ukrepi in akti
ljudskih oblasti izdani med vojno, ki jih je povojna oblast
vključila v povojni pravni sistem. Pri določitvi zgornje meje pa
je treba upoštevati, da so zakoni in drugi predpisi, sprejeti do
konca leta I958, učinkovali tudi kasneje (poslovni prostori se
npr. niso odvzeli, dokler je lastnik v njih opravljal dejavnost).
2. Praviloma se šteje, da so bili krivični vsi odvzemi premoženja na podlagi predpisov in aktov države in njenih organov
v zgoraj navedenem obdobju, ki so posegali v zasebno lastnino jugoslovanskih državljanov, če zanj niso dobili ustrezne
odškodnine.
. .
3. Način poprave krivic, naj bi bil v vseh primerih, kjer je to
mogoče, vrnitev nepremičnine oziroma premoženja v naravi,
priznanje lastninskega deleža ali zagotovitev druge nadomestne nepremičnine. V primerih, kjer to ne bo mogoče, pride
v poštev plačilo odškodnine v vrednostnih papirjih, le izjemoma pa v denarju. Glede na ekonomske zmožnosti naše
družbe zakon odškodnine za izgubljeni dobiček, materialne
pravice, za nemožnost uporabe podržavljene nepremičnine
oziroma za druga prikrajšanja, ne predvideva.
4 S popravo krivic se ne sme delati novih krivic. Varovane
morajo biti fizične osebe, ki so premoženje pridobile na podlagi veljavnih predpisov v last ali so na njem pridobile razne
pravice (npr. stanovanjsko pravico). Varovane morajo biti
dalje tudi družbenopravne osebe, ki so odplačno pridobile
podržavljeno premoženje in sicer tako, da se jim prizna pravica do povrnitve vloženih sredstev.^
5. Zavezanec za vrnitev nepremičnine oziroma za plačilo
odškodnine je država oziroma družbenopolitična skupnost in
družbena pravna oseba, ki je nepremičnino pridobila od
države na neodplačen ali odplačen način.
6. Procesa privatizacije in denacionalizacije morata potekati kolikor je mogoče istočasno ter usklajeno in povezano.
Prejšnji lastniki podržavljenega premoženja morajo imeti
v procesu privatizacije prednost pred drugimi upravičenci pri
lastninjenju.
V. POGLAVITNE REŠITVE
Z zakonom naj bi se denacionaliziralo premoženje podržavljeno z agrarno reformo, nacionalizacijami in z zaplembami.
Zakon naj bi določil upravičence in roke za vlaganje zahtevkov, zavezance za izpolnitev obveznosti, organe pristojne za
izdajanje odločb o zahtevkih strank, postopek za odločanje,
vire sredstev za poravnavo obveznosti in način poravnave
obveznosti.
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Z denacionalizacijo se razume vračanje podržavljenega
premoženja kot tudi plačilo odškodnine v obliki nadomestne
nepremičnine, v vrednostnih papirjih in izjemoma v denarju.
1. Pri vračanju premoženja t.j. stvari, podjetij in kapitala je
v prvi vrsti predvideno vračanje nepremičnin, premičnin pa le
v primeru, če gre za predmete kulturne, zgodovinske ali
umetniške vrednosti oziroma posamičnih stvari večje vrednosti ali posebne priljubljenosti.
2. Po zakonu naj bi kot upravičenci za denacionalizacijo
prišli v poštev tisti, ki so bili v času podržavljenja premoženja
jugoslovanski državljani in so to državljanstvo pridobili po
predpisih, sprejetih po 9.5.1945. Osebe umrle pred 28.8.1945
so upravičenci, če bi po prej omenjenih predpisih pridobile
jugoslovansko državljanstvo. Če upravičenci za denacionalizacijo niso več živi, so jo upravičeni zahtevati njihovi pravni
nasledniki v skladu z veljavnimi predpisi. Upravičenci bi bile
praviloma le fizične osebe, pravne pa le takrat, ko bo to
določeno z zakonom (cerkev oziroma cerkvene skupnosti).
3. a) Kot obliko denacionalizacije bi zakon v prvi vrsti
predvidel vrnitev premoženja v naravi, t.j. v last in posest,
vrnitev lastninske pravice ali priznanje lastninskega deleža.
Šele, če to ne bi bilo mogoče, zaradi dejanskih razlogov, ali iz
razlogov, ki jih bo zakon posebej določil, bi prišlo v poštev
plačilo odškodnine. Odškodnina naj bi se dala bodisi v drugi
ustrezni nadomestni nepremičnini, v vrednostnih papirjih in le
izjemoma tudi v denarju.
b) Splošni odškodninski predpisi, bi se glede zadev, ki jih
ureja ta zakon, uporabljali le, če ne bi bili z njim v nasprotju.
c) Upravičenci naj bi praviloma imeli pravico izbire oblike
denacionalizacije in vrste odškodnine.
č) Manjša vlaganja v nepremičnino po podržavljenju naj ne
bi imela vpliva na vračanje v naravi, temveč le večja vlaganja
(povečanje vrednosti nepremičnine prek 50 %), vendar pa naj
bi upravičenec tudi v takih primerih imel možnost, da se mu
bodisi prizna lastninski delež na nepremičnini, v poštev pa bi
z doplačilom razlike vrednosti, prišla tudi vrnitev stvari.
d) Kmetijska zemljišča in gozdovi bi se upravičencem vračala v naravi ob upoštevanju omejitev lastninske pravice na
teh nepremičninah, določenih v zakonu o kmetijskih zemljiščih in zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
gospodarstev. Na tp, ali naj se te omejitve sploh upoštevajo ali
naj se upoštevajo le deloma, bo morala dati odgovor razprava
o osnutku zakona.
e) Pri podržavljenih stavbnih zemljiščih, ki jih imajo še
v uporabi prejšnji lastniki, bi vračanje v naravi pomenilo
vzpostavitev lastninske pravice v korist prejšnjega lastnika.
Če so bila ta zemljišča že izročena občini in oddana investitorjem za gradnjo objektov in so bili na njih zgrajeni objekti, ki
niso v lasti upravičenca, se zemljišča prejšnjim lastnikom ne
bi vračala.
f) Podržavljeno podjetje ali kapital bi se vrnilo v naravi le
v primerih, če se s tem drugim pravnim osebam ne bi delalo
večje škode. Praviloma pa bi se podjetja in kapital vračala
z vzpostavitvijo lastninskega deleža upravičenca na družbenem kapitalu. Upravičenci naj bi tudi imeli možnost zahtevati
plačilo odškodnine v delnicah Republike Slovenije ali
v obveznicah Republike Slovenije, izdanih v ta namen.
g) Cerkvi in drugim verskim skupnostim, naj bi se v naravi
vrnili vsi sakralni objekti in nepremičnine, ki jih potrebujejo za
opravljanje svoje dejavnosti, pri čemer bi se obseg vračanja
cerkvenega premoženja, uredilo s pogodbo sklenjeno med
cerkvijo oziroma versko skupnostjo in Republiko Slovenijo.
4. Zavezanci za vrnitev stvari in vzpostavitev lastninskega
deleža so pravne osebe, ki imajo v svojem premoženju stvari,
ki se po tem zakonu vračajo upravičencem. Če je pravna
oseba pridobila stvar odplačno, bi ji za odvzeto nepremičnino
pripadala odškodnina po predpisih o razlastitvi.
Zavezanec za plačilo odškodnine v delnicah Sklada za
razvoj in za odškodnino v obveznicah Republike Slovenije, je
Republika Slovenija.
5. Za odločanje o zahtevah upravičencev naj bi bili v večini
primerov pristojni upravni organi in sicer v vseh primerih, kjer
je o podržavljenju premoženja odločal državni organ s konkretnim aktom, izdanim na podlagi predpisov, ki jih bo zakon
izrecno našteval. Če je bilo premoženje podržavljeno na podlagi določenega predpisa, ki ga zakon izrecno ne našteva, ali
z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova, pa bi
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o zahtevkih upravičencev odločalo temeljno sodišče
v nepravdnem postopku.
Na prvi stopnji bi v občinah o zahtevkih strank odločale
posebej ustanovljene komisije za dencionalizacijo. Te bi delovale v sklopu upravnih organov, v čigar delovno področje sodi
izvajanje politike in gospodarjenja z določeno vrsto dobrin.
V skladu s tem, bi bila določena tudi pristojnost za odločanje
na drugi stopnji.
Tudi podržavljenje premoženja so namreč v praksi izvedle
različne komisije: komisije za agrarno reformo, komisije za
nacionalizacijo po zakonu o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij iz leta 1946 oziroma 1948; komisije za nacionalizacijo po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in
gradbenih zemljišč iz leta 1958, zaplembene komisije, sodišča
v kazenskih in nepravdnih postopkih in vlada LR Slovenije.
Pravno stanje za delo takratnih komisij je bilo ugodno, ker so
bili organi vezani na zatečeno pravno stanje. Različni ukrepi
so bili časovno razporejeni v nekaj let. Pri ljudeh je bilo zlasti
v prvih povojnih letih mnogo strahu, zaradi česar mnogi
pravnih sredstev niso vlagali ali pa jim odločbe sploh niso bile
vročene kot tudi ne prijave, ki so služile sodiščem za izdajo
zaplembenih odločb.
Nepremično premoženje je v mnogih letih menjalo lastnike,
upravljalce; spreminjalo se je katastrsko stanje; parcele so se
delile, združevale, pripisovale in odpisovale v zemljiškoknjižnih vložkih; objekti so se ponekod porušili; napravljene so
bile za mnoga območja nove zemljiške knjige; vse navedeno
danes silno otežkoča identifikacijo nepremičnin. Zaradi tega
naj bi zakon predvidel, da morajo biti komisije sestavljene iz
predstavnikov organov oziroma strokovnjakov, ki bodo glede
na določeno vrsto nepremičnin po njihovih namembnostih
čim lažje in hitreje prišli do odločilnih podatkov. Odločanje
o denacionalizaciji bo namreč zahtevno opravilo in bo zanj
potrebno posebno znanje izvedencev in znanje izkušenih
pravnikov.
6. Zakon naj bi v procesnem pogledu za delo komisij napotoval na pravila zakona o splošnem upravnem postopku,
razen v primerih, ko bo posamezna vprašanja postopka uredil
drugače.
Zakon naj bi vseboval posebne določbe o postopku, zlast
v zvezi z:
- strankami v postopku,
- zahtevkom in rokom za vložitev zahtevka,
- odločbo; ta bi sejglasila na prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja. Ce je ta umrl, pa bi se odredilo, da je
nepremičnina v začasnem upravljanju zahtevajočih pravnih
naslednikov, kot skrbnikov zapuščine, medtem ko bi dediče in
njihove deleže po predpisih o dedovanju določilo sodišče,
- z rokom za izdajo odločbe in rokom za vložitev pritožbe
zaradi molka upravnega organa,
- odpovedjo odškodnini.
- poravnavo,
- dokazovanjem prava,
- stroški postopka.
7. Zakon bo moral urediti tudi pooblastila za izdajo predpisov oziroma podzakonskih aktov, ki bodo uredili vprašanja,
pomembna za izvajanje zakona. Od podzakonskih aktov bo
posebej pomembna priprava metodologije za ocenjevanje
vrednosti podržavljenih nepremičnin oziroma podjetij in '
posebnega navodila za poslovanje v zvezi z zahtevki za
odškodnino. Pripraviti pa bo treba tudi navodilo o vsebini in
načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevkih, izdanih odločbah in izvršitvi teh odločb.
VI. OCENA POTREBNIH KADROV IN OBREMENITEV
ORGANOV
Predlagatelj ocenjuje, da bo vloženih okoli 200.000 zahtevkov za odškodovanje oziroma 60.000 zadev z združenimi
zahtevki. Za odločanje o teh zahtevkih naj bi bile v prvi vrsti I
ustanovljene 5 članske komisije, ki bi jih vodili predstavniki *■
občinskih upravnih organov; v zadevah denacionalizacije
bančnih in temi, podobnih finančnih organizacij pa bi bil pri- '
stojen Republiški sekretariat za finance.
V pritožbenem postopku bi se občutno povečal pripad
nekaterim upravnim organom, ki bi prišli v poštev kot organi
druge stopnje za odločanje o pritožbah. To bi bili zlasti
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
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Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo, Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora.
Pripad zadev bi se povečal tudi sodiščem v nepravdnih
postopkih zaradi odločanja o zadevah, za katere bodo pristojna po tem zakonu.
Pripad zadev bi bil povečan tudi v zapuščinskih postopkih,
ker bi se odločbe o denacionalizaciji glasile na prejšnje lastnike podržavljenih nepremičnin, ti pa ob izdaji odločbe
v mnogih primerih ne bodo več živi.
Posebej bodo obremenjena sodišča v zemljiškoknjižnih
postopkih ne le zaradi izvedbe denacionalizacijskih odločb,
temveč tudi pri izstavljanju listin za potrebe denacionalizacijskih postopkov. Isto večja tudi za upravne organe za geodetsk© zadeve
V zvezi s postopkom odškodovanja bosta obremenjena tudi
Agencija Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij in Sklad
Republike Slovenije za razvoj v postopkih sklepanja pogodb
in ocenjevanja vrednosti podržavljenega premoženja.
VII. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IZVAJANJA
ZAKONA
.. ,
Kot je razvidno iz zgornjih poglavij bo zakon široko
področje obstoječih pravnih razmerij uredil na nov način,
s čemer bo prišlo do obsežnih premikov v lastninski podlagi
gospodarskega sistema v celoti, še posebej pa na področju
kmetijstva in gozdarstva ter na stanovanjskem področju. Ob
odsotnosti globalnih podatkov o skupnem obsegu premoženja, ki je bilo podržavljeno z različnimi oblikami nacionalizacije, predlagatelj ugotavlja, da ni mogoče že v tej fazi priprave
zakona podati zanesljivih kvantifikacij ali ocen o tem, na
kakšnem obsegu sedanje družbene lastnine bodo učinkovale
določbe predlaganega zakona, posebno še, ker bo obseg
odvisen od končnih rešitev zakona glede vprašanj, ki so v tej
zakonodajni fazi še odprta.
Ne glede na to ugotovitev pa predlagatelj povdarja, da bo

imelo izvajanje predlaganega zakona vsekakor obsežne
posledice tako na finančnem kot na nekaterih drugih področjih družbenega življenja v Republiki Sloveniji. V zvezi s finančnimi posledicami predlagatelj ocenjuje, da bodo stroski za
delovanje različnih državnih organov in izvedencev v zvezi
z izvajanjem zakona, po grobi oceni presegli 600 milijonov
dinarjev. Dalje ocenjuje, da bo še več finančnih sredstev
potrebno za izplačilo odškodnin, saj iz razlogov, ki utemeljujejo najpomembnejše predlagane zakonodajne rešitve, določenega obsega podržavljenih nepremičnin in drugega premoženja upravičencem ne bo mogoče vrniti v naravi, deloma pa
tudi ne v obliki nadomestnih nepremičnin oziroma v obliki
vzpostavitve lastnine na nadomestnem premoženju. Zato
v tem trenutku po mnenju predlagatelja tudi še ni mogoče
orisati volumna obveznic, ki jih bo potrebno izdati za poplačilo odškodnine s tem pa tudi ne določiti rokov njihove
dospelosti in njihove obrestne mere.
Na področju pravnih razmerij bo zakon glede številnih
nepremičnin in podjetij spremenil njihov lastninski status
tako, da bodo nepremičnine prešle iz družbene v zasebno
lastnino, na podjetjih pa deloma, v posameznih primerih pa
verjetno v celoti, vzpostavljeno zasebno lastništvo kapitala.
Vse te spremembe bodo v določeni meri posegale posledično
tudi v sedanja najemna in njim podobna razmerja, kar pa bo
v ekonomskem smislu predstavljalo po mnenju predlagatelja
močan razlog za racionalnejšo uporabo ali izkoriščanje stvari
oziroma premoženja. Številni državljani ali njihovi dediči, vki
so bili prizadeti z ukrepi iz povojnega obdobja, bodo zn° <J
postali lastniki odvzetega premoženja, s čemer bo hkrati
z drugimi ukrepi lastninskega preoblikovanja gospodarskih
subjektov, vzpostavljena družbena struktura prebivalstva, ki
bo trdnejša osnova gospodarskega in družbenega funkcioniranja. Celokupne družbene posledice izvajanja zakona bodo
torei po oceni predlagatelja kljub nespornim precejšnjim bremenom, ki so z njim povezana, takšne, da opravičujejo njegovo obravnavo in sprejem.

OSNUTEK ZAKONA o denacionalizaciji
I. Poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja denacionalizacijo premoženja, ki je bilo
podržavljeno s predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji in
o zaplembah ter z drugimi predpisi in načini, ki jih določa ta
zakon.
2. člen
Denacionalizacija po tem zakonu je vrnitev podržavljenega
premoženja iz prejšnjega člena v naravi (vrnitev premoženja).
Če vrnitev premoženja ni mogoča, denacionalizacija
obsega plačilo odškodnine v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali v denarju (odškodnina).
Pogoje in način denacionalizacije določa ta zakon.
3. člen
Upravičenci do denacionalizacije po tem zakonu so fizične
osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po naslednjih
predpisih:
...
A/1) Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji (Uradni list Ul-J,
št. 64/45, Uradni list FLRJ, št. 24/45, 101/47, 105/48, 21/56, 55/
2) Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji (Uradni list SNOS
in NVS, št. 62/45, Uradni list LRS, št. 30/46,10/48,17/58,17/59,
18/61, 22/65)
..
3) Zakon o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo koloni in
viničarji (Uradni list SNOS in NVS, št. 62/45)
4) Zakon o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega ljudskega premoženja in o dodeljevanju zemlje kmetijskim organizacijam (Uradni list FLRJ, št. 23/53)
5) Zakon o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, st. 52/47)
6) Zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih
skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65)
B11) Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 98/46, 35/48) razen po 7/a členu tega
zakona
j
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2) Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih
zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 52/58)
3) Zakon o prenosu imovine telesnovzgojnih društev na
Zvezo fizkulturnih društev v Sloveniji (Uradni list SNOS in
NVS, št. 48/45)
4) Zakon o odpravi zakona o prenosu imovine telesnovzgojnih društev na Zvezo fizkulturnih društev Slovenije ter o ureditvi lastninskih razmerij, ustvarjenih s tem zakonom (Uradni list
5) Temeljni zakon o razlastitvi (Uradni list FLRJ, št. 28/47),
če upravičenci niso dobili kot odškodnino nadomestne nepremičnine.
C/ 1) Zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list DFJ, št. 26/45)
2) Zakon o zatiranju nedovoljne trgovine, nedovoljene spekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list FLRJ, št. 56/46,
74/46)
. „. . .
3) Zakon o zaščiti in upravljanju narodnega imetja (Uradni
list DFJ, št. 36/45)
4) Zakon o varstvu splošnega ljudskega premoženja in
premoženja pod upravo države (Uradni list FLRJ, št. 86/46)
5) Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Uradni
list DFJ, št. 66/45 in Uradni list FLRJ, št. 59/46)
6) Zakon o konfiskaciji premoženja in o izvrševanju konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45)
7) Zakon o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe
(Uradni list FLRJ, št. 61/46, 74/46)
8) Odlok AVNOJ-a o prehodu sovražnikovega imetja
v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih
oseb in o zasegi imetja, ki so ga okuptorske oblasti prisilno
odtujile (Uradni list DFJ št. 2/45)
9) Zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno
last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb (Uradni list
FLRJ, št. 63/46, 74/46)
10) Zakon o ravnanju s premoženjem, ki so ga lastniki
morali zapustiti med okupacijo, in s premoženjem, ki so jim

ga odvzeli okupator ali njegovi pomagači (Uradni list FLRJ, št.
64/46)
11) Zakon o odvzemanju državljanstva oficirjem in podoficirjem bivše jugoslovanske vojske, ki se nočejo vrniti v domovino, pripadnikov vojnih formacij, ki so služili okupatorju in so
pobegnili v inozemstvo (Uradni list DFJ, št. 64/45 in Uradni list
FLRJ, št. 86/46)
12) Zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast (Uradni list SNOS in NVS, št. 7/45)
13) Zakon o prepovedi izzivanja narodnega, rasnega (plemenskega) in verskega sovraštva in razprtij (Uradni list DFJ št.
36/45)
14) Kazenski zakonik (Uradni list FLRJ, št. 13/51) razen XII.
poglavja
Pravne osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po
predpisih iz prejšnjega odstavka, so upravičenke le, če ta
zakon to izrecno določa.
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena so upravičenci do
denacionalizacije tudi fizične osebe, ki jim je bilo premoženje
neodplačno podržavljeno na podlagi predpisa, ki ni naveden
v prejšnjem členu, ali pa z ukrepom državnega organa brez
pravnega naslova.
5. člen
Splošni odškodninski predpisi se glede zadev, ki jih ureja ta
zakon, uporabljajo le, če niso v nasprotju s tem zakonom.
V postopkih za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporabljajo predpisi o splošnem upravnem postopku, če ta zakon
ne določa drugače.
Omejitve glede lastninske pravice, določene v veljavnih
zakonih, se upoštevajo pri oblikah denacionalizacije, ki jo
zagotavlja ta zakon.
6. člen
Upravičenec oziroma njegov pravni naslednik se lahko
v celoti ali deloma odpove pravicam, ki so določene s tem
zakonom. Odpoved pravici velja kot darilo Republiki Sloveniji.
O sprejemu darila izda Republika Slovenija upravičencu
posebno listino.
7. člen
Pridobitev nepremičnin, drugega premoženja oziroma
odškodnine po tem zakonu ne zapade plačilu davkov.
8. člen
Z izrazom podržavljeno premoženje je mišljeno zasebno
premoženje iz 1. člena, ne glede na to ali je to z aktom
o podržavljenju, na podlagi predpisa ali s kasnejšim pravnim
prometom prešlo v splošno ljudsko premoženje, državno,
družbeno, zadružno ali zasebno lastnino.
Z aktom o podržavljenju so mišljene sodbe, upravne
odločbe, sklepi in drugi pravni akti državnih organov, ki so jih
ti izdali na podlagi predpisov iz 3. in 4. člena tega zakona.
Z državnimi organi so mišljena sodišča, upravni organi,
komisije in ljudski odbori ter tem podobni organi, ki so na
podlagi predpisov iz 3. in 4. člena tega zakona bili pooblaščeni za izdajanje aktov o podržavljanju.
II. Poglavje
UPRAVIČENCI
9. člen
Fizične osebe iz 3. in 4. člena tega zakona so upravičenci,
če so bili v času, ko jim je bilo premoženje podržavljeno,
jugoslovanski državljani in so to državljanstvo pridobili po
predpisih sprejetih po 9.5.1945.
Ce je bilo premoženje podržavljeno kot posledica prenehanja državljanstva z odpustom, odrekom ali odvzemom, se
šteje, da je bilo podržavljeno jugoslovanskemu državljanu.
Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so tudi osebe, ki
so umrle pred 28.8.1945, ali so bile razglašene za mrtve, če bi
sicer po predpisih iz prvega odstavka tega člena pridobile
jugoslovansko državljanstvo.
10. člen
V primerih, ko je bilo podržavljeno premoženje, ki je bilo
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prisilno odvzeto jugoslovanskim državljanom med vojno, so
upravičenci te osebe.
11. člen
Upravičenci do vrnitve premoženja delniških in njim podobnih družb so delničarji oziroma družbeniki.
Določba prejšnjega odstavka velja samo za upravičence, ki
so fizične osebe.
12. člen
Pravica do vrnitve premoženja gre cerkvam in drugim verskim skupnostim, njihovim ustanovam oziroma redom, ki ob:
uveljavitvi tega zakona delujejo na območju Republike Slovenije.
Upravičencem iz prejšnjega odstavka se pod pogoji tega
zakona vrnejo v naravi sakralni objekti in nepremičnine, ki jih
potrebujejo za opravljanje svoje verske dejavnosti. Drugo
premoženje se vrne v obsegu, ki je upravičencem potrebeno
kot gospodarska podlaga za opravljanje te dejavnosti.
Vračanje premoženja upravičencem iz prvega odstavka
tega člena se uredi s pogodbo, temelječo na določbah tega
zakona, med njimi in Republiko Slovenijo.
Varianta:
Ta odstavek se črta.
13
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Ce so upravičenci iz 9., 10. in 11. člena tega zakona mrtvi ali
so razglašeni za mrtve, so upravičenci njihovi pravni nasledniki.
Pravno nasledstvo se presoja po pravu Republike Slovenije
če ni v naslednjih odstavkih drugače določeno.
Ce so pravni nasledniki že določeni po tujem pravu se gled
tega vprašanja uporablja tuje pravo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se glede nasled
stva lastninske pravice na nepremičninah uporablja pravo
Republike Slovenije.

III. Poglavje
OBLIKE DENACIONALIZACIJE
1. oddelek: Vrnitev premoženja
14. člen
Premoženje se vrne v naravi v last in posest, z vrnitvijo
lastninske pravice ali z vrnitvijo lastninskega deleža.
Ce premoženja ni mogoče vrniti v naravi v celoti, se premo
ženje lahko vrne v naravi tudi le deloma, za razliko v vrednosti
pa plača odškodnina.
Premoženja ni mogoče vrniti v naravi, če je na njem lastnin
ska pravica.
a) Vrnitev stvari
15. člen
Premičnine se vračajo v naravi le, če gre za predmete
kulturne, zgodovinske ali umetniške vrednosti.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vračajo
v naravi tudi premičnine večje vrednosti, predmeti ali skupine
predmetov osebne rabe upravičencev oziroma predmeti
posebne priljubljenosti upravičencev ali njihovih pravnih naslednikov.
16. člen
Nepremičnine se vrnejo v naravi:
- če še obstojijo,
- če niso podane ovire, določene s tem ali drugim zakonom.
Šteje se, da nepremičnine še obstojijo, čeprav je bila njihova namembnost po podržavljenju spremenjena.
Pomožni in tem podobni prostori ter pritikline, ki so bili
podržavljeni skupaj z glavno stvarjo, delijo usodo glavne
stvari.
17. člen
Nepremičnin ni mogoče vrniti:
1. če služijo za opravljanje dejavnosti državnih organov ali
za dejavnosti s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja,
kulture oziroma drugih javnih služb, pa bi bila s tem bistveno
okrnjena možnost za opravljanje teh dejavnosti;
2. če so neločljiv sestavni del gospodarske infrastrukture
s področja energetike, komunale, prometa in zvez;
'
i
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3. če so izvzete iz pravnega prometa;
4. če bi bila z vrnitvijo nepremičnine bistveno okrnjena
ekonomska oziroma tehnološka funkcionalnost kompleksov;
5. če so glede njih podani pogoji za razlastitev po splošnih
predpisih o razlastitvi;
6. v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Šteje se, da ovire iz prejšnjega odstavka niso podane, če je
zavezanec pridobil nepremičnino brez pravnega naslova ali
če jo je oddal v najem, zakup ali v drugo temu podobno
razmerje za opravljanje dejavnosti, ki ni povezana z njegovo
dejavnostjo.
Varianta;
Ta odstavek se črta.
Določbi 1. in 4. točke prvega odstavka tega člena se ne
uporabljata za vračanje kmetijskih zemljišč in gozdov ter
stanovanjskih hiš oziroma stanovanj.
18. člen
Šteje se, da je funkcionalnost kompleksa iz 4. točke prvega
odstavka prejšnjega člena bistveno okrnjena:
- če bi vrnitev nepremičnin povzročila takšne motnje in
druge ovire v poslovanju pravne osebe, ki upravlja s kompleksom, zaradi katerih bi ta prišla v stečaj ali likvidacijo, ali bi
morala opustiti pomemben del svoje proizvodne ali storitvene
dejavnosti, odpuščanje znatnega števila delavcev ali povzročila bistveni izpad dohodka;
- če bi bila motena proizvodnja za že sklenjene dolgoročne
pogodbe, zlasti za naročnike iz tujine;
- če bi povzročila izgubo položaja na trgu, ali izgubo
ugleda blagovne znamke;
- če bi se bistveno okrnila prostorska kompleksnost oziroma namen izrabe prostora in nepremičnin.
Šteje se, da je ovira v smislu prejšnjega odstavka podana
tudi, če bi prišlo do posledic iz prejšnjega odstavka zaradivrnitve več nepremičnin iste pravne osebe, ne glede na to ali
vrnitev zahteva eden ali več upravičencev.
19. člen
Šteje se, da ovire iz 1. in 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena niso podane, če upravičenec sklene z zavezancem najemno oziroma zakupno pogodbo za dobo, ki omogoča upravljalcu nepremičnine prilagoditev njegovega poslovanja, vendar za dobo največ 5 let, če se ne sporazumeta
drugače.
Najemnina oziroma zakupnina za nepremičnine iz prejšnjega odstavka se določi s pogodbo. Če ne pride do soglasja
med zavezancem in upravičencem se določi z odločbo o denacionalizaciji.
20. člen
Ne glede na določbe 18. ali 19. člena tega zakona se šteje,
da ovire iz 4. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona
niso podane, če upravičenec izkaže, da bo zagotovil vlaganja
ali druge potrebne pogoje za racionalnejšo in ekonomsko
uspešnejšo uporabo nepremičnine.
21. člen
Vrnitev stvari v naravi v smislu določb tega poglavja ne
vpliva na najemna, zakupna in njim podobna razmerja, ki so
bila ustanovaljena z odplačnimi pravnimi posli, če pravni
posel ali zakon ne določata drugače.
22. člen
Nepremičnine, katerih vrednost se je po podržavljenju
povečala zaradi investicijskih vlaganj za največ 10 odstotkov,
se pod pogoji, določenimi v tem poglavju, vračajo brez poračunavanja razlike vrednosti.
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka, katerih vrednost se je
povečala za več kot 50 odstotkov, se ne vračajo, lahko pa
upravičenec zahteva vzpostavitev lastninskega deleža do
višine prvotne vrednosti nepremičnine.
Nepremičnine iz prvega odstavka tega člena, katerih vrednost se je povečala za več kot 10 odstotkov, vendar ne več kot
50 odstotkov, se lahko vrnejo upravičencu pod pogojem, da
za presežno vrednost nad 10 odstotkov plača odškodnino.
Rok, ki ne sme biti krajši od 10 let in druge pogoje pilačila
odškodnine se določi z odločbo o denacionalizaciji.
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23. člena
Nepremičnine, katerih vrednost se je po podržavljenju
zmanjšala za največ 10 odstotkov, se upravičencu pod pogoji
iz tega poglavja vrnejo v naravi brez doplačila odškodnine.
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka, katerih vrednost se je
po podržavljenju zmanjšala za več kot 10 odstotkov, vendar
ne več kot 50 odstotkov, se upravičencu vrnejo z doplačilom
odškodnine do polne prvotne vrednosti.
Nepremičnine iz prvega odstavka tega člena, katerih vrednost se je po podržavljanju zmanjšala za več kot 50 odstotkov,
se upravičencu vrnejo samo, če to zahteva in se mu doplača
odškodnina do polne prvotne vrednosti.
24. člen
Kmetijska zemljišča in gozdovi se upravičencem vračajo
v naravi oziroma se jim da nadomestilo v naravi v celoti le, če
so kmetje po 4. členu zakona o kmetijskih zemljiščih. V ostalih
primerih se upravičencem vračajo kmetijska zemljišča in gozdovi le v obsegu, ki ga določa zakon o kmetijskih zemljiščih.
Varianta:
Ta člen se črta.
25. člen
Kmetijska zemljišča in gozdovi se vračajo v naravi:
- če se s tem ne okrni funkcionalnost kompleksov,
- če na njih niso vzpostavljeni novi oziroma obnovljeni
trajni nasadi,
- če s tem ne pride do takšne razdrobljenosti parcel, da se
na njih ne da zagotoviti ekonomična obdelava.
če upravičencu, ki je kmet, ni mogoče vrniti kmetijskih
zemljišč in gozdov v naravi, se mu dodelijo druga kmetijska
zemljišča oziroma gozdovi iz sklada kmetijskih zemljišč.
V tem primeru se upravičencu dodelijo čimbolj zaokrožena
zemljišča oziroma gozdovi.
26. člen
Glede vrnjenih oziroma v nadomestilo danih zemljišč in
gozdov veljajo v primeru dedovanja določbe zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih gospodarstev ter
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se nanašajo na ohranitev
zaščitenih kmetij.
Varianta:
Ta člen se črta.
27. člen
Če je predmet vračanja celotna kmetija, vključno z gospodarskimi poslopji in stanovanjsko hišo, se stavbe vrnejo
v naravi po določbah tega zakona, ki urejajo vračanje kmetijskih zemljišč in gozdov.
28. člen
Stanovanjske hiše oziroma stanovanja, glede katerih ne
obstaja najemno ali temu podobno razmerje, se vrnejo upravičencu v last in posest.
Stanovanjske hiše oziroma stanovanja, glede katerih
obstoji najemno ali temu podobno razmerje, se vračajo
z vzpostavitvijo lastninske pravice na teh nepremičninah.
Pravice in obveznosti med upravičenci kot najemodajalci
nepremičnin iz prejšnjega odstavka in najemniki teh nepremičnin ureja stanovanjski zakon.
29. člen
Za vračanje najemnih poslovnih stavb in poslovnih prostorov se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na vračanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
30. člen
Na podržavljenem stavbnem zemljišču, na katerem ima
upravičenec pravico uporabe, se vzpostavi lastninska pravica
v njegovo korist.
31. člen
Podržavljena nezazidana stavbna zemljišča, ki so bila izročena občini ali komu drugemu v skladu z zakonom zaradi
uresničitve prostorskega izedbenega načrta, se ne vračajo, če
so bila ob uveljavitvi tega zakona že oddana za gradnjo.
Podržavljena zazidana stavbna zemljišča (obstoječe gradbene parcele) se ne vračajo, če na njih zgrajeni objekt ni
v lasti upravičenca.
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Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja, če so
bila zemljišča oddana za gradnjo družbenim pravnim osebam
več kot dvemi leti pred uveljavitvijo tega zakona, investitor pa
na zemljišču do uveljavitve tega zakona ni začel z gradnjo.
Tako zemljišče se vrne upravičencu v last in posest.
Za stavbno zemljišče, ki je bilo razlaščeno po predpisih
o razlastitvi do uveljavitve zakona o razlastitvi (Uradni list
FLRJ, št. 12/57) pripada odškodnina, če upravičenec zanj ni
dobil kot odškodnino druge nadomestne nepremičnine in če
zemljišča po določbah prejšnjih odstavkov ni mogoče vrniti.
32. člen
Nepremičnine se vrnejo proste hipotekarnih bremen, ki so
nastala po njihovem podržavljanju do dneva uveljavitve tega
zakona. Za terjatve, ki so bile zavarovane s temi bremeni,
jamči Republika Slovenija.
Služnosti, izbrisane s podržavljenjem, oživijo, če je njihova
oživitev potrebna zaradi vzpostavitve novega lastninskega
stanja.
b) Vračanje podjetij in kapitala
33. člen
Podjetje, ki je bilo podržavljeno lastniku - fizični osebi, se
vrne v last, če podjetje opravlja isto ali podobno gospodarsko
dejavnost kot samostojna pravna oseba.
Če je podjetje prešlo v sestav druge pravne osebe, se vrne,
če ga je ekonomsko in tehnično mogoče izločiti iz te pravne
osebe.
34. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se podjetje ne vrne
v last:
- če je neločljivi sestavni del sistema gospodarske infrastrukture iz 2. točke 17. člena tega zakona;
- če vrednost podjetja v času odločanja presega vrednost
podjetja v času podržavljanja za več kot 100 odstotkov.
35. člen
če je predmet vračanja podjetje, katerega vrednost je
bistveno zmanjšana od vrednosti podjetja v času podržavljanja, gre upravičencu za razliko v vrednosti odškodnina iz 42.
člena tega zakona.
Varianta:
33., 34. in 35. člen se črtajo.
36. člen
Premoženje (kapital) iz 11. člena tega zakona se vrača
z vzpostavitvijo lastninskega deleža upravičenca na družbenem kapitalu pravnih oseb, ki so naslednice sredstev oziroma
premoženja podržavljenih podjetij in drugih gospodarskih
subjektov, katerih družbeniki oziroma delničarji so bili upravičenci iz 11. člena tega zakona.
Vrednost lastninskega deleža mora biti enaka vrednosti
deleža upravičenca, ki ga je imel na podržavljenem podjetju,ali na drugem gospodarskem subjektu iz prejšnjega odstavka.
37. člen
Premoženje (kapital) iz 11. člena tega zakona se lahko na
zahtevo upravičenca vrne z vzpostavitvijo lastninske pravice
na nepremičnini pravne osebe, ki je naslednica sredstev oziroma premoženja podržavljenega podjetja ali drugega gospodarskega subjekta, katere delničar oziroma druženiki je bil
upravičenec.
Za vračanje nepremičnine v naravi in za njeno izločitev iz
sredstev pravne osebe v smislu prejšnjega odstavka veljajo
določbe tega zakona, ki se nanašajo na vračanje nepremičnin.
38. člen
Na način, določen v 36. in 37. členu tega zakona, se vrača
tudi premoženje podjetja iz drugega odstavka 33. člena tega
zakona, če podjetja ni mogoče vrniti kot celote.
39. člen
Vračanje po določbah 33. in 36. člena tega zakona lahko
upravičenec odkloni. V tem primeru ima pravico do odškodnine.
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Varianta:
Vračanje po določbah 33. in 36. člena tega zakona lahko
upravičenec odkloni samo, če je glede podjetja, na katerem
naj bi dobil lastnino oziroma lastninski delež, podan razlog za
likvidacijo ali za stečaj.
2. oddelek: Odškodnina
40. člen
če nepremičnine ni mogoče vrniti v naravi oziroma glede
nje vzpostaviti lastninske pravice, gre upravičencu odškodnina z vzpostavitvijo lastninskega deleža na premoženju
pravne osebe ali v delnicah, ki jih ima Republika Slovenija ali
na njegovo zahtevo v obveznicah Republike Slovenije, izdanih v ta namen.
če upravičenec zahteva delnice v smislu prejšnjega
odstavka, pa mu jih ni mogoče ponuditi, mu gre odškodnina
v obveznicah Republike Slovenije.
Z vrednostnimi papirji, ki jih dobi upravičenec kot odškodnino po tem zakonu, lahko plača odškodnino za katero je
zavezan po tem zakonu.
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se uporabljajo tudi
za premičnine iz 15. člena tega zakona, ki jih ni mogoče vrniti
v naravi.
41. člen
če nepremičnine, ki bi jo bilo treba po tem zakonu vrniti, ni
več ali če nepremičnine ni mogoče vrniti, lahko pristojni
organ ob privolitvi upravičenca vzpostavi lastninsko pravico
na drugi nepremičnini ustrezne namembnosti, obsega in
kakovosti (nadomestna nepremičnina).
42. člen
Če podržavljenega podjetja ni mogoče vrniti upravičencu
(33. člen) ali če ni mogoče vzpostaviti lastninskega deleža na
podjetju ( 36. člen) ali če ni mogoče vzpostaviti lastninske
pravice na nepremičnini (37. člen), se upravičencu da odškodnina v vrednosti premoženja oziroma lastniškega deleža upravičenca na podržavljenem podjetju.
Upravičenec do odškodnine iz prejšnjega odstavka lahko
zahteva, da se mu vrednost podržavljenega premoženja
povrne v obliki obveznic Republike Slovenije ali delnic v lasti
Republike Slovenije.
43. člen
Upravičencu, ki je po kriterijih socialnega varstva oseba
slabšega premoženjskega stanja, se izplača odškodnina v primerih iz drugega odstavka 40. ali 42. člena tega zakona
v denarju, če njen znesek ne presega
din.
Odškodnina iz prejšnjega odstavka se glede na njen obseg
oziroma na želje upravičenca izplača v enkratnem znesku ali
v obliki rente.
IV. Poglavje
ZAVEZANCI
44. člen
Zavezanec za vrnitev stvari je pravna oseba, v katerem
premoženju so stvari, ki se po tem zakonu vrnejo upravičencem.
Varianta:
Beseda »premoženju« se nadomesti z besedama »družbenem kapitalu«.
Zavezanci za vrnitev podržavljenih podjetij oziroma drugih
gospodarskih subjektov ali za vzpostavitev lastninskega
deleža na premoženju so podjetja oziroma druge pravne
osebe, v katerih premoženju so sredstva oziroma premoženje
podržavljenih podjetij ali drugih gospodarskih subjektov.
Zavezanec za odškodnino v delnicah Sklada Republike
Slovenije za razvoj ali v drugih delnicah, s katerimi razpolaga
Republika Slovenija, je Republika Slovenija.
Zavezanec za odškodnino v obveznicah Republike Slovenije in za odškodnino v denarju je Republika Slovenija.
V. Poglavje
UVELJAVLJANJE PRAVIC
1. oddelek: Organi postopka
45. člen
O zahtevah po tem zakonu odločajo organi, ki jih določa ta
zakon.
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46. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, odločajo o pravnih
sredstvih organi pristojni po splošnih procesnih oziro
organizacijskih predpisih.
47. člen
0 zahtevah na prvi stopnji odločajo:
1 Komisija za denacionalizacijo kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev, podržavljenih po predpisih iz
3. člena tega zakona, ki jo ustanovi upravni organ občine
P

' 2 *°Ko misi j a^a'' denac ionalizacijo zasebnih gospodarskih
podjetij, podržavljenih po predpisih iz 3. člena tega zakona, ki
jo ustanovi upravni organ občine, pristojen za gospodarstvo,
3 Komisija za denacionalizacijo stanovanjskih h.s, stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč, podržavljenih po predpisih iz 3. člena tega zakona, ki jo
ustanovi upravni organ občine pristojen za stanovanjske za^^Komisija za denacionalizacijo premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržavljenih po predpisih iz 3. člena tega zakona, ki jo ustanovi Republiški sekre
tariat za finance.
48. člen
Komisije iz 1. do 4. točke prejšnjega člena štejejo pet
članov Predsednik komisije je predstavnik upravnega
organa, pri katerem je komisija ustanovljena.
Za isto upravno področje se lahko imenuje vec komisu.
Zaradi ekonomičnosti ali drugih tehtnih razlogov, lahko
imenujejo pristojni upravni organi dveh ali vec občin skupno
komisijo za določeno upravno področje.
En član komisije mora biti diplomirani pravnik, en član
izvedenec ustrezne stroke; pri komisijah, ki odločajo o vračanju nepremičnin, pa en član tudi predstavnik upravnega
organa za geodetske zadeve.
O zahtevkih, ki jim je mogoče v celoti ugoditi v skrajšanjem
Dostopku. ne glede na določbe prejšnjega člena, odločajo
upravni organi, pri katerih so ustanovljene komisije iz prejšnjega člena.
Varianta:
Ta odstavek se črta.
49. člen
O zahtevah za denacionalizacijo iz 4. člena tega zakona
odloča temeljno sodišče v nepravdnem postopku.
Zoper odločitev sodišča druge stopnje je dovoljena revizija.
50. člen
0 pritožbah odločajo:
1 Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zoper odločbe, ki so jih izdale komisije iz 1. točke 47.
2. Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo zoper
odločbe,
ki so jih izdale komisije iz 2. točke 47. člena tega
zakona3 Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora zoper odločbe, ki so jih izdale komisije iz 3. točke 47.
člena tega zakona.
51. člen
Odločba organa prve stopnje o zahtevi (odločba o denacionalizaciji) mora biti izdana oziroma vročena upravičencu
najpozneje v enem letu po vložitvi pravilno sestavljene zahteve.
,
,
Odločba o zahtevi, ki jo organ prve stopnje izda v skrajšanem postopku, mora biti vročena upravičencu v šestdesetih
dneh po vložitvi pravilno sestavljene zahteve.
V zadevah iz 56. člena tega zakona organ prve stopnje ni
vezan na rok iz prvega odstavka.
Za dan vložitve pravilno sestavljene zahteve se šteje dan, ko
je bila pomanjkljiva zahteva v celoti dopolnjena.
52. člen
Odločbe o denacionalizaciji izvršujejo:
- redna sodišča, če gre za vrnitev nepremičnine ali vzpostavitev lastninske pravice na drugi nepremičnini;
- Sklad za razvoj, če gre za vzpostavitev lastninskega
deleža na podjetju ali odškodnino v delnicah; Republiški
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sekretariat za finance, če gre za odškodnino v obveznicah
Republike Slovenije ali za denarno odškodnino.
2. oddelek: Stranke v postopku
53. člen
Stranke v postopku za denacionalizacijo so upravičenec,
njegov pravni naslednik ter zavezanec oziroma druga pravna
oseba, ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi
pravico udeleževati se postopka.
Za pravno nasledstvo zadošča, da je verjetno izkazano.
Stranke iz prvega odstavka tega člena, ki nimajo stalnega
prebivališča oziroma sedeža v Republiki Sloveniji, morajo
imeti pooblaščenca s prebivališčem oziroma sedežem
v Republiki Sloveniji, ki zastopa stranko pri vseh dejanjih
v postopku.
Če se zahtevek glasi na premoženje, s katerim razpolagajo
družbeno—politične skupnosti, zastopa interese zavezane
stranke pristojno javno pravobranilstvo.
3. oddelek: Zahteva in odločba
54. člen
Postopek za denacionalizacijo se začne z vložitvijo zahteve
za denacionalizacijo.
Pravico do vložitve zahteve imata upravičenec in njegov
pravni naslednik.
Predlog za začetek postopka lahko vloži tudi zavezana
stranka, če izkaže pravni interes.
Če pristojni organ, v primeru iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je podan pravni interes, sam uvede postopek. V tem
primeru se šteje, da se postopek uvede po uradni dolžnosti.
Varianta:
3. in 4. odstavek se črtata.
55. člen
Zahteva iz prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje
podatke o premoženju, na katero se zahteva nanaša, o pravnem temelju podržavljanja, o pravnem temelju pravice do
vrnitve, ter o tem v kateri obliki se zahteva vrnitev.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priloži:
a) akt o podržavljenju, ali pa navedbo splošnega predpisa,
po katerem je bilo premoženje podržavljeno;
b) Potrdilo o vpisu upravičenca v evidenco o državljanstvu ,
c) Navedbo razmerja do upravičenca ter kdo pride še
v poštev kot pravni naslednik premoženja ter morebitni akt
o dedovanju po upravičencu, če zahtevo vlaga pravni naslednik upravičenca;
č) Ime pooblaščenca, ki bo pred pristojnim organom zastopal interese vlagatelja, če vlagatelj zahtevka nima stalnega
prebivališča na območju Republike Slovenije.
Če se zahteva nanaša na nepremičnino, se priloži tudi:
- zemljiškoknjižni izpisek z vsemi vpisi in izbrisi v zemljiškoknjižnih vložkih, v katerih so bile vpisane podržavljene
nepremičnine, od 15.5.1945 dalje do dneva vložitve zahtevka;
- katastrske podatke o izmeri in vrsti rabe parcel v času
podržavljanja;
,.
, , .
Zahteva mora vsebovati tudi druge podatke, ki so potrebni
za ugotavljanje o upravičenosti zahteve.
56. člen
Če ne obstajajo listine iz prejšnjega člena, upravni organ po
uradni dolžnosti zahteva od zavezanca ali tretjih oseb dokazila o verjetnosti obstoja zahteve.
Zavezanci in upravljalci so dolžni upravnemu organu predložiti vse dokaze in dopustiti vpogled v listine in podatke, ki so
potrebni za odločitev o zahtevi.
Na zahtevo organa iz 47. člena tega zakona izda^ pristojni
organ ugotovitveno odločbo o državljanstvu upravičenca, če
ta ni vpisan v evidenco o državljanstvu.
57. člen
Zahteva za denacionalizacijo mora biti vložena najkasneje
eno leto po uveljavitvi tega zakona.
Pravočasno vložena zahteva enega od upravičenčev je
v korist vseh upravičencev, ki pridejo v poštev za uveljavljanje
pravic, na katere se zahteva nanaša.
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58. člen
V postopku za denacionalizacijo se predhodno izvede
poseben ugotovitveni postopek v katerem se ugotovijo vsa
dejstva in okoliščine, ki so pomembna za odločanje o zahtevi.
Ugotovitveni postopek vodi organ prve stopnje oziroma
oseba, ki jo pooblasti upravni organ, ki je ustanovil komisijo iz
47. člena tega zakona. Organ, ki vodi postopek, pripravi po
končanem ugotovitvenem postopku poročilo o ugotovljenem
dejanskem in pravnem stanju zadeve.
Poročilo se vroči strankam z osebno vročitvijo. Stranke
lahko v petnajsetih dneh po prejemu poročila predlagajo
spremembo oziroma dopolnitev poročila oziroma dopolnitev
ugotovitvenega postopka. Na predloge strank organ prve
stopnje ni vezan.
59. člen
Po končanem ugotovitvenem postopku in po preteku roka
iz tretjega odstavka prejšnjega člena organ prve stopnje
odloči o premoženju, ki se vrača; o upravičencih, ki se jim
premoženje vrača; o obliki in obsegu premoženja, ki se vrača;
o zavezancih za izročitev premoženja ter o rokih za izpolnitev
odločbe.
V odločbi o denacionalizaciji organ prve stopnje izda tudi
nalog pristojnim organom za izvršitev odločbe in odredbe
o morebitnih bremenih ter odloči o stroških postopka.
60. člen
Odločba o denacionalizaciji, s katero se premoženje vrne
ali s katero se vzpostavi lastninska pravica se glasi na ime
upravičenca - lastnika podržavljenega premoženja. Če je ta
umrl ali je razglašen za pogrešanega, se odredi, da premoženje začasno upravljajo pravni nasledniki, ki so vložili zahtevo
za denacionalizacijo, kot skrbniki zapuščine.
Odločba o denacionalizaciji, s katero se vzpostavi lastninski
delež na podjetju ali prizna odškodnina v delnicah, se glasi na
ime upravičenca - lastnika podržavljenega podjetja oziroma
druge gospodarske osebe. Če je ta umrl ali je razglašen za
mrtvega, se odredi, da lastninske deleže oziroma delnice
začasno upravljajo pravni nasledniki, ki so vložili zahtevo za
denacionalizacijo, kot skrbniki zapuščine.
Varianta:
Doda se nov odstavek, ki se glasi;
Neglede na določbe prejšnjih dveh odstavkov se odločba
o denacionalizaciji lahko na predlog upravičencev glasi neposredno na ime pravnih naslednikov upravičenca - lastnika
podržavljene nepremičnine ali drugega premoženja, če so ti
že določeni s sodno ali po veljavnosti njej enako listino kot
dediči prvotnega upravičenca.
61. člen
Organ prve stopnje lahko zaradi zavarovanja zahtev za
denacionalizacijo ali iz drugih tehtnih razloov izda sklep,
s katerimi odredi, da se začasno prepove razpolaganje
z nepremičninami ali delno oziroma popolno kapitalsko preoblikovanje podjetij in drugih gospodarskih subjektov. Iz enakih razlogov lahko odredi prenos nepremičnine v začasno
uporabo upravičencu, če je dejanska in pravna podlaga njegove zahteve za vrnitev nepremičnine verjetno izkazana.
4. oddelek: Odpoved odškodnini in poravnava
62. člen
Odpoved pravicam iz 6. člena tega zakona je veljavna, če jo
poda upravičenec s pisno izjavo, overjeno po sodišču oziroma drugem z zakonom pooblaščenem organu. Izjava mora
vsebovati navedbo nepremičnine oziroma premoženja, kateremu se upravičenec odpoveduje in navedbo o tem ali se
odpoveduje v celoti ali v deležu, izraženem z ulomkom.
Darovalcu se izda listina, določena s predpisom iz 69. člena
tega zakona.
63. člen
Upravičenci in zavezanci lahko sklenejo poravnavo glede
oblike in obsega denacionalizacije tudi pred začetkom ali po
končanem postopku. Taka poravnava mora biti pisna in overjena po sodišču.
Dediči upravičenca, ki se izkažejo s pravnomočnimi sodnimi odločbami, lahko sklenejo poravnavo, s katero določijo
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med seboj drugačne deleže glede denacionalizacije, kot bi
jim šli po zapuščinski odločbi oziroma dednem dogovoru.
Poravnave iz prejšnjih odstavkov tega člena se upoštevajo
kot pravni temelj za odločbo o denacionalizaciji. Če pride do
poravnave po koncu postopka, se izda na njeni podlagi nova
odločba, prejšnja pa odpravi.
Odločbe, izdane na podlagi sklenjenih poravnav iz prvega
odstavka tega člena, lahko izda organ v skrajšanem postopku.
64. člen
Pogodba iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona je
izvršilni naslov.
5. oddelek: Dokazovanje prava
65. člen
Kadar ta zakon odkazuje na uporabo tujega ali avtonomnega prava, dokazujejo to pravo stranke, ki uveljavljajo denacionalizacijo.
Stroški dokazovanja prava niso stroški postopka.
6. oddelek: Stroški postopka
66. člen
Stranke v postopku denacionalizacije po tem zakonu, ne
plačujejo taks in ne nosijo stroškov postopka.
Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na stroške
pravne pomoči, in stroške stranke, ki mora imeti po tem
zakonu pooblaščenca (tretjega odstavek 53. člena).
VI. Poglavje
DRUGA ODŠKODNINSKA RAZMERJA
67. člen
Odškodnine, dane na podlagi predpisov iz 3. člena tegazakona, se pri odločanju o denacionalizaciji po tem zakonu ne
upoštevajo, razen če so presegle 30 odstotkov vrednosti podržavljenega premoženja.
Varianta: Ta odstavek se črta.
Odškodninski zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja ter iz naslova vlaganja v nepremičnine v času od podržavljenja do dneva uveljavitve teqa
zakona, se ne priznavajo.
68. člen
Zavezancem, iz katerih sredstev se vrne po določbah tega
zakona nepremičnina, ki so jo pridobili odplačno, gre odškodnina po predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini.
Odškodnina iz prvega odstavka gre v breme Sklada.
(Varianta: v breme Republike Slovenije).
VII. Poglavje
POOBLASTILA ZA IZDAJO PREDPISOV
69. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko s predpisom podrobneje uredi vprašanja, povezana z izvajanjem tega
zakona.
Izvršni svet s predpisom določi organe, pooblaščene za
sprejem odpovedi pravicam iz 6. člena tega in pooblaščene
izdajatelje ter obliko listin iz drugega odstavka 62. člena tega
zakona.
70. člen
Republiški sekretar za industrijo in gradbeništvo izda v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona v soglasju z republiškim
sekretarjem za varstvo okolja in urejanje prostora, republiškim sekretarjem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano navodilo o merilih in kriterijih oziroma o metodologiji za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij
oziroma premoženja.
Navodilo iz prejšnjega odstavka temelji na načelu, da se
vrednost stvari ocenjuje po stanju na dan podržavljenja in po
prometni vrednosti na dan izdaje odločbe o denacionalizaciji.
Vrednost podjetij oziroma premoženja se ocenjuje v skladu
z določbami zakona o privatizaciji podjetij.
poročevalec

Republiški sekretar za pravosodje in upravo lahko predpiše
metodološko navodilo za poslovanje v zvezi z zahtevki
odškodnino.
,
Republiški sekretar za finance izda v soglasju z republiškim
sekretarjem za pravosodje in upravo navodilo o vsebini in
načinu vodenja evidenc iz 71. člena tega zakona.
VIII. Poglavje
EVIDENCE O DENACIONALIZACIJI
71. člen
Organi prve stopnje so dolžni voditi evidenco o vloženih
zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb
Zbirno evidenco o zadevah iz prejšnjega odstavka vodi
Agencija za privatizacijo.

zakona je možno neglede na to, ali je do uveljavitve tega
zakona o zahtevku za vrnitev oziroma odškodnino ze Pravnomočno odločilo sodišče ali drug državni organ, pa zahtevku
upravičenca ni bilo ugodeno.
_
.
.
Za neodplačno podržavljeno premoženje v smislu 4. člena
tega zakona je šteti tudi premoženje, za katero
je bila dana
odškodnina, pa ta ni presegla 30 odstotkov nle9ove^®d"?®rip
Določba 4. člena tega zakona se ne uporablja glede
zaplemb, izrečenih v kazenskih postopkih na podlagi predpisov, ki so veljali po 31.12.1958.
75. člen
Za vračanje premoženja, zaplenjenega v kazenskih postopkih ki so bili pravnomočno končani do 31.12.1958, se uporabljajo določbe tega zakona tudi, ce je bila kazen zaplembe
premoženja razveljavljena na podlagi obnove kazenskega poSt

IX. Poglavje
„.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
Z dnem uveljaviteve tega zakona ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremičninami oziroma premoženjem g ei e
katerega po določbah tega zakona nastopi dolžnost vrnitve
lastninske pravice oziroma vrnitve kapitalske lastnine.
Pravni posli in enostranske izjave volje, ki so v nasprotju
s prejšnjim odstavkom, so nični.
73. člen
Če je premoženje, na katero se nanaša vrnitev ali odškodnina prešlo iz družbene v zasebno lastnino na podlagi speku
lativnih oziroma fiktivnih pravnih aktov in poslov, je zavezanec za vrnitev oziroma odškodnino pravna oziroma fizična
oseba, ki je v času odločanja o zahtevi za denacionalizacijo
lastnik takega premoženja.
74. člen
Vložitev predloga in odločanje o primerih iz 4. člena tega

Zakvrednotenje kmetijskih zemljišč se smiselno uporabljajo
določbe o vrednotenju komasacijskega sklada, za vrednotenje gozdov pa enotna metodologija za ug^ianjevrednosti
kmetijskega zemljišča in gozda (Uradni list SRS st. 10/87
30/89).
76. člen
Obveznice, ki bodo izdane za izpolnitev obveznosti iz denacionalizacije morajo imeti enak rok dospetja in enako
eskontno stopnjo.
77. člen
Izvrševanje odškodnin iz 42. člena tega zakona se začne
z dnem ki ga določi zakon o privatizaciji.
Izvrševanje odškodnin iz 43. člena tega zakona se začne
z dnem, ki ga določi zakon o proračunu Republike Slovenije.
78. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 01.09.iayi.

OBRAZLOŽITEV:
1 Zakon o denacionalizaciji ureja denacionalizacijo premoženja ki je bilo podržavljeno s predpisi o agrarni reformi,
nacionalizaciji in zaplembah, ki so našteti v 3. členu osnutka.
Zon definira denacionalizacijo P™nstveno kot vračanje
podržavljenega premoženja, podrejeno pa tudi kot placilo
odškodnine v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih
"SSJle SIS:.,.«, „i so p,— /,
o»te M
jim je bilo premoženje neodplačno podržavljeno z ukrepom
državnega organa, lahko tudi brez pravnega naslova.
V prvem poglavju med splošnimi določbami osnutek
zakona še določa, da so pravne osebe, ki jim je bilo P^mozenje podržavljeno, upravičenke le v primeru, kadar ta zako
izrecno tako določa - 3. in 12. člen.
. .
V splošnih določbah je predvideno, da se splosm odskodninski predpisi in določbe zakona o splošnem upravnem
postopku uporabljajo, če niso v nasprotju s tem zakonom.
Upoštevajo pa se v drugih predpisih do/ocene omejitve glede
lastninske pravice (5. člen), s cimer pa niso mišljeni t.i. histo
rfni predpisi, ki so bili podlaga za podržavljenje tu obravnavanega premoženja. Take omejitve so podane
v predpisih, k
omejujejo pridobivanje nepremičnin v lasti tuJcevali n*Pr:
mer v predpisih o kmetijskih zemljiščih. V predpisih o kmetijskih zemljiščih se n.pr. omejuje zemljiški maksimum ^nekmete na 1 ha obdelovalnih zemljišč v ravninskem predelu
Oziroma 3 ha v višinskih predelih. Od teh določb pa je odvisna
odločitev glede na konkretni dejanski stan, n.pr. - ali ima
upravičenec položaj kmeta. Veljavni predpisi opredeljujejo
kmetijsko zemljiško politiko.
_
nravirpnec
Osnutek predvideva tudi možnost, da se upravicenec
odpove deloma ali v celoti svojim Pticam Ikot darilo
o čemer izda republika upravičencu posebno listino (6. člen).
Pridobitev premoženja po tem zakonu ni obdavčena (7.
Čl6

Zakon v prvem poglavju opredeljuje še P°jme:Podrža^'jf no
premoženje, kaj se šteje za akt podržavljenja in katere organe

se šteje za državne organe v smislu tega zakona.
2 V drugem poglavju se opredeljuje, kdo se šteje za upravičenca. To so praviloma le fizične osebe pod pogojem, da so
bile v času podržavljenja jugoslovanski državljani
m so to
državljanstvo pridobili po predpisih sprejetih po 9-5-194° ^
/e bilo premoženje podržavljeno kot posledica prenehanja
državljanstva z odpustom, odrekom ali odvzemom, se šteje
da je bilo podržavljeno jugoslovanskim državljanom. Upraiv
čenči so tudi osebe, ki so umrle pred 28.8 1945 leta ali so b^i
proglašeni za mrtve, če bi sicer po predpisih sprejetih po
9.5.1945 leta pridobile jugoslovansko državljanstvo (9. člen)
Osebe ki so bile sicer na dan 6.4.1941 domovinsko pristojne v eno izmed bivših jugoslovanskih občin in so bile zato
bivši jugoslovanski državljani, po zakonu o državljanstvu
FLRJ niso postali državljani FLRJ, če so bile odnostne in s
bile nemške narodnosti in so se s svojim vedenjem pred ali
med vojno pregrešile zoper interese narriovFLrU&rista^
vek 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ, Url FLRJ st. M/
45 54/46 105/48). Med te so spadali volksdeutscherji oziroma
optanti za nemški Reich, kulturbundovci nemške narodnosti
in druge osebe, ki so (po poreklu in razgovornem jeziku
ali po
lastni opredelitvi) nemške narodnosti in so se pred f'1 ™ed
voino pregrešile zoper interese narodov FLRJ. Za uporabo
navedene določbe sta morala biti izpolnjena oba P°9°*
kumulativno. Oba pogoja sta morala biti izpolnjena obuve/avitvi zakona, zato se tudi danes, v morebitnem postopku za
ponovno presojo državljanstva ugotavljata z vidika takratnih
■ predpisov (na podlagi predvojnih ali medvojnih evidenc,
arhiva Inštituta za novejšo zgodovino, s pričami itd.).
Državljanke nove Jugoslavije niso postale tudi zene.ki so se
med 6 4 1941 in 28.8.1945 poročile s tujimi državljani razen,
če so z izjavo pridržale bivše jugoslovansko državljanstvo>
Pridržba je morala biti vpisana v matično knjigo (4. odstavek
35. člena cit. zakona o državljanstvu FLRJ).
V primeru, da bo državljanski status upravičenca sporen, bo
v zvezi z 9. členom lahko pristojni organ za odločanje o dena13
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cionalizaciji zahteval od pristojnega organa za notranje
zadeve, da izda ugotovitveno odločbo o državljanstvu upravičenca (45. člen).
Namreč, mnoge osebe so se že pred ali med vojno izselile iz
območja občine bivanja, ter se v skladu s prej navedenim
zakonom o državljanstvu FLRJ v tujini niso izjasnile o državljanstvu pri pristojnem jugoslovanskem konzularnem predstavništvu, zaradi česar niso bile vpisane v državljansko
knjigo. Zato dejstvo, da upravičenec ni bil vpisan v državljansko knjigo, še ne pomeni, da ne bi mogel pristojni upravni
organ ugotoviti, da je upravičenec državljan Jugoslavije.
Ovire za izdajo takšne pozitivne ugotovitvene odločbe bi bile
podane, če bi šlo za primere iz 2. odstavka 35. člena navedenega zakona ob kumulativno izpolnjenih pogojih.
Cerkve in verske skupnosti pa so upravičenci le izjemoma.
Slednjim bi se vračalo v naravi pod pogoji iz tega zakona
sakralne objekte in nepremičnine, ki jih potrebujejo za opravljanje svoje verske dejavnosti; druge nepremičnine pa le
v obsegu, ki jim je potrebno kot gospodarska podlaga za
opravljanje njihove dejavnosti (12. člen).
Po osnutku zakona so poleg prejšnjih lastnikov podržavljenega premoženja upravxenci tudi njihovi pravni nasledniki,
ne glede na državljanstvo. Osnutek določa pravila za ugotavljanje pravnega nasledstva, pri čemer pa se glede pravic na
nepremičninah uporablja pravo Republike Slovenije.
3. Tretje poglavje z naslovom »Oblike denacionalizacije«
obsega dva oddelka: v prvem oddelku » Vrnitev premoženja«
sta pododdelka z naslovoma A) »Vrnitev stvari« in B) »Vrnitev
podjetij in kapitala«. Drugi oddelek z naslovom »Odškodnina«
ureja pogoje do upravičenj za odškodnine.
Predlagatelj utemeljuje vsebinske rešitve v bistvu z enakimi
razlogi kot so navedeni v predlogu za izdajo zakona o privatizaciji podjetij:
Gospodarsko in splošno družbeno nazadovanje, ki ga
doživljamo v zadnjih letih, je v veliki meri posledica dejstva, da
naša podjetja nimajo lastnikov, ki bi v interesu povečevanja
vrednosti lastnine skrbeli za učinkovito gospodarjenje. Ob
širšem odpiranju našega gospodarskega prostora tržnim
zakonitostim se je pokazalo, da podjetja v družbeni lastnini ne
morejo uspešno tekmovati z zasebnimi podjetji doma in
v tujim. Če želimo povečati učinkovitost podjetij in zagotoviti
lastniški nadzor nad poslovodenjem, je postopna vendar
odločna privatizacija neizogibna.
Predlagatelj sodi, da morajo biti v predvidenem procesu
privatizacije udeleženi v prvi vrsti prejšnji lastniki podržavljenega premoženja, saj je prav njihovo premoženje bilo temelj
oziroma zasnova današnje družbene lastnine in omogočilo
njeno rast na nekdaj podržavljenem premoženju. Zato je to
poglavitni razlog za sprejem tega zakona.
V osnutku zakona o denacionalizaciji zlasti v III. poglavju
prihaja do izraza kot izhodišče dvoje temeljnih načel: treba je
popraviti krivice, ki jih je povzročila država s prisilnimi ukrepi:
ne le zaradi nezakonitih posegov, marveč že zaradi krivičnosti
samih prisilnih ukrepov. Ob tem načelu pa naj bi bilo enakovredno zastopano tudi načelo, da naj ob denacionalizaciji ne
bi nastajale nove krivice. Ob konfrontaciji teh dveh načel
prejšnji lastniki podržavljenega premoženja poudarjajo, da bi
bila nova in še večja krivica prav v tem, če jim sedaj premoženja ne bi v celoti vrnili brez omejitev ter da bi bilo potrebno
izhajati iz ocene, da je bil krivičen vsak poseg v premoženje, ki
ga je država izvedla do volitev v skupščine sedanjega sklica.
Predlagatelj je ob konfrontaciji pravkar navedenih dveh
načel pri oblikovanju osnutka zakona izhajal:
a na
)
sn/ strani iz dejstva, da so družbene pravne osebe,
podjetja in ustanove, bile spočetka tako imenovana državna
podjetja in državne ustanove, v času tako imenovanega državnoplanskega gospodarstva podaljšana roka državne uprave,
torej sestavina države. Status relativno samostojnih pravnih
oseb, ki so samostojno nastopale v pravnem prometu, so
pridobile v večletni preobrazbi vsebine upravičenj glede družbene lastnine, kot »lastnine vseh in nikogar« in načina uresničevanja teh upravičenj. Statusnopravno preobrazbo pa je
spremljala tudi preobrazba organov upravljanja, kot personalnega substrata pravnih oseb. Iz procesa preobrazbe nekdanjih državnih gospodarskih podjetij v statusnopravnem in
organizacijskem smislu, ki je bil spremljan s preobrazbo pravic^ glede sredstev, ki so jih te organizacije pridobile kot
državne, ne morejo biti izključene odgovornosti in obveznosti
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za podržavljeno premoženje. Takšen sklep sledi tudi iz pravil
o odškodninski odgovornosti, npr. 4. odstavka 210. člena
zakona o obligacijskih razmerjih. Gre za svojevrsten primer
verzije oziroma reparacij aH neupravičene obogatitve. Družbene pravne osebe so v tem procesu načeloma vse, torej kot
pojavna oblika sistema, v enakem položaju, saj so bile upravIjalke družbenih sredstev, ki so bile last vseh in nikogar, torei
upravljalke v imenu celotne družbene skupnosti. Od tod
odgovornost in opredelitev zavezane stranke, to je pravnih
oseb, ki upravljajo s podržavljenim premoženjem
b) Po drugi strani pa izhaja predlagatelj iz dejstva da je
gospodarski sistem kot celota i/ neki družbi živ organizem, da
to ni le vsota gospodarskih subjektov - podjetij, marveč sklop
prepletenih poslovnih razmerij, vzajemnih odnosov med
ljudmi v delovnih procesih, z zdaj večjimi zdaj manjšimi priznanimi socialnimi pravicami na različnih področjih; y mnogih
primerih je podržavljeno premoženje postalo sestavina večjih
tehnoloških kompleksov ali pa je takšno premoženje pogoj za
opravljanje dejavnosti na področju zdravstva komunale, energetike, ali služi za opravljanje dejavnosti državnega organa.
Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno v takih in podobnih
primerih upoštevati tudi interese dosedanjih upravljalcev in
interes družbe kot celote, da ne pride do porušenja ravnovesja sistema in funkcioniranja vrste družbenih dejavnosti,
v posledici tega pa bi lahko prišlo do porušenja socialnega
ravnovesja in miru. To pomeni, da je potrebno pri zakonskih
rešitvah upoštevati različne interese v družbi v takem obsegu,
da bi bilo sprejemljivo za čimvečji krog državljanov.
c) Poleg navedenih dejstev, na katere bi bilo moč opreti
skrajnostne zahteve po pravičnosti, dveh nasprotujočih si
skupin interesov, mora predlagatelj upoštevati še razloge
ekonomičnosti zastavljene naloge. Predlagatelj mora na vseh
področjih svojega delovanja izvajati politiko na način, da ne
prihaja do povečevanja tako imeriu.ane splošne porabe
s povečanjem administrativnega aparata, razen - kolikor bo
to povezano s prenašanjem določenih nalog od zveze na
republiko v okviru njenega osamosvajanja. Izvajanje denacionalizacijskih postopkov naj bi bilo zato zastavljeno tako, da
se ne bodo ustanavljali novi stalni upravni organi, pač pa
komisije sestavljene iz delavcev, ki so v državni upravi že na
razpolago.
Predlagatelj se zaveda, da bo ugotavljanje dejanskega in
pravnega stanja izredno zahtevno delo, ne le za organe,
marveč tudi za izvedence, ki vedno ne bodo mogli vsega
natančno oceniti niti vsake stvari najti. Zato ocenjuje, da ne bi
bilo ekonomično uveljavljati zahtevkov za denacionalizacijo
posamičnih stvari, ki npr. pri premičninah ne bi presegale
določene vrednosti (stvari manjše vrednosti). Za primer, da je
pri podržavljeni nepremičnini njena današnja vrednost za
določen manjši odstotek večja od valorizirane vrednosti
v času podržavljenja, naj ne bi prišlo do doplačila v primeru
vračila stvari. Prav tako naj tudi zavezanec ne bi plačeval
odškodnine v primeru, če bi bila vrednost vračajoče se stvari
za enak ali določen manjši odstotek manjša kot je bila stvar
vredna ob času podržavljenja. Ponujene rešitve naj bi v čim
več primerih (odvisno od dejanskega in pravnega stanja
zadeve): omogočile sklepanje sporazumov oziroma bi bilo
prepuščeno dispoziciji strank. Takšen pristop naj bi zagotavljal tudi večjo hitrost postopkov;
č) Predlagatelj ocenjuje, da ekonomske možnosti družbe
niso takšne, da bi: omogočale v primerih, kadar vrnitev stvari
v naravi ali v deležih ni mogoča, plačilo odškodnine v denarju.
Prav tako družba kot celota ni sposobna vrniti vsem oškodovancem izgubljenega dobička oziroma povrniti škode zaradi
prikrajšanja zaradi neuporabe stvari. Odškodnino naj bi v primeru nemožnosti vrnitve podržavljene stvari v naravi ali
v deležu upravičenci prejeli ali v obliki nadomestne stvari
približno enake vrste in vrednosti ali pa v vrednostnih papirjih.
V 14. členu ostnutka zakona se na prvo mesto postavlja
načelo, da se premoženje vrača v naravi v last in posest
oziroma z vrnitvijo lastninske pravice ali lastninskega deleža.
Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, se premoženje lahko vrne
v naravi tudi le deloma, za razliko vrednosti pa plača odškodnina. V istem členu je pomembna opredelitev, da premoženja
ni mogoče vrniti v naravi, te je na njem lastninska pravica.
V pododdelku Vrnitev stvari se predlaga kot pravilo, da se
premičnine vračajo le, če gre za predmete kulturne, zgodovinske in umetniške vrednosti, druge premičnine pa le, če so
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oredmeti večje vrednosti, skupine predmetov osebne rabe
upravičencev oziroma predmeti posebne priljubljenosti.
Zanemarjenje stvari manjše vrednosti v postopkih denacionalizacije je posledica načela, da naj bi postopki tekli cimhitreje
ter da naj se organi prve stopnje ne bi zamujali v dokaznih
postopkih z iskanjem dokazov in stvari, ki nimajo relativno
večje vrednosti. Po naravi stvari naj bi se stvari vrnile v naravi
le če še obstoje in seveda, če ni drugih ovir podanih v tem ali
drugem zakonu. Šteje se, da pomožni prostori m pritikline, ki
so bili podržavljeni z glavno stvarjo, delijo usodo glavne
Zakon primeroma določa, kdaj nepremičnine ni mogoče
vrniti. Med te uvršča primere, če nepremičnine služijo za
opravljanje dejavnosti državnih organov ali dejavnosti
s področja zdravstva, vzgoje, izobraževanja, kulture m drugih
javnih služb, če so neločljivi del gospodarske infrastrukture
na področju energetike, komunale, prometa in zvez, ce so
izvzete iz pravnega prometa ali, če bi bila bistveno okrnjena
ekonomska ali tehnološka funkcionalnost kompleksov. Kaj
pomeni bistveno okrnjena ekonomska ali tehnološka funkcionalnost kompleksov, opredeljuje zakon v 18. členu. Predvideno je, da naj bi funkcionalnost kompleksa bila bistveno
okrnjena če bi vrnitev nepremičnine lahko povzročila taksne
motnje in druge ovire v poslovanju pravne osebe, ki upravlja
s kompleksom, zaradi katerih bi ta lahko prišla v stečaj ali
likvidacijo ali bi morala opustiti pomemben del svoje proizvodne ali storitvene dejavnosti, odpuščanja znatnega števila
delavcev ali povzročila bistveni izpad dohodka. Prav teko bi
bila funkcionalnost kompleksa bistveno okrnjena, ce bi bila
motena proizvodnja za že sklenjene dolgoročne pogodbe,
zlasti za naročnike iz tujine; če bi povzročila izgubo položaja
na trgu ali izgubo ugleda blagovne znamke; ce bi se bistveno
okrnila prostorska kompleksnost oziroma namen izrabe proDa bi zakon čim manj deloval omejevalno, se v 19. in 20.
členu predlaga, da se določene omejitve kot ovire za vrnitev
premoženja ne upoštevajo, če n.pr. upravičenec sklene
z zavezancem najemno oziroma zakupno pogodbo za dobo,
ki omogoča upravljalcu nepremičnine prilagoditev njegovega
poslovanja, vendar največ za obdobje petih let, razen ce se
stranke sporazumejo drugače. Enako velja v primeru, ce upravičenec izkaže, da bo zagotovil vlaganje in druge potrebne
pogoje za bolj ekonomsko in racionalno uporabo neprem

'poosnutku zakona vrnitev stvari v naravi naj ne bi vplivala
na obstoječa najemna in tem podobna razmerja ustanovljena
z odplačnimi pravnimi posli. Za tako ureditev govori načelo
pravne varnosti v korist najemnikov oziroma zakupnikov (21.
Čle

Zasnova za predlagano ureditev, da se nepremičnina, ki se
ii je po podržavljenju povečala vrednost zaradi investicijskih
vlaganj za največ 10 odstotkov, vrača upravičencem brez
poračunavanja vrednosti, temelji na spoznanju, da pri vračanju nepremičnin v naravi le-te praviloma ne bodo enake
vrednosti, kot so jo imele v času podržavljenja. Pri nebistvenih
odstopanjih od prvotne vrednosti nepremičnine, kar naj ne bi
presegalo 10 odstotkov vrednosti, naj bi se zanemarilo obveznost plačila odškodnine za razliko vrednosti, kar bi bilo v interesu hitrosti postopkov. Podobna določba je v prvem
odstavku 23. člena osnutka, kjer je določeno, da se nepremičnine, katere vrednost se je po podržavljenju zmanjšala za
največ 10 odstotkov, vrne v naravi brez doplačila odškodnine.
Predlagatelj izhaja v tem primeru tudi iz pregovora, kdor hitro
da, dvakrat da.
Ureditev, da se nepremičina, katere vrednost se je po podržavljenju povečala za več kot 50 odstotkov, ne bi vračala,
marveč naj bi se na njej vzpostavil solastninski delež, pa
narekuje načelo pravičnosti in v tem smislu upoštevanje interesov sedanjega upravljalca z nepremičnino. Podržavljene
nepremičnine, katere vrednost se je povečala nad 10 odstotkov pa ne več kot za 50 odstotkov, pa bi se lahko vrni a
upravičencu pod pogojem, da plača odškodnino nad 10
odstotkov povečane vrednosti stvari ob pogojih, ki jih zakon
okvirno ureja (2. in 3. odstavek 23. člena).
Ustrezne rešitve so ponuđene tudi za nasprotna primera,
nepremičnine, katerih vrednost se je po podržavljanju zmanjšala za več kot 10 odstotkov, vendar ne vec kot 50 odstotkov,
se upravičencu vrnejo s tem, da se mu plača odškodnina do

polne prvotne vrednosti.
Nepremičnine, katere vrednost se je po podržavljen u
zmanjšala za več kot 50 odstotkov, se upravičencu vrnejo le
če to zahteva in se mu doplača odškodnina do polne prvotne
vrednosti. Takšen pristop zahteva spoštovanje interesov v prvi
vrsti prejšnjega lastnika oziroma upravičenca glede na vec
kot polovično zmanjšano vrednost nepremičnine.
Kmetijska zemljišča in gozdovi se vračajo upravičencem
v naravi ali pa se jim da podrejeno nad°west,'°*™™%
v celoti le, če so kmetje v smislu 4. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih V drugih primerih pa se upravičencem
vračajo
kmetijska zemljišča in gozdovi le ob pogojih °zlr°™a°™>'~
tvah ki ga določa zakon o kmetijskih zemljiščih.
Taksna
ureditev je posledica utrjenih načel v predpisih o k™f 'lsk'j
zemljiščih, v katerih se izraža kmetijska zemljiška politika (24.
člen). Ob tej določbi je predvidena varianta, da naj se navedena omejitvena določba ne bi upoštevala oziroma naj bi se
24. člen črtal.
. ,
..... ■
V 25. členu je določeno, da se kmetijska zemljišča in gozdovi vračajo v naravi, če niso podane ekonomske omejitve ki
jih ta določba izrecno našteva: če se s tem ne okrni funkcionalnost kompleksov, če na njih niso vzpostavljeni novi o roma obnovljeni trajni nasadi in če s tem ne pride do takšne
razdrobljenost parcel, da se na njih ne da zagotoviti ekono
mične obdelave. V isti določbi je še navedeno, ^sevp.
meru, če upravičencu, kije kmet, ni mogoče vrniti kmetijskih
zemljišč in gozdov v naravi, dodelijo druga^ kmetijska zemljišča oziroma gozdovi iz sklada kmetijskih zemljišč in
čimbolj zaokroženi kompleksi.
„rnionih
V 26 členu je napotilna določba, da se glede vrnjenih
kmetijskih zemljišč in gozdov v primeru, da prejšnji testrnk ni
več živ, uporabljajo določbe predpisov o dedovanju knletij.
Tudi pri tej določbi je na možnost nasprotujočih si mtereso
predvidena varianta, da se ta člen črta.
Stanovanjske hiše oziroma stanovanja se vračajo uWav'~
čencu v last in posest, če stanovanje ni oddano v najem-Če pa
obstoja najemno razmerje glede stanovanja ali sfanova j
hiše pa se na takšni nepremičnini vzpostavi lastninska pra
vica v najemna razmerja pa ta zakon ne posega oziroma
napotuje, da bo pravice in obveznosti med upravičena
kot
najemodajalci in najemniki uredil stanovanjski zak°"\fm
selno enaka ureditev velja za najemne poslovne stavbe in
prostore. Takšno ureditev zahteva specifičnost podržavljenih
nepremičnin (stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov) in načelo pravne varnosti glede na dejstvo, da so bila
stanovanjska razmerja tudi socialna kategorija (28. m 29.
^Osnutek zakona v 30. in 31. členu ureja vračanje stavbnih
zemljišč. Na podržavljenem stavbnem zemljišču, na katerem
ima upravičenec pravico uporabe, se vzpostavi lastninska
pravica v njegovo korist, ker ima nepremičnino itak ze v posesti in do premika premoženja ni prišlo. Isto velja za podržavljeno stavbno zemljišče, na katerem ima upravičenec zgrajen
objekt (zazidano stavbno zemljišče). Razumljivo je, da se
zazidanega stavbnega zemljišča po naravi stvari ne rnore
vrniti upravičencu v primeru, kadar je kdo drugi lastnik
objekta na zazidanem zemljišču. V našem pravnem sistemu
ima
stavbišče
in funkcionalno
zemljišče
(zazidano zemljišče)
pravno
pripadnost
tistemu, ki je
lastnik objekta.
Podržavljeno nezazidano stavbno zemljišče pa naj bi se
vrnilo v last in posest upravičencu, četudi je bilo le-to odvzeto iz posesti imetnika pravice uporabe in oddano v uporabo
družbeni pravni osebi kot investitorju, če ta v dveh letih odkar
mu je bilo zemljišče oddano za gradnjo, ni začel z gradnjo, ta
ureditev je podobna, kot je vsebovana v 26. členu zakona
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni
lasti Sili namreč upravičence, da zemljišče namenjeno za
gradnjo uporabijo za namen, za katerega jim je bilo dano (3.
odstavek 31. člena).
Čeprav zakon o denacionalizaciji izhaja etimološko iz
obratne poti kot nacionalizacija, pa v 4. odstavku 31. člena
obravnava tudi vračanje oziroma odškodovanje za razlaščena
zemljišča po predpisih o razlastitvi iz leta 1947 oziroma do
uveljavitve zakona o razlastitvi iz leta 1957. Predlagatelj ocenjuje. da odškodnine, ki so bile plačane razlaščencem za
razlaščena stavbna zemljišča po predpisih iz leta 1947, niso
bile tolikne, da bi jih smeli šteti za pravične, razen v primeru,
kadar je prejšnji lastnik dobil kot odškodnino drugo nado15
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mestno zemljišče.
Načelo pravičnosti zahteva, da se nepremičnine vrnejo proste hipotekarnih bremen nastalih po njihovem podržavljenju
do uveljavitve tega zakona. Isto načelo zahteva oživitev oziroma vzpostavitev služnosti, ki so bile izbrisane s podržavljenjem, če je oživitev teh bremen potrebna zaradi vzpostavitve
novega stanja (32. člen).
Podjetje, ki je bilo podržavljeno lastniku - fizični osebi, se
vrne v last, če opravlja isto ali podobno gospodarsko dejavnost kot samostojna pravna oseba. Če pa je podjetje prešlo
v sestav druge pravne osebe, pa se vrne, če ga je ekonomsko
in tehnično mogoče izločiti iz te pravne osebe. Od tega pravila
pa sta predvideni izjemi, da se torej podjetje ne vrne v last, če
je neločljivi sestavni del sistema gospodarske infrastrukture,
ali če vrednost podjetja v času odločanja presega vrednost
podjetja v času podržavljenja za več kot 100 odstotkov. Razlogi za takšno ureditev so ekonomske narave in načelo pravičnosti v odnosu do upravljalcev z družbenim sredstvom (33. in
34. člen). Za primer, če je vrednost vračajočega se podjetja
bistveno zmanjšana od vrednosti podjetja v času podržavljenja, gre upravičencu za razliko vrednosti odškodnina (35.
člen), kar zahteva načelo pravičnosti.
Osnutek zakona v 36. členu ureja vračanje kapitala - premoženja in to z vzpostavitvijo lastninskega deleža upravičenca na družbenem kapitalu pravnih oseb, ki so naslednice
sredstev oziroma premoženja podržavljenih podjetij in drugih
gospodarskih subjektov, katerih solastniki oziroma delničarji
so bili upravičenci. Razumljivo je, da mora biti vrednost lastninskega deleža enaka vrednosti deleža tega upravičenca, ki
ga je imel na podržavljenem podjetju. Prav tako je razumljivo
in v skladu z načelom pravičnosti, da se premoženje lahko na
zahtevo upravičenca vrne z vzpostavitvijo lastninske pravice
na določeni nepremičnini pravne osebe, ki je naslednica
sredstev oziroma podržavljenega podjetja ali drugega gospodarskega subjekta, katere družbnik ali solastnik je bil upravičenec, če upravičenec to zahteva. Za vračanje v naravi in za
izločitev nepremičnine se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki se nanašajo na vračanje nepremičnin (36. in 37.
člen). Vračanje podjetja, ki je y sestavi pravne osebe, ki
opravlja isto ali podobno gospodarsko dejavnost, kot samostojna pravna oseba oziroma vračanje kapitala v smislu 36
člena lahko upravičenec odkloni ter ima v tem primeru pravico do odškodnine. Po variantnem predlogu k 39. členu pa
upravičenec lahko odkloni vračanje premoženja oziroma
kapitala v smislu 33. in 36. člena le, če je glede podjetja, na
katerem naj bi dobil lastnino oziroma lastninski delež podan
razlog za likvidacijo ali stečaj (39. člen).
Plačilo odškodnine ureja osnutek v členih od 40. do 43. Če
nepremičnine ni mogoče vrniti v naravi oziroma glede nje
vzpostaviti lastninske pravice, gre upravičencu odškodnina
z vzpostavitvijo lastninskega deleža na premoženju pravne
osebe ali v vrednostnih papirjih Republike Slovenije (delnice
obveznice).
Pri plačilu odškodnine v rednostnih papirjih ima upravičenec pravico izbire le v okviru dejanskih možnosti. Ce mu ni
mogoče ponuditi delnic, mu gre odškodnina v obveznicah
Republike Slovenije. Vrednostne papirje lahko upravičenec
uporabi za plačilo odškodnine, za katero je zavezan po tem
zakonu.
V primerih, ko nepremičnine, ki bi jo bilo treba po določbah
zakona vrniti, ni več ali če je ni mogoče vrniti, lahko upravni
organ ob privolitvi upravičenca vzpostavi lastninsko pravico
na drugi primerni nadomestni nepremičnini.
Predlagana ureditev je odraz načela, da upravičenec dobi
prvenstveno nepremičnino nazaj v naravi, bodisi z vrnitvijo
iste nepremičnine ali kot odškodnino v obliki druge nepremičnine Sele potem, če to ni mogoče, nastopi obveznost plačila
odškodnine.
r ra
' v čanju podržavljenih
podjetij
predvideva
osnutek
plačilo Podškodnine
v t/stih primerih,
če podjetja
ni mogoče
vrniti upravičencu ali če ni mogoče vzpostaviti lastninskega
deleža na podjetju oziroma ni mogoče vzpostaviti lastninske
pravice na nepremičnini.
Upravičenec do odškodnine lahko zahteva, da se mu vrednost podržavljenega premoženja povrne v obliki obveznic
Republike Slovenije ali delnic v lasti Republike Slovenije.
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona upošteval tudi
primere, ko upravičenci živijo v težkih premoženjskih razme16

rah. Izjemoma se upravičencu lahko izplača odškodnina
v denarju, če gre za osebe slabšega premoženjskega stanja
po kriterijih socialnega skrbstva. V teh primerih se odškodnina lahko izplača v enkratni vrednosti ali v obliki rente.
4. V četrtem poglavju so kot zavezanci opredeljene pravne
osebe, v katerih premoženju so stvari, ki se po tem zakonu
vrnejo upravičencem. Zavezanec za odškodnino v vrednostnih papirjih, s katerimi razpolaga Republika Slovenija in za
odškodnino v denarju je Republika.
5. Osnutek zakona opredeljuje organe za odločanje o zahtevah za denacionalizacijo. To so na prvi stopnji:
ena a ve
'' č komisij za denacionalizacijo kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev, ki jo ustanovi
upravni organ občine pristojen za kmetijstvo. Organ druge
stopnje pristojen za odločanje o pravnih sredstvih zoper
odločbe navedene komisije je Republiški sekretariat za kmetiistvo, gozdarstvo in prehrano;
- ena aH več komisij za denacionalizacijo zasebnih gospodarskih podjetij, ki jo ustanovi upravni organ občine pristojen
za gospodarstvo. Organ druge stopnje pristojen za odločanje
o pravnih sredstvih zoper odločbe navedene komisije je
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo;
- ena ali več komisij za denacionalizacijo stanovanjskih
his, stanovanj, poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ki jo
ustanovi upravni organ občine pristojen za stanovanjske
zadeve. Organ druge stopnje pristojen za odločanje o pravnih
sredstvih zoper odločbe navedene komisije je Republiški
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora;
- Komisija za denacionalizacijo premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, ki jo ustanovi Republiški sekretariat za finance;
Zaradi ekonomičnosti ali drugih tehtnih razlogov lahko
upravni organi več občin imenujejo skupno komisijo za določeno upravno področje.
Osnutek zakona določa sestavo 5-članskih komisij, od
katerih mora biti en član izvedenec ustrezne stroke, en član
diplomirani pravnik in - če odloča komisija o vračanju nepremičnin, en član predstavnik upravnega organa za geodetske
zadeve.
Osnutek opredeljuje stranke v postopku: to so poleg upravičenca tudi njegov pravni naslednik ter zavezanec in druga
pravna oseba, ki ima za varstvo pravic in svojih pravnih koristi
pravico udeleževati se postopka. Upravičenca za vložitev zahteve za denacionalizacijo sta prejšnji lastnik in njegov pravni
naslednik, predlog pa lahko vloži tudi zavezana stranka če
izkaže pravni interes.
V osnutku zakona je določeno, kaj mora vsebovati zahteva
za denacionalizacijo (dokazila), določa pa tudi, da upravni
organ v primeru, če potrebnih listin ni, po uradni dolžnosti
zahteva od zavezanca ali drugih oseb dokazila o verjetnosti
obstoja zahteve. Ta določba naj bi pripomogla k hitrejšemu
postopku zlasti v primerih, kjer stranke - upravičenci ne bi
mogli zaradi svojega neznanja priti do potrebnih listin oziroma drugih dokazil.
Osnutek zakona predvideva, da bo zaradi izredno zahtevnih
postopkov ugotavljanja dejanskega in pravnega stanja in
vrednotenja premoženja, zaradi kumuliranja zahtevkov več
upravičencev ter zaradi zelo velikega števila zahtevkov (po
ocenah več kot 200.000 v Sloveniji), postopek trajal dalj časa.
Zaradi tega se kot izjema od zakona o splošnem upravnem
postopku določa, da bo treba odločbo organa prve stopnje
vročiti upravičencu v roku enega leta od pravočasno vložene
pravilne zahteve. Na navedeni enoletni rok organ prve stopnje
ne bi bil vezan v primeru, kadar zahteva stranke ne bi bila
popolna z vsemi potrebnimi dokazili zaradi neobstoja listin ali
v primeru, kadar bi bil organ vezan na izdajo odločbe o državljanstvu upravičenca. V enostavnejših primerih, kjer je možen
skrajšani postopek, pa bi bilo treba odločbo organa prve
stopnje vročiti v 60. dneh od vložitve zahteve. Odločba
o denacionalizaciji se glasi na ime upravičenca - prejšnjega
lastnika, tudi v primeru, če je le-ta umrl ali je bil razglašen za
pogrešanega. Razlog za takšno rešitev je v tem, ker gre
v primeru dedovanja za posebna znanja s področja dednega
prava,
ki je v pristojnosti sodišč. Možno je, da je po določene
m upravičencu, če je le—ta umrl, že bila opravljena zapuščinska obravnava glede premoženja. Dediči so lahko v takšnem zapuščinskem postopku zaradi manjšega obsega ali
vrednosti premoženja utegnili skleniti dedni dogovor druporočevalec

gače, kot pa bi ga sicer, če bi bilo predmet dedovanja tudi
premoženje, ki bi bilo predmet vrnitve z odločbo o denacionalizaciji. Do razpleta zapuščinskega postopka so pravni nasledniki - upravičenci v položaju skrbnika zapuščine. Variantni
predlog o ureditvi pravkar navedenih vprašanj predvideva, da
naj bi se odločba o denacionalizaciji v primeru smrti prejšnjega lastnika glasila neposredno na pravne naslednike prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja. Osnovno besedilo
zasleduje strokovnost in usposobljenost pristojnih organov
ter da zaradi neusposobljenosti upravnih organov za
področje dednega prava ne bi prihajalo do kasnejših premoženjskih sporov pred sodiščem.
,
Iz razumljivih vzrokov osnutek zakona določa, da stranKe
ne bi bile zavezane plačevati taks in nositi stroškov postopka
v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo, kar pa se ne nanaša
na stroške pravne pomoči, kadar mora imeti stranka pooblaščenca.
6 Po osnutku zakona se odškodnine, dane na podlagi
predpisov o podržavljanju premoženja pri odločanju o denacionalizaciji ne bi upoštevale, razen ce so
kov vrednosti podržavljenega premoženja. Po variantnem
predlogu bi takšna ureditev odpadla, kar pomeni, da naj bi se
pri denacionalizaciji upoštevale vse doslej izplačane odskod
nine ne glede na višino izplačane odškodnine
....
Po osnutku zakona pa se ne upoštevalo zahtevki za odskod
nine iz naslova nemožnosti uporabe premoženja kot tudi ne
zahtevki za odškodnino iz naslova vlaganj m upravljanja premoženja v času po podržavljenju. Izključitev pravice ^'evaf
odškodnino zaradi nemožnosti uporabe (izgubljeni dob'^k>
ie odraz ekonomskih možnosti naše družbe. Izračuni kažejo,
da bi se vrednost odškodnine (valorizirana na čas izdaje
odločbe o denacionalizaciji) ob 5 odstotni obrestni meri povečana desetkrat. To pomen, da bi upravičenci kot oškodovanci
v primeru odškodnine dobili desetkratno vrednost premozenia po stanju na dan podržavljenja, valoriziranega na dan
izdaje odločbe o denacionalizaciji; prav tako pa bi v primeru
vrnitve podržavljene stvari (ob nespremenjeni vrednosti)
upravičenci dobili poleg same stvari še devetkratno vrednost
v obliki odškodnine.

7 Za izvedbo denacionalizacijskih postopkov bo potrebno
spreleti vrsto podzakonskih predpisov. Med take sodijo navodilo o merilih in kriterijih oziroma o metodologiji za ocenjevanje podržavljenih nepremičnin oziroma podjetij, navodilo za
poslovanje v zvezi z zahtevki za odškodnino, navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc ter po potrebi drugi predpisi za
ureditev vprašanj povezanih z izvajanjem zakona.
8 Zaradi spremljanja stanja in zaradi, pregleda o obveznostih zavezancev, zlasti Republike Slovenije kot tudi zaradi
pravne varnosti in zakonitosti odločanja (da ne pride do
večkratnega odločanja o zahtevkih) je predvideno vodenje
evidenc po vloženih zahtevkih, o izdanih odločbah m o izvrs tvi odločb. Pri ponuđeni rešitvi institucije za vodenje zbirne
evidence se bo potrebno odločiti o ustreznosti predloga.
9 Zaradi pravne varnosti in varstva pravnih interesov upravičencev naj bi zakon prepovedal pravni promet s podržavljenim premoženjem, glede katerega nastopi dolžnosti vrnitve
lastninske pravice oziroma kapitala. Zaradi varstva pravnih
koristi se predvideva tudi poseg v premoženje, na katerega se
nanaša zahteva za denacionalizacijo, tudi če je prišlo v last
fizične osebe še pred sprejemom oziroma uveljavitvijo tega
zakona, če bi lastnik pridobil V IX. poglavju, to je med
prehodnimi in končnimi določbami je v zvezi z določbo 4.
člena osnutka zakona med drugim tudi predvideno, da bodo
upravičenci mogli vložiti zahtevke za vrnitev premoženja oziroma odškodnino, četudi je o takšnem zahtevku že bilo pravnomočno odločeno po sodišču ali kakšem drugem organu.
Gre za primere uveljavljanja zahtevkov za denacionalizacijo
premoženja, ki ni prešlo v državno last po predpisih iz 3. člena
osnutka zakona, marveč po drugih predpisih, n.pr. po predpisih, ki so urejali gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči. Po
takšnih predpisih je lahko prejšnji lastnik kmetijskega zemljišča le-to izgubil, če ga 10 let ni obdeloval, in to neodZaradi priprave ustreznih predpisov ter zaradi strokovne
priprave organov na izvajanje zakona zaradi njegove pravne
zahtevnosti ter interdisciplinarnosti je predviden tudi daljši
rok za pričetek uporabe zakona.

informacija o nekaterih odprtih vprašanjih pri proučevanju pravnih in
maSh možnosti za vračanje premoženja, podržavljenega z agrarno
reformo, nacionalizacijo in zaplembami
POVZETEK
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je nai 4..seji115.
junija 1990 s sklepom ustanovil Medresorsko komisi)o '*yrs
nega sveta Skupščine Republike Slovenije zareproučitev
pravnih in materialnih možnosti za vračanj P ™\"nlf'
podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in
zaplembami. Naloga komisije je tudi, da ugotovi o^seg ako
podržavljenega premoženja in da predlaga operativne
ukrepe in zakonodajne pobude za ureditev problematike, ki
sodi na njeno delovno področje.
Komisija na podlagi dosedanjega dela ugotavlja, da je
v republiki doseženo načelno politično soglasie, da se po
proučitvi pravnih in materialnih možnosti popravno krivice,
ki so bile zlasti v povojnem obdobju storjene s poseganjem
države v lastninske odnose v imenu t. i. revoiucionarne
preobrazbe takratne družbe in z uvajanjem socialističnih
družbenoekonomskih odnosov ter v imenu obracuna
z »narodnimi izdajalci« in z drugimi takratnemu režimu
sovražnimi osebami. Uresničitev politične
volje, da, se
popravijo krivice, ki so bile storjene tako r«9lasen'™ °®e;
bam nad njihovim premoženjem in lastnikom zasebnega
premoženja nad obsegom, določenim s takratnimi merili, pa
bo prav gotovo eden najbolj zapletenih in zahtevnih Procesov v današnjem času in ena najtežjih nalog nove oblasti.
Vsekakor bo to zahtevnejši proces, kot pa so biH proces
revolucionarnega razlaščanja premoženja, ki bo zahteval
predhodno proučitev vrste zapletenih pravnih, materialnofi
nančnih in upravnoorganizacijskih vprašanj.
Nadaljnje strokovno delo v tej smeri in snovanje pravnih
predpisov oziroma predpisa, ki naj bi uresničil "aJ®™
področju zastavljene politične cilje, pa sta odvisni od pred

hodne razrešitve vrste odprtih vprašanj, ki po svoji naravi m
vsebini terjajo ne le strokovno, temveč predvsem politično
°PMed temi vprašanji komisija opozarja zlasti na
- v katerem obdobju naj bi se štelo, da je bilo premoženje krivično podržavljeno in kateri načini podržavljanja premoženja naj bi se šteli kot krivični?
- kako naj se storjene krivice popravijo.'
- kateri so cilji in subjekti vračanja premoženja.
Sestavni del informacije je tudi Pregled načinov P°drzavIjanja premoženja, ki vsebuje najvažnejše P"silne ukrepe, ki
so bili predpisani v nekaterih zakonih in drugih predpisih
v okviru t. i. revolucionarnih ukrepov spreminjanja
družbenih in ekonomskih odnosov od vzpostavitve or9anov |l^ske
oblasti med drugo svetovno vojno do konca petdesetih le
ter navaja tudi nekatere druge načine in ukrepe v navedenem in kasnejšem obdobju, v katerem |e bilo premoženje
podržavljeno.
Informacijo o nekaterih odprtih vprašanjih pri
proučevanju pravnih in materialnih možnosti za
vračanje premoženja, podržavljenega z agrarno
reformo, nacionalizacijo in apterab«™,Jkii joo£
javljamo skupaj s predlogom za izdajo
zakona
o denacionalizaciji z osnutkom, |e Pr,Prav^a
dresorska komisija za proučitev pravnih in materi
alnih možnosti za vračanje premoženja, P°^za
lieneaa z agrarno reformo, nacionalizacijo in za
plembami pri izvršnem svetu Skupščine Repub ke Slovenije.

1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 4. seji
15. junija 1990 s sklepom ustanovil Medresorsko komisijo
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za proučitev
pravnih in materialnih možnosti za vračanje premoženja,
podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in zaplembami (v nadaljnjem besedilu: komisija). Naloga komisije je
tudi, da ugotovi obseg tako podržavljenega premoženja in da
predlaga operativne ukrepe in zakonodajne pobude za ureditev problematike, ki sodi na njeno delovno področje.
Namen te informacije je seznaniti Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije in ustrezna delovna telesa Skupščine
Republike Slovenije ter druga politična telesa v republiki
z nekaterimi odprtimi vprašanji, ugotovljenimi pri dosedanjem delu komisije, ki so po svoji vsebini politične narave
oziroma terjajo politično opredelitev. Informacija vsebuje tudi
Pregled načinov podržavljanja premoženja* in nekatere druge
podatke ter mnenja in stališča, za katere komisija meni, da so
pomembna podlaga in pomoč za politično opredeljevanje do
vprašanj, navedenih v informaciji. Informacija je tako tudi
prvo poročilo o delu komisije.
2. Komisija je pri dosedanjem delovanju določila glavna
področja svojega dela in določila temeljne sklope proučevanja vprašanj, ki izhajajo iz njenih nalog, in sicer:
— proučitev pravnih vprašanj,
— proučitev materialnofinančnih vprašanj,
— proučitev upravnoorganizacijskih vprašanj.
Navedene temeljne sklope vprašanj je podrobneje opredelila v okvirnih izhodiščih, ki jih je sprejela za svoje delo.
Pri svojem delu se je seznanila z gradivi, ki so jih o posamezni problematiki z njenega delovnega področja pripravili
nekateri republiški upravni in pravosodni ograni ter združenja. Spremlja uresničevanje predpisov, ki so jih za omejitev
pravnega prometa s podržavljenimi nepremičninami sprejele
posamezne skupščine družbenopolitičnih skupnosti oziroma
upravni organi, pripravo predpisov, ki jih za ureditev posameznih vprašanj v zvezi z vračanjem podržavljenega premoženja pripravljajo nekateri republiški sekretariati, kot tudi delo
ustreznih delovnih teles Skupščine Republike Slovenije, ki je
povezano z delom komisije, in z njimi sodeluje. Spremlja pa
tudi mnenja in odmeve na to danes tako aktualno problematiko v sredstvih javnega obveščanja ter uresničuje druge
naloge, ki sodijo na njeno delovno področje.
Poleg Pregleda načinov podržavljanja premoženja, ki ga je
pripravila komisija, posamezni republiški sekretariati že pripravljajo v okviru svojih delovnih področij in v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih je določila komisija, gradiva, ki bodo
podrobno razčlenila posamezne načine podržavljanja premoženja in predlagala konkretne rešitve in možnosti za njegovo
vračanje.
3. Komisija na podlagi dosedanjega dela ugotavlja da je
v republiki doseženo načelno politično soglasje, da se po
proučitvi pravnih in materialnih možnosti popravijo krivice, ki
so bile zlasti v povojnem obdobju storjene s poseganjem
države v lastninske odnose v imenu t.i. revolucionarne preobrazbe takratne družbe in z uvajanjem socialističnih družbenoekonomskih odnosov ter v imenu obračuna z »narodnimi
izdajalci« in z drugimi takratnemu režimu sovražnimi osebami.
Uresničitev politične volje, da se popravijo krivice, ki so bile
storjene tako razglašenim osebam nad njihovim premoženjem in lastnikom zasebnega premoženja nad obsegom,
določenim s takratnimi merili, pa bo prav gotovo eden najbolj
zapletenih in zahtevnih procesov v današnjem času in ena
najtežjih nalog nove oblasti. Vsekakor bo to zahtevnejši proces, kot pa so bili procesi revolucionarnega razlaščanja premoženja, ki bo zahteval predhodno proučitev vrste zapletenih
pravnih, materialnofinančnih in upravno-organizacijskih
vprašanj.
Časovna oddaljenost, nepopolna ali pa sploh neobstoječa
dokumentacija, večrat pravni prenos podržavljene lastnine,
razpršenost in nekonsistentnost takratnih pravnih predpisov
in njihovo voluntaristično uresničevanje ter neustreznost
današnjih predpisov, ki praktično ne omogočajo razreševanja
stanja na tem področju, in vrsta drugih objektivnih vzrokov pa
še dodatno otežujejo proučevanje pravnih in materialnih možnosti ter iskanja ustreznih upravnoorganizacijskih rešitev.
* Pregled načinov podržavljanja premoženja je v prilogi št. 1
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To ne pomeni, da teh in drugih ustreznih rešitev za uresničevanje ciljev pri vračanju podržavljenega premoženja ni in
ne bo mogoče poiskati. Aktualnost te problematike in že
potekajoča preobrazba družbenoekonomskih odnosov
nasprotno terjata čim hitrejšo ureditev stanja na tem
področju. Zato morata biti uresničitev in zagotovitev dejanskih in pravnih pogojev za vračanje premoženja in izplačila
odškodnin ena izmed prednostnih in ključnih nalog celotne
družbe oziroma države.
4. Nadaljnje strokovno delo v tej smeri in snovanje pravnih
predpisov oziroma predpisa, ki naj bi uresničili na tem
področju zastavljene politične cilje, pa sta odvisni od predhodne razrešitve vrste odprtih vprašanj, ki po svoji naravi in
vsebini terjajo ne le strokovno, temveč predvsem politično
opredelitev.
Med temi vprašanji komisija opozarja zlasti na naslednja:
I. V katerem obdobju naj bi se štelo, da je bilo premoženje
krivično podržavljeno in kateri načini podržavljenja premoženja naj bi se šteli kot krivični?
Komisija zastavlja navedeni sklop vprašanj, ker je nujno, da
se za nadaljnje delo opredelita spodnja in zgornja časovna
me a
' „ obdobja^ 2a katerega bi se štelo, da je bilo premoženje
krivično podržavljeno in da se v tem obdobju opredelijo tisti
krivični načini podržavljanja premoženja, ki jih bo treba upoštevati pri nadaljnjem delu.
a. V katerem obdobju naj bi se štelo, da je bilo premoženje
krivično podržavljeno?
Komisija zastavlja navedeno vprašanje zaradi različnih
mnenj, po katerih naj bi se vračalo premoženje, ki je bilo
krivično podržavljeno v vseh preteklih 45 letih, po drugi strani
pa le premoženje, ki je bilo na ta način podržavljeno v t. i.
povojnem revolucionarnem obdobju.
Komisija je zavzela stališče, naj bi navedeno obdobje obsegalo čas, dokler sta trajali t. i. revolucionarna in sistemska
preobrazba družbenoekonomskih odnosov po vojni. V tem
okviru naj bi bila spodnja meja konec vojne leta 1945, zgornja
meja pa t. i. druga nacionalizacija oziroma konec leta 1958.
V spodnjo mejo naj bi bili zajeti tudi vsi ukrepi in akti
ljudskih oblasti, izdani med vojno, ki jih je povojna oblast
vključila v povojni pravni sistem. Pri določitvi zgornje meje pa
je treba upoštevati, da so zakoni in drugi predpisi, sprejeti do
konca leta 1958, učinkovali tudi kasneje (arondacije so npr.
potekale v letih 1957 do 1967, poslovni prostori se niso odvzeli, dokler je še trajalo obratovanje itd.).
Zato je komisija zavzela stališče, da se zgornja meja nanaša
na predpise, ki so bili sprejeti do konca leta 1958, dokler so ti
učinkovali, oziroma postavlja to svoje mnenje kot posebno
odprto vprašanje.
b. Kateri načini podržavljanja premoženja naj bi se šteli kot
krivični?
Komisija zastavlja navedeno vprašanje, ker so bile tudi
v povojnem revolucionarnem obdobju za nekatero podržavljeno premoženje izplačane odškodnine, ki pa praviloma niso
bile ustrezno nadomestilo za odvzeto premoženje. Razlastitve
pa so tudi takrat potekale v skladu s predpisi o razlastitvah (na
podlagi splošnega družbenega interesa, npr. za gradnjo cest
in drugih infrastrukturnih objektov...), kar je družbeno upravičen poseg tudi po današnjih predpisih, vprašljivo pa je, ali
so bile izplačane odškodnine pravične.
Po drugi strani pa je bilo premoženje podržavljeno tudi
z zaplembami, izrečenimi v kazenskih postopkih kot stranska
kazen za nekatera t. i. huda klasična kazniva dejanja, ki niso
bila politične narave in za katera je bila ta kazen predvidena
tudi v do letos spremenjenem in dopolnjenem kazenskem
zakonu SFRJ.
Stališče komisije je, naj bi se načelno štelo, da so bili vsi
odvzemi premoženja na podlagi pravnih naslovov oziroma
predpisov in aktov države in njenih organov v določenem
obdobju kot revolucionarni ali revanšistični ukrepi, ki so
posegli v človekovo zasebno lastnino in v njegovo človeško
dostojanstvo, krivični. Komisija jih še zlasti ocenjuje kot krivične tudi zato, ker celo v primerih ko je bilo za odvzeto
premoženje predvideno plačilo odškodnine, ta večinoma ni
bila izplačana. Če pa je bila, naj bi se upoštevala pri vračilu
premoženja oziroma pri novi odmeri odškodnine.
Odprta pa je možnost, da se v konkretnih primerih in v konkretnih postopkih ne glede na navedeno stališče lahko dokazuje ali ugotavlja upravičenost oziroma neupravičenost
poročevalec

ukrepa ali načina, na podlagi katerega je bilo premoženje
PO

Zakonsko°naj bi se uredila samo poprava krivic, ki so bile
storjene na podlagi pravnih naslovov oziroma predpisov in
aktov države in njenih organov, ne pa npr. tudi t. i odvzemi
premoženja brez pravnega naslova, storjeni z ropi in tatvinami
ter zasegi predstavnikov oblasti in njihovih aktivistov, pri
čemer je tako odvzeto premoženje prešlo v njihovo zasebno
'^Lastniki in pravni nasledniki tako odvzetega premoženja
namreč lahko glede na nezastarljivost takih zahtevkov uveljavljajo povračilo odvzetega premoženja ali odškodnino pri
pristojnih sodiščih že v skladu z veljavnimi predpisi Tudi če je
tako odvzeto premoženje prešlo na tretjo osebo, lahko zahte
vaio upravičenci od nedobrovernega posestnika premoženje
nazaj oziroma, če je to premoženje v lasti tretje osebe,
odškodnino od tistega, ki je premoženje odvzel.
II Kako naj se storjene krivice popravijo?
Navedeni sklop vprašanj odpira vrsto dozdaj nerešenih
vprašanj ki so in bodo pomembna pri opredeljevanju ,n
uresničevanju konkretnih načinov za popravljanje storjenih
krivic oziroma za vračanje premoženja ali za izplačilo od
škodnin.
Pomembna so zlasti naslednja: ^
a. V kateri obliki oziroma na kakšen način naj bi se krivice
P

°Komis?ja zastavlja navedeno vprašanje glede na ugotovitev,
da so možni različni načini, in sicer: vračanje v naravi ali
odškodnina v obliki vrednostnih papirjev (delnic in obveznic)
oziroma v denarju in v kombinaciji teh načinov.
Stališče komisije je, naj bi bilo temeljno načelo, da se
premoženje, kjer je to mogoče, vrača v narayi. Kjer to ne bo
mogoče iz katerih koli razlogov, bi se izplačala odškodnina
v denarju ali v obveznicah, delnicah in drugih vrednostnih
papirjih. Mogoč naj bi bil tudi sporazum med strankami
o načinu oziroma obliki vračanja premoženja, vključno
z doaovorom o vrnitvi tudi drugega nepremičnega ali premičnega premoženja, če podržavljenega premoženja ne bo
mogoče vrniti v naravi.
b. Kako pri konkretni pripravi zakonov oziroma zakona in
drugih predpisov uresničiti načelo, da se s popravljanjem
krivic ne bodo delale nove?
To vprašanje se nanaša predvsem na dileme v zvezi z varstvom sedanjih lastnikov oziroma posestnikov in upravljalcev
podržavljenega premoženja ob vračanju tega premoženja
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Komisija je zavzela stališče, da fizične osebe, ki so premoženje pridobile na podlagi dobrovernega priposestvovanja
oziroma fizične osebe, ki so po veljavnih predpisih lastniki
takega premoženja, ohranijo to premoženje v svoji lasti in
bodo njihove lastninske pravice varovane.
Komisija je kot nesporno zavzela stalisce, naj bi se podržavljeno premoženje, ki je zdaj v lasti države oziroma družbenopolitičnih skupnosti (družbena lastnina, s katero razpolagajo
družbenopolitične skupnosti), kjer je to mogoče, vračalo
v naravi. Isto načelo pa naj bi po mnenju komisije veljalo za
podržavljeno premoženje, ki ga upravljajo oziroma ga uporabljajo in z njim razpolagajo družbenopravne osebe.
Zanje namreč ne morejo veljati ista načela kot za fizične
osebe in to zlasti iz naslednjih, grobo navedenih razlogov:
družbenopravne osebe niso lastniki, temveč le upravljala
Dodržavljanega oziroma družbenega premoženja; podržavljeno premoženje so dobili v upravljanje in razpolaganje praviloma neodplačno, če pa odplačno, so bila to sredstva v družbeni lastnini; družbana lastnina je bila uvedena v sistem
z novimi družbenoekonomskimi odnosi, saj je novi model
upravljanja (samoupravljanja) terjal deklarativno spremembo
naziva državne lastnine (splošnega ljudskega premoženja)
v družbeno lastnino in je tako družbena lastnina v bistvu
pojem, ki opredeljuje le poseben način upravljanja (samoupravljanja) državne lastnine.
Družbenopravnim osebam, ki so odplačno pridobile P°°r"
žavlieno premoženje, ki se bo vračalo v naravi, pa bo treba
analogno predpisom, ki urejajo prisilni prenos pravice uporabe na družbeni lastnini, in v skladu z drugimi predpisi
povrniti sredstva, ki so jih vlagali v tako premoženje.
Pri tem sta posebni vprašanji:
- Ali se vrača podržavljeno premoženje, ki je sedaj druz-

bena lastnina, na katerem pa imajo fizične osebe razne pravjce (npr stanovanjska pravica, pravica do uporabe zemljišč,
dolgoročni zakup itd.) in ali bodo te pravice v tem primeru
Va

Komisija je zavzela stališče, da se tako premoženje vrača
s tem da bodo morale biti pravice fizičnih oseb ne glede na
spremembo lastništva varovane (sistem pridobljenih pravic)
v skladu s splošnimi in posameznimi predpisi, ki urejaj ta
vprašanja. Zakon pa bi lahko določil, da bodo pravice teh
oseb varovane le določeno dobo (npr. 5 let) oziroma naj bi
bile varovane v skladu s področno zakonodajo (npr. stanovanjska r®2™®r,®j/ača|o premoženje na katerem imajo take
pravice (pravice, ki izvirajo iz najemnih, zakupnih mi tem
podobnih pogodb) družbenopravne osebe oziroma ali naj bi
bile tudi te pravice varovane?
Komisija meni, da se tudi tako premoženje vrača. Za; družbenopravne osebe pa naj bi veljalo enako sttalisce kot za
varovanje pravic fizičnih oseb, če so družbenopravne osebe
tovrstne pravice na podržavljenem premoženju pridobile odP

'c°A?i se premoženje vrednoti po tržni vrednosti ali po revalorizirani vrednosti na dan odvzema ali kako dru9fce ,
Navedeno vprašanje je predvsem strokovno in ne politično.
Komisija nanj opozarja kot na posebno zahtevno strokovno
ekonomsko vprašanje, ki ga bo komisija še posebej proučila
skuoai s specializiranimi strokovnjaki.
d. Ali se poleg vračanja stvari in izplačila odškodnine
povrne tudi t. i. izgubljeni dobiček (najemnine, ki bi jih lastnik
prejel, plodovi, ki bi jih užival ali prodal, obresti itd.).
Stališče komisije je, naj bi se odškodnina Povr™la p°
današnji tržni vrednosti podržavljenega prem0*®"l "a p°^
laai stanja ob odvzemu. Ali bo odškodnina obsegala
izgubljeni dobiček, je odprto vprašanje, ki ga bo treba presojati ločeno za posamezne oblike premoženja oziroma
primera do primera v posameznih postopkih.
e Ali se bo izplačevala odškodnina tudi za t. i. nepremoženjsko škodo (duševne in fizične bolečine, izguba prostosti,
izguba bližnjega sorodnika itd.)?
Komisija tudi na to vprašanje samo opozarja in meni, da ne
sodi v njeno neposredno odločitev oziroma ga je treba opredeliti bodisi kot politično vprašanje ali pa ga razrešiti v posameznih primerih v konkretnih postopkih.
...
f Kdo bo pasivni zavezanec za vračanje premoženja oziroma za izplačilo odškodnine: država oziroma družbenopolitična skupnost ali tudi in predvsem družbenopravna oseba, ki
s takim premoženjem razpolaga, ali obe?
Stališče komisije je naj bi bil pasivni zavezanec za vračilo
podržavljenega premoženja tisti, ki to premoženje ima,
v skladu s stališči do vprašanj podtočke II. b. Pasivni zavezanec za plačilo odškodnine pa naj bi bil država oziroma družbenopolitična skupnost in tudi družbenopravna oseba ceje
podržavljeno premoženje, za katero se bo plačala odskod
nina, pridobila neodplačno.
....
g. Kako procese vračanja premoženja upoštevati in povezovati s procesi privatizacije družbene lastnine?
- kako zaščititi podržavljeno premoženje pri upravljanju
družbenopravnih oseb v procesu privatizacije in
- ali naj bi bil ob privatizaciji ta del podržavljenega Premoženja izločen iz tega procesa ali prenesen v posebne sklade
oziroma naj bi bila dolžnost vsake družbenopravne osebe da
tako premoženje ugotovi in ga izloči iz procesa privatizacije .
Stališče komisije do teh vprašan, je, da morata procesa
privatizacije in denacionalizacije potekati kolikor je mogoče
istočasno ter usklajeno in povezano.
V procesih privatizacije se mora v vseh predpisih, ki bodo
ureiali to področje, zavarovati delež premoženja, ki je bilo
podržavljeno, in zagotoviti varovanje pravic lastnikov takega
premoženja v teh procesih. Za varovanje tega premoženja in
za varovanje pravic lastnikov naj bi skrbela Agencija za privatizacijo, ki jo predvidevajo delovna gradiva posameznih zakonov o privatizaciji. Zakoni, ki bodo urejali to področje, tudi ne
bi smeli omejevati obsega premoženja, ki se bo vračalo, niti
višine odškodnine za tako premoženje.
Družbenopravna oseba sama ali pa Agencija za privatizacijo morata po uradni dolžnosti na podlagi zakona ugotoviti
delež podržavljenega premoženja v premoženju družbenopravne osebe, ki se privatizira, in ga izločiti iz procesa privat 19
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zacije ali pa ga izločiti v poseben sklad, iz katerega se bo
premoženje vračalo lastnikom oziroma se bodo izplačevale
odškodnine za to premoženje.
Komisija meni, da bi bilo treba ustanoviti tudi poseben
rezervni sklad iz katerega bi se izplačevale odškodnine tudi za
tisto premoženje, ki ga ni več, ali ga zaradi prestrukturiranja
in pravnega prometa ne bo mogoče ugotoviti v premoženju
družbenopravnih oseb oziroma ga povrniti v naravi.
Tako ugotovljeno in izločeno premoženje pa bi bilo lahko
v skladih vezano tudi samo določeno dobo, po tej dobi pa bi
to premoženje postalo premoženje splošnega sklada.
III. Kateri so cilji in subjekti vračanja premoženja?
Ta sklop vprašanj zahteva predvsem opredelitev, ali je
glavni namen vračanja premoženja oziroma izplačilo odškodnin popraviti storjene krivice v preteklosti ali pa se bodo s tem
hoteli uresničiti tudi nekateri družbenoekonomski cilji oziroma ali naj bi se premoženje vračalo predvsem v skladu
z narodnogospodarskimi možnostmi in koristmi. V bistvu gre
torej za opredelitev, ali naj se premoženje vrača po selektivnem ali egalitarnem načelu.
Komisija ugotavlja, da odgovore na ta že tako zapletena
vprašanja otežuje še dejstvo, da zaradi neobstoječih, nepopolnih ali neustreznih evidenc, drugih dokumentov in podatkov še ni mogoča okvirna globalna ocena obsega in vrednosti
podržavljenega premoženja. Le na tej podlagi bo mogoče
okvirno predvideti tudi materialne posledice, ki naj bi jih imela
predvidena »denacionalizacija« za družbo v celoti, oziroma bi
se lahko ugotovile materialne možnosti za vračanje podržavljenega premoženja in za izplačilo odškodnin. Nekatere dosedanje neuradne ocene in izračuni raznih organov, združenj in
posameznikov ne morejo biti podlaga za strokovno in politično opredeljevanje do teh vprašanj.
Ugotovitev obsega in vrednosti podržavljenega premoženja
je sicer ena izmed nalog komisije, vendar ta sodi, da tudi ob
sodelovanju ustreznih republiških sekretariatov in drugih
upravnih organov ter organizacij te naloge ne bo mogla
uresničiti. Zato meni, da bi bilo smotrno, da se ta naloga
poveri ustrezni strokovni instituciji, npr. agenciji za privatizacijo, ki jo predvidevajo delovna gradiva zakona o privatizaciji
podjetij.
'
Komisija opozarja, da stroški za družbo oziroma za državo
in družbenopravne osebe ne bodo nastajali samo z vračanjem
premoženja in izplačilom odškodnin, temveč bosta znaten del
sredstev zahtevala sama priprava in uresničevanje na tem
področju (de lege lata) sprejetih zakonov oziroma zakona in
drugih predpisov. Ob vseh izjemno zapletenih procesih, ki
potekajo in bodo potekali v naši družbi, bo moral biti za
proučitev vseh vprašanj, in dejstev, ki bodo relevantna podlaga za politično odločanje, predvsem pa za uresničevanje
sprejetih odločitev pri vračanju podržavljenega premoženja,
angažiran tudi velik del upravnega in pravosodnega aparata
ter drugih delavcev.
Pomembnost odgovora na v tej točki zastavljena vprašanja
kažejo tudi različna skrajna mnenja, izražena v raznih razpravah in tudi v komisiji. Po enih naj bi proces vračanja podržavljenega premoženja in izplačila odškodnin za tako premoženje potekal zgolj v skladu z danimi in predvidenimi materialnimi možnostmi družbe, in to izključno samo če bodo s tem
doseženi tudi pozitivni družbenoekonomski učinki, oziroma
naj bi proces potekal v tem sorazmerno dolgem obdobju.
Temu nasprotna pa so mnenja, da je treba pri tem procesu
izhajati predvsem iz načela popravljanja krivic, katerega uresničitev bo imela sama po sebi ugodne narodnogospodarske
posledice, saj bo velik del sedanjega družbenega premoženja
pridobil konkretne lastnike, ki bodo to premoženje upravljali
kot dobri gospodarji. S tem pa se bo pospešila tudi privatizacija družbene lastnine. Zato naj se premoženje vrača ne glede
na njegovo obliko in ne glede na poklic ali status upravičenca.
Premoženje naj se vrača vsem in v obsegu, kot je bilo odvzeto,
saj tudi današnja zakonodaja ne omejuje več obsega lastnine
oziroma ga ne bo omejevala. Pri vračanju premoženja naj se
torej uveljavi načelo pravnega egalitarizma, kar vključuje tudi
tujce, saj ti po spremenjeni zakonodaji lahko pod določenimi
pogoji pridobijo oziroma bodo lahko pridobili lastninsko pravico na nepremičninah v naši državi.
Navedena temeljna vprašanja pa zahtevajo odgovor še na
številna konkretna podvprašanja, kot so npr.:
20

a. Ali naj se zemlja vrača nekmetom, ki je ne bodo obdelovali, in gospodarski objekti osebam, ki ne bodo nadaljevale
z dejavnostjo itd. (vprašanje aktivne in pasivne lastnine)?
Komisija do tega vprašanja ni zavzela enotnega stališča
zaradi različnih mnenj izraženih v komisiji. Po enih naj bi se
vračala kmetijska zemljišča v naravi tudi nekmetom in gospodarski objekti osebam, ki z dejavnostjo ne bodo nadaljevale.
Posamezni predpisi pa naj vsak na svojem področju zagotovijo racionalno in družbeno smotrno uporabo npr. kmetijskih
zemljišč ter drugih oblik lastnine.
Po nasprotnih mnenjih pa se npr. kmetijska zemljišča ne bi
vračala nekmetom v naravi, temveč bi se jim izplačala le
ustrezna odškodnina oziroma naj bi se to vprašanje urejalo
v skladu z že določeno in predvideno politiko za kmetijska
zemljišča.
b. Ali naj se premoženje vrača v celoti ali le do neke
vrednosti oziroma obsega (npr. 45 ha zemlje)?
Stališče komisije je, da se premoženje načeloma vrača
v naravi v celoti oziroma v skladu s predpisi, ki določajo
oziroma bodo določali obseg premoženja, ki ga lahko imajo
ali pa ga bodo lahko imele fizične osebe v zasebni lastnini na
posameznih področjih.
c. Ali se cerkvenim ustanovam vrača celotno premoženje ali
le del?
Stališče komisije je, naj zakon, ki bo urejal to področje,
predvidi možnosti za dogovor med cerkvijo in državo oziroma
družbenopolitično skupnostjo o obsegu vračanja cerkvenega
premoženja. Ta dogovor bi vseboval npr. vrnitev vseh sakralnih objektov tej tistih gospodarskih objektov in kmetijskih ter
drugih zemljišč, ki naj bi omogočali cerkvi pridobivanje sredstev za vzdrževanje njenih objektov in za njeno dejavnost, ne
pa tudi nepremičnin, ki bi omogočale cerkvi pridobitno dejavnost. Za ta del nepremičnin se cerkvi tudi ne bi izplačala
odškodnina.
d. Ali se vrača podržavljeno premoženje družbenopravnih
in civilnopravnih oseb (delniških družb, društev itd ) in komu
se vrača?
Stališče komisije je, da se to premoženje vrača. Upravičenci
do premoženja delniških družb in drugih korporacij ter družb
naj bi bili posamezne fizične osebe (družbeniki) v višini svojega deleža. Premoženje društev pa bi se vračalo društvom
oziroma družbenim organizacijam, ki so nadaljevale z dejavnostjo teh društev. Vprašanje vračanja premoženja strank
sindikatov in podobnih organizacij pa je posebno odprto
vprašanje, ki ga bo treba še podrobneje proučiti.
e. Ali se premoženje vrača osebam, ki imajo tuje državljanstvo, oziroma vsaj osebam, ki so bile ob odvzemu naši državljani, in njihovim potomcem?
Komisija ugotavlja, da se to vprašanje nanaša na še
posebno občutljivo in celovito problematiko, ki zajema vrsto
različnih primerov na podlagi katerih je bilo premoženje tem
osebam podržavljeno. Vprašanje odškodnine za podržavljeno
premoženje oseb, ki so bile ob odvzemu tega premoženja tuji
državljani, urejajo meddržavne pogodbe in so zavezanci za
izplačilo odškodnine za to premoženje tuje države sopogodbenice. Zato na podlagi posameznih zahtevkov tem tujim
osebam ne bi vračali premoženja niti izplačevali odškodnin.
Pri tujih državljanih, ki so bili ob odvzemu naši državljani, in
osebam, ki jim je bilo pemoženje odvzeto na podlagi izgube
ali odvzema državljanstva, pa bo treba predhodno proučiti, ali
so državljanstvo izgubili na krivičen način oziroma jim je bilo
krivično odvzeto. V tem primeru jih bo treba izenačiti z našimi
državljani, ki se jim bo premoženje vračalo, pod pogoji, ki
bodo veljali za tujce za pridobivanje nepremičnin v Sloveniji.
Zaradi občutljivosti in kompleksnosti problematike vračanja premoženja tujim osebam pa komisija to vprašanje še
posebej poudarja.
5. Informacija in nekatera odprta vprašanja, navedena
v njej^, nakazujejo le del problemov in nalog, ki ji bo treba
razrešiti pri proučevanju pravnih in materialnih možnosti za
vračanje premoženja, podržavljenega z agrarno reformo
nacionalizacijo in zaplembami. Zato tudi ne glede na to kako
hitro bo mogoče pripraviti ustrezne zakone oziroma zakon in
druge predpise, ki bodo omogočali vračanje tega premoženja
in izplačilo odškodnin, ne bo mogoče v praksi zaradi materialnih m kadrovskih možnosti družbe pričakovati hitrih in za vse
učinkovitih in pravičnih rešitev.
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Na nekaterih področjih pa se že pripravljajo posamezni
zakoni ki bodo podlaga za urejanje nekaterih vprašan] na teh
področjih Tako so npr. predvidene rešitve za vračan,e premoženja agrarnih skupnosti v novem zakonu o kmetijskih zemljiščih Republiški zakon o zadrugah pa predvideva posebno
Doalavie o vračanju zadružnega premoženja ter združenih,
vloženih ali prenesenih sredstev v zadrugah. S spremembami
In dopolnitvami zakona o razlastitvi in prisilnem nprenosu
nepremičnin v družbeni lastnini pa se predvidevajo e.k.a.ter®
rešitve v zvezi z vračanjem nekaterih razlaščenih zemljišč po
zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in poslovnih prostorov iz leta 1958.

Prealed načinov podržavljanja premoženja vsebuje najvazneiše prisilne ukrepe, ki so bili predpisani v nekaterih zakonih
in druaih predpisih v okviru t. i. revolucionarnih ukrepov
spreminjanja družbenih in ekonomskih odnosov od vzpostavitve organov ljudske oblasti med drugo svetovno vojno do
konca petdesetih let ter navaja tudi nekatere druge načine in
ukrepe v navedenem in kasnejšem obdobju, v katerem je bilo
premoženje podržavljeno. Pregled navaja tudi oblike premoženja ki je bilo odvzeto, subjekte, ki jim je bilo to premoženje
odvzeto, ter subjekte, na katere je to premoženje prešlo ter
določbe o odškodnini. Na podlagi posameznega predpisa ali
akta so bile odvzete različne oblike premoženja oziroma je
bilo premoženje fizičnim in pravnim osebam odvzeto deloma
ali v celoti na podlagi različnih predpisov in aktov. Prav tako
pa je podržavljeno premoženje v petinštiridesetih letih večkrat
zamenjalo lastnika oziroma upravitelja tega premoženja.
< Prealed je razdeljen na posamezne glavne sistemske
načine uresničevanja revolucionarne preobrazbe takratne
družbe in družbenoekonomskih odnosov, in sicer:
I I. Agrarna reforma
II. Nacionalizacija
III. Zaplembe
IV. Drugi načini podržavljanja premoženja
Pregled še ni popoln in ga bo komisija pri svojem nadaljnjem delu stalno dopolnjevala.
I. AGRARNA REFORMA
1. Aararria reforma se je v Sloveniji izvajala predvsem na
podlagi zveznih in republiških zakonov o agrarni reformi in
k

°!°nZakona o agrarni reformi in kolonizaciji (UL DFJ št. 64/
45, UL FLRJ, št. 24/45, 101/47, 105/48, 21/56, 55/57, 10/65);
- Zakona o agrarni reformi in kolonizaciji (UL SNOS in
NVS, št. 62/45, UL LRS, št. 30/46, 10/48, 17/58,17/59, 18/61, 22/
65).
Na podlagi teh zakonov so bila razlaščeni:
1. Veleposestva,
...
.. .
2. Zemljiška posestva bank, podjetij, delniških družb in
drugih zasebnih pravnih oseb.
3. Zemljiška posestva cerkva, samostanov, verskih in drugih
4 Zemljiška posestva, ki so med vojno iz katerega koli
razloaa ostala brez lastnika in brez pravnega naslednika,.
j
5 presežek zemljiških posestev nekmetov, ki niso veleposestniki,
6. Presežek kmečkih posestev.
Premoženje, ki je bilo odvzeto:
a - veleposestva (tista kmetijska in gozdna posestva, katerih lastniki niso obdelovali zemlje sami s svojo družino,
ampak z najeto delovno silo, ali pa so jo dajali drugim v zakup
ali v obdelovanje, če je imelo več kot 45 ha skupne površine
ali pa več kot 25 ha obdelovalne zemlje);
- banke, podjetja, delniške družbe in druge zasebno
pravne osebe;
.
,
- cerkve, samostani in verske ustanove ter vse druge ustanove;
- zemljiška posestva, ki so med vojno iz katerega koli
( razloga ostala brez lastnika in brez pravnega naslednika; so
se razlastila zemljiška posestra v celoti z vsemi zgradbami in
napravami, vsem živim in mrtvim kmetijskim in vsem gozdnim
inventarjem brez odškodnine.

Komisija Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za
proučitev pravnih in materialnih možnosti za vračanje premoženia podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in
zaplembami, predlaga Izvršnemu svetu Skupščine Republike
Slovenije, da Informacijo o nekaterih odprtih vprašanjih pri
proučevanju pravnih in materialnih možnosti zavračanje premoženja, podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo
in zaplembami, obravnava in se strinja s posameznimi staliisci
komisije do posameznih vprašanj oziroma nalozi, da jih komisija spremeni in dopolni v skladu z razpravo na seji ter tako
dopolnjeno in spremenjeno informacijo posije v obravnavo
ustreznim telesom Skupščine Republike Slovenije.

Pod posebnimi pogoji so veleposestniku (če ni imel drugih
sredstev za preživljanje) pustili razen hiše za stanovanja (za
hiše se niso šteli dvorci in gradovi) s pripadajočimi stvarmi s®
5 ha obdelovalne zemlje in ustrezajoči del gospodarskih stavb
ter živega in mrtvega inventarja.
,„„au
Bankam, podjetjem, delniškim družbam in drugim zaseb~
nim pravnim osebam so pustili tisti del zeljišč, ki jim je bil
nujno potreben za industrijske, gradbene, znanstvene, kulturne in druge obče koristne namene.
_
Cerkve, samostani in verske ustanove so obdržale 10
niiv travnikov, vrtov, sadovnjakov, vinogradov, ledin in gozdov tistim večjega pomena ali večje zgodovinske vrednosti
pa so pustili do 30 ha obdelovalne zemlje in do 30 ha gozdov.
b. Nekmetom (osebe, ki niso bili veleposestniki, ki pa po
svojem glavnem poklicu niso bili kmetje in posestev niso
obdelovali sami s svojo družino, temveč z najeto delovno silo
ali pa so ga dali v zakup)
Se ie razlastil presežek nad 3 ha zemlje oziroma nad 5 ha
gozdov v gozdnih predelih, kjer ni bilo obdelovalne zemlje.
V odvzetem premoženju je moral biti sorazmeren del njiv.
Če ni bilo v nasprotju z javnimi potrebam, je smel
obdržati sadovnjake in vinograde do določene največje povr
šine. Zgradbe ter živi in mrtvi kapital se niso razlašcali.
Za razlaščeni presežek naj bi se plačala odškodnina v viši
enoletnega donosa na hektar. Način ugotavljanja donosa naj
bi predpisal minister za kmetijstvo.
c Kmečkim posestvom (posestva, katerih lastniki so bili
kmetje in so obdelovali zemljo sami s svojo družino)
se e razlastil presežek nad 20 do 35 ha obdelovalne zemlje
in nad 10 do 25 ha gozda, tako da skupna P°vrsina'Obdelovalne zemlje in gozda ni smela presegati 45 ha. Zgradb ,
naprave, živi in mrtvi kmetijski ter gozdni inventar kmečkih
PO

zrrazlaščenTprresežek naj bi se plačala odškodnina tako
kot za razlaščeni presežek nekmečkih posestev.
Razlaščeno premoženje je prešlo:
Zemlja zaradbe in naprave ter živi in mrtvi kmetijski inventar so po zakonih o agrarni reformi in kolonizaciji prešli
v zemljiški sklad agrarne reforme in kolonizacije.
Traktorji, stroji in velike kmetijske priprave so prešle
v inventar kmetijskih strojnih postaj, razen če je bilo razlaščeno premoženje določeno za državna kmetijska posestva.
V zemljiški sklad so prešli tudi:
-u ^,„11^™
- zemliiška posestva nemške države in njenih državljanov
ter pripadnikov nemške narodnosti, ki so bila zaplenjena po
' odloku AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944,
- zemljiška posestva narodnih svoraznikov in drugih oseb,
zaplenjena s pravnomočnimi sodnimi razsodbami in odloc™žemlja, ki jo je država izločila iz svoje lastnine za dodelitev siromašnim kmetom in borcem
„„„„»*<0
Iz zemljiškega sklada so se zemlja in zemljiška posestva
dodelievala poljedelcem brez zemlje in takim, ki so imeti malo
zemlje predvsem v kraju, kjer so živeli, za naselitev kolonistov
pa v krajih, ki jih je za to določil minister za kmetijstvo
V zemljiški sklad niso spadala:
,
- razlaščena in zaplenjena zemljišča oziroma zemljiška
posestva ki so bila nujno potrebna zveznim, republiškim in
lokalnim'državnim kmetijskim posestvom, socialnim, znanstvenim prosvetnim, kulturnim, sindikalnim, gospodarskim in

ba
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drugim občekoristnim ustanovam ter zemljišča za vojaške
potrebe;
Dodeljena zemljišča so ostala državna last in so se dala
navedenim ustanovam le v izkoriščanje
- razlaščeni gozdovi in razlaščeni gozdni inventar so prešli
v državno last in upravo.
2. Na podlagi
- zakona o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo koloni in
viničarji (UL. SNOS in NVS, št. 62/45)
so bila razlaščena zemljiška posestva nekmetov, ki so izkoriščali zemljo po kolonih in viničarjih.
Razlaščena so bila v celoti (zemlja, zgradbe in naprave ter
živi in mrtvi inventar potreben za redno obratovanje, ter vinske kleti in druge podobne naprave) brez odškodnine. Do te
so imeli pravico le manjši posestniki, ki so pridobili posest
s prihranki izvirajočimi iz produktivnega dela.
Razlaščena zemlja je prešla v zemljiški sklad, oblikovan po
zakonih o agrarni reformni in kolonizaciji.
3. Na podlagi
- zakona o kmetijskem zemljiškem skladi splošnega ljudskega premoženja in o dodeljevanju.zemlje kmetijskim organizacijam (UL FLRJ, št. 23/53).
se je ustanovil kmetijski zemljiški sklad splošnega ljudskega premoženja, v katerega je prešla vsa tista kmetijska
zemlja, ki je splošno ljudsko premoženje.
V kmetijski zemljiški sklad je prešla in postala splošno
ljudsko premoženje kmetijska obdelovalna zemlja kmetov
nad 10 ha (t. i. II. agrarna reforma).
Lastniki, katerih zemlja je postala splošno ljudsko premoženje na podlagi tega zakona, so imeli pravico do odškodnine za
to zemljo, ki se je določila od 30 do 100 tisoč dinarjev za
hektar obdelovalne zemlje. Višino odškodnine naj bi določil
ZIS glede na kulturo in klasifikacijo zemljišča. Odškodnina za
investicije, vložene v vinograde, sadovnjake, hmeljnike in
druge dolgoletne zasade in pa v stavbe in druge objekte naj bi
se določila na podlagi ocenitve po prometni vrednosti.
Odškodnina naj bi se plačala prejšnjim lastnikom v 20 letih,
brez obresti, ins icer v letnih obrokih po lestvici, ki naj bi jo
določil ZIS. Za znesek odškodnine naj bi se prejšnjim lastnikom izdale obveznice, ki bi se glasile na prinosilca. Odškodnina naj bi se plačala iz zveznega proračuna.
V krajih, kjer so bila viničarska in podobna razmerja, so se
lahko taka razmerja z zakoni ljudske republike odpravila in je
postala zemlja, glede katere je obstajalo tako razmerje v celoti
ali deloma splošno ljudsko premoženje. S temi predpisi sta se
lahko določila tudi višina odškodnine in način njenega plačila. Zemlja je postala v celoti ali deloma splošno ljudsko
premoženje, zemlja do določene velikosti pa se je lahko
pustila lasntniku v lasti.
4. Na podlagi
- zakona o agrarnih skupnostih (UL, LRS, št. 52/47)
je bilo za obče ljudsko imovino ne glede na vpis v zemljhiško knjigo razlaščeno nepremično premoženje z vsemi
k njemu pripadajočimi pritiklinami, premičninami, in pravicami in premično premoženje, ki je pripadalo agrarnim skupnostim (podobčinam, vasem, srenjam, soseskam, korporacijam, urbarialnim in drugim podobnim skupnnostim).
Za obče ljudsko premoženje so se razlgasile tudi pravice do
paše, lesa, gozdnih pridelkov in podobno, ki so pristajale
skupnostim servitutnih upravičencev, ki so po svojem izvoru
bile podobne agrarnim skupnostim.
V obče ljudsko premoženje se niso prenesla skupna zemljišča in njihovi deli, pri katerih so udeleženci na podlagi
zakonskega postopka pred 6. aprilom 1941 dejansko prevzemali svoja oddelila, pa tudi tista zemljišča in njihovi deli, ki so
spadali pod spremenjeni 36. člen zakona o agrarni reformi in
kolonizaciji (UL FLRJ, št. 101/47.
Upravo premoženja in odvzetih pravic so prevzeli krajevni
ljudski odbori tistih krajev, v katerem območju so prebivali
dotedanji udeleženci ali upravičenci.
5. Na podlagi
— zakona o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih
skupnosti (UL SRS, št. 7/65)
je bilo določeno, da s premoženjem bivših agrarnih skupnosti in po svojem izvoru tem podobnim skupnostim servitutnih
upravičencev, ki je po zakonu o agrarnih skupnostih bilo
razglašeno za splošno ljudsko premoženje, razpolagajo
gospodarske oziroma druge organizacije, ki jih je določal ta
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zakonom. Kultivirana kmetijska zemljišča so se dala na razpolago kmetijskim delovnim organizacijam, gozdovi in gozdna
zemljišča gozdnim gospodarskim in drugim organizacijam ter
državnim organom v skladu z določbami zakona o gozdovih.
Drugo premoženje bivših agrarnih skupnosti se je praviloma
uporabilo za ureditev skupnih pašnikov.
6. Na podlagi
- temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča
(UL FLRJ, št. 43/59, 53/62, UL SFRJ, št. 10/65, 12/67 in 14/70);
- zakona o kmetijskih zemljiščih (UL SRS, št. 26/73 24/75,
28/77, 1/u70, 14/81, 1/86, 17/69, 9/90, 14/90)
so se zlasti v obdobju 1957 do 1967 v Sloveniji množično
izvajale arondacije kmetijskih zemljišč v korist družbenega
sektorja proizvodnje. Čeprav bi morali kmetom kot nadomestilo dati nadomestna zemljišča, se to ni dogajalo, dobili so
odškodnino v denarju, ki pa je znašala 1- do 5-kratnik katastrskega dohodka. Ker je bila ta odškodnina nizka, je kmetje niso
hoteli prevzeti, dana je bila na sodni polog in je po desetih
letih postala družbena lastnina.
II. NACIONALIZACIJA
1. Tako imenovana prva nacionalizacija je potekala na podlagi
- zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij
(UL FLRJ, št. 98/46)
Po tem zakonu so bila nacionalizirana vsa zasebna gospodarska podjetja splošnega državnega in republiškega
pomena v 42 gospodarskih panogah.
Za podjetja takega pomena so se štela tista, ki so bila do
uveljavitve tega zakona razglašena z ukazi Prezidija Ljudske
skupščine FLRJ oziroma prezidijev republiških ljudskih
skupščin.
Za eno podjetje so se po tem zakonu štele vse naprave,
skladišča, pisarne, prodajalnice, prevozne naprave podjetij in
njihove podružnice in poslovalnice, če so poslovale pod
skupno firmo ali pod skupno upravo do 6. aprila 1941 ali pa na
dan ko je začel veljati ta zakon.
Nacionalizacija podjetij je obsegla vse premično in nepremično premoženje ter vse premoženjske pravice, ki so pripadala podjetju ali ki jih je podjetje uporabljalo, kakor so npr.
zlasti patenti, licence, dovolitve za delo, služnosti, rudniške
pravice, vzorci, znamke, modeli ipd.
Lastnikom podjetij, ki so bila nacionalizirana, naj bi država
dala odškodnino v vrednosti čistih aktov nacionaliziranega
premoženja podjetja, kolikor so znašale na dan prevzema.
Odškodnina naj bi se dala v državnih obveznicah, ki bi se
glasile na prinosilca. Odškodnina ni bila predvidena za nacionalizirano premoženje, ki se je uporabljalo v socialne,
dobrodelne, kulturne in podobne namene.
Z dnem uveljavitve tega zakona so nacionalizirana podjetja
prešla v državno last in so ta podjetja ter njihovo premoženje
začasno prevzela ministrstva vlade FLRJ oziroma ministrstva
republiških vlad neposredno ali po drugih organih, ki so jih ti
odredili.
2. Tako imenovana druga faza I. nacionalizacije je potekala
na podlagi
- zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (UL FLRJ, št. 35/48);
po tem zakonu so se razlastila vsa tista podjetja, ki so imela
po svojem značaju splošen namen za zvezno ali republiško
gospodarstvo, za varstvo ljudskega zdravlja in za kulturni
razvoj ljudskih množic.
Taka podjetja so bila:
- vsa kreditna podjetja in zavarovalnice;
- vsi rudniki in podjetja za rudarska raziskovanja;
- vse elektrarne, ki so samostojni obrati;
- vsa podjetja za eksploatacijo železnic in železniških naprav;
- vsa podjetja radio industrije;
- morske ladje, ribiške ladje in jadrnice z nosilnostjo 50
t ter ladje za prevoz potnikov s kapaciteto nad 50 potnikov;
- rečne potniške in tovorne ladje s 50 ks in več s pripadajočimi tovornjaki z nosilnostjo s 50 t in več ter vsa tehnična
plovna sredstva (bagri ipd.)
- vsi sanatoriji, bolnišnice, javna kopališča, toplice in zdravilišča z zdraviliščnimi poslopji in instalacijami;
- vse tiskarne, litografije in cinkografije;
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- vsa kino gledališča;
- tista podjetja (industrijska, trgovska, prevozna gradbena, hoteli ipd.), ki jih je prezidij ljudske skupščine ljudske
republike v treh dneh po izdaji tega zakona razglasil Za
podjetja, pomembna za gospodarstvo ljudske republike, ki
niso imela značaja obrti;
- vsa zasebna trgovska skladisca s kapaciteto 100 t in vec
ter zasebne trgovske in industrijske kleti s kapaciteto 3 vagonov in več, skupaj z napravami, ki so bile potrebne za uporabo
skladišča oziroma kleti.
Nacionalizirale so se in prešle v državno last vse nepremičnine, ki so bile last tujih državljanov, tujih ustanov ali tujih
zasebnih ali javnopravnih oseb z izjemami, ki jih določa ta
zakon
Jugoslovanski državljan, ki je prestopil v tuje državljanstvo
ie izgubil lastninsko pravico na nepremičninah v FLRJ, ki so
prešle v državno last (prvi odstavek prve točke IV. poglavja
pregleda).
3. Na podlagi
..
..
- uredbe o izvajanju zakonov in drugih zveznih pravnih
predpisov na ozemlju, na katero se je razširila številna uprava
FLRJ (UL FLRJ, št. 56/54)
ie bila uporaba zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij izključena na območju bivše cone B STO in
sicer do ukinitve 6. točke šestega člena te uredbe s spremembo navedene uredbe (UL SFRJ, št. 51/72). S tem dnem so
bile nacionalizirane na območju bivše cone B STO vse nepremičnine tujih državljanov, razen predpisanih izjem.
4. Tako imenovana druga nacionalizacija je potekala na
^ - zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih
zemljišč (UL FLRJ, št. 52/58).
Po tem zakonu so se nacionalizirale najemne stanovanjske
najemne
poslovne
zgradbe
zemljišča
vhiše,
mestih
in naseljih
mestnega
značajain ingradbena
sicer:
- najemne stanovanjske hiše v državljanski lastnini z vec
kot dvema stanovanjema ali z več kot tremi majhnimi stano- vse stanovanjske hiše in stanovanja kot posamezni deli
hiš, ki so bila lastnina civilno pravnih oseb, družbenih organizacij in drugih društev državljanov;
- poslovni prostori, ki so bili last civilno pravnih pseb,
družbenih organizacij in drugih društev državljanov, ce jih
niso uporabljali za svojo dovoljeno dejavnost;
- presežek nad dve stanovanji, ki je bil last posameznega
dr aV

l poslo'vni prostori v stanovanjski hiši, ki je bila last držav-

i

' - vse poslovne zgradbe v državljanski lastnini, ki so bile.
namenjene za gospodarske, upravne, prosvetne kulturne,
zdravstvene, socialne in druge podobne dejavnostij _
- vsa zazidana in nezazidana gradbena zemljišča, ki so
ležala v ožjih gradbenih okoliših mest in naseljih mestnega
značaja. Ožji gradbeni okoliš je bil določen z odlomkom
okrajnega ljudskega odbora, ki ga je potrdil republiški izvrsni

Določbe tega zakona se niso uporabljale za zgradbe in
prostore, ki so jih uporabljale verske skupnosti za svojo versko dejavnost, kot so cerkev, hrami, kapele in molilmce,
manastiri, samostani, semeniščča in verske šole, zupnisča,
škofijski patriaršijski in drugi podobni dvorci.
Predmet nacionalizacije niso bila gospodarska poslopja,
namenjena za kmetijsko dejavnost kmetov in zgradbe družbenih organizacij in drugih društev državljanov, ki so jih organizacije oziroma društva uporabljala za dejavnosti, ki Jih je
potrdil pristojni organ.
Poslovne zgradbe in poslovni prostori, ki so po svoji zmogljivosti bili namenjeni za opravljanje dovoljene poslovne ali
kakšne druge dejavnosti njihovih lastnikov, so lahko ostale na
lastnikovo zahtevo njegova last, ki jih ni smel odtujiti in so po
prenehanju dejavnosti lastnikov oziroma njihovih zakonitih
dedičev postala družbena lastnina .
_
Za nacionalizirano hišo ali za posamezni del hise skupaj
i z zemljiščem, ki ga hiša pokriva ali ki je namenjeno za njeno
normalno uporabo, naj bi dobil bivši lastnik odškodnino. Ta
i naj bi znašala 10% stanovanjske najemnine, ki se je plačevala
I
za to hišo ali del hiše na dan uveljavitve tega zakona - za
dobo 50 let. Odškodnina naj bi se ugotovila v enem skupnem

znesku in naj bi se izplačevala v enakih mesečnih obrokih 50
let od 1. januarja 1959 dalje.
.
Isti režim je veljal za odškodnine za nacionalizirane
poslovne zgradbe, poslovni prostor ali stanovanjsko hiso,
v kateri so bili poslovni prostori.
.
Za nacionalizirano nezazidano gradbeno zemljišča naj bi
dobil prejšnji lastnik odškodnino, ki naj bi se določala po tarifi
47. člena zakona o razlastitvi in bi se izplačevala 50 let
v enakih letnih obrokih.
Zakon je določal vrsto izjem, postopek za ugotovitev predmeta nacionalizacije pa so opravljale posebne komisije za
nacionalizacijo pri občinskih ljudskih odborih.
....
Nacionalizirano premoženje po tem zakonu je postalo družbena lastnina.
III. ZAPLEMBE
1. Zaplembe so se predvsem uresničevale kot stranska
kazen v kazenskem postopku, izven kazenskega postopka pa
po pravilih nepravdnega postopka kot tudi po posebnih komisijah ljudskih odborov (upravni postopek). Zaplembe so bile
prvi način podržavljanja premoženja.
Kazen zaplembe premoženja so določili zlasti naslednji
predpisi:
. .
- zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže (UL DFJ, št. 26/45);
- zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene
špekulacije in gospodarske sabotaže (UL. FLRJ, št. 56/46, 74/
46);
- zakon o zaščiti in upravljanju narodnega imetja (UL DFJ,
št. 36/45);
. . . „
- zakon o varstvu splošnega ljudskega premoženja in premoženja pod upravo države (UL FLRJ, št. 86/46),
- zakon o kaznivih dejanjih zoper narodno državo (UL
DFJ, št. 66/45 in UL FLRJ, št. 59/46);
. , ,.
- zakon o konfiskaciji premoženja in o izvrševanju konfiskacije (UL DFJ, št. 40/45);
. .
- zakon o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe
(UL FLRJ, št. 61/46, 74/46);
- Odlok o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi
imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile (UL DFJ,
št. 2/45);
- zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno
last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb (UL FLRJ, št.
63/46, 74/46);
,. . .
. .. .
- zakon o odvzemanju državljanstva oficirjem in podoficiriem bivše jugoslovanske vojske, ki se nočejo vrniti v domovino pripadnikov vojnih formacij, ki so služili okupatorju in so
pobegnili v inozemstvo (UL DFJ, št. 64/45 in UL FLRJ, st. 86/
46).
.....
Na podlagi zakona o zaplembi premoženja in o izvrševanju
zaplembe je bila zaplemba prisilni odvzem celotnega premoženja brez povračila v korist države (popolna zaplemba) ali
odvzem natančno določenega dela premoženja (delna
zaplemba) fizične ali pravne osebe.
_
Za premoženje fizične osebe je veljalo premoženje, ki je bila
nieaova osebna last ali njen delež v skupnem premoženju
z drugimi osebami, vključno s premoženjskimi pravicami. Od
zaplembe so bili izvzeti predmeti, ki so bili neogibno potrebni
za življenje obsojenega in njegove ožje rodbine, tako kot je to
določal zakon.
.
, ^
.. .
Zaplenjeno premoženje je prešlo v državno last s svojimi
aktivami in pasivami.
2. Nekatere posebnosti predpisov na podlagi^ katerih so
izrekale kazni zaplembe oziroma je bilo premoženje zaple' a. Zaplembe so se izvrševale med drugo svetovno vojno,
predvsem kot kazen za tiste, ki so sodelovali z okupatorjem ali
se kako drugače prekršili zoper narodno osvobodilno gibanje. Prvič so bile uvedene že v Fočanskih predpisih leta 1942
V Sloveniji je istega leta IO OF izdal odlok o razlastitvi tujih
veleposestnikov kot povračilo škode, ki so jo povzročili okupatorji. Po tem odloku je bilo zaplenjeno tudi premoženje
slovenskih veleposestnikov, ki so pomagali okupatorjem:
Odlok se je izvajal predvsem na Dolenjskem, kjer so zemljo
nekaterih graščin razdelili okoliškim kmetom. Za zemljo nemških Kočevarjev, ki so io ti prodali nemški družbi za naselitev,
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pa je 10 0F izdal odlok o dodeljevanju in upravljanju te zemlje.
Narodno osvobodilni svet je septembra 1943 izdal odlok, po
katerem je brez odškodnine razlastil italijanske veleposestnike na Primorskem.
Za upravljanje razlaščenega premoženja je bila v Sloveniji
februarja 1944 ustanovljena komisija za upravljanje narodne
imovine (KUNI), ki je upravljala z zaplenjenim premoženjem
vse do konca leta 1946.
b. Navedene zaplembe premoženja so dobile svojo potrditev o Odloku AVNOJ o prehodu sovražnikovega imetja
v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih
oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno
odtujile. AVNOJ je ta odlok sprejel 21. 11. 1944 in je objavljen
oziroma potrjen v Uradnem listu DFJ, št. 2/45 (8. alinea drugega odstavka tega poglavja) in nato v zakonu o prenosu
sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji
odsotnih oseb (9. alinea).
Na podlagi teh odlokov oziroma zakona je v last FLRJ
prešlo in postalo splošno ljudsko premoženje kot tudi na
podlagi zakona o zaščiti in upravljanju narodnega imetja (3.
alinea) in zakona o varstvu splošnega ljudskega premoženja
in premoženja pod upravo države (4. alinea):
- vse premoženje oseb nemške narodnosti, ne glede na
državljanstvo. Za take je bilo šteti zlasti vse tiste osebe, ki so
se med okupacijo izjavile, da so nemške narodnosti, ne glede
na to ali so se pred vojno pokazale za take ali pa so veljale za
asimilirane Hrvate, Slovence ali Srbe.
Od tega so bile izvzete osebe nemške narodnosti, ki so
sodelovale le kot partizani ali vojaki oziroma so aktivno sodelovale v narodno osvobodilnem gibanju; ki so bile med vojno
asimilirani kot Hrvati, Srbi ali Slovenci, pa med vojno niso
pristopile h »Kulturbundu« in tudi niso nastopale kot člani
narodnostne nemške skupine: ki so pod okupacijo odklonile,
da se na zahtevo okupacijskih oblasti izjavijo za pripadnike
nemške narodnostne skupine; ki so sklenile mešan zakon
z osebami, ki so pripadale, kateri izmed jugoslovanskih
narodnosti, če se med okupacijo niso pregrešile zoper NOB;
ki so bili pripadniki nevtralnih držav in se med okupacijo niso
kazale sovražne do NOB.
- vse premoženje Nemškega rajha in njegovih državljanov
ki je bilo v območju FLFJ;
- vse premoženje vojnih zločincev in njihovih pomagačev
oseb, ki jim je bilo s sodbo civilnega ali vojaškega
sodišča odvzeto premoženje v korist države in sicer ne glede
na njihovo državljanstvo. Premoženje državljanov FLRJ je
prešlo v tem primeru v državno last, ne glede na to ali je bilo
v državi ali v inozemstvu.
Premoženje, navedeno v 2. in 3. alinei, je prešlo v državno
last s 6. februarjem 1945 kot z dnem, ko je dobil veljavo odlok
AVOJ-a z dne 21. novembra 1944.
Med premoženje v smislu teh predpisov so spadale zlasti
nepremičnine, kakor so zemljišča, hiše, kmetijska posestva,
gozdovi, industrijska podjetja z vsemi napravami, premičnine,
kakor so trgovine z inventarjem, pohištvo, vrednostni papirji!
dragocenosti, terjatve, deleži, avtorske pravice, pravice industrijske lastnine in druga premoženjske pravice.
c. Na podlagi
- zakona o odvzemu državljanstva oficirjem in podoficirjem bivše jugoslovanske vojske, ki se nočejo vrniti v domovino, pripadnikom vojaških formacij, ki so služili okupatorju in
pobegnili v inozemstvo, ter osebam, ki so pobegnile v inozemstvu po osvoboditvi (Ul. DFJ, št. 64/45 in UL. FLRJ, št. 86/46)
so izgubili državjjanstvo vsi od sovražnika ujeti ali interirani,
aktivni ali rezervni oficirji in podoficirji bivše jugoslovanske
vojske, ki so odklonili, da bi se vrnili v domovino in so
prostovoljno ostali zunaj domovine. Prav tako so izgubili
državljanstvo vsi pripadniki raznih protinarodnih političnih
organizacij in vojaških formacij, ki so bile v službi okupatorja,
ki so se skupaj s sovražnikom umaknili z ozemlja Jugoslavije,
se z njim skupno borili proti JLA in zaveznikom in so od tedaj
dalje živeli v inozemstvu, ter drugi pripadniki teh formacij, ki
so državo zapustili že prej.
Izguba državljanstva po tem zakonu je imela za posledico
zaplembo celotnega premoženja.
d. Na podlagi
- zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast (UL SNOS in NVS, št. 7/45)
so se ustanovila posebna sodišča, ki so po določilih tega
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zakona po vsem slovenskem ozemlju sodila zločine in prestopke zoper slovensko narodno čast, storjene v času
sovražne okupacije oziroma v zvezi z njo.
Za zločine^ in prestopke so po tem zakonu veljala vsa
namerno izvršena dejanja, ki jih sicer ni bilo mogoče označiti
za velizdajo ali za pomoč okupatorju, ki pa so škodovala ali bi
utegnila škodovati ugledu in časti slovenskega naroda. Ta
dejanja so bila zlasti: politično, propagandno, kulturno, umetniško, gospodarsko, pravno ali upravno sodelovanje z okupatorjem ali domačimi izdajalci; prijateljski stiki s pripadniki
okupatorske vojske in oblasti; delovanje na odgovornih
mestih v letu 1941, ki je prispevalo sramotnemu porazu in
kapitulaciji Jugoslavije itd.
Sodišča so poleg kazni izgube narodne časti in lahkega ali
težko prisilnega dela izrekala tudi kazen popolne ali delne
zaplembe premoženja v korist države,
e. Po 28. členu
- zakona o konfiskaciji imovine in o izvrševanju konfiskacije (UL. DFJ, št. 40/45)
so bili okrajni narodni odbori dolžni v najkasneje 90 dneh
po izidu tega zakona dostaviti narodnemu okrajnemu sodišču
točen popis nepremične imovine tistih vojnih zločincev in
narodnih sovražnikov, ki so bili v teku vojne ustreljeni, ubiti, ki
so umrli ali zbežali, pa jim imovina ali sploh ni bila konfiscirana, ker je bila nedosegljiva, ali pa jim je bila konfiscirana
samo premična imovina ali samo del te imovine. V vseh teh
primerih naj bi narodna okrajna sodišča brez ozira na to ali so
razpolagala z razsodbo, s katero so bile take osesbe obsojene, smatrale razsodbe za izvršilne v celoti, enako tudi izrek
konfiskacije, ter naj bi formulirala sklep o konfiskaciji celotne
imovine v skladu s tem zakonom in naj bi sklep do konca
izvedlo ter izvršilo prehod konfiscirane imovine v državno last
in vpis državnih pravic na konfisicirano nepremično imovino.
Domneva se, da je bilo na tej podlagi zaplenjeno premoženje ustreljenim, ubitim, umrlim ali pobeglim osebam, tudi če
niso bili vojni zločinci ali narodni sovražniki.
IV. DRUGI NAČINI PODRŽAVLJANJA
OZIROMA ODVZEMANJA ZASEBNEGA
PREMOŽENJA
1. Prenehanje državljanstva kot podlaga za nacionalizacijo
nepremičnin:
V 4. odstavku 3. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (2.
točka II. poglavja Pregleda) je prenehanje državljanstva FLRJ
(prestop v tuje državljanstvo) določeno kot osnova za nacionalizacijo nepremičnin. Po obvezni razlagi te določbe so te
nepremičnine prešle v državno last brez odškodnine, 3. člen
tega zakona oziroma 7. a člen zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij se v Republiki Sloveniji na podlagi
ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI
k ustavi Republike Slovenije (11. točka 4. člena) od 4. oktobra
1990 ne uporablja več.
Osebam je državljanstvo prenehalo z odpustom ali
odrekom.
Po 23. členu
- zakona o jugoslovanskem državljanstvu - ZJD (UL
SFRJ, št. 38/64)
je prenehalo jugoslovansko državljanstvo osebi, ki se je do
1/1-1965 izselila v državo, katere narodnosti pripada in je do
tega datuma pridobila državljanstvo te države. Državljanstvo
po tej določbi preneha ex lege, zato se odločbe niso izdajale.
Določba 23. člena je bila vnesena v ZJD predvsem zaradi
rešitve odprtih vprašanj v zvezi z Londonskim memorandumom iz leta 1954, na podlagi katerega je cona B prešla pod
civilno upravo FLRJ, ker Italija tega memoranduma ni ratificirala (vse do Osimskih sporazumov je bilo odprto vprašanje
meja), niti memorandum, niti zakon o veljavi ustave, zakonov
in drugih zveznih pravnih predpisov na ozemlju, na katerem
se je po mednarodnem sporazumu razširila civilna uprava
FLRJ (UL FLRJ, št. 45/54) ni uredil vprašanja državljanstva.
Ker je bila v 8. točki memoranduma prebivalcem cone B dana
možnost preselitve v Italijo (dejansko je šlo za opredelitev
med Italijo in Jugoslavijo in s tem za opredelitev državljanstva), je bilo post festum treba rešiti vprašanje državljanstva
osebam, ki so se izselile iz tega območja. Nad njihovim
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premoženjem je bila izvedena sekvestracija, vendar pa je to
premoženje bilo nacionalizirano na podlagi 4. odstavka 3.
člena zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetji.
Po 2. odstavku 35. člena
- zakona o državljanstvu FLRJ (Ul FLRJ, št. 54/46)
niso postali državljani nove Jugoslavije osebe nemške
narodnosti, ki so se na dan 28. 8. 1945 nahajale v tujini, med
vojno ali pred njo pa so se s svojim nelojalnim vedenjem
pregrešile zoper narodne in državne interese narodov FLRJ.
Za nelojalno vedenje so se šteli (po instrukcijah MINOT FLRJ):
- opcija za III. Reich (folksdeustscherji), članstvo v kulturbundu, drugih nemških organizacijah, ki so se pred vojno ali
med njo ukvarjale s propagiranjem nacizma, sodelovanje
z okupatorjem ali simpatizerstvo.
Domneva se, da je njihovo premoženje prešlo v državno last
na podlagi zakona o prenosu sovražnikovega premoženja
v državno last in o sekvenciji premoženja odsotnih oseb (4.
poglavje pregleda).
2. Na podlagi
- ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve FLRJ in zveznih organov oblasti (UL FLRJ, št. 3/53)
je bila ukinjena zadružna lastnina kot vrsta lastnine v FLRJ.
Nadomestila jo je družbena lastnina. V skladu s to ustavno
določbo je predpisoval 11. člen
- uredbe o kmetijskih zadrugah (UL FLRJ, št. 5/54),
da je zadružno premoženje družbena last, z njim pa gospodari zadruga. Skozi nadaljnjo zakonodajo se je spreminjal
odnos družbe do zadrug, spreminjal se je njihov status,
v končni fazi se je veliko zadrug utopilo v kmetijskih kombinatih in s tem je zadružna lastnina, ki je nastala iz sredstev
zadružnikov, postala družbena lastnina, odtujena zadrugam
in zadružnikom.
3. Na podlagi
- zakona o odkupu zasebnih lekarn (UL FLRJ, št. 50/49)

so vsa dovoljenja za javne lekarne, izdana zasebnikom,
prenehala veljati najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona. Vsa zdravila, opremo in drugi material, ki je bil
v zasebnih lekarnah, je odkupila država. Določeno je bilo, da
se bivšemu lastniku lekarne izplača ocenjena vrednost
lekarne v mesečnih obrokih največ pettisoč dinarjev. Vsi tedanji lastniki lekarn, stari manj kot 60 let, ki so bili farmacevti ali
farmacevtski pomočniki, so bili dolžni po odkupu lekarne
stopiti v državno službo. Tem bivšim lastnikom lekarn, ki so
stopili v državno službo, so se priznala leta, ki so jih prebili pri
farmacevtskem delu kot delovna doba za pridobitev pravice
do pokojnine, če so se odrekli odškodnine za lekarno in če so
prebili v državni službi najmanj 5 let.
4. Posebno področje sestavljajo predpisi
- ki so omejevali pravico do plodov zasebnega premoženja.
- Tako so npr. od leta 1952 do leta 1958 (II. nacionalizacija)
občine določale višino najemnin za stanovanjske hiše ali
stanovanja, ki so jih oddajali zasebniki. Tem lastnikom je
pripadalo le 10% plačane najemnine. Prav tako npr. je država
vse skozi omejevala pravico do razpolaganja s plodovi gozda
oziroma je izkoriščala plodove gozdov, ki so ostali v zasebni
lastnini.
5. Premoženje je prehajalo v državno lastnino oziroma
v splošno ljudsko premoženje tudi na podlagi
- darilnih pogodb
Mnogo od teh pogodb, ki so bile sicer formalno pravno
veljavne, so bile sklenjene s silo ali grožnjo.
Kot obliko podržavljanja premoženja se lahko šteje tudi
- vojna odškodnina,
ki je bila plačana državi, ne pa tudi samim odškodovancem.
Posebno področje pa tvorijo
- odvzemi premoženja brez pravnega naslova
po predstavnikih oblasti oziroma njihovih aktivistov (ropi in
tatvine) in je to premoženje prešlo v njihovo zasebno premoženje.

Pregled načinov podržavljanja premoženja
Povzetek
A. Načini:
I. Agrarna reforma:
1)Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji (UL. DFJ, št. 64/45,
UL. FLRJ, št. 24/45, 101/47, 105/48, 21/56, 55/57, 10/65).
2) Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji (UL. SNOS in NVS,
št. 62/45, UL. LRS, št. 30/46, 10/48, 17/58, 17/59, 18/61, 22/65).
3) Zakon o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo koloni in
viničarji (UL. SNOS in NVS, št. 62/45).
4) Zakon o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega ljudskega premoženja in o dodeljevanju zemlje kmetijskim organizacijam (UL. FLRJ, št. 23/53).
5) Zakon o agrarnih skupnostih (UL. LRS, št. 52/47).
6) Zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih
skupnosti (UL. SRS, št. 7/65).
7) Temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (UL.
FLRJ, št. 43/59, 53/62, UL. SFRJ, št. 10/65, 12/67 in 14/70).
8) Zakon o kmetijskih zemljiščih (UL. SRS, št. 26/73, 24/75,
28/77, 1/70, 14/81, 1/86, 17/68, 9/90, 14/90).
II. Nacionalizacija:
1) Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij
(UL. FLRJ, št. 98/46).
2) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (UL. FLRJ, št. 35/487.
3) Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih
zemljišč (UL. FLRJ, št. 52/58).
III. Zaplembe:
17Zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže (UL. DFJ, št. 26/45).
2) Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene
špekulacije in gospodarske sabotaže (UL. FLRJ, št. 56/46, 74/
46).
3) Zakon o zaščiti in upravljanju narodnega imetja (UL. DFJ,
št. 36/45).
4) Zakon o varstvu splošnega ljudskega premoženja in
premoženja pod upravo države (UL. FLRJ, št. 86/46).
5) Zakon o kaznivih dejanjih zoper narodno državo (UL.
DFJ, št. 66/45 in UL. FLRJ, št. 59/46).
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6) Zakon o konfiskaciji premoženja in o izvrševanju konfiskacije (UL. DFJ, št. 40/45).
7) Zakon o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe
(UL. FLRJ, št. 61/46, 74/46).
8) Odlok AVNOJ-a o prehodu sovražnikovega imetja
v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih
oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno
odtujile (21. 11. 1944).
9) Odlok o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in zasegi
imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile (UL. DFJ
št. 2/45).
10) Zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno
last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb (UL. FLRJ št
(63/46, 74/46).
11) Zakon o odvzemanju državljanstva oficirjem in podoficirjem bivše jugoslovanske vojske, ki se nočejo vrniti v domovino, pripadnikov vojnih formacij, ki so služili okupatorju in so
pobegnili v inozemstvvo (UL. DFJ, št. 64/45 in UL. FLRJ, št 86/
46).
12) Zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast (UL. SNOS in NVS, št. 7/45).
13) (Fočanski predpisi leta 1942).
14) Odlok IO OF o razlastitvi tujih veleposestnikov (leta
1942).)
~
15) (Odlok Narodno osvobodilnega sveta o razlastitvi italijanskih veleposestnikov na Primorski (september 1943).)
IV. Drugi načini podržavljanja oziroma odvzemanja zasebnega premoženja:
1)Zakon o temeljih družbene in politične ureditve FLRJ in
zveznih organih oblasti (UL. FLRJ, št. 3/53).
2) Zakon o odkupu zasebnih lekarn (UL. FLRJ, št. 50/49).
3) Prenehanje državljanstva
- zakon o jugoslovanskem državljanstvu (UL. SFRJ št 38/
64)
- zakon o državljanstvu FLRJ, (UL. FLRJ, št. 54/46)
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4) Predpisi, ki so omejevali pravico do razpolaganja s plodovi.
5) Darilne pogodbe
vojna odškodnina;
nepravni načini
B. Subjekti podržavljanja
Pravne osebe
- banke
- zasebna gospodarska podjetja
- delniške družbe in druge oblike korporacij
- cerkve, samostani, verske ustanove in druge ustanove
- zadruge
- agrarne skupnosti
- sreske skupnosti
- kreditna podjetja
- zavarovalnice
- rudniki
- sanatoriji
- bolnišnice
- zdravilšča
- kino gledališča
- društva
- združenja
- stranke
- kulturne in druge ustanove
- tuje zasebne ali javno pravne ustanove
- druge civilnopravne osebe
Fizične osebe
- veleposestniki
- kmetje
- lastniki kmetijskih zemljišč (nekmetje)
- lastniki podjetij
- lastniki stanovanjskih hiš
- lastniki stanovanj
- lastniki gradbenih zemljišč
- člani delniških družb in drugih korporacij, zadrug itd.

- obsojertci na kazen zaplembe premoženja
- tuji državljani
C. Odvzeto premoženje
Nepremičnine
- kmetijska zamljišča (njive, pašniki, travniki, sadovnjaki,
livade itd.)
- kmečke stavbe in kmečka gospodarska poslopja
- stanovanjske hiše
- stanovanja
Premičnine
- kmetijski inventar
- gozdni inventar
- proizvodni stroji in oprema
- transportna sredstva
- pohištvo in umetniška dela ter druge stvari
- gospodarske zgradbe
- gradbena zemljišča
- poslovna posloplja
- gozdovi
- pritikline
- premoženjske pravice
- pravice inudstrijske lastnine
- vrednostni papirji
- denar
D. Premoženje je prešlo
Pravne osebe
- družbenopolitične skupnosti (država)
- splošno ljudsko premoženje ali družbena lastnina
- družbena podjetja in druge družbenopravne osebe
- društva in druge civilnopravne osebe
- zadruge
- družbenopolitične organizacije
Fizične osebe
- kmetje
- koloni
Podatki pod B, C in D so navedeni le primeroma.

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o NOTRANJIH
ZADEVAH - ESA 222
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 58. seji
dne 7. 2. 1991 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav-

kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih deldvnih teles sodelovali:
- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za notranje zadeve,
- dr. Miha BREJC, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve,
- Slavko DEBELAK, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve,
- Bogo BRVAR, svetovalec Izvršnega sveta v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve.

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o notranjih zadevah bodo obravnavali Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna
komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za notranjo politiko
kot matično delovno telo.

POVZETEK
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se
ustvarjajo pogoji za delovanje varnostno informativne
službe, ki trenutno zaradi določitve, da se nekateri
zvezni predpisi v Republiki Sloveniji ne uporabljajo, nima
definirane svoje dejavnosti, niti nima z zakonom določenih pristojnosti in pooblastil za delo. V skladu z novim
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konceptom varnostno informativne službe je spremenjeno tudi njeno ime, določene so metode in sredstva za
delo te službe ter predpisane evidence, ki jih sme ta
služba voditi. Predložene spremembe in dopolnitve
zakona v celoti zapolnjuje pravno praznino, ki je nastala
po uveljavitvi zakona o varstvu osebnih podatkov in
poročevalec

sledijo vsem zahtevam tega zakona, ki nalaga upravljalcem zbirk povsem določene obveznosti glede zbiranja,
uporabe in hranjenja evidenc oziroma osebnih podatkov.
Glede na težave v zvezi s financiranjem postaj milic in
njenih oddekov je z zakonom predvidena sprememba
v tem smislu, da bi Republika Slovenija zagotavljala
večino sredstev za delo postaj milic in njenih oddelkov,
občine pa bi zagotavljale le še sredstva za graditev in
investicijsko vzdrževanje postaj milic in njenih oddelkov
ter 50 odstotkov sredstev za stanovanja delavcev.

Osnutek zakona opredeljuje za slovenske razmere
povsem nov institut prenehanja delovnega razmerja
s pravico do pokojnine v višini kot bi jo delavec imel
s polno pokojninsko dobo. Z navedenim institutom se
delavcem, ki zaradi spremenjenih družbenih razmer ne
morejo več opravljati dela v organih za notranje zadeve,
zagotavlja materialna in socialna varnost.
Ostale spremembe se nanašajo na uskladitev zakona
o notranjih zadevah s spremenjeno zakonodajo na
področju delovnih razmerij in z ostalimi spremembami
državne uprave.

OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah
1. člen
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/
88 in 27/89) se v 1. členu črta besedilo: »urejajo zadeve, ki
v procesu podružbljanja odgovornosti za varnost in zaščito
socialistične samoupravne družbe ostajajo v pristojnosti
organov za notranje zadeve«, beseda »se« za besedo »določajo« pa črta.
2. člen
I.točka 2.člena se spremeni tako, da se glasi: »1.zadeve
državne varnosti; to so zadeve varovanja ustavne ureditve
pred nasilnim rušenjem, pred delovanjem tujih obveščevalnih
služb ter mednarodnih terorističnih skupin in organizacij;
med zadeve državne varnosti sodijo tudi zadeve zbiranja
podatkov in informacij, pomembnih za varnost in obrambo
države;«.
3. člen
II. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na obrazložen predlog republiškega sekretarja za notranje
zadeve lahko sodišče odloči, da se v posameznem primeru
odstopi od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih
občil:
- če je to neogibno za potek kazenskega postopka ali za
varnost države, in
- če poseg ni v očitnem nesorazmerju s ciljem.
V odločbi, s katero se dopusti poseg, sodišče določi vrsto in
obseg posega, čas trajanja posega in subjekte, ki so dolžni
omogočiti izvršitev posega.
Če organi za notranje zadeve pri takem posegu izvedo za
podatke, ki niso v zvezi z nameravanim posegom, jih ne smejo
uporabiti niti posredovati drugim.«.
4. člen
Za 17.členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi: »17.a člen
Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in ukrepov
s področja državne varnosti, zaščite življenja ljudi in premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj, odkrivanja in prijemanja storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb, so organi, organizacije in
drugi subjekti, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo
vodijo zbirke podatkov, na podlagi pisne zahteve dolžni
i posredovati Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve
v njih vsebovane podatke.
Republiški sekretariat za notranje zadeve lahko odloči, da
smejo v primerih iz prejšnjega odstavka organi, organizacije
i in drugi subjekti tiste, na katere se podatki nanašajo, seznaniti s posredovanjem podatkov šele po določenem roku, ki pa
ne sme biti daljši od treh let.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznam iz 3.
točke prvega odstavka 16.člena zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št.8/90)«.
5.člen
l V 18.členu se besedilo »in specializiranimi službami
državne varnosti, s službo za zatiranje kriminalitete« nadomesti z besedilom: »varnostno-informativno službo, s kriminalistično službo«.
6. člen
Prvi odstavek 19.člena se nadomesti s tremi novimi
odstavki, ki se glasijo:
»Varnostno—informativna služba s svojo dejavnostjo republiškemu sekretarju za notranje zadeve omogoča, da pravoporočevalec

časno sprejme potrebne ukrepe zoper nevarnosti, ki ogrožajo
varnost in obstoj države.
Zaradi izpolnjevanja nalog iz prejšnjega odstavka varnostno-informativna služba zbira, dokumentira in analizira informacije o:
- načrtih in delovanju tujih držav, njihovih obveščevalnih
služb ter drugih ustanov in organizacij, s katerimi ogrožajo
obrambne in varnostne interese ali škodujejo gospodarskim
in političnim interesom države;
- pripravah in izvrševanju terorističnih in drugih nasilnih
dejanj organizacij in skupin, ki jih izvršujejo v državi ali
z zlorabo državnega prostora.
Varnostno-informativna služba z izvajanjem nalog iz prejšnjega odstavka zagotavlja tudi podatke, pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in
območij, pa tudi tajnost podatkov in dokumentov državnih
organov.«.
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Za 19.členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c, 19.č, 19.d,
19.e, 19.f in 19.g členi, ki se glasijo:
»19.a člen
Varnostno-informativna služba in kriminalistična služba
lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, uporabljata posebne
operativne metode in sredstva dela. Pri tem morata izbrati
tiste, ki bodo najmanj vplivale na prizadeto osebo.
■^ocebne operativne metode in sredstva dela so:
1. tajno izdelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov;
2. kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in
občil, kontrola pisem in drugih pošiljk;
3. protiprislušni pregled in tehnična zaščita objektov.
Operativne metode in sredstva iz 2. točke prejšnjega
odstavka je dopustno uporabiti le pod pogoji iz 11 .člena tega
zakona. Kriminalistična služba jih lahko uporablja samo za
odkrivanje in raziskovanje organiziranih, družbi posebno
nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, ki jih storijo
mednarodne kriminalne združbe.
Za uporabo operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 3.
točke drugega odstavka je potrebno predhodno dovoljenje
republiškega sekretarja za notranje zadeve. Za izdajo dovolje, nja za uporabo metod in sredstev dela iz 3. točke drugega
odstavka je potrebno soglasje varovane osebe ali predstojnika organa ali organizacije, ki se varuje.
19.b člen
O delu varnostno-informativne službe ter o uporabi metod
in sredstev republiški sekretar za notranje zadeve tekoče
obvešča Predsedstvo Republike Slovenije.
19.C člen
Varnostno-informativna služba vodi naslednje zbirke
osebnih podatkov:
- evidenco oseb, ki jih operativno obravnava;
- evidenco iskanih oseb, ki ogrožajo varnost države;
- evidenco oseb, pri katerih so uporabljena operativnotehnična sredstva iz 2. točke drugega odstavka 19.a člena;
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19.Č člen
Evidence iz prejšnjega člena obsegajo naslednje osebne
podatke: ime in priimek, psevdonim, rojstne podatke, podatke
o prebivališču in državljanstvu.
Evidenca oseb, ki jih služba operativno obravnava, vsebuje
Dolea podatkov iz prejšnjega odstavka tudi številko dosjeja.
Evidenca iskanih oseb, ki ogrožajo varnost države, vsebuje
poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena se: podatke
o poklicu in zaposlitvi, podatke o osebnem opisu, podatke
o potni listini osebe ter podatek o registrski številki vozila.
Evidenca oseb, pri katerih so uporabljene operativne
metode in sredstva iz 2. točke drugega odstavka 19.a člena,
vsebuje poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena se
podatek o navedbi sodne odločbe, ki je podjaga za poseg
v neprekršljivost tajnosti pisem in drugih občil, ter številko
dosjeja.
19.d člen
Osebni podatki, vsebovani v evidencah iz 19.c člena, se
lahko uporabljajo samo za namen izvrševanja z zakonom
določenih nalog varnostno-informativne službe, drugim
uporabnikom pa se lahko posredujejo samo, če so za njihovo
uporabo pooblaščeni z zakonom.
. .
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka sejahko shranjujejo
z r
v evidencah in uporabljajo, dokler ni dosežen namen, a a°|
katerega so bili zbrani. Ko je dosežen namen, se podatki
arhivirajo.
...
. . .
Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega odstavka je
dopusten le na podlagi odločitve republiškega sekretarja za
notranje zadeve ali organa, ki je pristojen za nadzor varnostno-informativne službe.
V evidencah ni dovoljeno shranjevati podatkov o mladoletnih osebah, ki še niso dopolnile 16 let. Upravičenost hranjenja
podatkov o drugih mladoletnih osebah, ki so shranjeni v evidencah, je treba po dveh letih preveriti.
19.e člen
Pri evidencah iz 19.c člena ter glede v njih vsebovanih
osebnih podatkov so izključene pravice posameznika, določene v 16.in 17.členu zakona o varstvu osebnih podatkov.
19.f člen
Pogoji in pravila, določeni za vodenje evidenc iz 19 c člena
ter za uporabo in shranjevanje osebnih podatkov, vsebovanih
v njih, se uporabljajo tudi za dokumentacijo, na podlagi
katere je nastala evidenca.
19.g člen
Druge službe Republiškega sekretariata za notranje zadeve,
ki vodijo zbirke osebnih podatkov, posredujejo varnostno—
informativni službi osebne podatke samo na podlagi pisne
zahteve.
Službe Republiškega sekretariata za notranje zadeve iz
prejšnjega odstavka smejo seznaniti tiste, na katere se
podatki nanašajo, o posredovanju podatkov varnostno-infbrma—tivni službi šele po preteku določenega časa, če tako
odloči varnostno-informativna služba oziroma, ko je podatek
arhiviran.«.
8. člen
V prvem, drugem, tretjem, četrtem in sedmem odstavku 20.
člena se besede »služba državne varnosti« nadomesti z besedami: »varnostno-informativna služba« v ustreznem sklonu.
V šestem odstavku tega člena se besedi » državno tajnost«
nadomestijo z besedo »javna«.
9. člen
V 2. odstavku 21. člena se črta besedilo »kakor tudi o uporabi sredstev in metod dela službe državne varnosti in službe
za zatiranje kriminalitete «.
10. člen
Drugi odstavek 46.člena se črta.
11. člen
V prvem odstavku 63.člena se črta besedilo »službi državne
varnosti in«.

12. člen
Črta se naslov poglavja »VI. Samoupravljanje« in členi
79-82.
13. člen
V drugem odstavku 92.člena, četrtem odstavku 94,člena in
šestem odstavku 96.člena se izraz »samoupravni splošni akt«
nadomesti z izrazom »splošni akt republiškega sekretarja«.
14. člen
V 102.členu se v prvem stavku prvega odstavka besedilo:
»zadnjih dveh mesečnih akontacij osebnega dohodka« nadomesti z besedilom: »treh zadnjih osebnih dohodkov«. V drugem stavku prvega odstavka se besedilo »zadnjih treh mesečnih akontacij osebnega dohodka« nadomesti z besedilom
»štirih zadnjih osebnih dohodkov«; besedilo »zadnjih štirih
mesečnih akontacij osebnega dohodka« z besedilom »petih
zadnjih osebnih dohodkov«, besedilo »zadnjih petih mesečnih akontacij osebnega dohodka« z besedilom »zadnjih
šestih osebnih dohodkov«.
15. člen
Za 102. členom se doda nov 102. a člen, ki se glasi:
»102.a člen
Delavec organov za notranje zadeve, ki mu na podlagi
odločitve republiškega sekretarja za notranje zadeve preneha
delovno razmerje, ima pravico do pokojnine v višini, kot bi jo
imel s polno pokojninsko dobo, če ima najmanj 25 (moški)
oziroma 20 (ženska) let pokojninske dobe, od tega najmanj 10
let na delovnem mestu pooblaščene uradne osebe organov za
notranje zadeve, ali na določenih dolžnostih v organih za
notranje zadeve.
Odločitev republiškega sekretarja za notranje zadeve je
dokončna.
Varianta za 1. in 2. odstavek:
Delavec organov za notranje zadeve, ki mu na podlagi
odločitve Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije na
predlog republiškega sekretarja za notranje zadeve preneha
delovno razmerje, ima pravico do pokojnine v višini, kot bi jo
imel s polno pokojninsko dobo, če ima najmanj 25 (moški)
oziroma 20 (ženska) let pokojninske dobe, od tega najmanj 10
let na delovnem mestu pooblaščene uradne osebe organov za
notranje zadeve, ali na določenih dolžnostih v organih za
notranje zadeve.
Odločitev IS Skupščine Republike Slovenije je dokončna.
Delavcu iz prejšnjega odstavka se odmeri pokojnina
v skladu s prvim odstavkom 101. člena.
Delavcu iz prvega odstavka tega člena pripada tudi odpravnina po 102. členu tega zakona.
Sredstva za obveznosti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki nastajajo s priznavanjem in odmerjanjem pokojnin pod pogoji iz tega člena zagotavlja republiški
proračun.
Ta prispevek je razlika med dajatvijo, priznano in odmerjeno po splošnih predpisih ter dajatvijo, priznano in odmerjeno po tem zakonu; v to razliko se vštevajo tudi vsi prispevki
od teh dajatev in sorazmerni del stroškov odmere in izplačevanje dajatev.«.
16. člen
110.,111. in 112. člen se črtajo.
17. člen
V 114.členu se besedilo »Delo disciplinske komisije je
javno. Predsednik disciplinske komisije« nadomesti z besedilom »Disciplinski postopek je javen. Organ, ki vodi postopek«.
Zadnji stavek tega člena se črta.
18. člen
134.člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republika Slovenija zagotavlja vsa sredstva za delo organov za notranje zadeve in za uresničitev pravic in obveznosti,
ki izhajajo iz določb tega zakona, razen dela sredstev za
postaje milice in njihove oddelke, ki jih zagotavljajo občine, in
sicer:
- za graditev in investicijsko vzdrževanje delovnih prostorov postaje milice in njenih oddelkov;
- 50 odstotkov sredstev za stanovanja delavcev.«.
19. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
poročevalec
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OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine Republike
sta na sejah 21. decembra 1990 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o notranjih zadevah s tezami; Družbenopolitični zbor Skupščine Republike pa ga je sprejel na nadaljevani seji 22. januarja
1991._ Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije je bilo
naloženo, da pripravi osnutek zakona, pri tem pa prouči in
ustrezno upošteva pripombe in predloge delovnih teles
Skupščine Republike Slovenije, pripombe delegatov ter pripombe delegatov na sejah zborov.
Predlagatelj zakona je pri pripravi osnutka zakona proučil
vse pripombe, predloge in stališča, ki so se izoblikovala ob
obravnavi predloga za izdajo zakona in jih upošteval tako, da
je ustrezno spremenil in dopolnil predloženo besedilo
osnutka zakona.
II. NAČELA IN CILJI ZAKONA
V predlogu za izdajo zakona je predlagatelj že navedel
osnovna načela in cilje, ki jih želi doseči s sprejemom zakona
in sicer: uskladitev zakona z amandmaji k ustavi Republike
Slovenije, z zakonom o varstvu osebnih podatkov, s spremembami zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine R Slovenije ter o republiških upravnih organih in z zakonom o delavcih v državnih organih, z ustavnim
I zakonom za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi
Republike Slovenije, ki določa, da se v Republiki Sloveniji ne
uporabljata zakon o temeljnih sistema državne varnosti
(Ur.list SFRJ, št.15/84 in 42/90) ter razen 6.člena tudi zakon
0 opravljanju notranjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih
organov (Ur.list SFRJ, št. 7/85 in 24/86) kot tudi predpisi in
splošni akti zveznih organov, izdanih za izvrševanje določb
teh dveh zakonov.
Prav tako je s predlaganim zakonom urejena pravna podlaga za delovanje službe državne varnosti, na novo določeno
njeno delovno področje tako, da so opredeljene zadeve
državne varnosti kot zadeve varovanja ustavne ureditve pred
nasilnim rušenjem, pred delovanjem tujih obveščevalnih
služb ter mednarodnih terorističnih skupin in organizacij in
zadeve zbiranja podatkov in informacij, pomembnih za varnost in obrambo države. Poleg določnejšega opisa nalog
službe je s tem zakonom opredeljena uporaba metod in sredstev dela, ki jih uporablja tudi kriminalistična služba. Gre za
metode in sredstva, ki jih službi potrebujeta za uspešno
opravljanje svojih dejavnosti in jih je državna varnost uporabljala tudi doslej, vendar so bila opredeljena v zveznih podzakonskih predpisih. Glede uporabe metod in sredstev zakon
določa temeljno načelo, po katerem je potrebno izbrati tisto
metodo in sredstvo, ki bo predvidoma najmanj vplivalo na
orizadeto osebo. Varnostno-informativna služba bo s svojo
dejavnostjo omogočala republiškemu sekretarju pravočasen
sprejem potrebnih ukrepov s čimer želi predlagatelj uveljaviti
nformativno-raziskovalni značaj te službe. Varnostno-inormativna služba bo zbirala, analizirala ter dokumentirala
nformacije; ostale službe Republiškega sekretariata za notrajje zadeve (kriminalistična služba, milica) pa bodo od varlostno-informativne službe zadevo »prevzele« takrat, ko
iodo podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo
1ejanje. Glede na to, da varnostno-informativna služba ne bo
zvajala ukrepov, kijih predvideva 151. člen Zakona o kazenskem postopku in tudi ne bo podala kazenske ovadbe, tudi ne
potrebuje klasičnih policijskih pooblastil in delavci te službe
w bodo pooblaščene uradne osebe.
S sprejetjem zakona o varstvu osebnih podatkov so zbiranje, shranjevanje, obdelava in uporaba podatkov o posamezniku tudi zakonsko urejeni. Organi za notranje zadeve so
nosilci določenih zbirk oziroma evidenc podatkov, za katere
h zakon pooblašča in določa, da so jih dolžni vzpostaviti
oditi, obdelovati, shranjevati in posredovati drugim subjekom. Izhajajoč iz načela, da se osebni podatki praviloma
birajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo
1 da lahko samo zakon določi, da se v posameznih primerih
>sebni podatki lahko zbirajo tudi od drugih oseb ali se pridobivajo iz že obstoječih zbirk podatkov je potrebno, da se
zakonom določi, da tudi RSNZ pri izvajanju svojih nalog
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uporablja podatke drugih subjektov, ki zbirajo določene
podatke o posamezniku.
Pri sestavi osnutka zakona je predlagatelj v načelu sledil
vsem načelom vsebovanim v Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznikov z vidika avtomatske obdelave podatkov,
sprejeti v letu 1981, ki je kot osnova služila tudi pripravljalcem
zakona o varstvu osebnih podatkov. Poleg tega je predlagatelj
zakona upošteval tudi načela, ki so vsebovana v Priporočilu
Komiteja ministrov Sveta Evrope o varstvu osebnih podatkov,
ki se uporabljajo za namene nalog policije iz leta 1987. Priporočilo vsebuje in podrobno opredeljuje osem načel za zbiranje, shranjevanje, uporabo in prenos oziroma posredovanje
osebnih podatkov za policijske namene. Ta načela naj bi
služila kot vodilo državam članicam pri pripravi nacionalne
zakonodaje in jih je predlagatelj podrobno obrazložil v predlogu za izdajo zakona ter jih pri osnutku samo našteva:
- načelo nadzora in notifikacije,
- načelo restriktivnosti zbiranja osebnih podatkov,
- načelo restriktivnosti shranjevanja osebnih podatkov,
- načelo restriktivne uporabe osebnih podatkov,
- načelo restriktivnosti pri prenosu (sporočanju) osebnih
podatkov,
- načelo publicitete,
- načelo časovne omejitve shranjevanja osebnih podatkov
in
- načelo zavarovanja podatkov.
Nemoteno opravljanje z zakonom določenih nalog postaje
milice in njihovih oddelkov s splošnim delovnim področjem je
nadaljnji cilj, ki ga je predlagatelj želel doseči s predlagano
spremembo 134. člena zakona, po katerem so občine zagotavljale tudi sredstva za materialne stroške postaje milice
s splošnim delovnim področjem in njihovih oddelkov. Večina
občin teh sredstev ni zagotavljala, zato je predlagatelj predvidel nov način financiranja, po katerem bo tudi sredstva za
materialne stroške kril republiški proračun.
III. POGLAVITNE REŠITVE
Besedilo 1. člena zakona je bilo posledica koncepta
podružbljanja odgovornosti za varnost in zaščito družbe, pri
čemer je ta določba kot objekt varstva in zaščite opredeljevala
socialistično samoupravno družbo. Glede na navedeno je
določba tega člena spremenjena tako, da je iz zakona črtana
politična ideološka opredelitev objekta varstva in zaščite
(socialistična samoupravna družba). Na ta način s spremembo te določbe ne posegamo v njeno bistvo, ki opredeljuje
vsebino zakona.
Zadeve javne varnosti in upravne notranje zadeve so
v veljavnem zakonu taksativno navedene, medtem ko so
zadeve državne varnosti opredeljene z najbolj splošno definicijo, da so to zadeve varstva ustavne ureditve. Ustrezna sprememba 2. člena zakona te zadeve konkretizira kot zadeve
varovanja ustavne ureditve pred nasilnim rušenjem, pred
delovanjem tujih obveščevalnih služb ter mednarodnih terorističnih skupin in organizacij in zadeve zbiranja podatkov in
informacij, pomembnih za varnost in obrambo države.
Skladno z določilom Ll amandmaja k ustavi Republike
Slovenije je s 3. členom osnutka spremenjena določba 11.
člena zakona. Od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in
drugih občil je mogoče odstopiti le na podlagi odločbe, ki jo
izda sodišče na obrazložen predlog republiškega sekre- tarja
za notranje zadeve. Predlog republiškega sekretarja mora
navajati dejstva in okoliščine, ki kažejo na to, da so ukrepi
neogibno potrebni za potek kazenskega postopka ali za varnost države. Neogibnost se kaže v tem, da ni mogoče izvesti
postopka ali zagotoviti varnosti države na drugačen način.
Poseg tudi ne sme biti v očitnem nesorazmerju s ciljem. To
pomeni da sme republiški sekretar ukrep predlagati šele, če
z milejšimi posegi v varovane pravice posameznika ni mogoče
zagotoviti varnosti države, kot tudi, da interes varnosti države
ne sme biti pomembnejši od varovanih pravic posameznika.
Sodišče bo o ukrepu odločalo z odredbo in bo pri tem povsem
samostojno, pravila za delo sodišča pa bodo določena s sodnim poslovnikom in upravno-sodnim navodilom.Poleg teh
omejitev ta člen vsebuje še eno omejitveno določbo, po kateri
organi za notranje zadeve ne smejo uporabiti podatkov, za
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katere so izvedeli pri posegu, in tudi ne smejo teh podatkov
posredovati drugim, če gre za podatke, ki niso v zvezi z nameravanim posegom.
4. člen osnutka (17. a člen) daje organom za notranje
zadeve pravno podlago za poizvedovanje po osebnih podatkih pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, kadar je to
potrebno za izvršitev nalog. Pridobivanje teh podatkov neposredno od oseb, na katere se nanašajo, bi največkrat ogrozilo
cilj naloge, saj gre večinoma za zbiranje podatkov in informacij v prvi fazi postopka organov za notranje zadeve. Zakonsko
določeno izjemo od načela neposrednega zbiranja podatkov
dovoljuje tudi 7.člen zakona o varstvu osebnih podatkov.
10 člen zakona o varstvu osebnih podatkov namreč dovoljuje
upravljalcem zbirk osebnih podatkov posredovanje osebnih
podatkov drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom. Organi, organizacije in drugi
subjekti so organom za notranje zadeve dolžni posredovati
iskane podatke le na podlagi pisne zahteve. Zakon o varstvu
osebnih podatkov izrecno ne zahteva pisne zahteve, vendar jo
je predlagatelj vnesel v ta člen zakona, zato da bi se s tako
določbo onemogočile morebitne zlorabe.
Upravljalec zbirk osebnih podatkov je z določbo 2. odstavka
tega člena zavezan, da na zahtevo organov za notranje
zadeve, zaradi zaščite njihovega postopka, posameznika seznani s tem, da je posredoval njegove osebne podatke šele po
preteku roka, ki pa ne sme biti daljši od treh let. Predlagatelj je
besedilo te določbe, kot je bila predlagana v tezah, delno
uskladil s pripombami v skupščinskih telesih tako, da je
določil zgornjo mejo tega roka, kar omogoča, da se v primerih, ko je to možno, posameznika seznani s posredovanjem
njegovih osebnih podatkov tudi že pred pretekom 3-letnega
roka.
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V 3. odstavku 17. a člena je predvidena izjema glede posredovanja seznama subjektov, katerim so bili v določenem
obdobju posredovani podatki, ki so vsebovani v zbirki podatkov in se nanašajo na posameznika. Izjema je nujna, saj bi
takojšnja seznanitev posameznika o tem, da so bili njegovi
osebni podatki posredovani organom za notranje zadeve
ogrozila namen oziroma cilj njihovega postopka.
5. člen osnutka določa spremenjeno ime službe za zatiranje
kriminalitete v »kriminalistično službo", pri čemer predlagatelj sledi uporabi imena službe, kot se je izoblikovalo v praksi
in iz katerega je bolj kot pri prejšnjem imenu razvidna dejavnost te službe.
Izhajajoč iz opredelitve zadev državne varnosti osnutek
zakona v 6. členu uveljavlja novo ime službe državne varnosti
in natančneje opredeljuje delovno področje te službe. Ta člen
določa, da varnostno-informativna služba s svojo dejavnostjo republiškemu sekretarju omogoča, da kot predstojnik
upravnega organa v skladu s svojimi pristojnostmi drugim
službam ONZ pravočasno naloži izvršitev potrebnih_ ukrepov
zoper nevarnosti, ki ogrožajo varnost in obstoj države, oziroma o potrebnosti takih ukrepov obvesti druge državne
organe. Dejavnost službe se omejuje na zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij o omenjenih nevarnostih oziroma ogrožanjih. Ce je bilo doslej možno samostojno ukrepanje službe državne varnosti, saj jo je zakon pooblaščal tudi za
izvajanje ukrepov, s katerimi je odkrivala in preprečevala
dejavnosti posameznikov, skupin in organizacij, usmerjenih
v izpodkopavanje aH rušenje ustavne ureditve, se s predlagano spremembo jasno uveljavlja informativno-raziskovalni
značaj službe in njena strokovno-analitična vloga pri opravljanju zadev državne varnosti.
Zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij je omejeno na nevarnosti, ki ogrožajo varnost in obstoj_ države> Gre
za informacije o načrtih in delovanju tujih držav, njihovih
obveščevalnih služb in drugih ustanov in organizacij, s katerimi le-te ogrožajo obrambne in varnostne interese ali škodujejo obrambnim, gospodarskim in političnim interesom
države.
...
,
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V zvezi z nalogami varovanja države pred nasilnim rušenjem služba zbira, dokumentira in analizira informacije o pripravah in izvrševanju terorističnih in drugih nasilnih dejanj
organizacij in skupin, ki ogrožajo varnost in obstoj države,
izvršujejo pa se bodisi v državi bodisi z zlorabo državnega
prostora. Služba sme raziskovati samo nasilne in organizirane
oblike ogrožanja ustavne ureditve, prav tako pa tudi pripravo
ali izvrševanje nasilnih dejanj, ki se izvršuiejo z zlorabo držav-

nega prostora, npr. proti tretjim državam v primeru mednarodnega terorizma.
Služba opravlja tudi del nalog, za katere so pristojni organi
za notranje zadeve na področju varovanja določenih oseb,
delovnih mest, organov, objektov in območij, skladno s Sklepom o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za
notranje zadeve (Uradni list RS, št. 8/90), izdanim na podlagi
3. alinee 17. člena zakona o notranjih zadevah m 4. točke
prvega odstavka 115. člena zakona o splošni ljudski obrambi
in družbeni samozaščiti. Kot služba, ki je specializirana za
zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij o nevarnostih, ki ogrožajo varnost in obstoj države, ob tem registrira
tudi podatke, pomembne za varnost določenih oseb, delovnih
mest, organov, objektov in območij, pa tudi za tajnost podatkov in dokumentov državnih organov. Služba torej ne opravlja
fizičnega varovanja, ampak republiškemu sekretarju za notranje zadeve s sporočanjem pomembnih varnostnih podatkov
zagotavlja del pogojev za uspešno organizacijo varovanja.
Poleg določnejšega opisa nalog varnostno-informativne
službe 7. člen osnutka (19. a člen) določa metode in sredstva,
ki jih uporabljata ta služba in kriminalistična služba. Navedeni
člen službi zavezuje, da morata, ko uporabljata posebne °Pe~
rativne metode in sredstva dela, izbrati tiste, ki bodo predvidoma najmanj vplivale na prizadeto osebo. Ta člen loči med
operativnimi sredstvi in metodami, glede katerih si morata
varnostno-informativna služba in kriminalistična služba
predhodno pridobiti odločbo sodišča, in tistimi, za katere
zadošča predhodno dovoljenje republiškega sekretarja za
notranje zadeve.
, , ,
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Odločba sodišča se zahteva v primeru uporabe kontrole
telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrole
pisem in drugih pošiljk. Ta člen omejuje uporabo omenjenih
operativnih metod in sredstev za potrebe kriminalistične
službe, ki jih ne more uporabljati glede vseh vrst kaznivih
dejanj, ampak le pri družbi posebno nevarnih, ki so organizirana ali jih storijo mednarodne kriminalne združbe (terorizem,
umori, hujše oblike ropov, nedovoljena trgovina z drogami m
orožjem itd.).
Operativne metode in sredstva, glede katerih se zahteva
predhodno dovoljenje republiškega sekretarja za notranje
zadeve, so: tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup
predmetov.
, .
Ob tem predlagatelj pojasnjuje, daje izraz »tajno sledenje«,
ki ga je vseboval predlog za izdajo zakona v predloženem
osnutku nadomestil z izrazom »tajno opazovanje", ki natančneje opredeljuje aktivnosti, ki sodijo v okvir te metode. Gre za
neopazno sledenje in opazovanje oseb, pri čemer se opravlja
tudi identifikacija osebe in dokumentiranje s tajnim snemaH^Z čten osnutka (19.a člen) med metodami in sredstvi določa
tudi protiprislušni pregled in tehnično zaščito. Gre za metodi,
ki se uporabljata izključno v zvezi z varovanjem določenih
oseb, delovnih mest, organov in objektov. Zato se pred uporabo teh dveh metod oziroma sredstev ne zahteva samo
predhodno dovoljenje republiškega sekretarja za notranje
zadeve, ampak tudi soglasje varovane osebe ali predstojnika
organizacije, ki se varuje.
Predlagani zakon v 7. členu osnutka (19. b člen) na novo
določa obveznost republiškega sekretarja za notranje zadeve,
da o delu službe in o uporabi metod in sredstev tekoče
obvešča Predsedstvo Republike Slovenije. V skladu s to
določbo je spremenjen tudi 21. člen veljavnega zakona, ki
s spremenjeno dikcijo ureja samo poročanje republiškega
sekretarja Predsedstvu Republike Slovenije o vprašanjih
sistema varstva ustavne ureditve, ki so pomembni za politično
usmerjanje in usklajevanje dela organov za notranje zadeve
ter o drugih vprašanjih, ki imajo pomen za varnost države,
obveščanje Predsedstva Republike Slovenije o delu varnostno—informativne službe ter o uporabi metod in sredstev pa je
zaradi lažje preglednosti urejeno v določbi, ki nomotehnično
sledi opredelitvi metod in sredstev in je zato tudi iz besedila
drugega odstavka 21. člena zakona črtano.
Predloženo besedilo v 7. členu osnutka (19. c člen) določa
zbirke podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, ki jih vodi
varnostno informativna služba. S to določbo se skladno
z zakonom o varstvu osebnih podatkov zagotavlja zakonita
podlaga za vodenje in vzdrževanje evidenc službe. 3. člen
zakona o varstvu osebnih podatkov zahteva za vzpostavitev
poročevalec
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zbirke osebnih podatkov zakonsko podlago ali pisno privolitev posameznikov, na katere se podatki nanašajo. V 19.
č členu pa so našteti podatki vsebovani v teh evidencah. Vse
tri evidence vsebujejo identifikacijske podatke o posamezniku, evidenca oseb, ki jih služba operativno obravnava, in
evidenca oseb, pri katerih so uporabljena operativno-tehnična sredstva, pa tudi število dosjeja, v katerem so posamezni dokumenti. Iz vseh evidenc navedenih i/ 19. c členu
smo v skladu s pripombami na zborih skupščine Republike
Slovenije črtali osebni podatek o narodnosti, tako, da navedene evidence tega podatka ne bodo več vsebovale.
Časovna omejenost hranjenja in uporabe osebnih podatkov
v evidencah varnostno-informativne službe, ki je opredeljena
v 7. členu osnutka (19.d člen), je neločljivo povezana z namenom zbiranja podatkov. Ko je dosežen namen (npr. zoper
osebo je bila podana kazenska ovadba; sum protiustavne
dejavnosti ni bil potrjen), se podatki arhivirajo. Dostop do
arhiviranih podatkov je dopusten na podlagi odločitve republiškega sekretarja za notranje zadeve ali organa, ki je pristojen za nadzor varnostno-informativne službe. S tem je zagotovljeno posebno varstvo arhiviranih podatkov, do katerih
tudi varnostno informativna služba nima več dostopa, razen
če tako odloči republiški sekretar. Arhiviranje vseh podatkov
bo pripomoglo tudi k doslednemu spoštovanju zakonitosti
varnostno-informativne službe, saj jo možnost kasnejšega
vpogleda v njeno delovanje zavezuje, da bo začela z zbiranjem osebnih podatkov in z uporabo posebnih metod šele
takrat, ko bo za to imela dovolj argumentov, do katerih bo
prišla iz splošno dostopnih virov in z običajnimi metodami.
Ob tem je potrebno poudariti, da ima posameznik glede
arhiviranih podatkov pravico vpogleda.
Ta člen vsebuje tudi posebne določbe o varstvu osebnih
podatkov mladoletnih oseb. Tako v evidencah varnostno-informativne službe ni dovoljeno shranjevati podatkov o mladoletnih osebah, ki še niso dopolnile 16 let. Upravičenost hranjenja podatkov o mladoletnih osebah pa je potrebno po dveh
letih preveriti.
Pravice posameznika, določene v 16. in 17. členu zakona
o varstvu osebnih podatkov, so z določbo 7. člena osnutka
(19. e člen) na področju evidenc varnostno infromativne
službe izkjučene. Omejitev je nujna zaradi preprečitve razkritja podatka, da je oseba v evidencah službe, kar bi bilo
v nasprotju z namenom vnosa njenih osebnih podatkov v te
evidence. Posameznikove pravice se na področju evidenc
varnostno-informativne službe varujejo posredno preko pristojnih nadzornih organov.
Z določbo 7. člena osnutka (19. f člen) je določeno, da
dokumentacija, na podlagi katere so nastale evidence varnostno informativne službe, deli usodo vpisa v evidenco.
Pogoji in pravila, določeni za vodenje evidenc varnostnoinformativne službe ter za uporabo in shranjevanje osebnih
podatkov, ki jih vsebujejo, se namreč uporabljajo tudi za
dokumentacijo, na podlagi katere so nastali.
S 7. členom osnutka (19. g člen) se nadalje zagotavlja
varstvo osebnih podatkov tako, da druge službe RSNZ posredujejo varnostno informativni službi osebne podatke iz svojih
zbirk osebnih podatkov samo na podlagi pisne zahteve. S tem
se zagotavlja ločenost zbirk osebnih podatkov varnostno
informativne službe in ostalih služb RSNZ ter onemogoča
neposreden, neevidentiran in nenadziran vpogled službe
v druge zbirke, ki jih vodijo organi za notranje zadeve.
V nasprotju z namenom posredovanja podatkov bi bilo, če bi
bil s vpogledom varnostno-informativne službe v druge
zbirke organov za notranje zadeve lahko seznanjen posameznik, zato je tudi tu potrebna zakonska omejitev pravice posameznika iz 3. točke 1. odstavka 16. člena zakona o varstvu
osebnih podatkov, pri čemer pa je posebej navedeno, da
omejitev za arhivirane podatke ne velja.
Navedena določba je bila v tezah zakona določena kot peti
n šesti odstavek 19. d teze. Predlagatelj je pri pripravi
isnutka ocenil, da mora biti vsebina teh dveh odstavkov
očena od prejšnjih in definirana v posebnem členu, ker se
lanašata na osebne podatke, ki so v evidencah drugih služb
irganov za notranje zadeve in ne v evidencah varnostno—informativne službe, opredeljenih v 19. c členu.
8. člen osnutka spreminja 20. člen veljavnega zakona
V skladu z novim imenom varnostno-informativne službe,
ooleg tega je usklajen s predlogom v razpravi v tem smislu, da
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veljajo dejstva in drugi podatki navedeni v 6. odstavku 20.
člena za javna in ne praviloma za državno tajnost, kot je to
določeno v veljavnem zakonu.
V 10. členu osnutka je skladno z novim konceptom varnostno-informativne službe in drugače opredeljeno dejavnostjo
službe spremenjena določba 2. odstavka 46. člena, ki določa,
kdo so pooblaščene uradne osebe organov za notranje
zadeve, kajti delavci te službe pri svojem delu ne bodo več
potrebovali klasičnih policijskih pooblastil.
V skladu s spremenjenim konceptom delovanja varnostnoinformativne službe je z 11. členom osnutka zakona ukinjen
rezervni sestav te službe, tako da se osebam iz rezervnega
sestava organov za notranje zadeve ne more več določiti
opravljanje nalog v tej službi.
Na podlagi 81.člena zakona o delavcih v državnih organih
so prenehale veljati določbe od 110. do 192. člena zakona
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine
Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih, ki so
urejale uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in
odgovornosti delavcev državnih organov. Glede na to, 12.
člen osnutka določa, da se iz zakona v celoti črta VI.poglavje
- SAMOUPRAVLJANJE, in sicer členi 79,80,81 in 82. V skladu
s tem, 13. člen osnutka določa, da se vsi samoupravni akti
v členih 92, 94 in 96 nadomestijo s splošnimi akti republiškega
sekretarja.
S predlaganimi spremembami v 14. členu osnutka je
določba 102. člena zakona usklajena z zakonom o delavcih
v državnih organih, ki v 70. člen u kot nagrado ob upokojitvi
določa tri zadnje osebne dohodke. Da pa bi, tako kot doslej,
razlikovali med ostalimi delavci v državni upravi in pooblaščenimi uradnimi osebami, predlagamo, da se število odpravnin
ustrezno poveča.
Z določbo 15. člena osnutka je uzakonjeno prenehanje
delovnega razmerja s pravico do polne pokojnine, pri čemer
je v skladu s pripombami ta določba iz poglavja o prehodnih
in končnih določbah prenešana v VIII. poglavje zakona »Pravice iz socialnega zavarovanja in varstva pri delu«. Glede na
razprave v prvi fazi zakonodajnega postopka je v tem členu
predviden variantni predlog za odločitev o takem prenehanju.
Po prvem predlogu naj bi o tem odločil republiški sekretar za
notranje zadeve, ki tudi sicer po splošnih predpisih odloča
o sprejemu oziroma prenehanju delovnega razmerja. Po variantnem predlogu pa o prenehanju odloči Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na predlog republiškega sekretarja.
V obeh primerih bi bila odločitev dokončna, kar pomeni, da
ima delavec zagotovljeno še sodno varstvo. Glede na pripombe na predlog za izdajo zakona je v 15. členu osnutka
predviden način zagotavljanja sredstev in sicer razlike med
sredstvi, ki jih bo zagotavljala skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (pokojnina po splošnih predpisih) in
sredstvi, ki jih bo zagotavljal republiški proračun (pokojnina
po 102. a členu zakona o notranjih zadevah). Način zagotavljanja in refundacije stroškov za pokojnine po navedeni
določbi je obrazložen v IV. poglavju.
V skladu s pripombami pri obravnavi predloga za izdajo
zakona, daje potrebno delavcem organov za notranje zadeve
v disciplinskih postopkih, v katerih je postopek tajen, zato ker
se obravnavajo zadeve, ki pomenijo državno, vojaško aH
uradno tajnost, zagotoviti prosto izbiro zagovornika, je
z določbo 17. člena osnutka črtan zadnji stavek 114. člena
zakona.
Z 18 členom osnutka je 134. člen zakona spremenjen tako,
da določa, da Republika Slovenija zagotavlja vsa sredstva za
delo organov za notranje zadeve kot tudi sredstva za materialne stroške postaj milice in njenih oddelkov, ki so jih sedaj
zagotavljale občine. Občine po predloženem predlogu zagotavljajo le sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje
delovnih prostorov postaj milice in njenih odddelkov ter
enako kot sedaj tudi 50 odstotkov sredstev za stanovanja
delavcev.
IV. FINANČNA SREDSTVA, KI SO POTREBNA ZA IZVEDBO
ZAKONA
Izvajanje predloženega zakona bo terjalo dodatna finačna
sredstva. Stroški, ki bodo nastali v zvezi z nastavitvijo katalogov zbirk osebnih podatkov, izhajajo že neposredno iz zakona
o varstvu osebnih podatkov.
Sredstva za povečanje števila odpravnin bodo po oceni
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znašala za leto 1991 10,788,000,00 din; v tem znesku so zajete
odpravnine za delavce, ki se bodo upokojili po splošnih predpisih in za delavce, ki jim bo delovno razmerje prenehalo po
15. členu osnutka zakona. Sredstva za delo organov za notranje zadeve kot tudi sredstva za materialno stroške postaj
milice in njihovih oddelkov, ki so jih do sedaj zagotavljale
občine bodo po višini višja za 1 odstotek vseh načrtovanih
sredstev predlagatelja za naslednje leto ali za 40.000,000,00
din in so že vključena v Zakonu o proračunu Republike
Slovenije za leto 1991.
Osnutek zakona ureja način zagotavljanja sredstev za
odmero pokojnin po 15. členu in določa, da zagotavlja sredstva za obveznosti Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki nastajajo s priznavanjem in odmerjanjem
pokojnin pod pogoji iz tega člena, republiški proračun.
Proračun bo zagotavljal razliko med dajatvijo, priznano in
odmerjeno po splošnih predpisih ter dajatvijo, priznano in
odmerjeno po tem zakonu; v to razliko se po določbi zadnjega
odstavka tega člena vštevajo tudi vsi prispevki od teh dajatev
in sorazmerni del stroškov odmere in izplačevanje dajatev.
Za lažje razumevanje predzadnjega in zadnjega odstavka
15. člena osnutka, ki določa način financiranja teh pokojnin,
pojasnjujemo omenjeno določbo;
Do izpolnitve starostnega pogoja za priznanje pokojnine bo
kril sredstva za pokojnino proračun. Po izpolnitvi starostnega
pogoja pa bo kril le razliko med pokojnino, odmerjeno po
splošnih predpisih in pokojnino odmerjeno po določbah 15.
člena osnutka.
.
...
v,
Za refundacijo dajatev po omenjenem členu bo v republiškem proračunu v letošnjem letu, kot predvidevamo, da bo po
tem členu upokojenih 90 delavcev, potrebno zagotoviti
1 300.500,00 din sredstev. Ker smo za letošnje leto v proračunu za te delavce planirali osebne dohodke ocenjujemo, da
z zagotovitvijo teh sredstev ne bi smelo biti nobenih težav.
Predvidevamo, da bo po uveljavitvi tega zakona prenehalo
delovno razmerje po navedenem členu 90 delavcem in sicer
22 delavcem z visoko izobrazbo, 33 delavcem z višjo izobrazbo in 35 delavcem s srednjo izobrazbo. Predlagatelj ob
tem poudarja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja po
omenjenem členu, ne bo sprejemal novih delavcev v delovno
razmerje oziroma, da bo število delavcev v organih za notranje zadeve za toliko manjše, kolikor bo delavcev, ki jim bo po
tem členu prenehalo delovno razmerje.
Za naslednje leto bo RSNZ nosilec planiranja sredstev za te
namene in bo v dogovoru s Skupnostjo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja vsako leto pravočasno planiral sredstva in jih sporočal Republiškemu sekretariatu za finance
oziroma Izvršnemu svetu, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa bo od republiškega proračuna zahtevala povračilo sredstev, ki bodo predstavljala navedeno razS predloženim zakonom se organom, organizacijam in drugim subjektom, ki vodijo zbirke osebnih podatkov, nalaga
obveznost posredovanja teh podatkov Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve.
V. PRIPOMBE IN PREDLOGI, KI NISO BILI UPOŠTEVANI PRI
PRIPRAVI OSNUTKA
Pripombe, predloge in mnenja podana v postopku skupščinske obravnave je mogoče razdeliti na načelne, oziroma
splošne pripombe in konkretne pripombe k posameznim
tezam zakona.
V razpravah je bilo glede na nekoliko nejasno besedilo
v obrazložitvi poglavitnih rešitev predloga za izdajo zakona
večkrat izpostavljeno vprašanje pristojnosti vseh služb organov za notranje zadeve za zadeve varstva ustavne ureditve.
Predlagatelj ocenjuje, da je besedilo osnutka nedvoumno in
ne dopušča razlage v smislu širitve pristojnosti varnostno-informativne službe na ostale službe organov za notranje
zadeve. V zvezi z dilemami pa predlagatelj pojasnjuje, da bo
varnostno-informativna služba v skladu z zakonom le zbirala,
analizirala in dokumentirala podatke in informacije. Ostale
pristojne službe organov za notranje zadeve pa se bodo
v postopek vključile šele takrat, ko bo varnostno-informativna služba ugotovila, da so podani razlogi za sum, da je bilo
storjeno kaznivo dejanje. Od te faze dalje bo druga služba
povsem suvereno vodila konkretno zadevo do trenutka, ko bo
vložila ovadbo. Glede na navedeno varnostno-informativna
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služba ne potrebuje klasičnih policijskih pooblastil, potrebujejo in imajo pa jih pooblaščeni delavci ostalih služb (milica,
kriminalistična služba), ki bodo ukrepale v skladu s poblastili;
določenimi v Zakonu o notranjih zadevah in v Zakonu
o kazenskem postopku.
Nadalje je bilo v razpravi izpostavljeno mnenje, da zakon
v določbah o varnostno-informativni službi, to službo tako
omejuje, da onemogoča njeno učinkovitost, operativnost in
diskretnost, kar vse lahko vodi do vzpostavitve paralelnega
sistema varnostno-informativne službe.
Osnutek zakona natančno opredeljuje dejavnost varnostno- informativne službe. Varnostno-informativna
služba ne ukrepa, kot je to delala doslej, temveč zbira, dokumentira in analizira informacije in podatke o nevarnostih, ki
ogrožajo varnost in obrambo države ter s tem omogoča republiškemu sekretarju, da pravočasno sprejema potrebne
ukrepe.
. ....
Osnutek zakona opredeljuje tudi metode m sredstva, ki jih
ta služba uporablja ter pogoje za njihovo uporabo. Metode in
sredstva za delo varnostno-informativne službe do teh sprememb nikoli niso bila zakonsko določena, temveč so bila
opredeljena le v podzakonskih zveznih predpisih. Predlagatelj
meni, da so že navedene spremembe porok, da do paralelnega sistema ne bo prihajalo, poleg tega pa je v zakonu
predviden kompleten sistem nadzora nad delom varnostno-informativne službe in nad uporabo njenih metod in sredstev, sistemsko pa je določena tudi odgovornost republiškega
sekretarja za delovno področje upravnega organa.
Ob obravnavi predloga za izdajo je bilo predlagatelju naloženo da naj prouči možnost absolutne zaščite posameznika,
njegove osebne integritete ter svoboščin in pravic. Okvir
omejitev človekovih svoboščin in pravic je določen v ustavi.
Predlagatelj je pri pripravi zakona upošteval ustavne določbe
ter je omejil le tiste posameznikove pravice in v obsegu kot
mu to dovoljuje ustava, pri čemer pa je sledil cilju omogočiti
organom za notranje zadeve učinkovito opravljanje njihovih
nalog.
,
.
..
Upoštevaje opozorila v razpravi o koncentraciji moči
v osebi republiškega sekretarja, o prevelikih pristojnostih
republiškega sekretarja v tem zakonu in o močni »navezi«
med predsednikom Predsedstva in republiškim sekretarjem
za notranje zadeve, je predlagatelj s predvidenimi določbami
sledil tako ustavnim določbam kakor tudi določbam sistemskega zakona, ki ureja položaj, vlogo, obveznost in odgovornost predstojnika upravnega organa in ocenil, da tudi ni
potrebe po določitvi večje odgovornosti republiškega sekretarja, kot jo sicer opredeljujejo ti predpisi. Ob tem predlagatelj
pojasnjuje, da so v sedaj veljavnem zakonu kompetence
sekretarja na področju zaščite posameznikove osebnosti
povsem nedifinirane in da pomeni pristop v osnutku velik
korak naprej. Republiški upravni organi odgovarjajo za stanje
na področju, za katerega so ustanovljeni in pristojni ter o svojem delu poročajo Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije in Skupščini Republike Slovenije. V kolikor bi ti organi
ocenili, da je republiški sekretar za notranje zadeve prekoračil
svoja pooblastila ali naloge, ki so mu bile naložene, ni izvršil
v skladu s sprejetimi stališči, pa predlagatelj ocenjuje, da
sistemski zakon vsebuje vse potrebne institute za ugotovitev
njegove odgovornosti.
Kar pa zadeva razmerja med Predsedstvom Republike Slovenije in republiškim sekretarjem za notranje zadeve
menimo da so določbe zakona logična izpeljava LXXXII
amandmaja k Ustavi Republike Slovenije, ki med drugim
določa, da Predsedstvo Republike Slovenije obravnava vprašanja s področja varstva z ustavo določene ureditve.
V nadaljevanju obrazložitve k posameznim členom je prikazano, katere konkretne pripombe, predlogi in mnenja iz
skupščinske razprave o predlogu za izdajo zakona s tezami
pri pripravi osnutka niso bila upoštevana:
k 4. tezi (4. člen osnutka)
Predlagatelj ni mogel upoštevati sugestije, da je v zakonu
zaradi zagotavljanja osebne svobode posameznika potrebno
taksativno našteti tiste evidence, v katere tudi RSNZ pod
nobenimi pogoji ne more posegati (n.pr. članstvo v politični
stranki, v društvu ali dobrodelni ustanovi). Po 6. členu zakona
o varstvu osebnih podatkov vsak upravijalec zbirke podatkov
v zakonu, v katerem ureja zbirke podatkov, določi komu bo
poročevalec
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podatke iz teh zbirk posredoval oz. določi, da podatkov iz
določene zbirke ne bo posredoval nikomur. Predlagatelj se
strinja s predlogom iz razprave, da obstajajo zbirke podatkov,
ki se organom za notranje zadeve ne smejo posredovati,
vendar meni, da je to potrebno opredeliti v posameznem
materialnem predpisu (n.pr. v Zakonu o političnem združevanju podatke o tem, kdo so člani stranke).
K 7. tezi (7. člen osnutka)
Predlagatelju je bilo naloženo, da prouči, ali vsebujejo
evidence varnostno informativne službe vse tiste podatke, ki
so potrebni za nemoteno delo varnostno informativne službe
oziroma ali restrikcije zakona ne bodo onemogočile uresničevanja njenih temeljnih nalog. Podatki v 7. členu osnutka (19.
č člen) po mnenju predlagatelja, zadostujejo za namen, za
katerega je posamezna evidenca uvedena.
Pri pripravi osnutka je bila posebej proučena pripomba na
določbo 19. d člena, po kateri se, ko je namen dosežen
podatki arhivirajo. Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe
v tej smeri, da bi določil, da se podatki uničijo, ker ocenjuje,
da bo ta določba pripomogla k doslednemu spoštovanju
zakonitosti varnostno informativne službe, saj jo možnost
kasnejšega vpogleda v njeno delovanje zavezuje, da bo začela
z zbiranjem osebnih podatkov šele takrat, ko bo za to imela
dovolj argumentov, do katerih bo prišla iz splošno dostopnih
virov in z običajnimi metodami. Istočasno pa predstavlja taka
določba tudi zagotovilo, da varnostno informativna služba ne
bo mogla zaradi takšnih ali drugačnih razlogov sama odločati
o uničenju podatkov.
Predlagatelj je glede na pripombe, da določba 19. e člena
oži pravice posameznika iz 16. in 17. člena zakona o varstvu
osebnih podatkov, ponovno proučil določbo 25. člena tega
zakona, ki dovoljuje omejitve pravic posameznika iz 16. in 17.
člena zakona. Zakon določa, da se smejo pravice posameznika omejiti samo izjemoma in v primerih, ki jih določa zakon
ter samo v obsegu, ki je nujen za dosego namena. Predlagatelj je navedeno možnost izključitve pravic posameznika
vključil v predlagani osnutek zakona, ker ocenjuje, da bi bilo
razkritje podatka, da je oseba v evidencah službe v nasprotju
z namenom vnosa njenih podatkov v te evidence, nemalokrat
pa bi ogrozilo cilj akcije oz. izvršitev določene naloge, seveda
pa s tem ni omejena pravica posameznika do vpogleda v arhivirane podatke.
Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati pripombe, da naj se
v 19. g členu (v tezah 19 d. člen) določi čas, po katerem bi
posamezne službe RSNZ smele seznaniti posameznika, da so
določene podatke o njem posredovale varnostno informativni
službi. Namen predlagatelja je dati varnostno informativni
službi take zakonite možnosti, da bo ob upoštevanju človekovih pravic in svoboščin vendarle učinkovita. Če razumemo
zbiranje osebnih podatkov kot možnost, ki jo zakon daje
službi za izvrševanje njenih pomembnih nalog potem je nedvomno, da smejo ostale službe RSNZ, ki so varnostno informativni službi posredovale določen osebni podatek, seznaniti
prizadetega, šele po preteku določenega časa, ki ga določi
varnostno informativna služba oziroma, ko je podatek arhiviran. Zakon ne more omejiti tega časa, saj vnaprej nikoli ni
jasno, koliko časa bo neka zadeva operativno odprta oziroma
kdaj bo posamezen podatek arhiviran. Jasno pa je, da bi
razkritje tega podatka v času, ko se zadeva operativno obravnava, ogrozilo operativnost službe in onemogočilo izvršitev
naloge.
k 8. tezi (12. člen osnutka)
Predlagatelj je proučil predlog, da zaradi črtanja določb VI.
poglavja Samoupravljanje (čl. 79-82), vnese v zakon določbe,
ki bi vendarle določale neke pravice delavcev organov za
notranje zadeve pri »soupravljanju« in pravice glede sindikalnega organiziranja oz. združevanja, vendar pripombe pri
sestavi osnutka ni mogel upoštevati. Delavci organov za
notranje zadeve so delavci v državnem upravnem organu.
Delovna razmerja ter osebni dohodki delavcev v državnih
organih se urejajo z zakonom o delavcih v državnih organih,
z zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja ter
z zakonom o delovnih razmerjih z Zakonom o notranjih zadevah pa le, če gre za odstopanja od sistemskih predpisov
oziroma za posebnost ureditve (n.pr. prepoved delovanja sindikata, prepoved stavke). Predlagatelj je pri proučevanju teh
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predlogov ocenil, da ni potreb, da bi se ta razmerja urejala
drugače kot to sicer velja za delavce v državnih upravnih
organih. Izjeme, ki jih predlagatelj ocenjuje za potrebne pa že
izhajajo iz določb veljavnega zakona, ki se nanašajo na
delovna razmerja, pravice iz socialnega zavarovanja in varstva
pri delu ter nekatere druge. Ker je bila večkrat izpostavljena
pravica delavcev do sindikalnega združevanja, predlagatej
ugotavlja, da določba 2. člena zakona o državnih organih, ki
sindikatu v vseh državnih organih zagotavlja položaj določen
z zakonom o delovnih razmerjih, zadošča tudi za organiziranje policijskega sindikata, ki nenazadnje v organih za notranje zadeve že deluje; tik pred podpisom pa je tudi sindikalna
pogodba, ki ureja razmerja med policijskim sindikatom in
delodajalcem.
k 17. tezi (15. člen osnutka)
Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga, da naj podrobneje opredeli kriterije za zagotovitev pravic, ki izhajajo iz
določbe 15. člena osnutka. Prenehanje delovnega razmerja
s pravico do polne pokojnine je institut, ki omogoča materialno in socialno varnost delavcev, katerih delo je bilo ocenjeno kot zakonito in pošteno, vendar tega dela ne morejo več
opravljati zaradi spremenjenega koncepta službe ali takih
sprememb v družbi, ki se jim zaradi svoje profesionalne deformacije ne morejo prilagoditi. Iz navedenih razlogov tudi ni
možno opredeliti drugih kriterijev kot sta določena pokojninska doba in čas, ko je tak delavec opravljal dela in naloge
pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve.
Glede rešitev, ki v osnutku odstopajo od predloga za izdajo
zakona predlagatelj pojasnjuje, da gre le za dopolnitev dvehdoločb, prva je določba o prenehanju delovnega razmerja
s pravico do polne pokojnine, s katero je določeno financiranje tega instituta, kar v fazi predloga za izdajo še ni bilo
opredeljeno (4. in 5. odstavek 15. člena osnutka). Druga
dopolnitev se nanaša na 7. člen osnutka (2. odstavek 19.
g člen), kjer je bilo določeno, da smejo druge službe RSNZ
seznaniti tiste, na katere se podatki nanašajo o posredovanju
podatkov varnostno-informativni službi, šele po preteku
določenega časa, če tako odloči varnostno—informativna
služba. Z dopolnitvijo te določbe omogočamo seznanitev
posameznika o posredovanju podatkov varnostno-informativni službi takoj, ko je podatek arhiviran.
DOLOČBE ZAKONA O NOTRANJIH
ZADEVAH, KI SE SPREMINJAJO
ALI DOPOLNJUJEJO
"l.člen
S tem zakonom se urejajo zadeve, ki v procesu podružbljanja odgovornosti za varnost in zaščito socialistične samoupravne družbe ostajajo v pristojnosti organov za notranje
zadeve; določajo se pristojnosti, organizacija in pooblastila
organov za notranje zadeve kot strokovnih organov enotnega
varnostnega sistema, pooblastila ter pravice in dolžnosti pooblaščenih uradnih oseb in druga vprašanja, ki so pomembna
za delo organov za notranje zadeve.
2.člen
Notranje zadeve so:
1. zadeve državne varnosti; to so zadeve varstva ustavne
ureditve;
2. zadeve javne varnosti; to so zadeve varovanja življenja
ljudi in premoženja; vzdrževanja javnega reda in mira; urejanja in nadzorovanja prometa na javnih cestah; preprečevanja
in odkrivanja prometa na javnih cestah; preprečevanja in
odkrivanja kaznivih dejanj, odkrivanja in prijemanja storilcev
kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb in njihovega izročanja
pristojnim organom; varovanja določenih oseb in objektov;
dajanja nujne pomoči, da se odpravijo posledice, nastale
zaradi splošne nevarnosti, ki jo povzročajo elementarne in
druge nesreče; kontroliranja prehajanja čez državno mejo in
prenašanja orožja, streliva in razstreliva, prepovedanega
tujega tiska in radijskih postaj čez državno mejo; gibanja in
muditve v mejnem pasu; opravljanja zadev, ki so v zvezi
z ugotavljanjem in reševanjem mejnih incidentov in drugih
kršitev državne meje ter kontroliranja in izvajanja predpisov
s področja tujcev;
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3. upravne notranje zadeve; to so zadeve združevanja občanov, javnih shodov in javnih prireditev, potnih listin, prebivanja tujcev, posesti in nošenja orožja in streliva, eksplozivnih
snovi osebnih izkaznic, prijavljanja in odjavljanja prebivališča,'registracije motornih vozil, izdaje vozniških dovoljen),
varstva pred požarom, državljanstva, matičnih knjig in osebnih imen ter4. druge zadeve, določene z zakonom ali drugim
predpisom, izdanim na podlagi zakona.
11.člen
Republiški sekretar za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: republiški sekretar) lahko izjemoma glede posameznih
oseb in organizacij odredi ukrepe, ki odstopajo od načela
nedotakljivosti pisemske tajnosti in tajnosti drugih občil, če je
to neogibno potrebno za potek kazenskega postopka ali za
varnost države.
17. člen
V izvajanju nalog iz prvega odstavka prejšnjega člena republiški sekretariat za notranje zadeve:
- opravlja zadeve varstva ustavne ureditve;
- ukrepa na področju zatiranja kriminalitete v primerih, ko
je potrebno usklajeno delovanje na širšem območju ali ko gre
za kazniva dejanja, ki pomenijo hujšo nevarnost za družbo,
- organizira in vodi varovanje določenih oseb in objektov;
- opravlja v mejah svoje pristojnosti zadeve s področja
kontrole prehajanja čez državno mejo/prenašanja strelnega
orožja in razstreliva, prepovedanega tiska in radijskih postaj
in drugih stvari, ki jih je prepovedano prinašati ali nositi iz
države, kontrole gibanja v mejnem pasu, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih kršitev nedotakljivosti
državne meje ter skrbi za izvajanje predpisov s področja
tujcev in mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez
državno mejo;
.
- zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda in
mira, ko je potrebno delovanje na širšem območju ali če gre
za hujše kršitve javnega reda in mira;
- opravlja zadeve s področja varnosti cestnega prometa, za
katere je pristojen po posebnih predpisih;
- opravlja kriminalistično—tehnično laboratorijska raziskovanja in daje strokovna mnenja s tega področja,
- opravlja zadeve s področja požarnega varstva v skladu
s posebnimi predpisi;
- vodi kazensko evidenco obsojenih oseb v skladu z veljavnimi predpisi;
- skrbi za sprejemanje delavcev v organe za notranje
zadeve, jih razporeja v organizacijske enote ter organizira in
vodi strokovno izobraževanje delavcev teh organov;
- skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev,
tehnično in drugo opremo v organih za notranje zadeve ter
skrbi za izgradnjo in vzdrževanje delovnih prostorov organov
za notranje zadeve;
- skrbi za razporejanje in smotrno porabo finančnih sredstev*
- sodeluje z organi za notranje zadeve drugih republik in
pokrajin ter zveznim sekretariatom za notranje zadeve;
- sodeluje s poveljstvi oboroženih sil;
- sodeluje z organi za notranje zadeve tujih držav in z mednarodnimi organizacijami glede vprašanj s področja notranjih
zadev iz republiške pristojnosti;
- zbira, obdeluje in izkazuje podatke s področja notranjih
zadev, ki imajo pomen za republiko in za učinkovito delovanje
organov in služb za notranje zadeve, ter upravlja z informacijskim sistemom organov za notranje zadeve;
- skrbi za tekoče informiranje pristojnih državnih organov
in nosilcev družbene samozaščite o aktualnih varnostnih
vprašanjih in varnostnih razmerah v republiki;
- usklajuje delo s službani družbenega sistema informiranja in občinskimi upravnimi organi za notranje zadeve glede
vprašanj, ki se nanašajo na register prebivalstva;
- sodeluje z Republiškim svetom za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu;
.
- opravlja druge zadeve s področja notranjih zadev, ki jin
določa zakon ali drugi predpisi, izdani na podlagi zakona.
18.člen
Republiški sekretariat za notranje zadeve izvaja svoje
naloge in pooblastila iz prejšnjega člena z milico in specializi-

ranimi službami državne varnosti, s službo za zatiranje kriminalitete, službo za opravljanje upravnih notranjih zadev,
z Republiškim inšpektoratom za požarno varnost ter drugimi
strokovnimi službami, ki omogočajo nemoteno opravljanje
nalog organov za notranje zadeve.
19.člen
Služba državne varnosti republiškega sekretariata za notranje zadeve v mejah pravic in dolžnosti, ki jih določa zakon,
zbira podatke in obvestila ter izvaja ukrepe, s katerimi odkriva
in preprečuje dejavnosti posameznikov, skupin in organizacij,
usmerjenih v izpodkopavanje ali rušenje socialistične samoupravne ureditve in njenega nadaljnjega razvoja.
Za opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena lahko
republiški sekretar na določenih območjih republike ustanovi
posebne organizacijske enote.
20. člen
Republiški sekretar je za delo službe državne varnosti
odgovoren Skupščini SR Slovenije in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in jim o delu te službe poroča na njihovo
zahtevo in lastno iniciativo.
Skupščina SR Slovenije opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne varnosti po posebnem telesu.
Telo Skupščine SR Slovenije iz prejšnjega odstavka ima
vpogled v delo službe državne varnosti z vidika spoštovanja
v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin človeka in
občana, pravic organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov, ter glede metod in sredstev, ki jih
služba državne varnosti uporablja pri opravljanju zadev iz
svoje pristojnosti. To telo obravnava probleme, ki jih opazi pri
delu službe državne varnosti in daje o tem poročila in predloge Skupščini SR Slovenije.
Republiški sekretar za notranje zadeve mora dati telesu
Skupščine SR Slovenije iz prejšnjega odstavka podatke
z delovnega področja službe državne varnosti, tudi če so
zaupne narave.
Republiški sekretar za notranje zadeve je dolžan vsaj enkrat
letno poročati telesu Skupščine SR Slovenije iz drugega
odstavka tega člena o uporabi ukrepov iz 11. člena tega
zakona.
Dejstva in drugi podatki, povedani na seji telesa Skupščine
SR Slovenije iz drugega odstavka tega člena in navedeni
v gradivu, pripravljenem ali izdelanem po sklepu tega telesa,
veljajo za državno tajnost, če to telo za posamezne podatke
ne določi drugače.
Republiški sekretar lahko predlaga, da se poročilo o posameznih vprašanjih o delu in stanju službe državne varnosti
odloži za določen čas ali da se poročilo o posameznem
vprašanju obravnava brez navzočnosti javnosti; svoj predlog
mora utemeljiti.
21. člen
Republiški sekretar poroča o varnostnih razmerah in drugih
notranjih zadevah Skupščini SR Slovenije in njenemu Izvršnemu svetu ter Republiškemu svetu za varstvo ustavne ureditve.
Republiški sekretar poroča Predsedstvu Socialistične ^Publike Slovenije o vprašanjih sistema varstva ustavne ureditve
ki so pomembna za politično usmerjanje in usklajevanje dela
organov za notranje zadeve, kakor tudi o uporabi sredstev in
metod dela službe državne varnosti in službe za zatiranje
kriminalitete ter o vseh drugih vprašanjih, ki imajo pomen za
varnost države.
46.člen
Zaradi uspešnega uresničevanja nalog organov za notranje
zadeve, ki so jim določene s tem zakonom in drugimi predpisi,
imajo določene uradne osebe organov za notranje zadeve pri
opravljanju službenih nalog posebne dolžnosti in posebna
pooblastila (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene uradne
osebe)
Pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve so
delavci milice, operativni delavci službe državne ^mostim
službe za zatiranje kriminalitete ter drugi delavci, katerih delo
ie neposredno vezano na izvajanje operativnih nalog
Kateri delavci organov za notranje zadeve so pooblaščene
uradne osebe, določi republiški sekretar.
poročevalec
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Pooblaščene uradne osebe imajo posebno izkaznico. Obrazec izkaznice predpiše republiški sekretar.
Pooblaščene uradne osebe imajo pravico in dolžnost imeti
in nositi orožje in strelivo v skladu s predpisom, ki ga izda
republiški sekretar.
79.člen
Delavci organov za notranje zadeve uresničujejo svoje
samoupravne pravice, dolžnosti in odgovornosti na postajah
milice s splošnim delovnim področjem, v upravah za notranje
zadeve s postajami milice s posebnim delovnim področjem,
v temeljnih organizacijskih enotah Republiškega sekretariata
za notranje zadeve vključno z Republiškim inšpektoratom za
požarno varnost ter v delovni skupnosti vseh organizacijskih
enot organov za notranje zadeve Republike Slovenije.
Temeljna organizacijska enota Republiškega sekretariata
za notranje zadeve je tudi izobraževalni center.
80.člen
Delavci postaj milice s splošnim delovnim področjem na
območju uprave za notranje zadeve odločajo skupaj z delavci
uprave in delavci postaj milice s posebnim delovnim področjem o vprašanjih, ki so zanje skupnega pomena.
I O vprašanjih, ki so zanje skupnega pomena, odločajo sku! paj tudi delavci več temeljnih organizacijskih enot Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
81 .člen
Z namenom, da bi učinkovito opravljali naloge organov za
notranje zadeve, določajo in urejajo delavci postaj milice
s splošnim delovnim področjem, delavci uprav za notranje
zadeve in delavci Republiškega sekretariata za notranje
zadeve enotno naslednja vprašanja:
- načela samoupravne organiziranosti;
- razporejanje dohodka ter osnove in merila za delitev
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo;
- osnove za urejanje delovnih razmerij;
- varstvo pri delu in varstvo pred požarom;
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- reševanje stanovanjskih vprašanj in
| - druge zadeve, ki jih določijo delavci v samoupravnih
! aktih.
82.člen
Vprašanja, o katerih odločajo delavci na postajah milice
s splošnim delovnim področjem, vprašanja, o katerih odločajo skupaj v okviru uprave za notranje zadeve oziroma
v okviru temeljne organizacijske enote in vprašanja, o katerih
odločajo skupaj delavci delovne skupnosti organov za notranje zadeve Republike Slovenije, oblike odločanja, organe
delovne skupnosti in način delegiranja delegatov ter volitve
članov organov delovne skupnosti določijo delavci s statutom
delovne skupnosti organov za notranje zadeve Republike
Slovenije.
V statutu delovne skupnosti organov za notranje zadeve
Republike Slovenije določijo delavci tudi osnove za delitev
dohodka delovne skupnosti, osnove za urejanje delovnih razmerij, varstva pri delu in varstva pred požarom, izobraževanje
in stanovanjska razmerja, razmerja do družbenopolitičnih
organizacij, obveščanje delavcev, ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter druga vprašanja, pomembna za
delovno skupnost.
92.člen
Pooblaščena uradna oseba, ki je premeščena oziroma razporejena po službeni potrebi, ima pravico do potnih in selitvenih stroškov, če se preseli, do denarnega povračila za ločeno
življenje in pravico, da ji organ, h kateremu je premeščena,
v dveh letih od premestitve oziroma razporeditve preskrbi
primerno stanovanje. Tisti, ki se preseli z družino, ima tudi
pravico do povračila osebnega dohodka, ki ustreza najmanj
enomesečni aktontaciji njegovega osebnega dohodka.
f Pravice iz prejšnjega odstavka se natančneje določijo
s samoupravnim splošnim aktom.
102.člen
Delavec organa za notranje zadeve, ki je uveljavil pravico do
starostne ali invalidske pokojnine, ima pravico do odpravnine
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v višini zadnjih dveh mesečnih akontacij osebnega dohodka.
Pravico do odpravnine v višini zadnjih treh mesečnih akontacij osebnega dohodka ima delavec, ki je delal nad 10 let kot
pooblaščena uradna oseba ali kot delavec na določenih dolžnostiih; do odpravnine v višini zadnjih štirih mesečnih akontacij osebnega dohodka ima delavec, ki je delal nad 15 let kot
pooblaščena uradna oseba ali kot delavec na določenih dolžnostih; do odpravnine v višini zadnjih petih mesečnih akontacij osebnega dohodka pa tisti, ki je kot pooblaščena uradna
oseba ali kot delavec na določenih dolžnostih delal nad 20 let.
Ob smrti delavca organa za notranje zadeve se izplača
odpravnina po kriterijih iz prejšnjega odstavka njegovi družini, ki jo je tak delavec preživljal.
110.člen
Delavec v organu za notranje zadeve je disciplinsko odgovoren za kršitve delovnih obveznosti in za druge kršitve
delovne discipline, določene z zakonom in s samoupravnim
splošnim aktom. Kršitve delovnih obveznosti in delovne discipline so lažje in hujše.
111.člen
Disciplinske ukrepe za lažje kršitve delovnih obveznosti ali
delovne discipline pooblaščenih uradnih oseb in delavcev na
določenih dolžnostih izreka predstojnik organa ali od njega
pooblaščeni delavec.
Disciplinske ukrepe za lažje kršitve delovnih obveznosti ali
delovne discipline izreka tudi komandir postaje milice
s posebnim delovnim področjem in starešina enote milice
ustanovljena po določbah 22. in 24.člena tega zakona.
Disciplinske ukrepe za lažje in hujše krišitve delovnih
obveznosti in delovne discipline delavcem, ki ne opravljajo
nalog pooblaščenih uradnih oseb oziroma nalog delavcev na
določenih dolžnostih, izrekajo disciplinske komisije.
Disciplinske komisije izrekajo tudi disciplinske ukrepe za
hujše kršitve delovnih obveznosti ali delovne discipline pooblaščenih uradnih oseb ali delavcev na določenih dolžnostih.
Disciplinske komisije odločajo tudi o ugovorih zoper odločbe
predstojnikov.
O ugovorih zoper odločbo disciplinskih komisij prve stopnje odloča svet delovne skupnosti uprave za notranje zadeve
oziroma svet delovne skupnosti temeljne organizacijske
enote.
112.člen
Predsednika in člane disciplinske komisije volijo, delavci na
način kot se voli svet delovne skupnosti.
Kadar se v postopku obravnavajo zadeve, ki pomenijo
državno, vojaško ali uradno tajnost, je disciplinska komisija
lahko sestavljena samo izmed delavcev organov za notranje
zadeve.
114.člen
Delo disciplinske komisije je javno. Predsednik disciplinske
komisije lahko odloči, da je postopek tajen, kadar se
v postopku obravnavajo zadeve, ki pomenijo državno, vojaško
ali uradno tajnost. V takih primerih je lahko zagovornik
delavca, ki je v postopku, le oseba, ki je v delovnem razmerju
v organih za notranje zadeve.
134.člen
R Slovenija zagotavlja vsa sredstva za delo organov za
notranje zadeve in za uresničitev pravic in obveznosti, ki
izhajajo iz določb tega zakona, razen dela sredstev za postaje
milice in njihove oddelke, ki jih zagotavljajo občine, in sicer:
- za graditev, vzdrževanje in najemnine delovnih prostorov
postaje milice in njenih oddelkov;
- 50 odstotkov sredstev za stanovanja delavcev;
- za nabavo inventarnih predmetov, drobnega inventarja,
strokovne literature in potrošnega materiala;
- za kurivo, razsvetljavo in snaženje prostorov;
- za poštne, telegrafske in telefonske stroške;
- za vzdrževanje in zavarovanje prevoznih sredstev in tehnične opreme;
- za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo na
mejnih prehodih za obmejni promet.
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o PREKRŠKIH s predlogom zakona - ESA 298
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 58. seji
dne 7. 2. 1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH S PREDLOGOM ZAKONA,
s predlogom zakona, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na
podlagi prve alinee 215. člena, 266., 267, in 312. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme navedeni
zakon po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne
spremembe in dopolnitve zakona, ki ne posegajo v njegova temeljna načela. Z valorizacijo dinarskih zneskov se
le ponovno vzpostavlja razmerja, kot so veljala ob sprejemu zakona. Glede na nujnost uskladitve dinarskih zneskov v zakonu z inflacijskimi gibanji, predvsem pa glede
prip-ive novih zakonov na področju davkov in financ, ki

predvidevajo višje denarne kazni, kot jih je možno izrekati
po sedaj veljavnem zakonu o prekrških in ki so nujne za
primerno zaščito pred kršitvami na teh področjih, Izvršni
svet predlaga sprejem zakona po navedenem postopku.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Janez BREZNIK, svetovalec Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije v Republiškem sekretariatu za
pravosodje in upravo.

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških s predlogom zakona bodo obravnavali
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela
ter Zakonodajnopravna komisija. Obravnaval ga bo tudi
Odbor za pravosodje in upravo kot matično delovno telo.

POVZETEK
S predlaganim zakonom bodo okviri za predpisovanje
denarnih kazni za prekrške na splošno povečani za dvakrat, za predpisovanje denarnih kazni, ki se izterjajo na
kraju prekrška, pa za petkrat. Poleg tega bo razširjen
okvir za predpisovanje višjih denarnih kazni za prekrške,
s katerimi se kršijo gospodarski, finančni oziroma davčni
predpisi.
... .
Predlagani zakon bo tudi omogočil kaznovanje staršev posvojitelja oziroma skrbnika mladoletnika, ki je
storil prekršek. Ta možnost je prevzeta iz zveznega

zakona o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi,
alede na to, da bodo s sprejemom 6. člena ustavnega
zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona
za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije, prekrški, določeni z zveznimi predpisi,
odslej pred organiRepublike Slovenije obravnavani po
materialnopravnih določbah republiškega zakona o prekrških. V zvezi s to dopolnitvijo ustavnega zakona se tudi
ustrezno valorizirajo denarne kazni, določene v zveznih
predpisih, tako da bo njihova višina vsklajena z v'sino
denarnih kazni, določenih za prekrške v republiških
predpisih in občinskih odlokih.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških je podana v (6) podtočki 1. točke
amandmaja LXVII k ustavi Republike Slovenije, ki določa, da
Skupščina Republike Slovenije v okviru pravic in dolžnosti
republike z zakonom ureja sistem prekrškov in kazni zanje,
organe in postopek o prekrških.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o prekrških, ki celovito ureja materialno in procesno
pravne inštitute ter organizacijska vprašanja je Skupščina
Republike Slovenije sprejela konec leta 1983, nato pa je bil
trikrat nebistveno spremenjen, predvsem zaradi valorizacije
dinarskih zneskov v tem zakonu. Zadnja uskladitev dinarskih
zneskov v tem zakonu je bila uveljavljena s 24. februarjem
1990 (Ur. list RS, št. 5/90). Po uveljavitvi zadnjih sprememb
dinarskih zneskov v tem zakonu so se inflacijska gibanja,
kljub uradnim pokazateljem, dejansko nadaljevala. Ob pripravi tega predloga predlagatelj ugotavlja, da predpisane
denarne kazni v zakonu po svoji višini ne ustrezajo preventivni in represivni funkciji, ki jo denarna kazen mora imeti.
Pri uporabi zakona se je v praksi pokazalo, da višina denarnih kazni, ki se po zakonu lahko predpišejo za prekrške
v posameznih predpisih, ki določajo prekrške, tudi ob njihovi
ustrezni valorizaciji, ne morejo v vseh primerih učinkovito

varovati določenih, s temi predpisi varovanih dobrin. V zadnjem obdobju je pri pripravi predpisov o davkih in predpisov
s področja financ ter predpisov s področja gospodarstva se
oosebej izpostavljen problem učinkovitega kaznovalno pravneaa varstva pred temi kršitvami. Zaostrene gospodarske
razmere v Republiki Sloveniji namreč zahtevajo učinkovito
davčno politiko, saj je to ena od ključnih predpostavk za
dosego gospodarske stabilizacije. Zato je potrebno v zakonu
o prekrških omogočiti predpisovanje višjih denarnih kazni za
huiše kršitve teh predpisov kot je splošni maksimum za ostale
vrste prekrškov. Enako je že sedaj v zakonu omogočeno
predpisovanje višjih denarnih kazni za hujše kršitve predpisov
o varstvu naravnih bogastev oziroma varstvu naravnega okolja (tretji odstavek 25. člena zakona o prekrških).
V praksi je izražena potreba po razširitvi možnosti predpisovanja mandatnih kazni, s čemer bi se razbremenilo organe za
oostopek o prekrških, kot tudi povečal preventivni učinek
delovanja organov odkrivanja. Zato je potrebno pri tistih
določbah, ki se nanašajo na predpisovanje denarnih kazni za
prekrške, ki se izterjajo takoj na kraju samem, veC)e povečanje denarnih zneskov, kot ga narekujejo inflacijska gibanja.
Z uveljavljanjem spremenjenega ustavnega položaja Republike Slovenije je potrebno zagotoviti uskladitev uporabe
zveznih predpisov, ki določajo odgovornost in sankcije za
kršitev zveznih zakonov in drugih predpisov, ki se se uporabporočevalec
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Ijajo v Republiki Sloveniji. To je doseženo z uveljavitvijo
ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega
zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije, in sicer z določbo 6. člena (9.c člen) tega
zakona, ki določa, da se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo
določbe prvega dela zakona o prekrških, s katerimi se kršijo
zvezni predpisi (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 10/86, 74/87,
57/89 in 3/90). S tem je podana pravna podlaga, da lahko
Republika Slovenija sama določa višine denarnih kazni za
prekrške, predpisani v zveznih predpisih. Nujnost uskladitve
kaznovalne politike na področju prekrškov namreč zahteva,
ob valorizaciji denarnih kazni za prekrške, določene v republiških predpisih, tudi hkratno valorizacijo denarnih kazni za
prekrške, določene v zveznih predpisih, ki se uporabljajo
v Republiki Sloveniji.
Predlagatelj ocenjuje, da so to le začasne in nujne spremembe, ki naj bi prispevale k večji učinkovitosti izvajanja
zakona. Predlagatelj namreč meni, da bi bilo potrebno celovito proučiti ustreznost sistemskih rešitev v zakonu o prekrških, predvsem pa proučiti kaznovalno politiko na področju
kaznovalnega prava in ustreznost sedanje razmejitve med
prekrški in gospodarskimi prestopki.
III. PREDLAGANE REŠITVE
S predlaganimi spremembami zakona bodo razponi denarnih kazni, ki se lahko predpišejo za prekrške v posameznih
predpisih, v zakonu valorizirani z dvakratnim faktorjem, kar
po mnenju predlagatelja ustreza stopnji inflacije v obdobju od
zadnjih sprememb zakona o prekrških do predložitve teh
sprememb.
Skladno z valorizacijo teh zneskov je potrebno po mnenju
predlagatelja valorizirati tudi dinarske zneske v 84. in 202.
členu zakona. Tako se predvideva dvakratno zvišanje denarne
kazni, če obdolžena pravna oseba na zahtevo organa, ki vodi
postopek, ne določi predstavnika (84. člen) in dvakratno zvišanje denarnih zneskov v zvezi z zahtevo za sodno varstvo.
Od predlagane stopnje zvišanja denarnih zneskov v zakonu
se odstopa pri valorizaciji denarnih zneskov, ki se nanašajo
na predpisovanje kazni za prekrške, ki se izterjajo takoj na
kraju samem. Predlagatelj predlaga večje povišanje denarnih
zneskov, kot ga zahteva gola valorizacija, da bi se s tem lahko
razširil krog predpisov, ki omogočajo izterjavo kazni na mestu
prekrška, razbremenilo delo organov za postopek o prekrških
z manj pomembnimi kršitvami predpisov ter povečala učinkovitost izrekanja takšnih kazni in s tem povečal preventivni
učinek delovanja organov odkrivanja. Predlagatelj zato predlaga povečanje teh zneskov s petkratnim faktorjem.
Predlagatelj predlaga tudi petkratno zvišanje denarnih
kazni, ki se lahko izrečejo z odločbo o prekršku, izdano
v skrajšanem postopku (četrti odstavek 159. člena zakona).
S tem se bo povečala učinkovitost delovanja organov, ki
vodijo postopek o prekrških, predvsem pa povečala učinkovitost izrekanja teh kazni.
Zaradi zagotovitve učinkovitega varstva predpisov o davkih
in predpisov s področja financ ter področja gospodarstva, kar
še posebej zahteva težka gospodarska situacija v Republiki
Sloveniji, se predlaga takšna dopolnitev zakona, na podlagi
katere bo mogoče z zakonom, poleg hujših kršitev predpisov
o varstvu naravnih bogastev oziroma varstvu človekovega
okolja, tudi za hujše davčne in finančne kršitve ter hujše
kršitve predpisov s področja gospodarstva, predpisati
bistveno višje denarne kazni.
Vse hujši posegi v naravna bogastva oziroma človekovo
okolje in nujnost takojšnje ureditve stanja na področju davkov
. in financ ter gospodarstva zahtevajo zaradi njihove zaščite
i oziroma urejanja razmer na teh področjih enoten pristop
' h kaznovanju možnih kršiteljev teh predpisov. Zato se predlaga, enako kot je predpisano že v sedanjem tretjem odstavku
25. člena zakona, za vse storilce tovrstnih prekrškov, to je za
fizične osebe, pravne osebe, posameznike, ki storijo prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in odgovorne
osebe pravnih oseb možnost predpisovanja 5-krat višje kazni
od najvišje denarne kazni, ki je predvidena v tem predlogu (t.j.
predlagana zgornja meja denarne kazni, ki se lahko predpiše
za r avno ose
.P. ,
bo). Tako določena denarna kazen ne presega
najvišje denarne kazni, ki jo lahko sodišče izreče za storjeno
kaznivo dejanje.
poročevalec

Nadalje se predlaga zvišanje denarnih kazni za kršitve
oostoDka o prekrških. Predlagatelj meni, da je potrebno
zagroženo višino teh kazni uskladiti z višino kazni, ki se za te
kršitve lahko izrečejo v kazenskem postopku. Zato se predlaga denarna kazen do 500 dinarjev (prvi odstavek 160. in 161.
člena zakona).
Z dnevom uveljavitve določbe 6. člena (9.c člen) ustavnega
zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za
izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije, ki določa, da se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo
določbe prvega dela zakona o prekrških, s katerimi se kršijo
zvezni predpisi (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 10/86, 74/87,
57/89 in 3/90), razen 2. člena, je odpadla možnost za kaznovanje staršev, posvojitelja oziroma skrbnika mladoletnika, ki je
storil prekršek (51. člen navedenega zakona). Predlagatelj
meni, da bi bilo potrebno to določbo prenesti med materialne
določbe republiškega zakona o prekrških, ki takšne določbe
ne vsebuje. Uporaba te določbe v praksi je namreč pokazala
učinkovitost izrekanja takšnih kazni.
V zvezi z odvzemom predmetov je potrebno dopolniti drugi
odstavek 168. člena zakona, saj le-ta ni bil predviden tudi
v primerih, ko je organ za postopek o prekrških storilcu
izrekel opomin. V tretjem odstavku tega člena se predlaga
črtanje nepotrebnega teksta.
Z dopolnitvijo 175. člena zakona se opravlja uskladitev
določb o stroških postopka o prekrških z ustreznimi določbami zakona o kazenskem postopku.
Zaradi poenostavitve postopka v zvezi z valorizacijo denarnih kazni v posameznih predpisih, ki določajo prekrške, predlog zakona (10. člen) predvideva rešitev, ki je bila že uveljavljena z zadnjimi spremembami zakona o prekrških (24. člen
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
— Uradni list RS, štev. 5/90). S to rešitvijo bodo hkrati z uveljavitvijo navedenih sprememb zakona o prekrških ustrezno
valorizirane denarne kazni tudi v teh predpisih. V 11. členu
predloga zakona se predvideva ustrezna valorizacija dinarskih zneskov tudi v zveznih predpisih, ki določajo prekrške.
Pravna podlaga za valorizacijo dinarskih zneskov v zveznih
predpisih je podana v 6. členu (9.c člen) ustavnega zakona
o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo
ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije, ki
določa, da se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo določbe
prvega dela zakona o prekrških, s katerim se kršijo zvezni
predpisi in da organi v Republiki Sloveniji uporabljajo pri
ugotavljanju odgovornosti in izrekanju sankcij za prekrške,
določene z zveznimi predpisi, materialnopravne določbe
republiškega zakona o prekrških.
IV. FINANČNE POSLEDICE
Predlagane spremembe in dopolnitve bodo prispevale
k večji učinkovitosti izvajanja zakona o prekrških in drugih
zakonov in predpisov, ki predpisujejo prekrške in sankcije
zanje. Z razširitvijo možnosti izrekanja mandatnih kazni, se bo
delno razbremenilo organe za postopek o prekrških. Izvajanje
zakona ne bo zahtevalo dodatnih sredstev družbenopolitičnih
skupnosti in novih namestitev. S sprejemom predlagane rešitve v 8. členu predloga bodo družbenopolitične skupnosti,
z naplačilom izdatkov, nastalih v zvezi z zavarovanjem potrebnih dokazov pred uvedbo postopka od storilcev prekrškov,
dejansko pridobile nova denarna sredstva, saj so ti izdatki do
sedaj bremenili proračun.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne posegajo
v njegova temeljna načela. Z valorizacijo dinarskih zneskov se
le ponovno vzpostavlja razmerja, kot so veljala ob sprejemu
zakona. Tudi druge predlagane spremembe so po mnenju
predlagatelja le manj zahtevne spremembe in dopolnitve
zakona. Glede na nujnost uskladitve dinarskih zneskov
v zakonu z inflacijskimi gibanji, predvsem pa glede priprave
novih zakonov na področju davkov in financ, ki predvidevajo
višje denarne kazni, kot jih je možno izrekati po sedaj veljavnem zakonu o prekrških, in ki so nujne za primerno zaščito
pred kršitvami na teh področjih, predlagatelj predlaga sprejem zakona v skladu s 312. členom poslovnika Skupščine
Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
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PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list RS, štev. 25/83, 42/85, 47/
87 in 5/90) se drugi odstavek 25. člena spremeni tako, da se
v 1 in 3. točki številka »25« nadomesti s številko »50«, številka
»5.000« pa s številko »10.000«; v 2. točki se številka »125«
nadomesti s številko »250«, številka »50.000« pa s številko
»100.000«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se za besedami »oziroma varstvu človekovega okolja« postavi vejica in dodajo
besede »predpisov o davkih, predpisov s področja financ ter
predpisov s področja gospodarstva«; številka »200.000« pa se
nadomesti s številko »500.000«.
V četrtem odstavku se številka »25« nadomesti s številko
»50«, številka »5.000« pa s številko »10.000«.
V petem odstavku se v 1. in 3. točki številka »12,50« nadomesti s številko »25«, številka »2.500« pa s številko »5.000«;
v 2. točki se številka »50« nadomesti s številko »100«, številka
»15.000« pa s številko »30.000«.
V šestem odstavku se številka »500« nadomesti s številko
»2.500«, številka »1.000« pa s številko »5.000«.
2. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
Z zakonom ali s predpisom izdanim na podlagi zakona se
sme določiti, da se kaznujejo starši, posvojitelj oziroma skrbnik mladoletnika, ki je storil prekršek, če je do prekrška prišlo
zato, ker so zanemarili svojo dolžnost in niso skrbeli za
mladoletnika, čeprav jim je bilo to mogoče.«.
3. člen
V prvem odstavku 84. člena se številka »1.000« nadomesti
s številko »2.000«, številka »2.000« pa s številko »4.000«.
4. člen
V četrtem odstavku 159. člena se številki »500« nadomestita
s številkama »2.500«, številka »5.000« pa s številko »25.000«.
5. člen
V prvem odstavku 160. člena se številka »150« nadomesti
s številko »500«.
6. člen
V prvem odstavku 161. člena se številka »150« nadomesti
s številko »500«.
7. člen
V drugem odstavku 168. člena se za besedo »ustavi« dodajo
besede »ali ko se storilcu prekrška izreče opomin«.
V tretjem odstavku se za besedo »odločbe« vejica nadomesti s piko in črtajo besede »s katero je ustavil postopek.«.
8. člen
V prvem odstavku 175. člena se črta pika in dodajo besede
»in izdatki, nastali v zvezi z zavarovanjem potrebnih dokazov
pred uvedbo postopka.«.
9. člen
V 2. točki 202. člena se številka »2.500« nadomesti s številko
»5.000«.

V 2. in 3. točki se številki »5.000« nadomestita s številkama
»10.000«.
10. člen
V zakonih, uredbah oziroma odlokih Izvršnega sveta Skupščine Repubiike Slovenije in odlokih občinskih skupščin in
skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti se dinarski
zneski, s katerimi je določena spodnja ali zgornja meja predpisane denarne kazni za prekršek, zvišajo za 2-krat.
Znesek denarne kazni v teh predpisih, ki se izterja tako] na
kraju prekrška (241. člen), se zviša za 5—krat.
11. člen
V zveznih zakonih, uredbah oziroma odlokih Zveznega
izvršnega sveta in v pravilnikih oziroma odredbah kolegijskega zveznega upravnega organa ali funkcionarja, ki vodi
zvezni upravni organ oziroma zvezno organizacijo, se predpisani dinarski zneski, s katerimi je določena spodnja ali zgornja meja predpisane denarne kazni za prekršek:
i
- zvišajo za 2-krat, če so bili uveljavljeni v času od 1.
februarja 1990 do 31. decembra 1990;
- zvišajo za 20-krat, če so bili uveljavljeni v času od 1.
januarja 1990 do 31. januarja 1990;
- znižajo za 500-krat, če so bili uveljavljeni v času od 15.
oktobra 1989 do 31. decembra 1989;
- znižajo za 50-krat, če so bili uveljavljeni v času od 1.
januarja 1988 do 14. oktobra 1989;
- znižajo za 10-krat, če so bili uveljavljeni v času od 1.
julija 1985 do 31. decembra 1987;
- dinarski zneski v teh predpisih, ki so bili uveljavljeni
v času od 1. julija 1977 do 30. junija 1985 ostanejo nespremenjeni.

Znesek denarne kazni v teh predpisih, ki se izterja takoj na
kraju prekrška se:
- zviša za 5-krat, če je bil uveljavljen v času od 1. februarja
1990 do 31. decembra 1990;
j
- zviša za 50-krat, če je bil uveljavljen v času od 1. januarja
1990 do 31. januarja 1990;
- zniža za 200-krat, če je bil uveljavljen v času od 15.
oktobra 1989 do 31. decembra 1989;
- zniža za 20-krat, če je bil uveljavljen v času od 1. januarja
1988 do 14. oktobra 1989;
- zniža za 4-krat, če je bil uveljavljen v času od 1. julija
1985 do 31. decembra 1987;
- zviša za 2,5-krat, če je bil uveljavljen v času od 1. julija
1977 do 30. junija 1985.
j
Dinarski zneski, spremenjeni po določbah prvega in dru!
gega odstavka tega člena, predstavljajo vrednost dinarj<|
v smislu 1. člena zakona o spremembi vrednosti dinarjfe
(Uradni list SFRJ, št. 83/89).

12. člen
I
Določbe 10. in 11. člena se ne uporabljajo za zakone ir
druge predpise, ki so začeli veljati po 31. decembru 1990.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listi
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
o prekrških se ne posega v temeljna načela zakona. Predlagane spremembe se pretežno nanašajo na valorizacijo denarnih kazni v zakonu, s čemer se opravlja nujna uskladitev
dinarskih zneskov v tem zakonu ter predpisih, ki določajo
prekrške, s spremenjeno realno vrednostjo dinarja. Ostale
spremembe zakona pa bodo omogočile zapolnitev pravnih
praznin, ki so se v praksi pokazale v zvezi z izvajanjem
zakona.
S spremembami, predlaganimi v prvem, tretjem in četrtem
odstavku 1. člena predloga, se opravlja ustrezna valorizacija
denarnih zneskov za dvakrat. Takšna valorizacija po oceni
predlagatelja tudi ustreza realni spremembi vrednosti dinarja
od zadnje spremembe zakona o prekrških pa do predložitve
teh sprememb. V kolikor protiinflacijski program ne bo dosegel zaželjenih rezultatov, bo predlagatelj proučil vse možnosti
in predlagal takšen način določanja denarnih kazni, ki bo
omogočal sprotno prilagajanje denarnih kazni s spremenjeno
vrednostjo dinarja (uvedba točkovnega sistema itd.). V petem
odstavku 1. člena predloga pa se glede na oceno predlagatelja, da bi bilo potrebno obravnavati večje število prekrškov
z izterjavo kazni na samem kraju prekrška, predlaga večje
povišanje denarnih zneskov, kot ga zahteva valorizacija.
S tem bi lahko razširili krog predpisov, ki omogočajo izterjavo
kazni na mestu prekrška, razbremenili delo organov za postopek o prekrških z manj pomembnimi kršitvami predpisov ter
povečali učinkovitost izrekanja takšnih kazni. Zato predlagatelj predlaga zvišanje teh zneskov za petkrat.
S predlaganimi spremembami v drugem odstavku 1. člena
predloga se, poleg hujših kršitev predpisov o varstvu naravnih
bogastev oz. varstvu človekovega okolja, tudi za hujše kršitve
predpisov o davkih in hujše kršitve predpisov s področja
financ ter predpisov s področja gospodarstva, za vse kategorije možnih storilcev, predvideva bistveno višja denarna
kazen. Po oceni predlagatelja bo le na ta način možno urediti
stanje na teh področjih, kar zahtevajo izredno zaostrene
gospodarske razmere v Republiki Sloveniji. Predlaga se možnost predpisovanja denarne kazni, brez razlike med posameznikom in pravno osebo do 500.000 dinarjev. Možnost predpisovanja takšnih denarnih kazni je izjemna. Predpiše se lahko
le z zakonom za hujše kršitve točno opredeljenih zavarovanih
dobrin. Zaradi uskladitve v okviru kaznovalnega prava predlagana višina denarne kazni za te prekrške ne presega najvišje
denarne kazni, ki jo lahko sodišče izreče za storjeno kaznivo
dejanje.
Z dopolnitvijo zakona s 44.a členom (2. člen predloga) se
predlaga, da se sme z zakonom ali s predpisom izdanim na
podlagi zakona določiti, da se kaznujejo starši, posvojitelj
oziroma skrbnik mladoletnika, ki je storil prekršek, če je do
prekrška prišlo zato, ker so zanemarili svojo dolžnost in niso
skrbeli za mladoletnika, čeprav jim je bilo to mogoče. Z uveljavitvijo 6. člena (9.c člen) navedenega ustavnega zakona je
namreč odpadla ta možnost, ki je bila predpisana v 51. členu
zveznega zakona o prekrških. Predlagatelj meni, da bi bilo
potrebno to določbo prenesti med določbe republiškega
zakona o prekrških saj je uporaba te določbe v praksi namreč
pokazala učinkovitost izrekanja takšnih kazni.
Skladno z valorizacijo denarnih kazni v tem predlogu je
potrebno valorizirati tudi dinarske zneske v 84. in 202. členu
zakona (3. oziroma 9. člen predloga). Tako se predvideva
I dvakratno zvišanje denarne kazni, če obdolžena pravna oseba
| na zahtevo organa, ki vodi postopek, ne določi predstavnika
, (84. člen) in dvakratno zvišanje denarnih zneskov v zvezi
z zahtevo za sodno varstvo.
V 4. členu predloga se predlaga višje zvišanje denarnih
kazni, ki se lahko izrečejo z odločbo o prekršku, izdano
v skrajšanem postopku (četrti odstavek 159. člena zakona),
kot jo narekujejo inflacijska gibanja, in sicer s petkratnim
faktorjem. Na ta način se bo po mnenju predlagatelja povečala učinkovitost delovanja organov, ki vodijo postopek o prekrških in učinkovitost izrekanja teh kazni.
V 5. in 6. členu predloga (prvi odstavek 160. in 161. člena
zakona) se predvideva zvišanje denarnih kazni za kršitve
postopka o prekrških. Predlagatelj je predvidel uskladitev teh
kazni s kaznimi, ki so za te kršitve predvidene v zakonu
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o kazenskem postopku. Predlagatelj namreč meni, da bi
morala biti višina teh kazni izenačena.
V prvem odstavku 7. člena predlagana sprememba oziroma
dopolnitev zapolnjuje pravno praznino v zvezi z odvzemom
predmetov, saj obvezni odvzem predmetov po drugem
odstavku 168. člena zakona ni bil predviden v primerih, ko je
organ za postopek o prekrških storilcu izrekel opomin. V drugem odstavku tega člena predloga se predlaga črtanje nepotrebnega besedila.
Z dopolnitvijo 175. člena zakona o prekrških (8. člen predloga) se opravlja uskladitev določbe o stroških postopka
o prekrških z ustrezno določbo zakona o kazenskem
postopku, ki med stroške kazenskega postopka uvršča tudi
izdatke za preiskovalna dejanja, opravljena pred preiskavo.
Takšna sprememba oziroma dopolnitev je po oceni predlagatelja potrebna tudi zaradi sprememb KZ RS, s katerimi vrsta
dejanj z določenimi posledicami niso več kazniva dejanja
temveč prekrški (prometni delikti). Tako po sedaj veljavnem
zakonu o prekrških, med stroške postopka ne spadajo tudi
stroški, ki so jih imeli organi odkrivanja oziroma predlagatelji
v zvezi z zavarovanjem potrebnih dokazov. Stroški v teh
postopkih so pred uveljavitvijo sprememb KZ RS, ko so bila ta
dejanja opredeljena še kot kazniva dejanja, po zakonu
o kazenskem postopku predstavljali stroške kazenskega
postopka.
10. člen predloga ohranja rešitev, ki je bila že uveljavljena
z zadnjimi spremembami zakona o prekrških (Uradni list RS,
štev. 5/90 — 24. člen) in s katero bodo, zaradi poenostavitve
postopka, hkrati z uveljavitvijo sprememb zakona o prekrških
ustrezno valorizirane denarne kazni v vseh predpisih, ki določajo prekrške. V 11. členu predloga se predlaga tudi valorizacija denarnih kazni za prekrške, ki so določeni z zveznimi
predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Na podlagi 6. člena
(9.c člen) navedenega ustavnega zakona lahko Republika
Slovenija sama opravi valorizacijo denarnih kazni tudi v teh
predpisih. Hkratna valorizacija denarnih kazni za prekrške,
določene v republiških in zveznih predpisih, je namreč nujno
potrebna zaradi uskladitve kaznovalne politike na področju
prekrškov.
V 13. členu predloga je predlagan običajen osemdnevni rok
uveljavitve zakona.
DOLOČBE ZAKONA O PREKRŠKIH, KI
SE SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO
25. člen
(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali v določenem denarnem znesku.
(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega
sveta Skupščine Republike Slovenije se lahko predpiše
denarna kazen:
1. za posameznika od 25 do 5.000 dinarjev;
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljenjem dejavnosti, od 125 do
50.000 dinarjev;
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 25 do 5.000 dinarjev.
(3) Z zakonom se sme predpisati za prekrške, ki pomenijo
hujše kršitve predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma
varstvu človekovega okolja, za posameznika, za pravno osebo
in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, ter za odgovorno osebo pravne
osebe denarna kazen do 200.000 dinarjev.
(4) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgovorno osebo organa družbenopolitične skupnosti, drugega
državnega organa ali krajevne skupnosti od 25 do 5.000
dinarjev.
(5) Z odlokom občinske skupščine se lahko predpiše
denarna kazen:
1. za posameznika od 12,50 do 2.500 dinarjev;
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 50 do
15.000 dinarjev;
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3. za odgovorno osebo pravne osebe od 12,50 do 2.500
dinarjev.
(6) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se sme
predpisati za posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 500 dinarjev, za pravne osebe in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, pa v določenem znesku do 1.000 dinarjev.
84. člen
(1) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo organa, ki vodi
postopek, ne določi predstavnika, jo ta organ z odločbo
kaznuje z denarno kaznijo do 1.000 dinarjev. Ce tudi po tej
kazni ne določi predstavnika, se kaznuje za vsako nadaljnjo
nespoštovanje takega naloga z denarno kaznijo do 2.000
dinarjev.
159. člen
(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku se
sme izreči posamezniku denarna kazen do 500 din, pravni
osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, denarna kazen do 5.000 din, odgovorni osebi pa denarna kazen do 500 din.
160. člen
(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče
pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje
z denarno kaznijo do 150 dinarjev.

161. člen
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno
obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 150
din
168. člen
(2) Predmeti, ki se po zakonu morajo vzeti, se vzamejo tudi
tedaj, kadar se postopek za prekrške ustavi, če to zahtevajo
razlogi splošne varnosti ali razlogi morale.
(3) O odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku odloči
organ, pred katerim je tekel postopek, v izreku odločbe,
s katero je ustavil postopek.
175. člen
(1) Stroški postopka o prekršku so izdatki, ki nastanejo
v tem postopku od njegove uvedbe do konca.
202. člen
Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo,
izdano na drugi stopnji:
1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrecen
varstveni ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti
ali poklica ali prepoved vožnje motornega vozila;
2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni osebi denarna kazen nad 2.500 dinarjev ali pravni osebi
oziroma posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, denarna kazen nad 5.000 dinarjev,
3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali
o odvzeti premoženjski koristi v znesku nad 5.000 dinarjev.

Dodatek k poročilu o STANJU GOZDOV IN MOŽNOSTIH ZA ZAGOTAVLJANJE
SREDSTEV za ohranitev gozdov

Poročilo o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi je bilo objavljeno v 15. številki
Poročevalca, ki je izšla 2.10.1990. Danes objavljamo dodatek k poročilu o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov, ki ga je pripravil in skupščini predložil Izvršni
svet novembra lani.
Dodatek k poročilu o stanju gozdov je obravnavala Komisija Skupščine Republike Slovenije za
varstvo okolja in naravno dediščino in ocenila, da
ta vsebuje predloge oziroma zahteve komisije, ki
jih je ta oblikovala že ob obravnavi osnovnega
poročila o stanju gozdov in možnostih za zagotavijanje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi.
Komisija je tudi predlagala, da zbori Skupščine
Republike Slovenije uvrstijo na dnevne rede svojih sej hkrati s predlogom za izdajo zakona o gozdovih z osnutkom zakona tudi osnovno poročilo in
dodatek, ki ga danes objavljamo.
Razprava o Poročilu o stanju gozdov na seji Komisije za
varstvo okolja in naravne dediščine in Odbora za proračun in
javne finance Skupščine Republike Slovenije je pokazala, da
je treba poročilu dodati odgovore na vprašanja o:
I. rešitvi problemov biološke enote gobe - gozd kot posledice vpliva kislega dežja, svinca, dušikovih oksidov, rešitvi
naravnanih spojev med glivami in drevesnimi vrstami, vplivih
subjektivnih dejavnikov itd.;
II. posledicah raznih koridorjev (letalski, cestni, železniški,
elektrovodi raznih napetosti, žičniški, nevihtni itd.) in možnih
načinih ukrepanja;
III. problemih kraškega sveta, vplivih in posledicah izpustov
elektrarn iz Tržiča, Planine I in II;
IV. načinu vzpostavitve celovitega sistema financiranja z viri
sredstev za doseganje učinkovitejšega varstva gozdov..., ki
so bila postavljena na seji Komisije za varstvo okolja in
naravne dediščine, in na vprašanje o:
V. zaraščanju kmetijskih zemljišč, ki je bilo postavljeno na
Odboru za proračun in javne finance.
I. POMEN OHRANITVE GLIV ZA GOZD
UVOD
Ne poznamo še natanko vseh povezav, odnosov, vplivov
posameznih elementov gozdnega ekosistema na njegovo
celovito delovanje. Tudi glive so sorazmerno še malo raziskane. Jasno pa vendarle je, da uničenje katere koli sestavine
tega sistema naruši njegovo notranje ravnotežje, poveča njegovo nemoč in dolgoročno lahko povzroči tudi propad. Taka
povezanost, čeprav premalo raziskana, je tudi med glivami
- gobami in gozdnim drevjem. Proučevanje tega sožitja je
pomembno še toliko bolj, ker vemo, da so v mikorizi z drevjem
tudi številne užitne gobe, ki jih že množično uničujemo s pretiranim nabiranjem.
Zaradi tega so pomembni:
1. ugotavljanje vpliva onesnaženosti okolja na glive
2. proučevanje pomena mikorize med hifami gliv in koreninami gozdnega drevja (vsaka drevesna vrsta ima svojo vrsto
mikorizne glive),
3. skrb za ohranjanje gliv.
1. Ugotavljanje vpliva onesnaženosti okolja na glive:
Onesnaženost zraka in kisle padavine se največkrat omenjajo v povezavi s propadanjem gozdnih ekosistemov.
Da bi lahko odgovorili na vprašanje, kako onesnaženost
okolja vpliva na glive, poteka na Inštitutu za biologijo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom dr. Nade Gogala raziskovalna naloga: Propadanje mikorize in splošna onesnaženost
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tal. Nosilec raziskovanj je Hojka Kraigher, dipl. ing. gozd.
biolog. Z rezultati, ki jih bo dala naloga, bomo lahko odgovorili na vrsto vprašanj v zvezi z vplivom sprememb v tleh na
razvoj gliv.
Inštitut Jožef Štefan pa s pomočjo Zveze gobarskih družin
Slovenije spremlja in analizira vsebnost radioaktivnih elementov v posameznih vrstah gob.
Poškodovanost gozdov se v Sloveniji že spremlja na podlagi stalnega vzorčnega opazovanja. Osnovna vzorčna mreža
daje zanesljive ocene za posamezna gozdnogospodarska
območja in za republiko. Osnovnim opazovanjem, ki so
podobna v vsej srednji Evropi in omogočajo primerljivost
dobljenih rezultatov, je pri nas dodana še vrsta pomembnih
opazovanj. Analizirajo se genetske spremembe v celicah,
lišaji kot bioindikatorji itd. Možnost je, da bi na teh stalnih
opazovalnih točkah pridobili še več podatkov, ki bi dali
natančno sliko sprememb, ki se dogajajo v tleh in zraku in
delujejo na spremembe v življenju gozda, živega organizma
s prilagodljivimi, vendar dokaj občutljivimi povezavami med
njegovimi posameznimi sestavinami. Med drugim bi bilo
možno takemu celovitemu opazovanju dodati tudi opazovanje sprememb v razvoju gliv - gob.
2. Proučevanje pomena sožitja med hifami gliv in
koreninami gozdnega drevja
Mikoriza je sožitje med hifami gliv in koreninami gozdnega
drevja, iz katerega črpata koristi oba, gliva in drevo, posredno
pa tudi gozd kot celota. Čeprav mikorizne glive drevesu niso
nujne za preživetje v normalnih razmerah, se pokažejo kot
nujne sožiteljice v ekstremnih razmerah. Na Češkem so s proučevanjem ugotovili, da so razmere v nekaterih gozdovih že
tako kritične, da naravna obnova gozda sploh ni več mogoča
in da je pogozdovanje možno le, če so sadike »okužene«
z mikoriznimi glivami.
V drevesnici na Muti že tretje leto potekajo raziskave
o vplivu mikoriznih gliv na razvoj sadik gozdnega drevja, ob
tem pa tudi, kako uspešno umetno povzročiti sožitje. To je
prvo tovrstno proučevanje v Jugoslaviji, ki ga ob pomoči
češkega strokovnjaka za to področje in sodelovanju naše
priznane mikologinje dr. Nade Gogala in njene asistentke
Alenke Gaberščik z Inštituta za biologijo Univerze v Ljubljani
izvajajo strokovnjaki iz drevesnice na Muti.
Nadaljevanje proučevanja sožitje postaja v okoliščinah, ko
se marsikje že kažejo ekstremne razmere za življenje gozda,
naša prednost, priložnost, s tem pa tudi obveznost. Tako
bomo prišli do globljih spoznanj o pomembnosti odnosov
med posameznimi sestavinami gozda. Napačna prekinitev
vsakega od odnosov, ki so sestavni del dogajanj v ekosistemu, je nasilje nad naravo, ki lahko povzroči njeno siromašenje in tudi umiranje.
3. Skrb za ohranjanje gliv
Vse večje in bolj opazne so posledice, ki jih v naravi pušča
človekovo poseganje. Povsod tam, kjer so njegovi apetiti
preveliki, so že opazne škodljive posledice. V preteklosti nabiranje gob v naravi ni puščalo nobenih resnih posledic. V marsikakšnem predelu Slovenije pa čezmerno nabiranje v komercialne namene že povzroča posledice, ki ne dovolijo več
nemega opazovanja. Množičnost nabiralcev, komercialna
zanimivost in odprtost gozdov omogočajo marsikje že nedopustno siromašenje narave. To kaže na dejstvo, da tržne
zakonitosti ob neupoštevanju bioloških zakonitosti lahko povzroče nepredvidljivo škodo, ki je po vrednosti vedno tako
velika, da kratkotrajne koristi nikoli ne morejo odtehtati. Naš
cilj bi zato moral biti, da bi nabiranje gob uredili tako, da bi
bila možna ohranitev vseh vrst. Ta cilj pa ne velja samo za
ohranitev vseh vrst gob, ampak je enak in na podoben način
dosegljiv za vse vrste prosto živečih rastlin in živali, ki jih
v obliki nabiralništva množično izkoriščamo.
3. 1. Ukrepi za doseganje cilja
Povečana odprtost gozdov z gozdnimi cestami je povzro41

čila, da so postali dostopni tudi gozdni predeli, ki donedavnega niso bili obremenjeni s človekovo dejavnostjo. Praviloma so vse gozdne ceste odprte za vse občane.
Možnost da se v sezoni v nekaj dnevih zasluži mesečni
dohodek, je povzročila, da se je povečalo število komercialnih
nabiralcev Veliko vspodbudo predstavlja možnost izvoza, ki
daje večje cene. Odkupovalne organizacije največkrat izvozijo
nepredelane gobe. Ne zanima jih predelava. Razumljivo je, da
jih ne skrbi, kaj ostaja za nabiralci v naravi.
Zaradi denarnih spodbud je propaganda za nabiranje učinkovitejša od osveščanja javnosti o tem, kaj za naravo pomeni
divje, pretirano izkoriščanje.
Predpisi ne omogočajo dovolj učinkovitega urejanja izkoriščanja prosto živečih rastlin in živali. Delno omogočata to
področje urejati le zakon o gozdovih (Uradni list SRS, st. 18/
85, 29/86 in 24/89) in Pravilnik o gozdnem redu (Uradni list
SRS, št. 31/86).
, . ,
UKREPI, ki bi omogočali, da bi v gozdnem ekosistemu
ohranili uravnotežene odnose, morajo biti naravnani na
usmerjanje nabiralnih dejavnosti:
— omejevanje dostopnosti v določene gozdne predele
z zapiranjem gozdnih cest;
- določitev območij, kjer bi bilo izkoriščanje določenih vrst
prepovedano;
- zakonsko zavarovanje ogroženih vrst;
- delna ali popolna prepoved izvoza za določene vrste;
— populariziranje pomena ohranjanja gozdov in narave;
— vse fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z nabiranjem
in odkupovanjem prosto živečih rastlin in živali v komercialne
namene, bi morale biti registrirane za tako dejavnost.
Pri sprejemanju novega zakona o gozdovih bi morali zagotoviti, da bi bile dane pravne podlage za zapore gozdnih cest
in za izločanje območij, kjer bi bilo izkoriščanje določenih
prosto živečih rastlin in živali prepovedano. V podzakonskem
aktu bi morali določiti tudi način in obseg nabiranja plodov,
zdravilnih zelišč in prosto živečih živali v gozdu.
Dopolniti bi morali seznam ogroženih vrst. Republiški
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je že pripravil
strokovna izhodišča za ustrezno zavarovanje. Zavod bi moral
pripravljati tudi strokovno utemeljene zahteve za prepoved
izvoza v primerih, ko bi samo ta ukrep sam ali skupaj z drugimi lahko preprečil uničevanje določene rastlinske ali živalske vrste.
Spremenjeno organiziranje v gozdarstvu mora omogočiti
učinkovito populariziranje pomena gozdov in narave in učinkovit strokovni nadzor nad nabiralništvom.
Registracija fizičnih in pravnih oseb in podjetij za nabirarjjć,
oziroma odkupovanje' bi omogočila ustvariti pregled/nad
odkupljenimi količinami, ki bi, povezan s stalnim spremljanjem stanja v naravi, omogočal sprejemanje ustreznih
ukrepov.
/
Celovita urejenost nabiralništva bi bila tudi koristna spodbuda za umetno gojenje nekaterih rastlin in živali, ki lahko
uspešno nadomesti nabiranje v naravi.
II., III. POSLEDICE RAZNIH KORIDORJEV,
PLOMINSKE TERMOELEKTRARNE IN
NAČRTOVANE TERMOELEKTRARNE TRST
Po evidenci je bilo ugotovljeno, daje bilo v obdobju 1981-85
za infrastrukturo v Sloveniji posekanih 3.500 ha gozdov. V to
površino niso všteti poseki za gozdne ceste in gozdne vlake,
ki so sestavni del gospodarjenja z gozdovi.
Uporaba infrastrukturnih koridorjev ima na gozdove negativni vpliv, vendar je natančna ugotovitev vplivov pri nekaterih
skoraj nemogoča: letalski, elektro magnetni, vplivi radijskih
valov itd.
Dogajanje v gozdnem prostoru in v gozdu se natančneje
evidentira s pomočjo odkazila gozdnega drevja za posek. To
je zanesljiv strokovni pripomoček, s katerim med drugim
registriramo tudi vrsto sečnje /redčenje, pornladitev, sanitetno sečnjo, izredno sečnjo.../ in vzroke sečnje /bolezni,
škodljivci, poškodbe, vetrolom, snegolom, požar, gradnja
prometnic, krčitev za gradnjo daljnovoda.../. To pa so za
usmeritve v nadaljnjem razvoju gozda in za njihovo uresničitev pomembne informacije, ki jih s pomočjo popisov na vzorčnih ploskvah ne moremo v celoti pridobiti.
Podatke o vplivu onesnaževanja na gozdno drevje gozdarstvo Slovenije zbira s ponovitvami terestičnih popisov stalnih
vzorčnih ploskev, ki jih dopolnjuje s podatki fotoinventure na

infrardečem barvnem filmu. Gozdni gospodarstvi Nazarje in
Slovenj Gradec sta financirali tako snemanje in ponovitev za
svoji območji za ugotavljanje vpliva lokalnih onesnaževalcev.
SGG Tolmin je naročil snemanje gospodarske enote Podkraj
- Nanos, kjer bi bil po dograditvi tržaške termoelektrarne
pričakovan največji vpliv. Ponovitev tega snemanja je financirala VTOZD za gozdarstvo Biotehniške fakultete, ki se aktivno
ukvarja s proučevanjem tehnike ugotavljanja in spremljanja
stanja gozdov. Fotoposnetke na infrardečih barvnih filmih je
financiralo tudi Gozdno gospodarstvo Bled za Jelovico in
Pokljuko, v isti tehniki so bili posneti tudi gozdni rezervati.
Gozdnemu gospodarstvu Kočevje dovoljenja za fotosnemanje
v preteklosti ni uspelo dobiti, svoje območje pa je posnelo
šumsko gpspodarstvo Delnice. S sodelovanjem VTOZD za
gozdarstvo so podatke interpretirali, žal pa še nimamo njihovih ugotovitev za vplivno območje termoelektrarn Plomin.
Gozdna gospodarstva še niso financirala snemanj za
območja ob koridorjih /drugi interesenti pa tudi ne/, negativni
vplivi na gozdno drevje pa so opazni. VTOZD za gozdarstvo
ima pripravljen strokovni predlog najučinkovitejšega spremljanja stanja gozdov - kombinirano metodo snemanj stalnih
vzorčnih ploskev, dopolnjeno s fotoinventuro izbranih območij. Fotoinventure imajo pozitivno lastnost: stanje ostane
dokumentirano za možno ponovno interpretacijo in večjo
prostorsko primerjavo.
,
Ker se s spremembo organiziranosti gozdarstva in s tem
tudi financiranja njegove dejavnosti pripravljajo bistvene
spremembe, bi bilo treba v proračunu Republike Slovenije
zagotoviti sredstva za spremljanje stanja in razvoja gozdov
s stalnimi vzorčnimi ploskvami in cikličnim /na 5 let/ infrardečim barvnim snemanjem vseh gozdov v Sloveniji v merilu
1 : 27.000 ter podrobnejše snemanje izbranih močno poškodovanih ali ogroženih območij v isti tehniki v merilu 1 : 6.000
do 8.000 /približno 20.000 ha gozdov/.
S tako kombinirano metodo bi zagotovili tudi podatke
o poškodovanosti drevja ob raznih koridorjih, zagotovljena bi
bila tudi spremljava trendov poškodovanosti drevja ob njih.
Da bi bila poškodovanost drevja ob koridorjih manjša, je
treba izpolniti načrtovane cilje za zmanjševanje onesnaženosti okolja: sem spada tudi uporaba neosvinčenega bencina.
Ceste so najpogostejši infrastrukturni koridorji, ki posegajo
v aozdni prostor. Tudi bodoči razvoj Slovenije bo zahteval
nove posege v tej smeri. Zato bi morali biti veliki in zahtevni
posegi v gozd in gozdni prostor možni le, če so predvideni
z dolgoročnim planom Republike Slovenije in če je zanje
napravljena-študija o možnih vplivih na naravne sisteme.
IV SISTEM FINANCIRANJA DEJAVNOSTI
POSEBNEGA POMENA V GOZDOVIH IN VIRI
SREDSTEV
Spremenjen zakon o gozdovih naj bi prinesel vse potrebne
odaovore na ta vprašanja. Spremembe se pospešeno priprav
liaio vendar do tega časa še niso bila opravljena vsa potrebn.
usklajevanja, ki bi zagotovila, da bi bil določen sistem v celot
izvedljiv in s tem tudi uporaben. Nesporno je ugotovljeno, d.
je dosedanji sistem nepravičen, ker vsa potrebna sredstvi
zagotavlja samo del lastnikov gozdov. Nesporno je tudi, da s<
določene koristi, ki jih dajejo gozdovi, take, da ohranjanje n
razvoj teh koristi ne moreta biti samo odgovornost lastniko
aozdov Tudi ukrepov, ki zagotavljajo ohranitev gozdo
v onesnaženem okolju, ne morejo financirati samo lastni!
aozdov Iskanje sistema financiranja dejavnosti posebneg
pomena v gozdovih gre zato v smeri, ki bi pravično porazd«
lila odgovornost med lastnike gozdov in druge uporabni
^ Pri tem bo predvsem pomemben prehod z obstoječec
sistema financiranja na nov sistem. Neodgovorno in_ neo<
nustno bi bilo, če bi dopustili, da bi zaradi nedorecenos
prišlo do obdobja, ko ne bi bila zagotovljena potrebna sre<
stva za uresničevanje ukrepov za ohranitev gozdov.
V. ZARAŠČANJE OPUŠČENIH KMETIJSKIH
POVRŠIN

stanje gozdov na terenu s stanjem v katastrskih operatih, so:
40.150 ha površin že zaraslih z gozdom, 50.300 ha površin
z začetki zaraščanja, 77.050 ha že opuščenih površin še brez
zarasti in 70.100 ha površin, za katere se predvideva opustitev
(npr. neurejeno nasledstvo).
Hribovski vasi, z obdelovalno zemljo na naklonih, ki so
prestrmi za strojno obdelavo in od mestnih središč oddaljeni
zaselki so se vsa leta intenzivno praznili. S tem se je spreminjala tudi gozdnatost slovenske krajine. Kataster spremembam ni sledil: evidentirane so le v obnovah gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot, ki jih gozdna gospodarstva
izvajajo kontinuirano - vsako leto na terenu pregledajo desetino svojega območja. V gozdno površino je v načrtih gozdarstvo vključevalo vso že zarastlo površino, pa tudi tisto v zaraščanju, za katero se je predvidevalo, da bo v prihodnosti
postala gozd. Največje spremembe so bile registirane na
območju Zavoda za pogozdovanje in melioracijo Krasa, kjer je
razlika med katastrskim stanjem gozdov in stanjem v naravi
70%, na območju Gozdnega gospodarstva Kočevje je razlika
35%, velike spremembe so bile tudi na vseh drugih gozdnih
gospodarstvih, razen v Prekmorju.
Analiza povečevanja gozdnatosti za leto 1970: 49,8% leto
1980: 51,6% in leto 1990: 53,3% kaže, da je v gozd z gozdnogospodarskimi načrti uvrščenih že pribl. 75.000 ha od 127.000
ha površin, ki so v raziskovalni nalogi opredeljene kot površine v zaraščanju ali v opustitvi.
Gozdna gospodarstva v letošnjem letu obnavljajo gozdnogospodarske načrte območij z veljavnostjo 1991-2000.
Sestavni del teh načrtov bodo tudi karte v merilu 1:25.000. Na
njih bo pogled gozdov prikazano tudi območje manj ranljivih
površin gozdov (ocenjena površina - 20.000 ha/ - to je
površin, kje nobena od splošno koristnih funkcij in niti lesnoproizvodna vloga niso poudarjene. Največ takih površin bo
prav tistih, ki so bile v gozd vključene kot zaraščajoče, pa bi
bilo iz kmetijskega interesa (npr. zaraščenje nekdanjih teras
na Primorskem) in krajinskega videza potrebno, da se v gozd
ne spremenijo (npr. zaraščanje pohorskih planj). Za vse take
površine bo potrebna kasnejša podrobnejša valorizacija prostora.
Na teh kartah bodo prikazane tudi večje površine, ki so še
v zaraščanju. Prehodna ocena teh površin je okoli 30.000 ha.
Gospodarstvo bo zanje podalo svoj strokovni predlog in za
spremembo v gozd označilo samo površine, kjer so poudarjene splošno koristne funkcije ali pa lesnoproizvodna vloga,
vsem drugim površinam v zaraščanju, ki pa poudarjenih funkcij nimajo, pa bo treba opredeliti rabo in v smislu opredelitve
tudi takoj ukrepati. Zaraščajoče površine se niti v kakovosten
gozd ne dajo spremeniti brez stroškov, še toliko večji stroški
pa so pri spreminjanju opuščene površine v kmetijsko površino.
VI. ZAKLJUČEK
Odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena na Komisiji za
varstvo okolja in naravne dediščine in na Odboru za proračun
in javne finance, ne zahtevajo bistvenih sprememb predlaganih ugotovitev in sklepov. Predlagani sklepi v Poročilu o stanju gozdov... razrešujejo vso problematiko, ki jo zajema
Dodatek k poročilu... Pretežni del aktualnih vprašanj, ki se
pojavljajo v povezavi z gozdovi, naj bi razrešila spremenjena
zakonodaja na tem področju.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zato predlaga,
da se že predlaganim štirim sklepom, ki so sestavni del
Poročila o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov, doda še peti SKLEP:
5 Zagotoviti je treba stalno spremljanje stanja in razvoja
godzov s stalnimi vzorčnimi ploskvami in s cikličnim infrardečim barvnim snemanjem vseh gozdov v Sloveniji.
Sredstva za tako spremljanje bo zagotavljal proračun Republike Slovenije:
1. infrardeče-barvno snemanje v merilu 1:25.000 3.703.000 din
2. ureditev posnetkov in priprave kart
450.000 din
3. podpis na stalnih ploskvah
850.000 din
5,003,000 din
ČASOVNA IZVEDBA SKLEPOV, PREDLAGANIH
V POROČILU O STANJU GOZDOV IN O MOŽNOSTIH ZA
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA OHRANITEV GOZDOV
SKLEPI.
a) - Izvajalec: Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozporočevalec

darstvo in prehrano z drugimi zainteresiranimi.
- Sklep bo realiziran: s sprejemom sprememb zakona
o gozdovih.
- Rok za izvedbo: 31. 12. 1990.
b) Izvajalec : Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Sklep bo realiziran: s sprejemom sprememb zakona
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi.
- Rok za izvedbo: 31. 3. 1991.
c) Izvajalec: Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Inštitutom za gozdno in
lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, Biotehniška
fakulteta, VTOZD za gozdarstvo.
- Sklep bo realiziran: - izdelavo nacionalnega razvojnega
programa za področje dejavnosti posebnega pomena v gozdovih;
- z dokončanjem gozdnogospodarskih načrtov območja
(metodo pa bo treba dopolnjevati v obdobju 91-95);
- z izdelavo gozdnogospodarskega načrta za Slovenijo
- sinteza gozdnogospodarskih načrtov območja.
- Rok za izvedbo: - 15. 12. 1990.
- 30. 11. 1990.
- 31. 6. 1991.
č) Izvajalec : Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Sklep bo realiziran: z reorganizacijo gozdarstva v prehodnem obdobju, ki bo določeno s spremembami zakona
o gozdovih.
- Rok izvedbe: 31. 7. 1991.
d) Izvajalec: Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije.
- Sklep bo realiziran: začel se bo realizirati s pripravo"
letnih planov posegov v številčnost in sestavo populacij divjadi.
- Rok izedelave: usklajevanje odnosov v ekosistemu na
osnovi bioloških kazalcev o stanju odnosov med rastlinskim
in živalskim delom gozda je stalna naloga.
e) Izvajalec: Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Sklep bo realiziran: z izdelavo plana na osnovi strokovnih podlag -= gozdnogospodarskih načrtov območij.
- Rok za realizacijo: 31. 3. 1991.
SKLEP 2. Izvajalca: Republiški sekretariat za varstvo okolja
in urejanje prostora in Republiški sekretariat za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano.
- Sklep bo realiziran: z uvedbo sistematičnega nadzora
nad onesnaževanjem tal - moritoring.
- Rok za izvedbo: 30. 6. 199.
SKLEP 3 a. Izvajalca: Zavod Republike Slovenije za planiranje, Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Sklep bo realiziran: z izdelavo programa sanacije gozdov in programa preprečevanja nadaljnjega propadanja gozdov in zagotovitvijo financiranja.
- Rok za izvedbo: 31. 3. 1991.
SKLEP 3 b. Izvajalca: Republiški sekretariat za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Republiški sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora.
- Sklep bo realiziran: z izdelavo programa sanacije poškodovanih gozdov.
- Rok za izvedbo: 31. 12. 1991.
SKLEP 4. Izvajalec: Republiški sekretariat za raziskovalno
dejavnost in tehnologijo.
- Sklep bo realiziran: z vključitvijo projekta Poškodovanost gozdov in gospodarjenje z njimi v razmerah obremenjenga okolja v program raziskav za obdobje 1991-95.
- Rok za izvedbo: 31. 3. 1991.
SKLEP 5. (če bo sprejet)
- Izvajalca: Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Biotehniška fakulteta VTOZD za gozdarstvo,
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.
- Sklep bo realiziran: ko bo pripravljen program spremljanja stanja gozdov, ki ga potrdi Izvršni svet Republike Slovenije.
- Rok za izvedbo: manj 1991.
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

POROČILO
Komisije za varstvo okolja in naravno dediščino k poročilu o stanju
gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov
z ugotovitvami in sklepi
Komisija Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja
in naravno dediščino je na seji dne 3. 10. 1990 obravnavala
poročilo o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi, ki ga je
v obravnavo predložil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Komisija je sprejela poročilo na znanje, okvirno pa je podprla ugotovitve in sklepe izvršnega sveta. Obravnavala je tudi
zahtevo Skupščine občine Mozirje za čimprejšnji sprejem
zakona o lovstvu. Komisija je ugotovila, da je zahteva vključena tudi med sklepe izvršnega sveta. Komisija je bila pisno
seznanjena z informacijo o gospodarjenju z gozdovi oziroma
o razmerah v gozdovih in gozdarstvu na Kočevsko-Ribniškem gozdno-gospodarskemu območju od Skupščine
občine Kočevje in Skupščine občine Ribnica. Informacija
v tem primeru potrjuje opisano stanje v poročilu. Predlogi, ki
so nakazani v informaciji, pa so v glavnem skladni s sklepi
Izvršnega sveta, kar komisija prav tako podpira.
V sklepih izvršnega sveta je opredeljena naloga o pripravi
strokovnih podlag za usklajevanje odnosov v gozdnem ecosistemu in za usklajevanje interesov v prostoru. Komisija je
menila, da moramo v ta sklep uvrstiti prav tako zakonsko
varstvo gob, mravljišč, borovnic, in podobnih bioloških enot
zaradi nujne preprečitve vse večjega rušenja naravnih spojev.
Komisija je ocenila, da je predloženo poročilo dobra osnova
za širšo obravnavo, tako v delovnih telesih skupščine, kakor
tudi na zborih skupščine; predlagala pa je, da se zaradi
širokega spektra problemov pri varstvu gozdov izdela čimpreje še dodatek k poročilu, v katerem bi obdelali v krajših
sestavkih še nekatera odprta vprašanja, in sicer glede:
- načina vzpostavitve celovitega sistema financiranja,
z viri sredstev, za dosego nove kakovosti učinkovitejšega
varstva gozdov glede na njihovo katastrofalno stanje v Sloveniji;
- načina rešitve problemov biološke enote gobe-gozd,
kot posledica vpliva kislega dežja, svinca, dušikov oksidov,
rušitve naravnih spojev med gljivami in drevesnimi vrstami,
vplivi subjektivnih dejavnikov itd.;
- posledic obstoja raznih koridorjev (letalski, cestni, železniški, elektrovodi raznih napetosti, žičniški, nevihtni itd.)
- možni načini ukrepanja;
- problemov kraškega sveta, vplivi in posledice izpustov
elektrarn iz Tržiča (Italija), Plomina I in II (umiranje bora).
Zahteva za proučitev navedenih vprašanj je bila s strani

komisije že izražena v prejšnjem mandatnem obdobju.
V razpravi so bila ponovna izpostavljena znana dejstva in
ugotovitve. Lahko smo zadovoljni s poročilom, vsekakor pa
ne moremo biti zadovoljni s stanjem gozdov, ki je kritično.
Gozd je pomembna prvina naravnega okolja, zato mora biti
misel o njegovi nepogrešljivosti za preživetje in razvoj v zavesti slehernega. Gozd ima pomembno gospodarsko, okoljetvorno in obrambno vlogo, ki jo spoznamo le, če ga obravnavamo kot nepogrešljivi sestavni del zdravega okolja. Gozd ni
pomemben le zaradi proizvodnje lesa. Zaradi splošnih koristnih funkcij ne moremo skrbi za njegovo ohranitev prepustiti le
gozdarstvu; zanj mora skrbeti tudi država. Država mora preprečiti tisto pridobitništvo gozdarstva, ki sledi le kratkoročnim
ciljem. V onesnaženem okolju je s pripadajočimi gozdovi
gospodarjenje vse dražje, z osveščanjem pa se veča pomen
ostalih funkcij gozda pred lesno. Gozdarstvu je bilo že dalj
časa znano negativno stanje in težave, premalo pa je bile
v dosedanjem času poudarjen pomen splošno-družbenil"
koristnih funkcij.
V citogenetskih raziskavah so ugotovljene poškodbe genetskega materiala pri vseh doslej analiziranih vzorcih rastlin
s področij, kjer so opazne poškodbe gozda zaradi onesnaženosti zraka. Umiranje gozdov že lahko označimo kot elemen
tarno katastrofo. Zrak je najpomembnejši naravni ekolosk
dejavnik za življenje človeka, pa tudi gozdov, postaja p<
v lokalnem in globalnem merilu vse bolj smetišče za odlaga
nje trdnih lebdečih delcev in plinastih odpadkov, iz procesi
sežiganja in tehnologij. K temu pripomore še konfiguracij,
pokrajine in vremenske razmere, ki vplivajo na razredcenja
koncentracijo in prenos na velike daljave vse številnejsir
poznanih kontaminentov zraka. Posledice so poznane, degra
dacija okolja narašča, v najbolj izpostavljenih bivalnih prosto
rih se slabša kakovost gibanja, tako, da postaja to vprašan);
tudi element socialne diferenciacije.
Komisija predlaga, da se poročilo o stanju gozdov in mož
nostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov z ugoto
vitvami in sklepi, uvrsti na dnevne rede sej zborov Skupščin«
Republike Slovenije, in sicer takoj, ko bodo znana še stališči
drugih delovnih teles, ki bodo obravnavala predmetno poro
čilo (napr. odbor za kmetijstvo in gozdarstvo na ravni skupš
čine, odbor za proračun in javne finance na ravni skupščine
odbor za raziskovalno dejavnost in tehnologijo na ravn
skupščine) in po predložitvi zahtevanega dodatka k poročilu

POROČILO
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Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo k poročilu o stanju gozdov in
možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvam
in sklepi
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sanacijo gozdov je potrebno takoj nameniti en del sredstev iz
ekološkega dinarja, sredstva za škodo v gozdovih pa bi morali
prispevati tudi onesnaževalci, saj so lastniki gozdov prizadeti
tako kratkoročno kot dolgoročno.
Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
pa je menil, da bi zakon o gozdovih moral biti čim krajši, ki bi
strokovno urejeval zadeve, ostalo pa bi Republiški sekretariat
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano reševal z drugimi prijemi. Razmišljanja gredo v tej smeri, da bi vendarle dali
predlog, da se obstoječi zakon o gozdovih dopolni, da bi se
nekatere stvari hitreje rešile zaradi javnih nalog zaščite
gozdov.
V nadaljnji razpravi so člani odbora menili, da bi v primeru
dopolnitve zakona o gozdovih bilo potrebno uskladiti stališča
Slovenske kmečke zveze in ustreznega resornega organa
predno bi šel zakon v sprejem, pri čemer so poudarili, da bi ob

dopolnitvah obstoječega zakona o gozdovih morali pripravil
novega.
Odbor ocenjuje, da so ugotovitve in sklepi, ki jih je sprejel
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije k Poročilu o stanju
gozdov in o možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev
gozdov celoviti, zato jih sprejema, pri čemer je pomembna
usklajenost zakonodaje tudi z zakonom o lovstvu. Pripombe
in predloge iz razprave k poročilu pa naj predlagatelj upošteva pri pripravi novega zakona o gozdovih.
Odbor predlaga zborom Skupščine Republike Slovenije, da
Poročilo o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi sprejmejo.
Odbor je za svoje poročevalce na sejah zborov določil: za
Družbenopolitični zbor predsednika odbora Franca Potočnika, za Zbor občin Stanislava Bevca in za Zbor združenega
dela mgr. Franca Perka.

MNENJE
Odbora za raziskovalno dejavnost in tehnologijo na ravni Skupščine
Republike Slovenije k poročilu o stanju gozdov in možnostih za
zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi
Odbor je na 1. seji dne 16. 10. 1990 obravnaval navedeno
poročilo, ki ga je Skupščini Republike Slovenije predložil
v obravnavo njen izvršni svet.
Člani odbora soglašajo s sklepom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, v katerem nalaga Republiškemu
sekretariatu za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, da

v dolgoročni razvojni program vključi raziskovalni projekt
Poškodovanost gozdov in gospodarjenje z njimi v razmerah
obremenjenega okolja. Ob tem je predstavnik omenjenega
sekretariata na seji odbora opozoril, da je potrebno v tem
raziskovalnem projektu poleg tehnično-biološkega vidika
upoštevati tudi družboslovno-ekonomski vidik, da ne bi kasneje sprejemali nesmotrne odločitve.

MNENJE
Odbora za proračun in javne finance k poročilu o stanju gozdov in
možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvami
in sklepi
Odbor za proračun in javne finance je na seji 17. 10. 1990
obravnaval navedeno poročilo.
Po mnenju odbora poročilo dovolj jasno opozarja na neustrezno povezavo upravnih in gospodarskih funkcij v gozdnogospodarskih organizacijah. To kaže na potrebo po oblikovanju upravne institucije za nadzor nad ohranjanjem ekološkega ravnotežja. Tak ali morebiti drugače zasnovan koncept
pa poročilu manjka.
Izvršni svet v svojih sklepih navaja pri zagotavljanju sredstev za dejavnost posebnega družbenega pomena v gozdarstvu in sredstev za sanacijo poškodovanih gozdov in aktivno
zadrževanje_propadanja gozdov poleg ostalih virov financiranja tudi družbenopolitične skupnosti. Po mnenju odbora pa je
za ta namen možno predvideti le davčne olajšave pri davku na
katastrski dohodek zaradi ekološke poškodovanosti gozdov
in zaradi tega zmanjšanega dohodka. Po drugi strani morajo
imeti vsi, ki imajo pripravljene projekte za sanacijo gozdov,
tudi podjetja, ki imajo koncesije nad državnimi gozdovi pravico konkurirati za sredstva pri ekološkem skladu.

V nadaljevanju razprav je bilo opozorjeno na zastarelost
podatkov o stanju v gozdovih glede na to, da se je stanje
zaradi milih zim spremenilo na bolje. Nadalje, vprašljiva je
primerjava rezultatov gospodarjenja v gozdno-gospodarskih
organizacijah z gospodarstvom nasploh, ker je bil način investiranja v gozdnem gospodarstvu drugačen in je zato primerjava relativna.
V poročilu ni izpostavljen problem preraščanja kmetijskih
zemljišč, zlasti pašnikov, z gozdom glede pozitivnih in negativnih posledic za problematiko, ki jo opisuje poročilo. Odbor
predlaga izvršnemu svetu, da s to analizo dopolni svoje poročilo.
Odbor se bo po tem, ko bo pripravljen zakon o gozdovih,
v katerem pa mora biti dodelan sistem financiranja te dejavnosti lahko konkretneje opredeljeval. Izvršni svet naj bi hkrati
s pripravo zakona o gozdovih pripravil tudi bilanco predvidenih virov in odhodkov glede na posege v gozdarstvu.
Odbor bo svoje mnenje posredoval Komisiji za varstvo
okolja in naravno dediščino in Izvršnemu svetu.
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